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Втора конференция 

на необвързаните страни - 

през октомври в Кайро

• Пленум на Съюза на младежта в Димитровград

Пред сериозни задачи
белязва едно°бразност, моно
тонност и вече се поставя въ. 
проса за търсеното на качест 
вено нови форми. Сливането 
на срещите на селата с тра-. 
диционните фестивални прег 
готвления би трябвало да 
даде по-качествени резултати-, 
но ако съдим по състоянието 
на приготовленията сега не 
ще останем доволни, защото 
в много активи не са доРи 
съставени и програми за съ
стезанията.

В разискванията се изтък* 
на, че досега липсваше сътру 
дничество между селските ак

тиви отгоре, без да вл°жат 
самоинициатива в своята ра
бота. Такава работа не дава 
резултати. Общинският коми
тет и занапред ще оказва по 
мощ на активите но те сами 
трябва да запретнат ръкави.

В разискванията на млади
те в комуната по Проектоста 
тута Общината също не е 
проявена забележителна ак
тивност.

На 27 март в Димитров
град се състоя пленум на Съ 
юза на югославската младеж, 
посветен на проблемите на въ 
зпитанието на младите. Док
лад за предстоящите задачи 
на младите и социалистичес
кото възпитание изнесе Мк 
лорад Златанов, председател 
на Общинския комитет на 
СЮМ. В' работата на плену
ма взе участие и Михаил То 
доров, председател на Общин 
ския отбор на Социалистиче
ския съюз.

В организациите на Съюза 
на младежта след Седмия кон 
грес на Съюза на югославска 
та младеж се разрастна широ 
ка дискусия във връзка с въ 
зпитанието и методите на въ 
зпитание. И в Димитровград
ско тези материали се изпол 
зават като повод за оценка 
на всички въпроси, свързани 
с дейността на младите.

Обаче, изтъкна се на плену 
ма, в Димитровградска кому
на все още не се държи смет 
ка за проблемите в производ 
ството и особено — за поето 
яното увеличение на произво 
дителноотта на труда. Тук на 
пъРво място се изтъкна неак 
тивността На някои младеж
ки активи по предприятията, 
които пасивно се отнася- към 
производствените проблеми. 
От друга страна и културно- 
забавният живот, и покрай 
толкова договори и съвеща
ния, дори и планове, в много 
стопански организации а и 
на село не е на нужното рав 
нище. Все още в работата на 
младите на културното поле 
се забелязва известна стихий 
ност, която не може да даде 
очакваните резултати.
. Отделен проблем в селските 
активи на Съюза на младеж 
та е малобройността на член 
ството. В някои пък села, иа 
пълно липсват младежи — 
членове и това също е спън 
кд в работата. Затова имаме 
и случаи, че в някои младеж 
ки активи на село изобщо не 
се развива по-сериозна дей
ност, а активите просто само 
живуркат.

— Много младежки активи 
по предприятия и на, село — 
изтъкна в доклада си Мило- 
рад Златанов, чакаха диРек-

На 28 март завърши подгот 
вителната конференция 
еЩа на необвързаните

та на необвързване в между 
народните работи и тяхното 
влияние за смекчаване на ме 
ждународното положение.
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Недостатъчно сътрудничест
во между селските и градски 

активи
. * !

Младежта от село проявя-

От конференцията на необвъ рзаните в Белград
Коференцията реши втора 

та сРеща на необвързаните 
страни да се състои в Кайро 
през първата седмица на ме 
сец октомври. Поканите за у 
часие Ще подписва ОАР като 
страна — домакин.

Тази конференция трая от 
23—-28 март и йзготви нроек- 
та за дневния Ред на Втората 
конференция на необвързани 
те страни. В конференцията

ж ....
г Г

: • лучаствуваха следните страни: 
Афганистан, Алжир! Камбо
джа; Цейлон; Конго; Куба; 
Кипър; Етиопия, Гана, Гви
нея; Индия; Индонезия. Ирак 
Ливанс Марокос Непал," Сау 
диска Арабия; Сомалия; Су 

Тунис; ОАР; Йемен и Ю

Деловият президиум на пленума

тиви и активите по предприя 
тия и в градд, а това сът-

(Следва на 2 стр.)
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ва видна активност при орга 
низ прането на традиционни
те фестивали на младостта. 
В приготвленията обаче се за

}
Шосето ще е 

готово до юли
;

Пред ХП-тия фестивал в Димитровграддан;
г°славия. Представителите на 
Боливия и Бразилия пРисъст 
вуваха като наблюдатели.

, От началото на месец юли 
тази година ще бъде пуснат 
в съобщение участъкът Пи
рот — Димитровград, част от
международния път Белград
— София. През гРада ще се 
минава чрез два възела от 
международната магистрала
— единият ще свързва града 
от Лукавишка рампа, а ДРУ" 
гият възел от Градински път.

С приготовленията 

се закъснява сериозно,*В официалното комюнике 
е подчертано, че тази подгот

среща е устроена пб 
СФРЮ Йосип Броз

то на приготовленията. За се
га в центрите на районите, са 
мо учениците от основните 
училища разучават физкулту 
рните упражнения, докато о 
останалите приготовления все 
още се чака. Само в някои с 
села се подготвят известим 
номерд но тези приготовления 
все още не са в сериозна фа
за.

Организациите на Социали
стическия съюз коит<» в тече
ние на зимния период тряб 
ваше да развият жива култу 
нро-забавна активност резул
татите от която трябваше да 
бъдат манифестирани по вре
ме на майските тържества за 
касняват с приготовленията.

Тази активност обаче изо-

В тазгодишния фестивал на 
българската народност от Ди 
митровградско се полагаха 
много надежди, но според съ 
стоянието на приготовленията 
в момента, малко са изгледи
те, че тази година ще гледа
ме по-качествена програма на 
фестивала.

Пропозициите за тазгодиш
ния фестивал, който ще обх
ване и срещите на селата са 
отправени във всички села на 
територията на комуната още 
пРез есента миналата г°дина. 
Макар, че в тях подробно са 
набелязани термини и задачи 
които стоят пред подРужници 
те на Социалистическия съюз 
и Съюза на младежта в орга 
низирането на тази най-вели 
чествена културна манифеста 
ция на жителите °т Димитро 
вградско без прекаляване мо 
же да се каже, че приготовле 
нията са още на мъртва точ-

аителна
призив на 
Тито на ОАР Гамал АбделНа
сър и министър—председате
ля на Цейлон Сирамаво Бан 
даранайке. По—нататък се и 
втъква приносът на политика

стана.
В повечето подружници и 

местни организации на Соци 
алистическия съюз е в много 
от активите на Съюза на мла 
дежта през зимата не се пред
прие нищо за май. Тези дни 
приготовленията за майските 
тържества оживяват. И тази 
година се повтори старото пр 
авило — кампанийна подго
товка за 25 май. А в плана и 
пропозициите за тазгодишни
те състезания е начертано та 
зи година културните мани
фестации на село които вклю 
чват в себе си и срещите на 
селата да бъдат чужди на 
всякаква стихийност...

ка.
Отборите за организиране 

на приготовленията на тър
жествата по случай Празни
ка на младостта не използвт 
ха зимния период за сериоз
ни подготовки. И тази годи
на може би и повече °т пре 
ди се повтаря правилото в- 
навечерието на фестивала да 
се готвим.

Състезателният отбор и ре 
дакционна колегия на фести
вала в Димитровград не раз 
полагат с данни за състояние и. а.Поглед на з



'2 ьт ктстве

След Московския доювор

Сшо иьши ио-малка радиоактивност
Както съобщи Академията 

на медицинските науки на 
СССР радиоактивността |На 
нашата планета се е намали 
ла 100 пъти в сравнение с 
периода, когато се извършва 
ха ядрените опити в атмосфе 
рата и космическото • простра 
нс-тво. Според пРецеики на 
съветските учени, средната

зии. Посочва се също 
че в атмосферата чувствител 
но се е намалил броят на та
ка , наречените .горещи” ра
диоактивни частички, които 
зарад особено голямата акти 
вноот представляват голяма 
опасност за човешкия органи 
ЗЪм.

дневна височина на радиоак
тивните валежи сега се дви
жи около 1 мили (кюри на 1 
кв. км.) Разпаднали са се и 
не показват никакво радиоак 
тивно действие върху човеш
кия организъм редица радио 
активни продукти с кратко
трайно действие, които се яв 
яват след атомните ексшю-

така

НАИ - СИЛНО 

ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ В резултат на прекъсване
то на ядрените опити в атмо 
сферата, в космическото про
странство и под водата наско 
ро може да се очаква намал
яване степента на концентра 
цията на изотопа Стронциум 
— 90, а особено на Цезий 137 
които имат дълготрайно ра
диоактивно действие върху чо 
Еешкия организъм.

На края в съобщението на 
Академията на медицинските 
науки на СССР се казва, че 
,ако в бъдеще нито една дър 
жава не прави опити с ядре^ 
но оръжие, забранени с Мое 
ковския договор в близко 
Бреме рязко ще се намали 
проникването на радиоактив
ните частички

Предизборно събрание в иървичнаша организация 
на СК в Босилеград

силен тътнеж са загубили жи 
вота си 60 жители докато 15 
лица са изчезнали.

АЛЯСКА — На 28 март пр 
ез нощта в Аляска — САЩ се 
случи земетресение, което се 
счита за най-силното в съпре 
менната история. Според офн 
циално съобщение са загина 
ли 66 лица в гРадовете Енко 
рич, Суорд’ Кодияк, Валвсзи 
и Витиел. Силното земетресе
ние е предизвикало повдига
нето на огромни вълни в Тн 
хия океан конто се чуетвуват 
чак до бреговете на Нови Зе 
ланд. В официални съобще
ния идващи ст сензмологиче 
ски центри по света се изтъ 
*ва; че силата на това зсме 
треесние с равнява на силата 
дсет милиона атомни бомби 
от типа на хвърлените на Хи 
рощима. Счита се че това зе
метресение е 35, пъти по-сил 
н*> от земетресението което 
през 1906 година разоРи Сан 
Франциско и десет пъти по си 
лно от. земетресението в Асам 
което досега е считано за най 
-страшното земетресение.

След този пръв удар в ра 
ните часове на 30 март е дош 
ло до нов удар по-слаб от пРе 
дишния.

Президентът Джонсън про
възгласи Аляска за терито
рия на катастрофите и на Ал 
яска се оказва пълна федера 
лна помощ включително, и 
прехвърлянето на пострадали 
те в нови райони. Всички ст 
рани и острови в Тихия оке 
ан, включително и Япония са 
превзели мерки за защита на 
крайбрежните селища от огро 
мните вълни на Тихия океан 
предизвикани от земетресени 
ето в Аляска. Тези огромни 
вълни вече взеха първите же 
ртви: в Кресент Сити; Кали
форния намиращ се 3.600 км. 
южно от епицентъра на земе 
чресението от огромните оке
ански вълни последвани от

НУЖНИ СА ПО-ЖИВИ И КОН
СТРУКТИВНИ РАЗИСКВАНИЯ

НОВИ ПРЕСТРЕЛКИ

КИПЪР — Въпреки пРисъс 
твис на силите на ООН на 
30 март сутринта в едно пРсд 
градис на Никозия отново е 
дошло до престрелки между 
гръцкото и турското населе
ние. ‘Представител на поли
цията е съобщил; че инциден 
та са предизвикали от турска 
та народност като са открили 
огън срещу гърци от кварта
ла. Престрелките са траяли 
десетина минути и са пРекъ 
спати ®г страна на силите на 
ООН.

Надделяването над ,,професио 
налното дискутиране” 
бе изтъкнато от един диску- 
тант ще доведе до по^ големи 
успехи тъй като ще има въз 
можност да се чуят повече 
мнения а съответно и решени 
ето или заключенията Ще бъ 
дат по-цялостни.

Състоялого се на 25 март т. 
г, предизборно събрание в 
първичната организация на 
СК на Босилеград имаше на 
.дневен ред предложения на 
кандидат-членове за ново ръ
ководство запознаване на чле 
нството с заключенията на 
Организационно-политическия 
секретариат при ЦК на СКС

След запознаване на члене 
тесто със заключенията се 
пристъпи към предлагане на 
кандидат-членове за н°во ръ 
ководство като при това се ди 
скутира за досегашната дей
ност на първичната организа 
ция пропуските и грешките 
к°ито трябва да се отстранят.

Обаче ще трябва да подчеР 
таем че дискусията не беше 
жива особено в началото а и 
онази която бе водена се със 
■тоеше от предложения без за 
дълбочен конструктивен ана
лиз на досегашната дейност. 
Дискутантите се спираха са 
мо върху предложението и и 
зтъкваха отделни кандидати 
за новия секретариат на пър 
вичната организация.

Въпросите които трябваше 
да бъдат засегнати сякаш се 
изплъзнаха така че събрание 
то бе лишено от оная жи 
вост, която е пРисъща на тая 
организация. На предишните 
събрания дискусията бе плъ 
тна и- по-задълбочена.

Част от вината за невсеоб 
хваната дискусия лежи в то
ва че обикновено за думи се 
явяват едни и същи хора до 
като една значителна част 
пасивно се отнася към това.

както

в човешкия 
организъм и Ще бъде отстра 
нена опасността от пряко ра
диоактивно действие.Ст. Н.

КОНФЕРЕНЦИЯТА В ЖЕ
НЕВА Пленум на Съюза на младежша 

Ь ДимишроЬ/радЖЕНЕВА — На междунаро 
дната конференция по търго 
вията и развитието която пРе 
ди няколко дни започна в т» 
зи швейцарски град продъл
жават изказванията на пред 
ставителите на странитс-учас 
нички в конференцията. На 
25 маРт е говорил ръководи
телят на югославската деле
гация Владимир Попович ко
йто е изложил основните по 
зиции на югославското прави 
телство по проблемите от дн 
евния ред. Той е изтъкнал че 
ускореното развитие на разви 
ващите се страни е необходи 
мо условие за общ икономиче 
ски прогрес на всички нарр 
;ди и че конференциятае е сд 
накпо важна за всички. Той 
се е застъпил за по-шиРоко 
помагане на слаброазвитите 
страни с цел-да бъдат изедна. 
квеии в близко вРеме с раз
витите страни в света.

е ■
(Продължение'1 о от 1 стр.) постигане на по-добри успехи 

в обучението.
Пред ученическите общнос

ти, както се подчертава в до 
клада на Златанов, стоят твъ 
рде сериозни задачи. Занап
ред те повече ще трябва да 
се включат в борбата за по- 
добър успех и развиване на 
чувство на отговорност у уче 
ника и правилно изграждане 
в духа на социалистическия 
патриотизъм. Средношколски 
ят младежки комитет ще тря 
бва повече да се ангажира за 
оформяване на прагвилен ми' 
роглед у нашия младеж.

На пленума се подчерта, че 
младежта трябва по-активно 
да се вкючи в приготовления 
та за провеждането., на фести 
вала на младостта,който вече 
стана традиционен празник 
на българската народност от 
Димитровградско.

рудничество занапред трябва 
да бъде по-тясно. Липсата на 
това сътрудничество е и една 
от причините, че много младе 
жи след като напуснат село 
то и се заемат на работа в 
града дълго вРеме не мо
гат да се приспособят към
организацията.

От друга страна и сътрудни 
чеството между Работническа

мла-та и средношколската 
деж може да бъде по-добРо. 
Досега чрез младежката три
буна при. гимназията до гол 
;яма степен се осъществи тая 
идея, обаче има място за още 
по-плодотворно сътрудничест
во-

На пленума се изтъкна не
достатъчна активност на уча
щата се младеж в стремежа за

Статутите на общините ве ТСоча ЙоНЧИЧ 
че са представени за публич- 
но разискване, а в болшин
ството случаи- вече непосред ■ 
съвено се намираме пред при 

емане на техните текстове 
в- екупщините. Обаче работа- ! 
та върху статутите на трудо
вите организации изостава и 
по отношение на темпа и по '

недостатъци можеха да се чу > 
ят и мнения, че няма нужда 
да се утвърждават тези пра 
ва, защ°то в практиката са 
Еече обезпечени, или се сами 
те работници от народностите 
не наблягат за уреждането на 
тази материя, обаче в отдел
ни организации това се опро
верга от самата практика. В • 
разискванията по проектите 
в някои трудови организации 
в Суботичка околия Работни
ците поставиха въпрос в ста
тутите да бъде уточнено, че 
решенията за приемане на 
работа или за уволняване, ка 
кто и общите актове за пРоиз 
водствените планове, особено 
за разпределението на дохо
да, да се приемат, и обнарод
ват и на езиците на числящи 
те се към дадена народност, 
които работят в тези колек
тиви.

Зо третмана но народностите в статутите на трудовите организации;.

отношение обхващането „т :жн°ст и в езика, т. е. за да .тутите, на. автономните покра 
материка която то^бГа ла ^ ^ непознаването на ези йнини трудовите организации 
гчп,пжат’ ^ д ка от,страна на болшинство- са задължени да внесат в ста

, чески строй, Конституцията не на администрацията и на
отделно утвърждава правото езика на числящите се към 
на всяка народност нацио- народността, заети в тази тру 
нално малцинство на свобод- дова организация или на о- 
на употреба на своя език, раз ния, които се ползват ст ней- 

утвърждава основните наче- питие на своята култура и о- ните услуги 
ла за установяване на единни сноваване на организации с Въ3 основа 
социалистически обществено- цел да се осъществява 
(икономически отношения в право, като при това на репу 
производството и единни пРи бликанските конституции и 
нципи за разпределение на закони се предоставя да могат 
рсъщеотвения обществен до- да утвърждават и други пра- 
ход. Според тези принципи и ва на отделните народности 
начала само труда и Резулта- (чл. 43).
тите от труда определят мате Конституцията на СР Сър- 
риалното и обществено поло- бия задължава трудовите ор- 
жение на трудовия човек, а 
неотчуждимото пРаво на са
моуправление в трудовата ор
ганизация му осигурява уча
стие във вземането на реШе-

на пленума на общинския ко 
митет на СЮК в Нови Сад 
се установи, че проектите на 
статутите на педесет трудови 
организации, където са заети 
числящи се към отделни на
родности, не съдържа изобщо 
такава материя. В някои дру 
ги е пристъпено формално и- 
ли препалено принципно към 
уреждането на тези отноше
ния. Например преписани са 
буквално или се прафразират 
разпоредбите на Конституци
ята или на Статута на покрай 
нината, или се утвърждава 
задължението на трудовата 
организация да изтъкне фир 
ма и направи печати на два
та езика При това изобщо не 
се влиза по-дълбоко и по-кон

съществени, но недостатъчно 
или неадекватно - обхванати 
въпроси от тяхното съдр-ьжа 
ние. -

Конституцията на СФРЮ

на тези консти
туционни норми, статутите на 
трудовите организации, в ко

това

ито са заети числящите се 
към една народност трябва да 
съдържат разпоредби с к»и 
то се регулират условията и 
начина за осъществяване на 
тези специфични права на 
заетите. Обаче въз основа на 
известен, макар и непълен об 
зор се идва до заключение, 
че редица, проекти на статути 
те на трудовите организации 
все още недостатъчно, Непод
ходящо обхващат тази мате
рия. В редица прРекти и на 
такива трудови организации, 
където чеслящите се към на- 
рдоностите съставляват вну
шително число от. заетите лип 
сват Разпоредби за техните 
специфични права. Неотдавна

В разискванията често се 
поставя въпРоса к°и отноше 
ния от тази област, в каква 
степен и по какъв начин да 
се уредят със статутите на 
трудовите организации и как 
да се намери истинската мяр

ганизации, в които са заети 
числящите се към отделни на 
родности, на утвърдят в ста
тутите си условията при кОи- 
то ,ще, осигуряват на тези чи 

ния по всички най-съществе сляхци се да могат да си слу- 
ни въпроси от производството жат с- майчин език в работа- 
и разпределението. За да се; та на органите на упРавлени- 
осъщеетви такова единно по-т. ето, като при това се утвър- 
ложение на' трудовите хора дят и условията и начините 
в обществено-икономическите ■ за публикуване на общите ак 
отношения, с ,Оглед на разли ти на трудовата организация 
ките в националната принадле на тези езици (чл. 85). Със ста

кретно в уреждането на чове
шките отношения, обезпечава 
него на действителното равно 
пРавие

ка.
на трудещите се в 

труда и общественото самоу 
правление, в създаването 
условия езикът да не 
пречка за пълното еднакво и 
равноправно

Считам, че досегашната пр 
актика в тази област е вече 
дала твърде богати опити. к° 
ито сега трябва да бъдат фор 
мулирани юридически. Ста
ва въпрос главно за четири 
групи проблеми:

на
става

осъществяване 
на правата и задълженията 
на заетите.

След като , политическите 
Ръководства изтъкцаха, тези

1

(следва)
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РАЗИСКВАНИЯ В СЪЮЗНАТА СКУПЩИНА ЧЕСТВУВАНЕ НА 27 МАРТ—ДЕН НА 
ГИМНАЗИЯТА »ИВАН КАРАИВАНОВ«СТИМУАШВНО ВЪЗНАГРАЖДАВАМ

Разискванията
БЕШЕ ПРЕДСТАВЕНА 

РАЗНООБРАЗНА И 

БОГАТА ПРОГРАМА
за внедрява 

не системата на разпределени 
сто на дохода в обществени-

На общественото 
ление се състои именно 
самият трудов колектив да

самоуправ- 
в това

вят именно такива отноше
ния между образовните заве 
дения и обществото. Това тр
ябва да значи установяване 
на един вид договорни отно
шения между училищата и 
заинтересованите обществени 
фактори. Напримр основните 
училища трябва да устан°вят 
такива отношения с комуна
та, която да им гарантира по 
лучаване на потолеми сред
ства за по-добРа работа, за 
повдигане качеството на обу
чението, включване на всич
ки деца в редовното обучава
не, провеждане на допълни
телно обучение, настояване за 
образование на възрастните 
и пр. Ясно е, че това не е ле 
сно осъществимо, още по-мал 
ко с оскъдните средства на 
комуните, но все пак изход 
може да се намери. При то
ва трябва да се дъРжи смет
ка, че в училищата съществу 
ват значителни вътрешни ре 
зеРви и че с намаляване на 
разходите, т. е. с рациоално- 
то изразходване на динара 
могат да се обезпечат финан 
сови средства, които да се у- 
.потребят като елемент на 
стимулиране, за по-добра Ра
бота.

. 1

шопски 
По адрес

зрителите с четири 
хора и ръченица, 
на хора може да се каже, че 
им липсваше сериозна подго 
товка което и доведе до ела 
бо изпълняване на песните. 
В нещо по-лошо състояние бе

чествуванеТазгодишното 
на 27 март — ден на гимна- 

»Иван Караиванов“ взията
Босилеград за разлика от пр 
едишните години е далеч по- 
богато и по-разнообРазно. В 
течение на няколко дни уче-

и изпълняването на рецита
ции, където пролича бърза 
подготовка без особено худо
жествено майсторско изпъл-

киците се представиха с една 
програма — »Вечер на народ 
ни песни и хора забава и ху 
мор”, комедията «Обикновен 
човек» от Бранислав Нушич 
устроиха няколко спортни сР 
ещи с армейците от местния 
гарнизон.

Най-напРед се представиха 
с »Вечер на народни песни и 
хора, забава и хумор“. Тази 
програма представляваше всъ 
шноот съчетание от всички ви 
дове ученическа извънууили- 
щна дейност — фолклор, ре
цитации х»р и пр. Най- мно 
го аплодисменти побРа фолк
лорът който се представи на

нение. __
В такова подобно положе

ние изпаднаха и изпълните
лите на народни песни. Тук 
обаче част от вината взима 
несъществуването на добър 
музикален оркестър, който да 
съпровожда изпълнителите.

Общо взето тази вечер пред 
нас демонстрираха способни 
младежи, но без сериозна и 
задълбочена подготовка.

В чест на деня на училище 
то «Иван Караиванов» учени 
ците се срещнаха с армейци 
те по волейбол и футбол. Пъ 
рвата среща по волейбол уче 
ниците решиха в своя полза 
с резултат 3:0. Докато втора
та по футбол изгубиха с 4:0.

Да напомним накрая че тър 
жеството бе разнообразно, но 
че занапред ще трябва да се 
отделя повече време за подго 
товки.

■Й

Преподавателите в основното у-ще в Клисура

те служби, което ще рече 
училищата, стават все по-ожи 
вени. Чуват се различни мне
ния, различни предложения, 
сумиРат се скромните, но и 
значителни опити. Всичко то 
ва поне частично се отрази и 
върху последното заседание 
на Просветно-културната кама 
рд в Съюзната скупщина, на 
което проблемите на основно 
то и виеше образоване бяха 
разгледани 
За отбелязване е, че и пред
ставителите проявиха извест
ни съмнения в бързото и Ре
зултатно приемане на разпре 
делението според труда. Все 
пак окончателното становище 
на Камарата бе категорично: 
системата на разпределение
то на дохода, т. е. възнаграж 
даването спорен труда след
ва да се прилага и в учили
щата. В противен случай учи 
лищата биха станали някак
ви си учреждения в цялата 
наша система и в резултат на 
това не биха били изравнени 
с другите трудови организа
ции. Затова в препоръката, 
която изготви Просветно-кул
турната камара след двуднев 
ни разисквания се изтъква, 
че във връзка с обществено 
то самоуправление е необхо
димо по-нататъшно, последо
вателно и всестранно внедря 
Еане на принципа за разпреде 
ление според труда, както в 
училищата и в другите обра
зователни заведения и дру
жества, така и в самите тру
дови организации.

Въвеждане системата на ра 
зпределение на дохода се нала 
га и от необходимостта за по 
добряване на обучението. То
ва е лесно да се докаже. В 
Хърватско и Словения напРи 
мер възнаграждаването спо
ред труда, макар още да не е 
последователно проведено, е 
имало за последици намалява 
нето на отсъствията на препо
давателите. Разпределението 
на дохода се прилага в тези 
републики в няколко десетки 
основни училища но се забе
лязва, че учителите идват по- 
подготовени за лекциите, от
връщат повече внимание на 
действителния успех на уче
ниците и пр. Наистина, някои 
„детски болести” не са могли 
да бъдат избегнати. По та
къв начин в немалко случаи 
цялата система е вулгаризи- 
рана от въвеждането на несъ 
ответни критерии на труда. 
Именно затова можеха да се 
чуят отделни въпроси, дали 
интелектуалния тРуд може да 
се мери?

Естествено отговорът на те
зи и други въпроси не може 
да се очаква от някой вън
шен фтктор. Рецепт не съще 
отвува нито трябва да бъде 
направен, защото смисълът

и в изнамира най-добрите и най- 
обективни решения.

При Разглеждането на този 
въпрос, това бе подчертано в 
разискванията в Скупщина
та, е необходимо да се устано г,

Из горанското движение в Босилеградско

АКЦИИТЕ ЗАПОЧВАТнай-старателно.

Ще трябва да се организи 
Рат залесителни акции и в о 
ния селища които засега ня
мат горански бригади.

тъй като пРи ОО на горанско 
то движение е прието техни 
ческо лице, което покрай то
ва е и специалист по горско 
стопанство. Организацията о- 
коло провеждане на акциите 
ще бъде далеч по-добра и по 
-успешна, контролът по-пъ 
лен на специалната помощ 
навременна и професионална.

Първите акции вече започ
ват. Като по традиция и тоя 
път учениците откриват сезо 
на на пролетно залесяване.

От плана личи, че навсякъ 
де горанското движение има 
дълбок корен а йесто изоста
ва нужната помощ и подкре
па. Такъв е примерът със си 
ндиката където съвсем труд
но се организират акции пр 
залесяване.

Обаче, беше изразена наде 
жда че напоследък с помощта 
на ръководители на синдика
та ще се намери общ език, ос 
нова от която да се раздви
жи и тяхната дейност и в тоя 
отрасъл на обществен живот.

Последното заседание На И 
зпълнителния отбор при Общи 
нския отбор на движението 
на гораните в Босилеград бе 
ше всъщност делови договор 
по започващите вече залеси
телни пролетни акции.

На същото заседание бе ко 
нстатирано, че тази година пр 
олетните залесителни акции 
трябва да започнат веднага, 
понеже временният период е 
чувствително намален от за 
късняващите хубави пролет
ни дни. Също така бе изтък
нато, че мерките които тряб
ва да се предприемат около и 
звеждането на залесителните 
акции трябва да са навреме
нни и ефикасни.

От друга страна — на засе
данието бе приет конкретен 
план за действие, именно коя 
бригада на кое място ще рабо 
ти и колко повърхнина ще 
залеси.

Ст. Н.Ст. Н.

Ош I сшрил „Образецще 

рабоши нейрекъснашо

■■■У:

№

Трябва да очакваме 
тази година успешно изпълн

план,яване на предвидения 
дори и негово преизпълнение

В ЧЕСТ НА ОСМИЯ КОН
ГРЕС-ПОДМЯНА НА 
ЕАЕКТРОМРЕЖАТА

Желюша:

динара или 97,2 на ото от съ- 
вокупната сума.

В Комисията за записване 
и внасяне на паРи за заем за 
възобновяване на Скопие, ко
ето беше разрушено от ката
строфалното земетресение от 
26 юли тази година, изтъкват 
че жителите от Димитровгра 
дско съзнателно изпълниха е 
дна хуманна общоюгославска 
акция, с което още веднъж 
показаха своето високо поли 
тическо съзнание и граждан
ска доблест.

По почин на първичната о 
на Съюза на ко- 
в Желюша през

рганизация
м|у нистите 
лятото ще бъде подменена е 

в селото. Те-лектромРежата 
зи дни са 
борови стълба за замяна на до 
траялите. За °т фонда за е- 
лектрифицикацията са обез
печени 1.000.00У динара пари.

набаведи 120 нови

М. А

УСПЕШНО 

ИЗПЪЛНЕНА ЗАДАЧА Както вече се очаква, до 
края на март ще бъдат внесе 

останалите 300.000 дина В магазина за самообслужване
ни и
ра, така че тази акция ще бъ 
де изпълнена 100 на сто.

До 20 март тази година от 
13.765.000 динара непрекъснато от 7 часа сутри 

нта до 19 часа вечерта.
Магазинът ще работи и не 

делно време.

Новооткритият магазин за 
самообслужване" ,,Образец” в 
Димитровград с оглед на ну
ждите от 1 апРил ще Работи

записаните 
заем за 
градско са внесени

Скопие в Димитров- 
13.365.0Ю0 М.



4 БРАТСТВО

»БАЛК2АН«: И ТОЗИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН 

ПОСРЕЩАМЕ НЕПОДГОТВЕНИ 1 О^шеСмбъшхшшжжл
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'яштжяштЩ)И покрай лошия Опит от 

предишните години, гостилни 
чаРското предприятие .Бал
кан” в Димитровград неподго-

разхладителни уреди, обаче от 
кРиването на продавница на 
безалкохолни напитки край 
Лукавишки мост си остава 
на хартия.

Тази година димитРовгра- 
дчани изглежда ще останат 
без лятна градина. В .Бал
кан” изтъкват, че досегашна
та лятна градина, отдалечена 
от обектите не е рентабилна. 
Откриването на ресторант с 
лятна градина на площад ,Ос 
вобождение” е свързано с 
други трудности. Гостилничар 
ското предприятие и търгов
ското предприятие ,7-ми юли” 
все още не могат да постиг
нат споразумение за сграда
та, необходима на двете пре- • 
дприятия.

За сега гостилничарското 
предприятие Разглежда въз
можността за превръщане на 
ресторанта на гарата в йон— 
стоп ресторант за да могат по 
добре да се обслужват мно- 
гобройните наши и чуждест
ранни туристи.

твено посреща предстояящия 
сезон. Предприятието е обез 
кючило достатъчно алкохола 
ни и бзалкохОлни питиета и

НепоследователностПОГРЕШНО
ВЪЗПИТАНИЕ

За недисциплина и неиз 
пълнение на нормите неот 
давна на съвета на стопан 
ските единици в комбинат 
.Димитровград” били кри
тикувани Работници Нико
ла Димитров и Милан Вел 
ков. Дори били преместени 
и на нови работни места.

Димитров и Велков оба
че се оплакали, че им е на 
несена неправда и потърси 
ли от компетентните орга
ни в предприятието да се 
установи истината. Това 
било и стоРено.

Комисия от членове на 
секретариата На първична 
та организация се нагър
била с тази отговорна за
дача. След обстойно изсле 
дване на обстоятелствата, 
комисията установила точ
но обратното. Работниците 
Димитров и Велков не са 
недисциплинирани. Изпъл
няват, доРи и преизпълня 
Еат нормите си.

На стопанска единица № 
100 било наложено да 
върне на предишните рабо 
тни места споменатите ра
ботници. С това комисията

сложила този предмет в па 
пката за „завършени де
ла”.

Инициативата и трудът 
около „изкарването на ис
тината” на комисията са 
за похвала. Обаче — рабо 
тата не е завършена до
край . . . Комисията в ни
какъв случай не трябва да 
се задоволи с това, че рабо 
тниците са върнати по ме
стата си и по този въпрос 
да се сложи тока. Защо се 
га не се потърси виновни
ка за малтретирането на 
тези работници (а той си
гурно е известен).

И щом като комисията е 
могла да изпълни по-трудна 
та част от задачата си — 
да установи истината — 
защо този въпрос не се по 
стави отново на дневен ред 
и срещу виновниците за 
тази неправда да бъдат 
предприети санкции.

Само в такъв случай ще 
имаме гаранция, че утре 
Рози или т|одобен случай

Често пъти могат да се 
чуят съвети, отправени към 
учениците: „Учете, ако не 
искате да мъкнете като он 
я черен работник”, или 
,,Гледай книгата, за да не 
се завърнеш, отново на се 
ло, да бъдеш земеделец”. 
Става дума за съвети, кои 
то се дават на учениците 
от основтгре училища от 
страна на техните родите
ли. Такива съвети погре
шно влият върху разви 
тието на уечницитс и вър 
ху тяхното професионално 
насочване.

Нашите училища 'Преди 
освобождението действитсл 
но бяха насочени пРедим- 
но V изключително ткъЧ 
създаване на кадри за ад
министрацията, те създава
ха ч и н о в н и,ц и, които бя 
ха нужни на тогавашната 
власт.' Образованието на 
земеделските производите
ли и работниците беше 
сведено до минимума, т. е. 
едвам завършваха основно 
училище или повсчето от 
тях нямаха и това образо
вание.

С промените в обществе 
ните отношения и със съз 
даването на условия, кога- 
то работниците стават не 
само производители, но и 
Ръководители в своите пре 
дпРиятия кооперации и ко
ренно се мени и характе
рът на училищата. С рефо 
рмата на Цашето основно 
образование и създаването 
на такива основни учили
ща, които най-добре отгова 
рят .на нашето социалисти 
ческо общество, коренно се 
изменя и системата на об
разование и възпитание. 
Днес учениците след завър

шлане на основното учили 
ще нс отиват само в такива 
училища за да станат ч и- 
II О В П II Ц II И хОРа на интс 
лектуалния труд, но тези 
училища, поради своето но 
во предназначение, създа
ват и кадри, които отиват 
на село и в индустрията и 
там се включват като ра
ботници и ръководители. 
Но тези работници включи 
ли се в нашите стопанства 
и предприятия с много но 
ви схващания к^м тРуда и 
социалистическото строите 
лство и е погголеми знания 
от ония, които са имали те 
хнитс връстници преди два 
десет и повече години. 
След това днешните работ 
ници и в кооперациите и 
в предприятията могат да 
живеят при много по-добри 
условия, отколкото онези 
преди войната.

Нужно е да се напомни, 
че след завършване на ос
новното училище и след 
завършване на някой тех-

Ще бъдат обезпечени 
средства и за частни 

нощувапня
Неотдавна в Димитровград 

се състоя заседание на Тури 
етическия съюз, на което пРи 
еъствуваха представители на 
хотелиерството, .търговията и 
снабдяването. Взе се Решение 
до 10 април да бъде изгот
вен план за посрещане на ту 
ристичския сезон.

Общинската скупщина °т 
своя страна ще обезпечи из
вестни средства за обзавежда 
нето на няколко частни къ
щи за приемане на туристи,

още
не е готов а мощността 
на гостилничарското пРедпри 
ятие ,Балкан” не може да за 
доволи нуждите напълно.

С оглед на завръшването 
на пътя Ниш — София, тази 
година в Димитровград се о- 
чакват повече престои на ту 
ристи.

не ще се повтори, иначе -— 
проблемът си е останал от 
крит...

М. А.никум напредването на е- 
дин млад човек не е запе
чатано. Всеки може, споРед 

възможностите си да завъ 
ршн и най-високите учили 
ща в страната.

Всичко това имайки пре 
двид напълно е погрешно 
у|чениците да се отклоня
ват от производителния 
труд, който при днешните 
обществени условия има 
съвсем друг характеР. Та
кова отношение към тРуда 
лошо влияе и върху про
фесионалната сриентиров- 
ка на !младежите. Затова

НАЙ-АКТИВНИТЕ В НОВИТЕ 
РЪКОВОДСТВА НА СК

Вече няколко месеца непре 
къснато в първичните органи 
зации на Съюза на комуни
стите . в Димитровградско ки
пи оживена предизборна ак
тивност.

За членове на новите ръко 
водства ще бъдат избрани 
най-дейните членове на пър
вичните .организации. Тази 
година в ръководствата ще 
се избират комунисти, които 
няма много други задължения 

за да могат да отделят пото- 
лямо внимание на работата 
на първичната организация.

Според една анкета, проведе 
на неотдавна в Димитровград 
ско, .е установено че много от 
секретарите на първичните 
организации на Съюза на ко 
мунистите досега са били об
ременени и с редица други 
задължния. Затова в новите 
ръководства ще се избират 
по-свободни от Различни длъ 
жности и по-м..ади членове 
на Съюза на комунистите.

Изборите в първичните ор 
гакизации в Димитровград
ско ще започнат от 5 април.

мотелътзащото

често пъти младите не взи 
мат работа, която най-до
бре им отговаря.

Б. Николов
М. Ан
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при частни лица за 10 динара 
надница. В Босилеград преди 
войната пазарът е твърде 
слаб, а ненародния режим не 
прави нищо да създаде усло
вия за продажба на произве
денията на местното населег 
кие. И деца от 12 години са 
принудени да отиват на рабо 
та далече от сявоя роден д°м. 
Бссилеградчани се проявиха 
като отлични майотори-зида- 
ри. Те са Раболити на мног° 
постройки в Ниш, Скопие, Бе 
лград и София. В самия град 
обаче няма условия за създа 
ване на работническа класа. 
Най-много са строителните ра 
ботници. По-късно се поява- 
ват и търговци-лихивари, ко
ито експлоатират работничес 
кия и селски труд. Съществу 
ва и дРуг вид експлоатация с 
название „Зеленица”. Когато 
някой селянин взима пари на 
заем, той се задължава през 
пролетта да даде на чорбад
жията овцете си, но да ги од , 
глежда през лятото. Някои 
домакинства не са в състоя
ние да си заплатят дълговете 
и тогава отговарят пред съда.

Мнозинство от населението 
се занимава със земеделие, о, 
собено махалите Добри Дол, 
Кремиково, Преслап и Богос- 
лав трап. Тяхното жизнено 
равнище е твърде низко. Те 
са в състояние да купуват 
само газ, сол и хляб. Олио
то, захарта
лен само в празнични дни.

са. Най-големи месечни вале
жи са отбелязани през 1895 
година, които са изнасяли 
181,4 мм. А най-големи годиш 
ни валежи забелязани са 1902 
година 332 мм. Поради така 
големи валежи идва до еро
зия на землището, а самата 
конфигурация на-. терена до
принася за свличане на об
работваемата площ.

Тази ерозия влияе на ико
номическото състояние на жи 
телите. Днес ерозията е един 
от нйй-главните проблеми. В 
Босилеград живеят 379 дома
кинства, 1327 жители, от кои 
■то 661 мт>же

Природните условия са бла 
гоприятни за развитие на о- 
вощарство и овцевъдство.

Двадесет години от освобождението на нашите краища

БОСИЛЕГРАДСКО В НАРОДО- 

ОСВОБОДИТЕЛНАТА ВОЙНА
Пише: ВАСИЛ СТАНЧЕВ1)

По повод двадесетгодишнината от освобождението 
на нашите краища от фишистко робство публикуваме из
вадки от "Хрониката на Босилеград« от Васил Станчев 
преподавател по история в която са обработени някои мо
менти от периода на фашисткото робство и съпротивите
лното движение развило се в този край.
*йа-

то и през зимата има пътни 
чески рейс и товарни 
Босилеград се намира на 730 
метра надморско равнище. Зи

коли.

«::Г.
® в

Географско положение на Босилеград

Когато се пътува с авто
бус от Враня за Босилеград 
пътят се спуска из завоите на 
Бесна кобила и слиза в река 
та на Драговищица. Пътят въ 
рви край реката все до бъл- 
гаРо-югсславската граница. 
Тази малка планинска Рекич 
ка извира от гористите и 
високи планини, високи и до 
2.000 метра, на чиито върхо
ве снегът се задържа до нача 
лото на лятото.

В долината на река Драгови 
щица се намират бедни, но 
твърде приветливи села. сле 
ди от оловни, цинкови, пирит 
ки и графитни Руди, останки 
на римски селища и крепос-

дат покривите на къщи, кои
то като че плуват в зеленина 
та. Градчето е обкръжено с 
букови и иглолистни гори, а 
в самия град зеленеят стъб
ла на ябълкови насаждения, 
круши и високи тополи.

Босилеград се намира 
пътя, който върви по тече
ние на Драговищица, а след 
ТоЕа през Бесна кобила до 
железопътната линия Вран- 
ска баня, а на юг продължа
ва все до границата. По тоя 
път от вътрешността на стра
ната се внасят стоки, а изна 
сят селскостопански произве
дения, на първо място твър
де хубави и вкусни ябълки и 

През зимата този

> !
ШтШ1 Босилеград в навечерието 

на П световна война
1

- 11!ш. м^т В навечерието на П светов
на война икономическото по 
ложение на босилеградчани е 
твърде тежко. Много хора са 
принудени да напускат своя 
роден край и отидат на печа 
лба. Някои домакинства са 
принудени да напуснат земе
делието и да се занимават със 
занаятчийство. При тези зана 
ятчии е могло да се направи 
костюм дрехи, обуща и дру 
ги занаятчийски услуги по 
твърде евтини цени.

Печалбарите всяка година 
отиват през пролетта пеша 
до Владичин хан, преминавай 
ки и до 70 км. пеша. на път 
за парче хляб. Жените с де
цата остават в къщи да обра 
ботват земята, а техните мъ
же работят от заран до вечер

V:- ■ йна
III

I Ни:
а
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круш ки. 
път е непроходим, защото е 
покрит с лед и снят. Преди 
освобождението Босилеград бе 
напълно откъснат от вътРеш 
ността на страната. След осво 
бОжденето се пристъпи към 
изграждане на път Босиле
град — Владичин Хан къде-

ти.
В тази долина на 25 кило

метра източно от Бесна коби 
ла т. е. от нейните полета и 
недалече от границата, на у- 
стието на Добродолската Река 
в Драговищица се намира ма
лкото планинско градче Боси 
леград. Още отдалече се виж

са лукс, позво-Паметникът на Църноок

мният период е дълъг и хла 
ден, а лятото кратко и умере 
но. Средната годишна темпе
ратура в периода от 1930 до 
19з1 година е била 10,6 граду

В следващия брой:
ПОЯВАТА НА ПРОГРЕ

СИВНИ ИДЕИ
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Земеделските кооиерации и Пред пролетна сеитбаселскосшоианскошо ироизеодешво в Димишревшдско

ДУМИ и ДЕЛА. 130 хектаро с хибридно царевица
л

Смиловци със 41 на сто до- 
като
гРад е договорила 50 на сто 
от заплануваните площи. Зе 
меделските кооперации са на 
бавили достатъчно изкустве
ни торове за хибридната ца~ 
ревица.

Механизацията също така 
е готова за акция.

Към 10 април вероя-тно ще 
бъде изорана първата бРаз- 
да.

Състоянието > на есенниците 
в Димитровградско не е добро 
50 хектара пшеница в Гради 
нско и Смиловско 
трябва да се пРеОрават 
торно.

И на териториите 
налите земеделски

В течение са подготовките 
за пролетна сеитба на хибри 
дна царевица в Димитровгра 
дско. На територията на кому 
ната ще бъдат засети 130 хе 
ктара пл°щ с хибридна царе 
вица, от които в обществения 
сектор. 30 и 
със селскостопанските произ 
водители 100 хектара.

Плана по коопериране най- 
добре е изпълнила земедел
ската кооперация „Победа” в

печаването на специална по
мощ на производителя.

разширения 
нум на ОО на ССРН, ОСВ и 
СЮМ с представителите на 
земеделските кооперации 
16 август 1963 година 
ДУ другото на най-високо мя 
сто бе обещано че:

През настоящата година 
при Общинската скупщина в 
'Димитровград се установява 
място на постоянен 
СТОПНСКИ1

И със селскостопанската и- 
нспекция не стана нищо.

И в момента, производите
лите са оставени сами на се
бе си защото кооперациите 
се грижат само за своите по 
севи.

Дали можем да очакваме 
високи добиви когато оставим 
развитието на житните расте 
ния на природата?

.Нишава” в ДимитрОв-

Така на пле-полета ще 
пов-

от
на оста- измеж- в съдружиекоопера

ции значителна част от посе 
вите е страдала от мразовете 
и неблагоприятния 
през изтеклата зима. Подхра 
нването на есенниците 
зима не е вършено добре. До 
като земеделските коопеРаци 
в Димитровград и Смиловци 
са въРшили и по два ггъТи по
дхранване на посевите, някои 
частни селскостопански

климат

М. Андоновтази селско-
инспектор, който 

Да се грижи за прилагането 
на агро-мероприятията. Също 
така на този пленум се взе 
Решение «занапред* коопера
циите да вложат повече уси
лия за усъвършенствуването 
на технологическия процес на 

производството което през из 
теклите години не е сторено”. 
«Пленумът постави като ггьр 
востепена задача пред земе
делските кооперации по-ната
тъшно подобрение 
стопанското

За тютюнопроизводството в Босилеградско

ТАЗИ ГОДИНА-НАД ШЕСТ 

МИЛИОНА СТРЪКА ТЮТЮН
про-

не са вършилиизводители 
нито едно.

— В настоящия момент, 
тъква завеждащият 
стопански отдел в Общинска 
та скупщина в Димитровград 
Кирил Апотолов, е крайно не 
обходимо подхранване на по
севите, защото от зимните сту 
дове и голяма влага те са от 
слабнали.... Ако т»ва не сто
рим на време, неможем да о- 
чакваме високи добиви защо 
то от високодобивните сорто
ве пшеница най-много е стра 
дала абодансата, която и най 
много се сее в нашата кому
на, докато безостаята и ето- 
алката са страдали частично.

из
селско- ако по-строго се придъРжава 

ха към упътствията на тю тю 
невия техник. В тази насока 
особено е важно какъв разсад 
ще бъде отгледан.

Нека накрая прибавим и то 
ва че успехите от миналата го 
дина задължават и останали
те обществено-политически си 
ли повече да се ангажират 
за премаяване на недоверието 
нйкнало сРед селскостопански 
те производители от неосно
вателни мнения и препоръки 
а лишени от било каква ис

Паричните приходи, които 
получиха частните селскосто 
пански собственици миналата 
година за тютюна, показаха 
че това индустриално, расте
ние може да донася добри 
приходи, стига ако човек за 
претне Ръкави.

Миналата година бяха заса 
дени на цялата територия на 
Босилеградско около 3,5 мили 
она стръка. Тази година са 
сключени договори за над 
шест милиона. Това чувстви 
телно увеличение единствено 
Ще трябва да разбрем от ви-, 
соката доходност която обез-. 
печава тютюна на частните 
селскостопански производите 
ли.

ните под тютюн.
По тоя повод може да се 

каже и повечко защото из
глежда че з.емеделските коо- 
прации вместо да покажат 
нагледно на селскостопански
те собственици, със собствения 
пример взимат пример от тях 
Това е и именно корто най-мн 
ого им недостига — по-смело 
навлизане в селскостопанско
то производство а търговията 
Да изоставят на заден план.

От досега казаното личи че 
тютюнопроизводството в тоя 
край на страната ще намери 
СЕоето място като един твър
де вносен отрасъл на произ
водството за което особени 
сили не са нужни.

Важно е също така да се 
изтъкне че приходите на от 
делни селскостопански произ 
водители щяха миналата годи 
на да бъдат далеч по-големи

на селско 
производтсво”.. 

като при това им обезпечи
помощ и достатъчно изкустве 
ни торове”.

КАКВО Е ПОЛОЖЕНИЕТО 
СЕГА

Положението в настоящия 
момент е незадоволително. От 
тези заключения които толко 
ва много обещават не е изпъл 
нено почти нищо. ПРез зима 
та, земеделските кооперации 
вместо да се постарят да 
обезпечат на производителя 
помощ — не са направили по 
чти нищо. Вместо с механиза 
цията си да излезат на сре
ща на производителя — земе 
делските кооперации не се от 
зоваха — а през цялата зима 
си превозваха дърва и други 
стоки, което в момента им е 
по-изгодно...

тина.
По-конкретно, чрез увелича 

ване повърхнините в социали 
етическия сектор и чрез обра 
зцов труд нагледно ще бъде 
доказано онова което досег? 
намираше място на различни 
конференции т. е. сухото пРО 
пагиране.

КЪДЕ СА СПЕЦИАЛИСТИ
ТЕ?
Много селскостопански про 

изводители от Димитровград
ско с пРаво се питат: къде 
са селскостопанските пециа- 
листи, които земеделските ко 
операции толкова много обе
щаваха през есента минала
та година.

И наистина, не веднъж на 
много пленуми и съвещания 
по селскостопанското произ
водство ставаше дума за обез

Някои от тях тройно па и
повече са увеличили числото 
на тютюневите стръкове. Та
ка напРимр МАКСИМ СТА- 
НОЕВ от Ресен миналата го 
дина е записал 5 хиляди

записал

Ст. Н.

година е КРАДЦИ НА МОТОПЕДИтази
60 хиляда стръка. Подобни са 
примерите с ВЛАДИМИР НИ 
КОЛОВ от Паралово който 
миналата г°дина бе записал 
20 хиляди а тази година 60 
СИМЕОН ГЕОРГИЕВ от Рай 
чиловци миналата 20 а сега 
60 хиляди и др.

Първи опити се пРавя-т и в 
социалистическия сектор. Та
ка земеделската кооперация в 
Долно Тлъмийо е записала. 
300 хиляди и. земеделската 
кооперация »Напредък« в Бо 
силегРад 200 хиляди стръка.

разсадника в Желюша той 
взел мотопеда на Панта Стоят 
нович от Димитровград, който 
се отбил в метеорологическа 
та станция, и заминал за Вег 
лики Йовановац на гости. Ме

Велко

Милич Миомир, който неот 
давна замина в ЮНА на 11 
март взел мотопеда на Слав
ко Слагало без негово знание 
През нощта Милич заминал 
за Ниш. След няколко, дни 
той оставил мотопеда край 
Лукавишки мост и се придруЗАУШКАте-жц теоРологьт Десимир 

вич веднага отишъл за Вели 
ки Йовановац и се опитал да 

Славко Стег
жил . на пътниците от вечер 

По този начин тойЗначително по-редки услож 
нения са загнояването на око 
лоушната жлеза или пък въз 
паление на бъбРеците, Ето за

вземе мотопеда, 
фанов обаче твърде дръзко 
постъпил, не искайки да пре 

говорил.

Заушката е широко разпро 
странено заразно заболяване 
което протича сравнително ле 
ко. Обикновено се явява у де 
цата. Най-често боледуват де 
ца от две до петнадесетгоди
шна възраст но не рядко за 
боляват и по-възрастните. Бо

ви

нил влак. 
се опитал да укрие кражба
та. Органите на Секретариа 
та за вътрешните работи 
Димитровград успели 
да открият истината 
мир Милич признал делото.

даде мотопеда като 
че го е купил.вИстина е че земеделските ко 

' операции са записали скромни 
числа тютюневи стръкове но 
са се изказали че тази годи
на вършат опит па ако се по 

рентабилно идващата г°

що при появяване на услож
нение й и при появата на пъ 

на болестта
обаче

С интервенция на Народна 
та милиция о-т Крупец мото
педът бил отнет от Стефанов 
а срещу него е възбудено де

и Миорвите признаци 
трябва незабавно да се потър 
си съветЪт на лекаря. При 

лекуването се имат пред вид 
лекарства за понижаване на 

и намаляване

лестта се причинява от 
Рус който има сравнително 
лка устойчивост във външна

каже
дина Ще увеличат повърхнима ло.На 21 март тази година 

Славко Стефанов сторил дРъ 
зка кражба. Минавайки пред

Сега СлаЕко Стефанов ,Ку 
совранец” работи в Ниш.

температурата 
на болките. ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИта среда.

Заразяването става
болния човек, който отде 

слюнките. Ви 
пос-

най-чес
гнойно 

на жлезите и на
то от За предпазване от

когатоля вируса чрез 
русът се разпространява 
редством пръски при говор и 
кашляне. ПРиема се че в шг 

болестта се пре-

сезонът 
трябва да варосаме стените в 
нашите квартири. Но ваРта, 
която се залепва по дъските, 
донася много неприятности на 
домакините. Затова ще вц да 
дем един съвет: 
дъските

малко оцет и ще се изне 
надате от резултата.

Настъпва Некултурни йрояЬи 

край Дома на културата

възпаление 
венците се препоръчва изпла 
кване на устната кухина с 

перманганат (1 гР накалиев
к.1000) или пък разредена

вода (1 супена лъ 
кислородна вода в 1 ча

кикои случаи 
нася и от хоРа, които нямат 

на заболя
от към улица Христо Ботев 
е пълен с боклук и тор. Това 
мяото всъщност е предвидено 
за градинка. Но вместо гради 
нка то служи за паркиране 
на коли и хранене на доби
тък. За тая цел има и други 
места в града.

Културният дом в Димит
ровград по своето местонахож 
дение заслужава да бъде об- 
кържен ако не с градина и 
цветя, то пс-не с хубаво почи 
стени входни места. Пред 
главния вход все пак гРадин 
ката се поддържа, но входът

слородна 
жичка 
ша вода).

На болния от заушка тряб- 
бъде осигурен постоя-

когато миете 
сипвайте във водата

типични признаци 
ване и също и чрез предмети

болзамърсени от слюнки на 
ни. Входната врата на зараз 

устната кухина. От 
там вирусът попада чрез съот 

канали в околОушни 
слюнчените жлези. Инку

по
ва да
неи режим с оглед да бъдат 
избегнати евентуални усложнс 

На болния трябва да се 
изобилие течност ка 

мля

-нването е *
ветните 
те и
бационният период на болес
тта е от три до двадесет а по 
-някога и до тридесет дни. СРе 
дно обаче той трае 17 до 18

ния. Когато варите ориз, никога 
не го мешайте с лъжица а са 

Така зърната
дават в
то чай сироп; лимонада; 
ко и други. Храната трябва да 
бъде кашеиа или мека за да 
се избегнат болките при хра 
ненето' и същевременно и висо 
ко калорична и витаминозна 

храна. Подходяща храна с 
разбити яйца; пюрета; млеч 

настръгани плодо 
сокове. Ос

мо с вилица, 
ще останат цели.

дни. Всеки ден хвърляме утайка 
от кафе. Обаче ако го изсу
шим а след това измешаме с 
пръот ще получим много до
бро средство за подхранване 
корените на цветята, 
това кафената утайка чудесно 
бели кожата на Ръцете.

Болестта обикновено започ 
покачване на температу- 

достига и до 39 
общо разстройство и 

засилва с

ва с
рата, която 
градуса
изнемога която се 
появата на подутини на око 
лоушната жлеза. Този цикъл 
на развитие може да бъде У 
дължен с няколко дни в слу 
чай на последователно засяга 
не на двете околоушни жле

ни. храни; 
ве и зеленчукови 
новната профилактична мярка 
срещу заушките е изолацията 
на болния която в даден слу 
чай може да бъде и болнич- 

Изолацията и каранти- 
около 21

Освен

*на.
нЪт продължават 
ден. Стаята на болния тряб
ва да се проветрява редовно 

възможност трябва да

В нашите домакинства все 
още има съдове от мед. Те най 
-лесно се чистят с вътрешна
та страна на употребен ли
мон, а след това се изтъркват 

.. с мека кърпа.

зи.
1 Понякога заушката проти
ча ив по-тежки форми при 
дружени от усложнения 
взпаление на семените 
зи (архит) или менингит 
то обикновено 
благоприятен изход.

а по _
бъде изложена на слънчевите 
лъчи. Преболедувалите от зау 

получават имунитет.
Ц. Колев

жле- 
кой 

завършва с шка Ако няма друго място— може и тук...
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ничия земяали случайно или нароч глас — Кой там?” — Тука е 
но, де ще го знаеш, | Дълги Дел: Андонов, начал
но факт е, че ние на ник на пощата. „Какъв Андо 

3 август 1944 година (патерк- нов, бе! Ето го Андонов край 
ци от св. Илия), се отзовахме мен в стаята. Я казвай кой 
в подбалконското село Дълги сте вие там и що става в се' 
Дел. Тук бяха целият отряд лото. . Не съумях да отго-

мъглата ни скриваше от пог 
ледите на п°терята.

В последвалите няколко дни 
бяхме отново всички вкупом. 
Липсваше само един боец. Ня 
маше го и нямаше, и ние се 
примирихме с мисълта! че е 
загинал.

Когато бяхме вече съвсем 
изгубили надежда той ни из 
ненада. „Безследно изчезна
лият” се отзова един ден пак 
между нас. Непроменен — 
късоглед, с полумижещи очи, 
кротък усмихващ се и отчай
ващо мълчалив.

е ако сляза тук до града” — 
казал си стопанинът и сля
зъл.

Понякога и 
още неваросани къщи 
приковават 
очи на пътника знаят да гово
рят. Всяка от тях си има по 
една повест свой живот кой
то също е интересен като жи 
вота на хората.

Първите пролетни дни съ 
будиха строежите. Като тру 
долюбиви мРавки хората плъ 
знаха по изникващите под ръ 
цете им зидове скели.

В живописната местност 
измежду Босилеград и Най 
чиловци изниква нов квар
тал. Той е съвсем млад — пъ 
рвата къща е била направена 
през 1956 година ог Тодор Ру 
симов. Оттогава па до днес на 
тази »ничия« земя изникна 
новият квартал.

Казваме ничия защото мно 
зина незнаят правото име на 
квартала. Викат го »Краин 
дол« но вижда се че това сме 
не отговаря. Мястото не е на 
край а именно на средата меж 
ду Босилеград и Райчиловци.

Някои го викат ново Райчи 
ловци но босилегРадчани се 
мръщят и отговарят, че е пре 
градие на Босилеград.

Както и да е на тази ничия 
земя в течение на миналата 
година само са построени 11 
къщи. Тази година ще бъдат 
построени още петнадесетина. 
А през две-тРи години. Да не 
нагаждаме.

Всеизвестно е, че частното 
строителство в Босилеград от 
година на година получава по 
-разширен мащаб. Мерата на 
Босилеград става тясна а жи 
вописната околноот позволя
ва да се строи и извън нея. 
През миналата година са пое 
троени над двадесетина къ
щи — тук Са вчислени и ония 
от «ничия» земя..

Да оставим фактите и да 
завържем разговор е една от 
тия къщи Стопанинът е рабо 
тник в едно от предприятия 
та. Преди е живял в отдале
чено село На комуната. Зани 
мавал се със земеделие. Но и 
покрай това редовно си купу 
вал брашно и хляб в продав 
ниците.

«Защо да нося брашното 
чак до село. По-добре Ще да

ония червени 
които 

л ю бо з н ателните
Сега червената още неваро- 

сана къща се усмихва с'Ьс св* 
тли нови порзорци вдишва ми 
Рисът на боровата смола раз 
насяща се от близката борова 
гора..

«Да имаше трудности — ся 
каш се досещаше сградата — 
бяха дни на усилен труд. Но 
нали човекът именно по тру 
да надминава всичко. После 
и другарите от предприятие 
то не изостанаха. В такива мо 
менти и една принесена тух
ла значи много”...

В Дълги Дел т»й имал род 
нини. Естествено на патерици
свърнал при тях и заседнал 

свои хора. Не се 
много когато

като при 
разтревожилл 
го предупредили за трев°гата, 
но продължил да празни бу
тилките. Но, когато 
станал раздразиелно настой
чив, той се наканил да се Раз

И сградата продължи да 
Разказва как стопанинът я съ 
здавал как неговият три«аде 
сетгодишен син е отличник в 
училището как на село оти
вал твърде рядко един или 
два пъ-ги в годината как се
мейството е изплувало от тру 
дностите и сега ето животът 
е по-красив п»свегьл. И ан 
тената опъната на покрива ся 
как в одобрително съскане по 
•твърждаваше тия думи.

Отминавам тази къща с ней 
ната повест. Погледа привли 
чат нови и нови къщи които 
преди няколко месеци само и 
зникнаха. Всяка от тях си и- 
ма своя повест. Но общото им 
е там че са никнали на място, 
което няма точно име (относ 
но има повече имена) па жи 
вущите там един път се каз 
ват ст Босилеград един път 
от Райчиловци според място 
то и компанията..

Остава и една своеобразна 
история 
минат и да се за питат «Ами 
кога никнаха тези къщи” да 
се разпитват за собственика 
от къде е къде работи.. Всъ
щност това е историята на е 
дин малък градец в к»йто и 
това «изникване» на къщи е 
интересна тема особено в те 
зи строителни дни които дой 
доха с първия полъх на про 
летта.

А ако се поспрете пред ня 
коя сграда ще видите как тя 
ще ви разкаже цяла една по 
вест подобна на ония повести 
каквито има всеки човек.

Ст. Николов

ОГЪНЯТ

дели от роднините, а за мно
го здраве добър път и всич- 

! ки хубаво изпразнил и пос- 
^ ' ледния филджан.

На сокака постоял, послу
шал и заключил: „Моите дру 
гари битка бият, а :— сра
мота — 
веселя”!

съм намерил да се

И тръгнал нашият другар 
по дирата на гърмежите. На 
ближил, колкото храбростта 
му допускала, и ударил един 
„разпальот” по фашистката 
рота. Един срещу — 200 ду
ши! Една препотопна гръцка 
пушка срещу — с-т°тици мо 
дерни малнихеРки, шваРцло- 
зерки, автомати и минохвър
гачки!

Държал той заетата позиг 
ция, подвикнал, търсил дру
гарите куражно поднеял със 
редоточения пъклен огън и 
за чудо божие, уцелял! Щом 
му се малко разбистрило, пов 
дигнал се и' обърнал назад 
пРез селото. И понеже бил 
късоглед в тъмнината съвсем 
недовиждал, вместо по среда 
та на селския мост, затичал 

партизаните мостове
те винаги преминаваха тиче 
шката — и направо улучил
— реката! Пак имал щастие
— пушката му паднала вър
ху стена и се пречупила, а 
той се суринал в пОгока мал 
ко се натъртил и окъпал.
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гражданите да

и група воРя, снех слушалката и по
бързах да обадя на щаба.

— Е, дребна работа — по
мислих. Нищожен повод за 
тревога”.

Колкото и да е неприлично 
не мога да не призная, че 
след разговора разкопчах дре 
хите си и чучнах недалеч од 
общинския вход. В същия 
миг ослепително бяла ракета 
цъфна над селото и разпРъс 
на в тъмнината. Недалечен 
гръм на минохвъргачка и бли 
зката експлозия на снаряд 
разгромиха и тишината. Раз
бира се, че и аз, следейки 
бързината на развиващите се 
събития, светкавично на две 
— на три превързах Ремъка 
и хукнах към мегдана.

Междувременно минохвър
гачният огън се засили, запо 
чна и непрекъсната картеч
на стрелба. Партизаните бър 
зо се събираха и образуваха 
колона. Изпрати се нарежда 
не засадите да се одърпнат и 
ние поехме обратен път.

Кого ловната дружина та
ка жестоко обстрелваше, с ко 
го водеше такъв безпощаден 
бой — за нас беше непонят
но. Но урагания пукот зле 
се отрази върху новите и не 
закалени борци. Струваше им 
се, че
само пРотив тях, пригърбва- 
ха се при всички писък 
блуждаещите куршуми, обзе
маше ги паника ако се окаже 
ха на колоната. Спусналата 
се гъста мъгла зтрудняваше 

глух връзката. Обаче, когато съмна

батальон пиротски 
феРдинански партизани. Дъл 
годелчани окрепиха дневния 
народен обичай — да славят 
св. Илия, и ние, не без осно
вание очаквахме нещо подоб сено на гощавката.

След традиционния парти
зански церемониал — краткия 
митинг и няколко бунтовни- 

интендантитечески песни 
ни разпределиха по къщите 
да вечеряме. Търпезата на 
нашите домакини беше твър
де скромна и аз с моя дру
гар, пиРогчанец, се договарях 
самоинициативно да потърсим 
по-изобилен дом, когато вле 
зе комендантът и ни пощеп- 
на на ухо:

— ГревОга! Веднага, ведна 
га на селския площад. Огет 
ляме се в планината.

Нощта беше надвиснала и 
станала неподвижно тъмна. 
Докато другарите се съберат 
пресметнал, ще мога да скок 
на до общинския участък, в 
който край телефона дежуру 
ваше моят приятел Джерджи 
нски. Защо Божо взе името 
Джерджински за паРтизанссо 
— не ми беше съвсем ясно. 
Още понеясно ми беше мое
то — Вотрен — име на един 
от героите на Балзак. Тия 
дълги и неудобни партизанс
ки имена бързо се провалиха

щвшш ШУРНА — Ще говориш ли най-сет- 
викаше учителят.

— За зъба ли? — питаше 
Шурка за да засмее класа.

И така престана да ходи на 
училище. Майка му доведе 
вуйчото да го постегне но ни 
що не помогна. Тогава бра/г 
му го намести в завода. Пове 
чето младежи се държаха 
хладно към него и не иска
ха да го слушат. Тогава на- 
чалничката на цеха една ене 
ргична жена реши да му по 
свети повече внимание. Разка 
зваше му как мнозина инже 
нери и техници от завода пое 
тъпили на работа като т°й и 
как ще му дадат възможност 
да се дообразвава. През това 
вРеме Шурка гледаше през 
прозореца и си мислеше: в ки 
ното се прожектираше 
филм а аз тук седя и слу 
шам!

Но една събота се случи не 
що което напълно измени ра 
збиранията му. Този ден при 
стигна в отпуск Миша Коле 
вич, другарят на ШуркиниЯ 
брат. Т»й бе моряк и поже
лал да отпразнува своя кра 
тък предстой на сухо със сво 
1ята годеница Люба. Устрои 
голяма вечеря и повика дру
гарите си. Шурка не бе п°ка 
нен, но замоли Игор да го по 
веде със себе си. На тая вече 
ря много се игРа, пи и за ди
ря. Още след третата чашка

не!

Борис Полишсиук (СССР)

Шурка живееше в една ста 
ринна улица, където повечето 
къщи имаха служещи, дреб
ни търговци и студенти. От 
техните дворове вонеше 
застоялост и затова се носе
ше слух че сгРадите щели на 
скоро да бъдат Разрушени. В 
същата улица обаче имаше и 
една бяла сграда с пиластри, 
построена още през първата 
половина 
век. Имаше двор и децата от 
цялата улица често се съби
раха в него. Улицата се пре
сичаше от канал а по негови 
те Ръбове бяха засадени топо

На гарата се чувствуваше ка 
то у дома си. Знаеше вРеме- 
то на тръгване и пристигане 
на всички влакове. Влакове
те отиваха към нови предели 
връщаха се пълни с хора ид 
ващи от морето или от селата 
а той живееше само в едно 
място. Всъщност той бе пъту 
вал до Новгород и Луга но то 
ва е всичко.

— Б°же мой — на кого се 
изметна такъв скитник 
оплакваше майка му. По голе 
мият Игор си седи в къщи на 
прави домашните си поразхо 
ди се в неделя! А този сутРи 
нта замине в завода и вече 
не го виждам. Пристига в по 
лунощ. Занемарил е училище 
то и нищо няма да бъде от 
него. Просто скитник!

ШуРка бе наистина напус 
нал училището, не вървеше 
му математиката в когато го 
дигнеха да отговаря обикнове 
но се развързваше между не 
го и професора по математи
ка следният разговор:

— Теб, като че те боли зъб? 
— казваше преподавателят.

Шурка мълчеше натъжено.

на

на деветнадесетиоръжията са вперени се
нови просто изчезнаха. на

— Преди половин нас — 
разясни ми Божо — дърна те

ли.лефояа и аз се обадих: „Тук 
Фердинанд — повика Шурка обичаше своята ули 

ца, най-много зарад железоггь 
тната гаРа. Завиждаше на хо 
рата които можеха да се съ 
будят чак в друг град, но от 
всичко най-много му харесва 
ха композициите на Юг, пла 
нините и Черно море, чиито 
води казват, не са черни но 
зеленикаво-сини. Шурка се ра 
дваше вместо ония които пъ 
туват, тъгуваше вместо тях, 
че се Разделят от свои близ-

Повече слънчоглед
В Димитровградска комуна 

тази пролет ще бъдат засети 
78 хектара със слънчоглед.

На териториите 
делските кооперации в Дими 
тровград Смиловци и Погано 
во, е в течение договориране 
то на площи за тази индус

триална култура, която напо 
следък все повече се отглеж 
да у нас.

Около 75 на сто от заплани 
раните площи са договорени, 
а до средата на април се оча 
ква изпълнение на плана.

на земе-

ки.
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СЪРЕВНОВАНИЕ НА 

ТЕАТРАЛНИ САМОДЕЙЦИ 

В ДИМИТРОВГРАД
Тези дни на сцена

та на Центъра за култура и 
забава в Димитровград 
започне еьревнбванието меж 
ду най-добрите самодейни те
атри в Околията. Възлагано-

деРните драматургически об
лици — представлява в дей
ствителност и резултата, кой 
то, както се счита заслужава 
не само признание, но и въз
хищение в истинския смисъл 
на думата.

Ако в рамките на такива о

тическа стойност на това съ
ревнование.ще Любиша Джорджевич

Просветните работници 
ще Получават 

малцинствени добавки
Съветът за просвета и кул 

тура в Димитровград вече е 
изготвил предложение на про 
светните Работници в Димит
ровградска комуна да се за
плаща специална добавка от 
2.000 динара за работа в мал 
цинствените училища.

Очаква се Общинската ску 
пщина, която ще заседава на 
6 април да приеме предложе 
нието.

то да се организира това съ
ревнование безсъмнено е при 
знание на теарталните енту
сиасти от нашия град. ценки гледаме работата на 

нашия театър ,,Хрито Ботев” 
те биха били прекалени. В 
течение на миналата година 
нашият театър 
слаба организираност на Ра
ботата, така че неговото уча
стие почти не- се забелязва 
ще. Трябва 
че самодейците много очаква 
ха от Центъра за култура и 
забава. Обаче струва ни 
че и тази година нашият под 
младен ансамбъл ще живеее 
под заплахата на организаци 
онни неуредици. Причините 
за това са почти неразбирае
ми, преди всичко сетивни: за 
много в Центъра, които са 
пРофесинално заети, самодей 
ността от който и да е вид 
представлява ,,трън в очи
те”.

Пред тазгодишната среща
на самодейните театРи, тряб
ва да направим обзор върху 
работата на нашите самодей

живееше в

ни театри, в рамките на под
готовките и участието в съ
ревнованието през миналата 
година. Както бе констатира
но театралната самодейност 
показа, че въпреки трудности 
те, с които се бори притежа
ва завидна организация на 
работата в най-широкия сми 
съл на думата. Изтъкна се, 
че тази похвала не е безпоч 
вена глорификация, но мате
матически утвърдена конста
тация. Подчерта се, че зауче- 
ността на текста, известна ка 
то язва на самодейните пред
ставления, беше доведено по 
,чти да идеални форми И друйи 
елементи показват извънред
на сериозност, умела постъп
ка ясно определени стреме
жи в подготовките.. Като ус
пешно - проведено мероприя
тие се изтъква и срещата на

да подчертаем, М. Петров: Пейсаж

МИХАЙЛО ПЕТРОВ е роден 1902 година в Белград. 
На Художествентта академия в Белград се записва през 
1919 година но след две години я напуска и започва да ра
боти самостоятелно. По-ксно следва на художествената 
академия в Краков; пътува във Виена и Париж взел е 
участие на Петата югославска изложба 1922 година в Бел 
град и редовно излагал на есенните и пролетпи изложби 
на нашите графици.

Петров е участвувал и на международната изложба в 
Москва 1925 година с югославските художници в Лондон 
1929 година; а по късно излагал в Париж; Белград; Рим и 
другаде. Устроил е 6 самостоятелни изложби в Белград.

Преди войната се занимавал с художествена критика 
и обнародвал статии из различни жаиРове на изкуството.

се.

Наскоро и „Кощана“
Димитровградският самоде

ен театър .Христо Ботев” по
дготвя .Кощана” от извест
ния югославски писател Бо- 
рисав С-танкович в Режия и 
постановка на Любиша Джор 
джевич.

Премиера на .Кощана’ ди- 
митровградчани ще 
към средата на месец април.

Ако пък работата на нашия 
театър би се оценявала спо
ред броя на самодейците, спо 
ред бРоя на представленията 
и посетителите, тогава също и 
маме причини да се чувству
ваме неудобно. Можем да се 
похвалим, че сме тачили и та 
чиме чувството за отговор
ност към равнището на дело 
то, с което се представяме. 
На младите които сега са се 
наели с подготовката на .Ко
щана” е дадена възможност 
да повдигнат тази отговор
ност на още по-висока сте 
пен.

. От тазгодишното съревнова 
ние очакваме много. Надява
ме се, че предвиденият дело
ви договор ще е от голямо 
значение, защото на него са 
модейците ще могат да полу
чат отговори на много интере 
суващи ги въпроси.

Установяването на констру

гледат
л

На педагогически теми ПОМОЩТА

НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕтеатралните ръководители в 
течение на съревнованието.
Що се касае до избора на тво 
рбите ст дРаматическата ли
тература изпъква изводът, 
че. самодейните театри са и- 
мали голяма свобода в избо
ра, дори често и ясна идейно- 
естетическа основа на тази 
постъпка. Системата на сво
бодния избор на текстовете 
,,изпъква като особен успех 
издгьква като определено рав 
нище. на идейни естетически, 
етически принципи на нашия 
човек включен в развитието 
и 1 усъвършенствуването на 
социалистическата култура”.
Обхващането на литература 
та; — от гражданската драма 
да авангардите текстове и мо 
Ю»ш11штшшпя1пйикш1шшшштппштгап1юштгапшшяштнптшпппппп!1пп11ш1ш11нш1ш1г

Преподавателите желаят ро 
дителите да им помогнат, да 
да прегледат домашните им 
упраждения, да разяснат на 
децата някои въпроси. Те и- 
мат много ученици в класа, а 
съвсем малко време да обър- 

, нат повече внимание на все
ки ученик поотделно. Но то
ва не значи, че преподавате
лите очакват Родителите да пи
шат задачите вместо деца
та или което е още по-лошо 
да дават различни обяснения 
за четивата разработени в у 
чилищет°% Затова е необходи
мо всеки родител особено ако 
има по-слаб ученик да бъде 
в постоянна връзка с препо
давателите и да бъде осведо 
мен за начина на работа в у- 
чилището както. и за това. 
кои четива по отделните пре
дмети са обработени.

Децата са склонни към това 
да м.олят родителите да им 
напишат задачите по матема 
тика и да им напишат съчи 
нения по литертура. Често пъ 
ти Родителите тъй като ня
мат търпение и време да обяс 
няват, поемат върху себе си 
училищните длъжности вмес
то децата.

Ще пРиведем пример, който 
показва как може с малко ть 
рпение и с добра воля да се 
накара детето да мисли и да 
се научи как се пишат теми 
по литература.

Детето идва от училище и 
още от вратата започва да се 
вайка:

— Мамо, как да напиша у- 
пражнението по сърбохърват 
ски език: „Коя страна бихте 
най-много желали да посети
те и защо?”, когато не позна 
вам нито една страна в чуж
бина.

— Чел си много книги, в ко 
ито се говори за други стра
ни. Приведи ми няк»я от тях.

— „Без семейство” »Отка- 
ран на измама”.

— Добре. За кои страни го 
воРят тези книги?

— За Англия и Франция.
— Коя от тези две страни 

ти е по-симпатична?
— Франция.
— Защо?

— Хората са по-достъпни, 
харесва ми техният език...

— А още нещо?
— Има ли още нещо, което 

да ти е харесало? Нещо за 
рад което би желал да. видиш 
тази страна?

— Има. Красотата на пейза 
жите. изкуството...

—, Добре. Вземи хартия. На 
пиши онова, което преди мал 
ко ми каза. след това потъР 
си тази книга и я прегледай. 
Гледай повече, картините ст 
колкото текста, доколкото ги 
има за да не изпаднеш в из 
кушение да подражаваш опи
санията. Картините ще ти на 
помнят за целия Роман и за 
неговите образи. След това

ще ти дам още някои книги.' "• 
които говорят за Франция.

След като забележиш всич 
ки свои идеи ще ги разделиш" " 
по групи. В първата група 
ще поставиш ония, които го
ворят за хората във втората 
за. пейзажите а в третата о- " 
кия идеи, които говорят за жи 
вета в тази страна и тн. Сл- ' 
ед това е лесно да се напише 
упражнението. Когато бъде ' 
всичко готово можем заедно 
да прочетем и да поправим а- •■' 
ко е необходимо. . -

Дс-тето е пцетъпило така и 
упражнението е написано до-, - 
бре.ктивни отношения между на 

шите самодейни театри пред 
ставлява най-голямата- прак-

. «. I*

Мели

ШШШ:Рум Шурка започна да разка започна да разказва 
зва за своето нещастие и же 
ланието да -пътува на юг. Слу казките за Средна Азия, за 
шаше го само Мишовата годе всички негови измислици. — 
ница. Тя го убеждаваше, че 
трябва да завърши училище 
и че не трябва да учи или да 
бъде онова, което не му харес 
ва. — А щом толкова обичаш 

говоРеше

за всич
ки ШуРкини желания за при

Лъжеш — повтаряше постоя 
нно той. — Не си ходил у до 
ма!

* Ако Адам беше имал по
добри връзки, то нямаше да 
бъде изгонен от Рая, ами щя
ха да го назначат директор 
на ада.

* Хората обичат да гледат 
голи жени. Защо ли пак не 
обичат голите истини?

* ,Главата си давам, поста 
си не давам!” — извикал е- 
дин, предвиден за ротация. 
Поука: всеки лесно дава оно
ва, което няма.

* Към господа можеш да се 
отнесеш и с молба и с псув
ня. Към началника си само с

дват на дупките по законите.
* След премахването на Ре 

лигията многр безработни ан
гели станаха малки богове. ,

* Някои говорят: по-ваяша 
е последната дупка на стопак 
ското дудуче, отколкото пъ
рвата на просветната флей; 
та.

* Всички повтарят, че по- 
лесно се изграждат сгради, а 
по-трудно хоРата. Защо ли 
тогава тия. които изграждат 
хората, по-слабо , са възнагра
дени?

* В дневниците често се кр. 
ият не само оценките на уче
ниците знания, но и на роди: 
телските влияния.

* При избор на секретарка: 
не се гледа какво тя има в 
главата, но как й стои пола-

— Глупав си ти КолЬка! 
Заеш ли къде съм бил преди 
малко? ПРи един познат! Той 
е геолог. Разбираш ли? Съби 
ра експедиция и уговорихме 
да вземе и мене.

пътешествията му 
тя, тогава се запиши в ге°ло 
жкия техникум и- всички тв
ои жлеания и мечти ще се о 
съществят. Шурка наведнъж 
се преобрази — за пръв път 
някой го слушаше и за пръв 
път му се стоРи, че някой го 
разбРа и му е приятел. Радо 
ст озари яйцето му. Но Миша 
прекъсна всичко — искаше 
да потанцува с Люба- а беше 
малко и ревнив, че тя обръ 
ща толкова внимание на Шу

— А геолог! А кам ти бра 
да Шурка?

— Какво се нахвърляте въ 
рху момчето! — бРанеше го 
Люба. Да продължим да тан 
цуваме!

Шурка започна Да сълзи. 
Той взе букета и със зл°бно 
удоволствие го удряше от дъ 
рвото. Цветните коринки лет 

Шурка, излезе, бе Решилда ях* и падаха на земята. От 
подари нещо на Люба и да й стаята Долиташе тихата и тъ 
покаже цялата си нежнобт. жна мелодия на „Подмосков 
Побърза до гарата, купи бу ски веяеРи Шурка се закле
кет цветя с намерение да ,й пРеД себе си’ че Ю1кога в жи‘ 
го предаде когато всички се ра вота няма да лъже Но това
зотидат. Тогава се върна на му се СТ°РИ малко- Чувствува

ше, че в този момент трябва 
ечеря" да направи много важно мно
— Къде беше Шурка — пи го трудно.

та го Люба щом се появи. Тя и КОГато след два часа И- 
седеше с Мишо и Шурка за гор се завърна, вцдя че в не 
билдза, че се бяха целували. говата стая свети ламбата а 

тт „__ ттт край стола седи Шурка. На- Дома - отвърна Шурка. м^сата бяха разхвърлени лис 
Всички взеха да се смеят. Ко тове, изписаин с формули и 
лька беше най-- шумен, той алгебра за УШ клас.

едното от двете.
* По-добре се живее без жъ 

лтица в торбата, отколкото 
без дъсчица в главата.

* Демагог: с принципи ду
шата ти слади, а с конкретни 
действия сърцето вади.

* Директорите (на предпри та-
ятия) обикновено седят в пър ' 
вите редове, а директорите 
(училищни) — на сцената (да даните се струва, че той въ- 
дъРпат завесата). просите не решава, а — ами-

* Когато Зевс искал да 
прелъсти Леда, той се превър 
нал на лебед. Когато някой

рка.
I

* На една служба съветът 
действува така, щото на граж

нува.
* Кои хоРа дигат високо

глава? Тия, които са глътна
ли пост, който не може да се 
побере в кожата им.

директор иска да прелъсти ня 
коя красавица той се превър 
ща в — комисия за приемане 
на нови служащи.

* Всички негодуват заради 
дупките по улиците, а се Ра-

* Как? Нима той може да 
бъде директор!? — учудвал 
се един кютук от предприяти 
ето ,,Юго-дудук”.



ИЗ ДНЕВНИКА
НА ЕДИН ГРАЖДАНИН

1 ачрил 1964 година — Не е хубаво, продължи
той — да се забравяме .. . пие

Станах рано. В семейството рабо-тим на различни полета,
но това не е пречка пРез сво-всички спят. Взех кошницата
бодното време да бъдем заед-и излязох в града да взема 

продукти. Всички магазини 
бяха отворени. Бурек, мляко,

но. Ела довечера в градското
кафене да поседим и да си по
приказваме.месо и друто имаше в изоби-

След обед — прилегнах влие. При вземането на хляба
кревата. Прегледах печата ипродавачът се обърна:

— Моля, може ли да го о- моето внимание привлекоха
„Днес агнешко постатиите:паковаме.

500 динара килограм”, ,,В гРа— Взех продуктите и бъР-
да откРит млечен ресторант”,зо се завърнах в къщи, кога-
,.Работници от няколко пред-тч> още всички спяха. След 

малко, всички станаха. Закус приятия получиха квартири”, 
ката беше готова ... „Събрание на избирателите

започна на време”, „Спокоен 
ден в градския ресторант” ...

— И така деца, някога хората се прехранвали с това, докато днес предимно хонорарно...
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НОВА ПРОСВЕТНА СИСТЕ
МАТИЗАЦИЯ

При излизане в предприяти 
ето на вратата срещнах ди- СЛАДЪК СЪНСоломопско решениеНе зная колко време бешеректора.

-— Добро утро, каза весело изминало така и аз вече хър
ках.той. Мина есента, зимата, дойде 

пролет и босилеградските я- 
бълки вс еоще си ст°ят опа 
кованщ и чакат своя ден да 
отидат на пазара. Започна
ха разисквания по тоя въп
рос дадоха се предложения и 
един ден и до най-компетент- 
ните се отправи този въпрос:

Неотдавна в основното у 
чилище "Моша Пияде* в Ди
митровград се разисква вър
ху работните места. Месец 
март-е и систематизацията тРя 
бва да се завърши. По пред
ложение на управителя на у 
чилището се предвиждат но
ви места за математици, физи 
ци. прислужници и пр. На 
края някой добави:

— За всеки случай да зап
ланираме и място за един съ 
дия и за него ще ИМА ДО
СТАТЪЧНО ЧАСОВЕ.

Прислужниците на едно ад 
министративно учреждение за 
варили един дек гражданин 
да спи на пейка в коридора.

Бързо го пробудили и попи 
тали:

— Защо спиш тука бе при 
ятелю?

—Чул съм. че всички ваши 
служещи се хвалят, че имат 
добър сън по това вРеме, па 
опитах и аз защото страдам 
от безсъние...

— Добро утРо, отвърнах аз.
— След работното време е- 

лате далко ктри мене, каза 
директорът.

Едвам чаках да дойде 14 
часа. След това бързо влязох 
в канцеларията на другаря 
директор.

— Вероятно ме очаквате ...
— Днес, започна директо

рът, според плана, трябваше 
да си поприказвам и с теб. 
Знаем, че имаш някои семей
ни проблеми. Учудва ни за
що не дойдеш да се оплачеш, 
да потърсиш помощ. Искам 
да ти съобщя, че през тази 
година ще получиш кварти
ра ...

Останалото |не беше ЪажЬ
НО.

Днешния ден завърших в 
компания със своя счученик. 
Почти двадесет години не 
сме били заедно. От учили
щната скамейка — в Армия
та, а след това пътищата ни 
се разминаха. Той стана ръ
ководител, а аз работник. Ви 
ждахме се отдалече, но мно
го препятствия не ни даваха 
да се ръкуваме, 
всичко не ходеше пеша, а 
пред неговите двойни врата 
секретарката ме спираше. 
Времето му беше строго раз
пределено: „Приема от ...
до . .., пътува, събрания, кон
ференции, частни сеанси и — 
така двадесет години, 
бяхме заедно. Един до друг, 
Както в класната отая. Вме-

— Ами другари, докога ще 
пропада босилеградското чер 

Той преди вено богатство?
— Не се безпокойте, знаете 

че транспортните услуги 
скъпи, затова ще причакаме

са

и тазгодишната реколта и то 
гава заедно да ги изтоварим... 
В ДРАГОВИЩИЦА! ПървоапрнАСКн изявления

Сега БАЙ ОНЗИ ПРЕДЛАГА: От Общинската скупщина в Босилеград и Димитров 
съобщения: Всеки петък служещите щеград получихме 

са по местата си!Фузия
в ДимитровградБързах У дома, да пренеса 

радостната вест на домашните.
В къщи ме очакваше още 

една радостна вест .Заварих 
Моя съученик, сега член на 
Общинския комитет. Трябва 
Да си признаем, малко се из
ненадах. Неговото посещение 
сигурно нещо значеше.

-— Дойдох, каза той, ето та 
ка... малко да си поприказ
ваме. Ти знаеш, че сме съуче 
Ници.

— Да, едвам казах аз, скри 
майки смущението си.

стоеше музи-сто катедра 
калният подиум, а вместо кла 
сната — младата певица. Око 
ло нас — съпружески двойки

* * *

Председателят на Общинската скупщина в Босиле-
Отдавна се протяга въпро

са о откриването на млечен 
рсторант в Димитровград: кой 
да го огкире — дали гостил- 
ничарското предприятие „Ба
лкан” или комуналното пред 
приятие „Услуга”. Постигна 

МЛЕЧНИ-

гРад заяви:
— Тая година из босилеградските улици няма да има 

кал. Узнахме че планът Ще бъде осъществен — година
та ще бъде сушава.

и по един чифт деца.

През цялата вечер се мъчех 
да го попитам нещо. Но ня
как ми беше неловко. Така
завърши тоя ден. ДА, НО ТО С€; споразумение:
ВА БЕШЕ ПЪРВИ АПРИЛ- ЯТ РЕСТОРАНТ ще бъде фу

зия на двете предприятия — 
,,Балкан” ще дава вода а „Ус 
луга® — мляко.

• * *

И редакцията на »БРатство« съобщава на своите съ
трудници, че хонорарите ще бъдат изплащани всеки първи 
в месеца и това всека престъпна година а на читатели
те обещаваме; че занапред не ще има печатни грешки.ЛИ,-ЛИ ...

Б. Ник.

’ Първоаприлски радости ст и гнетиш 
де. петров
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