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ВЪПРОСИ НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО В ЮГОСЛАВИЯ ‘

Скъп гост но латинооме ришските страни
Началото на учебната година

ДОСТАТЪЧНО ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИКВ Бразилия. Чили, Боливия 
и Мексико се вършат интезив- 
Ш1 подготовки 
и пребиването на 
Тито. а в кръговете на 
те правителства

Се запознае е някои 
ния на Чили. да Стъпи 
такт с политиците, обикновени
те граждани и нашите пресел
ници. а на двамата президенти 
е дадено достатъчно време за 
разговори и за почивка 
шия президент.

Не по-малки са приготовлни- 
ята за посрещане 
Тито в Мексико. Още 
че топлия прием който бе ус 
троен в Белград на президента 
Лопес 'Матеое, намерят широк! 
отзвук в целия Мексико. Няма 
никакво съмнение че синдика
тите, студентите, гражданите 
на мексиканската столица и пр 
авителството са е дини с наме
рението на президента Тито да 
с1е устрои незабравимо посре
щане и с това още един път да 
се манифестира приятелството 
на ДЕете нации и тяхното съв
падение по въпроса На борба 
та за мир и равноправно сътру 
дничество между народите. Ме 
ксиканците изтъкват, че здра
во звено представяват и много 
то подобия които съществуват 
в историята на двата народа, о 
собено тежката борба за незави 
симост ц обществена трансфор
мация.

Впечатленията от Боливия и 
Бразилия са Съвсем подобни. 
Президента Тито ще бъде пос
рещнат сърдечно а за неговите 
разговори с президентите Паз 
Естессорм и Гуларт владее го 
лям интерес.

Впрочем изявленията който 
през последно време дадоха пр 
езидентите на Бразилия. Чили, 
Боливия и Мексико_за посеще 
нието на президента Тито илю 
стрират голяяия интерес за сре 
щата с високия гост и дълбо
кото убеждение, основаващото 
се на досегашния опит, че раз 
говорите ще бъдат плодотвор
ни и че ще се изрази широко
то съвпадение по всички съще 
ствени въпроси от световните о 
тношения. Сродността на ста
новищата и дълбоката почит 
към личността на Тито и югос 
лавската политика на мир и съ 
трудничество са ония фактори 
които показват че 
Тито навсякъде 
Чили, Боливия и 
бъде посрещнат най-сърдечно и 
е големо внимание.

постиже- 
в кон-за посрещането 

президента 
четири 

се подчертава

Училищата във Висок и Бурела намаляват, поради миграцията на населението
Учебната година започна. Пр 

иготовденията за редовно започ 
ване на занг.ятията в Димитров 
градска община бяха завърше
ни навреме. Всички 
на територията на комуната са 
почистени и варосани, препода 
вателските колективи са попъл

Положението -в Димитровград 
е обратно. От година на година 
броят на учениците се увелича 
ва. В основното училище ,.Мо- 
ша Пияде” в Димитровград са 
записани около 50 ученика по
вече от колкото миналата годи 
на. Тенденцията на постояннот-

За отбелязване е, че тази го 
дина във всички основни учи
лища на територията на Дими
тровградска комуна преподава 
тели по български език ще бъ 
дат просветни работници със 
завършено виеше педагогичес
ко училище, което не беше слу

на на-

училища
на другаря 

повече

йосип Броз Тито

дълбокия интерес за разговори 
те които президентите на стра 
ните. — домакини ще водяг^ с 
високия гост от Югославия. Из 
тъква се че между независима 
та и миролюбива политика 
Югославия

**■

на
и международната

активност на четирите латино
американски страни съществу
ват много допирни страни и по 
дхождане в позициите и че по 
следните събития световните 
размери потвърдиха правилнос 
та в ориентировката коята свъ 
рзва госта и домакините.

В Сантяго който тези дни се 
подготвя за чествуване на тра- 
дициионата „фиеста партия”, 
национален празник, ден на 
освобождението на Чи-. 
ли (18 септември), се 
подготовки за тържествено по-

Тито.

Училищните сгради пак оживяха от веселия глъч на учениците
чай от предишните години. Об 
щинската скупщина в Димитро 
вград през последните някол
ко години отпусна стипендии за 
школуване на кадри в просве
тата н резултатът е налице.

то увеличение на броя на уче
ниците в димитровградската ас 
молетка е резултат на приижда 
нето на населението от село и 
заемането му в промишленост

нени. Тази година в Димитров
градските училища ще работят 
около И2 учители. Намаление
то на броя на учениците 
Висок и Бурел, поради мигра
цията на населението продъл
жава. Спорад неофициални све 
дения, само основното училище 
еъв Каменица ще има по-малко 
50 деца, а намаление има и в 
осмолетките в Поганово, Долна 
Невля и другите училища. Това 
беше причина да се закрият ня 
кои основни училища.

във

та.

Да вярваме на новия почин
вършат

До 20 септември в Димитровградско трябва да приклю- 
подписваието на договорите за съвместно произведете 

иа пшеница между кооперациите и земеделските произво
дители. '

президента 
в Бразииля, 
Мекско ще

чисрещане на президента 
Програмата на пребиването е 
състезена така че, на президента 
Тито се дава възможнеета да Досегашният ход обаче не обнадеждава, че тази работа 

що е успешна. По места земеделските производители отказ 
ват да сключат договори о кооперациите, защото тазгдипша 
та слаба реколта и малкото количество зърно, което полу
чиха, ги кара да се съмняват в предимствата от производст
вено сътрудничество о кооперациите.

Разбира се, тези Съмнения са в 
дапи. Не само климатическите условия, които действител
но бяха неблагоприятни, са причина за слабата реколта. Коо 
иерациите две-три години не са проявили особено стара
ние да обезпечат получаване на големи добиви и при не
благоприятни климатически условия, срещу които могат да 
се борят о прилагане иа висока агротехника, като остранлт 
стихийпостта и пршштивността о производството.
, Ио ако тези съмнения имат известно оправдание, те, не 
са напълно оправдани, и ие бива да станат непреодолима ба 
риера между зсяеделския произподител и кооперацията. О- 
що повече и затова, защото е вечо взет курс на ликвиди
ране на проявилите се слабости в кооперациите.

Деветдесет горни ст освобождението но Димитровгрод.^
известна степен оправ-

***** > ь тшттшщ-тштшш:-

В последно време организациите на СКС, ССРН, и ДРУ- 
общсствсмо-поллтически организации проведоха важни 

съвещания и договори за повишаване на производителнос
тта в селското стопанство и за надвиваме на допуснатите от 
страна на кооперациите слабости. Отчетоха се резултати
те (разбира се, слаби) от допуснатото изоставане в прилага
нето на агротехнически мероприятия и дебело бе подчерта
но. че производственото сътрудничество трябва да осигуря- ' 
ва' високи добиви, от ксит да има материална полза земеде
лският производител сътрудник н кооперацията да покри
ва производствените разходи.

В резултат на това кооперациите направиха обстойни 
проучвания па 'досегашната производствепа дейност, про
вериха сснтбешгге си планове и формите на кооперирането 
с производителите и още сега предприемат мерки вече да 

допуснат повтарян на миналите грешки.
Този почин не може да бъде разбваи другояче ,освси 

стремеж да се направи действително решнтелпа крач
ка за подобряване условията па производствено сътрудни
чество със земеделските производители, като пречи всичко 
им се обезпечи максимуя изгода от него.

Затова и няма място за съмнение, 
слабости, а още по-малко за колебание и отказване от про 
изводствено сътрудничество през новата сеитба иа есенни- 
ците.

ги

не

като

Димитровград. Девет-Измииаха деветнадесет годооси от Деня на освобождението 
надесст години ни Свобода и строителство, деветнадесет години на рад"®™ ’ „„

През тези 19 го,чини в този град се построи много повече отколко^ 1трд ц 
двоенен период. Никпаха много нови строежи, фабрики, предприятия, построиха 
улици, културни заведения...

Димитровград непрекъснато изменя своя лик. 
физиономия па истински град.

На снимката: детайл от фабриката за гумени нишки.

въпреки миналите
се нйви

получаваОт малко градче той сега М. НЕЙКОВ



КГАТСТВО2

Унгарският министър-пред- П р Д ^ Н И К Т Н А 

седател Янош Кадар 

пристигна на посещение 

в Югославия
БЪЛГАРИЯ

знамена другаря Янош Кадар 
'ос посрещнат и поздравен от 
председателя на комисията за 
международни връзки при ЦК 
па СКЮ 
председателя 
пия с-ьвет на ДП Войволипа И- 
•лпя Раячнч, от шефа на прото 
•кола па държавния секрета- 
рият на външните работи Сер 
тне Макпедо, представители на 
унгарското посолство в Бел
град, обществени и полнтичес 
ки дейни от Суботица.

Бошко Шилеговпч, 
на Изпълпител-

111Яг^,у
Другарят Янош Кадар при- рШ&Ш' ~

дружават подпредседателят на .
правителството н член на По- Ш ’
\\нтбюро на ЦК па УСРП А и- 
тал Апро, подпредседателят на "
Председателския съвет и член 
ма Политбюро на ЦК УСРП 
Шандор Гашпар и заместннк- 
Мнннстъоът на въшшште рабо 
>гн на НР Унгар1Ш Карол Ерде |

и
18

язш&Ш

Янош Кадар
Л)Ч

части за металургичния комоипат КремиковциНа 10 септември в Караджор 
джепо се водиха разговори м<3 
?кду президента на СФРЮ и ге 
перален секретар на СЮК Йо
га т Броз Тито и председателя, 
на Революишшоно работничес) 
1со-селско правителство и пъР-.' 
Ми секретар на ЦК на У СРИ' 
Янош Кадар.

Разговорите протичат в сър
дечна и приятелска обстапов-

Прсизводство па готови строителниПо покана на президента на 
СФРЮ и генерален секретар 
ма СКЮ Йоснп Брз Тито на У 
септември пристигна в неофи 
цдално посещение на нашата 
ртрана председателят на ре- 
1Всь\юЦИОното работническо-селс 
ко правителство ма Народна 
република Унгария и първи 
секретар на Унгарската работ
ническа партия другаря Янош 
Кадар. . •

На гарата в Суботица, укра
сена с унгарски и югославскн

странни отношения България с 
тези страни координира разви
тието на своята металургия, е- 
нергетика, корабостррене, .маши 
нната, химическата, текстилна 
и хранителна промишленост. 

Те с(казват на България* помощ 
в изграждането и й осигуряват 
пазар.

Когато започнатите големи 
промишлени обекти бъдат завъ 
ршени (между които са енер
гийния комплекс ,,Марица-Из- 
ток'’, азотноторвият завод при 
стара Загора, дмеггалургичният 
комбинат ,.Кремиковци1' край 
София, рафинерията за нефт в 
Бургас и др.), — а това се ечи 
та като най-важна стопанска 
задача в сегашния период, ща 
бъдат, както се изтъква, съз
дадени условия за побърза ре 
йлизация на начертания план 
до) 1980 година. В плана се пред 
вижда увеличение на обществе 
ния брутопродукт с над 5 пъти. 
а на националния доход също 
с над 5 пъти и — нареждането 
на България в редовете на ин
дустриалните страни с механи
зирано и високо продуктивно 
селско стопанство..

точнции на рудни блага и се ць 
сво здадоха възможности за по-ста 

Силно селскостопанско произ
водство. Анес България задовол 
ява своите нужди от селскоста 
пански произведения и отделя 
значителни количества за износ 
В износа все повече са застъпени 
промишлените стоки. За една 
трапа, която преди войната и- 
маше най-низък национален до 
ход на глава от населението в 
Европа и чиято промишленост 
сега за двадесетина дни произ 
вежда толкова, колкото произ
веждаше през цялата 1939 годи 
на — това с огромна крачка на 
пред.

. Днес България има 800 хиля
ди заети работници стотици го
леми предприятия, над 70 хил 
яди студенти, един лекар на 
600 жители, повече от една тре 

от та нови къщи по селата. Бълга 
рия търгува с над 80 страни.
' Най-важни стопански партн 
ьори на България са социалис 
тическите страни, оссбено Съ- 
весткия съюз, ЧСР и Германс
ката демократична рекублика.
В рамките на СЕВ и чрез дзу-

Ш11|1111Н1Ш1|||||1|||||11111Ш111111111||||||||||111Ш1111||П||||||1||1||||||||||||||||111||||||11111М||1111111]11111111111  11111И1111111111111П11! 1111|,|1111111|1И11111

На 9 септември Народна ре 
публика България чествува 
я национален празник. Това е 
ден на спомняне за освобожде 
нието от фашизма преди 19 го 
дини и същевремено повод за 
анализ на изминатия път в со 
циалистическото изграждане на 
страната.

Усилията на България, няко
га изостанала аграрна страна, 
бяха насочени към подобрява
не на стопанството, просветата, 
здравната и социална зашита и 
■към подобряване условията на 
живота и работата на осемте 
милиона граждани. Бързият сто 
пански и обществен възход о- 
собено изпъква през последни
те години, когато капиталовло
женията в обемното строителс' 
во започнаха да дават резулта 
ти и кокгато бяха начертани сме 
ли планове за по-дългосрочно 
развитие на страната 
1961 до 1968 година.

Убеждението, че България е 
аграрна страна и че няма усло 
вия за промишлено развитие, 
са превъзмогнати отдавна. Съз 
дадени са нови промишлени от 
расли, проиамернха се нови из

шюшцт<гашш]иш1№мт1

Iка.

ЧесшЬуЬане националния 

Празник на НР Бъл/ария
ретар на ЦК 1ш БКП Тодор 
Живков, председателя на пре
зидиума на Народното събра 
ние Димитър Ганев, членове 
‘на политбюро на ЦК на БКП 
'и иптъкнати представители на 
Обществения .и културен жи
вот на София, членове на дш 
пломатическите мисии и съвет 
ските космонавти Валентина 
Терешкова и Валерий Биков- 
ски.

На 9 септември на централ
ния софийски площад, 
мавзолея на Георги Димитров 
Се проведе военнен парад и ма 
(нифестапия на гражданите по 
случай 19 годишнината от осво 
бождението на България. На 
това тържество в рамките на 
честването на българския наци 
опален празник — 9 септември 
присъствуваха председателя на 
правитлеството и първия сек-

край

Ашомише и ио.шшикаша но- Но в ерата на ядреното о- 
ръжие нито една социалистиче 
ска страна не може да се опи
ра само на собствените сили. 
Поради това. ако

канците, беше отромна. Китай
ската народна република се на 
мира в благоприятно положе
ние. Тя може, без да изразход
ва огромни суми за производег 
во на атомно оръжие, да се о 
пира върху ония средства на 
защита, които е създал съвет
ския народ и които сигурно 
служат за целите на отбрана
та на социалистическите стра 
ни„ А освен това Китай при се 
гащното равнище на своята те 
хника и стопанство, не е в съ 
стояние да произвежда атомно 
оръжие в голямо количество, а 
онези няколко бомби, които би 
било в състояние да произведе, 
не биоа имали никакво значе
ние.

КИТАИ И АТОМНАТА БОМБА исторически 
се е стигнало до такова поло
жение саяо 
да притежава и произвежда а- 
томно оръжие, съвсем е ясно и 
естествено всички останали со 
циалистически

Китайското правителство не 
само че неподгшса договора, 
но предприе поход против поли 
тиката на договора, която е я 
сна, като възбуждат най-фанта 
етични обвинения против Оъве 
тския съюз.

За съжаление те са забрави
ли една най-обикновена исти
на: който другиму копае гроб, 
сам в пада в него.

По време на тези нападения 
против съветското правителст
во. Пекинг сам откри основата 
на своите позиции, които по
ставят китайските ръководите
ли заедно с бонските реванши 
сти и парижките ..ултраши’’.

Излиза така че китайското 
правителство не може никак 
да прости на Съветския съюз, 
че, той не е дал на Пегинл екзем 
пляра от ядреното оръжие. Стр 
емежът на всяка цена да се и 
ма бомба и то атомна 
двигателният мотив на пекинс
кия поход против Договора за 
забрана на ядрените опити в 
кампанията против Съветския 
съюз. която водят китайски
ят печат и китайското прави
телство.

Съветският съюз

държави да се 
опират върху тази сила и да съ 
здават своя отбрана, разчитай
ки нд нея-

Дали може да се измени съ-
тношението на силите, ако о- 
ще една. или дори и няколко 
социалистически страни прите
жават ядрено оръжие? Върху 
боеспособността на 
ческите страни това не ще 
никакво въздействие. Но 
ще доведе до положението и 
други капиталистически стра
ни да претендират за по-нататъ 
шно разпространение на 
ното оръжие.

социалисти.
има
това Ако се има предвид казаното, 

тогава ни учудва защо ръково 
дителите на тази страна не из
ползват това изгодно положе
ние и не използват всички въз 
можни средства и резерви не 
за създаване на атомна бомба, 
а за много по-практични цели
— малко ли беда и изостанало
ст има в Китай?

ядро

Би било наивно — се казта в 
Изявлението на Съвтеското" пр 
авителство от 21 август — да 
се предполага, че е възможно с 
една ръка да се бориш против 
въоръжаването на Западна Гер 
мания с атомно оръжие, а с др 
угата за това такова оръжие да 
се даде на Китай. Това би била 
нереална политика. Ак0 социа 
листическите страни търгнат по 
този път. тогава 
ческите държави ще отговорят 
по същия начин. А това само 
би увеличило опасноста
на възможна война.

Заради това Съветският 
е против разширяването 
мнегго оръжие

това п
Но този въпрос е в тясна връ 

зка с още един въпрос — с в-ь 
проса за отношението към атом 
ната война изобщо. Пекински
те ръководители не се смута- 
ват от възможните жертви, ко 
итоВъпросът за желанието и на 

мерението на китайското пра
вителство да притежава свое я 
дрено оръжие не е само вътре 
шна работа на Китай- Това е 
проблем за разспространението 
на атомното оръжие, който е 
тясно свързано с проблема на 
заплахата от ядрена война.

Желанието да притежава со 
бствено атомно оръжие и недо 
волството от1 това, че го прите 

Съветският съюз, китай- 
обяснява

на тяхната страна и на чо 
Еечеството би причинила една 
термоядрена война. Това е само 
част от сегашната китайска пл 
адформа която е неприемлива 
за международното комунисти
ческо движение.

капиталисти-

от ед-

съюз 
на ато 

в други държа- Всеки разумен човек може 
Да заключи кой е прав. Трудно 
е Да се считат за възвишени 
ония мотиви, които са залегна 
ли в основата на желанието на 
Пекин да притежава своя бом
ба. Авантюристическата линия, 
по която те искат да тласнат ме 

ждународното развитие може 
скъпо да коства цялото чов 
чество.

ви.
На обикновения човек

н0 да разбере позицията 
тайското

е труд 
на ки

роса за атомнатаЛвойнаП°Извес
ърде6 -
^аГт^снДоас-“еЖ

на война, докато
жие произвеждаха

жава
сксгго ‘правителство 
така: ,.В борбата против импе
риалистическата агресия, за за 
щита на сигурността си. всяка 
социалистическа държава се о 
пира преди всичко на своята 

боеспособност, а след това и

съюз

от атом- 
атомното оръ- 

само амери („Новое время”(
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Човекът и Из дейносшша на общесшвено-иолишическчше
оршнизацигражданинът 

в общинския статут АКТИВНОСТ В ССРН
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Предполага се. че общински 
те статути ще обърнат особено 
внимание на правата и длъжно 
стите на човека, икономическо 
то положение на гражданина, 
че конкретно ще говорят за об 
ществения стандард и че на съ 
бранията на гражданите ще се 
даде истинско място.

Тези глави в статутите са не 
оибкновено значителни и никак 
не можа да се позволи да се о 
бяснят и запишат с общи коне 
татации или фрази.

Ако погледнем някои проек- 
тоютатути стигаме до извода 
че именно обществено-икономи 
ческото положение на гражда
нина и неговите права в управ 
лението и използуването на -об 
щите блага и институции са из
разени обобщително. Схваща 
се. че трудещите се са носите
ли на общественото развитие, 
но това не се конкретизира във 
връзка с правата и положение
то на гражданина в общината, 
в трудовата организация. Не се 
споменават, нито пък определ
ят условията при конто труде
щият Ье осъществява своите 
самоуправителни и други пра
ва особено в ръководенето на о 
бщата работа, в използването 
на общите блага и разпределе 
нието на дохода.

На некои статути липсват пр 
едписания за начина на ръково 
денето, за начина на формира
нето, и по-специално за начина 
на изразходване средствата от 
различните общински фондове. 
Известно е. че много средства 
са разпределени по много фон
дове, че фондовете имат упра
вителни отбори. КОИТО ВСЪтттНО 
ст са извън допира на обществе 
ността и обесгвеното мнение, та 
ка че по този начин до извест 
на степен се узурпират права
та на гражданите да решават 
средствата, които сами са създа

в с. Райчиловци) и положение
то в младежките активи е не
задоволително. В повече села 
те не съществуват, а и там, къ 
дето ги има, съществуват само 
на хартия. Дисциплината е чув 
ствително опаднала, не с-ьщес- 
ц-пвува отговорност, а власту- 
ват своеволията.

Ет0 защо Общинският коми
тет на младежта трябва да про 

съвестен договор с досега

На състоялото се заседание на 
Изпълнителния отбор на ССРН 
и проведеното съвещание с пРе 
дседателите на местните органи 
зации. бяха разгадани почти с-ъ
1ДИ ВЪПРОСИ.

На проведеното заседание на 
Изпълнителния отбор бяха по
ставени въпросите във връзка 
с подобрение на селското стопа 
петво, защита на общественото 
имущество и отрицателните яв- 

за методите на работата 
съюз и

веде
шните председатели и да напра 
ви усилие за правилен избор 
на нови ръководства, които ще 
изтъргнат младежките 
от стихийния им характер, ше 
ги организират и поведът към 
нови победи.

ления.на Социалистическия 
тяхното усъвъРшаеане и еъгла 
суване със съеремените изис
квания.

Съвещанито с председателите 
на местните оранизации напра
ви анализа за провеждане на 

които усвои Об

активи

Ст. Н.
заключенията, 
щннекия отбор на ССРН, ана 
лиз за събиране помощ за по
страдалите в Скопие, някои ор 
ганизационни и кадрови въпро 
си в организацията на СССРН, 
дейността на секциите и тяхно 
то пълно ангажиране в разре- 
шаване нз нзи-нзлсжсици въ- 
проси, подготовка за есенни ак 
ции — залесяване, поправка на 
пътища, благоустройството в 
селата явната хигиена и ПР-накрая, че
ССРН в Босилеградско получ- 
Еа признание за най-активната 

обществено-политическа орга-

/
Бележка

Два аршина
Около записването в I гимна 

зиален клас в димитровградска 
та гимназия тази есен се дигна 
много шум. По-точно причина 
за разните разисквания и шу- 
шукания са различните крите
рии, които тази година намери
ха място при провеждането на 
приемните изпити.

На приемният изпит за I гим 
назиален клас в юнската сесия 
се явиха 175 ученици. Изпита 
издържаха 102. Голямо число 
ученици въобще и не се опита 
ха да полагат тук, а се явиха 
в средните специални училища 
във вътрешността на страната. 
Някои (малък брой) издържаха 
изпитите, а другите не успяха.

Всички обаче бяха4 изненада
ни, когато научиха, че през е- 
сенната изпитна сесия в Дими
тровград ще се приеме без из 
пит. Причината за това е недо 
статъчния брой на приявшште 
се ученици. При това беше раз 
решено да се формира още е- 
дно отделение.

Като научиха за ..приятната 
изненада”, учениците натиснаха 
от всички страни има и теле
фонни интервенции от Пирот. 
Обаче място за тях нямаше, за 
щото ония, които се бяха яви
ли на есенната изпитна сесия 
(предимно с добър и задоволи
телен успех) вече заемаха ме
стата. По този начин много уче 
ницн, които с по-добъР успех 
са запишат в първи клас има 
за цлло отделение, казват в ги 
мн^зията.

Поставя се въпрос, защо ги 
мназията на един последовате
лен курс? Зашо се приеха ела 
би ученици, много от които^ на 
полугодието ,.ш.е си отидат”, а 
други останаха вън?

Всички наши събрания, съвещ ания
на че гена

и митинзи са посветени

които гражданите особено са за 
интересовани.

В некои статути не гътеству 
ват определени критерий, нито 
начини за създаване на финан 
сови средства и изразходване 
за определени общи потреби на 
гражданите, които нареждаме в 
най-сбщия кръг на нуждите от 
жизненото равнище. В статути 
те липсват и цели области, ко 
итъ 'всъщност съчиняват Ькиз

далеч повече стопанска дейно
ст, отколксто изпълняване на о 
Оществена функция. И докол- 
ксто в тези служби стопански
те, икономически отношения са

Да отбележим

по-развити толкова по-успешно 
работи службата.

Разпоредбите от псоекто-ста
тута, които говорят за събрани 
ята на гражданите често са пре 
писани от Конституцията или с 
общи формули е добавена още 
понякя фраза.

Освен това тези текстове са 
пренатпупани с подробности, до 
ри има предписания, които би 
трябвало да се намерат в общи 
нските разпоредби, а на пефо 
рендума често Се придава значе 
ние. което надминава рамките 
на тази институция.

низация-

Предизборни и изборни 
конференции в съюза на 

младежта
неното равнище: културни, здра 
вни, физкултурни, социални 
итн. Младежката организация в те 

чение на месец септемвРи и ок 
томври трябва да проведе пре- 
дизборни и 'изборни коферен- 
ции в младежките активи.

За отбелязване е. че тази де 
йност засега, закъснява (досега 
е проведена само кооференция

Често пъти не се съзнава, че 
дейностите, които се занимават 
с жизненото равнище, преди вс 
ичко са стопански дейности, на 
истина своего рода. но все пак 
стопански, а не само служби. 
В много комунални служби има

ли. Ж. Ж.
Другарят Кардел на няколко 

пъти говори за необходимостта, 
че работата на фондовете, ра
ботата На управителните отбо 
ри и изобщо на органите на уп 
равлението на фондовете тряб
ва да бъде публична, достъпна 
на обществеността, защото ина 
че дейността на фондовете и ра 
ботата на хората в тях губи пу 
бличния характер, става, всъщ 
ност. работа на група хора.

В много проекто-статути се го 
вори за обществения стандард. 
но също е обобщено. Наистина 
некъде се е отишло толкова да 
лече и в крайнст, че на всеки 
гражданин се гарантира, че ако 
изпълни определени 
ще получи квартира, или че в 
определена улица ще се напра 
ви водовод и канализация. От 
друга странал в некои статути 
не се утзърждават ни ония ми 
нимални условия, които ще бъ 
дат материална база. преди вси 
чко за извършване на дела за

Производството и угояването иа доби 

тъка в Нишка околия
килограм ще подей- 

ствуват стимулативно на произ 
водителите. Но

не са

динара помитровградска община. Произ- 
Естителите С удоволствие прие 
мят меринизацията. затова за

тази година беше объРна

С обществения план на околи 
ята за тази година е предвиде 
но с изкуствено оплодяване на 
кравите да се обхванат 15 хиля 
ди броя. През първото полуго
дие планът беше осъществен 
с 53°/о. а в течение на последни 
те два месеща се увеличи инте 

производителите за

за договориране 
се Че1 производителите
икономически' заинтересовани
за угояване, защото продаване
то за износ беше по-рентабил- 
но Планът за износ на агнета 
от 70 хиляди броя беше осъще 
ствеи оше през първото полуго 
Гие В социалистическия сек- 
^ ссга сТугОяват 3.000 броя 

кооперация 3.500 бр

ШОТо
то повече внимание на естестве 
ното оплодяване, а и по пасби 
щата има погвече храна, откол- 

миналата година. Предвикот0
ден0 е също да се угоят 10 хил 
яди броя едър рогат добитък. 
Според досегашните резултати 
планът ще бъде изпълнен до 

' края на годината. До края на 
август бяха обхванати около 
6.500 броя или 65°/о от годишни 
ят план. Интересът на коопера
циите и частните- производите
ли за угояване е голямо. Обаче 

■ няма достатъчно материял да 
се задоволят нуждите.

ресът на 
изкуствено осеменяване на кра 
вите. така че се очаква годиш 
ният план да бъде напълно о- 
съществен. Предвидено е с ме- 
ринизация да бъдат обхванати

и този

условия.

тоо
свине, а в __
оя. До «пан на август планът
в социалистическия сектор бе- 

осъшествеи с около 80°/о, а 
20“/о. Счита се, 

бъде осъществен, 
в коопе

А към края на изтеклата ч_ 
чебна година, беше казано, че 
критерията в гимназията няма 
ла се колебае, че занапред ще 
се прекъсне с ,.поогпгскането”.~ 
' Из^ств е ното Иеиемаие , през 
августовската изшгтня сесия та 
з игодина говори точно обра
тното

70 хиляди броя овце 
план се осъществява главно на 
територията на Пиротска и ДИ- ше

в кооперация с 
че плаът ще

храна за угояване на сви 
година Ше има^Д°ста"

С годишния план беше пред 
ЕИдено да се угоят и 5 хиляди 
броя агнета, обаче сега се уго 
яват около 2.000 и 
ще може да се осъществи. И- 
менно когато планът за произ 
водството беше поставен счита

а и 
не тази М. Атьчно.

Планът за производство на 
добитък в нишка околия глав- 

ще бъде осъществен, но е 
не ще се задволят нужди

планът не

ДНИ НА УСИЛЕНА 
О БЩЕСТВЕНО-ПОЛИ- 
ТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

но
това 
те на пазара.ше се, че новите гарантирани 

агнета ата от 240 до 250 С. Хофманцени за

Обществено-политическите 
организации в 
след периода на годишните по- 

И „огдъхване”. в течение 
иа месец септември ше разгър
нат богат обществено-политичес 
ки живот и дейност. Тази дей- 

като резултат на ин

Босилеградско-
Управителният отбор на комбинат „ДИМИТРОВГРАД” 

ог Димитровград. чивки
.

РАЗПИСВА
• ;* \ ност идва 

тензивната обществено- по>лиги— 
ческа дейност в Околията, а се 
тне и като задачи за приемане 
и усвояване в комуните на ре
дица важни документи — Общ е 
ствен план за 1964 година. Се
демгодишния перспективен план 
на комуната, производствените 
планове в стопанските органН-

Конкурс:?мтшк ш
За приемаме на:

__ ТЪРГОВСКИ ПЪТНИК Ф
Щж

УСЛОВИЯ: Виеше или средно икономическо училище с 
професията. Заплата според правилника_за 
личните доходи, а останалите специални усло 

според правилника и уговорка.

зации и пр.
Освен това предстои разработ 

ката на материалите от Петия 
пленум на СКЮ, пленумите на 
ССРНЮ и други материали.

по-дълъг стаж в 
разпределение на 
вия също; м ■ .

*•» . '■ професионално обра-
КомМолби с биографически данни за 

зование и досегашната работа да се
произведения „Димитровград”

загиналите бойци в Балканската война в 
село Брайковци промени за последните десет години тРи пъ
ти мястото си. Първоначално той е бил поставен насред село, 
край пътя Каменица—Димитровград След изграждането на 
КеонерагипнияДом4 той бе изместс.Г малко към средата. Това 
мястТмТнс отговаряше, зашотг1 пречещб на движеиит и на
края преди една година той бе изместен и поставен над че 
мата, няколко метра от старото му място.

изпращат на адрес:
— Димитров-

бипат за гумени 
град. >

15 дни от обявяването. <мКонкурсът е валндеп
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Налице са всички условия за повече пшеницаОфн, аСм бтих V.;/.;

л&х>изводството на пшеница. 
Премията от 8 динара за кило
грам предадено семе на частни 
те производители и подменено 
с 1,3 кгр меркантилна пшени
ца, новата икономическа цена

имоти и за обработване на мн 
ого 
щи места.

Миналата година, която бе- 
—^ твърде неблагоприятна за 
пшеницата, вече показа предим

Увеличаване иа производство 
то на пшеница е една от най- 
важните задачи в селскот(> сто 
паиство и стопанството общо. 
Да се увеличи производството 
на този важен артикул на пре 
храната значи да се произведе 
толкова количество, колкото ни 
е нужно да задоволим нашите 
потреби. Това е количеството 
от 4.5 милиона тона пшеница, 
а с ресервитс — към пет мили 
ома топа.

пазбища, ливади и пустее
мм

№

ше

Печалба на всяка цена г-
1

Неотдавна Стопанският съвет 
при Общинската скупщина в 
Босилеград получи твърде инте 
ресни молби за разглеждане.

Именно, търговското предпри 
ятие ..Слога” ;и •. земеделската 
кооперация ,,Напредък”, както 
и земеделската кооперация в 
Горна Лисина, са подали молби 
до Съвета да им одобри откри 
ване на услужно-превозни цеха 
ве, тъй като поменатите стопан 
ски организации разполагат с 
товарни коли. И. трите стопан
ски организации изтъкват в мо 
лбнте си, че не използват пъл 
ння капацитет на разполагаеми 
те кола (дори и трактори-) и че 
са в състояние да вършат пре 
возпи услуги на други прсдпрп 
ятия, частни собственици ц пр.

освенстопански организации, 
изгодната печалба, виждат, че 
вървят в разрез с усилията на 
обществено-политическите орга 
иизации за интегриране в сто 
канския живот (дори и ма раз 
иородии предприятия). И чрез 
откриване на тези цехове, не 
създават ли Се излишни конку

В сеитбсния план се предви- 
пшеиицажда да се засеят е 

2.100.000 хектара. В обществени 
те стопанства и в производстве 
но коопериране биха се засели 
с високодобивни сортове пше
ница около 1.000.000 хектара, а 
частните земеделски произволи 
тели трябва да засеят 150.000 

с високодобивни и

ренти.
Да отбележим, че две от три- 

организации са ;, и 
" у Ч ■

те стопански 
земеделски' кооперации, за кои 
то сякаш Не важат никакви ре 
щения и препоръки на плену
мите на ССРН и СЮО, в които 
достатъчно ясно се говори за

земедел-

хектара
950.000 хектара с домашни сор 

пшеница. В сравнение стове
миналата година това ще озна- 

175.000 ха в 
230.чава увеличение от 

социалистическия сектор и 
000 ха в производственото коо-ролята и мястото на 

ските кооперации, за тяхната за 
дача в съвременното, модерно 
селскостопанско производство.

периране.
За следващата година е при-

производствен
план 4,5 милиона тона, при все 

възможност за произво 
тона. Пл

на пшеницата — 38 динара и 
премия от 10 динара, и при то 
ва по 1 динар за договориране, 
дават възможност за добра изга 
да. Най-новите предписания за 
премията и регреса ще окажат 
силен тласък
производството на пшеница.

оправдано 
изискване. Разбира се, гледам с 
техни очи.)

Но да добавим, че в Босиле
град съществува специализира
Но транспортното предприятие, 
чиято дейност се състои един 
ствено в това да върши превоз 

услуги на стопанските орга 
низации и да превозва пътни
ци.

(Впрочем, твърде ствата от прилагаиет она агре 
технически мероприятия, 
лоши
които владееха, много социали 
етически стопанства 
високи дебиви, движещи се 11 
до шестдесет и повече центне- 
ри от хектар.

Освен материалните съществу 
ват и твърде изгодни икономи
чески условия за увеличение иа

ет минималенРсшеиеието на Съвета при Об 
Щинската скупщина, освен, че 
трябва да изхожда от законни 
те разпоредби, трябва да се съ 
образи и с усилията, които по
лагат различните обществено- 
политически организации и фо 
Руми за интеграция в една или 
друга област на нашия общес- 
ствено-стопански живот.

При
условия.климатическичс има

дство на пет милиона
съвсем реален, зашото получихааиът е

сс основава върху машите мате 
стопански възможнос 

Селскостопанските органи
за увеличаванериални и 

ти.
зации разполагат е достатъчно 
механизация, минерални торове 
качествено семе и със средства 
за изкупуване и закупване на

ни А. К.

Изниква въпросът, дали ръ
ководителите на поменатите 3 Ст. Н.

Джонин мостСРЕЩИ С ХОРАТА Започна строежът на
НЕЩАСТИЕТО НА БАЙ ХРИСТО

~ И’ .ъ \ •>,

помощ ще обезпечи ОбщинСелата Лукавица, Сливница, 
Горна и Долна Незля. Скърве 
ница, Верзар, Било, Прача ^ и 
Врбача чрез доброволна рабо- 

нов мост на Лу

тна
ската скупщина в Димитров
град.

Джонин мост вече година и 
повече е негоден за употреба и 
беше причината за няколко же 
ртви и повреди.

у нас. Ще се преселим тук... А 
там, далеч родното огнище не 
(ка гасне. От него имам само тъ 
жни спомени...

— И?
— Послушах я. А по-добре 

да Не бях я послушал... Сто

възсядаше ба-
Запад когато вие. 

приятелска ръ 
върху рамо 

та мие. Пред мене се изпречи о 
целия си ръст бай Христо Алек 

известен пчелао от Скърве

Слънцето та ще построят 
кавишка река.
Строителния материал и извее

рите на 
запно една 
ка се стовари пъти по-дебре. Да съм бил. си 

гурно тези дембели не биха се 
гаврили с живота на детето ми. 
Право да ти кажа» само една 
седмица след смъртта й във Бе 
стник ..Свобода” четох статия- 
1а: ..Докторе, а стипендията”, в 
кеято се говореше за нездрави 
те отношения в техния колек
тив. Ах, да зная, че по невнима 
ние е изгубено детето ми, не 
бих жалил живота си... Вярваш 
ли че изобщо за нищо сега не 
ми е жал... та ти сам знаеш ко 
лко много добро беше

М. А.М. Андонов

сов, 
ница.

__ Брей па ни остави, защо
Знаеш

»Градня«

Строители от „Градня“ 
заминаха за Скопие

Изгорял един трактор на кооперация 
„Нишава“ от Димитровграднаминеш, 

и аз ше ставам „гражпо-често не 
ли- вече 
данин”...

-— Хайде, де? Специална комисия, която 
проучи обстоятелствата при ко 
ито е дошло до запалването е 
констатирала, че това е стана
ло не по вина на тракториста 
Тодор Иванов, а поради неиз
правност на машината. Вреда
та от този пожар възлиза на по 
вече от един милион динара.

I
М. А.'

на 2 
на пъг

Поради неизправност, 
септември през нощта 
от Радейна 
се. запалил един трактор „Зад- 
ругар". собственост на земедел 
ската кооперация ,.Нишава‘‘ в 
Димитровград и изгорял.

вече готов;— Да, къщата е 
а. Но имам прдложеяие: да 
вземем една любеница и да сед 
нем еееей — там. за да се на- 
прйказваме до насита. Още от
кога не сме се видяли.

Не помогнаха никакви увеща 
..важни работи”. Оьгла

На 8 септември тази година 
замина за Скопие първата гру
па ст 20 души строители от 
„Градня”, които ще участвуват 
във възобновяването на разру
шения град. Втората група ще 
замине наскоро.

Както вечи е известно, стро
ителите от ,.Градня’’ ще работ
ят в квартал .,Вардар”, община 
Кисела вода.

за Димитровград

чедото

ния, ни
сих. Седнахме на зелената мо 
рава край Нишава и той започ 
на изповедта си:

Мина доста време, откак 
не сме с видяли да си погово

настра-

? ,7-МИ ЮЛИ“

Въглища има 
достатъчнорим. Знаеш ли, че аз 

дах?
___ ?!
— Да, аз..
И той с чудно тъжен, метали 

чески глас заприказва за загу 
бата: в

— Миналата година загубих 
едната си дъщеря — Радка! Пр 
едстави си — почина от апенд 
исит. Чувал съм, че 98°/о От те 
зи операции били сполучливи, 
а етсУ аз загубих чедото си. Ние 

ония 2°/о... И се 
га, -вярвай ми. строя къща, ама 
никак не ми се живее! все ме 
мъчи една мисъл.

„7Търговското предпрятие 
юли” в Димитровград, което та 
зи година снабдява града с топ 
лив0 досега продаде над

въглиша с регрес (през Една хуманна аки,ия и — неху- 

манно ошношение към нея
1.200

тона
летните месеци). Ежедневно на 
гарата пристигат по 30—40 тона 
въглища, така че няма боязан 
за снабдяването на града с въ
глища. До края на годината 
.,7-ми юли” ще докара още 100 

., костолац”. Предприятие 
то разполага и със достатъчно 
количество дърва.

Акциите за доброволно даване на кръв в Димитровград 
винаги надиграха широк отзвук. Та нали именно с това до
казваме нашата дълбока солидарност към всички наши гра
ждани, дори и себе си, защото, кой, знае, може би тъкмо 
на нас утре ще ни бъде нужна, или на наш брат, сестра, 
майна, близък...

По време на катастрофалното земетресение в Скопие от 
26 юли тази година още на първия аларм за кръв, нашите 
граждани маоово се записваха. Това е за всяка похвала. 
Кръв за Скопие дадоха хиляди известни и неизвестни хо
ра от всички страни на света: от Париж, Стокхолм, от Бу
дапеща и Виена... Всички хора на света показваха своето 
дълбоко съболезнование и солидарност към участта на на
шата страна.

В Димитровград се явиха над 600 лица, които желаеха 
доброволно да дадат кръв.

Какв ообаче стана тези

тонаотидохме към

Комбинат „Димитровград“

Заседание на рабо
тническия съвет

— Изглежда, че има доктори, 
които са се „наяли”. Не е ху- 
Саво когато казвам така, ама 
така е. Именно моята дъщеря 
оперирал Д-р С-в в Пирот. Опе 
рацията била успешна, но поне 
же били се скарали с д-р М-ч. 
не я гледали и... тя си отиде.

Оьрцето ;на бурелеца плаче 
Ще и ке късаше. Чудна тъга го 
юбземаяе щом хвърлеше погл
ед към чукарите и гористите 
хълмове, приличващи на раз
вълнувано море...

— А знаеш ли какво ми каз 
ваше преди да тръгне на опера 
ция? Татко ти няма да отиваш 
с мене. настинал си. Ако оти
деш, ттгС те загубим! По-добре 
аз да умра, отколкотр ти...

в комбинатНа 6 септември 
„Димитровград” се състоя засе
дание на работническия съвет, 
на който бе извършен

дни когато колата на Червения 
кръст дойдоха. Не се отзоваха всички ония които се запи
саха. Но — нтцо за това. Акцията е доброволна. Обаче 
миналата събота колективът на комбинат „Димитрвград” на 

прави малък ,,инцидент”: понеже екипата от Червения 
кръст не им излезна на среща — не можа да вземе кръв 
от тях в 20 минути до седем. А тя работеше от 7- Никой не 
™ осведомил, че комбинат „Димитровград”ще дойде пб-рано. 
По нареждане на ръковдители от предприятието — всичкй 
до един се върнаха назад. Дори п оадрес на хората от екЯ 
пата на „Червен кръст” бяха отправени и доста непристойни думи.... м

В предприятие „Циле” — почти никой не се отзова на 
кръвДОбРОВОЛНа акция- А има работници, които бяха дали

анализ
на изпълнението на плана за 

И покрайми!... Но, съдба...
— А какво ще правиш с пче 

лите, попитах го. за да го отк 
лоня от неприятната тема. знае 
йки за голямата му пасия към 
пчеларството?

— Ще ги преселя тук. Моята 
нова къщица е накрай града. 
До нея ще направя хубав пче
лин. Тук ще мога и по-лесно 
да дойда до литература.. Наши 
много пъти сме приказвали, че 
оня който не оптлежда разерв- 
ни матки, не може да бъде пч 
елар. И дума да не става...

— .. Па след седмица-две ела

първото полугодие, 
големите успехЩ в работата на 
комбината изпъкват доста про
блеми. които, спъват изпълнени 
ето на плана, 
съвет взе решение да се поо
щри вътрешния контрол в пре 
дприятието, както и да предпри 
емат мерки за пълното използ
ване на производствените мощ-

Работническият

Две тежки сълзи се търкулна 
■очите на бай Христо...ха от

За всяка похвала 
В понеделник на 9 
тното време 
Още повече

е колективът на конфекция „Своббда”- 
оеггтември т. г. след завършване на рабо 

всички колективно дойдоха и дадоха кръв-

броят на доброволните

ности.
На това заедание се изтъкна, 

че качеството на производството 
чувствително се подобрява, но 
все още има известни пробле
ми около реализацията на гото 
вите произведения.

и учреждения. Така че до вечерта, 
кърводарители надмина 150 души--
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Есенната сеитба а Димитровград с ко Профамаша за разЬишиешо на 

жиЬошноЬъдсшЬошо се изйьлняЬа 

усйешно ЬьЬ ВисокПРЕД СЕРИОЗНИ ЗАТРУДНЕНИЯ
От започването на 

. сеитба ни делят броени 
Обаче с договорирането все о- 
ще не може да се тръгне. Есе
нната сеитба е главна тема на 
заседанията и конференциите 
на всички равнища. От разши
рения пленум на ОК СКС. ОО 
ССРН. ОСВ и представителите 
на земеделските кооперации и 
взетите решения все още няма 
конкретни резултати.

Действително в район Пога- 
"ново веднага се състояха кон-

есенната ма една или две неродни годи- 
•нц. Селскостопанският - произ
водител ще получи гарантира
ното и в случай на слаба ре
колта. ^

До средата
във всички села които

водителя. Агрономите и селско 
стопанските техници ще напус 
нат канцелариите и бюрата, а 
Ще се намерят в полето. По то 
зи начин

Тези дни Висок е обзет от 
старата грижа: нов път, нуж 
Да От декар 
на реколтата. Във Висок поч 
ти няма младежи и девойки. 
Младите напускат Висок. Вся 
ка година около 100, предим
но млади,, височани напускат 
родното си село и отиват във: 
втреъшността на страната на 
школуване или се 
промишлеността. Затова и на 
лежащ проблем във Висок е 
обезпечаването на работна ръ 
ка. Най-много затруднена в 
това отношение е земеделска
та кооперация „Сточрр” в Ка 
меница.

Със стопанския план Висок

дни. ната .програма, преди плена за 
тази година е вече използва
на. До Края на годината 
бъде завършен напълно овчар 
никът в Брайковци и ще се по 
«строи нов в Сенокос с капа 
цитети от 400 броя овце.

Висок вече се 
йревърща в животновъден 
район

и прибирането ще»

ще се окаже действи
производителя.която досега не беше достатъч

на този месец 
се пок

риват от кооперациите ,Ниша- 
ез” и „Победа” 
нови конференции на Социали 
етическия съюз на които из ос 
кови ще се разгледат възмож
ностите за изпълнението на се 
итбенатц програма.

телна помощ на
на.Ще се състоят IИ помощта на 
ските служби в комуната и съ
седните комуни и околията ще 
бъде по ефикасна. Коопераци
ите от Димитровградско 
установяват тясно сътрудниче
ство с тези служби, което ще 
е от двойна полза за увеличе
ние на добивите.

селскостопан-

заемат в
вече

Земедеската кооперация в 
Каменица има изготвен план; 
за, бъдещето на животно 
новъдегвото във Висок:М. Андонов
разположението на овцеферми 
те, увеличението на фуражни
те комплекси и пр. Още тази го 
дина повръхностите под фураж 
и треви фе се увеличат с 50 
хеткара, а така ще се върви и 
през идващите няколко години 
сукцесивно. През идващата го
лина за развитието на живо- 
тновъдството ще се инвестират 
капиталовложения от 11.000.000 
динара за построяване на нови 
два овчарника, а предвижда се 
м агромелиорацията на нови 50 
хектара. Кооперацията е запла 
нирала да откупи от произволи 
телите земя около 70 хектара, 
с което да увеличи своите пло 
ши. За тази цел тя е опуснала 
около 1,100.000 динара, а оста
налите

р определен за изключително 
животновъден район, защо[го 
«има отлични условия за, 

животновъдство. 
Земеделската кроперация „Сто 
чар’’ които вече има” о- 
коло 5.000 овце, настоява за 
изпълнението на плана,, начер 
там през тази година. Според 
плана на комуната за отглеж 
дане на още 20.000 овце, око
ло! 4.000 ще трябва да се изка 
рат на просторните пасища на 
Стара планина. Управителят 
\на земеделската кооперация 
*Сточар‘‘ Димитър Славов ве 
че има начертан план за раз 
положението на новите, овчар 
ници, въпреки че още не е го 
Това проектосметната докумек 
.тация от страна на Общинска 
Та скупщина в Димитровград. 
Първата част

Есеииото изкупуване 
иа добитъка започпа интензивно

От неотдавна земеделската ко 
операция .„Напредък'” в Боси-! 
леград започна с есенното изку 
пване на добитъка. Досега са 
изкупени няколко стотин овце, 
агнета, говеда и коне.

Овчето месо се заплаща от 
130 до 150 динара, агнешкото 
от 170 до 220. говеждото от 160 
до 220, а конското от 80 до 100 
динара.

Изкупването е в началото и 
числото на добитъка (едър и др 
ебен) няколкократно трябва 
да надмине началното число.

Без такива машини няма напредък в селското стопанство

ференции на първичните орга
низации и организациите на 
Социалистическия съюз, обаче 
резултати оше няма. Дори се 
стигна д оизвода че сеитбеният 
план не е реален, а е малко ра 
здут. Оказа се. че запланирани 
те 80 хектара трудно ще се ко 
оперират, тъкмо поради разду
ването на плана и досегашни
те две неплодороднн години.

На териториите на земеделс
ките кооперации „(Нишава'' и 
„Победа” в Димитровград и См 
иловци, които са и главни земе 
делски райони заплануваните 
412 ха също трудно ще може 
да се изпълнят. Причината за. 
сериозните затруднения при из 
пълнението на тазгодишната се 
итбена програма вече е извест
на: незадоволителни добиви, на 
места и ненавремено извършва 
не на полските работи (Бачево 
и др.). неорганизирано, кампа 
нийно производство и други. 
Това нешо е и причинита за о 
тпора, който сега дават селско 
стопанските производители.

Земеделските кооперации ве
че обещават, че през настояща 
та производствена година ще о 
казват повече помощ на произ

средства ще обезпечи 
Стопанската банка. С пълнота 
завършване на сегашната инве 
стгщионна програма — кооЦе-

от инвестицион

БЕЛУТСКИ МОТИВИ рацията през следващите няка 
лко години ще има1 още 4.000 
овце, които ще бъдат разместе 
ни (заедно с другите) в още Ш 
нови овчарника във Висока.

Най-належащ проблем 
ботата на коперацията, според 
думите на Димитър Славов е 
липсата на достатъчно работна 
ръка и — кадри. На този проб 
лем през идващите няколко го 
дини ще трябва 
да се реши, защото без кадри 
— подобрението на животновъд 
ството е невъзможно.

Заглъхваща 

традиция в ра-
— Хей мариви, кой е умрял, 

та камбаната бие така?
И докато недоумяваха, изчез 

нах в здрача на гаснещия ден. 
Зад мене се чуват гласове, ко
ито също завглъхват като оная 
традиция па селските аъбори, 
които от година на година слаб 
ят, за да отстъпят място на но 
ви празници, хора...

По-старите братя и се-Спитът ми да намеря по-гол- 
яма част от селото в обектива 
на фотоапарата остана безуспе 
шен. Тридесетината къщи така 
са пръснати. сякаш са посегн
ат ръката на неопитен овчар, 
който ги е разхвърлил по две- 
три на по няколко стотина ме 
тра една от друга...

Но това не пречеше цялото 
село да се изсипе на простран 
ната равнина, определена от 
кой знае кога за селски събори. 
Дори и от околните села се бя 
ха стекли младежи и девойки,

него.
стри работят във вътрешността 
на страната в един град,1 ):а 
който той никак неможеше да

положително

запомни името...
Изкачих отсрещаната страна 

и там видях ябълкарника, с дъ 
рвата, отрупани с ябълки. Ябъл 
ките са раждали и раждат 
всяка година, но белутският се 
лянин не забелязва това. Та що 
и ако раждат. От ябълки не се 
жНЕее, трябва хляб... И пак 
пери бедните ннвичкн, пръска 
ръж из)емва слаба реколта 
от капризната природа...

М. а'Стефан Николов

На територията на тези коо 
перации постоянно се устрой
ват съвещания, договори прав
ят се планове, определят се ср 
окове, обаче работата все още 
не върви. А до 20 септември 
трябва да се завърши с подпис 
ването на договорите.

Сеишбени дни в Босилеградско

Подготовките са приведени 

към края
възрастни хора...

Искам да наяеря друг обект, 
който е интересен за журналис 
та ,но сякаш съм безпомощен. 
Селото не дава богат материал. 
Малки къщички, пръснати, бед 
ни планински нивички, от кои 
то неотдавна царевичакът е об 
ран навярно без класове... Бо 
силеградско не е край. където 
царевицата успява...

Звънът на клопотарите ме за 
радва, защото помислих, че по 
не овцевъдството е напреднало.

овпе бяха дреб 
планински, такива, как 

отглеждал прадядото. 
бащата, па сега и оня

* * *
бягат от„Производителите 

подпис” — заяви един от члено 
вете на кооперативния

На равнинната пищи кларине 
тът на циганската дружина, до 
шла от съседното село Райчило 
вци.

съвет 
заседание Според изявлението на специ 

алисти по селското стопанство 
есенната сеитба на житните ку 
лтури в Босилеградско ще за
почне навреме- Последните дъ 
ждове благопрпятствуват твър
де и обезпечиха това.

Но тъй като земеделските ко 
операции не разполагат с богат 
землищен фонд то, засяването 
на съществуващия ще бъдО 
извършено за твърде къс срок 
и разполагаемите технически 
средства, трактори и плугове, 
ще бъдат предоставени ма услу 
га па частните селскостопански 
производители. Счита се, че е- 
сепиата сеитба и на частният 
сектор ще привърши до края 
ма месеца.

Земеделските кооперации от 
своя страна са се погрижили 
да обезпечат нужното кончес- 
тВ0 изкуствени торове. Така на

пример ,само земеделската ко 
операция „Напредък” в Боснле 
град разполага с около 15.000 
кг. калиево и фосфатни торо
ве- С приблизително също 
лпчество разполагат земеделски 
те кооперации в Д. Тлъмино и 
Г. Лнсина.

Засяването на житните кул
тури на Боснлеградската тери
тория не е основна, съществена 
дейност в селското стопанство, 
така че засяването им се пред 
вижда в твърде къс срок.

на неодавнашното 
във връзка с проблемите около 
есенната сеитба в кооперация 
„Нишава”. В селата 
Желюша, Бачево, че дори и Ди 
митрогвград се срешат ред труд 
ности при есенното договорира 
не. Хората искат сметка. Зато
ва и кооперациите, ако съдим 
От последните съвешания, вече 
се ориентират към по-изгодни 
за производителя условия. Та 
зи година ще се върви към у-

производството

Отново се върщам при хоро 
то с надежда да открия нещо 
интересно. Премествам поглед 
от едно
що не задържа погледа. Най- 
сетне откривам група стари жо 
ни и сс приближавам към тях, 
защото виждам, че лицата им 
неписана е нескрита скука и 
тъга.

Градини.
ко-място на друго, но ни-

Но двадесетина
иички, 
вито ги е
дядото.
хлапак, който любопитно ме из

отговори. — Ех. някога — подемаше е- 
дна от тях — хей дотам почер 

като мравуняк.. Хора. хо 
ра... Я, погледни сега.
нашата носия, няма ги ония с- 

разгорегцеии, червени бу 
селски девойки... Виж,

гледа и срамежливо
нему се иска да бъде доле, 

пасе
наговаряне 

чрез закуп от 6—10 години, та 
ка. че и производителят и ко 
операцията да не губят, ако и-

Че икрай хората, ио трябва да
защото няма друг освен

няло няма я Ст. Н.овцете, г
ДРИ, 
зи на
сегашните девойки, крехки, бе 

слабички. И това ли е хо-
ПодШиовки за изкуиу- 

ване на ябалкишеНе според стопанина, а според добитъка 
да определяме цените

ЛИ,
ро? Без провикване. сякаш иа 
погребение, а не на хоро...

рг
Тези дни боснлеградската зе

меделска кооперация „Напре
дък” провежда усилена подго
товка за изкупване на ябълки
те, които и тази година дадо
ха богат род.

Досега са обезпечени щайги 
само за около една десетта от 
целият род. Смята се, че и тази 
година ще има около 20 до 30 
вагона ябълки за износ.

Фактът, че нужния амбалаж 
недостига налага Да се превзе 
мат бързи и навремени мерки 
за неговото обезпечение.

* * *
по-чтателно (дори и зъби 

те му прегледаха), за да се уве 
че е младо и цената ска- 

180 динара. Но за да се

На 7 септември в село Каме
ница се проведе изкупуване на 
едър рогат добитък.. Разбира 
се хората бяха предварително 
уевдомени. Работата вървеше 
добре все додкто имаше малък 
брой говеда. Обаче, щом се 
трупа по-голям брой говдеа, по 
ложението коренно се измени 
и изкупуването започна не 
Рд стопаните. Закупчините пре 
Гледаха добитъка и се спряха 
Лри един селянин, докарал ед 
но говедо през трето сел<Х Пре 
Гледаха го и решиха: трето ка 
чество — 160 динара килограм. 
Селянинът не се съгласи с та 
Ьи цена и си отиде. След поло 
®ин час същото говедо кара не 
стпаиина, а едни лруг човек. 
Закупчиците пак го гледат, по

Намирам един приятел, кой
то също започна да ми разпра
вя за миналите събори в село 
Белут.

сега Намерени Пушка и йис- 
шолеш в двора на Влсил 

Ивапов-Циле
'РяТ. 
ча иа
докаже, че. говедото си струва 
толкова и с цена от 160 дин. Ч 
180 динара килограм се намаля 
ват 2 килограма, с което малко 
не се покрива По-низката цеиа. 
За да изравнят, слагат калотО| 
не 5%, но 7% и като се вземат 
и двата килограма стават осем

са по-къщите.— Старите 
Ние хлапетата като орляци вра 
бчета сс носим из селото. Н на 

отведнаж привлича внима 
железцата релса с ока- 

чукче. (Това е

Тези Ани при вдигането на зана ходите край къщата на извеех 
пия революционер от Димитров 

Васил Иванов-Циле са на
мен 
нието.
ченото до нея 
камбаната на полусрутената се 
лека черквичка). Взимам чукче 
то и ударям отначало бавно. 
Слушам как се стелят звънли- 

вълни и заглъхват някъ-

спо град
мерени една италианска кара
бина с 1 куршум н един писто Ст. Н.процента.

Така обаче не се казва в пра 
вилиика за определкаие цеп;^л 
на месото. А и не бива АД се 
постъпва със земеделските про 
иввоАитли така. както се пра 
ой — да се определя цената па 
спорел качеството иа добитъка.

Насип 1'ъргов

лег с пет куршуми.
След като бъдат очистени от 

тези предмети ще бъ
вите 
де. потъват...

Сетне започнах бързо, при-
ръждата, 
дат предадени на ученическия 
музей в Димитровград.пряно...

А жени наискачаха по дво
ровете и питат:

М. А.
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ПошноЬоМагазинът на земеделската 
кооперация в Драговита е 
единствено място, където драго 
витчани се събират след умор- 
ната полска работа. Сега тук 
всички чакат управителя на ко 
операцията, който 1ще говори 
за сеитбата.

На дългата пейка седят неко 
лцина и пушат, докато ония. за 
които няма място там, седят на 
тезгява.

— А бре бае, нали е забране 
но да се седи на . тезгява — пи 
та един?

— Дека пише?
— Ей там... на стената. Про

чети.
— А не апт.иш ли дека пише 

само ЗА... СдДЕТИ НА АСТАЛ!
Действително на несръчно не 

писаното обявление е сложена 
друга хартия някакъв списък, 
който е закрил онова ..бране
но” и е останало само — За сс- 
дети на астал”...

Влиза един и подава пет-шест 
килограма фасул:

— За пострадалите в Скопие 
— казва, и магазинерът премер 
ва и записва.

— Колко се събра за Скопие, 
Симо?

— Пари и произведения — 
всичко около 24.000 динара — 
отговаря той.

— Малко е — казва някой —

Рейс и за— Ето. чувате ли, че сега сви 
ри по-силно. Антена, само ан
тена ! Утре ше го занеса в По- 
ганопо при едно момче, за да 
му намести антена. Казват, че 
разбирало тия работи...

Бай Горчо вонеше иа ракия. 
Това раздразни любителите но 
тази течност, по Симо продава 
чът никак не можеше да се ро 
ши да наточи.

гурио ще има повече пшеница.. 
Миналата година от купените то 
рове за ..италианката”, давахте 
и на домашната и това доста 
намалява добива...

— Вярно е... не сме знали.
— Искаме да видим селскосто 

папския техник — каза един.
— Ще дойде. Дори ще идва и 

по-чссто па събрания и сказки, 
за да ви помогне...

ткрие рейсова линия от Дими 
тровград до Поганово, ако не 
ежедневно, а то поне седмич
но. Младите все си намерят на 
чин да отидат в града — било 
с теснолинейката, било 
Обаче ние. старите, като тръг
нем: за 
прехвърлим 
ир, загубим сили. Затова счита 

че един рейс до Поганово

В Поганово и околните села 
има хора. които постоянно 
нуждаят да идат в града и да 
се върнат по-бързо. Има от По 
ганово служещи и работници в 
Димитровград, които 
седмично на село- Те ползват те 
снолинейката 
манастир за прехвърляне в Ди 
митровгр-Щ. Понякога 
и пеша. Но като гледаме, че 
къ.мг Висок и Звонци има рей
сови линии, а ние направихме 
път от Димтровград до Погано
во за тази цел. искаме чрез ве 
стника да 
не е ли крайно време да се о

се

пеша.си идват
Димитровград, докато 

Планинишки ба-
при Погановски

отиваха
ме.
би ни улеснил в съобщенията
с града.

Вашият поотсянен читател 
Еасо ДУНГЕРОВ от с. Поганово

поставим въпроса,

младише кадриНедоЬерие към
В решението.ко образование, 

което ми бе връчено, се приве 
жда че не съм имал трудов ст 
аж (практика), о приетият имал 
над 19 години трудов стаж.

През месец юли в Босилеград 
се обяви конкурс за главен сче 
товодител в Дома па народното 
здраве- Кат0 абсолвирал на И- 
кономическия факултет в Ско
пие. подадох молба и удостове 
рение за степента на образова 
нието с цел да конкурирам за 
това място. Всички, към които 
се обърнах, заявяваха, че мяс- 
тото ти е сигурно, защото меж 
ду кандидатите имам най-висо
ко образование. Това ми го съ
общиха и в Бюрото за приема
не.
Надеждите обаче не се осъшес 
твиха. Съобщиха ми в Дома, че 
здравният съвет не ме приел 
мене, а човек със съвсем низ-

Ако се приемат доводите на 
тс-за решение, тогава младите, 
които излизат от факултетите и 
от други училища едва ли ще 
си намерят работа. Считам, че 
е време и към младите 
да се гледа 
защото и ние. покрай теорети
ческата подготовка, оше в у- 
чилището се готвим да бъдем 
и добри практици, години да 
работят на всяко работно мяс
то в специалността си.

с. В. 3. Босилеград

кадри 
с пълно доверие.

Така бива...отговаряшеНямам цена,ше трябва да даваме още.
— Че дадем. разбира се. тря 

бва да се помогне на хората. А 
какво бц било. ако на нас се 
случеше нещо подобно, — съ
гласяват се в хор мъжкете.

Разговорът неусетно се пре
хвърля от тема на тема..

В кооперацията влиза

И така един след друг продъл 
късно преиася-на жадните погледи на жиха въпросите до 

нощта.
На края всички си разпреде 

лиха райони, в конто трябва да 
аапишат кооперантите.

далите хора.
Най-после пристигна и упра 

внтеля и всички се преселиха 
в хола на читалището, което по 
нищо не прилича на такова ос
вен по името си- Дебел слой 

прекарал всички ска-5
• * *

училищният съвет при Основното училище 
в Тръне кс Одоровци

един
средовечен човек с транзистор 
в ръка.

— Откъде е този драговитча- 
нин?

— Това е Горча ат Върррррр, 
казват няколко от групата, пре 
ди той да отговори.

— Де стурн люлката, бае Гор 
чо, започнаха майтап те. захцс*- 
то той никога не свалял войни 
шката торба от раменете сн.

— Нека. нека...

арах е
мейки ,но някак насядаха. След 
като запозна присъствуващите 
членове на първичната органи
зация с предстоящите 
по есенната сеитба,

Събранието завърши. Секре
тарят на първичната организа
ция и управителят на коопера 
цията си отидоха, 
си смигнаха да останат.

— Симо де. Златан, сипи оди 
по люгуту. Аман. не могу да 
издържам сушу...

Докато Сима да налее, пейка 
та беше принесена до ..астала” 
и — кой на нея, коя на „аста- 

всички заехме позиция. 
И докато всеки да се ..отчете1’ 
с половин литър ноща побягна.

М. Андонов

обявява

КОНКУРСостаналитезадачи
мина се

към дискусия--
— Хубаво 2, Дма не се ражда 

у нас. Освен това не дава ни 
слама. Това ще ни принуди да 
сеем пак ръж — зарад сламата, 
защстго тази зима — тя 
по-скъпа от житото!

— Така е. но дайте тази годи 
на да хвърлим повече тор — 
изкуствена и естествена, и си-

за СЕКРЕТАР на Основното училище в Трънско Одоровци 
УСЛОВИЯ:

Завършено средно образование
Размерът на основната заплата според закона за обще

ствените служители, а на добавъчната според решението на О- 
бщинската скупщина в Димитровград.

Молбите ще се приемат до 20 септември 1963 година.

беше ла”
После отиде до антената на 

кооператив них транзистор и 
намести своето радио.
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уу/Ь беше от тебе и за тб...’’
Но постепено, през време на творческия процес 

при писане на дневника, той добива облика на драма
тични сцени. Яворов чувствува, че преживяното не 
може да се предаде нито със стихове, 
дневник и пред поетичния взор на поета почват да се 
редят картини от бъдещата трагедия ,,В полите на 
дневник и пред поетичния взор на поета почват да се 
Витоша”. .,Още сълзите ми не бяха изсъхнали” — ка 
зва той пред проф. Арнаудов, когато му разказва за 
първите стъпки на работата си върху драмата

Смъртта на Минка предизвиква дълбок смут У 
близките й. В спомените (Яворов архив) Никола То 
доров не скрива, че при завърщането си в Елена са 
намерили баща си „непознаваем — мълчеш, не гово
реше нито дума за станалото, но побеля, грохна и ве
че не се съвзе. Скърбяха всички, че са я съсипвали 
за любовта й с Яворов, и ненавистта към него се 
превърна в нежна обич”...

В светлината на отношенията между Лора и Яво 
ров любовта на Минка на пръв поглед и особено зв 
неосведомения изглежда едно младежко „увеличние’ г

й близки.

>Н. КАРАДЖОВА — МАРКОВА
нито С ТОЗИV

’,г >! V-'

„МАЛКАТА ПРИЯТЕЛКА«
: •

НА ЯВОРОВ
Но на заминаванет ой® Па 

риж пречат отново двамата бра 
тя. Отношенията между тях и 
Минка още повече се изострят. 
Христо настоява Минка да оги 
де в Дрезден при тях. Всички, 
макар и да знаят, че Минка е 
скъсала вече с Яворов, се стра

Пристигнал в Кале, Яворов си записва в бележ
ника влаковете за Берк и запитва телеграфически за 
състоянието на Минка. Отговорът е: ,,Мина отива 

добре. Свиждане невъзможно, понеже ще разтерво- 
жи болната. Съжалявам. Тодоров’’. Същата вечер, на 
8 юли. Яворов праща втора телеграма до Петко.'

„В тая върховна минута апелирам
благородство и човещина. — Ако тя е вече 
вън от всяка опасност, веднага ще си оти
да. няма да ви безпокоя. Ако положението 
е критическо, заклинам те в нейно име. поз
воли да дойда да я видя”.

Под предлог, че тя е в агония и може да се раз- 
тервожи. на Яворов не позволяват да я види още 
ва. Но той но може да я види и мъртва — нито в ру 
ската църква в Париж, нито на погребението в Биан- 
кур, понеже ковчегът е затворен. Може би така е би 
ло по-добре, за да остане запчатан у нег„ само образъ 
на пленителната девойка-дете, която той бе видял за 
първи път преди четири и половина години.

Като че ли тази нежна девойка бе създадена за да 
я срещне Яворов в своя кратък жизнен път да я оби 
кне, да го обикне и тя, да възбуди най-хубави 
тли чувства в сложната душа на поета, да го вдъх
нови за безсмъртните му песни, да го вдъхновй със 
смъртта си за първата му драма и да угасне тъкмо в 
зората на своите 20 години...

Сам Яворов в едно свое писмо до д-р Кръстев от 
8. ХП. 1906 г. ярко подчертава решаващото въздейс 
твие. което Минка е упражнила върху творчеството 
му;

към твоето

хуват да не би и ..Черният”, ка 
кто го нарича майката, да до
лети във Франция, когато нау 
чи, че Минка е там. 

Минка не иска и да чуе да оггиде в Германия, и то 
при Христо. Тя упорито настоява на своето и най-по- 
сле бащата склонна да я изпрати в Париж заедно с 
малкия й брат Колю. В началото на септември 1909 
г. те заминават. За да се избегне обаче една евентуа 
лна среща с Яворов в София, родителите и братята 
й уреждат пътуването през Букурещ, а не през Со
фия.

каквото са го смятали впрочем и самите 
Може би затова и Екатерина Каравелова, майка на 
Лсгрй и непримирима противница на Яворов, се изра-

не &Но
зи веднъж така; „Това буржоазно дете никога 
обичало Яворов”. Това беше през есента на 1912 г. 
във Военната болница, в каквато беше превърнато 
по време ва Балканската война Военното училище в 
София и където аз бях постъпила самарянка. понеже 
занятията в Университета бяха преустановени.

Вярно е, че Минкината любов към Яворов не е 
стихийна страст на зряла жена. Но това бе чистата 
невинна първа любов на ранната младост. Това бе 
дълбоко и всеотдайно чувство, готово на ка й-го леми 
жертви за любимия, готово на истинско самоотрече- 
ние:

ЖИ-

Дори и в Париж Христо продължава да я измъ
чва и заплашва, като иска тя да се върне в България.

В Париж Минка се радва много късо врем© на 
извоюваната си най-после с толкова страдания сво
бода. Измъчена от дългогодишния натиск от страна 
на домашните, с разстроена нервна система от прежи 
вяването, нейният организъм се оказва лишен от съ
противителни сили сРеЩУ коварната блест, която от
давна я дебне. Влагата в Париж след голямото наво 
воднение на Сена през пролетта на 1910 г. е гибелна 
за крхкия организъм на девойката. В преки взетите 
мерки и братските грижи на Колю смъртта 
край на живота й на 13/26 юли 1910 г. в Берк — плаж 
на Атлантическия океан гдето е на лечение.За ду 
шевното й състояние в последните дни на живота й 
най-добре свидетелствуват собствените й думи в пи
смо до Петко от 30 юни 1910 г. е. само 13 дена преди 
смърта:

и све
си—„Обичам те с всичката непокътната досега

ла на своята душа. Обичам те, както никого 
няма да обичам”.
„Знай , че ти на всяка крачка, хиляди пъти 
можеш да ме пожертвуваш и аз нямам пра 
во и няма да взема това за несправедливост 
„Искрено ти казвам, че не бих желала Д~ 
се почувствуваш за ’ мен в нещо ограничеЯ’ 
защото зная, че твоето щастие зависи само 
от теб”.

За спасението на това голямо чувство Минка 
една срещу всички — води няколкогодишна борба, но 
много нежно се оказа цветето, за да може да устои на 
големите бури.

„...Аз не мога да предвидя доколко споменъ за 
последната (т. е.за Минка, б. м.) ще бъде не
обходим на поезията мн в бъдеще, както тя 
самата, като жив образ или 
вдъхновявала ето вече цели девет месеца. 
Поменувам необходим образ и вдъхновение 
— неща. на конто старите гърци ще са про 
никнали вси чки

туря

мечта, ме е

-- мислила, нямаше ли да бъде Минк 
със своите прекрасни качества най-подходяща ДР^Г 
рка и спътница в живота на Яворов? Кой знае как «е 
ше да разцъфне неговият талант сред меката и з3^.. 
шевна атмосфера, която тази к"ежна. умна и предай 
девойка би могла да създде на поета. Защото той н 
ое достигнал още свон разцвет и имаше толкова мн 
го да даде. Но тогавашната сурова българска действ! - 
телност се оказа чудовищно жестока не само към 10 
лемия поет, но и към неговата малка приятелка.-.

Често съм сия симсъл за да създадат„Предпочитам перитонита, от който тегля сега,
пред неврасенията, която имах в Елена... Аз като си 
помисля, че след оздравяването ми нашите ще ме из 
викат в Елена — желая никога да не оздравявам”.

Макар и да са уговорили да не си пишат и не се 
срещат до 18. VI. 1911 г., като научава за тежкото за 
боляване на Минка. Яворов — след дълги пречки от 
зле настроени към него в Министерството на прос-

__ заминава за Франция. П оедно съвпадение
влак пътуват и майката на Минка и брат

култа на музата 
Покрусен от скръб — „може би най-голямата в 

живота му” по думите на проф. Б. Пенев, — Яворов 
само няколко дена след смъртта на Минка започва 
своя философско-поетичен дневник, в който излива 
мъката си:

,,Аз никога не те пожелах като жена. Аз нико 
га не погледнах с окото на мъж.
... Аз дишах и гледах чрез тебе. Аз живеех 
за тебе. Всяка моя мисъл, всяко мое дело

ветата 
в Същия 
Й Петко. Край
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В началото на учебната година

СТАРИТЕ ПРОБЛЕМИ СА НАЛИЦЕ
въпросът, има ли условия за 

нормалана работа, тегне пак въ 
рху училищата във Власинско- 
округлишката община.

В малцинствените училища 
въпросът за учебниците още 
не е решен докрай. Една значи 
?елна част действително са пре 
ведени на български език, оба
че вместо да улеснят ученици
те, те ги затрудняват повече, у

лъгахме в надеждите си. Сега, 
в началото на учебната година, 
аз (вярвам, и друти колеги) сто 
я пред дилемата, кой учебник 
Да препоръчим на децата;

И тази учебна година въпрос 
ът за кадрите стои нерешен, 
макар от Власинска и Босиле- 
градска комуна да има много за 
вършили учители. Между при 
чините, за мигриране на учите

чиновете по трима ученици. Да 
добавим и това, че кабинетите 
са бедни и несъответствуват на 
изискванита на съвременното о 
бучение. Такъв е случая и с ра 
ботилниците и другото.

Всичко това е създало затру
днения още в началото на годи 
ната. Разбира се тези затрудне 
ния трябва да се премахнат, за 
да (не юпъват нрмалната рабо 
та. С оглед на волята 
тентита има надежда да се при 
стъпи, въпреки че средствата 
не стигат, към разрешаването 
на тези материални нужди на у 
чителския персонал и на учили 
щето. затова новото "поколение 
напира даучи.

на компе

Урош Предич:Владимир ХАРИЗАНОВ

КУЛТУРНА ХРОНИКА

Става думаза онези искрици 
от миналото, които блясват не
надейно и неочаквано и които 
търсят да бъдат запазени. То
ва са случайните изкопки, ста
ри пари, книги и вещи — богат 
материал за изследване на ед- 
Но минало.

Естествено. Босилеград е имал

ршени никакви изкопки и за
туй писаните дани (в Кюстен
дилско краище”) се раждат от 
най-невероятните легенди.

Днес, за съжаление, на случа 
йните изкопки не се обърща ну 
жното внимание. За това сви- 
детелствува камъкът с надпис 
на 'латински език, който още

не е разчетен, а е оставен пред 
зданието на Общината. Тая па 
метник подлежи на разпадане, 
но никой досега не е предпри
ел нищо за негово съхранява
не. Още по--горчива е съдбата 
на неизвестния каменен кон
ник, оставен на тротоара сре
щу Дома на армията. Съществу 
ва възможност един ден да бъ 
де вграден в темелите на ня
коя постройка от някой негра
мотен панин. (!?).

С тези доводи не се изчерпва 
числото на различните изкоп
ки. Неофициално се казва, че 
са далеч по-бройни. Но ние се 
спираме върху тях защото са 
най-очебиещи.

Културното наследство на с- 
дин край, за който се знае твъ 
рде малко, е гордост на тоя 
край, на страната изобщо. Ето 
защо, императивна задача на 
всички (учители, обществени
ци, граждани) е да положат ну 
жните усилия и запазят това 
наследство, да организират и са 
ми събират и правилно да го 
съхраняват. Единственото тога 
ва ще кажем, че сме съвремен 
ни. културни дейци.

Весели и бодри в новата учебна година

чебникът, както е известно, тря 
бва да ни дава знания из даде 
на област, но и да ни учи на 
чист език. Преведените учебни 
ци едва ли са в състояние да 
удовлетворят това основно’ пред 
назначение, защото от неправи 
лния (неточен) превод г-е може 
да се чака особена услуга.

Преводачите не са оправда
ли надеждата на учителите от 
малцинствените училища на на 
шата територия, тъй като учеб 
ниците заради несполучливия 
превод не могат да бъдат сигу-, 
рен източник за черпене на 
действително, живо слово. Пре 
подавателят по математика в 
Босилеград Владимир Стоичков, 
подкрепен от мене и мнозина 
колеги, заяви на един семинар 
по математика във Враня, че е 
принуден да изхвърли от упсгт 
реба преведените учебници по 
математика за горните класове 
на основното училище. Всички 
учители, с които съм беседвал, 
не са доволни от преводите. В 
учебниците не само че има нето 
чни думи и наименования но 
често и самите изречения са 
смислово неправилни и неясни. 
Дали стремежът на преводачи
те е бил да дадат на учениците 
учебник с възможно по-чист е- 
зик или да вземат само хоно
рари, не зная. обаче ние се из

лите във вътрешнсста сигурно
най-важната е, че с оглед на по 
■трудните условия на работа и 
-живот тукашните учители 'не 
получават 
раждения, каквито биха следва 
ли. В СР Сърбия, в пасивните

материални възнаг

и отдалечени от центровете се 
лища, на учителите се дават и 
*,о 10.000 добавъчни 
зарад по-трудните условия 
работа и живеене, а във Вл. О- 
круглеца тези добавки се дви
жат от 1.500—3.000 динара. Съ 
що така редовните, заплати на 
учителите често се плашат със 
закъснение, а има и такива до 
бавки които не са платили още 
ст 1960 година.

средства
на

Това въздействува дестимули 
ращо и мнозина напускат тези 
райони и си търсят местта във 
вътрешността на страната.

Има и други неразрешени пр 
облеми. макар че учебната годи 
на е в течение. На първо място 
е оскъдицата на учебни поме
щения. Така нпримера в Горна 
Лисина е преграден коридорът 
в Божица за учебна стая сс из 
ползва магазина на ученическа 
та кухня, а в пълните основни 
училища се работи в две сме
ни, което утежнява пътуващи
те ученици. Училищният инве 
нтар е дотраял и не стига, така 
че в някои училища седят в

Стефан Николов

Свое богато културно минало. 
Самият факт, че е никнал в 
непристъпна местност — харак 
терна особеност на градове-кре 
пости на различни воеводи от 
римско до турско време гово
ри, че тук някога е цъфтял спо 
койно национално-културен жи 
вот. Обаче в тоя край не са въ

„НЕКУЛТУРНО46 ЛЯТО 

В ДИМИТРОВГРАД
Живите разисквания за интц 

грацията в културата конто со 
водиха, в началото на тази го
дина обещава по-богат култу
рен живот и през лятото. Тора 
обаче не стана, въпреки градив 
ните предложения и идеи.

Димитровградчаип, като по 
наказание, през цялото лято гло 
даха крайно лоши филми (с из 
ключение на „Козара). ЦялоЛо 
лято не ведпха художествено 
иппълнеиие на иякой театър 
или дружество от вътрешност 
та на страната. Съвсем заглъх 
на и димитровградският само
деен колектив ..Христо Ботев,,, 
КУД „Иван Караиванов*1 (ко)-е 
то даде само мяколко програ
ми).

жеството на студентите и ОК 
на СЮМ, като не изработиха 
програма за работа.

Така димитровградчаип бяха 
принудени да се врат по нехи
гиеничните локали на ,,Балкан“ 
(той дори не успя да подържа 
градската градина, където има 
условия за приятна забава). 
Някои, предимно млади хора, со 
ориентираха към ,.частна“ заба 
ва по сепарета и квартири, уо 
тройваха се журове..

Изминаващият сезон ни дава 
добър урок, как занапред не 
рпва да дочаквамеслятото. А за1 
да се избегне това, ще трябва ня 
кой да са грижи за културно- 
забавния живот — затова и пра 
цесът с интеграцията в култу
рата ще трябва да се. ускори. 
Още повече, защото есента е на 
прага и ще се налоци да се пре 
дприеме нещо и на културното 
поле.

На иедагошчески шеми

НЯКОИ ФОРМИ НА ПРОВЕРЯВАНЕ НА 

УЧЕНИЧЕСКИТЕ ЗНАНИЯ
обаче нути, защото предварително е 

необходимо да им се дадат на
пътствия, понеже така ни учи 
Дидактиката, т. е. методиката. 
Такъв начин на работа нито е 
полезен, нито възпитателен. У- 
чениците не са виновни, че пре 
подавателят не си с гледал ра 
ботата и когато е дошло крити 
чното време, трябва да иаваска 
пропуснатото, 
значи е погрешна.

алните условия итн., 
преподавателят си остава основ 
ната брънка. С правилно отме 
рен педагогически такт, при съ 
гласувано организирано обуче
ние и извънучилищна 
ност преподавателят следва да 
постига добри резултати.

Известно е, че учениците от 
първа и втора образована сте
пен постигат относително слаб 

Въпреки 
На просветните и другите фак
тори да се подобри възпитател 
но-образованата и преподавател 
ската работа, в някои училища 
този въпрос не се актуализира. 
Вината за слабия успех обикно 
вено се прехвърля върху уче- 
(Ниците, като се сочи тяхната 
недисциплинираност, 
на трудови навици, некултурни 
те прояви в кината и на улица 
та. Действително, такива учени 
Ци има. обаче това трябва да 
6т,де сигнал на съответните фак 
тори. че е необходимо повече 
внимание и работа за отклоня
ването на тези недостатъци.

настояванетоуспех.
актив-

В нашите училища съществу 
ва една практика, която е оп
равдана. ако се гледа от субек 
тивна позиция. Именно препо
давателите все повече прилагат 
писменото проверяване на уче 

часа. Дали обаче тази

Цялото лято Димитровград 
беше и без забава. След бога
тия културно-забавен живот по“ 
време на срещите на комуните, 
тържествата по случай Празни 
ка на младостта 
ден па другаря Тпто — всичко 
затихна.

Тази практика

'• Има доводи, които указват 
върху отрицателните резултати 
от такава работа. Всички знае-

уче-

липсата

п рожденияпика в
форяа е най-подходяща. Далио 
най-целесъобразно? Веднага да 

че в училището се при 
начина на

наче при оценяването 
пика се държи сметка и за мие 
иието на учениците. А такъв на 

на работа пренебрегва

М. А.
Опитът на студентите в ко 

операция с гостнлничарско пре 
дприятие „Балаи" да организи 
рат културпо-заЬапип вечерись 
що се провали. Вината за това 
пада върху „Балкан“, който на 
•устоя на уговорката.

кажем.
лагат Два основни
прверяваие: устният и
меният- Първият се прилага вс 
окмдневно, а писменият-перио- 
дически. Първият се планира 
още в началото на учебната го 
дина. като се провежда един и_ 
ли два часа, другият не се пла 
нира. Преподавателят го насроч

обстоятелствата. Оби

товапис- чин
и оценката става иеприкоснове- 

преподавателя. ТойПедагогическата наука ни у-
пай-

но право на 
прегледа задачата, и внесе в дн 

бележка, която е вече
чи. че преподавателят е 
важният фактор, от когото за
виси какви знания, навици и о 
пити ще придобие ученикът в 
училището и какво ще придо
бие ученикът в училището и 
какв0 Ще е неговото поведение 
вън от него. Разбира се и ДРУ" 
ги фактори съдействуват за об 
разованието и поведението на 
ученика — семейството, матери

евника
заключителна. Разбира се. щом 
се работи така (а така не бива) 
ще казваме, че нашите учени
ци са пресвободии и недисци
плинирани. иямат трудови нави 
ци и слабо знаят.

И макар тази година в Ди
митровград да беше маречена 
„година на културата“, това ля 
то е може би най-оскъдното от 

култура и забава за после
ва според
кновеио
краят

иастава, 
учебната

Преподавателят дава набър 
зо няколко въпроса, а ученици 
те трябва да ги решат за 35 ми

това към
дните десет години. За подобре 
нието на културно-забавния жи 

погрижиха много Ар у

годииа
на.

вот ие сеСвоСодан Василев



ВРЪЗКИКАК В РАЗНИ СТРАНИ СЕ ПОСРЕЩА
НОВОРОДЕНОТО?

ХУМОРЕСКА

Връзките могат да бъиат ог 
всякакъв вид: роднински, при 
ятелски, служебни училищни, 
политически и врз/си в друг 

смисъл за вбувки да речем. 
Всичките ббаче могат >да бъ
дат силни! здрави, слаби, пое- 
1гояии и временни. Тежко на/ 
онзи, чиито връзки се скъсат!

Неоная обаче, дали кълбо
то на връзките всякъде а тъй 
преплетено както това става в

ировиндионалните градчета 
Тук връзките така са изпре- 
рързани, че и с аладновата въ 
лшебна лампа едва ли би се ра- 
звъраали.

Ето скоро беше разписан е 
/дин конкурс, не е важно дали 
•за административен служител, 
учител или директрор. Бяха по 
дадени десетина молби, между 
който беше и молбата на един 
мой приятел. Според условия
та на конкурса тйо имаше пре 
димство. Но срещам го един 
Ден, а той клюмнал глава. Ед 
;зам процеди през зъби:

— Ех брате, нямах връзки, 
Ьръз-ки! — натърти той после 
дната дума, сякаш тайната в 
конкурсите не е в професио- 
налността, а в тая магична ду 
ма.

Минаха дни. Съшият прия
тел един ден ме срещна възхи 
'ген;

— Какво има?
' — Ехе-хе — хили се той, — 
назначиха ме директор!

— Как?!. . . Тъкмо исках да 
попитам за връзките, а той. Ся 
каш уловил мисълта ми, ме из 
превари.
1 — Мислиш, че без връзки?! 
Хе. намерих ги.. . Моят баща 
!ч\:а приятел, който е приятел 
на един приятел а той има 
Свой приятел, които е приятел

Приятел, който има друг при 
*ттел|, а той има, приятел?! .. 
Виж работата била съвсем про 
ста. Дръж връзките и нещата 
(зървят -едно след друго. Най- 
детне ми стана ясно. И поже- 
лах на моя приятел да не изра 
стне пред него някаква стена, 
Която да го отдели от. . . връз 
ките му.

В много страни раждането на 
дете се чувствува по един и 
същ начин: идват на гости ро 
дннми и приятели, донасят по 
даръци на юнака, веселба, пир. 
Но запазени са много стари о- 
бичаи, свързани с появяването 
на новия човек.

Ако новороденото се очаква 
в африканското племе Кикуи в 
Кения, около къщата на роди
телите яу се събират всички 
съседи.

— Арнри, рири. рнри, ририри 
— им обажда през прозорците 
стара негърка.

Ако се е родило мъжко, що 
викне тези думи пет пъти. а за 
момиче сам^»,четири. Такъв поз 
драв до новороденото се нарн-

като раждането на дъщеря сс 
приема равнодушно. Но на ти
хоокеанските острови Япу и Па 
лау раждането на момиче сс 
чествува много по-тържествеио. 
защото там още се е запазил 
матриархатът.

ИНДИАНЦИТЕ от- Парагвай 
започват да считат детето за въ 
зрастно от 14-годишпа възраст. 
Главатарят на племето с остра 
и дебела игла му продупчва до 
лната устна. Момченцата оча 
кват с нетърпение този ден и 
храбро понасят всички болки. 
Парагвайските индианци постно 
ят 13-годпшмото момиченце в ъ 
гъла на колибата ,зпд една пре 
града и не му позволяват да се 
смее, разговаря, дори и да по

дини, с което достигат ,.проро 
ковата възраст”.'

Всичките тези небикновени о 
бмчаи. се поддържат главно по 
затънтените селища. Общо взе 
то па цялата паша планета ро 
жденият ден се празнува тър
жествено и весело, без оглед 
на това, да ли първият ден от 
живота или стогодишео юби
лей.

КОЙ Е ПО-УМЕН
Колк0 човекът е по-умен от 

бозайник?
на оная част мозъка, която е а 
тговорна за висши функции — 
смисъл за семейство и вътре
шен живот 
лемината на животните и с ча 
стта от мозъка, която управля
ва основните функции (дишане 
то. пулса, храносмилането, съ
ня растението(.

Степента на развитие на отде 
лните животински видове мо
же течно да се прочете от те
зи цифри. Какт ое известно, де 
лфинът е най-близко до чове 
ка. През последно време наука 
та е открила още някои голе
ми „духовни” постижения на 
тези морски животни. За изне 
нада е. че човекът не изпревар 
ва другите животни толкова, 
колкото се считаше досега.

„най-умния” 
питаме вече безброй пъти. Но

се

е сравнил с го-интелнгеицията, схващането — 
са понятия, които обикновено 
се припеисват на човека. Мно
го пъТ|I е оспорпано твърдение 
то. че маймуната има само ед 
на трета от човешкия ум. а зе 
брата е два пъти по-глупава 
от пай. глупавия човек.

Неотдавна професор Адолф 
Портмап, директор на Зоологи 
ческия институт при Универси 
тета в Базел е направил табли 
ца според така наречения . мо 
зъчен индекс, който показва 
какви са възможностите за фу 
нкциониране на мозъка У раз 
личните животни и човека. От 
отворите на въпроса, кое живо 
тпо след човека постига най-ви 
сш мозъчен индекс, ще изнена 
да много души.

Бройките на индекса изглеж 
дат така; хопопотамът 18, дива 
та свиня 24, лисицата 28. жира 
фата 38. бялата мечка 42. зебра 
та 48, човекоподобната яаймуна 
63, слонът 150, делфинът 195, 
човекът 314.

. . . М
Четворките на Иванка Гочева от Русе (НР България)

Професор Портман обяснява 
по кой начин е получил тези 
цифри. Големината и тежестта

ча .,нгеми” и изразява въоду
шевление и почитание. Събра
лите се пеят ритуална песен, а 
няколко по-стари жени влизат 
в къщата и мажат детето с мас 
ло. След това най-старият чо
век от племето провъзгласява 
новороденото за „човек от пле
мето Кикуну”.

Следдигне поглед от земята, 
три седмици от този ден я ечи Стефан Николовтат за възрастна.

МЮСЮЛМАНСКИТЕ народи 
от Азня и Африка не празну
ват раждането. Само един път 
в живота турчинът 
път ще чувствуват 
си ден — когато станат на 62 го

и арагш- 
рождения Победа в изключително 

надмощна игра
„Асен Балкапеки“ - „Партизан“ (Прокуппе) 36:9 (18:6)

ФЕЛАСИТЕ, кито живеят в 
долината на Нил се радват са
мо на мъжко дете. Новородени 
ят син пазят от ..злн очи”, об 
личат му рокличка, а на селя

родило

Писмо до бай Онзи

НАША РАБОТАките казват, че се 
момиче. Случва се понякога и 
бащата да държат в заблужде 
ние. Котгао малкият порастне 
обръстнат яу главата, като му 
оставят само няколко кичура. 
След известно вреем отсичат и 
кичурите и тържествено с музи 
ка ги заравят в земята, защото 
Вярват, че това носи щастие.

В ИРАН седе.м дни не се га
си осветлниеето в стаята на щае 
тливата майка, която членовете 
на сеемйството не оставят нито 
за миг саяа- Около нейната пое 
теля със сабя обележат линии,

е
И без подготовяне за 

ящня сезон, отборът по ръчна 
топка „Асен Балкански” в Ди
митровград високо порази от
бора на „Партизан” от Проку- 
пие на 8 септември т. година. 
Гостите не бяха до^аснал про
тивник на фаворита за заемане 
на първо място по ръчна топка 
в Източната сръбска зона. Са
мата среща протече във фер- 
плей игра. Още от началото на 
играта домашният отбор наложи 
пъклен темп и веднага поведе 
с 5:0 и до края на играта вина 
ги водеше с няколк0 точки раз 
лика. Така първото полувреме 
заврши с резултат 18:6.

полувреме 
със слаба игра. Все до 17 минут 
от края на играта — гостите е- 
даа отбелязаха една точка, до- 
като отборът на „Асен Балкан 
ски” даде 6. В последните ми
нути от срещата домашният от 
бор даде отличен финиш и са
мо за \3 5 минути отбеляза 12 
точки! Окончателният резултат 
от тази среща е-36:9 в полза на 
„Асен Балкански’’.

Най-добра игра в отбора на 
домашните показа Иванов, а от 
гостите — Минич.

Точки за „Асен Балкански” 
отбелязаха; Радев 12, Милев 8, 
Иванов7. Гогов 7, Гелев 2; а за

предсто отбора на „Партизан” — Спа- 
сович 2, Йозанович 2, Минич 
2, Динич 1 Йованович П 1.

Съдията води срещата на за 
видна висота.

През ден. през два във града. 
Разни молби, разни кризи, 
и вършачката накрая 
в Долна Невля гордо влиза.
С нея идва управникът — 
един тъжен и навъсен. 
Селяните хока, вика:
,Я елате вий насам!

Искам снопите веднага 
да докарате ги тука, 
та вършачката в салона, 
в хладовината да чука.
Иначе ще си отида 
в Липинци да си върша.
Вас не искам да ви видя, 
няма вече да ви дойда!”
И издаде той заповед 
насред село да поспрат, 
колко да се оправдаят, 
че в града ще си вървят.
Но председателят се намеси 
вършачката да не спира 
и ето че сега върше 
без заповед на Васила.

Асен ГОГОВ

ФУТБОЛ

Кашасшрофа на ,,
„Асен Балкански“ —

ЛокомошиЬ“
„Локомотив“ (Ниш) 5:2 (2:1които според тяхмо вярване ще 

предпазят майката и сина (но 
не и дъщерята) от злн свръхпр 
Иродни сили.

АВГАНИСТАНЦИТЕ поздрав 
яват новороденото с хора, пу 
шечни гърмежи и барабани. 
Тържеството трае три дни. Два 
десет и един дена цялото село 
поздравява майката, а съседите 
хвърлят дребни пари в един 
тас. поставен пред къщата.

БОЛШИНСТВОТО африкан
ски и азиатски народи се рад
ват на раждането на мъжко, до

/
)На 8 септември тази 

в Димитровград се състоя
година 

прия
телска футболна среща между 
отборите на „Асен Балкански” 
от Димитровград и 
тив.. от Ниш.

В твърде интересна игра, при 
изключителна надмощност 
димитровградските футболисти 
срещата завърши е 5:2 в полза 
на домашния отбор.

Този резултат обаче не е ре
зултат на дълготрайни подгото

вки а момент на добра форма 
на димтровградските футболис 
ти. През лятото не са провеж
дани почти никакви тренинзи 
и отборът на „Асен Балкански” 
тази сезн започва неподготвен.

Но с повече упоритост и тре
ниране занапред той ще може 
да издържи успешно есенното 
първенство, защото има добри 
и млади играчи, които с пове
че тренинг — мотат да се кла
сират добре.

Второто започна

„Локомо-

на
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