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ВИСТПИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ

ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО ПОСЕТИ НР У НГАРИЯ

УНГАРСКИЯТ НАРОД ИМА СЪЩИТЕ СТРЕМЕЖИ
КАКТО ЮГОСЛАВСКИТЕ НАРОДИ

— каза президентът ТИТО след пристигането на белградската гара —
бързо съблюдаване на разни не 
правилни становища, които, сл
ед като останат изолирани, ще 
бъдат осъдени на отминаване.

Ние винаги давахме огромно 
значение на отношенията меж- 

социалистическите страни. 
Състоянието на тези отношения 
е от значение за нашата страна 
защото те трябва да послужат 
за понататъшното продълбоча- 

''ване на стърудничеството меж
ду нашите народи и с това, към 
елиминиране на всичко, което е 
отрицателно, наследено от мина 
лото. Това е от значение също 
така, и за останалите страни, на 
които нашето сътрудничество 
трябва да послужи като при
мер на нови, демократични и ра 
вноправни отношения между на 
родите. Днес, когато е ясно осъ
дено онова, което в това отно
шение правеше Сталин — да сп 
менем само отношението към 
Югославия—съществуват благо 
приятни условия всестранното 
сътрудничество между социали 
етическите страни да се обогати 
с нови форми и съдържание.”

Накрая на дрчта си президен
тът Тито говори за югославско- 
унагреко сътрудничество като 
изрази надежда, че , сегашното 
посещение и разговорите поле- 
ецо ще .влияят върху понататъ
шното развитие на това сътруд 
ничество.

От 11 до 16 септември президентът Тито направи посещение на НР Унгария.
През това време между високите представители на двете страни се водиха 

разговори по межд\Държавни отношения и международните политически проб
леми. Общо заключение е, че отношенията между Унгария и Югославия са добри 
и съществуват условия за непрестанното им укрепване.

По време на посещението президентът Тито посети редица стопански обекти 
ц културни институг-1ш.

Тръгвайки от такава оценка 
принципа за миролюбивание

и активна коегзистенция внесо
хме в новата Конституция на
СФРЮ като ръководно начало 
в нашата външна политика".

Значение на отноше
нията между социа
листическите страни

В чест на президента Тито в Будапеща, в Спортната зала, бе устроен 
народен митинг, на който говориха: президентът Тито и унгарският м-р.—председа
тел Янош Кадар.

голям

...
Другарят Тито понататък ука 

за на голямата отговорност, ко
ято стои пред международното 
работническо движение по отно 
шеиие схващането и разбиране 
то на специфичните условия в 
различни страни, специално в 
ония, които едва сега тръгват 
по пътя на социалистическо ст
роителство и каза:

„Ние считаме, че е длъжност 
на всяка партия и всяко социа
листическо движение ясно и не 
двосмислено да изнесат и фор
мулират своята политика по от 
ношение основните въпроси на 
съвременното развитие; въпро
са за мира и войната и миролю 
бивата коегзистенция. А също 
така тези свои становища те да 
не приемат само декларативно, 
но същевременно да ги прила
гат в практиката, в отношенията 
към конкретните проблеми и съ 
бития, с които се сблъскват. По 
този начин ще се дойде до по-

Двадесет години от освобождението на Лужница

БОГАТА ПРОГРАМА НА 

ТЪРЖЕСТВАТА
Тържественото чествуване па 

двадесетгодишгчтата от освобо 
ждението на Лужница фактиче 
ски _започна от 10 септември 
със спортни състезател в Ба- 
бушница и по-големите центро 
ве в общината. Освен това отто 
гава до днес във всички села в 
общината са устроени тържест
вени академии. В рамките на 
програмата утре ще бъде пус- 
\Йнад7~8 пробно; производство 
нов^цех в химическата фабри
ката „Лужница” за производст
во на метакрилпи плочи — един 
ствепо произведение в страната 
— за нуждите на автомобилна
та индустрия, авиацията, радио 
индустрията и ти. Тези произве 
депия се търсят твърде много 
на домашния и чуждестранния 
пазар.

Утре вечерта ще се устрои 
тържествена академия, па коя
то ще присъствуват голям брой 
.бойци от Народоосвободителна-

та борба от този край, докато 
по селата ще се организират 
факелни шествия и лагерни ог
ньове, а в центъра на община
та — величествен фойерверк.

На деня на освобождението 
на Лужница, 20 септември, ще 
бъдат положени венци на пале 
тника на освободителите на 
Лужница в Бабушница. Същия 
ден гце бъде открита изложба 
„Лужница в НОБ и обновата”. 
В първите следобедни часове 
ще се устрои голям митинг, по 
свеген на двадесетгодишнината 
от освобождението, а след това 
ще бъде изпълнена богата кул 
турно-художествена програма. 
В 19 часа в присъствието на 
бившите бойци и граждани с 
тържествен партизански огън 
ще се проведе общински събор.

На победителя в спортните 
състезания гце бъде предадена 
купа на „Освобождение на Луж 
ница”.

Президентът Тито и м-р.—председателят Кадар миналата година в Караджорджево

яват да ни импутират. В между 
народното комунистическо и ра 
ботническо движение все пове
че преобладава съзнанието, че 
борбата за мир е съставна част 
на борбата за социлизъм и че 
всеки опит за тяхното разединя 
ване нанася огромни щети на 
мира и социализма. А тъкмо в 
това е същността на разколни- 
ческата политика в междунаро 
лното работническо движение и 
практика на днешните ръково
дители в Народна република Ки 
тай, които така авантюристиче- 
ски третират въпроса с термоя 
дреиата война. Концепцията за 
изграждане на социализъм вър 
XV развалините на съвременна
та цивилизация, върху пепели
ща от градове, стопански и ку 
лтурни средища, върху гробове 
те на стотици и милиони жерт 
ви на термоядрената война, най 
стина представлява политика 
от най-опасен вид. Тя всъщно
ст значи дълбоко подценяване 
и на своя народ и на всички на 
роди, решени да предотвратят 
нуклеарната катастрофа. Ние 
вярваме, че тъкмо в условията на 
мира и миролюбивата коегзисте 
нция, когато съществените об
ществени проблеми не са замъ
глени от атмосферата на студе 
ната война, съществуват най- 
добри условия за дейност и бор 
ба на прогресивните сили, за 
национално-освободителна и ан 
тиколониална борба, чието ус
пешно завършване е предусло- 
вие за заздравяването на мира.

КАДАР: Принос към заздравяване па 
сътрудничеството

Др. Кадар лриветствува пре
зидента Тито и придружаващи
те го и след това изтъкна, че:

са доволни от своето посещение 
"ария. Ние от наша страна 

чувствуваме, че посещението 
на нашите югославски прияте
ли, срещите с нашите трудещи 
се и нашите преговори до голя 
ма степен допринасят за засил
ването на сътрудничеството ме 
жду двете социалистически ст
рани, партии и правителства, 
както и дружбата между наши
те народи.”

„Посещението на другаря Ти
то и неговите сътрудници на Ун 
гария представлява значително 
събитие в развитието на отно
шенията на нашите народи, па 
ртии и правителства. Това се 
отрази и в съвместно подписа
ното изявление... Надявам се, че 
нашите югославски приятели

Из речта на президента ТИТО м.
Като заблагодари на топлите 

думи и сърдечното гостоприем
ство, президентът Тито в нача 
лото на речта си напомни за вр 
ъзките на работническите кла
си на двете страни по време на 
революционните борби в Унга
рия през 1919 година, 
за участието на числящите се 
към унгарската народност в ос 
вободителната борба на югосла

вските народи.
Напомняйки, че е това негова 

четвърта среща с Будапеща 
след войната, другаря Тито из 
несе своите впечатления за ус 
пехите на унгарския народ, не
говата Партия и правителство.

След това той говори за резул 
татите, които нашите народи по 
стигнаха в социалистическото 
строителство до сега.

Щ

както и

Борбата за мир — е и борба за социализъм шшж
Минавайки дно обществено развитие.

Образлагайки политиката 
активна и миролюбива коегзист 
енция лпугаря Тито между дру 
гото каза:

„Коегзистенция не Значи зале 
дяване на революционната бор
ба в международното работниче 
ско движение и обществено ра 
звитие, чкакто 'това някои наето

към въпроса за 
международното положение, пре 
зидентът Тито изтъкна, че Юго 
славия винаги е била последо
вателен борец за равноправно 
международно сътрудничество, 
независимост и невмешателство 
във вътрешните работи на дру
ги страни и правата на народи
те на самоопределение и свобо-

на

БАБУШ НИЦА
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Но повод двадссстгодишшшата от освобождението па Бабушпица Събори в чесш 

ма освобождени
ето на ЛужницаПерспектива на два коловоза - селско стопанство

и химическа промишленост В чест на двадесетогодишца- 
натта от освобождението наЛу 
жннца общинският отбор на 
Социалистическия съюз в Ба- 
бушиица е решил досегашният 
традиционен панаир, който вся 
ка година се устройваше на 27, 
28 и 29 септември от тази годи 
на занапред да започва на 20 
септември, в денят на освобож 
деиието на този край и да трае 
пои дни.

На тазгодишния събор в Ба- 
бушница ще могат да се куп
уват индустриални стоки както 
и всички занаятчийски и сел-

Все до неотдавна бабушииш 
ка община беше изключително 
селскостопанска област с всич-

видира тези нерентабилна рабо 
тилничка. Останала е и в нача
лото па тази година започнали

фекциопира два топа платно- 
Идната годила брутопроизводет 
вото на работилницата възлиза 
ше па 11 милиона динара. Отго 
ворник беше селски крояч. Вси 
чки машини бяха частни. През 
1900 година работата се засилва 
и производственият план се пре 
изпълнява за 11 милиона дима 
ра. Със свои средства колекти
вът набавя нови машини за раз 
ширено възпроизводство. Наба
вени били 15 пови шевни маши 
ни за печатане на тъкани. Днес 
„Тскстилколор” е голям износ 
чик ма сутиени и предприятие, 
което годишният произподстпен 
план за 8 месеца е изпълнило с 
87 на сто, а стойността на пла
нираното производство за тази 
година възлиза па сума от 
170.000,000 динара.

Приведохме тези два приме
ра за да илюстрираме ръста на 
бабушнишката 
като един от главните отрасли 
в комуната. Подобен път на раз 
витие са имали и предприятието 
за производство на машини за 
кожарската промишленост „Бал 
кан”, строителното предприятие 
„Сува планина” и тн.

ж/131 снето равнище на трудша» 
тз се от комуната и значително 
измени структурата на населе
нието. 1556 година 
зачги' работници и служещи та 
зи година — 1297. Личните до
ходи възлизаха през 1962 годи
на на 19.000 ср/дпо, а миналата 
- 21.000 динара Оез да се сми
тат смия над 3.000 сезонни 1а- 
ботшши, които всяха година о- 
тчгалт на печалба о другите кра 
ища. Ако към 
че почти всички заети имат при 
ходи V. от селското с-оплнггзо 
тогава и.-ясно, че реалните при 
х >д • на заетите са пачл.члпо 
по- еисогп.

имани 2п'

добавим,това

скостопански произведения на 
пази община.

К у31" - г. но-битов и:» условиа
са в постоянно подобряване. В 
комуната има над 2.090 радиоа
парата, над 60 телевизора, подо 
бреиа е прехраната, обличането, 
навиците. В довоенните години 
и през гойната имаше само 3 
електрифицирани села, а днес 
се електрифицирани 25 сзл-.. В 
сос-) в е1 ния период в елзт-зи- 
фикация 
100.000,000 динара, а от самооб
лагане 98.000,000 динара.

М. Б.

Босилеград

В „КИВ-СТАП” 

НАЙ-НИСКОТО ЗАПАА- 

1ЦАНЕ 16.000 ДИНАРА

промишленост

Новн машини в „Лужница вложени надса

ки белези на екстензивно про
изводство. През 1958 година на
пример, в общината имаше само 
5 трактори на 518 квадратни ки 
лометра площ, от която над 60 
на сто обработваема площ с 
37.312 жители до 1953 година. 
Селското стопанство и през 1956 
година участввваше с 81 на сто 
в брутопроизводството на об- 
-щината, а останалата част са 
допълвали всички други отрас 
ли, преди всичко промишлено 
стта, която днес дава половин 
от богатството на общината, в 
далеч по-голямо брутопроизвод 
ство.

са да се бавят със сериозни ра 
боти. За нуждите на „Текстил- 
промет” от Лесковец

на седемгодишния 
всички села в комуната

До края 
план
трябва да бъдат електрифицира

В босилеградското гостилни- 
чарско предящиятие „Кин-Стан" 
е донесен нов 
разпределение на личните до
ходи. Досега възиаграждения-

тя кон

ни.Расте съвременната промишленост правилник заНе по-малко са настоявания- 
на жилищното 

и съобщенията
тя з обла' -тз

Решително влияние върху ръста 
на икономическата мощ на ко
муната имаха капиталовложе
нията. За 20 години социалисти 
ческо строителство в стопанст-

1960 година то възлизаше на 
около 2 милиарда, а в края на 
тази година — ще достигне към 
4 милиарда динара.

Без оглед на това някои по-

строителство 
230 милиона динара са израз- та на заетите в тази трудова

С походва1: V. за изграждане: на жи
лища, 300 милиона средства и 
200 милиона стойност на мест-

организация бяха ниски, 
ред новия правилник най-нис-

13.000ките възнаграждения от 
се покачват на 16.000 динара До

но самооблагане са изразходва
на 98 кити за изграждането 

лометра шосета. най-високите неще иматкато 
стартна основа 
45.000 динара.

резултатни обаче са 
и грижите по здравеопазването, 
социалната защита, в просвета

Такива по-висока от

Как започна... та и пр.
Какво да се каже за бъдещо 

то равнище на живота на тези 
когато през 1970 година

тазиП-ъРвото шестомесечие 
година това боснлеградско пред 
приятие завцоши с положите
лен баланс.

Тази, така да кажем, преори 
ентация на бабушнишкото сто
панство на съвременни колово
зи имаше тежък и трънлив път. 
Най-напред се направиха уси
лия през 1946 година. Околийс 
кият народен отбор от национа

хора,
брутопродуктът трябва да дос
тигне 15.000,000.000 динара.

М. Б.

Из дейността на Социалистическия съюз
лизираната централа и млин с 
два камъка основа Електро-ма 
шинно предприятие. След две го 
дини бе основано Държавно цре 
паро-керемиджийско предприя- 

„Лужница” в Бабушница.

Значително иоЬече избиратели 

от членоЬете на ССРНтие
Тези две предприятия през 1951 
година бяха фузирани в околий 
ско стопанско предприятие „Лу 
жница”, за да може по-късно в

Много невнесен членски в нос
вността и участието им в кому 
налннте и други работи.

Вече се устройват събрания 
на активите с ръководствата 
на подружниците на Социали
стическия съюз и другите об
ществено-политически органнза 
ции п другите активности от 
селата. Дали ще бъдат внесе
ни дължимите суми членски 
внос, ще зависи от броя на ра 
йонните касиери, които да под 
помогнат в събирането му по 
по-отналеченнте селища.

Не трябва обаче да се схва
не, че предизборната активност 
ще се сведе само на уреждане 
то на въпроса с членския внос 
в подружниците и местните ар 
гаиизации. Жива дейност ще 
се развие и в разрешаването 
на комуналните проблеми —по 
правката ца пътища, училищ
ни сгради," чешми и тн В също 
то време по най-демократичен 
начин ще се пристъпи Към пре 
Алагането на хора в новите ръ 
ководства. Затова в течение на 
предизборните подготовки ще 
се обърне сериозно внимание 
и в анализирането на работата 
на досегашните членове ■ на ръ 
ководствата в подружниците и 
местните организации, както и 
активността на досегашните чле 
кове на Общинския отбор на 
Социалистическия съюз. Това 
ще с-ьДействува в новите (пъко 
водства на подружниците и ме 
стннте организации на Социа
листическия същз да се избе
рат найдобрите активности.

Паралелно с това и на пар
тийните събрания в разработ
ката на конгресните материали 
ще участвуват членовете на ръ 
ководствата на подружниците 
и местните организации на Со
циалистическия СъК>3.

Звонска баня Веднага след приключването 
почивки Общпн 

отбор на Социалнстпче- 
Бабушница се

него да се открие цех за произ 
водство на емайлирани съдове 
и цех за пласт-маси. Така са по 
ставени основите на химическа

с годишните 
екгштвото на тази община са вложе 

ни 936 милиона динара, или сре 
дно годишно по 46 милиона.

През 1960 година 
вложенията на глава от населе. 
нието са възлизали на 908 ди
нара, а вече през миналата го
дина нараснаха на 9.668 дина
ра. Темпът на влаганията осо 
бено се засили през 1958 годи
на. До тогава в промишленост 
та бяха вложени към 28.000,000 
динара, а през 1963 година 
реконструкция и разширяване 

предприятията са вложени 
над 204.000.000 динара, 
това се отрази върху нараства 
нето на брутопроизводството. В

казатели говорят, че основните 
категории, които влияят върху 
жизненото равнище са все още 
ниски в сравнение с околийс-. 
кия, републиканския и федера
тивния размер на това равнище. 
Националният доход например, 
изчислен на глава от населе
нието в югославски размери 
възлизаше миналата година на 
215.075 динара, в републиката 
—194.000, околията — 149.000, а 
в бабушнишката община — 
39.130 динара. Тази година се о- 
чаква да достигне 54.000 дина
ра. Следователно комуната все 
оше принадлежи към слабораз 
витите, така че новият седемго 
дишен период, както се плани
ра, ще измени това положение, 
като се изразходват към 5 ми
лиарда и 300 милиона динара 
за нови стопански обекти. Това 
ще предизвика и значително у- 
величение на националния до
ход на глава от населението, 
който според предвижданията 
трябва през 1970 година да до• 
тешпе 232.647 динара.

Освен промишленото разви
тие, специално на химическата 
промишленост през седемгодиш 
ния период се очаква да бьде 
осъществено, значително узели 
чение на селскостопанското про 
изводетво. в резултат на засяло 
като влияние на земеделските 
коопет ацич, на щротехиическ л 
мерки, който трябва да проник
нат по-пълно в частните земе
делските стопанства. Сегашното 
развитие на селскостопанското 
производство представлява ве
че значима база тези преобразо 
ьания да бъдат осъщесг > :нч 
б> з особени усилия.

Бързият ход в стопанството 
под^йствува благотворно върху

скпят съюз в 
зае с организирането на пре
дизборна политическа 
кост в местните 
на Социалистическия Съюз- В 
течение е добре обмислена ак- 

организационното

та промишленост, която днес 
поедставлява гръбнака на бабу 
шнишкото стопанство.

актпв-капитало- организацин
И с „Текстилколор” се случи 

■нещо подобно. Най-напред през 
1956 година бе основана крояш 
ка кооперация.
Велико Бонинци довели хърват 
ка, която живеела там с мъжа, 
си за кроячка. Двама кроячи и 
една кроячка в малка работил
ница са вършели дребни кроя- 
шки услуги. Все до 1958 година 
общинският народен отбор три 
пъти е вземел решение да лик

Щ1Я около 
укрепване в тази обществено- 
политическа организация. При 
сравнение на списъците на чле 
новете в ССРН с избирателни
те спис-ьЦН може да се конста
тира, че от 22_210 избиратели в 
тази община в подружниците 
на Социалистическия съюз са 
зачислени 17 072 члена, т. е., 
21,8 на сто от гражданите не 
участвуват, макар и формално 
в разрешаването на комунал
ни, политически, обществени и 
други проблеми на територия
та, където живеят.

Освен това Общинският от
бор на Социалистическия съюз 
констатира, че за тази голина 
само 6,61 на сто от

Казват, че от

за

на
Всичко

членския
внос е внесен.

Само от тазгодишния член
ски внос Общинският отбор на 
ССРН трябва да поЛучи около 
1 милион динара. Иначе, както 
се изтъква, има членове, които 
не са заплащали членския си 
внос за 5 и повече години.

С цел да се уредят тези въ
проси нач заседанието на акти 
ва ггои Общинския отбор на 
ССРН е взето решение да се 
устроят събпания, на конто да 
се водят разговори и намерят 
причините, поради които тези 
граждани са останали вън сгг 
организацията, а след това ще 
се пристъпи към ггпиемане на 
нови членове в ССРН като при 
това се държи сметка за акти-комбинат „Димитровград”Готови макари за Б
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В трудовия колектив на „Текстилколор“

Работническият сьЬеш реши: НА РАБОТНИЦИТЕ 

ПЕТ ХИЛЯДИ ДИНАРА ПОВИШЕНИЕ
Без ооязъи: задълженията към чудестранните купувачи 

ще бъдат изпълнени. — Прилагане на стимулативното възна
граждение повлия върху увеличаване производителността на 
труда. Запланираното годишно производство ще бъде 
преизпълнено с над 20 на сто.

I

Органите на самоуправление
то и управата на конфекционно 
то предприятие „Текстилко
лор” в Бабушница с боязън бя 
ха приели договора на търгове 
ката мрежа на НР България да 
доставят 102.00 • сутиена. Боя- 
зънът бе оправдан. Предприяти 
ето беше в края с производстве 
ните мощности, липсваше му 
необходимата структура на ра
ботната ръка, недостигаха суро 
вини за договорните доставки, 
които трябваше да изпълни до 
началото на месец откомври.

Днес положението и настрое
нието в колектива е съвсем по- 
друго. До 10 октомври остава да 
бъдат доставени само още 2 .000 
сутиена и вече обсъждат пред
ложението, което пристигна от 
НР България за нови доставки 
Същевременно те продадоха на 
вътрешния пазар 50.000 броя 
този артикъл и всичко количе 
ство на кърпи.

С право може да се каже, че 
този колектив е отбелязал таки 
ва резултати, за които могат да 
му позавидят много други коле 
ктиви. Тук нямаме предвид са
мо това, че са успели да Се при 
способят към изискванията и 
вкуса' на чуждестранните и на
ши потребители нито само уве
личените производствени мощ
ности, новата работна ръка и о 
безпечаване на суровини! Има 
ме предвид и значително нарас 
налата производителност на 
труда. Шестнадесет нови шевни 
машини_ с 20 нови работнички 
едва ли можеха веднага да из

дигнат производителността 
необходимото равнище. Времето 
от два месеца обаче беше дос
татъчно тези работнички на опо 
знаят процеса на производството 
и да осъществят необходимото 
качество и норма, която, да от 
бележим мимоходом е ло-голя- 
мо от миналогодишната норма 
с 13 на сто.

на съвет тези пропорции на най- 
високи и най-ниски заплати са 
в размер 1:2,70.

Редом с нарастването на ре
нтабилността и производително 
стта в предприятието се проме- 

и съотношението между фо 
ндовете и личните доходи. Днес 
за нуждите на разширеното въз 
производство се изразходват 50 
на сто от средствата на чистия 
приход.

Значителното увеличение 1 на 
производителността на труда, у 
спешната реализация съдейству 
ваха за значително преизпълн 
яване на планираното производ 
ство. Ако така се продължи, 
предприятието ще е в състоя
ние да изпълни годишният си пл 
ан до началото на месец ноем
ври. Това преизпълнение, ечи 
тат в предприятието, ще възле
зе повече от 20 на сто.

Тези успехи дават нов сти
мул на работниците от колекти 
ва за по-качествено производст 
во откриват възможности за ра 
зширяване на производствените 
мощности и повлияват в посока 
на едно солидно увеличение на 
личните доходи и съответно на 
това, на жизненото равнище.

ни

В БосилеЬрадека община
Ако търсим тайната на тая 

заинтересованост на работници
те за постоянно увеличаване 
на производството, ще го наме 
рим в стимулативното възнагра 
ждаване. В края на първото по 
луголие работническият съвет 
реши от чистия приход да бъ
дат дадени на всички работни
ци възнаграждения в размер на 

доходи.

Ще се изплащат задължи
телните 1500 динара

колектицн ,,Ки1г-Сл1ак;’, коопе-Провеждането в дело препо 
Ръките на СИС във връзка с ! радия „Напредък” и /ртуТи те

новизн дни се донесоха и 
правилници за. разпределение 
на личните доходи, в които ли 
нейно е вкалкулмеано и 
увеличене от 1.500 динара.

В трудовите колективи се 
настои това законно увеличе
ние на заплатите да не се из
плаща от фондовете, а то да 
дойде като резултат от по-впсо 
ка производителност на тру
да, използване на вътрешните 
резерви и прочее, а такива ре- 

I зерви има достатъчно.

покачването на цените на ня
кои селскостопански и други 
произведения за сметка на ко 
ето трябва да се заплащат па 
рабтниците и служащите по 
1.500 динара вече нс е под въ
прос в Брсилеградско. Намере
ни са средства н възможно
сти.

Преизличните
пълненйе на производствените 
планове и реализиране на прои 
изводството улесниха работни
ческия съвет да приеме още ед
но важно решение, което ще 
поощри настойчивостта на рабо 
тниците за още по-голямо уве
личение на производителността 
на труда. На всички работници 
в предприятието от 1 август е 
увеличена основата на заплаща 
нето, съгласно с

това

В съветите на Общинската 
скупщина и по-нататък продъд 
жава д асе стабилизират цени
те, които известно време бяха 
доста непостоянни.

Освен това в някои трудови
препоръката

на Съюзния изпълнителен съ- 
с цели 5.000 динара. Сега В. В.М. Б.вет,

в това предприятие няма запла 
щане под 20.000 месечно.

Пред пускане в производство на нов цех в „Лужница“Новото определяне равнището 
на заплатите е в полза на ония 
работници които бяха по-ниско 
платени. Вместо размера на за 
плащането на работническия Широко е приложението т ширитите

Лоши вееши за „Власина“ определят най-подходящо място 
за прокарването му.

Построяването на водопрово
да ще трябва да се ускори, за- 
щото ако не стане това на вре 
ме бабушнишкото 
ще има значителни загуби.

М. Бо.у.у.ч

С незначителни 
фонда за неразвити области в 
химическата промишленост „Лу 
жница” в Бабушница е постро
ен цех за производство на мета 
крилати, чието брутопроизводс- 
тво вече идната година ще тряб 
ва да възлезе на 600.000,000 ди
нара. За оборудването на цеха,

сък и може да им се дава же
лания вид.

За'произведенията .на този 
цех не се интересуват само до 
машните купувачи. За тях, а осо 
бено за произведенията на но
вите цехове на екстратрудери и 
др. живо се интересуват и купу 
вачи от много индустриално ра

средства от

Предприятието пред фалит
стопанство

недовършени 19 обекта и 300 работници 
без работа

Остават

по ниски цени, в резултат на ко 
ито при много строежи предпри 
ятието е претърпяло загуби. До 
ри е поставил иск да му се 
построи тристаен апартмент в 
Белград, което поради загуба 
предприятието не е могло да из 
пълни. _ .

Без да осведоми някой, той 
своеволно напуснал предприяти 
ето. Подобно на него напуснали 
предприятието и главният сче 
товодител и секретарят.. И не 
само това, решенията на работ 
ническия съвет не се спазвали 
от страна на управата.

Търговската служба е дейст- 
вчвала много слабо. Неведнъж 
се е случвало строежите да бъ 
дат прекратявани и за по 15 
дни поради липса на строител
ни материали. В резултат па то 
ва се е дошло до положение ра 
ботниците да получават само 7С 
на сто от заплатите си и да ра - 
ботят без особено усърдие. 
Ликвидирането на предприятие

На края на първото шестме
сечие строителното предприятие 
„Власина” приключи работата 
си, при загуба 60.000,000 динара. 
Поради този отрицателен бала
нс веднага бе обедъена по-ната 
тъшната съдба на това предпри 
ятие. Текущата му сметка; пора 
ди дължими суми бе блокирана 
през цялата минала година. По 
ради това предприятието не бе 
ше в състояние да се снабдява 
с материали и да плаща на ра
ботниците.

Стопанският съд на СР Сър
бия при това положение реши 
предприятието да бъде ликвиди 
рано.

До това положение се е дош
ло и по небрежност. Още през 
март месец на годишното събра 
ние на Съюза на комунистите 
във Власина Округлица, бе пре 
дупредено, че в предприятието 
работите не са в ред. Оттогава 
обаче не е направено нищо по 
ложението да се оправи. Извест 
но е, че в колектива вземат вр

Дукаш
\

Подобряване 
на съобщенията

Наскоро ще поодължи поправ 
ката на пътя Дукат — Две ре
ки на дължина от 10 километ
ра. С това значително ще се 
подобряФ Съобщенията 'с Ду
кат и околните сеЛа, които ня 
мат добри съобщителни връз
ки за по-леко снабдяване на 
населението.

Пътят се строи на базата на 
местно самооблагане, а Общин 
ската скупщина в Босилеград 
ще даде техническа помощ.

В. В.

В един от цеховете Димишровьра д
монтажа и строителните работи 
са изразходвани 60 милиона ди 
нара. Сега се върши проба с но 
вите италиански машини и след

звити страни в Азия и Африка. 
Това показва, че тези произве
дения недостпгат ма световния

Телевизия — от 1 
октомврипазар и че възможностите за из 

няколко дни се очаква след про - нос са неограничени, 
бно производство да започне да 
работи единственият цех за про

Ако не изпъкнат някоп не
предвидени затруднения теле- 
визионият препредавател на 
Госеи над Димитровград запо
чне, да работи към 1 октомври 
Пътят до Госеи направиха жи 

-телите от Радейна и Петърлащ 
и в течение е монтиране на у- 
редите.

В Димитровград владее огро 
мен интерес за телевизионното 
предаваме. Към 20 домакинст
ва са набавили телевизори.

М. А.

Понеже полимеризация и ре 
генерация на отпадъците от пла 
етични плочи, които в страната 
има в големи

изводство на метакрилатни пло 
чи по принципа ма регенерация 
и полимеризация. количества не съ

ществува боязън за липса на 
суровини за фабриката.

Един друг проблем причиня
ва значителни щети на фабри
ката, а това е недостигът на во
да, поради което тя дневно загу 
бва и по 1 милион динара. Тези 
загуби може би ще бъдат и по- 
големи когато започне да рабо
ти цехът за метакрилати. В Ба 
бушница съзнават този факт, 
но заплануваните 30.000,000 ди
нара за построяването на водо 
провода от Любераджа не са 
моглц Да се обезпечат, а при то 
ва не се успя в настроянието 
специалисти от Белград да дой 
дат да прегледат терена и да

Производството на прозрачни, 
цветни, разноцветни й други 
плочи от „плексиглас” с дебе
лина от 2 до 60 мм има широко 
приложение в авиоиндустрията, 
автомобилната индустрия, ради 
оиндустрия, в строителството, 
за произвеждане на копчета 
в разни цветове, бижутерията, 
за изработка на маси и пр.

Покрай широкото си приложе 
ние произведенията от пласт-ма 
са с такава структура имат мно 
го по-добри качества от които 
и да било други видове пласти 
чии плочи. Произведенията са 
отпорни ,не се цапат, устойчиви 
са на киселини, имат хубав бля

Власина-Окръглица 
ъх лошите отношения. Техииче 
ският директор Д. П. работил 
„на своя ръка”. Не веднъж е 
сключван договор без одобре
ние на работническия съвет и

го „Власина" обаче открива мчо 
го проблеми. На първо място о 
стават недовършени 19 обекта, 
п 300 работника щз останат б т 
работа.
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I* да се даде възможност на тази 
част от населението да получи 
занаятчийски услуги

то занаятчийство не може да се 
пренебрегне още един важен мо 
мент: грешките на Общинската 
скупщина, която вместо със 'съ 
ответни инструменти трябваше 
да се бори изключително про- 

спекулативните елементи в 
този сектор, поведе праволине 
йиа борба против всички замая 

това от 81

Обща констатация е, че част
ното занаятчийство в Димитров 
град е в упадък. След влизане 
то б сила на новия Закон за за 
наятчийските работилници, ко
йто имаше определено влияние 
върху развитието на този стопа 
нски отрасъл, тенденцията към 
намаляването им, особено през 

1901-1903 година бе сп

в своето 
най-близко село. Предложе„НЕ КАТУРЯИ-ЧОВЕВГ или

но е също така да се дадат уле 
снения на занаятчии над 60-го-
дишна възраст, каквито са пове 
чето занаятчии в нашата комути в

Казва се Петър! Петров, попу 
лярпо — Пека. Възраст — 9 го 
дини. Ученик в Ш

основното училище в Дими 
тровград, Останал без майка 
още на три месеца Има баща, 
говедар оъв фермата на земедел 

„ Пишат!,

лбоко хлътналите едри, черни 
очи. Стоп така н чака.. Аро
матната миризма на различни 
ястия мами.

Нашата м (зва покапа за о- 
бед срамежливо отхвърли О- 
ЧСШ1ДИО не им познава. Ио ко 
гато го покани едни от гимна
зиалните учители и му подне
се менюто,
го мерка с очи като движе 
ше показалеца но него и 
най-сетне спря, повдигна ум 
пнте черпи очи и каза:

— Фасул без месо. 
Предлаганите о>г пас други 

по-добри ястия отхвърли катс 
горпчно. Стегнал чинията с 
лява та ръка той ядеше бързо и 
след като завърши е облекче
ние изтърва едно ,.ох", попска 
вода, благодари и бързо папус 
на ресторанта.

Този ден за него е завко- 
черннцн. шен благополучно. Изминава

нето на ежедневните десет ко 
лометра до татко си в Гради
ни е отложено до у пое а тога
ва пак сиренцс и хляб У дома 
няма връщане, защото маще
хата с детето сп я няма все 

ком- до вечерта.

на.
Въпреки частично стабилизи

ране на самостоятелното зана
ятчийство след влизането в си

на новите законопредписа- 
ния, които уреждат положение 
то на частното

тчии. В резултат ма 
занаятчийска работилница през 
1900 година в края на 1962 годи 
па техният брой спадна на 64 

Безсъмнено е, че от друга ст
рана повишаването на жизнено

отделение периода
ряпа. Обаче един обстоен ана
лиз в по отделни отрасли па та 
зи дейност показва, че занаят
чийството не съответствува на 
нуждите от занаятчийски прои
зведения, особено от 
видове услуги. При топа не мо- 

с анализа

на
ла

занаятчийство
ската кооперация 
трима братя, също говедари по 
частни селски къщи, и маще
ха. Такива са общите, сухи дай 
ни за него, които малко говор 
ят и могат да сс отнасят за без 
брой такива деца.

Но има нещо друго, което го 
отличава от другите деца. Той 
почти и не знае що е това мо 
со, не познава що е шоколад, 
не знае какво е кино- Той пе 
може да яде, когато е гладен, 
по само когато му се даде или 
намери. Не може и няма от ко 
го да търси, а чака да го пока 
нят. Зияят и някои жители, че 
един месец, все едно кой, се 
прехранвал само с 
Знаят, че почти всяка сутрин 
излиза от къщи след побой н 

до вечерта. За

различни
той дълго жем да се съгласим 

изнесен пред пленума на Социа 
листическия съюз през минала 
та година, че намаляването бр
оя на частните занаятчийски ра 
ботилиици било резултат па ра 
звитието на обществения сек
тор на занаятчийството. Наисти 
на в Димитровград са създаде
ни редица сервизи за обслужва 
не при местната общност, обаче 
без основни и оборотни средства 
те не са в състояние мито да задо 
волят растящите нужди на гра 
жданите, мито могат да имат съ 
ществено влияние върху поете 
пенното привличане на частни
те занаятчии към обществения
сектор.

По наше мнение главната при 
чина за намаляване броя на ча 
стните занаятчийски работилни 
ци лежи на първо място в недо 
статъчната грижа на комуната 
за развитието на тази част от 
занаятчийството, в непълното и 
недостатъчно разрешаване на 
проблема със социалните осигу 
ровки и най-сетне в неизграде 
ната данъчна политика в обла
стта на частното занаятчийство, 
която с влизането в сила на но 
вите разпоредби за намаляване 
не се измени. Анализирайки пр 
ичините за упадъка на частно-

не се връща 
парче хляб и сирене на обед 
отива при баща си на фермата 
в Градини, ил» най-често кдаъ 
стосеи града, помага на 
шиите и така се прехранва. Но 
хората го познават не като у- 
лггчно гаменче, а като бистро, 
честно и трудолюбиво дете. 
Той е и много добър ученик, 
въпреки посочените условия.

Ето така живее той. По този 
път върви. По линията Стро- 

,.Балкан” Бай Нацко обслужва 9 села във Висока, но докога?чешмашепа
— Градини. Но може един ден 
внезапно да свие в нежелана 
посока. И ако примитивната 

Често ще го намерите заета мащеха това не може да схва 
нал на прага на ресторант „Ба не то обществото е длъжно да 
лкан”. Стои така с часове оп се старае за всеки човек поот- 
рян, с наведена глава, скъсано делно и да го движи по 

Панталон изпито приетите от него релси.

то равнище, модернизирането 
на домакинствата в града и се
лото все повече ще изискват и 
ше изострят нуждата от разли 
чни занаятчийски услуги. Още 
сега в Димитровград се чувству 
ва нужда от фина механика, ра 
диомеханици, инсталатери за ра 
зхладителии уреди, итн. Наско
ро в града ще бъде завършен 
телевизионният^ препредавател 
на Козарица и ако се има пред 
вид, че броят на телевизионни
те апарати не ще бъде малък, 
димитровградчани ще бъдат пр 
инудени да вършат поправки в 
Ниш или в другите големи гра
дове.

В селата положението е още 
по-трутно. Ако се има предвид, 
че мнозинство наши селскосто
пански прозиводители обработ
ват земята с примитивни оръ
дия, тяхното поддържане е все 
по-трудно, защото са принудени 
да изминават и десетки киломе 
тра, за да стигнат до занаятчии, 
които вършат поправка на сел 
скостопански оръдия и съоръже 
ния. Ако вземем само този про 
фил занаятчии във район Ви
сок например на 8 села имаме 
само двама коларо-ковачи, в За 
бръдие — 1. Поганово 1, Трънс- 
ки Одоровци1 и в Борово 3. По 
чти също е и положението с ос 
тамалите занаяти.

Изхождайки от това положе
ние, секцията за занаятчийство 
и комунално стопанство при О- 
колийската стопанска камара 
Ниш е дала препоръка до всич 
ки общински скупщини в око
лията да дадат различни улес
нения на самостоятелните 
наятчии на село. Тя е предложи 
на самостоятелните занаятчии, 
отдалечени по 15 и повече кило 
метра от града да се освободят 
напълно или частично от всич 
ки задължения и по този начин

съгласно с интересите на общно 
стта, още не се е пристъпило 
към изработка на конкретни ра 
зпоредби, за което са оггьлномо 
щени общинските скупщини. О- 
колийската стопанска камара 
е осведомила всички общински 
скупщини в околията, че са о- 
пълномощени да издадат реди
ца нови разпоредби и улесне
ния в духа на новия закон.’ Те 
зи предписания се отнасят глав 
но извън работилниците' — на 
пазара, различни събори итн, 
до възможноста за организира
не работа „от парче", минимум 
условия, които трябва да изпъл 
нява една занаятчийска работи 
лница за приемане на ученици 
в стопанството и най-сетне улес 
нения за художествените заная

въз-
(палтенце, 
бледо лице, от което светят Аъ А- Й.

Из рабошаша на съвешише в общините - ? V

Гражданите трябва по-леко и по-бързо 

да осъществяват правата си
нистрацията при осъществяване 
на гражданските права нанася 
двойна вреда. От една страна 
гражданите се мотаят по канце 
лариите като губят от работно
то си време и се излагат на не 
нужни разноски, а от друга ст
рана, служещите едвам и смог
ват да изготвят тези документи 
на гражданина.

Затова в последно време се 
търсят нови пътища, за да се 

, упрости начинът на осъществя 
ване правата на гражданина. 
Изглежда че, самите органи ще 
поемат грижата за прибавяне 
на необходимите доказателства, 
за които общината има свои 
книги.

В информацията за работата- 
та на общинския съд се коиста 
тира, че съдът през миналата 
година й първото шестмесечие 
от тази е решил всички предме 
ти от предишните години и че 
съдебните спорове въпреки уве 
личението им в сравнението им 
с 1963 година приключват на 
време, благодарение усърдието 
на съдиите. От 3.230 дела, по 
стъпили миналата година са 
приключени. 2.550. От 531 жалби 
са потвърдени 412 съдебни акта 
което значи, че отменените при 
съди са на равнището в репуб
ликата.

Все пак редица насрочени съ 
дебни дела са били отсрочвани 
защото мнозина свидетели по 
половин година живеят извън 
общината и не могат да бъдат 
разпитани.

^информацията за техничес
ката основа на органите на об 
шината бе изтъкнато, че средст 
вата, изразходвани тази година 
не са могли да премахнат разли 
чието. В седемгодишния план се 
предвижда всички служби в об 
щината да се 
чрез набавка на съвременни те 

' хнически средства. За тази цел 
се предвиждат обезпечаване на 
19 милиона динара.

ки, пенсии, разходи около пог 
ребение и пр.) иска от гражда
нина около
За да осъщертви някой 
на пенсия по основа на инвали 
дност, трябва да представи на 
Завода за социално осигуряване 
11 удостоверения и декларации, 
а за лична пенсия по трудов с- 

17 такива документи. Меж-

На седмото си заседание съве 
тът за общи работи при Общин 
ската скупщина в Бабушница, 
в присъствието на завеждащи
те местните канцеларии на об
щината и на представители на 
обществено-политическите орга 
низации е възложил на органи- 

управлението от Общинс-

50 удостоверения.
право тн.

Обаче подобряването и по на
татъшното развитие на частно
то занаятчийство ще 'зависи и 
от. това, да ли ще се разреши 
въпроса за отпускане кредити 
на самостоятелните занаятчии 
за осигуряване на основни и о- 
боротни средства. Със съответни 
кредитен механизъм трябва да 
се даде възможност за устано
вяване на различни видове де
лово сътрудничество между са
мостоятелните занаятчии и сто
панските организаци.

те на
ката скупщина да проучат и у- 
становят без кои удостоверения и 
други подобни документи граж
даните могат да осъществят пра 
вата си. Освен това заседанието 
обсъди досегашната работа на 
общинският съд и прие предло
жението за подобряване техни
ческото равнище в органите на 
управлението на общината през 
следващите седем години.

На заседанието бе изтъкнато, 
че някои органи и учреждения

таж
;тV тези документи има и таки-

самитева, които си измислят 
I служители. С право може да се 

постави въпрос, защо от гражда 
нина се иска удостоверение, ко 
ето се издава въз основа на де 

свидетели.■ кларации на двама
Например, че еди-кой си има 
своя къща, когато в документи 
те на общината това лице се

От това доколко Общинската 
скупщина в Димитровград ще у 
спее да съгледа и приобщи са- 

занаятчийство
задължава с данък върху жили 
ще или е освободено от този да мостоятелното 

към общия стопански ход в ко
муната доколко последователно 
ще проведе новите мерки в об
ластта на занаятчийството, тол
кова занаятчийството ще допъл 
ва нейното стопанско развитие, 
което от ден на ден все повече 
се освобождава от дребното за 
наятчийско производство и пре 
минава към индустриален 
чин на производство.

в

за-

на-

Димитър ЙОТОВ

ПЛОЧА

НАСКОРО НОВА УЧИЛИЩНА
СГРАДА

Учениците от основното 
ще в Плоча може би 
тази учебна година ще

. Хората от Плоча приеха ре- 
започнаха

учили 
още през 
влязат в 

новото здание на училището, чи 
йто строеж е вече на привръш- 
ване. Починът за ново учили
ще бе издигнат още през 1961 
година от членовете на Сониа-

шението и веднага 
да подготвят необходимите стпо 
ителни материали, да 
на трудова • акция. Тъй като не 
всички работи можеха да завър 
шат сами (бяха необходими ци 
мент. вар и друго) селяните съ 
браха помежду си към 850.000 
динара, което значи че всяко до 
макинство е дало средно 12.000 
динара пари.

Сега сградата е вече готова.

Влизането в заводите изис ква немалко документи
отиват

*скат на гражданите различни 
удостоверения, 
ките органи 
документация но се издават въз 
основа на свидетели. Заводът 
за социални осигуровки напри
мер, само за 12 права на граж- 
даните-страгуя (семейни добав- .

нък, по проста причина, че ня 
ма своя къща и живее под на 
ем. Друг пример — защо сами
ят Завод, който завежда пенсио 
нните документации търси от 
искащия пенсия удостоверение, 
че не получава такава.

Такова усложняване на адми

за които обшинс 
нямат служебна модернизират листическия съюз в селото. Ор

ганизацията тогава реши да се 
построи ново училище, за да се 
обезпечи достатъчно простор и 
хигиенични учебни стаи на уче 
ниците.М. БАКИЧ
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Ас Подготовки за изграждане
население е неотложна задача 

Поганово-Трънски Одоровцина пътя
С ликвидирането на камено

въглената мина „Ерма” в Раки 
та бяха прекъснати съобщени
ята по теснолинейката Суково- 
Ракита. Всъщност с 
прекъсвания теснолинейката ра 
ботеше все до юни т.г., когато

лиона динара, докато за остана принудени с разочарование да 
лата сума тепърва ще се търсят се връщат не стигнали до целта, 
решения и съгласие от републи Най-идеално решение е да 

направи околовръстно шосе Бе 
ла Паланка—Бабушница—Зв.он- 
ска баня—Суково. Но както сме 
осведомени в Околийската сто-

секанските органи.
Цяла година вече двадесетхи 

лядното население от този край 
поставя този въпрос на събрани 

управлението на мината в лик ята на избирателите, Социалис- 
видация взе решение за оконча 
телно прекъсване на съобщени-

известни

Упанска камара —-секщщ по ту 
ризъм—тази година се предви
ждат средства само за така на 
речения международен туризъм 
т.е. ще се изграждат обекти са 
мо по протежение на междуна 
родното шосе Ниш—Димитров
град. За прелестите на този 
край са написани доста пътепи 
си от известни световни автори 
и затова всяко описание на те-

ч* ~тическия съюз, използва всеки 
удобен момент пред представи
телите на общината, и околията 
да изрази готовността си да уча 
ствува с доброволен-труд и са
мооблагане в изграждането му. 
С наближаването на зимата то 
зи проблем още повече се усло
жнява особено за Петачинци, 
Одоровци, Искровци и Куса вра 
на, които никак не ще мога!т да 
се снабдяват с хранителни про
дукти и други индустриални сто, 
ки.

ята, понеже не можа да се на
мели начин за издръжка и по
ддържане на тази линия — е- 
динствената съобщителна арте
рия в района.

Понеже целият район грави
тира към трите общини — Ди
митровградска, Пиротска и Ба 
бушнишка веднага след ликви
дирането на мината представи
телите на трите общини форми 
раха координационен 
със задача да разгледа възмож 
ностите за построяване на път

зи предели от наша страна е из 
лишно.

Нашата цел е да докажем, че 
именно тук е мястото за между 
народен туризъм, извор на деви 
зи. Ако нищо друЛ) данните, из 
вестни и на нашите туристиче
ски организации, че чуждестра
нните туристи със стари оскъд 
ни сведения за. Погановския ма 
настир и Ждрелото на река Ер 
ма се опитват безуспешно 
проникнат до тези предели убе 
дително говори, че това е потен 
циално място за международен 
туризъм. И ако т<^ сега се опит 
ват без нови указания и проспе 
кти при суковския мост,

комитет V

И не само снабдяването. Изве 
стно е, че населението от Дере- 
кула се занимаваше с експлоа
тация на горите от Ветрен, Вла 
шка, планина и Гребен и праве 

готвиха проектосметна докумен не на негасена; вар, чието прево 
тация, според която за постороя 
ването му ще бъдат необходими 
около 200 милиона динара, кои 
то трябваше да осигурят Репуб 
ликата, околията и трите об
щини. Обаче всички досегашни

щ
. по съществуващото трасе на тес 

нолинейката до Звонска баня. 
Същевременно специалисти из

. а*

зване ставаше по теснолинейка 
та. Значи и в икономическото да
съществуване на хората е пре 
съхнал един източник на прихо
ДИ.

Изправени пред тези пробле
ми органите на Общинската ску 
пщина в Димитровград предпри 
емат мерки за частично разре
шаване. Взето е решение да се е, че особено през сезона, мно- 
построи пътят от Поганово до 
Трънски Одоровци “на дължина 
от 8 километра. Според предва
рителни изчисления ще бъдат Но ако развитието на туризма 
необходими около 20 милиона в този край е само перспектива, 
динара, които също трябва да о кояхо не МОже да се осъществи 
сигурят Републиката, околията 5ез построяването поне на пътя 
и общината. Предвижда се този Суково _ 3вонска банЯ1 то уг_ 
път да служщ.за. снабдяване, на г; р0зеното снабдЯване и съобгци- 
населението с камиони и трак- телна връзка на заселението с
тори, обаче все докато не се на околните градове налагат да се
прави път и открие рейсова ли- намери някакъв изход. Единият 
нияч пътничесикте съобщения от тях 0 и взетото решение за
ще стават през Звонци. построяване на пътя Поганово-

то с
поставянето на същите сигурно

го от тях ще се отбият и оста-
зт в Зво

болов по течението на Ерма.
Ваяя яяи на ри-

Може би младежка авдия на трите комуни е кЛ«очът...;

Трънски Одоровци, което само 
донякъде временно смекчава по 
ложението, но никак не предс
тавлява и окончателно разреша

ване на тежкия проблем с всич 
ките последици, които произли
зат от него.

Д. Йотов
Най-атрактивната туристическа 
местност в околията не се на- 

Лира в проспектите

Аномалия''р, че Дерекулът със 
Звонска баня като най-атракти 
вно туристическо място не се 
намира в туристическите прос
пекти. Единствената причина е 
— безпътицата до прочутия По 
грновски манастир, ждрелото 
на река Ерма и Звонска баня. 
Не са осамотени случаите чуж
дестранни туристи, ръководей
ки се от стари карти и проспек 
ти. да се отбиват от Суково към 
Погановски манастир, но те са

По следпШе на една ле1енда

Как е иолучил името си изворът „Извор“
В село Извор, Босилеградско 

се намира един от редките изво 
ри в този край. Освен че изви 
ра голямо количество вода и са 
мият начин на изтичане на во
дата е интересен. По него и се 
лото е получило името си — Из 
вор.

мерени били люски от яйца, кои 
то, смесени с вар и пясък рим
ляните са използвали като стро 
ителен материал вместо днеш
ния цимент.

В днешно време селото се сна

бдява с вода от този извор, а 
надолу по течението си тази во 
да движи 12 мелници. Водата из 
вира във вид на малък гейзер 
и постоянно „кипи” на врелото.

В. Велинов

Тук вече не минава влака

действия в това направление о- 
станаха без резултат. От пред
видените 200 милиона, околийс 
ката скупщина е отпуснала 2 ми

Според предание, изворът се 
е образувал през ледниковия пе 
риод, което може да се заключи 

-и по геологическите особености 
на околните планини, по които 
има белези на ледници. При об 
разуването на изворав плани
ната Рудина, отдалечена около ществила само земеделската ко 2 КИЛ0 а от селото СЪществу 

операция „Единство в Бабуш- „ало ледн'И1С0В0 езеро. Тощс Т/_
ница' чение на времето, изчезнало, а

на негоов място в дъното се поя 
вил днешния извор.
Недалеч от него, оттатък грани 

цата в България, се появили о- 
ще два подобни извора.

При освобождението на Бъл
гария от турско иго руски гео
лози сондирали повърхността и 
пускали просо, което излизало 
на трите извора. Затова може 
да се предположи, че под голе
мия масив на Рудина съществу 
па карстово езеро. Това би било 
от значение да се проучи защо- 
то водата от това езеро би мог 
ла да се ползва за напояване.

Сопред мнението на белград 
ския учен професор-етнолог Бр 
авинац, който системно изслед
вал тези терени през 1962 годи
на, количеството на водите ч то 
в аезеро са големи. Предполага 
се, че самата изворна вода в 
далечни времена е дала възмо 
жност тук да се заселят хора 
— жителите на село Извор — 
още по време на римската им
перия.

Преди няколко години 
реконструкция на каптажа иа-

Семе е обезйечено,

риранешо се закъсняЬа
но с кооие-ЗаЬърши Ьършишвашо 

Ь Лужница
По данни на службата за се 

леко стопанство при общин
ската скупщина в Бабушница 
вършитбата е приключила вън 
всички райони на общината. 
Средният добив на зърно от 
засетите 6.590 ха възлиза на 13,5 
Центнера., Нацнвисок добив е 
подучен в обществения, сектор 
(в стопанствата и в блоковете 
в кооперация). От 250 ха в об
ществения сектор са получени 
средно 38 цеитнера от хектар. 
Тези добиви в обществения се 
ктор обаче не можаха да 
вляят по-значително въуху по
вишаването на средния добив 
въобще, защото все още в Лу 
жнишко земеделските стопани 
засяват своите ниви с нискодо 
Сивни

Есенната сеитба 
и в Димитровградско 
започна с подготовките. Обаче 
и тази година, както по-раио, 
с кооперирането се закъснява. 
До средата на месец септември 
договориране за штоизводство- 
на високодобнвни сортове пше 
ница не е започнато. До годя- 
ма степен за това пречи и в-ьР 
шитбата, която ще приключи 
тези дни.

Земеделските кооперации в 
комуната са набавили достатъ 
чио количество качествено се
ме, предимно абодаиса и безо- 
стая, която отлично успява в

е на прага, 
вече се

нишавската котловина, 
са набавени 72 тона изкустве
ни торове. До започването на 
сеитбата ще' се получат 
количества така че не съществу 
ва боязън за провеждането й- 

Мехамизаторскнте 
земеделските кооперации „Ни
шава” и „Победа” са готови за 
сеитбата.

а вече

новиПред есенната сеитба 
в Бабушница

цехове в
Земеделските кооперации в 

Бабушнишка община на време 
са се приготвили за предстоя
щата сеитба. Има и семена и 
изкуствени тодове. От 76.000 кг 
високодобнвни сортове пшени 
ца колкото е необходимо, ко
операциите имат на склад 56 
хиляди килограма качествено 
зърно за сеитба. Освен това 
в -складовете са натрупани 350 
хиляди килограма изкуствени 
торове и остава да се набавят 
още 20 000 кг.

Механизацията е в пълна го 
товност. 14 трактора са готови 
за .оран,-2 вече се готвят да по 
теглят сеялките.

Фуражните култури обаче, 
поради недостиг па семе няма 
да се засяват през есента, 
пролет, докогато кооперациите 
ще бъдат в състояние да наба 
вят необходимите количества 
<;еме.

Предстои обаче до* 
ври, когато започва есенната 
сеитба, да се побърза с 
рирането с частните селскоето

по- октом-

коопе-

пански производители, за да не 
се изпусне времето.

домашни свртове и не 
прилагат в пълна степен необ
ходимата М. А.агротехника.

Повече успех в производстве 
мото сътрудничество със земе
делските производители е осъ

а на

приМ.



6 СГАТСТВ*

Едио 505 в Димитр°вградско ОТГОВОР НА СТАТИЯ
ТА „КАКВО МЪЧИ СЕ
ЛОТО ПОД ГРЕБЕН“Горите умират изправени

В седмичния вестник „Брат
ство” от 16 юли т. г. брой 152 
е поместена статия под загла
вие „Какво мъчи селото под 
Гребем", от вашия журналист 
М. Бакпч. Тъй като са допус
нати неточности принуден съм 
да отговоря на отделни въ^но

сто от населението съчиняват 
хора над 50 годишна възраст, 
а съвсем малък брой млади хо 
ра остават па село, защото си 
намират постоянна работа, а 
не за няколко месеца.

Не се е направила справка в 
счетоводс'1 вените 
от които е могло да се види, 
че тухларната само през мина 
лата година е имала загуба
1.500.000 динара и че причина
та е надоимък на работна ръка"

Управителят не е казал ггагл 
кооператорите да оставят ес- 
парзегата за семе, нито след 
това е отказал да го приема. 
Тази година нямаше търсене 
на тези продукт, но доколкото 
се намерят заинтересовани, ес 
парзетата ще се изкупува и та 
зи година. Впрочем, коолерато 
рите са уведомени за това—/

За по-ясно във връзка с пи 
саното привеждам и някои 
примери за производителите и 
доходите от производство на. 
малини. Стоян Рангелов е пре 
дал 2.243 кг от 25 ара, Спасен 
Рангелов от съща площ — 
1.559 кг, Надко Станоев — 
1.835 кг, а Никола Станоев кой 
то площта е дал на зетя си е 
набрал 840 кг от 25 ара. Нека 
тогава се прецени: един кило
грам малини е изкупуван по 
180 динара, а това значи, че 
Стоян Рангелов получава над
400.000 динара доход от 2 дека
ра и половина. Излиза, че на, 
дницата в Поганово не е 4шТ~ 
динара за 10 часа. Подобен "~е 
случаят и с отглеждането на 
тютюна и с работата при бе- > 
ритбата на малини. Л

И писането за кооператив
ния съвет и диктатурата на у 
правителя на кооперацията е 
неосновано. Съветът е прове
ждал своите заседания много 
редовно, а всички решения са 
гласувани на заседанията. Съ
що така няма нито едно отме 
нено решение на кооператив
ния съвет, защото всички са 
основани на закона. Откъде 
тогава авторът на статията се 
е уверил в диктатурата на уп 
равителя на кооперацията Счи 
там, че е трябвало да се раз
гледат протоколите на съвета 
и управителния отбор, където 
са записани решенията на ор 
гана на управлението и доку
ментирани с оглед рентабилно 
стга на производството.

На края да спомена, че коо
перацията не намалява обема 
на своята дейност. Напротив, 
този обем се увеличава непре 
къснато, а жизненото равни
ще на населението нараства 
все по-бързо, за което свиде- 
телствуват факти, че наседени 
ето не напуска селото, а ся 
строи нови къщи и се насочва 
към доходните селскостопан
ски култури.

Глигор Иванов, управите*
гЗа кооперацията в Поганово

Наиаднаши са ош гъсеници 10703 хи Iори и 435 хи овощни градини
м игров град най-много са засе
гнати дъбовите гори в Грала,
Лукашща, Жслюща, Сливница,
Верзар, Бански Дол п частично 
Поганово п гористия

Горите в Димитровградско са 
в опасност. Следствие па бла
гоприятни условия за развитие 
па гъсеницата 
са угрозенн огромни прострян

силно нападнати, 4.043 средно 
и 3.340 хектара гори са слабо 
нападнати, докато от овощни
те градини, намиращи се пре- 
1И1 мIю в южната част на общи 
пата 239 ха са силно упрозеии, 
117 средно и 79 — частично за 
сепнати.

Според преценки па специа
листи, за да се отстрани пред
стоящата опасност, която за
плашва ла нанесе огромни ще 
ти па стопанството в комуна
та, са необходими 29.000.000 ли 
чара парични средства, за да се 
обезпечат химикалки и други 
средства за борба срещу тези 
вредители. Общинската скуп
щина обаче пе е в състояние да 
обезпечи толкова 
ог друга страна и стопанската 
авиация не може ла помогне 
тази есен поради презаетост, за 
щото са упооезпи много краи
ща в страната.

За сега Общинската скущиИ- 
на ще задели средства от 300 
хиляди динара, а акцията ще 
започне чрез бригадите ма мла 
дите горани и масово-политиче 
ските организации, 
тЪва
тмо ще дадат и училищата 
селата и в ррада.

Собствени!# лте 
линн сами ще се борят срещу 

гъсеницата

тази година
нокументи.пояс око

си.т йр Никола Мадов, както се при 
вежда в статията, давал мали- 

ио кооперадия- 
вземе. О-

ни под закуп, 
та не се наела на ги 
баче истината е, че гой мади- 

отстъпид на зет си Ста- 
Гсоргиев от с. Власи, кой

то живее ггри него. По-нататък 
; се привежда, че управитетят 

коопеацията постоянно бил 
откакто

пите е 
нко

на
! в командировка, т е 
/.кооперацията купила мотопед 
(той всеки ден е в Димитров
град. Проверка в книговодство 
то сочи, че съм пътувал всич- 

| ко 12 пъти за 180 дни, за кое
то същестува и документ. Мо 
топедът е набавен още 
лата голина през месец 
ври. Ако тези сведения 
бившия служител в коонераци 
ята, журналистът е бил Дъл- 
жен да провери, па тогава да

средства, а

мппа- 
ноем- 
е дал

пише.
Поставям и въпрос да ли 

кооперацията е основана да 
развива селско стопанство или 
да държи отделни цехове ,кои 
тв изобщо не са били рентаби 
лни и почти всяка година де
ловата година са завършвали 
със загуби като например хле
бопекарницата, която 5 годи
ни работи със загуба — годи
шно и по 100.000 динара, а 
дневно потребление на хляб 
бе 30 — 40 килограма

Подобен е случаят и с мле
копреработвателния нех, кой
то бе открит през 1961 година, 
а дневно е внасяно мляко сре 
дно от 30. до 50 килограма, 
през сезони и по 10, което до
веде до там че този цех загу
би 160.000 динара и органът 
на управлението на свое засе
дание взе решение този нех да 
се закрие като нерентабилен.

По-нататък се привежда, че 
е закрита тухларницата. Този 
цех не е закрит, обаче не мо
жа да започне да работи тази 
година поради недоимък на 
работна ръка, а не заради ние 
кн заплати, защото дневно, 
при нормално производство 
както се предвижда в правил
ника е могло да се заработят 
640 до 800 динара ,а при над
хвърляме на нормата може да 
се заработи и повече. Това е 
предвидено за осемчасово ра
ботно време. Обаче на терито 
рията в производствено сътруд 
ннчество с кооператорите е за 
садила 15 ха малини, а 
тя 275 000 стръка тютюн, 
не е забелязана разликата от 
Съседните кооперации. По-{на- 
татък той не забелязал, че в 
Поганово и Драговнта 70

като при 
значителна помощ/вероя-

по

на овощни гра-

Прнтежателите на овощни
градини в комуната през тази 
есен и зима ще имат доста ра
бота около овошките. Вече е 
наложено те сами 'Да . почистят 
овощните дръвчета от Гъсеници 
като в това отношение извессна 
Помощ ще им оканщУ земеделс-. 
кт-гте кооперации по пентрнте па 

районите. Комисия при Общин 
ската скупщина ще прегледа 
Към пролет овощните градини 
и на ония стопани, които не са 
направили това ще бъдат нало 
жени глоби.Необходима им е постоянна г рижа и защита

ства с гори и овощни влади
ки в комуната. Според данни 
на селскостопанската, служба 
в Общинската скупщина в Ди

Тази есен 
риозна борба с вредителите по 
горите.

ло Забърдието, докато букът и 
останалите широколистни гори 
са по-малко засегнати. Според 
официални сведения 3.320 хаса

предстои значи се

М. АНДОНОВ

ЗАПИСВАНЕ НА НОВИ СТУДЕНТИ НА~ВПШ 

В НИШ ПРОДЪЛЖАВА ДО 15 ОК ТОМВРИ
От ВП.Ш в Ниш узнаваме,

че конкурсът за записване 
нови студенти по всички спе
циалности продължава до 
октомври включително.

пишат ученици със завърше
но средно образование (гимна 
зия, учителска школа, иконо
мическа и други, които имат 
ранг на средно училище)» Но
вият пррфил дава възможност 
на завършилите да постъпват 
на работа както в училищата 
на българската народност, та-

уч ИЛИ щЗ
страната. Студентите ще след

ват сърбохърватски на 
то равнище,, на което е следва 
нето

също-на
на Сърбохърватската гру 

па, а ще бъдат освободени от 
историческата граматика.

За евентуални стипендии за
интересованите да се

15

Предишната група за българ 
ски език от тази година се пре 
връща в група за сръбски и 
български език с литература. 
На тази група могат да се за-

само
Какотнасят

до съответните общински скуп 
щини в Димитровград, Бабуш- 
ница, Босилеград и Власнна— 
Округлица.

ка и другите в

на

М. БирзеДЖЕСИI
Лошо „сефте Трудно би могло да се' каже 

коя от двете кандидатки за ма
шинописка
„Синьо копче” е по-способна, 
сигурно е,че Вети е по-хубава. 
Когато директорът я повика на 
разговор и проба тя беше обле 
чена съвършено, имаше хубава 
фризура и знаеше да се държи. 
Когато се смееше под очите й се 
образуваха малки 
чиято прелест са писали и япон 
ските мъдреци. Въпреки че та
зи усмивка можеше да се стори 
на директора подготвена и фил 
мова, очите • на момата 
някакъв болен израз. Бяха осен 
чени, с дълги клепачи. Тя седе
ше спокойно, държейки на ко
ленете си хубавите си ръчички.

— Добре, а как пишете?
— През пролетта завърших 

средно образование а през лято 
то научих да пиша на машина.

— А, средно училище? И са 
ми сте научили да пишете? Бра 
во! И направо в производството! 
Мома и половина!

даваше жената.
— Нямаме нужда от 

писка! Тук никой не мисли та
ка бързо — махна с ръка дире 
кторът и добави, че на утре ден 
ще бъде съобщено коя от две
те машинописки ще бъде прие-

стено-в предприятието
Пред мовооткрития мотел е Димитровград един турски

гражданин паднал през неосигурения шахт в канализацията. 
Щастие е, че баните в мотела този ден са работили. ■

но

Подбрани гоешн та.
След това директорът се обър 

на към другата кандидатка. Тя 
имаше към 40 години и гладко 
привчесана коса. Той забеляза, 
че тя не умее да седи хубаво.

— Вие къде работехте преди?
- В предприятие „Зелено ко 

пче”

Масата на машинописката се 
намираше до самата врата на 
директора. В голямата стая сед
яха четири жени, които праве 
ха план и анализираха произ
водството на предприятието. Дй 
ректорът представи на своите 
сътрудници новата мишинопис- 
ка:

Казват\ че поради „популярните” цени в новия ямички, замотел
местното население все още не напуска „Балкан”. Единствен  и 
гости засега са чуждениците и димитровградските ученички 
от гимназията, разбира се, зарад тераската, а не зарад 
сумация.

кон-
имаха

(Не) искаме вода промънка жената 
откакто то се присъедини към 
предприятие „Синьо копче” оста 
нах без място... Вече 22 
пиша на 
„Уднервунд”, „Олимпиа”...

— Не струва много опитът Ви 
ние имаме „Ерики”.

—Пиша на латиница, руски, 
немски...

— Нашето предприятие 
връзки с Германия и немски е- 
зик не е накакво предимство!

Познавам стенопис...

и
— Вети Юстиния!
Новата служителка въздър-Новото сателит-селище е Димитровград още , няма 

водопровод.. Тридесет метра от водопровод трябва да се по
строят с добровлен труд и средства на жит'елите от тези 30 
къщи. Според предвижданията новият водопровод трябваше 
]дп бъде готов за деня на освобождението на Димитровград 

обаче на насрочената трудова акция излезли само 6 души.
Останалите чакат да се образува трудова бригада от 

служителите но Общинската скупщина, където ежедневно ид
ват делегагщи от новото сателит-селище.

ГОДИНИ
машина. Пишех на жано се усмихна и помоли: 

— По-добре— Работили ли сте някъде? — 
заинтересува се директорът, со 
лиден човек на петдесетгодишна 
възраст,

наричайте
Джеси, така ме викат у дома.

На тях им хареса английско 
то й име и по него заключиха, 
че произлиза от добре ситуирз 
но семейство. Това впечатление 
по-късно потвърди и нейната 
тоалета — нейната дълбоко де 
колтирана рокля, която привли 
чаше вниманието на всички, ко4

ме

който,
този момент съжаляваше, че не 
беше си облекъл 

— Не другарю директор — ти 
хо отвърна Вети. „Знае функци 
ята ми” не без задоволство си 
помисли директорът и каза:

естествено,

новия костюм.
няма

— не се
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За някои акШуални ироблеми па културната йолишика

Самодейците търсят
доверие

Развитието на нашите кул
турни потреби изисква съв
сем естествено хармоничен и 
континуиран равзой на всички 
културни дейности, като се гвд 
чие от тези, които се развиват 
в професионалните културни 
учреркдения и институции и се 
стигне до свободните и често 
самостоятелни самодейни ак
тивности. Естествено, ефектът 
при ангажирането на отделни
те културни организации и 
дружества може да се наблю
дава само през фокуса на об
ществения интерес съдт(ржащ 
се в работа и задоволяването 
на нашите основни потреби.

Поради различните статуси 
на отделните кулурни органи
зации се стига до много

мост се доказа и от досегаш
ната практика безброй пъти, 
че извънредно качество може 
д асе постигне и чрез масовна 
самодейна работа, за 
средствата са повече от мини
мални. На кратко казано, само 
дейците търсят само доверие, 
искат да им се обърне много 
повече внимание на тяхната 
работа, защото сегашната ра
бота на самодейните активно
сти на полето па културната 
дейност
Много културни организации 
и дружества се гасят бавно, 
но сигурно.

Според нови данни, през по
следните четири години броят 

културно-художествените 
дружества у пас е намален с 
1.251, а броят на членовете на 
тези дружества — с пад 50 хи 
ляди. Преди пет години всеки

пълна обществена подкрепа и 
чам, където е възможно и оп
равдано да има предимство 
чак и пред професионалните 
културни активности.

Нашата ангажираност в то
ва отношение ще даде най-доб 
ри резултати в масовите посе
щения, което ще даде и опре
делено задоволство нашите най 
широки културни потреби.

която

ДИМИТРОВГРАДМ. Петров

ни напомня това.

На педагогически теми

Ролята на училището в професионалиото 

ориентиране на ученика
на

'3- дата им и дали техните жела
ния се съвпадат с желаинята 
па децата им и пр. При това, 
разбира се, строго да се държи 
сметка за здравословното състоя 
ние на децата и техните спосо
бности. За тази цел трябва да 
-е организират посещения на тр 
идови колективи, където децата 
да се запознават с производст- 
твото и нуждите на обществото 
за определени кадри в стопанс 
твото и пр., а покрай всичко е 
необходима тясна връзка с це
нтъра за професионална ориен
тация при завода за заемане 
на работници.

Всекидневните примери показ 
ват, че хора с еднакви профе
сии или подобни условия па ра 
бота различно работят, с ма 
лък или по-голям успех. При
чините за това трябва да търсим 
в неадекватната подготовка на 
тези специалисти още докато 
са били ученици. Правилният и 
збор на професията прави чо
века
задължава да даде всичко от се 
бе си за неговото правилно ра 
звитие. Затова трябва да се взе 
ме под внимание определянето 
още в училището.

Понеже пред учениците сега 
се поставят по-трудни задачи, 
отколкото по-рано, нужно се на 
лага в училищата да се откри
ват работни места за педагози- 
психолози, специалисти, които 
да помагат ученика в професи
оналното му ориентиране. Оба
че тази служба е нова, с недос
татъчно специалисти и затова 
се налага учителските колекти 
ви да предлагат по един свой 
член, който да върши тая отго
ворна задача покрай редовната 
си работа в класа.

От кога трябва да се започне 
с професионалната ориентация 
■на ученика? Застъпваме станови 
ще, че това трябва да стане о- 
ше в първи клас в основното у 
чилище — с последователно на 
блюдение развитието и склопо- 
стите па ученика, а специално 
в седми и осми клас в осмого- 
дишпото училище и трети и че 
твърти в гимназията. Според о 
пределепа програма и план учи 
лпщиа комисия за професионал 
па ориеитация трябва да следи 
активността ^^а ученика. Всич
ки наблюдения трябва да се в-на 
сят в едно досие за професиона 
лпа ориентация. Важното е, пр 
еди всичко да се направи годи
шен план и по пего да се постъ

пва. Този план, трябва да съдъ 
ржа: наблюдение над работата 
на ученика, специално във 
шите класове, трябва да съдър 
жа сказки за родителя и учени 
ка като „Правилно избрана про 
фес ия открива щастливо бъде
ше’’, „Връзката между физичес
ката и умствената работа и пр’’.

Внимание трябва да се посее 
ти и на организирането и уреж 
дането на „кътче за професио
нална ориентация", помощ на у 
чениците, които отскачат в оп
ределена научна дисциплина и 
пр. От значение е ще да е ако 
се направят анкети между уче-

вис

щастлив, а обществото

Домът на културата в Димитровград
Р§Р яV'

77 жител на нашата страна, 
над 15-годишна възраст, е бил 
активен самодеец, ангажиран 
в отделните секции на култугр 
но художествените дружества.. 
Сега всеки 130-ти

Струва ни се, че единствени 
ят изход от сегашното положе
ние е не само оказване на необ 
ходпмото внимание на самоде 
йните културни дейности, но 
и отделна .ма термална подкре
па на цялтга общност.

Заради протежирането на 
професионалните културни за
ведения самодейните деятелно 
стице би трябвало'ля бъдат 
зепоставями. Впрочем 'до сега 
само^еЖдаостпа безброй пъти е 
дофкачА*-, ^комуната и в
средата, в; юо-ви "увирее пред- 
са^С^ява ..Дс»о*>й л носител на 
ку.тг%*сг7тЦ дейност, а по обе1 
ма на сп-ЗйУа работа втои в 
ре,1чгцатр ра иг^-масоемте кул 

Оргричзгйчи у пас.
. Заради всичкбтова на само
дейността трябва да се даде

стъР интензитет на дейност 
Върху доста широк културен 
план, до изчезването на едни 
и ненадеен прогрес на дру
ги културни дейности и потре 
би. Макар че професионална
та и самодейната работа би 
трябвало на се допълват и съ 
действуват едоа с друга в прак 
тиката това изглежда съвсем 
другояче. Ако погледнем няко 
лко години назад, ще видим, 
че в почти всички области на 
културната дейност самодейна 
та работа се налага над профе 
сионалната, заие.чгртва я запо 
ставя, макар че нейната обще 
ствена функция често не знае 
за граници, дори не може до
статъчно да се съгледа.

За да бъде тгоагедията още 
по-голяма, големите културни 
заведения почти редовно тър
сят дотация, износът на които 
е по-голям и който често над 
минава истинската стойност 
на културната деятелност и а 
нгажимеит. Не можем да твър 
дим, че нам не ни трябват го
леми култмрпп постижения; 
но сме убедени, а това всъЩ-

' ш 8 ?>:. > ш в
1Ц 1шЦл ■
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Те не мислят здраво за бъдещата професия

ииците е последните класове те 
хпите желания и склоности по 
отношение на бъдещия им по
зив. Анкетното листче трябва 
да съдържа: име па училището, 
клас или отделение, име и пре
зиме, ден, месец и година и 
сторождение и пол; професия 
па. родителите, какво желае да 
стане и пр. и пр., след това ка
као желаят неговите родители 
той да стане, кой предмет пай- 
мпого обича, кое училище ще 
пъодължи следващата учебна 
година итп.

Освен това върши се анекти- 
рапе и па родителите във връ 

рофесия па де

Също така не е лошо да се 
организират и изложби във връ 
зка с професионалната ориен
тация към края на учебната го 
дина.

Трябва да напомним и това, 
не в процеса па професионална 
та ориентация на ученика и про 
свещени е па родителя училищ 
пият настоятел по тези въпроси 
трябва да държи сметка целена 
сочепостта на методите и сред
ствата за влияние като филма, 
диапозитивите, графиците, 
мите, различни разговори, сказ 
ки и пр. до методи па демонст
рации и анкети.

ме

ма на заем без да трепне. Запо 
чнаха коментарии? Добре жи
вее благодарение на баща си”. 
„Тя е отличен шанс за женит
ба” и ти.

На двадесет и шести декем- 
^ври Джеси не дойде на работа 
' Три дни по-късно в прсдрроияти 
ето стигна картичка — обажда
ше, че е болна от грип, а поне 
же по това време върлуваше е 
пидемия, никой не се усъмни в 
точността на оправданието.

Но Озолин, на когото най-мно 
го хареса, реши да я посети. О- 
блече новия костюм, купи букет 
рози и тръгна. Намери най-нап 
ред улицата, а след това и но 
мера на къщата. Вървя до пе
тия етаж но нейното презиме не 
срещна! На мансардата, нечис
та и запусната имаше 'само ед
на квартира. Той позвъни и вра 
тата му отвори една жена. Да 
Джеси живее тук — вратата ля 
во! Стаята беше съвсем бедна, а 
слаба и изнурена мома седеше 
в железния креват. Озолин не 
можеше да се възвърне от изне 
нада.

— Вече не съществува Джеси, 
тук съм Вети — е горчевина ка 
за момата. — Тук е цялото ми 
богатство — добави през сълзи.

— На Вас не ви е добре? Ще 
повикам майка Ви — 
ви Озолин.

— Моите родители живеят

Огри, в колхоза.
— А ние мислехме...
— Баща ми е градинар. . . и 

искаше и аз да стана същото. .
— говореше, през сълзи Джеси.
— Ето, той ми изпращаше цветя 
а аз ги носех на работа. Живея 
само от заплатата си... И сега 
това можете на всички да раз
кажете. ..

— Няма-никому да кажа! — 
възкликна трогнат Озолин. — 
Облечете се и да отидем на дру 
гарска вечер!

— Не мога... нямам какво да 
облека..

— Па имате прекрасна рокля.
— Не. нямам я вече.... когато 

онзи служащ ми потърси пари 
на заем занесох роклята в коми 
сиона.. Утре ще се върна при 
баща си... Опитах сама да се 
издържам. Работих и денем и но 
щем — преписвах ма машина, 
но директоърт забелязваше сут
рин, че очите ми са червени.. 
Благодаря за розите, но нямам 
ваза.... - '

— Облечете се. Облачете как 
вото имате и да тръгнем да по 
срещнем Новата година! Аз ви 
обичам сега още повече...

Джеси ридаеше. След това по 
лека се облече и тръгна. Под ти 
хичкото падане на снега, зад пъ 
рвия ъгъл те се хванаха под ръ

ито отиваха при директора. В 
прохладни дни Джеси носеше 
синя блуза и практични обув
ки, но с токове. Никога не го
вореше глупости и самият дире 
ктор когато беше сърдит щом 
като я видеше нежна и крехка, 
прекъсваше да вика. Тя дори 
от къщи занесе кристална ваза 
и в нея от тогава винаги стоя
ха рози.

— Ви имате хубав апарта
мент?

— Нищо особено. Има асан
сьор в сградата. Живея на вто
ри етаж — отговори Джеси с 
тихия си глас.

На тържествената академия 
по случай Октомврийската рево 
люция Джеси се появи в нова 
рокля от тафт и всички й зави
ждаха. Всички много добре зна 
оха цената й и се чудеха откъ
де й толкова пари. На утре ден 
един по-бедеи служител й поис 
ха пари на заем.

— К0Л1Г0?
— Петдест хиляди, но ако не 

можете толко...
Нямам тук, ще ти донеса у 

тРе отвърна Джеси и продъл 
Жи да пише. На утре ден служа 
гцият получи петдест хиляди. 
Цялото предприятие доживя та 
зи вест като същинска 
чия; знаеше се| че заработва 
Двойно по-малко и просто беше 
невъзможно да даде такава су-

«

ехе

Свободан ВАСИЛЕВ

Пречешеше и това

Триони, които режат 

замръзнала земя
За да могат да изкопаят един 

ров з замръзена земя, хората
собеиа така, че щом пререже 
изветна час земя веднага да я 
прхвърля в-ьв вагонетки.досега са полагали извънреден ■ 

труд, като първо разбивали за
ледената повърхнина с кирки 
или с помощта 
Неотдавна ъ СССР

на експлозив, 
е проц: пе

лена машина, приличаща ма 
трактор, на предната часг па
която се намира трион във вид 
на кпъг. Тоци трион реже зем
ната повърхнина на Дълбочина 
от 1,5 м. със скорост от 62 м. 
на час. Тази машина е приспо

сенза-
промъл-

ка.
Прев: М. Ан.в
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ЧЕТИВО ЗА МАЙКИТЕ ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ 

КИСАОРОДПА 

ФАБРИКА ПА АУИАТА

> дащ;.ш
ш.ПРИГОТОВЛЯВАНЕ НА 

КЪРМАЧЕСКИ ХРАНИ
и *т?

ш: ■: ЩЗа покоряването ма Думата 
бъдещите космонавти ще сс 
срещнат с един от най-важни 
те проблеми. Кислородът, който 
е необходим 
С тази
едни к.ръ1' от учени в Калифор 
нин, конто изучават 
поспа да се изгради па Лупа
та автоматичен завод е месеч
на пронзводствспост от 1800 к., 
дограма кислород. Кнсюро'т т 
ще сс получава от ледените ска 
лни пластове може ежедневно 
да се получава 5 до 5,5 килогра 
ма кислород.

Цг4 %
Село Доганица в Босилегран- 

ско няма мага ин. Хората се 
снабдяват с необходимите сто. 
ки в Назъришкия кооперати
вен магазин, отдалечен към 7 
километра. В този магазин оба 
че, поради ненавременни досгга 
вки, седмици наред не могат 
да се намерят най-необходими
те продукти. Хората са прину 
пени да отиват в Бистър, кч- 
детв в тамошния магазин се 
снабдяват с нужните стоки.

Един такъв детайл сме забе
лежили с камера: земеделски . 
стопанин от Доганица товари' 
на кон брашно пред магазина 
в БистъД, който е налече от 
Доганица цели 20 километра.

В В.

При приготовляването на 
кърмаческНте храни е нало
жително майката да спазва 
необходимата чистота- Дет
ските храни се предпазват 
от попадането на микроби, ко 
ито причиняват различни за- 
болявания.

Продуктите, от които се 
прпготовлват 
храни, трябва да бъдат прес 
ни и висококачествени: мля
кото току — що издоено, пло 
довете и: зеленчуците — откъ 
снати от градината или доб
ре запазени, с напълно здра
ва обвивка.

Повечето от микробите уми 
ра-т при висока температура. 
Ето защо плодовете, зеленчу 
ците и съдовете, след като се 
измНят със студена вода се 
преливат с гореща вода.

Храните, особено през лято 
то е необходимо да се приго 
товляват преди всяко хране
не. Съдовете в които се при 
го-твляват кърмеческите хра
ни не бива да служат и за 
възрастни- Те се измиват и 
поставят отделно. Бибероне- 
ните стъкла се измТшат доб
ре с четка и гореща вода, в ко 
ято се поставя половин чае
на лъжичка хлебна сода- 
При приготовление на кър- 
маческите храни необходимо 
е продуктите да се измерят.

Захарен Сир.оп
Приготовлява се ежеднев

но 100 гр. захар се залива е 
50 гр вода и се вари до сгъст 
яване. О-т него в зависимост 
от нуждите се прибавя една, 
две или повече лъжички в 
млечните смеси, 
плодовите Сокове, чая й др-

Оризова вода
15 гр. ориз Добре измит се 

залива с половин литър вода

и малко сол. Вари се в пок
рит съд 20 — 30 минути, до- 
като оризът омекне. Оризова 
та вода, която се процежда 
през чиста цедка илИ марля, 
като непрестанно се бърка 
След това 
чиста цедка. Притоггвя се 1—2 
лъжички захарен сируп и се на 
лива в стъкло което е съвсем 
чисто.

щтна всеки човек. м тятпроблема сс занимава

шшщсе прецежда през възмож-

/аа. уЩIкърмаческите
ш

■ш

■щ
Брашнена вода ш.■А/-- щ
15 гр бело пшенично пре

печено брашно се налива с 
половин литър вода, която е 
хладка и добре се разбърква 
за да не се получат бучки/ 
Прибвя се съвсем малко сол 
и се вари около половин час 

Разредено краве мляко 
10*0 гр краве мляко се разб 

ърква добре и към него се 
прибавя 100 гр оризова или 
брашнена вода и 15 гр заха
рен сируп.

УЩ'У
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Цветя за елените тг

В главният град на Холан
дия се намира единствената 
ботаническа градина за сле
пите в света. На посетители 
те е позволено с върха на 
пръстите си да опипват лис 
тата на цветята за да могат 
да различат линиите на цве
тето, неговата големина и т. 
и. В тази црадииа са засадени 
предимно цветя със силна ми 
ризма, та слепите да могат 
поне по този начин да се на
слаждават- Имената на цветя 
та се намират написани, раз 
бира се, на азбуката за сле
пи.

СЪВЕТИ ЗА ДОМАКИНИТЕ

КОНСЕРВИРАНЕ НА ЗЕЛЕНЧУЦИ
ЦЕЛИ ДОМАТИ В ПЛЕВА

брисани чушки. Веднага всяка 
чушка гтоомъкваме през оцет, 
който сме сипали в един съд 
и редим в топлите буркани. 
Всеки ред посипваме със сол, 
хвщрляме по няколко чесъна 
лук и ситно нарязан магданоз. 
Отгоре пак , слагаме изпечени 
чушки, пръскаме сол, магданоз 
и чесън лук. Накрая, когато 
бурканът се напълни с чушки, 
заливаме с олио, веднага за
вързваме с пергамент и завива 
ме - в предварително.. приготве
ни одеала или кожух, постепе 
нно да се хладят до другия 
ден.

Изберете съвсем здрави задер 
венели домати, отстранете им 
дръжките. След това всеки до
мат завийте в харггия и редете 
в приготвения за целта сандък. 
Ред плева, ред домати, но до- 
лгатите I поставяйте -внил<атея- 
но и то така че да не се докос 
ват. Отгоре трябва да бъде 
плевата.

Така оставени, доматите мо-

Сок от череши или вишни

100 гр. вишни ил'и череши 
се попарват и се прецеждат 
през цедка. Към получения 
сок се прибавя 1 — 2 лъжи
чки захарен сируп.

По същия начин се приго
товлява сок от ябълки, ягоди 
круши, грозде, малини, от до 
мати. Сок от салата, спанак, 
зеле и всички лиснати зелен Опит с електрическичуди се приглотовляват като 
добре измитите листа се пото 
пят във врела вода, след то
ва се накъсват и посипват 
със захар и известно време се 
стриват-

По -този на.чин получените 
сокове са от извънредно голя
мо значение за правилното 
развитие на детето.

свежи дългогат. да останат 
вдеме, защого в сандъка, кой-ТОК то, разбира се държим в мазе 
то, те не вехнат и постепенно Оставяме на мястото, къде- 

то стон зимнината. Тази пече 
на туршия е много вкусна.

През средата на ХШ век е- 
дин френски свещеник извър
шил вероятно най-чудният нау 
чеи опит на света за да дока
же едновременното пренасяне 
на електрицнтета. Една маши
на, която се намирала в стък 
лена обвивка Създавала елек-

млякото, зреят.

Зеленчук със сол

Друг вид печена туршияВзима се пет килограма млад 
зеленчук: моркови, магданоз, 
целина (кервиз), пащърнак, зе 
ле, карфиол, листя от целина. 
Всичко това се смеля на маши 
на за месо. В получената смес 
от пет килограма се прибавя I 
килограм сол и се измеша. 
След това се слага в буркани 
притисне се добре, залее отго 
ре с малко олио, завърже с 
целофан и се остави на място
то, където стои приготвената 
зимнина. Понеже тази смес е 
богата с витамини, за първите 
пролетни дни добре дошла, 
Във всяко ястие се слагат по 
две лъжици.

Избираме месата чушки, ва
дим им семето и дръжките и 
тогава ги печем във фурната. 
За това време сме сложили 
да се загреят буркани, а 
в един съд сме слОжили 
по равни части оцет и олио. 
Прибавили сме половин лъжи 
чка салицил- Тогава през тази 
смес промъкваме всека чушка 
и редим в загреяните буркани, 
като всеки ред посолваме със 
сол. Накрая завързваме с пер
гамент и оставяме бурканите 
на печката постепенно да из
стинат. На другият ден оставя 
ме на мястото, където стои зи
мнината.

трищггет за пълнене на току 
що Iпрона|мереиаУл Лайденова 
стъкленица проткама с метални 
жици.и от^ьтре и отвън, макар 

не бил висок.ампеража 
Край един манастир близо до 
Париж свещеникът събрал око 
ло 900 калугери, които между 
себе били свързани с жици, ко 
ито държали в ръцете си.. Це 
лият то ;и крЪ1 от хора и жц 
ин бил дълъг около к800 метра. 
Тогава първият и последният 
калугер допрЪли двата края 
Лайдеиовата стъкленица напъА 
йена с електрицитет. Свещени
кът бил много доволен, 
забележил, че всички еднакво 
и едновременно усетили елек- 
•гричиня удар, а това можело 
съвсем добле да се види защо 
тв всички калугери изведнъж 
подскочили от земята.

че

па

Печена туршия
като

На края на печката се оста 
вят буркани, в конто ще сме
стим печената туршия, които 
бавно и постепенно се загре- 
ват. Печем здрави и добре изПоне до 30-годишнината да прогледа

НАШИЯТ ЧОВЕК
Текст и рисунки 
М. ПЕТРОВ
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