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Устави на трудовите организации

Проекта-уставът но комбинат „Димитровград“
е представен на колектива
Неотдавна централната комисия за изготвяне на устава в
комбинат „Димитровград”, в Ди
митровград завърши проекто устава и в 400 екземпляра го пре

ната да бъде приет до първата
половина на месец феврураи.
Проектоуставът съдържа дев
вет глави: общи разпоредби, въ
трешна организация, организа-

водител.
Интересен е и начинът на об
вързване на трудовата органи
зация да участвува в създава
нето на условия за работа и за
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Стойне Иванов, председател на Общинската
скупщина в Босилеград:

Останаха много неразреше
ни проблеми за 1965 година
Разговорът с председателя на
Общиинската скупщина в Боси
леград беше на тема: Кои са
неразрешените проблеми, кои
то остават за идущата година
н каква е възможността за Тях
ното разрешаване?
— Преди всичко бих казал,
че много въпроси от 1964 годи
на останаха неразрешени, ма
кар че беше належащо тяхно
то разрешаване. Причината е
ясна: нямахме материални въз
можности за тяхното разреша
ване. Затова те ще останат за
разрешаване през 1965 година
— отговори другаря Иванов.
За кои проблеми се касае?
— Това са комунални проб
леми. Довършване и разширя
ване на градския водопровод,
изграждане на канализация, до
вършване на жилищна сграда,
довършване на новата училншна сграда, електрифициране
на селата откриване на здрав
ни пунктове в районните цен
трове и гп.
— Съществува ли възможност
тези проблеми да бъдат разре
шени праз настоящата година?
— Да. Но в повечето случаи
това зависи от даванията от
околията и републиката. Само
за довършване на училищната

сграда ни са нужни около 70
милиона динара. Трябва да се
види и обзавеждането на учи
лищата. Всичко това общината
не може да разреши сама.
—Какво е запланувано в 1965
година?
-—-Гледано 'Т>ез нашите въз.иож
нссти ние ще разрешим някои
въгроси из областта на учеб
ното дело, т1\р)гвеопозпането,
съобщенията и Г.елското сто
панство. Така например, през
тази година ще гродължнм с
електрификация на селата. Ще
се продължи електрификация
на районите Долно Тлъмино и
Горна Любата. Обезателно ще
открием здравни пунктове в
районните цетгт-рове, ще се опитаме да разрешим . жилищ
ния проблем на просветните
работтши и учениците в цен
тралните училища. Ще предпри
емам мерки за напредъка на
селското стопанство чрез земе
делените кооперации, ше модернизипаме кланицата в Босилеграл. ще подобрим съоб
щителните вп-ьзкн с комуната
и някои центрове в страната.
Това са само най-основните
и належащи проблеми, които
очакват своето разрешаване
през настоящата голина.
В. Велино*

ШШ: .
ЕДИН ЦЕХ В КОМБИНАТ „ДИМИТРОВГРАД"
ция на управляването, основи
дстави на членовете на колекти
развитие на производителните
на икономическите отношения,
ва с цел да се запознаят с него
сили на обществените служби
основи на взаимните трудови ои да разискват по разпоредби
и пр. в общината. Покрай задъл
тношения, отношенията на тру
те м!у. Всъщност с изнасянето
жителния дял, трудовтаа орга
довата организация към общест
низация договорно с общината
на проектоустава пред трудовия
еото и обществено- политичес
колектив е окончан едногоди
и с органите ,на самоуправление
ката дейност,^ вътрешен самоко
то в обществените служби опре
шен период на упорита и студи
нтрол, приемане и изменение
деля в годишните си и перспек
озна работа по изготвянето на
на устава и на други актове и
тивни планове своите задълже
тази „конституция” на предпри
ния за осъществяване на общи
предходни и заключителни раз
ятието, с която и комисията, и
цели в комуната, като на при
подкомисиите са искали да дапоредби
мер да обзепечава условия за ос
дат най-подходящи формулиро
За разлика от предишните пр
повно образование, за подобря
вки и най-добре да отразят ико
авни актове в предприятието
ване на снабдяването, за орга
номическите и обществено-ико
бъдещият устав съдържа няко
низиране на общественото хра
номически отношения в трудо
лко твърде интересни и важни
нене, на здравна защита, на сл
вата организация да обезпечат
новини. Преди всичко това е те
ужби за старание за децата и
иай-висока степен на самоупра
нденцията към: създаване на
за други комунални потребно
вляване и да съгласуват най-со
функцията ръководене с функ
сти.
циа лирическите отношения в
цията управляване. В органите
организацията и по отношение . на управляването се числят: ра
Организирането иа вътрешен
на другите организации и на
ботническия съвет, управител
самоконтрол предвиден в прое
административно-политическата
ния съвет и директорът, От ва
кто устава е също така важна
общност — Общинската скупщи
жно, пряко значение за иконо
новина. В проекта в специална
на. При това комисията е дър
мическите отношения, самоупра
глава се изтъква, че всеки член
жала сметка да се изготви така
влението, разпределението и пр
и всеки орган на самоуправле
ва основа за устава на организа
оизводителностга на турда в ко
нието е и орган на самоконтро
цията, която да не отразява са.
мбината са разпоредбите в гла
ла и в това качество има опре
ва „основи в икономическите омо съществуващото положение
делени права и задължения. По
в организацията, но и перспек
гношения”, с които трудовата ор
-нататък: „Трудовия колектив е
тивите на развитието й.
ганизация се основава върху на
най-висш орган на самоконтро
чалото на трудови единици при
ла”. Тази своя задача извърш
Сега членовете на колектива
децентрализация на средствата
ва чрез надзирателен отбор. То
и други заинтересовани факто
и фондовете като по-такъп на
зи нов орган съгласува общите
ри трябва да направят забеле
чин се създава материална ос
актове с устава, със законите и ре
жки, да изнесат мнения и пред
нова на самоупра вляване в тру
шава по жалбите изявени по ре
ложения върху този проект За
довите единици. Същевременно
шетгия за правата и задължени
да ое завърши по-резултатно та
средствата и фондовете на цеята на трудовите единици, на
зи работа в скоро време в обще
членовете на колектива във вс
ЛИЯ колектив се оформяват чр
ствено-политическите организа
със
ез облагане на трудовите едини
ички случай, утвърдени
ции при комбината ще бъдат о
ци. Така производството и уггра
статута.
рганизирани четири беседи за
вляването са още повече подчи
това, какво съдържа проектоу
М. Бакич
пени на непосредствения произ
става, а след това ще се органи
зират разисквания в стопански
те единици. Поставени са и ку
тии, в които да се слагат писме
ни мнения, въпроси, предложе
За тази цел са обезпечени 1.050.000 динара
ния и пр.
След това работата на коми
на въпроса с водопровода, за
Наскоро ще започне строе
сията е да разгледа материали
щото за сега населението се
жът
на
водопроводната
мрежа
те, да коригира текста на прос
снабдява само от един нзвер,
в
„Строшена
чешма".
За
тази
кта и да изработи окончателен
който не е достатъчно хигиени
цел Общинската скупщина в
текст, който ще представи на
Димитровград е заделила сред чен и може да стане причина
колектива и на органите «а са
ства от 1.050.000 динара, които за различни епидемии.
моуправлението за приемане.
ще бъдат отстъпени иа комуВсички правилници, правила и
Гражданите от този район са
налното предприятие „Услуга'
други актове следва да бъдат
готови с доброволна работа да
—
изводчик
на
строежа.
съгласувани с устава в срок
Този квартал в Димитровград помогнат строежа на водопроот шест месеца от приемането
голини па ред търси решение водната мрежа.
А.
му. Очаква се уставът на комби

Ще се строи водопровод в „Строшена чешма“

Кои хора
да избираме
Април не в далече.
Отново ще трябва да избираме отборницн за Общинска
та скупщина и всички други представителни тела до Съюзната
скупщина. Изтеклият период от 1963 до тази година ни сочи и
на някои грешки, при избирането па кандидатите. Именно, става
думи дали сме избирали най-активните?
Само един бегъл поглед на отсъствията от сесиите, на ве
четата па Общинската скупщина в Димитровград може да ни
покаже, че не всички отборпици е скупщината, са &или доста
тъчно активни. Или пък сме избрали били хора, които са презаети и не са в състояние по-живо да участвуват в работата
на скупщината.
.Според непълни сведения, много отборници от Общинс
кото пече и Вечето иа трудовите, общности са ртсъствува.ги
на повечето сесии. Така г/г 15 устроени сесии в течение на две
годишната работа на скупщината има отборници от Вечето на
трудовите общности, които са отсъствувалн и по 5 или повече
пъти. Подобен е и случаят с някои, отборпици във Общинско
то вечен
Ако погледнем кои именно отборници са отсъствувалн ще
видим, че това се предимно отборници от селата, или пък някои
отборпици от Димитровград, които имат огце няколко отговор
ни задължения. В конкретния случай те пе са е състояние да
отговорят напълно пито на едно от тях, защото ра поде1лили
вниманието и времето си така, че пе могат да го използват
рдимощялно,
I
Има. и други причини за отсъствието на някои, отборпици.
Отборииците от\ село често се оплакват че пе са в състояние
да разберат доставените им материали за заседания, защото са
написани на неразбираем за тях стил, или пък, чо .натериалите
■юв. получават иа време и по този начин пе са е състояние
квалифицирано да решават.
Може би това е една от причините, че някои отборници
не са запознавали избирателите от своите изборни единици за
събитията о скупщината, за решенията, които се вземат там.
и пр.
Има случаи избирателите, да пе са видяли вече пред себе
си отборпик след избирането му, .което само отрицателно говнри за това как този отборник е схванал своето задължение. ■.
В организациите па Сои,иалистическ\1 я съюз вече се раз
исква за новите кандидати за отборпици.
Сега е време да се водят разговори кои хора най-добре и
най-активно ще работят. Тъкмо тези трябва да оа предлагат
и избират, защото в новите условия на все по-широко самоуп
равление и пред отборниците възникват все по-трудни и поотговорни задъни.
М. Андонов
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БРАТСТВО

Въпросите на бойците трябва да се
решават в организацията

Пешият конIрее на СКСу и/е се
йроЬеде на II май Ь Белград

— Необходима е по-голяма грижа за децата на падналите бойци

На пленума на ЦК на СКС 4. Избор на централен коми
тет. контролна и ревизионна
с-ьстоял се на 15 януари в Бел
• I
комисия; 5. Разно.
град бе решено V конгрес на
СКС да се проведе на И май
:
«
в Белград, три дни след забе
лежителната дата, в история
та на Партията — 20 годинаци '
ната от Първия конгрес на
Сръбската комунистическа па
ртя.
Уводна реч за разработката
ма решенията на VIII конгрес
и подготовките за Петия кон
грес произнесе Риста Антунович организационен секретар.
Централният комитет реши
да предложи на V конгрес сде
димя дневен ред: 1. Отчет на
Централния комитет за рабо
тата на Съюза на сръбските
комунисти от IV до V конгрес
и отчет на Ревизионната коми
сия; 2 Обществено-политичес
ката дейност и задачите иа
сръбските комунисти в !ло-иа
татъшного .развитие на социа
лпстическпте обществени отнощения (доклад ще ггзнесе
Йован Веселинов); 3. Приема
Ар. Йован Веселинов
не на резолюция ма Петия ко
нгрес за предстоящите задачи

В присъствието на голям брой
гости и делегати на 15 януари
тази година в Димитровград се
състоя годишна отчетно-избор
на конференция на Съюзените
организации на бойците.
Димитър Петров, председател
на сдружението, изнесе доклад
за работата и за предстоящите
задачи.
— Членовете на Съюзените о~
рганизации на бойците често са
цдвали в конфликт по различ
ни въпроси — се изтъкна в ра
зискванията. И вместо тези вьп
роси да разрешават в самата организация, са си позволявали
и до улицата да стигнат разни

си — изплащане на членски вн
ос и др. Освен това паметници
те на загиналите от войната не
се поддържат добре — някои
са съвсем напуснати, така че
предстои да се обърне повече
внимание за тяхното възвърща
не. Занапред като задача на ко
нференцията се ттрие Съюзени
те организации на бойците да
развият по-тясно сътрудничест
во основните училища като по
този начин помогнат за по-пъл
ното опознаване на борбата в
този край. От друга страна" ще
бъдат обезпечени средства за
издаване на хроники, с които
да се забележат трайно дните

ш
Дж. Андреевич Куп:
приказки. По такъв начин по
едно време имаше доста разго
вори за разпределението на ква
ртирите, определени за бойците
а все още има разни приказки
и догадки при заемането на ра
бота.
Това в никакъв случай не мх>
же да допринесе за разрешава
нето на въпросите, а може са
мо да създаде материали за кри
тикарствуване. Напоследък ор
ганизацията вече решително е
станала на път на това явление. Около 40 членове на Съюзеннте организации на бойците
са получили квартири, 12 от 19
търсещи работа през тази годи
на са заети, а мнозина са полу
чили и материална помощ.
През изтеклите 20 години ор
ганизациите на бойците не са о
бърна ли достатъчно внимание
на някои организационни вътгро

На позиция
на борбата. Към вече съществу
ващата редакционна колегия за
издаване на хроники е опреде
лена и една комисия от бивши

бойци, които да й помагат в ра
ботата занапред.
В разискванията след докла
да се изтъкна, че досега не е
направено всичко за да се по
могне на децата на падналите
бойци. Има случаи деца на пад
нали бойци (Лукавица) да са ос
таветаи сами на себе си. В таки
ва случаи обикновено тези де
ца поемат лошия път.
И ггри заемането на работа
все още им1а случаи членове на
Съюзените организации на бой
ците да се избягват поради го
дини или по други причини. В
това отношение организацията
е длъжна да помогне на члено
вете си да намерят съответна
работа, за да поправят матери
алното ои положение.
През последните години бой
ците от Димитровградско разви
ват полезно сътрудничество с
бойците от Михайловградски окръг, с които заедно са се бори
ли срещу общия враг. През ля
тото на 1964.година на Каца Ка
мък в Стара планина бе открит
паметник на загиналите от фа
шистите през войната и на това
място занапред ще се устройват
съвместни срещи на югославски
и български бойци.
На конференцията бе избрано
ново ръководство от 17 члена.
За председател на Съюзените о
рганизации на бойците отново е
избран Димитър Петров, за под
председател Рангел Каменов, за
секретар Милисав Здравкович.
М. А.

За накво оужат Домовете

за културата по еелата?
Веднага след освобождениетото на Днмитроврадско в Ди
митровград и оше в 11 села на
комуната се започна със стро
ежа на Домове на културата.
За съжаление само в Дими
тровград Домът е завършен
напълно. Останалите в по-голя
ма или по-малка степен са ос
танали медсвършени. В някои села те съвсем са оставе-

Цената на едно
обещание
През ноември млСпалата година пред населението от Поганово и Трънсно Одоровци стоеше задачата незабавно да се за
почне с построяването на пътя Поганово-Погаиовсии манастир
за да можТпо този начин Трънсно Одроровци да се свърже с
ДимитроТград Пътят трябваше да бъде построен в най-кратък
спок от врече Въпреки, че имаше разногласия по този въпрос,
е. населението от Трънсно Одоровци мскашедастрок път
нъм Суково, а не към Поганово, окончателно се реши
строи път към\ Поганово.
Населението от тези села веднага пристъпи към изпълне
пие на тази задача. Двете села дадоха по 15 трудови акции и
всички изкопни работи бяха завършени до 10 декември. Оста
на да се прокара пътя през скалите, за което Общинската ску
пщина от Димитровград даде обещание, че тази. задача ще б
де възложена на група специалисти-миньори
До днес обаче това не е направено. Сега пРоиз^а' че .
Общинската скипщина няма обезпечени средства за тази цел.
%г^иалнститеУм2ъори търсили по 7.000 динара за веем ку
бически метър камък, а Общинската скупщна разполага само
I «Г.ЛИОН дияара Едно от оправданията за прекъсването на
тпзи важна акция е че отговорният другар от Общинската скуопява някакво ново тяло при скупщината, о
ш
ху себе си продължаването на акцията.
Щастие е, че времето прояви снизходителност към тоя
краА- Какво щеше да стане, ако тая година бг.ше като 1954 с
остоа! зима?
„
Какъв отговор тогава щяхме да дадем на това население.
Шастие с и това -е лекарят Тодор Петров по всякакво време
"два
&о
хората без «иаго Убеждавания, обаче онова, което е в изключи
акции компетенция иа „отговорните” се осъществява далеч по
телна
трудно.
трябва да пропаднат 1.077 трудодни на стотици
Нима Трънско Одоровци и Поганово зарад годишната поселяни от едйн „отговорен другар?!
Д- Йотов
чивка на

пи на зъба на времето и под
лежат на разпадане.
Преди няколко години Домо
вете на културата по селата бя
ха отстъпени на земеделските
кооперации, които да поемат
грижата за тях. И какво стана след това. Всички Домове
се превърнаха в складове и
в най-обикновени магазини, в
тях стоят дъРва, разни стоки
а свободни са по една две
стаи, къД.ето се устройват тан
цови забави и вечеринки . ..
Дали кооперациите са гото
ви да изпълнят дадената дума
при вземането на попечител
ство над Домовете па' култу
рата?
Според сегашното състояние
трудно може да се повярва, че
те се' грижат за културата. До
ри в някои села в Димитров
градско има остри инедоразуме
ния между кооперациите и мла
дежките активи по потношение
използването напомещенията на
Домовете на културата. Коопе
рациите вместо да подпомогат
културнонЗитовата дейност на
село. те от Домовете си пра
вят складове.
Подобно е положението и
със селските библиотеки. След
фузирането на всички библио
теки към централната библио
тека в Димитровград по села
та те почти са затворени, или
пък работят нередовно без да
се възобновява книжния Фонд.
И тук кооперациите не изпъД
пиха даденото обещание. В ония села, КъДето библиотеките
минаха под тяхно пспечителство почти са на изчезване.
Само ще напомним, че при
кооперациите трябва да съще
ствуваг гг фондове за Култура
От тези фондове (само някои от
са
набавикооперациите)
транзистори
или дък
ли
абонирали
на
се
са
някой вестник или списание.
Ползата от това не е голяма за
хцото кооперациите не поддър
жат Добре обзаведени читалища
Домовете на културата в По
ганово, Брайковци, В. Одоров
ци. Д. Невля и другаде постоя
нно се разпадат, а коопераци
ите в тези Ьела почти и не
предприемат мерки за поправя
М А.
не-го им.

Коча Попович ще посети България
Държавният секретар на въ
ншните работи Коча Попович
ще направи официално посе
щение ца съседна България
от 27 до 30 януари т- г. Това
посещение идва по покана на
министъра на външните рабо
'•ТИ на НР България Иван Ба-

шев. По време на посещение
то двамата министри ще вод
ят разговори по развиване на
сътрудничеството между Юго
славия и България и по актуални въпроси . в. международ
ните отношения.

Съобщепие за посещението на Бела Бнску
От 14 до 18 януари т. г. се
кретарят на Централния коми
тет иа Унгарската работничес
ка партия Бела Биску се нами
раше на частно посещение в
нашата страна. Бела Биску бе
гост на секретаря на Централ
ния комитет на СюК Алек
сандър Ранкович.
Покрай пребиването си в Бе
лг.рад другарят Бела Биску за
едно с другарите Раикович, Ко

лишевски, Веселинов и Тодоровнч посети Скопие.
Продължавайки практиката)
на периодически взаимни по
сещения и срещи между ръко
водителите на двете страни и
по този повод бе направена по
лезна и Сърдечна размяна на
мнения между Александър Ран
кович и Бела Биску по актУалните въплоси от които са за
интересовани двете партии и
приятелски страни.

Сйоходба между СФРЮ
и Унгария за Пътнически
шосейни съобщения

мени в Сайгоиското правител
ство.
Както съобщава Франс прес
от правителството еа сменени
Лу Ван Тинх, министър на фи
нансиите н Ван Туан, миг-вдеЪър информациите*. На тяхно мя
!
сто са наименовани директорът на кабинета в Министер
ството на отбраната Хуинк
Ван Дао и генерал Лиях Виен.
Покрай това в правителство
то са влезли още дв.ама генерали. Влизането на трите гене
рали в правителството, което
до сега съчиняваха граждан
ски лица, се тълкува в Сайгои като ново потвърждение
на доминиращата роля иа армията в Южен Виентнам.

На 16 януари в Съюзния се
кретариат за съобщения и тра
нспорт е подписана спогодба
между
правителствата
на
СФРЮ и Унгарската народна
република за пътнически шо
сеен транспорт. Според спогод
бата
ще
бъдат
открити
автобусни линии между двете страни.

Чърчил тежко болен
От 15 януари бившият мини
сТъ11Т',педседател на 'Велико- •
британия Уинстън Перчил се
намира в безсъзнание. Състо
янието на (деведесетголишния
държавник според лекарските
бюлетини още не е променено
и се съобщава, че е настъпиразгройство и
ло
тежко
церебрална тромбоза.
Пред
дома на стария държавник по
стоянно дежуруват множество
журналисти, репортьори и ма
са граждани, а световният пе
чат публикува бюлетините за
състоянието му на първите
си страници.

Промени в южно виет
намското йравишелешво
7

Ръководителят на южновиен
тамехата държава Фан Как
Су е подписал декрет за про-

Индонезия няма да
найусне нито една
от главните ейециализи- '
рани агенции на ООН
Според изявлението на гос
пожа Хурисгияди Субандурно.
заместник министър на здраве
опазването в Индонезия, Индо
незия няма да напусне нито е
дна от главните специализира
ни агенции на ООН. Тя е под
чертала, че Индонезия не въз
намерява да напусне
(ВХО),
нито другите специализирани
агенции на ООН. каквито са
Международната’<
органзация
на труда (ИЛО) и Междунаро
дната уния на
телекомуникаI
циите (ИТУ).
Индоггезия обаче вече е на
пуснала ФАО,
ЮНЕСКО И
ЮНИЦЕФ.

БРАТСТВО
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ПРОЗОРЕЦЪТ НА ТРЪНСКО ОДОРОВЦИ към
СВЕТА Е ВСЕ ОЩЕ ЗАКРИТ
— Какво измъчва селото под Влашка планина?
— Колко роднинските връзки в кооперацията влияят върху снабдяването
на селата в Дерекула?
менно през Поганово с Димитровград останаха безуспеш-

“ ™

ЕЗ“

Щ

<Н^„„СеГаШНОТО поло_
„ *Ше' 00066110 рлед въвежда

емЛХомН«

наПтда“

ра лош Път това село е стана-

вените махали

като

Селище,

ЖГн
ДГТТ^
ки аотикмл е г
^
АИна"
?ем. в Звонц,,. КЕлпн килограм
'
»гкян^ИНп^гяими?™ЪПмУ-а В Куса
г^гиятз^14
Искровци
принуждава
Ж™ саАм,^ла ое снаояват от
вонци. Докарват е коне или
на гръо..,Големите предприятия искат
ла снабдяват селото, но при ус-.
ловие стоките да докарват са
мо до Звонци. Кооперацията е
принудена да Търси по-малки
предприятия, които ако се съг
ласят да докарват стоките със
свои камиони до Трънско Одо
ровци поставят условия коо
перацията да вземе и други
стоки, конто такива тедприя
тия не могат да продадат на
друго място. И така понастоя
щем Трънско Одоровци се сна
бдява с индустриални стоки ■
от едно търговско предприя
тие от Вдасотинци.
—Това са обаче външни факто
ри които нито селяните, нито
кооперацията може в момента
да измени положението.
Но селото разяждат и вътре
вни проблеми.
На редица махленски конфе
ренции се поставя въпрос за
откриването или на още един

СДРута
страна след въвеждането на
тези блокове магазинерът и
"I
™«" «агКГ“га „,,ГХ
бени шишета, батерии за трай
зистори батерии за феиерчесап^ нтн.
0ще ^инал^та годта тРуАС>.
вият колектив взел решение или да се открият два магазина,
или да поставят двама прода
вача. Това решение на трудо
вия колектив по-късно приел
и управителният отбор на коо
перацията. Вместо веднага да
се пристъпи към неговото из
пълнение същия вънрос отно
во се поставя пред трудовия
колектив, който дава същото
предложение. Сега обаче това
предложение на трудовия колс
ктив на последвалото заседа
ние на управителния отбор би
ва изменено и на магазннера
се увеличава заплатата с 5.000
динара за извънреден тРУД- Обаче и след това решение магазинерът работи както и досе
га, т е. само осем часа.
В селото преобладава мнени
ето,, че магазинерът не иска
да приеме още един помощник
и своеволничи само защото е
роднина на управителя на ко
операцията. По всичко личи.
че това мнение на селяните не
е без основание. Факт е, че в
тази кооперация, с изключение
на книговодителя, всички слу

По лкИрпса ю шърШияша е Босилеград

Потребителите не са доволни

от обслужването

— Лош асортимент и слабо качество—

жещи са в някакви роднински
връзки. Управителът е зет на
магазионера по първата жена,
а на завеждащия счетоводство
Посетихме магазините в Бо
то зет по втсрата жена.. Той
силеград с цел да се запознаем,
с асортимента на предлаганите
също е в роднински връзки и
с доставчика на кооперацията.
стоки и да узнаем кои стоки
счетоводството няма. Често поставяхме въпро
Завеждащия
са защо няма някой артикул,
пък е .роднина на магазннера
но рядко получавахме отговор
на изкупуването и на-касиера.
И така почти цял едни род е в
Магазионерите, по стар навик,
управата на кооперацията, На
слягат с рамене и не дават задо
нас не ни' е известно к»й кога
волителен отговор.
е постъпил на служба в коопе
Най-напред надникнахме в зе
рацията, но тази семедейност
магаизн на земеде
дава поводи за констатация, 'ленчуковия
лската кооперация „Напредък”.
че това е причината на много
Още от вратата видяхме, че тя
то неразрешени проблеми, за
неоправдано носи тази фирма.
грубото отношение на магазио
Това, което се продава тук мо
нера към хората, за неговото
же да се продава в койгго и да
упорито становище да остане
било магазин. Вътре няма овосам в кооперацията, за лошо Щия, зеленчуци — освен консе
то снабдяване итн.
рвирани.
Приемането на новия каси
Поставихме на магазионера
ер в кооперацията през авняколко „неприятни” въпроса:
1-уст миналата година е още ед
но доказателство, че външно
— Имате ли поне нещо от
лице трудно може да намери
плодове?
работа в тази кооперация. Спо
— НямЬме.
ред изявлението на книговоди
теля, който осем месеца изпъ
—. Защо?
лнявал и длъжността на касиер
— Казват, че ги няма на па
и на книговодител на конкур
зара.
са участвували още петима ду
ши с по-добри квалификации
Търсихме сирене, масло, мар
от сегашния касиер, но всички
гарин, колбаси, ябълки, сухо гро
други молби били отхврълени.
зде, лимунови, смрчни, но от вс
ичко това не намерихме нищо
Зареждащият счетоводство
в този магазин. Защо няма —
то вече за втори път дава оста
на тоя въпрос не можаха да ни
вка на дължността си и найотговорят и другарите, които
сетне се взема решение от 15
работят
по снабдяването. Техни
януари т. г- с него да се склю
ят тоговор обикновено се изчер
чи договор за работа на неоп
пава с това: ,.,тези артикули сл
ределено време, докато не се
або се търсят”, или „трудно се
намери друт човек за този
намират на пазара”. . . От дру
пост. Казват, че т0ва е направе
га страна потребителите еже
но не затова защото не може
дневно търсят такива стоки.
в момента да се намери друг
Значи, че за тях съществува
човек, но за да може той през
интерес.
това време да си обезпечи ра
Отбихме в магазин ,,НаМа”.
бота в Димитровград, кълето
прави къща. И не без причини
Най-напред хвърлихме пог
хората поставят въпроса каклед към витрините. Те бяха не
во ще стане ако то'й утре или
подредени. И в тях имаше съв
други ден намери работа и вне
сем малко стоки.
зашто напусне кооперацията.
Влязохме вътре и поискахме
Естествено такива отноше обувки. Такива не намерихме.
ния и постъпки в земеделскаНа въпрос защо липсва този ата кооперация предизвикват ртикул продавачите не можа
различи реакции и всичко се
ха да ни дадат отговор. След то
с-говарва, понякога и неоправ
ва потърсихме вакса. И тази
дано, върху плещите на упра
„дребулия” липсваше. Минах
вата на кооперацията.
ме към щанда където се прода
ва конфекция. Там имаше мно
И така селото и неговите жи
го хора. Разглеждаха стоката
тели притиснати от външни,
засега нерешими, и вътрешни
и незадоволително въртяха гла
фактори чакат някаква развр
ви. Обърнахме се към някои от
ъзка отвън. Но по наше мие
тях.
не това е работа на обществе
Владимир Стоичков, препода
но-политическите организации
в селото и на органите на уп
вател в Босилеград ни каза:
равлението на кооперацията.
— Незадоволителен е асорти
ментът на стоките. Нямаме въз
Димитър Йотов

можност да избираме онова, хо
ето желаем. И тук не става
въпрос за цената. Ние търсим
качество и добра изработка. Обаче съществуващата конфекция е от малко известни предприятия и не е по вкуса на по
требителя. ..
__ Откъде се снабдявате с ко
нфекция?
— Обикновено от вътрешност
от Лесковац, Владичин
та
хан и др. по-големм градове —
каза др. Стоичков.
Подобни отговори можеха да
се чуят и от останалите купу
вачи.
Отбихме се в магазина на тъ
рговското предприятие „Слога”
очаквайки, че положението тук
ще бъде по-добро с оглед ва то
ва, че тази организация се зани
мава само с търговия. Подобно
е положението и тук. Наистина
витрините са пълни със стоки,
но с един и същ асортимент,
Потърсихме някои артикули,
необходими в ежедневния жи
вот — не ги намерихме. Търсих
ме жилети, обаче такива вече
3 седмици няма нитго в един
магазин в Босилеград.
КАКВО ИСКАТ
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Босилеградчани не са доволни от услугите на търговията.
Не намират търсените и необход им и стоки. Често пъти за дре
бни работи са принудени да се
излагат на ненужни разходи и
да отиват във вътрешността. За
това те имат много забележки
за работата на търговското ггре
дттриятие и земеделската коопе
рация. Казват, че доставчиците
не са заинтересовани да набав
ят основа, което се търси, а ко
ето съществува на пазара, Те
пък се оправдават, че тези сто
ки липсват на пазара.
Потребителите отправят забе
лежки и по отношение на обслу
жването. Търговските работници малко знаят за вежлива и
културна услуга.
Очаква се занапред търговия
та да обърне повече внимание
за нуждите на потребителя, а
не самЪ да набавя стоки, от ко
ито се осъществява най-добра
печалба.
В. Велинов

Пред завършване на годишния баланс

В „Кин-Став“-положителна равносметка
Гостилничарското предприя
тие .ДСиинстан" в Босилеград
приключи годината с положи
телен баланс). Осъществената
възлиза
па
реализация
48.000.000 динара. при план
45 милиона. Разходите са 57
милиона, а дохода на предпри
11 милиона. Чистят
ятието
приход е 9 милиона За фоило
вете на предприятието ще бъ
дат заделени 2 милиона, а за
фонда на заплатите 7 милиона динара.
Все пак съществуват редица
неразрешени проблеми от обе
ктивен характер, които не мо
гат да се разрешат .само от
страна на предприятието.
Кафенетата и управата са
поместени в частни сгради и
не съотвсствуват на целта. То
ва са стари, дотраяли помеще
ния Кухнята работи на при
митивен начин — също така
ка както преди 10 и повече го
дини. Естествено, при такива

условия не може да се очаква
намествана, услуга.
Всички тези проблеми пред
приятието не е в състояние
да разреши със съобствепн

сили и средства и му е необхо
дима помощ от Общинската
скупщина.
В. В

НЕЩАСТНА СЛУЧКА
Неотдавна загуби живота си
Арсенко Янков, 55 годишен се
Лянин от Ярешник, Боснлегра
дско.
Заедно с още двама съселя
ни той тръгнал от Крива пала
нка за дома сн. Тримата се о
тбили при един познат в Би
стър, където пили ракия, Тъй
като Арсенко пътувал с кои,
той се задържал повече, а дру
гарите му продължили пътя
сн, Когато вече било сред
нощ. Арсенко си тръгнал у до
ма.
На минаване през каменис
тото и твърде схпасно място
„Копаннца" два километра от
Бистър, той паднал от коня и
се търкулнал в амбнс дълбок
около 40 метра. Долу, в Ярешиишка река останал на място

мъртъв. Намерили го сутринта
около 7 часа.
Предполага се, че е до това
нещастие дошло поради това,
че е Арсенко бил пийнал и не
е можал да се Дцткн на коня.
В. В.
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?' ИЗ ТРУДОВИТЕ КОЛЕКТИВИ

ДИНАМИКАТА ТЕГЛИ НАПРЕД
Някои не зачитат
законите
Съществува конституция, съществуват закони, разписаг ния, органи на самоуправлението, работнически
вителни органи, колективи, трудещи се; съществува^пдминистрация, началници, заместник началници — всичко което тряб
ва па нашата общноствепа-политическа и стопанска система. И
всичко е насочено към най-осповпата цел — правата хна трудовия човек да пам:ерят най-пълен израз, както го изискват спе
цифичните белези на нашата социалистическа демокрация Съ •
ществуват и обществено-политически организахщи за идейно
«рГГП1ЧеСК0 въздействие върху съзнанието па трудовия чо
век за неговите права и задължения.
Всхсчко това съществува XI в търговското предприятие „7
ли, в Димитровград, но въпреки това правото на трдугщия се
па задължителна годишна почивка не съществува или съхцествува само формално. И още много неща не съществуват в това
предприятие (което предвгхждат законите), касаещи се за работ
пиците.
В протокола на общинския инспектор по труда се казва:
„На
... учениците
л
8 ст°нанство не се издава решение за ползване
гоо1/,Т тп
™лзвали годишната си почивка, което значи че има
щду Тази организация, покрай това на тезхг работници не е обе
зпехчила бхипдтхг К. 15. От администрацията сигурно не са остана
ли без К 15.
Това .не е всичко. Привеждат се и нарушения на ^трудови
те отношения. Ружица Апдохюва е постъпила па работа без
бз'гф1с?са на ™вода за заемане на работна ръка Асен
Митов, Станко Алексич и Велчо Тонев са постъпили па ппбоТ
ни места, които не са регистрирани като свободнхс при Заводавсички гТи ВеЛЧ° ТОНев Н*ма и ^ужебпа бележка щ Завода
Вси гки са постъпили на работа през втората половина па мина
лата година.

щщшшштш

пхгте доходи итн. И по-нататъшни грехове - няма евиденхшя за
гезвънредна работа и няма необходими решехшя за това, не се хез
дава писмено изчххеление за изплатените лххчни доход и, които
ие се изплахцат въз основа на правххлника за резпределението
а е предприятието разпххсват конкурс за онхгя места, които не
са хгредех!денх1 с правилнхека на предприятието. И иакрая тази
трудова организация има. правилник за трудови отношения за
К ОХ1ТО не е дала съгласие нито Общхшската скупщина пито Об
щинския синдикален съвет.
Значи дебело досие на търговското предприятие „7 холи”
за нарушаване на закохюстта. Позволяваме си да поставххм въпроса, дали някои за това ще бъде подведен под отговорност?
Поствяме го захцото се касае за най-осхювнхг права па трудовххя
човек, а на органите хш самохупрвленхгето едик друг въпрос: как
управляват и кой решава в тяхно име?
Милош ВАКИ.Ч

Похвалени шофьори
По повод 15 януари — Деня
на шофьорите в Димитровград
бе устроено кратко тържество
на което Богдан Игов, Тодор

АНН КУТЛЕР

(2)

Максимов и Спасен Гацев, чле
кове на димитровградската сек
ния получиха похвални грамо
ти за примерност в работата.

НИКОГА В ИСТОРИЯТА НА
МЕДИЦИНАТА
Тия четири чудеса може би
повече бяха изненадали специ-

като. ггри това на машините
ще работа трета смяна и ново
увеличение на -мощностите' а
„мокрят" цех.
ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С КОО
ПЕРАЦИИТЕ
Откакто. кожарата доставя
сурова кожа от свободния па
зар „Братство" се оказа в мНо
го по-благоприятно положение
или поне така изглежда, защо
то Димитровградско има значи
телим резерви от висококаче
ствена агнешка кожа. По на
ше мнение при това трябва да
разгледаме и един проблем,
който може да се реши само
ако съществува добра воля и
димитровградска община ако
ако земеделските кооперации в
земеделските кооперации и ко
жарата имат икономически ин'
терес в сътрудничеството. Счи
таме, че всички обстоятелства
говорят в: интерес на това съ
трудничество. Защо кооперации
те например не би агнешката
кожа продавали на кожарата
при съответни цени, а кожара
та да осигури на кооперациите
-процент р осъществените (пе
чалби. Такива отношения ще
бъдат изгодни и за едните и
за другите. Кооперациите подобре би реализирали сурова
та кожа с по-малки режийни
разходи, а кожарата по найнепосредствен начин би полу
чавала доброкачествена кожа
в достатъчно количество. Така
би се намалили разходите око
ло доставката на суровини и
улеснила работата на комерци
алната служба. Стопанското Съ
трудничество върху тази осно
ва би могло да бъде предмет
на разискване и на едно от
п оедстоя щите
заседания
на
Общиниската
скупщина без
претенщш да дирижира, йода
„открива" вътрешните резерви
на своята територия и да про
намира Пътища за тяхното попълно използване.
ДОСТАТЪЧНО ПРИЧИНИ ЗА
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ФАБРИ
КАТА
Да ли развитието на „Брат
ство" зависи от изграждането
на халите? По всичко личи, че
Няма сериозно подобряване на
работата в напълно нефункцио
палната сграда, с малки поме
щения разхвърлени в партера
и на етажа. Това създава се
риозни трудности в организи
рането на съвременни техноло
гически процеси.
Обаче, започнатата хала сам
мата фабрика не може да построи. 'Проектосметната докуЦ

ШИРИ СМЪРТИ НА НОБЕАОВЕЦА АДНДАУ

Между живота и смъртта

Цели четири дни, глух, ням и
сляп, Ландау беше между жи
вота и' смъртта. А тогава пла
мъкът на живота угасна в него:
сърцето престана да бие, диша
него спря, налягането спадна
до нулата. . . По всички меди
цински критерии Ландау беше
мъртъв. Но инжекции на адре
налин, строфантин, пряка инфузия на свежа, топла кръв в
артерията, коят) води направа
в сърцето, увеличаване на кис
лорода, притичащ в тялото на
пациента, успяха да го върнат
в живот след три минути. Лан
дау продължаваше да живее в
пълно безсъзнание На сед^Iя
ден смъртта пак се върна. О1НОРО Ландау доживя клин. че
ска смърт, но лекаоьте успяха
да го върнат отново. Това се
повтори още двата пъти
де
ветия и единадесетия ден от
(злополуката. Четири пъти ле
карите направиха чудо, четири
пъти те успяваха да възкресят
пламъка на живота в тялото,
което бе умряло.

Фабриката за обработване
на дребни кожи „Братство" в
Желюша е основана през 1961
година. В помещения, които
най-малко с-ьответствувад- на
едно организирано производ
ство, занаятчиите и дотогаваш
иите земеделци започнали да
„щавят" кожи и малко от тях
мислили, че вече в третата го
дина ще станат износители на
кожени палта и ръкавици. Без
специалисти и добра организа
ция на производството, без опити в организираното произ
водство, без Аостатъчпо суро
вини и възпронзводствен мате
рнал, колективът малко по мал
ко- преодоляваше трудностите
тите и подобряваше техниче
ската оборуденос-г на предгоои
ятаето.
Миналата година педесетте
члена, ига този трудов колектив
успяха да произведат различни полуфабрикати и фицалии
кожени
пропзводения пове
че отколкото бяха запланува
ли. Измерено с бруто-продукт
един работник през 1963 година
е произвел стоки за 3 милиона
и 700 хиляди динара, а минала
та година за 5 милиона и две
ста хиляди динара. Планирано
то производство от 142 милио
на динара е преизпълнено о
повече от 100 милиона маплате
на реализация. Успоредно с
това растяха и личните дохо
ди и се изменяха отношения
във вътрешното разпределе
ние. Значителната реализацкя
допринесе трудовата организа
ция да може да дели фондове
тс в съотношение 40:60, докато тази година това съотноше
-ние ще бъде 50:50. Средните
лични доходи ггрез 1963 година
възлизаха на 17 хиляди дина
ра, миналата на 27.000, а спо
ред новия правилник за разпре
деление на личните доходи та
зи година трябва да възлизат
на 30 хиляди динара. Съотно
шението между най-високите и
най.низки лични доходи сега
е 1:3. Миналата година всеки ра
ботник е получил още по той
месечни заплата. Същевреме
нно колективът от собствните
си средства е заделил 18 мили
она динара за построяване на
хала/без коят^о не може да| се ра
мисли съвремена организация
на производство и на техноло
гически процес.
Три основни момента повли
яха за напредъка на предпрня
ттето-реоргаиизацияТа. по-сти
мулативния начин на възнагра
ждаване и разширяването на
„мокрия“ цех със средства на
предприятието. От началото на
миналата година същият брой
работници работеха в три сме
ни. а през тази се планира фи
Зсичесю! обем] на производството
от 250' милиона динара без увеличаване на работната ръка

алистите, отколкото обикнове
ните хора. Никога дотогава в
историята на медицината не е
било известно, че някой болен
е останал жив, след като чети
ри пъти е бил клинически мър
тъв.
След четвъртата криза смърт
та като че се отказа от жела
нието да вземе Ландау. Обаче
Ландау още беше в критично
положение, напълно парализи
ран, с едва забележим пулс, без
каквито и да било реакции на
дразнения.
Една стройна,
необикновено хубава и още млада русоко
са жена не напускаше стаята
на Ландау. Дни и нощи прекар
ваше кой леглото загрижена и
тъжна. Конкозида Ландау, съп
ругата на учения, цели седми
ци наблюдаваше
безпомощно
борбата, която нейният мъж во
деше със смъртта.
Група най-известни съветски
специалисти лекари постоянно
дежуруваха край болния, за да
интервенират във всеки непред
виден случай. Но за Ландау не
се грижеха само лекари. Него
вите колеги —атомистите — бя
ха си оформили свой екип и за
едно бяха конструирали специ-

ално легло, което позволява да
се повдигат отделни части на
на човешкото тяло. Групи найизвестни инженери и конструк
тори дежуруваха денонощно, за
да обезпечат нормалното функ
циониране на апаратите за кис
лород, кръв, за извличане на
гной от раните му и под.
Други учени, служеха като
обикновени куриери, телефони
сти или шофьори. Така един
славен академик един ден с не
търпение очакваше на московс
кото летище пристигането на
самолета от Лондон
Пилотът
трябваше да донесе малък па
кет със чист уре, пратен от Омс
фордокия университет за Лан
дау. Само този препарат може
ше да действува върху един ци
рей, които се оформяваше от
вътрешната страна на черепа
на болния, и угрозяваше живо
та му. Съветските физици бя
ха телефонирали на своите ко
лети в Оксфорд и един оксфор
дски нобеловец-физиолог сам
бе приготвил в лабораторията
си
необходимото количество
уре.
Но основният проблем, си ос
таваше неразрешен. Прегледът
на мозъка на болния показзаше, че вътрешните повреди са
пресекли няколко извънредно
важни нерва. Освен това мозъ-

кът му дълго е бил без кръв и
кислород и можеше да се пред
положи, че са станали значи
телни и трайни повреди.
Затова и се поставяше въпрос
дали лекарите ще успеят да
върнат болния в нормален жи
вот или трябва да се помирят с
това да поддържат едно тяло
което само ще вегетира. Постав
яше се и въпросът, има ли сми
съл да се продължава с едно
такова съществуване, за което
не би се изяснил" и самият бо
лен.
По това време и големите учени от Запад се обявиха про
тив тая борба на своите съветс
ки колеги, Така в „Ланцета”,
едно от най-авторитетните ме
дицински списания в Англия,
се появи специален уводник, в
който се казваше, че няма сми
съл да се продължава животът
наедин славен, ранен в мозъ
ка, когаго вече е западнал в
състояние, от което няма изход.
Но седем седмици след зло
полуката лекарите разшириха
конзштума, преди да решат да
се оперира ли или не.
От Канада пристигна знаме
нития неврохирург д-р. Пен
филд. от Париж — известните
професори
от Сорбоната д-р
Гарсия и д-р. Гийо, от Прага —

менгация за строителните ра
бота, инсталация и оборотни
средства' възлиза на 200 милио
на динара. Стойността на про
изводството след реконструк
ция би възлизала на 1 мили
ард динара.. Само общности'
може да интервенира всички
работи около халите да се за
вършат в най-кратък срок от
време Съотношението между
предвидените инвестиции
й
стойността на годишното про
изводство показват, че вложе
ните средства биха били полез
но употребени. От такова рен
табилно предприятие никого
не би заболяла главата. Разби
ра се, че тогава, а и сега товае належащо, в предприятието'
би се поставили искания за осш-уряване на инженери, тех
нолози:,
висококвалифициран
и квалифициран кадър.
Дали и кой ще помогне, на
фабриката да осъществи свои
те амбициозни планове зависи
и от ангажирането на Общин
ската скупщина, т. е. от това
колко тя съглежда перспетава
та на кожарската индустрия в
общината, или пък към този
проблем подхожда в светлината
на интеграцията с' фабриките
за кожи в околията и републи
ката.
Както и да е качеството на
кожените палта, кожените Рънавици и на шофьорските кожени палта говори, че има оп
равдание фабриката. Миналата
година например тя изнесе 10
хиляди чифта мъжки кожени
ръкавици и установи делово съ
Трудни чества а редица) предпрня
тия в страната и няма пито ед
на рекламация на произведе
нията. Това значи, че качество
то на произведенията отговаря
па Изискванията на Чуждестрання и на нашия пазар.
Ориентаровката към произ
водство на кожени палта, ко
ето миналата година прелетав
ляваше 70 на сто от общото
производство, показва, че фа
бриката вижда перспектпвата
си в специализирано произвол
ство.
Това не е малък успех още
повече, че условията за работа
са твърде примитивни. Какво
би било ако условията се подо
брят и ако биха се използали въ
зможностите за интеграция с
другите фабршш?
М. Бакич
д-р. Кунц. Този вече интерна
ционален конзилий от суперспе
циалисти няколко дни разиск
ва за- съдбоносното решение,
Но
веднъж, преглеждайки
може би за петдесети път бол
ния, канадският
неврохирург
откри нещо — първия блясък
на съзнание у болния. „Негови
те- очи като, че ме гледаха. Ко
гато се отстраних, погледът му
ме следеше,
Очите му значи
бяха пощадени от парализата.”
Пенфилд и някои други лека
ри предложиха тогава да се из
чака с оперирането.
Три месеца след злополуката
Ландау изговорил първата ду
ма.
Шест седмици след това за
почнал да говори нормално.
На пети ноември на шведс
кия дописник в Москва бе оба
дено, че Шведската акадеоия
на науките е присъдила Нобе
лова награда на физика Лев
Ландау за неговите издирвания
за държанието на хелия при низ
ки температури.
Тичайки, ^гз коридора на бол
ницата шведският дописник сре
Щнал съпругата на Ландау, на
която съобщил новината. Тя
пък помолила лекарите да й по
зволят да остане с мъжа си са
мо три минути, за да му съоб
щи първа и за формалното пот
върждение на неговата гениал
ност.
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СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

МИТКО НЕ ОБИЧА ДА СКРИБУЦА
Той не е от ония, които го
ктори и други служащи, кои
ворят на улицата, а все пак —
то получават и по 50.000 дина
има неприятности.
ра,... А всички вие знаете, че
такива има в Димитровград не
Като започна да говори за
едини. Значи аз е 12,000 динара
своите несгоди на годишната
конференция на Съюзените ор съм в „трети план", а те —не
гагшзации на бойците всички зная в кой, но сигурно в ггърс внимание го слушаха. А Мит . ви...
ко Евстатиев. баща на три де
Е тия неща другари, не зна
ца, с 12.000 динари, военен ин
я ДО кога ще ги има у нас.
валид от последната война иНякъде ги наричат връзка, ня
ма много какво да каже..,
къде протекция, аз ги наричам
Но бих желал ни
— Другари, имам първо да приятелство,
то един от тия названия да не
кажа това, че някои хора от
И просто когато ста
Общината без причина се сър остане...
ва дума за „планове” предим
дят на нас инвалидите. Вижте
ство наистина да се дава на
какво, аз не търся нищо, на
ония, КОИтО действително го
което нямам право. Излезе ли
имат...
някой закон с който нещо ни
...После искам и друго нещо
се дава — търся. Пък и защо
да кажа другари... Вече от дъ
да не.,. За това време съм ос
лги години се измъчвам с тая
танал половин човек.,, Да, но
това не харесва на някои хо моя протеза, на крака..,. Всяка втора година по закона, Об
ра.... Що можем, като имаме
А
щината ми плаща нови.
право — ще търсим.,. И мисля
предприятието за ортопед ски
че не критикарствувам когато
помагала ги прави негодни тия
търся своите права..,
Митко има само 43 години, протези. Принуден съм да си
а 100 на сто е неспособен за ги поправям затиото тези ко
зи. които ми изпращат макар
работа.
че
-вземат
мярка
изобщо
— През последните години не са годни... Скрибуцат, А аз
се наложи да лежа постоянно другари не обичам да скрибу
в постелята. Беше ми необходи цам. Не мога да поднасям то
мо домашно гледане. Жена ми
ва. Та една година ли е,„ И
постоянно беше до мене.,, Се
другите хора — военни инвали
га когато се чувствувам по-до ди се оплакват, че ортопедски
бре, стана проблем как да я за те уреди не им били добри..,
А защо е така? Защо не се
ема на работа. Правих някол
сметка? Една протеза
води
ко заявления, молих, опитвах струва 60,000 динара. И Общи
и чрез наша-а организация,
ната плаща. А не мога да ги из
но другари — не върви. И, да
ползвам,,.
видите един ден отивам при о
Та казвам тия работи трябва
тговорника по този въпрос. И
да се оправят. И много друето какъв отговор получих:
ги... Нашата организация е ви
новна, че на време не е оказа
Казва. вие сте в „трети
план” другарю. По-точно моя
на помощ на момичето от Лута жена де. защото аз не съм кавица, чиито родители са загоден изобщо за работа. Пигинали от последици от войнатаДо А то вече е станало„/изгутам тогава аз другаря и всич
бен случай.л Но ние не се събира
ки други: кои са в първи план?
ме често, или когато се събиДали Съпругите на разни дире

ЗА РАЗВИТИЕТО
НА СЕЛСКОТО
СТОПАНСТВО

• • •

раме, не решаваме нещата се
риозно..,
— Има право другарят Мит
ко — одобряват всички на ко
нференцията. Дори се дава обещание, че ще му се излезе
на среща..
Другарят Митко сяда доволен.
И наистина той правилно це
пи нещата. Не трябва да поз
волим да скрибуца нещо в отнешенията към хората. Та па
ли първата наша грижа е гри
жата за човека. После — и то
ва първи, втори и трети план
— ако нещо ' „не скрибуцаше"
тук таме — тия планове не би
ха съществували.
Има право другарят Миткр,
когато казва, чс не иска да
.скрибуца”...
Но трябва ли и да види ня
кой — къде скрибуца?!

ДОСЕГА 99 СЛУЧАИ НА
ЗАБОЛЯВАНЕ ОТ ЖЪЛТЕНИЦА
Д-р Цветков: ,.СЪШЕСТВУВА ОПАСНОСТ ОТ ЕПИДЕМИЯ!”
От набелязаните превантивКъм кРая на миналата годи
на в Димитровград ежедневно ни мерки, които е наложила
се явяваха случаи на забол комисията от Ниш още не е
яващия от жъленица. Според образувана служба за дезинфе
киия.
сведения, които получихме в
От разгово-р с Никола Цвет
Дома на" народното^ здраве в
ков. управник на Дома па наДимитровград до 15 януари е
родното здраве в Димитров
имало 99 случаи на заболяване
град узнахме за мерките, кои
от жълтеница. Повече от 80 на
сто от заболялите са ученици то се предприемат за спречава
от гимназията и основното у- пето па жълтеницата.
_ Съществува опасност жъ
чилище в Димитровцоад, а в
последно време има случаи на
лтеницата в Димитровград да
заболяване и в Паскашия. Гра получи епидемичен ха.раюер,
макар че болестта затихва. Все
дини, Бачево и Желюша.
Ненадейното появяване па жъ още съществува сериозна опа
сност. защото вирусът на тази
лтеница в Димитровград иало
болест е силно издръжлив. Ви
жи да се предприемат спешни
мерки за предотвратяването на
рус А, който предизвиква жъл
теницата загива на температуепидемия. Група лекари при
Дома на народното здраве в
ра от 170 градуси.
съдействие
със санитарната
Понастоящем за борба
служба в Общинската скупщи
против жълтеницата са анга
на предприемат всичко възмо
жирани 4 лекари ат Дома па
жно за да не се дойде до опанародното здраве в Димитров
положение.
Така
веднага
сно
град. За да не сс дойде до слу
на
заболя
след първите случаи
чай на заболяване на деца от
вания от жълтеница в Димит
крихме детски диспансер. Из
ровград бяха наложени някои вършихме и систематични пре
превантивни мерки като обеза тлели на учениците и препода
рзяване на водата, изолация
вателския персонал. Всички у
на болните от жълтеница, а
ченически кухни са закрити а
било е издадено нареждане во
настоящата ваканция също ще
дата от , Строшена чешма” да спомогне в борбата срещу тази
не се употребява.
болест.
Към края на декември 1964
— Има ли последствия при
голина в Димитровград е преболедувалите от жълтеница?
бивавала комисия за борба про
ко— Досега боледувалите от
жълтеницата
от
тив
с жълтеница в Димитровград не
съдействие
в
ято
Димичувствуват никакви последици,
о т
група
лекари
направила ан ко зашото са лекувани на време,
тровград е
та всред боледувалите от Жъл но жълтеницата може да стане опасна ако не се спречн в
телица за да се установи при
началото...
чината за тази болест.
__ Щом получим резултатиМатериадите от анкетата се
от анкетата ще прслдтрнсобработяат гв Медицинския Фа те
мем нови мерки за Пълно от
култет в Ни ш и резултатите
страняване па опасността от
ше бъдат известни до края на
жълтеница заяви на края д-р
Тогава
настоящата седмица,
ще бъде известен причините Цветков.
М. Андонов
лят на болестта.
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панскт^Дас”лкети ^тТХт^вграДСКО по
проблемите на селскостопанското производст
во в комуната наблегнаха върху това, че и в
така наречените пасивни предели е възможно
изгодно съвременно селскостопанско лро>«
водело, почиващо, върху специализацията на
продукцията и прилагането на съвремен
чин на обработване.
В няколко следващи броеве ще публикуваме мненията по тези въчтроси на селскосто
папските специалисти от всички наши кому
ни, които каним да вземат участие в тази на
ша трибуна.
Откриваме я с няколко откъси от доклада на агронома Славчо Димов, по който се разисква на гтроведените разговори през по-миналата седмица.

М. Андонов

‘»

В Димитровград

ч •<

ЖИВОТНОВЪДСТВО, НО ПРИ СОЛИДНА
ФУРАЖНА БАЗА

БЕЛЕЖКА

ГОЛЯМА
НЕОТГОВОРВОСТ
През м. октомври 1929 годи
на Босилеград и с. Райчиловци
са получили за първи път елек
трнчиеско осветление. Тогава
била построена първата малка
водоцентрала на Божичка ре
ка. Тази централа се използва
ше все до 1961 година, когато
Босилеград получи електриче
ски ток от Власина. ■
Обаче какво стана след това?
Старата хидроцентрала е на
немилост на несъвестните гРа'
>кдани. Затова днес тя се нам1гра в жалко състояние: счу
пени врата и прозорци, развалени два генератора, които
стоуват по пяколко милиона
динара, около сградата се на
мират части от машините. Един
от тези генератори е купен са
мо преди осем години.
Несъзнателни хора започнали
да свалят и покрива на сгра
дата.!
Хората се питат, кой трябва
да води сметка за този обще
ствен обект? Къде са органи
те па Общинската скупщина?
Къде са н политическите ор
ганизации? Защо не сс даде
предложение този обект да се
използва за нещо друго.
Сегашното ни отношение към
този обект може да бъАе само
характеристика затова какви
стопани сме и как се отнасяме към обектите, които Дълги
години са използвани за нуж
дите на населението.

Развитието на селското сто
панство в бърдовито-планинските предели е твърде сложен

1"

шж

Мандрата в село Сенокос

проблем, за разрешаването на
който е необходимо всестранно
познаване на съществуващите
условия, а също и редица дру
ги фактори от стопански харак
тер, важещи за дадени краища.
Обикновено тези планински пре
дели съвпадат по граница
с
икономически
слаборазвитите
краища в републиката. Затуй и
селското стопанство и развитие
то м(у трябва да се гледа през
призмата на съвкупното разви
тие, като при това се утвърди
една трайна насока и се изгот
ви дългосрочна програма по сел
скостоланското развитие.
Васил Станчев
Най-естествено е да се акти
вират най-наттред ония произ
водствени мероприятия, които
при възможно най-малки вложения ще обезпечат още в са
мото начало най-добри иконо
мически резултати.
Животновъдството е най-доЙейуп Айчуин. шестогодишно
ходио и за условията най-под
момче от Измир. Турция, пъ
ходящ отрасъл.
тувал с., майка си на 13 януари
Но общо известно е, че фу
т. г. п още двама братя за За
падна Германия с бързия влак. ражната основа е условие за вси
Понеже вратата на и хода не чки следващи мероприятия в
били добре затворени, към Ста тая област. Първата мерка, ко
личене, по невнимание, Йейуп ято се налага, а която мРже да
се проведе без големи средства
изпаднал и тежко се наранил.
Йейуп Айчини се намира в е да се наторяват с изкуствен
тор ливадите. Това мероприя
шийката болница ма лекуване.
тие би осигурило най-малко удволва-не на сеиодобива от същитс повърхности и естествено
дв се обезпечи увеличаване на
стадата.
Доказателство за икономияес
ката полза от такова наторяваНа 10 януари в село Внсочко
не са опитите в ДимитровградОдоровци Мара Златанова сго
еко и в другите краища, напри
дявала дъщеря си за младеж
мер в платината Златибор. На
от с. Бачево.
Златибор «©наторявани ливаЩом сватовете напуснали къ
ди (1 хектар площ) дават сред
щата й Мара паднала и ум но 1.717 кг сено. Същата почва
и еднаква по големина площ на
ряла.
торена със сто килограма мише
Предполага се, че 45-годшпрален тор дава 3.629 кг. от ХвК
пата Мара е починала от сър
тар. Подобни резултати са осъ
дечен удар.
гцествени край Власина, на 1Со
паоник, където добивите през
последните пет години се дви
жат средно към* 4.000 кг. от хек
тар са на по добри м(еста и до
6.000 кг. Общо, след наторяване
то па ливадите се получават
две хиляди килограма от хек-

Изпаднал от влак
и останал жив

Вместо веселие
— скръб

тар в повече, което преместнато в пари въолиза на 50.000 ди
нара докато стойността на торо

вете изразходвани на 1 хектар
площ възлиза на около 10.000
динара. Разбира се, самото ка
чество на сеното от наторените
ливади е много по-добро, и то
ва увеличава икономическата
полза от провеждането на това
наторяване.
В доклада се 1гзтъква, че до
бивите на по-добри ливади при
по-интензивно торене дават до
биви и до 11.810 кг. от хектар
или средно 7.620 кг., докато не
наторени съседни площи дават
само 2.640 кг от хеткар.
Разходите за наторяването из
числени на килограм тор и до
бив на сено дават следните ггоказатели: наторяването обремен
ява един килограм тор увелича
ва средно производството на се
но с 6 килограма и двесте гра
ма, което значи, че ползата о?
употреба на тор е няколхократ
на.
Нашите краища обаче имат
естествени ливади на огромни
пространства. Общественият сек
тор също така притежава зна
чителна част сгт тях. Значи да
се върви на поголовно наторя
ване на площите е невъзможно
зарад недостиг на средства.
Възможно е обаче друго
ко
операциите да влязат в промз
водствено сътрудничество със зе
меделокитге производители. Ко
операциите да отпускат средст
ва за наторяване, а земеделски
те производители договорно с
кооперацията да угояват доби
тък, а сметката да се прави м(е
жду тях, чак когато производи
телят предаде добитъка, който
е угоявал. При такава дейност на
кооперациите би се осъществи
ла двойна полза; в сътрудниче
ството би се засилила фуражна
та база и би се подобрил
оборотът на качествен угоен до
бнтък.

I

В следващия брой: Овесът и
картофите .хогаг да обезпеча
ват над пет пътм по-големн дв
бием.
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братство

В очакване на рейса
Селото все ощг тъне в мрак.
В магазина бумти печка. Около
нея пълно долнолисичани. Повечето са насядали по м1асите,
а само няколко стоят. Всички
облечени в антерии, увити
с
дебели вълнени шалове. Тълпят
се и подават ръце към печката,
Чакат рейсовете,
които вече
трябва да минат — един за Бо
силеград — други за Скопие.
Топлината на печката се ши
ри и замъглява прозорците. На
вън под ударите на вятъра
бръмчат телефонните жици, ка
то че бръмчи рейс и наведнаж
вратата става тясна, понеже вси
чтси желаят да излязат по-ско
ро. След тази измама те отново
се връщат и заемат местата си,
Всички приказват шумно за
крамолите ,за постоянните де
ла. Долнолисиичани постоянно
се съдят и ежедневно се тълп
ят пред съда в Босилеград, но
това най-често става без при
чина. Отдавна ги е захванала
съдомапията и селският каприз.
За една педя земя, за дърво за
псувни
те се съдят. Това е
начин да си отмъстят, но и на
чин само на себе си да причиня
ват щети, поради
посгояните
денгуби ,глоби, разноскг1. . .
Разговорът се пренесе върху
крамолата между две семейст
ва. Години наред се карат. За
път, който не искали да поп
равят — от инат и недоразу
мение. Така продължава дълго
време. Имало и закани, и много
съдбени дма, и пай-сетпе из
лезли пред мировия съвет в се
лото. Нали това са съселяни,
които най-добре познават поло
жението и знаят кой е виновен.
Пред мгсровия съвет работите
тръгнали на добре. Скараните

шшш

не станало така. Пак започна
ли крамоли, стигнало с& м до
бой между двете семейства. От
една страна в бон участвували
четирима, а от другата — осем.
Хвърчали сопи, топори, лопати
— кой каквото стигнал да хва
не. Най-сетне битката свърши
ла с четирима тежко повреде
ни хора. И пак продължили ка
раниците, заканите... и хората
се изправили пред съда.
— Никой не може да ги вразуми
казват хората. — Все
ки. си мисли, че им1енно той е
прав и затуй никой не отстъп
ва. . .
Печката утихна. Навън грее
ше слънце, а в магазина беше
все още тъмно. Рейсовете не ид
ваха. Те ще минат, или да ми1 мт но хората стават неспокой
ни.
Разговорът
се
прехвърли
към обществено-политическия
живот. И ето започнаха оплак
вания от общинските отборпици в селото, които пито ведпаж
досега не били
организирали
събоание ,за да. ги освефомят за
решенията на Общинската скуп
щина. \
— Защо ги избирахме. Само
ли за дневните, които получа
ват!
Но местните отборници разре
шават много селски проблеми —
самооблагането, новопостроена
та ■чешма в селото, поправените
пътища, а сега е вече наред и
електрифицирането. . .
Слънцето се издигна вече две
копрали пад хоризонта. Снегът
блесна от лъчите му. Затопля
и навън. В магазина пи стана
тясно, задушно, но никой не из
лезе навън...
Рейсовете отдавна е трябва

>
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Ваканция
в звонското училище
Радостите викове на ученици
те от основаното училище в Звон
ци бяха сигнал, че е завърше
но първото полугодие на тази
учебна година. На прозорците
се очертават силуетите на два
ма учители, които със скръсте

В коридора, пред. учителска
та канцелария, ме спряха ду
мите на един „оратор”:
.. .„Длъжен съм да изкажа
сърдечен благодарност на всич
ки учители и преподаватели от
нашето училище ,коигго не по-
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Изглед от село
ни на гърба ръце тъжно и без
мтьлвно следят десетките чанти
във въздуха и рояка от деца,
които с бяг напускат училищ
ния двор.
— Би трябвало и ние да се
радваме, казва учителят Петър
Рангелов и това би било найестествено и нормално Н.о не е
така. Всяка закацция за мен,
пък и за останалите колеги, е
истинско измъчване. Човек про
сто не знае какво да прави без
учениците и къде да прекара
тия петнадесет дни. — Но надя
вам се ,че обществените задъл
жения и задачи ще изпълнят
тази празнота — заключи той
с тъжна усмивка и мина в дру
гата стая, където двама част
ни ученици вземаха испити.

Доса е единственото освежение
в Звонци, при липсата на теле
визия и какъвто и да е култур
но-забавен живот, а другата ПоР
лавина, наречена строги моралисти, е на становището, че на
бай Досо трябва да се забраня

Звонци

жалиха усилия и труд да раз
ширят моя кръгозор и доприне
соха успешно да завърша ос
новно образование. Обещавам,
че занапред ще бъде най-големия пропагандист на просветно
то дело и ще се боря за още
пс-големия престиж на прос
ветните работници в нашия
край..
Говореше селянинът Зара Ри
стов от Берин Извор, завършил
частно осемгодишното училище.
Заедно с него завърши успеш
но и едно момче от Ракита, ра
батник в Скопие.
В учителската стая е и мест
ният шегобиец бай Теодоси от
Берни Извор. Той е „разделил”
учителския колектив на две:
едната половина доказва, че бай

влизането в училищния двор.
Частните ученици упорито на
отояваха да тръгнат всички учители до селското кафене на
по чашка ракия. Най-смелите
тръгнаха напред, без да се до
питват с жените. На улицата
останаха две съпружески двой
кг^ на кратък „договор”.
„След пет минути ще бъдем
в кафенето —- подвикнаха те на
отминалата вече група и заве
доха жените си у дома на още
Ьдно кралко съвещание”.
Така завърши последния ден
от полугодието в осемгодишно
то училище в Звонци.

д.

ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕРАЦИЯ В ЗВОИЦИ ПРЕИЗПЪЛНИЛА ПЛАНА
*

Честа картина по босилеградск ите пътшца...
не се противопоставили на ре
шенията на съв&га. Обещали
•да поправят пътя заедно и да
окончаят недоразуменията. Но

I

ло да .минат, но дали ще ми
нат?. ..
В. Велинов

Земеделската кооперация „Ер
ма" от село Звонци завърши
миналата стопанска година а
положителен балано. Планът
от 135 милиона динара ще бъ
де изпълнен с около 150 мили
она динара.
При това от собствено произ
ло 40 милиона динара, докато
останалите средства са от тър
говия и изкупуване.

ТЮТЮНОПРОИЗВОДСТВОТО
В БОСИЛЕГРАДСКО

Неотдавна тютюневата стан
ция във Владичин хан завър
ши с изкупуването на тютюна
от миналогодишната беритба.
Използвахме момента за един
кратък разговор с комисията,
която Вършеше и преценяваше
качеството на тютюна.
Още в началото те изтъкна
ха, че тютюнът е сравнително
нова култура за Босилецрадско
и поради това обстоятелство
трудностите са многобройни.
За пръв път отглеждането
на тютюн тук е започнало в
1957 година когато се били за
.засадени 4000 стръка. Всъщност
тогава това е било повече опит
но. отколкото действително про
язводство.
Едва от 1963 година може да
се говори за едно по-масово
производство на тютюн, когато
«са произведени 13 тона.
Сега. от миналогодишното
производство са изкупени 35
тона. което е почти три пъти
повече в сравнение с 1963 го
дина. Това повишение е дошло
вследствие разширяването на
тютюневите площи. Видяли сво
ята икономическа сметка, все
: говече селски стопани се заемат с производството на тази
култура.
Все пак производството Па
тютюна за тук още е второсте-

пенна дейност. Тъкмо в това са
и причините за недостатъчно
то използване на съществува
щите възможности за отглежда
не на тютюн. Една от причини
те е и липсата на традиция за
производство на тази култура,
макар че приходите от остана
лите селскостопански култури
не могат да се сравнят с по
лучените приходи от тютюн.
Така например от хектар площ
с тютюн се получават мили
он и триста хиляди динара., до
като същата тази площ. зася
та например с Ръж. дава едва
100.000 динара гтаиход
К-ъМ
През тази година се очаква 30
на сто от селските стопани да
станат производители на тю
тюн.
В босидеградската комуна
съществуват благоприятни клн
матически и почвени условия
за производство на тютюн. Найдобри условия имат Райчилов
ци. Ресен Паралово, Извсю и
др. Качеството на тютюна от
тези площи се равнява на найдобро качествените югославски
тютюни. Обаче споое' изявле
нието на специалистите много
стопани все още правят греш
ки при сушеното на тютюна
както и грн избирането на
площите, което влияе върху'
качеството.
През миналата стопанска го
дина най-добри производители

с над 400.000 стръка тютюн са
Симеон Георгиев от Райчиловци, Еленка Христова от Буцаюево, Мира Александрова от
Паралова, Стоян Николов от
В.В.
Ресен и др.

/

НАГРАДЕНИ
ПЕТИМА МИТНИЧАРИ
За успешна работа през изтск
лата година Управлението на
митниците в СФРЮ е възнагра
дило и петима митнически от
Димитровград.
Така
Златко
Джсрджевич е получил парич
на награда от 130.000 динара,
Александър Петров — 80.000,
Томислав Младенович 60.000,
Новица Лукич 40.000 и Момчило Димитриевич 30.000 динара.
Само митническият Джордж
евич в течение на 1964 година
е запленил 10 автомобила и сто
ки контрабанда на стойност от
над 60.000.000 динара.
М.

V-

Основните задачи през тази
година са да се разшири сьществуващИя овчарник, площи
те под фуражни култури, и да
се увеличат площите под Малини с нови четири хектара. Обаче осъществяването на този
план е свързано с разрешава
нето на, имуществено-правните
отношения с горското стопан
ство за пасбищата на Руй пла
нина.
Както по рамо. така и мина
лата година земеделската коо
перация е имала кооперативни

отношения с частните производители само в кредитирането
и обезпечаването на фуражни
семена и семена за пшеница,
В плана за тази икономическа
година е да се кооперира в
угояването на добитък и в про.
изводството на фуражни расте
ния. За целта вече са предпри
ети мерки за подобряване на
породистия пък състав на ед
рия и на дребния добитък.

А-

Една вечеря — една вратовръзка
Един гост в „Балкаи” от Д. Невля сигурно не е и съну
вал, че такова нещо може да му се случи. Но по заведенията
стават, значи и такива неща. На 15 януари той вечерял в пив
ницата и не си платил сметката веднага. Сервитьорката го хва
нала за вратовръзката, скъсала я и я сложила в джоба си.
След малко гостът дошъл и си заплаща сметката. За рес
то
сервитьорка му върнала скъсаната вратовръзка.

Скъио развлечение
Много просветни работници в Бурела през този сезон
масово се преквалифицираха в ловджии. След часовете найдобро развлечение им е да хванат планината. ..
Понеже някои от новопечените ловджии излизали на ловразходка и в неловни дни — били глобени.
Злите езици говорят, че глобените ловджии изобщо заек
не са видяли...

Нагледно обучение
и за родителите
Преподавателят по фиизческо възпитание в Смиловгр»
С. К. неотдавна нанел побой на някои родители в кръчмата в
селото.
Смилозчани тълкуват това като нагледно обучение по
физкултура.

\
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Полугодишна равносметка в босилеградската гимназия

Незадоволителен успех
Първото полугодие завърши.
В преподавателския колектив в
босилеградската гимназия мо
гат да се чуят отрицателни мне
ния за успеха, макар че в срак
нение с успеха през първото по
лугодие от миналата година да
е по-добър. От 302 ученици пър
вото в края на полугодие само
87 са без слаби бележки, или и
зказано в проценти — без сла
би са 28 на сто. През същия пе
риод миналата година само 20
на сто са били без слаби.
По класове най-слаб успех
ттез първото полугодие е пока
зал първия клас, където от 109
ученици само 27 са без слаби. В
. този клас има 25 ученици, кои
то имат и по 6 и повече слаби
бележки. По предмети най-слаб
е успехът по сърбохърватски е
зик и по математика.
Кои са иричините за слабия
успех през първото полугодие?
Счита се, че основната при
чина за това е, че в първи клас
особено идват ученици от основ
. ните училища по селата, които
често неподготвени започват ги
мназията. Най-слаб успех по
сърбохърватски език са показа
ли учениците дошли от основ
ното училище в с. Бистър и лю
Батските основни училища, а
по математика най-слаб успех
се показали учениците, дошли от
основнотоу чилище в Г. Лисина
и Любатите. Това нещо наисти
на представлява трудно разре
шим проблем, защого редовете
на просветните работници в те
зи училища са попълнени с мн

ого неподготвени за педагогиче
ска работа лица.
За слабия успех в първи клас
съществува и една обективна
причина. Преминаването от едно училище в друго винаги е
придружнео с такива промени
и трудности, а покрай това уче
ниците от село попадат в среда,
в която са принудени сами да
се справят много въпроси и мн
озина от тях трудно се снамират отначало.
От друга страна вината за не
задоволителния успех сигурно
лежи и в недостатъчното сътру
дничество между преподавате
лите.
Във втори гимназиален клас
успехът е по-добър. Тук има
трудности пък с определянето
на групите. Случило се така, че
в езиковата група са отишли по
слабите ученици и тази група,
съвсем естествено, е показала
по-слаб успех от математичес
ката група. В трети и четвърти
. клас с положителен успех пър
вото полугодие са завършили
36 на сто от учениците.
I

*
Босилеградската гимназия се
бори с редица проблеми. На пъ
рво място тя има нужда от по
вече материални средства за на
гледни средства и пособия. Ед
ва в тази година ще бъдат за
делени 1.000.000 динара за обза
веждане на кабинетите, които

ще започнат с работа през вто
рото полугодие.
Липсват и помещения за по
активна дейност на ученически
те кръжоци и извънучилищна
дейност.
В. В.

1

ОТНОВО В ЗАСТОЙ
I-

Към края на миналата годи
на самодейният театър ,,Христо
Ботев” в Димитровград започна
с подготовката на пиесата ,,Опе
чалена фамилия” от Вранислав
Нушич. Премиерата на тази пи
еса, с която трябваше да се от
бележи стогодишнината от роя:
дението на този световно извее
тен наш комедиограф, трябва
ше да се изнесе към края на
януари. Но поради нередовност
та на самодейците приготовлеии
ята се движеха бавно, а в пое
ледно време биха почти преус
тановени така, че за определе
ното време пиесата не можа,
да бъде подготвена.
Поставя се въпрос да ли,въоб
ще димитровградската публика
ще има възможност в скоро
време да види известната ко
медия на Нушич и самодейци
те на „Вристо Ботев на сцената.
М. П.

А. Аугустинчич:

Пренасяне на ранен

Още 19 учебника на български език

На 18 т. н. в Ниш се състоя
IV клас от Кирил Трайков, Чи
ни за основните училища ОТ
заседание на рецензентската
танка за VI клас от Рангел То серията „Книга за нас". Вече
група за "учебници на българ шев и Марин Младенов, Исто са преведени и намират се в
ски език при Завода за цизда- рическата читанка от Мнрко печат книгите Белене от Елка
ване на учебници, която меж Жежел, Живия свят и негова Костич. Как се осъществява ра
ду другото прие годишния план история (биология) за VII клас дио-предаването от инж. Миона Завода.за издаване на учеб от Милка Плякич,. .Историческа драг Милкович, Млади естестници на български език. Спо чнтаика за VII клас от Д. Гру- веници на планината от д-р
ред тоя план през тази година бач и Живан Сечански, Чнтан Воислав Мпшич, Командант
ще бъдат отпечатани още 19
ка за VIII клас от Боян Алек- Луне от Воин Дурашиновичучебници и наръчници и с то сов и Историческа читанка за Костя, Белград в миналото от
ва ще бълат /напълно задово VIII клас от Грубач.
д-р Деян Медаковнч, Спътни
лени нуждите за учебници в
ци и космически
кораби от
Ще
бъде
печатай
един
нар
основните училища в Боснлеъчник за основните училища инж. Миливой Югпн и ВукКа
храдско и Димитровградско.
от Райна Курелич — Избор на раджич от д-р Голуб ДобриСпоред този план • цоез тази
български книжовни текстове. шштович.
година ще бъдат печаташ! Ро
За гимназиите ще се печата
Този план ще бъде разши
вече приетия ръкстпгс от Ди
ден край от Богдан Николов,
рен в случай ако допълнител
митър
Митрев
и
Марин
Мла
наръчник за I. П, Ш клас. Чи
но бъдат приети някои учебни
танка за Ш клас от Димо Йл- денов — Преглед на българска
цп които се намират във фаза
чев. ксито вече излезнаха от та литература за П клас.
па преглеждане и одобрение.
Заводът е предприел мерки
печат. До края на годината ще
да издаде и някои книги нуж
бъдат отпечатани Читанка за
'
Б. Ник.
Изглед от Босилеград
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Това стана през първата во
енна пролет когато на пръска
на в леля — Цветаниното лозе
занесох обед.
.. .Беше пладне тогава и го
рещ дъх на оморина, а аз, умв
рен от дългия горещ път си по
чивах в тревата под големия
орех. Внезапно се дръпнах.. До
чух кашляне. Вдигам глава. Ах,
да, това е чичо пръскана, това
е той.. ей го... изкачва из до
линката, вече е излязъл, само,
той... — като цели не е сам,
той. Или, като чели не вижда
ония необикновени хора зад се
бе си?
Не, не, така ми се струваше
само. Той ги е видял, прибли
жава им се, ето... Наближи шу
брака на върха на долниката,
до който бяха необикновените:
ой ги, добре се вижда, сега се
здрависва с тях, с един от тях
се целува този чичо пръскач;
говори с тях нещо весело, след
това потвърждава и клати гла
на... Силно е развълнуван как
го се вижда този чичко в ло
зето, пак се ръкува с тях, —
които след него, наскоро, изчез
из- •. за миг, като искра, изчез
ват...
Чичкото сега е сам. Връща се
на работа. Бърза... — каточели
съжалява за изгубеното време
— напълнил е голяма канта с
чорба за пръскане, сложил я е
на ивицата на голямо буре и се
Га й дава гръб, обърнат с лице
към клонестия орех — и към
мене.
•. • Отскочих от земята. Шуб
РЬКЪТ над долинката силно за
*Щ>а в очите ми. Никак не мо*** ДЗ се прибера от изненада
възбуда. Оня чичо ггръскач
' изнурен, с почерняло лице и

КЛЮЧОВЕТЕ
НА МОЯ УЧИТЕЛ

Димптрш? Ранчич

хлътнали бузи, в кърпени дре
хи и опръскан с вар, опръска
ният
чичо пръскач
беше
той, нашият учител. Той, който
вече е притегнал здраво ремъ
ците на гърдите си, заметнал
кантата, тръгнал, а при това
единият му крак... като някога
пред колоната крака.. .
В тоя миг вече не бях п лозето.
Пред мене отново, както оня
ден, потече главната улица в
града, в нея отново зашумя колона от иитернирани, обкръже
!ГИ с байоиетите на стражарите.
С ножове проводено слънце от
ново се гърчеше и правеше усилия да се изтръгне от кърва
вите искри... аз в този момент
отново го видях... понечих да
му се приближа, да скоча до не
го, да му целуна ръката така
силно се зарадвах на нашата
среща) — но напразно •. *
Напразно се радвах: в този
миг, както и тогава, пред мои
те очи някакси наведнъж се
замърси, неразбираемо се сме
си, той, моят учител като при
мамен се отблъсна от тротоара
на улицата, почерняла от наши
те, които съпровождаха интер
тираните. Той пристъпи към
един младеж от колоната, даде
му нещо .целуна го, а тогава...
Цялата колона тогава се за
люля като развълнувана вода,

поклокма.. . падна като при ня
каква невидима молитва, а в
обиепидялото ми око тоз час
остана стегнато само едно: от
блясъка па ножовете на стра
жарите, които като разярени от
ровии змии сепнаха; остана са
мо свистенето на каишка, кой
то легна на неговотб лице.. .
върху него, а той..

Сепнах се от тежките чувства.
Въриа ме към себе си чичо
пръокача, който вече беше на
метнал кантата на гърба си и
тръгнал ,а при това кракът му
ненадейно поклекна, олюля се
и падна...
Както и тогава пред колоиападна....
та
Не зная с какъв скок и кога
се намерих да му помогна.
__ Ти!, Дишко! Откъде братче, тук:? — посрещна ме изне
надан.
_ От леля Цвета... Помоли
ме да донеса обед на пръокача
и аз... не можех да разбера, че
това сте вие.. нашия учител...
— слисан и с мъка превръщах
през език, помагайки му да
стане. — ... Вие, така много се
мъчите.. и... аз искам да ви по
могна по някой начин, да ви.....

— добавих след това с трептящ
глас, мо той като чели н еме ра
збра.
Изведнъж тутакси потъкна в
ммелите си, дълго-дълго замие
лепо гледаше някъде пред себе
си и внезапно се дръпна. Като
чели нещо неловко го дръпна
от тежкото униние.
— Ти. .. видяли преди малко
нещо ей там край долинката?
— попита с мрачно загрижеио
лице.
— Чуй — топло ми пошепна,
оглеждайки се наколо със страх
случайно да не ни забележи ня
кой и за да не разгони светил
ята, която таеше носеше и таче
ше в себе си — чуй: това са ония... Със звездичките.... те...
знаеш кои... Там е и оня Борко!
Избягал е от България... И мно
зина са с тях. Много са! Цяла
та гора! Започна и при нас. Пла
мна! Те, може би си чул вече,
се борят! Не се дава сърбинът
леко! А чул си и в училището: мас и на колове са ни на
бивали, и пак... Та казах, започна и ние трябва да им по
веи
мошем. Всички. Всички
чгеи! От люлка до старческа то
яга! И аз. И ти. И учителят и
неговия ученик.
по-нататък.
.. .Сега слушай
Тъкмо в добър час ои дошъл!

Беше ми най-добър в класа— бъди пръв и тук и слушай!
Ти сигурно познаваш Арсо.
Оня електроработник, оня, мал
кия, имат къща край Нишава...
Да, да, там недалече от моста
на реката... Та казваш неотдав
на в къщата на леля ти оправ
ял нещо... наричат го „Муня”,
е, е, той, тъкмо той! Много до
бре, много добре! Е, видиш, при
нея ще... Аз не мога. Градът
се намира зад гърба на Бога,
през долини и плашиш, а кракът, вече видя, дяволски започ
на да отказва, а това — спеш
но и преспешно! Ще отидеш ве
днага при него, ще го поздра
виш и ще му заръчаш — но за
помни: това никой да не забел
яза и да не чуе — като гроб да
си запечатан! — поръчай му са
мо две думи: „КЛЮЧОВЕТЕ —
ДОБРИ”.'
Изгубих се веднага!
Ключове-гроб! Ключове-гроб!
— с тези мисли в главата лет
ях, тупах с пети, които отскача
ха от земята като тъпанаркн
от възбуден тъпан, в един дъх
струваше ми се, че оставях бър
да и долини и — на време за
несох на оня наш Арсо, който
живееше край Нишава, важна
та тайна поръка на учителя.
.. .Наскоро
проговориха те,
тези ключове на учителя.
Веднъж, в разпукваме на
зората, загърмяха под моста на
нашата река.
... Под неприятелската локо
мотива, която отнасяше наши
те и бълваше чер яд.
(Прсв.: М. А.)

16 МИЛИОНА ДЕФЕКТНИ ДЕЦА
ПЕДАГОГИЧЕСКА ПОЕМА
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свд Крим^Т<*?™^
отбих при моя добър приятел и със<^еще крей печката, Мара, както всяка дожаниня см гледаше работата, а детето, ученик от Ш клас седеше
.навъсено над масичката. Когото влезнах, по-учтиво стана,
освободи ми столицата и тихичко излезе в другата стая
И докато Крум надълго и широко ми разправяше за по
следните си успехи в лова, аз зърнах в тетрадката-дневник на
детето и успях да прочета забележемото ст него за последните
(Три дни.
1•*, ЯНУАРИ 1965
Учителката ме извика, малко ме погледна и нещо записа
в дневника. След това влезна една нейна колежка и дълго
време приказваха Заболяха ме краката от стоене. Чух, когато
моята учителка каза, кям/1 какво да го питам, той е тъп като
родителите си, а пък и кой ще го възпитава в къщи. На края
на часа пак лее отмери и каза: „Седни .си Иванчо!”
15. ЯНУАРИ 1965
Едвам стигнах в къщи, защото знаех какво ме очаква.
Татко погледна книжката и започна да се кара на мама, за
щото слабо води сметка за мен.
Лесно ти е на теб — каза тя — отпътуваш някъде и
по десетина дни те пяМа. Аз трябва да се грижа -за всичко. Ти
и учителката поравно се разбирате в училишпите работи.
— Млъкни глупачка такава — отвърна татко, -— аз мисля
тъкмо обратното, ти и учителката по празните глави си приличате.
След малко татко приказва с мене и на края ме удари
няколко пъти, а когато си излезна, майка ме посъветва, като
ме удари двойно повече от татко.
16. ЯНУАРИ'1965
■С татко излязохме в града, за да Му. купи някои неща
за път. Пред магазина срещнахме учителката. Много се изпла
ших. Те нещо приказваха. Аз слушах с внимание но нищо не
разбирах какво приказват. На края се изсмяха и се разделиха.
Тухтко й задържа ръката. Бях много доволен, че не ме по
дменяха. ,.
Прекъснах с четенето, защото Мара принесе една чаша
варена ракия и започна да ме запитва за наши домашни ра
боти. .
— Е, как е вашия син? — ме запита тя.
— Отличен, — казах салата истина.
— И нашия Иванчо тоя път много ни зарадва. Все само
петици маминото златно детенце. !А как и да няма, когато и
баща му е бил добър ученик.
—< Не зависи това от м(ен — добави Крум спокойно —
успехът на моя син зависи от Мара, която умело подучава де
тето.
Богдан Николов

АНЕГДОТИ ЗА ХИТЪР ПЕТЪР

По дрехише Посрещаш
Хитър Петър отишъл на гос
ти, ама не се облякъл в нови дре
хи, както подобава на гостенин,
а отишъл със стари и изпокъса
пи дрехи. Никой и не го пог
■леднал. Той постоял, почудил
се, па си отишъл в къщи, та
се облякът хубаво и так до
шъл. Посрещнали го стопаните
сложили го на лично място на
трапезата. Поднесли му кафе:
— Ха, заповядай, Петре, доб
ре си ни дошъл. — канили го
те.
Хитър Петър взел кафето и
почнал да го сипва на дрехите
си.
Тия рекли:
— Ама защото ви* направих

те чест на дрехите ми, а не па
мене.

ХИТЪР ПЕТЪР
йосрамил селяните
Хитър Петър отишъл на гос
ти. Яли, пили — колкото душа
им искала. Селяните се надума
ли да се подиграят с Хитреца.
Полека — лека събрали всич
ки кокали що огризали, па ги
турили пред него и рекли:
— Бреей, я наш лаком Петър
що изяде, та па нас нищо на
остави.
Хитър Петър им премерил ума, па реъкл:
— Добре си хапнах. Да се ро
ди. Ама аз изядох сажо> месото
а вие като кучетата изядохте и
кокалите.

X

Никога досега не е било тол
кова опасно да се правят опити
с нови оръжия. Сегашните опи
ти с ядрени оръжия вече са на
правили значителни щети на чо
вешките раси.
Известно е, че високата сте
пен на радиации предизвиква
промени в гените. Това значи,
че промени в гените има и всле
дствие опитите с ядрени оръ
жия. Именно тези излъчвания
от атомните опити ще са причи
на в течение на хиляди годи
ни в бъдеще да се раждат де
фектни деца.
Ако човешката раса прежи
вее и нейният приръст продъл
жи както досега, изчислил съм,
че досегашните опити с атомни
бомби, с обща мощност 600 ме
гатона, ще предизвикат в бъде
ще да се родят 16 милиона де
фектни деца.
Една бомба от 20 мегатона, ко
ято експлодира в атмосферата
или на земята, отделя радиоак
тивни вещества, които ще при
чинят дефектност или смърт
на 550.000 още неродени деца.
Това е вероятният резултат от
ексотгодирането само на една
водородна бомба.
Известно е, че по-голяма до
за излъчване предизвиква рак.
Ако приемем, че излъчването на
такава
енергия предизвиква
рак, когато е и малко количест
ва, тогава е възможно да се из
числят жертвите от този опити
и при днешното население. Счи
та се, че около 2 милиона души
трябва да умрат с пет, десет
петнадесет, или двадесет годи-'
ни по-рано от рак или други
болести, предизвикани от излъ
чванията при атомните опити.
Естествено, много по-голям^
зараза от радиоактивни веще
ства би имало в случай на атомна война. Освен разруши
телните и смъртоносни последи
ни’ от експлозиите, от пожари
те и непосредственото облъчва
не, последици би имало и покъсно от падането на радиоак
тивните частици. По такъв на
ЧИН и ония, които са преживелии, и които са на стотици ки
лометри от мястото на падането на атомната бомба, биха биЛИ изложени на облъчване, дос
татъчно да предизвика акутни
заболявания и смърт за някоя
ко дни, а на ония които биха
преживели и това, биха се на
несли сериозни повреди. Животът и на преживелите' ще се на
мали значително — средно с около 10—15 години.
Днешната атомна бомба е сре
дно 20 мегатона. Един мегаток
се равнява на един милион тона (един милиард килограма;.

с

Съветският съюз е направил о
пит с бомба от 60 мегатона, а
това вероятно е само етап в
създаването на бомба от 100 ме
гатона. Да се направи бомба от
100 мегатона мощност са необ
ходими само 3,5 тона експлозив,
а такава бомба може да носи ед
на ракета или бомбардировач.
Такава 100-мегатскнна бомба е
почти ненужна, защото и бомба
от 20 мегатона е достатъчна да
унищожи който и да било град
в света.
Експлозия на една бомба от
20 мегатона, над който и да би
ло град, би го унищожила заед
но с гто-голямата част от насе
лекието му. Кратерът в земя-/
та от експлозията би имал диа
метър 20 километра, пожарите
от експлозията би се движили
в кръг от 100 километра, а на
селението би било унищожава
но и от силното облъчване, а
също и от по-късните облъчва
ния от падащите атомни части
ци. Населението би умирало до
растояние 300 километара.
През време на Втората светов
на война ставаха много тежки
бомбардировки на германските
градове. Една нощ в едно та
кова бомбардиране са участву
вали 1000 самолети, от които
всеки е носил по една бомба от
1000 килограма. От тази бомбар
дировка бе унищожена по-голя
мата част от Хамбург и бяха убити 75.000 души. Ако днес на
пример би започнало бомбарди
ране на Париж и да продъл
жава утре, други ден и все та
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През месец ноември
в списание „Куриер"
на ЮНЕСКО извест
ният учен и два пъти
носител на нобеловата
награда д-р Лайнес Па
улинг е дал статия за
опасността, която заплашва човечеството за
зарад употребата на яд
рено оръжие.
Предаваме статията
в съкратен вид.

ка ежедневно цели 14 години
тогава всичкото количество на
хвърлените бомби от класичес
ки тип ще е равно само на раз
рушителната мощ на една един
ствена атомна бомба от 20 мега
тона.
Според моя преценка, днеш
ните световни запаси възлизат
на около 16.000 такива ядрени
бомби с мощност 20 мегатона.
Обаче в света нямаше 16 големи
градове и човек се пита защо
изобщо е произведено толкова
големо количество експлозии.
Днешните резерви на ядрено
оръжие възлизат на около ■
320.000 мегатона. При една атомна война, ако се употребят
само 10 на сто от тези резерви,
или 32.000 мигатона ,тогава в
срок от 60 дни от избухването
от войната, ако бомбите експло
дират 50 или 100 километра от
нелта, в Европа, СССР и САЩ
където живеят към 800 милио
на жители, ще загинат 720 ми
лиона души, 60 милиона ще бъ
дат тежко повредени, а 20 ми
лиона могат да преживеят с
малки ранявания. Но дреживе
лите биха се намерили пред ог
ромни трудности — всички гра
дове ще са разорени, няма да
има съобщения, ще се разпад
нат държави и общества, ще
бъдат унищожени запасите и
изворите на храна и ще има те
жка радиоактивна зараза. Всъ
щност, това ще е край на тая
част от света, а каква опасност
ще представява за останалата
раст на света, това никой не мо
же да прецени.
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