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ЦЕНА 10 ДИНАРАI_НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУВЛИВА ЮГОСЛАВИЯ

ГОДИШНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА СИНДИКАТИТЕ В 
БОСИЛЕГРАДПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО НА 

гости в ЧССР, ГДР и СССР МАЛ0ЧИ6Л1НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

БЕЗ САМОННИЦИАТИВА
Една от най-важните предсто

ящи задачи на профсъюзните 
организации е разпределението 
според труда. Макар че минала 
та година личните доходи бяха 
повишени средно с 20®/о, те са 
все още низки. Обаче във вът
решното разпределение лчините 
доходи на служещите се значи 
уелно повишени за 
личните доходи ка работници
те. Има и та ни в а примери, че 
квалифициран работник полу
чава 25.000 динара, а служещ с 
пиеше образование 40.000 дина-

В присъствието на 65 делега
ти и гости от цялата комуна в 
Босилеград се проведе годиш
на изборно събрание на синди
катите.

Скупщината избра нов Общия 
ски синдикален съвет от 25 ду
ши. За председател бе избран 
Иван Раденхов, а за делегати 
на Околийската изборна екзш- 
щина са избрани: Стоян Дон
чев, Раде Вукосавлевич и Боян
ка Кирилова.

В отчета за двегодишната ра 
бота на синдикатите между дру 
гото се изтъква, че оргакизаци 
ите са се занимавали главно с 
разпределението на доходите 
според труда, с внедряване на 
стимулативнм форми на възна- 
граждаване, с проблемите на 
производителността на труда, 
жизненото равнище, развитие
то и укрепването на работниче 
ското самоуправление итн. Една 
от главните слабости в работа
та на профсъюзните организа
ции е слабата подготовка на съ 
бранията и като последица от 
това слабото посещение. В ня
кои предприятия, кахто в „Ус
луга” например, работниците от 
бягвали да говорят за своите 
проблеми, защото се страхуват; 
да не бъдат уволнени от рабо-

След неотдавнашните - пооеще 
ния на Алжир, ОАР и Норвегия 
президентът Тито от вчера е на 
посещение в Чехословашката 
социалистическа република. То 
ва е първата от трите социалис 
тически страни, ксито нашият 
президент ще посети през този 
месец.

кратична република. През вто 
рата половина на месеца го о- 
чаква Съветският съюз.

Тези посещения са резултат 
на поканите, дадени от страна 
на най-високите партийни и 
правителствени тела и ръково
дители на Чехословакия, ГДР и 
СССР.

чески страни ознаменуват един 
период на плодотворно и прия 
телско сътрудничество 
Югославия и страните домаки
ни и ще открият нови възмож
ности ва още по-широки съ
труднически връзки.

Естествено, в момента на изо 
стрената международна сбста-

между

сметка на

ра.
Случаите на незаконно уволя 

ване на работници, своеволия
на ръководния кадър, неизполз 
ване на годишната почивка в 
,*У слуга”, ,,Кин-Стан” зс-медел 
ската кооперация „Напредък”, 
говорят, че има много проблеми 
с които трябва да се занимават
профсъюзните организации в 
бъдещата си дейност.

В разискванията се подчерта, 
че някои работници и служещи 
в града гледат на работното 
място като нещо второстепенно 
и повече са заинтересовани за 
обработването на своите имоти, 
отколкото за предприятието. То 
ва е една от причините за ела 
бата производителност на тру
да.

та. СТОИЧКО АНДОНОВ, прос
ветен работник, и народен 
представител говори, че са 
назрели условията за разгреде-

Доклад за предстоящите за
дачи на организациите изнесе 
Иван Митрев.От срещата на др. Йосип Броз Тито и Антонии Новотни на о-в Бриони гиналата година

ление на доходите в просветата 
според труда, което ще допри
несе за подобряване на учебно
то дело.

ИВАН ДЕСПОТОВ,- секретар 
на Общинската скупщина под
черта че една от бариерите за 
по-интензивно развитие ка ко
муната е в обстоятелството, че 
ръководни постове в стопански 
те организации заемат «еквали 
фицирани и неподготвени кад-

Една от основните пречки за 
пълен размах в работата на 
риндикалните организации са 
малките предприятия с малко 
работници и служещи. Досега 
се показа, че те не могат да ра 
)3вият самЬинициаТЕша., но се 
претопяват в работата на оста
налите организации и самоупра 
вителни органи. От друга стра
на дори и афирмирани общесг- 
венотолиттчеоки работници и 
членове на СК недостатъчно се 
ангажират в работата на гниди 
«атите.

Посещенията на нашия пре
зидент и срещите му с ръково 
дителите на трите социалист-и-

В Чехословакия той ще пре 
кара от 2 до 8 юни, а след това 
ще посети Германската демо-

новка нямр да останат пеобсъ- 
дени въпросите на мира и мир 
ното съвместно съществуване, 
за което се борят и нашата, и 
страните — домакини. А тъй ка 
то поканата идва и от най-вие- 
шите представителства на пар
тиите на тези страни, сигурно 
е, че в разговорите ще бъдат 
обсъдени и въпросите на меж
дународното работническо дви
жение.

■

КОМАНДИРОВКИТЕАНОI

На едно събрание е Босилеградската община се конста
тира, че директортие на предприятията и управителите па зе
меделските кооперации прекарват една трет*а от годината е 
•командировки?

Ако е така, а то е така, щом като се изнасА, па такова 
сьбирание, тогава възникват редица въпроси. Например, квга те 
зи лица смогват да се занимават с непосредствените проблеми 
на организацията в качеството на ръководители и па отговор•< 
ни пред органите па работническото самоуправление? Или, един 
по-конпретен въпрос: каква длъжност изпълняват по време па 
командировките си, 'директер или комерциалиа.

Интересно е обаче, че тези въпроси много малко се об
съждат в колективите, или за тях се говори ебоаД когото

дефицит. Едвам тогава започват да се

I

Гостуването иа нашия прези
дент в тези социалистически 
страни идва след едно успеш
но и интензивно сътрудничест
во в много области и след ре
дица разменни посещения на 
различни делегации и трупи ко
ито допринесоха да се развият 
широки сътруднически връзки 
в икономиката], културата и 
другите отрасли на живота.

Преди една година Югославия 
бе домакин иа гостуващите ръ
ководители на ЧССР и ГДР.

Така председателят 
Държавния съвет на Германс
ката демократична република 
и пърпи секретар на Германс
ката единна социалистическа 
партия Вал-гер Улбрихт посети 
Югославия на 19 и 20 септември 
ридалата година, а президен
тът на Чехословакия и първи 
секретар иа ЦК иа Чехословаш 
ката комунистическа партия Ан 
тонин
славия от 21 до 26 септември.

Разговорите, които тогава се 
състояха между президента Ти 
то и Валтер Улбрихт, а някол 
ко дена по-късно м]ежду пре
зидентите Тито и Антонии Из 
вотии, бяха сърдечни и искре 
ни и дадоха възможност за по 
лезиа размяна на миеня по въ
просите па взаимните отноше
ния и но актуалните проблеми 
на международното положение 
и международното работничес-

ри.
В разискванията взеха учас

тие и Хараламтш Иванов, Си
меон Христов, Йосиф Йосифов 

Вене Велинови др.

Заседание на Околийския ошбор на ССРН е Ниш

Избрано ноЬо ръкоЬодсшЬо 

на ОО на ССРН

предприятието направи 
сьглеждат нещата в истинската им светлина.

Оправдани ли са командировките па директорите и упра
вителите и каква е ползата от тях? Мнението е, че те пе допри* 
насят много, защото те се мотивират, а така е и действително, 
с прибавяне и снабдяване със стоки. Това снабдяване о а че, 
според груби изчисления, влече към излишни разноски и към- 
поскъпване па цепите иа дребно. Обикновено те купуват стоки 
от търговските магазини па едро, където едва ли е необходимо 
физическото присъствие па дипектора или управителя, .м ка
то писмените поръчки са достаттъчно валидни. От друга страна, 
(защо например в Босилеград пеби могло да бъде създаден един 
централен .магазин за снабдяване на другите магазини па

> па

колпч, досегашен ррганизацп 
онен секретар на Околийския 
комитет на СКС, за подпредсе 
Аател — Тодор Славинсхи, до 
сегашен представител на репуб 
ликаиската камара в Републи 
ка Сърбия, а 311 секретар — 
Миодраг Джукич, досегашен 
председател иа Кадровата ко
мисия при Общинския коми
тет иа СКС в Ниш.

Тези кадрови промени пос
ледваха защото някои досе
гашни ръководители на Око
лийския отбор ня ССРН, са из 
брани за народни представите 
ли. Досегашният състав бе: 
председател Кръсто Михайло- 
юга, подпредседател Бранно 
лап Павловия и секретар Дра 
галюб Деяпович.

На 27 май в Ниш се състоя 
заседание на Околийския от
бор
съюз. Присъствуваха съюзните 
и републикански представите
ли и членовете на Околийския 
отбор на ССРН. Заседанието 
отчете изборната дейност на 
обществено-политическите ор- 
ганизации и заключи, че тя е 
била на значително равнище. 
Констатира се, че през време 
на предизборната дейност и на 
изборите е бил застъпен прии 
ципът на Демократичния под
бор и избиране на хората, ко 
ито са понастоящем в прелета

Социалистическияна

Новотчги бе гост ид Югодребно.
Във връзка с командировките е, изглежда, и непрекъс

натото стре.йление да се имат собствени камиони. Понякога ка- 
взимат, макар че пе са необходими, срещу големи 

кредити и заборчвания. Вредата е налице и тук, защото тран- 
спортното предприятие ,,Весна кобила" тогава стои без работа, 
а камионите па предприятието с разкарват полупразни и правят 
загуби, Не може Фа се каже, че Транспортното предприятие пе 
ще е в състояние да превозва,всички стоки, защото неговата пре-

само с около 50 иа сто.

миопите се

позна мощност се използва
Командировките на директорите •не бива да бъдаг огра-

педбходими и полезЬш заничаваии, когато дейстош е гно са 
предприятието в един или друг смисъл. Но когато са такива, 
че да могат да се окачествят като разходка, тогава да се спрат. 
В приведения случай събранието е разисквало именно по този 
вид командировки. -

Остава да поставим още един въпрос: дали самоуправи- 
телните органи ш,е си вземат бележка от установеното па зова 
общинско събрание. В* В.

вителиите органи.ко движение.
Това именно и утвърждава Околийският отбор направи 

увереността, че сегашните по
сещения и раз гот ори що дадат 
още по-ползотвории резултати,

М. Н. 11.

кадрови изменения.и някои 
За председател па околийския 
отбор е избран Драгослав Ни
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Изказване на П. Тодоров на конференцията на синдикатите в Димитровград

Необходимо е образова 

ние и на възрастните /V

ГТ ’ V • '..гЛ 
. -ь+АЪ,

на Общинската скупщина в Ди 
мпгровград 14 работници от 
„Механик”, „Братстпо" и „Ди 
митровград” получиха звание
то квалифицирани работници. 
През настоящата година 19 
души станаха квалифицирани 
работници, я 4 висококвалифи 
цнрапи. Голям брой работни
ци поднесоха молби за следва

С цел общото и професпона 
Ано образование па кадрите 
да се съгласува с обществени тет, който вече пмавъзможио 
те нужди и нуждите на стопаи сти да направи нещо повече 
ското се откриват пови вндо- по този въпрос, 
ви училища, п се разширява Комбинатът за гумени нзде- 
мрежата от съществуващите рилия .Димитровград” от октом 
училища за образование на ка 111:1:1 1904 до март 1905 година 
дрите. организира шестмесечен курс

От всички институции па за своите работници за получа 
пашата територия можем да пане званието полуквалифици- 
посочим засега само Народгащ раи работник. От 160 души —

150 е успех завършиха курса. 
Наскоро ще бъДе организиран 
и курс за майстори, бригади
ри и ръководители на смени. 
По този начин п те ще полу
чат необходимите знания по 
икономика ц организацията па 
производството и законодател 
ството. Освен това наскоро 
ще започне и шестмесечен 
курс за званието квалифици
ран работник, който ще по
сещават 60 души. Основна при 
чина, че броят на последните 
е малък е слабата им предва
рителна подготовка; особено 
по химия.

През настоящата година На 
родният университет организи 
ра и семинар за 90 работшщи, 
които трябва да постъпят на 
работа в „Механик”. Подобни 
семинари ше бъдат организи 
Рани и в .„Свобода” и „Циле".

Освен тези форми съществу 
ва и индивидуално професио
нално издигане. Ммного работ 
ници задочно държат изпити 
и по този начин издигат про 
фесионалната сн 
Така през 1974 година 
специална комисия от страна

>е ма трудовите оргаипцанин 
или чрез Народния уинверси-

щата изпитна сесия.
Интересът към професпоиал 

мото издигане на работниците 
наистина е голям. Някои тру- 
доцн оргашщццмп са обезпе
чили и достатъчно 
за тази цел. Но този

уиивестнтет, чиято дейност се 
засили през настоящата годи
на. През 1962 и 1963 година оп 
г/гахме посредством уппверен 
та да направим кещо повече 
по въпроса за общото н про
фесионално образование на 
Възрастшгте, като основем ра 
злачни отделения.

До осмоваането

■Л,

ч;:Vсредства 
въпрос

и занапред си остава важна 
задача пред синдикатите. Мпо 
го работници с успех изпълн
яват работата па своето мъс- 

решават дато, но трудно се 
излязат па пепит зарад недос 
тнга на литература, и помощ 
особено Но математика, ико
номия, езициите и др. предме

иа Същите 
не дойде главно по обективни 
причини. Средствата на стопаи 
ските организации, определени 
за тази цел не бяха достатъч
ни, а работата в предприятия 
тета да напратлм нещо повече 
затрудняваше въпроса. Затова 
се търсеха решения в самите 
организации чрез въвеждане
то на отделни форми на про
фесионално издигане. В обра 
зованетто на работниците днес 
нмаме добри резултати, но и 
покрай това съществуват още 
много трудности и недостатъ
ци. Иззгся на часг работници 
имат" завършено осмог.одишко 
училище. От разговор с ня
кои отговорни ръководители в 
стопанските организации, ко
ито се занимават с проблеми
те на образованието на работ 
циците се стига до извода, че 
без Пълно основно училщце те 
не са в състояние да следят 
обучението по отделни облас 
ти на семинарите за ирофеси 
онално издигане. Понеже бро 
ят на тези е значителен, необ 
ходимо е занапред да се наме 
рят ПОДХОДЯЩИ форми ТОЗИ 
въпрос да се разреши в рамки

Ш,ти.
Характерът на производст

вото налага да се открие учи 
лшце в стопанството, по този 
проблем може успешно да се 
разрешава и чрез 
университет, училищата в гра 
да и в самите трудови органи 
зании. От друта страна необ
ходимо е да се намери начин 
па работника да станат Още 
по-близки книрата, печата, фн 
лмът, телевизията, 
и др., да се обезпечат условия 
за масов спорт, отдих и раз
влечение и пр., което е от ог 
ромно значение за производс
твото.

На трудова акция

Между общинско сътрудничествоНародния

Наесен-с автомобили 

из ждрелото на Ерма
театърът

Неотдавна в Димитровград нето, особено за пробиването 
бе устроена среща на прелета на пътя през немалкото стени 
вители на Пиротска, Вабушни на в ждрелото. За тези работи е 
шка и Димитровградска общи необходима механизация 
на. Целта бе Аа се обс-ьди вече Общините имат тон па \яка 
уговорената през февруари съ и една коменотрошачка Ще

кита - м _ >‘ на един компресор.
Представителите на общини . Димитровградската община, 

те се споразумяха да завър- к°яго е инициатор на тази 
шат до есента основните рабо важна, строителна акцияно ре 
ти по строенето на пътя, така шеш1е на съвместните 
че трасето да може да се пол лаШ!Я ше бъде в постоянен 
зва за лека кола. Следващата догаФ със съответните репуб- 
година с общи стщдства на ре ливански и околийски факто_ 
публиканския и околийски ои за п°-бързо и по-организн- 
фонд за пътищата и със сред Раио притичане на обещаните 
ствата на общините ще се по 'Гарични средства за изгражда 
стави твърда настилка и ще се нет° на това 
построят необходимите пропу 
сквате,\ки канали и доуги нео 
бходими обекти.

Понастоящем общините са

подготовка, 
пред

Нова трудова иобеда на нашите народи

Адриатическата магистра- 

. ла през Хърватско 

пусната в движение
засе-

Божица

Величествени
майски
тържества

Тези дни при Пантана неда 
леч от Тропср, бе тържествено 
Ознаменувано 
на последната 291-километрова 
част от Адриатическата маги 
страда през Хърватско.

Адриадичоската магистрала, 
покрай автопътя „Братство-е 
динство”, е н ай-Значителната 
и най-дълга югославска шосей 
на артерия. Когато бъде напъл 
но завършена (1.500 километ 
ра), тя ще минава от Слове
ния през Хърватско, Босна и 
Херцеговина, Черна Гора и 
Сърбия все до Македония. Ос 
вен това тази магистрала е и 
важна европейска съобщител 
на връзка. к|ято при Копарсе 
рвързва)със системара о/г съвре 
менна европейска шосейна 
мрежа и през Гърция и Тур
ция свързва Европа с Изтока.

Строенето на последната част 
от магистралата през Хърват 
ско трая малко повече от две

години. Там работиха хиляди 
строители, инженери, техници 
и много други 
листи.

необходимо на 
селяните и за- туризма 
край съвременно шосе.

в тоя(завършваиесо наши специа-
М. Б.Участвуваха 15 предприятия

наши републики, длъжни да обявят самооблага-----------------------
със средно около 6.500 работ. не във всички се.уа от трите 3
ници, 120 техници и 40 инже- общини, на конто е необходи ОЯПОЧНа 
нери. Те имаха на Разполагане мо това шосе. На участъка от 
около 800 тежки превозни сред Звонци, Ракита, Берин Извор, 
ства, които често пътн се тран с помоща на Бабушнишката 
спортираха до някои участъци община веднага ще започнат из 
размонтирани или на въжета.' копките работи. Селата от Пи

ротска община

от всички

Празникът на младостта—25 
май и рожденият ден на дру 
гаря Тито тук бе отпразнуван 
по тържествен начин.

Учениците от училище „25 
май” в Божица изнесоха ин
тересна културно-художествена 
и спортна програма. В учили
щния двор, в който се бе на
събрало населението и от съ 
седнита села цял ден се редя 
ха хубави изпълнения. Освен 
това в училището бе открита и 
интересна изложба на домашно 
Ръкоделие.

След програмата бе устрое 
но общонародно увеселение.

М. Михайлова

акцията 
„Сигурност на 

пешеходците 
и колоездачите“Зад строителите, които вече 

са заминали, не останаха само 
291 километра път. Бяха пое 
роени 550 метра шосейни тупа 
ли и 39 мостове, от които 14 
са дълга от 100 до 500 метра. 
Между тях особено 
има мостът 
Стон, изграден от белградското 
„Мостостроене” само за десет 
месеца, което е. рекорд в све 
товии масщаби.

ще стоят уча 
стъка от Власи до Суково и 
ще построят той важни 
пусквателки канала.

Селяните от
На територията на Нишка о 

колия от 1 гони започна акция

.ГВ
рови,,ЦоТЙ^о^“К° Ще А° 31
и до Власи. ■

Ли мнтровградчан и

про-

значение 
в Вистр1ша ггри

Тази петмесечна акция се 
организира с цел да се подоб 
ри познаването на знаците цо 
Движението, твърде важно за 

съобщенията.

... са СКЛЮ-
чили договор С една строителна 
група, която с експолизнв тря 
ова да разруши стената от По 
гановски манстир до Погано- 
110■ Селяните ог Поганово вече 

Щ СТР°ЯТ пътя, който ще свърз 
ва тяхното село с това 1иосе 

. Значителна част от средства
та трябва ла се отделят 

11^3631 ииалнрто работи по изгражда

регулиране на 
защото, както 
сега е известно, до 

в злополуките най-много 
са страдали пешеходци и ко 
лсездачи. —

Само в Нишка 
чвние на миналата година е 
имало около 40 злополуки, в 
които са загубили живота ся 
5 Души, а 38 са били тежко и 
леко повредени. г

околия в те

Й1ЙУ11 Бабуштща

Тържествено 
ване празника 

иа младостта

За успешно провеждане на 
в цялата околиячеству- тазн акция 

. ще се организират в течение 
на предстоящите 
популярни сказки на теми по 
движението и познаването на 
съобщителните знаци

пет месена

По тържествен начин бе
фазнуваи Денят на младостта В Димитровград тези дни е 

в ьаоущщща. На игриштетт>на формиран координационен ко 
’ в присъствие на о митет, който да ръководи с 

коло зроо души от Бабушнипа Акцията ,.сигурност на пеше-
Села се №СТОя ин терсен спектакъл ог спортни 

и _други състезания.
т,-ДГа тай-Аобрите иа края бяха разделени 

Денят

ходците и колоездачите по ДВИ 
жението". Освен това са наба 
вени и филми, които се отнас 
ят до съобщенията и разпозна 
в а нето ста ггьтнмгге знаци.

Отделно внимание на тази 
акш!я ще се посвети по училй 
щата. Ще се организират и 
специални часове.

награди, 
на младостта 

празнуван и 
в комуната.

е тър-
ВъВжествано 

всички села
Част от Адриатическата магистрала Д. Николкч М. Аш-



братство 3

Съвещание по туризма в Димитровград Пътят на незаеШиШе 

води към селското 

сшойансшвоМЕРНИ ЗД ПОДОБРЕНИЕ НД ТУРИЗМА
С повече от 200.000 динара на 

ционален доход на глава от та 
/селението през т.астошда'га го
дина Димитровград е на път да 
се превърне в развита област, 
С това не е казано всичко за

на работилница с резервни час 
доста забележки и 

отнсихекие (посрещането и.обг- 
служаването, а също така 
изтъкна, че нощно време не е

щата скупщина. Обаче много 
решения оа останали на хар
тия, защото съответните служ
би не държат достатъчно смет
ка за тяхното изпълнение. Ос
вен това необходимо е градът 
да се очисти от някои стари 
сгради, крито «е мотат да се 
включат в общия колорит на 
моделно градоустроено селище. 
За да може градът да отговори 
на нуждите на туризма, гостил 
ничарените и търговски органи 
зации ще трябва да поведат по 
вече сметка за асортимента на 
стоките и обезпечаването на не 
обходиИоте количества произве 
ления, витрините да се аранжи 
рат по-хубаво, да се подо ши чи 
стотата на улиците и пр. Поирай 
това на Общинската скупщина 
е предложено в магазините да 
определи работно време, кое
то най-добре отговаря на потре 
бителите и туристите. Лменно 
магазините ще трябва да работ 
ят двукратно и да бъдат отво 
рени по време на най-гол емкя 
прилив на туристи.

— Хиляда души чукат на вратата на фабриките—
— Те ще се отворят само за 200 души —

ти. Имаше

се
доход — 60, от 6.000 доСпоред данни на Завода за 

работна ръка в Димитровград в 
момента има около 1.000 незае
ти лица от които 637 жени и 
356 мъже. В сравнение с края 
на . н4<1налатр година броят на 
незаетите се е увеличил с 205 
лица. Значи, въпреки постоя'" 
иото откриване на нови работ 
ни места в предприятията, бро 
ят на незаетите расте.

Перспективно гледано димит
ровградската промишленост и 
земеделските кооперации могат 
да приемат най-много още 200 
души. В списъците на Завода 
ще останат около 790 незаети.

Трябва да се имат сега 
тук предвид и хора, ксито 
ие са без прихода в семейство
то. Обаче има и належащи со
циални проблеми, които сигур
но ще имат предимство при от 
криването на нови работни ме 

Според ориентациожшя

3.000
10.000— 95 и с доход над 10.000 
динара по член на домакинство 
— 42 души. При Завода от гра 
да са регистрирани за работа 
368 души.

Още по-тежко е положение- 
от село. До 15то с незаетите 

юни броят на незаетите от се
на 625 души, 335 отло възлиза 

които са жени и 290 мъже Ме 
тях без доход са 16, дожду

3.000 доход на член от семейст 
вото 468, до 6.000 — 20. С до
ход от над 10.000 динара на
член от семейството няма.

От този брой незаети „Меха- 
Пик” може да приеме 90 работ- 
1тика, конфекция „Свобода” .50, 
столарското предприятие „Пи
ле” 50, Комбинат за гумени про 
изведения, доколкото получи не

За отбелязване е и констата
цията, че някои заети г търго 
втгята и гостилничапството про 
дават на чужденците стоки по 
по-високи цени от калкулатив 
ните. Така на ж 
сервитьорът се е,питал на. един 
чужденец за 5 лева да поода 
де 3 шоколади. Подобни явле
ния бяха остро разобличени на 
съвещанието.

гаратап.

На края на съвещанието бе 
направен плац оа мерктие за 
подобрение на транзитния и ое 
кре? Дивния туризъм^ Между 
Другото ще се предложи на тър 
говските ор гага”аШги ега «уж- 
деншите да продават индустри
ални стоки с 20 на сто пс- ефтн >Цогановски манастир

този крайграничен град — най 
важен граничен преход към 
НР България и страните от 
Азия.

• ‘ ^та задоволяваш начин са ре- 
1Улу:рани транзитните и други 
отношения с НР България. Все 
по-динамичният превоз на стоки 
и Дора с желестс щата _
томобилния път от Нкш за Со
фия определи на Д-п.зитропград 
видно място в развитието на 
туризма. Тоза показва и неот 
давнашегото съвещание в Дими 
тровград за развитието 
рттзмр в Тази област! 
представителите на обществено 
политическите о, .ганизацда в 
ббшйната на съвещанието при- 
състувваха и представители на 
Туристическия съюз и околии 
оката стопанска камара в Ниш. 
Констатира се, че е необгодимр 
Да- се направят значителни 
лия, за да може гостил лича рст- 
з.сто, търговията, изгледът на 
града и пътищато да се приело 
собят към нуждите на съвре
менния туризъм. От воичко то 
ва в Димитровград досега «яма 
ше големи резултати, това ста 
ваше неорганизирано, така че 
штого неща «е задоволяват най- 
остгсвните изисквания, с което 
се прави „мечешка услуга” не 
само яа дшмитро в градска ;я, но 
изобщо на югославския тури
зъм».

Като се почне от работата на 
бюфета и обменното бюро на 
граничния преход — все до гос 
Тилницата на ж. п. гарата, у- 
частшщите в съвещанието из
несоха редица примери за това, 
какво трябва да се промени за 
да се пропагандира повече ту
ризмът. В бюфета например е 
Нехигиенично, а ссвен това лип 
сват много необходими артику
ли и подходяща мебел, а обмен 
кого бюро често ие работи, или 
пък отсъствуващия служащ за 
мества лице, което няма никак 
пи квалификации за тези ра
боти. И вместо да пресмята ва 
лугата експедитивно за да не 
задържа чужденците, това ли 
не „пресмята по 20 долара за 
1 час”! Случило се, че на 28 
май 16 чужденци не могли да 
навършат работа на будката, за 
1Цого била затворена!

Макар, че миналата година 
Димитровград е построен 

хубав мотел край пето ек* още 
липсва паркинг-плац и вход, 
ияив, бензииооташлия и ремонт

чо, ше се предприемат мерки за 
място за излетаупеждане на 

край Манастирчето, ще се по 
дебни инфошмат.) шегата служба 
и ше се пазсгпкк трапяв-ат попе 
че лпопаганпци материали. Не 
обхбдиМо ще е също така. да 
се "Уреди градския парк плажът 
и да се довърши Спортния цен 
сгър.

обезпечена пълна тишина за го 
стите.

Не е ли изходът е осъвременяването на селското стопанство?

план на Завода ' предимство и- 
мат лица които са на матери
ална издръжка нч завода и град 
ски жители без доходи. Есз до 
ход от града има 27 души, до

разхубавянето на гоада 
ще бъде ’необходимо са се- пр- 
дебрят много от сантиарнр-хи- 

които са ре 
решение на Обшин

За
обходимите 
30 работника, земеделската ко 
операция „Нишава” вече е взе 
ла 20 работника на сезонна ра
бота и може да приеме още 20 
и най-сетне строителното пред 
прегятае „Прадиня” вече е прие 
ло 10 работника.

мамини около

тениите уедовия, 
гулирани с М. Банич

и по ав-

БОСИ-ПЕГРАД
Тази картина па съществува 

положение ясно д онори.Приет бюджетът на. 

общината, за 1965 г
щото
че димитровградската промиш
леност все по-малко ще бъде в 
състояние да решава проблема 
с незаетите.

на ту- 
Ссзен

Изход трябва да се търси в 
селското стопанство. Впрочем 
цялата наша политика през по 
следните години е насочена 
към спиране на миграцията от 
село в града. За това достатъч 
но убедително говорят и \т\иму

уси ми ще бъдат налице и през 
тази година-

В разискванията по проекто 
бюджета просветните работтш- 
ци направиха забележка че за 
материални разходи па Общин 
сЕсата скупщина се отпускат 20 
милиона, докато за материални 
в просветата се предвиждат 
съвсем незначителни средства.

Положението във Ветеринар 
пата стаиция е също незавид
но, защото не съществува Въз
можност за нейната самоиздръ 
жка. Предвидените в бюджета 
субсидии от 600.000 динара пя-

ма да могат да разрешат този 
проблем.

Прави впечателние, че са 
предвидешЕ н минимални сред 
ства за културно-просветното 
дело, конто възлизат на 1 ми
лион и 400 хиляди динара.

Всичко това означава, че бю 
джепште възможности на бо- 
снлеградска община н през та 
зн година са крайно ограниче
ни и няма да могат да разре
шат дори и някои изисквания-

В. Велинов

На общинския събор в Боси 
леград, в който участвуваха от 
борнииите от двете камари, 
представители на стопанските 
и обществено-политически орга 
низации бе приет бюджетът на 
общината за 1965 годома.

латавнпте цени в селското сто 
паиство, особено в животновъд 
ството. От друга страна, както 
преди няколко дни заяви и сек 
ретарят ага Общинския комитет 
а СКС в Димитровград Геор
ги Алексов, вътрешните резер
ви в селското стопанство в на
шия край още не са разкрити, 
ссобеио в дребното и едро жи-

СекретаРяТ иа Общинската 
скупщина, даде кратко уводно 
образложеЕше по проекта, а 
след това се 'мина к-цм разглеж 
дането му по части. Отбориици 
те разискваха обширно по всич 

точки в проектобюджета.
Общинският бюджет за на

стоящата година възлиза на 
290 милиона динара, от които 
282 са разпределени, докато 8 

са заделени за бюд-

ки

вотновъдство, за което 
ствуват добри условия. Част от 
оемята също стои необработена. 
Процесът за спиране на митра 
цилта от село изисква коренен 
поврят в политиката на земе
делските

съще-
милиона 
жегна резерва, която ще се из 
ползва за увеличение иа лич- 

през настоящатаните доходи 
година.

И тази година общинският 
бюджет ще се формира пре
димно от облаганията от сел
ското стопанство, както и от об 
лаганията върху личните дохо- 

стопанството в обществе
ния сектор Бюджетните сред
ства за 1965 Еюдииа са мииимал 
ии и ще послужат само за раз 
решаван^ на най-основгш проб 

нужди в комуната- Ма 
кар че най-голяма част се за
деля за просветата и образова 
нието — общо 133 милиона — 
и тези средства само покриват 
разходите около личните дохо 
ди на просветните работници. 
Средствата за материални раз
хода на училйщата са незкаци
тслееи, така че старите проОло-

кооперации раз
ширяване на кооперативни-е от 
иошетпия е частните произволи 
тели, разширяване на собствена 
та обработваема. площ, което от 
своя страна ще съдействува за 
заемане на постоянна работна 
ръка.

ди в

Трябва да се има предвид о- 
ще един, също така важен 
факт: процесът на апгоматпза-

леми и

ЦииТа, иа увеличаване произво 
дителнюстта на труда е което 
все повече ще се «амалявк въз
нежността за откриване на но
ви работни места.

Изглед от Босилеград Д. Йотов
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ОБЩЕСТВЕНА ХРОНИКА Строшена чешма

ВСЕ ОЩЕ БЕЗ 

МАГАЗИН ЗА ХЛЯБКакво става в „Механик“?
отстрани „миришещите" стоки 
и ие желае да- определи /още 
елин
защото нямало сметка. От др 
уга страна предприятието „Уо 
луга" е съгласно да поправи 
будката, дори да понася и за
губи от едни такъв магазин 
на хляб в Строшена чешма, 
обаче казват, че сметката би 
била много лоша. ако дневни 
ят оборот е по-малко от 100 кг 
хляб.

Предвидената анкета, която 
трябва Да покаже, колко хляб 
ще се купува в този квартал, 
все още се протака. А . хора-

Наггразии останаха искания 
та на събранието на избира
телите на подружмината на 
1Социалистичорки.я оьюз, па 
обществено-политическите ,ръ 
ководства и иа общината. В Ст 
рошена чешма „още пе е откри 
та продавиица на хляб. Всич
ко си остава постарому, макар 
че няколко дни преди празни 
ка иа труда бе уговорено с 
директора на „Услуга" да от 
крие съвместно с предприя
тието „Седми ;юл|У" магазин, 
в който да се продава и хляб 
па хилядате жители от този 
Димитров градск и к вартал1.

Неотдавна председателят на 
работническия съвет на „Меха 
шие” Драгомир Кощгч подаде 
оставка. Преди няколко дни и 
Техническият директор подал о- 
ставка, защото бил критикуван 
Пред управителния отбор за 
слаба организация на производ 
ството. Оставката обаче не е 
потвърдена.

За какво именно се касае в те 
зи два случая?

Темата на едно'заседание иа 
работническия съвет била: ут
върждаване на новата система 
шизация на работните места. Ко 
цич като председател на работ
ническия съвет поискал, поради 
отсъствието н!а директора, за
местник-директорът или упра
вителният отбор да дадат обос
нованите за всяко работно мис- 
то. И ■ понеже никой не могъл 
да даде обоснование, Коцич пре 

. дложил заседанието да се отло 
жи. Неговото предложение оба
че не било прието и заседание
то продължило. Работнически
ят съвет приел новата система 
Тизащгя с известни изменения. 
Няколко дни по-късно се състо 
яло ново заседание на работни 
ческия съвет на което присъс- 
'твувал и директорът. На това 
заседание той заявил, между 
другото, че работническият съ
вет няма нужда да се впуска в 
подробности, защото системати 
вацията всъщност е предложе
ние на всяка трудова единица 
и е приета от управителния от
бор. Драгомир Кощгч набляга в 
протокола на заседанието да 
влезе следното негово изявле
ние: „не съм съгласен с новата 
систематизация, защото не е яс 
но кой е бил задължен да я 
изработи и кой ще даде поясне
ние ггред работническия съвет. 
Не съм съгласен с директора, 
че работническият съвет тряб* 
ва да приеме систематизацията 
бързо и без много обсъждане. 
Работническият съвет е длъжен 
самостоятелно и без намеса и 
влияние отстрани да взема с 
пълна отговорност свои реше
ния. Работническият съвег не е 
машинка за гласуване, но ор
ган, който отговорно решава 
по важни въпроси”.

Новата систематизация била 
приета в първобитния вид, без 
измененията, внесени на първо 
то заседание на работническия 
съвет.

На 19 април се състояла кон
ференция на синдикалната по- 
дружница. Драгомир Коцич дал 
устен отчет за работата па ра
ботническия съвет като пред це 
лия колектив обвинил директо
ра и техническия директор за 
слабата работа на органите на 
самоуправлението. На конфере 
нцията той заявил, че органите 
на самоуправлението потвърж
дават автоматически вече изго
твени решения, че в дейността

си не се занимават с жизнените пристигат специалисти за мон
тиране на . машините, 
мнението на директора лодгото 
вкмте са достатъчно добри, ио 
все пак не е всичко готово

Споредпроблеми на предприятието ка
то: производство, 
реконструкции итн.

Секретарят на партийната о-
тази

хляба,продавач заинвестиции,

за
нормален ход иа нещата.

По всичко личи, че отговор- 
обществено-политически

предложилрганнзацшя 
конференция със същия дневен 
ред да се отложи и да продъл
жи в най-близко време, защото 
не присъствуват мито директо
рът, мито техническия дирек
тор на предприятието'. Колек
тивът същевременно задължил 
председателя на работническия

иите
фактори в общината трябва да 
съдействуват, за да сс надделее 
сегашната криза, защото пред- 

■ стоящите задачи са твърде сло 
лош и изискват пълна съгласу 
ваност иа силите отдолу до го
ре, а ие безотговорни оставки в 
момент, когато единството е 
много необходимо.

Трябва накрая да подчертаем, 
че докато предприятието се бо
ри с трудности и работниците 
получават минимални заплати, 
тези хора, които сега подават 
оставки, получаваха редовно по 
80.000 динара. И сега, когато на 
работниците трябва да дадем 
възможност да заработят, а на 
обществото да започнем да връ 
щаме вложените средства, бя
гаме от трудностите и поставя
ме личните отношения над об-

съвет да изнесе пред колекти
ва писмен отчет за работата на 
този самоуправителен орган. О- 
баче по време на изборите за 
половината от състава на рабо
тническия съвет, на 7 май, кой 
е виновен за това положение. 
Нова конференция па колектш 
ва още не е насрочена, писмен 
отчет за работата на работниче 
окия съвет още не е изнесен. 
Вместо протокол от тази важна 
конференция на синдикалната 
подружница съществува някаг 
кво парче хартия, в което не са 
внесени разискванията и мне
нието «а целия колектив.

Секретарят на партийната ор
ганизация заяви, че на едно съ 
брание са обсъдени причините 
за оставката на председателя 
на работническия съвет. По не
гово мнение „има нещо точно 
в обоенованието на Кощгч, но 
има и прекаляване и елементи 
на лична ежба между него и ди 
ректора”.

Не е нужно да се доказва, че 
без ясно и определено станови
ще на партийната организация, 
ще е много трудно колективът 
да бъде правилно осведомен. 
Почти всеки член на колекти
ва е уверен, че им|а нещо недо 
изказано и че е необходимо кон 
ференцията на подружницата 
да се проведе докрай. Най-сет
не, това е тяхно неприкоснове
но право и ръководство на под 
ружницата е длъжно да одело- 
твори заключенията на конфе
ренцията.

Може би положението се уте 
жнява повече зарад отношения 
та между най-отговорните ръ
ководители в това предприятие. 
Взаимните обвинения между 
директора и техническия дире
ктор, явленията на групиров
ки, нереални- искания, шанта
жи, неотговорност, смесване на 
компетенции — това са лостове 
те, които спъват нормалната 
работа.

Вместо сега да се занимава с 
въпроса за пускане в действие 
на второто по големина и зна
чение предприятие в Димитров 
град и да насочи силите си към 
организиране на производство
то, колективът се занимава с

ществеиигге задължения и инте-
Д. Йотовреси.

Поганово

Първи туристически 

обект в ждрелото 

па Ерма
Димитровградският фурис- 

тичиски Съюз в съдействие с 
Общинската скупщина попра
вя и обзавежда за туристичес 
кп приют сградичката на бив
шата гара при Погановски ма 
настир. Малкият обект ще 
има бюфетче и стаи с пет лег 
ла, така че посетителите на 
този красив кът ще могат да 
оа нахранят и отпочинат във 
всяко време.

За обзавеждането и поправ
ките ще се изразходват към 
400.000 динара.

Димитровград

Проблемът, значи, си остава 
неразрешен, 
каква е. Санитарната инспек
ция, според разпоредбите, на
лага от! съществуващия мага 
зин да се отстранят 
стоки, които не 
продават заедно с хляба, и то 
тава да даде разрешение. Пре 
дприятието „Седми юди”, ко
ето снабдява населението с про 
мишлени стоки, не

консуматори чакат. 
Търпение, другари, членове 

на Социалистическия съюз от 
Строшена чешма. Продължа-

та
А работата, ето

вайте да ходите до 
за хляб по два километра на. 
ден. Ако някой от

магазинавсички 
могат да се управата

заселина предприятието се 
във вашия квартал, тогова ис 
кането ви може Да бъде раз
брано.

М. Б,иска да

Димитровград .

ВСЕ ПО—МАЛКО НЕОПРАВДАНИ 

ОТСЪСТВИЯ В КОМБИНАТА
Всеки месец в комбинат „Ди 

митровград" на работен пост 
трябва да има 411 работници. 
В първите три месеца на тази 
година обаче е имало средно 
по 378 работници, което зна
чи, че 7,9 на сто от работното 
време еа оставали неизползва
ни. От общия брой загубени 
Работни часове 7 на сто са оп

равдани, Тъй като се отнасят 
до отпуски по болест, а оста
налия процент са неоправдани 
отсъствия или отпуски за го 
дишна почивка.

Сравнено с данните

Резултат оТ 
това е изпълнение или пре из 
пълняване на производствени
те планове почти в-ьЗ всички 
цехове. Все пак, на производ
ството пречи честото прекрат 
яване на тока и недостатъчно 
то количество 
се внася.

производството.

от пър
вото тримесечие на миналата 
година, тазгодишните показа
тели са малко по-лоши. Обаче 
с оглед на върлуващия в на
чалото

отношения, за които са винов
ни изключително най-отговорни 
те хора в предприятието. Само

Полша
, който 

М. Б.
каучук

след няколко дни
на годината грип и

жълтеница, и на зачестилите 
отпуски за раждане, можа да 
се заключи, че трудовата дис 
циплина е подобрена и става 
първо условие за изпълнение 

производствените задачи 
По едно време, 

ое от увеличаване на нормите 
работниците не произвеждаха' 
колкото можеха. Сега ее съз
нава, че от производителност
та зависят техните лични 
ходи и тази боязън 
влияе на отношението

Бележка

Когато инспекцията 

по пазара не спи...иа
страхувайки

Търговското предприятие 
„Седми юли" взело да про
дава врата и прозорци, кое 
то в техните магазини е 
действително нова стока. И 
както е редът — представи 
ли иск в завода за цените в 
Ниш да им бъдат разреше
ни цените за продаване на 
този строителен материал. 
Тук всичко в ред и по за
кона. Но предприятието не 
се Държало докрай за за
кона и алинеите. Преди да 
стигне оттоворът от завода, 
те продали два прозореца и 
две врати — първата 19.000 
динара, а втората 18.000. 
Значи на цена, която сами 
си определили.

Инспекторът обаче не 
спал. Затова „Седми юли” е 
спрял продаж бата на тези 
материали. Разбира ое, ко
гато заводът одобри и опре 
дели цената на тези стоки, 
тогава и инспекторът няма 
да има нищо против, защр- 
то и той, както другите, е 
не само служебно лице, но 
и един от многото консу
матори. . М. Б.

до- 
вече не
им КъМ

Барйе Малинова 
градина, но през 

есента
Земеделоката кооперация Бо

рацията бе планирала тази гра
дина да бъде засадена презпро 
летга и в коперация със земе- 
делехите производители, обаче 
този план не се изпълни.

Причината 
презз етоегта 
делоки

за това отлагане е 
яа частните аеме- 

прекизводители в 
дните работи, които 
готрайните 
снение.

нолевъ 
паради дъл 

дъждове са в закъ-

Малиновата_ градина трябва
да има към 100.000 сгъбълца.В комбинат ,,Димитровград” М.
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Съветн на производителя

КОТА ДА КОСИМ 

ЛЮЦЕРНАТА
Червената детелина и люцерната се косят, когато започ 

да цъфтят. Мнозина на земеделски производители ненат 
правят така.

Много рано или много к-ьсно косене на тези трави 
съкращава века на тревите, а също не се получава и небхо 
димо количество и качество на зелената маса.

Най-добре е коситбата да стане, когато забележите, че 
една десета част от люцерната е разцъфтяла, защото това 
е знак, че трябва да се прибере. В момента на цъфтеното Й 
червената детелина, и люцерната съдържат най-много 
толни вещества. Червената детелина например тогова съд- 
ржа- най-голямо количество витамин А и значително пове
че калцийум и фосфор, отколкото след цъфтеното. Също та 
ка при по-късна коситба по-голямо е количеството на в Дър
весната част на растенията и на целулозата, които 
желани.

храни-

не са
.<-.«г&м*яюяж*>

Колко сол да дадем 

на добитъка?В едгт модерен .овчарник. във Висок
ОииШъш на кооиерация »Борово«

»КЕСИМЪТ« КАТО ВИД НА
СЪДРУЖИЕ

прехраната -на добитъка 
последствия.

Солта е много необходим в 
Липсата «а сол в храната можеда 
Дори има случаи на умиране.

При всяко хранене трябва да се дават следните коли*

има тежки

-

чества сол:Даване на овцете под ,,ке- 
сим” (пазене срещу ползване на 
млякото) е отдавна известно в 
Димитровгр адско. 
са го ползвали семействата с 
малко работна ръка, които в 
летния сезон трябвало да бъ
дат свободни поне от работа
та около овцете.

Сега този вид производстве 
но сътрудничество организира 
земеделската кооперация „Бо
рово” в село Барйе с частни
те земеделски 
от нейния район.

Ползата е видима, и затова 
сега 30 семейства са дали на 
пазене на 
Овце. Икономическата изгода 
значи е добра.

Самотните семейства нямат 
възможност в сезона на полс
ките работи да обезпечат ов
чар за своите десетина овце, 
а грижата за тях им пречи да 
работят в тютюнищата и нива 
те, което е по-износно, откол 
кото доходът от десетина ов 
це. От своя страна коопераци 
ята плаща за всяка дойна ов 
ца Ю00 динара, а ако същевре 
менно вземе на гледане и яло 
ви овци, тогова не им плаща 
за толкова дойни овце, колко 
то са яловите.

По такъв начин селскосто
панските производители си об 
езпечават напасването на овце 
те все до началото на. октом
ври, когато овцете отдавна ве 
че са спрели млякото.

Срещу тази услуга коопераци 
ята взима млякото, което въз 
лиза иа около 25 литара в се 
зона. И двете страни са се обе 
зпечили срещу опасност от за 
пиване или изчезване на доби

тъка, тъй като кооперацията 
е задължена да застрахова вс 
яка овца.

Този вид сътрудничеството 
допринася за укрепване на взи 
имното доверие и прокарва 
път за по-всестранно и по.дъ 
лбоко сътрудничество между 
кооперацията и производителя. 
„Кесимът” СъАСйствува и по 
друг начин — кооперацията е 
принудена да набави породис 
ти овни, а това подобрява по 
родите и в частния 
Разбира се, резултатът от то
ва е бъдещото увеличавана на 
продуктивността на овцете, 
което е съществен въпрос.

М. Бакич

НА ГОВЕДАТА: 5 грама на всеки 100 килограма живо 
тегло; 2 грама на всеки литър произведено мляко; 2 грама 
за свеки килограам -прираст.

НА КОНЕТЕ: 2 грама на всеки 100 килограма 
тегло; 3 грам ай за 
били, които доят.

НА СВИНЕ И ОВЦЕ: 1грам на всеки 10 кило1рама 
живо тегло.

ц
Най-много

производители
живо

всеки 100 килограма живо тегло на ко
кооперацията 250

Опакото на въпроса
НА КОКОШКИ: само 0,5 на сто от количеството храна, 

която им се дава.
Трабва да се напомени.че пресолването е също опасно, 

обаче границата на опасността е много далече.

СИРЕНЕТО ЧАКА ЦЕНА сектор.

В магазините на „Услуга” 
един килограм сирене може
ше да се купи за 600 дина
ра. Сега този продукт.го ня 
ма. Причината е м^гого про 
ста: цените на дребно са за 
мразени, а на някои млечни

.-аА!

Как се изйолзва незасшроеношо землищеи селскостопански прооикти 
не са. Кооперациите прода
ват сиренето от 600 до 630 
динара, а ,,Уолугд”{ която 

продава
ската скупщина в Димитров-* 
град прие още през меоец феи 
руари 1960 година и 18 лица ве 
че използваха това свое право.

Ако предишните собствени-! 
ци не поднесат на време зая 
вления за използване на въпро 
ските площи, губят правото Да 
строят и скупщинаа не е задъл 
жена да им издава решения за 
сроеж, защото тази земя може 
би е купил някОй друг.

Павел Тодоров, Димитровград

кои лица неоправдано вземат 
по 300 — 1.000 динара за един 

метър. Правото да

Бързото промишлено разви
тие на Димитровград и постоя 
ният му растеж изостриха жи
лищния въпрос. Много работ
ници и служещи се решават 
да строят частни жилища, пре 
димно 
града.

Някои граждани купуват не- 
разстроени площи от предишни 
те и собственици, без да се ос 
ведомят предварително дали то 
ва землище е национализира
но или не. По такъв начин ня-

сслскостопански 
продукти на дребно, не мо
же да го купува и да го про 
дава на съща цена или по- 
ниска, защото това е чиста 
загуба.

За да обезпечи една иггод 
на цена, предприятието пре 
Оставило иск в Завода за це 
ните в Ниш за увеличаване 
цената на сиренето. Зав1 дът 
обаче изпратил иска до ди
митровградската община, с 
препоръка нейните органи 
да Определят приемливата 
цена на този артикул. Ин
спекцията по пазара при об 
щината счита, че сиренето 
трябва да се продава със 100 
динара по-скъпо или на „У 
слуга” гце одобри върху на- 
бавната цена и разноските 
по оборота и материалните.

Във всеки случай сирене
то ще бгьде по-скъпо за 100, 
а може би и повече динара.

Както и да се уреди въп
росът димитровградското па 
селение след замразяване на 
цените ще консумира също
то качество сирене срещу по 
скъпо заплагцане. Защогсо 
така уйдисва нр. коопераци 
ите.

квадратен 
определя плац за строежи има 
само Общинската скупщина. И
предишните собственици . на на 
ционалпзираната земя могат 
споррд закопа да поднесат ис 
кане да им се позволи Да стро 
ят ако. разбира се, на товамя 
сто с градоустройствения план

на периферията на

са’ предвидени строежи на жн 
лища. Тази разпоредба Общин

Дукатска хроника
и поправката иа пътя от Ду
кат до „Две .реки" на дължи
ма от 2 километра.

Трудности в провеждането 
иа тази акция обаче създава 
недостигът па алатн, които/и 
Общинската скупщина не е в 
състояние да обезпечи.

ДокаШо кооперациите 
се сйоряШ—Производи

телите Плащаш?
Жителите от Горна махала 

в Дукат напасват стадата си в 
сииурите иа Лнсинската и Ра 
Аовнпщката кооперации.

Между тях обаче не 
да се постигне споразумение, 
И двете ислсат да ш се за
плати целия износ, което, зна
чи, би ишло в ущърб на населе 

дукатчани от 
Горна махала не искат да пла 
щат пито на една от тях.

Понеже кооперащштс нена
мерили ^рбщ език)1’ и лиаиксаса 
та е заведа дело.

ЗаЬършиха акцише на 

младише /орани
Гораните от Дукат изпълни 

ха плана по залесяването. В 
акциите взеха участие млади 
те горани от основното учили 
ще, членовете на Социалисти
ческия съюз и младежта.

През тази пролет в Дукатс- 
ко са залесени 6 хектара го
лини в „Трън”, ,/Попов кладе
нец" и др. места.

да изкупва седскостопапсите 
произаодеиия?
СТРОИ СЕ ПЪТ ОТ ДУКАТ 

ДО „ДВЕ РЕКИ”
Повече от 300 дукатчани вз 

еха участие в разширяването

С изграждането иа този път
съоб-

снабдяването на

можезначително се облекчат 
щенията и 
Дукат.М. Б.

нието. ЗатоваСВИРЕПО УБИЙСТВОСЕМИНАР ЗА САНИТАРНИ 
ИНСПЕКТОРИ На 17 май след обед в Дукат 

станало свиреп» убийство.. Дра 
ган Русев, земеделски произво
дител, също от Дукат, убил Си- 
меоика Ванчева, с която под
държал интимни връзки. След 
убийството иа Симеонка, Русев 
извършил самоубийство като 
се обесил.

Оимеонка Ванчева преди че
тири години се омъжила в Ду
кат. ио продължила да поддър 
жа интимни връзки и с Драган 
Русев, години пю-стар от нея 
Русев й обещавал, че ще я заве 
де със себе си в Лесковец, къ~ 
дето имал намерение да купи 
къща. Така през ноември ми 
палата година Симеонка избя
гала с него в Леасовац. След

известен престой к двамата се 
завърнали, защото Оимеонка ос 
тавила две невръстни деца у 
дома си. След дълги распраиши 
мъжът й я прибрал. Когато 
през тази пролет, 
работа във вътрешността тя от 
ново започнала да се среща с 
Драган. На 17 май Драган Ру. 
ссб пресрещнал Симеонка пред 
къщата й и със сегаира я убил.- 
След това Драган Русев 
шъл в близката гора и се обе
сил.

В МАГАЗИНА ЛИПСВАТ МНО 
Ш НЕОБХОДИМИ СТОКИ

Макар чо в Дукат има коопе 
ратавен магазин на земеделс
ката кооперация от Горна. Ли 
сина той не разполага с мно
го необходими 
месеци нямаше брашно, сол, а 
често недостига и петрол и сел- 
стопаиски алати и др. стоки.

На 4 и 5 юни в Димитровград 
Ще се проведе двудневен семи
нар за санитарки инспектори 
от Нишка околия.

В работата на семинара ще у 
частвуват представители на съ 
Южната и републиканска сани
тарна служба. Покрай сказките 
Участниците ще могат да съгле 
Дау в светлината на основните 
предписания и закони за хигие 
но-санитаргните изисквания м:яс 
Тото на общинските санитарни 

> олужби в конкретните ус довия.
На семинара ще приеъству- 

а*г около 25 слушатели, за кои
то е обезпечен приют в новопо
строения мотел край Димитров 
П>ад.

В. В.

Мидевцнзаминал на

Ще се строи ново 
училище

В Мнлевцп се вършат подго 
тошеи за .строеж иа нова учи
лищна сграда.

Сградата ще се строи на ба 
зата иа местно Ьамооблагане 
а освен това всяко семейство 
ще внесе по 3.500 динара, а 
очаква се и известна парична 
►омехщ от Общинската скуп
щина в Босилеград.

а-ртикули. С

отин I

Кооперацията в Лисина Дава 
обяснение за 
стоки били нерентабилни” и 

не ги докарва. Как то

това, „че тези Предполага се. че това. убий
ство и самоубийство Русев е 
извършил от ревност.затова

тава същата кооперация може В. В. В.15.



а В ТАТСТВ»

РЕШЕНИЕ СЛЕД 

ПОЛУНОЩ РЕЦЕПТЪТ 

НА МАШОДва часа след полунощ. В за
мъгления ресторайт на гарата в 
Дгайетровград келнерът прави 
заключителна смета а. По маси 
те ■редки гости — кяасбй поза- 
дрямал чака влака, друг с нате
жала от алкохола глава — мис 
ли. Железничари, застанали до 
келнерския тез, лх, изпиват ча

офицер в ЮНА. Тогава не мю- 
га да простя на родителите, за
що трябваше мене да ме жерт- 
вуват за него. Но да започна по 
ред. Аз съм от едко село от Ви
сока. На времето баща ми ви- 

. шореше, че по-старият 
ми брат трябва да учи, а аз да 
помагам у дом|н, да пазя добмТъ

но не уоплх. Но твърдо неших 
да мисля самостоятелно и да ре

На всички 'бе известно ,че умее да поздрави, да направи 
пок-аои, цо не па всички еднакво. Не беше учил много, нямаше 
заслуги от войната, но хубаво напредваше.

Много време мина, докато хората научиха неговия ре. 
цепт. Просто узнаха как започва неговият работен ден. Дойде 
в канцеларията по-раио, а осем часа хваща телефона и започва:

— Ало!—тук е Машо... Ти ли си, другарю Душко. Значи 
вече си пристигнал, а аз.. . нали снощи ти кихна три пъти по 
ред... Беше побледнял... Да знаеш, кихането не е много собро: 
Тук скоро прочетох в някаква стара медицинска история, че 
някога това било ■най-опасна болест. Щом някой кихнял трети 
път, настъпвала смърт. Та, спомних си за това когато ти кихна 
третия път... Помислих в себе си. Това може да е наивно, по 
аз съм проклет човек, повече мисля за опя, който^обичам, откол 
кого за себе си'. Хайде довиждане, Душко, и повече се грижи 
за себе си.

шавам за своята съдба, яапус- 
н«х Димитровград и продъл
жих знанията при един частен 
майстор в Пирот. Не обръщах 
много внимание на оксплоата-
тореките му навици и научих 
занаята.

Сега съм квалифициран ра
ботник. Щс речете, „щом е така 
защо се оплакваш”. Аз не се 
срамувам, че съм работник. С 
гордост ще покажа всеасиму те - 
зи корави, жилести ръце. но на • 
ли човек винаги се стреми да 
постаие нещо повече. Аз не съм 
Полкова стар, 28-(годишна във- 
раст е тъкмо време, когато мо
же да се започне нов живот а 
не да продължа там, където 
съм спрял. Отдавна вече пе ме 
напуска мисълта да се опитам' 
да постигна нещо повече, поне 
в сегашната професия, щом ка 
то не можах, както мсите дру
гари да стана лекар, инженер..

И защо не постигнах това? Са 
мо загцото бях жертва на неот 
живелите селски навици, че е- 
дин от синовете трябвало да се 
върви около бедния имот, мал
кото планинско конче, дребни
те кравички. И най-сегне как 
во направихме — всичко прода
дохме на кооперацията. Не мо
жеше ли това да стане по-рзно..

Затвори телефона, набере друг брой и пак започва:
•— Ало!... Доброутро, другарко Соня. Тук е Машо: Нощес 

никак не можах да заспя. Вчера, като се връщах в къщи, тво
ето момиченце пробяга през улиирха, а два камиона — насре
ща му. Взеха ми се краката. И ето, не можах да заспя. Нещо 
трябва да се направи, да се махне движението от тази улица..- 
Довиждане Соля, и гледай детето.

След това набра трети номер и започна... Ти ли си, дру
гарю Панто. Тук е Машо . Но как е твоята другарка Ана: Вче 
ра я. срещнах и ми се строи много бледа. Ти пали ми разказа, 
че била родила муого трудно. Вчера един приятел ми писа, че 
и неговата другарка имала трудно раждане и ето, някакви усло 
жнепчя, какао ли. Сега е в болницата. Та веднага си 
нит за Ана. Аз само колко да ти кажа. Хайде,
Папг-о.

спом4 
със здраве,

Има още един брой, зад който стои важно име. То е чет
въртото по значение в града, но Машо си гзпае реда. Малко е 
труфно обаждането: пито жена, нито дете и.ча, а инак един зд- 
равечяк — никога не киха. Но Машо е смислил:

Сервитьорът П. Киров пръв посрещна влака. .
ка и да обработваем жалкото 
имот. Така карах няколко годи
ни, без да мисля, че има нещо 
по-хубаво. Но след няколко го
дини, моите съученици от осно 
внето училище започнаха да ид 
ват на ваканция като студен
ти, ученици) в средните специал 
ни училища. Дойде на почивка 
и брат мк, вече завършил вое
нно училище и станал дето се 
казва свой човек. В мен настъ
пи прелом. Категоричеоки ка- 
вах на баща мн, че опивам на 
занаят. Но той пак се опита да 
наложи волята си. Искаше аз 

дастана шивач, а а», исках да 
бъда дърводелец. И без той да 
знае в съседното село станах 
чирак при един майстор столар. 
Баща мм вярвАше- че аз уча за 
шивач: Най-сетне откри изма
мата. Но беше вече късно. И се 
га да видите, колко мрята жерт
ва е безсмислена. Баща ми ,-е- 
иш да продаде имота и къщата 
и да се пресели в града. Така 
и направи. Опитах се да постъ 
пя на работа в Димитровград,

.
шка сливова и отиват да прос
лужат и тая тежка нощ. И все 
така до пенсия — както каза— 
един от тях.

— Ало!... Ти ли си, другарю Милета: Тук е Машо. Да
ти се оплача: миналата нощ нямах сън. Тъкмо заспах — с-чу
вам- че си умрял. . . Веднага се събудих, « после една м ька, 
никаг: не можах да се успокоя. Моля ти се, да не разбереш, че 
вярвал в сънища и в народни магии. Не, отдавна съм разчистил 
с това. Всичко отрицателно изгони от мене марксизмът. Ко, зна

— Една газирана вода с по
вече сол — обади се от ъгъла е- 
дър млад мъж в работническа 
рубашка. Надебелялият 
едвам пропуска думите, но 
нерът си знае работата, не му 
е сефте:

—г Заповядай, но това ням1а 
да ти помогне. По-добре е да 
си вървиш у дома.

В следващия момент той ве
че беше на моята маса.

Влакът пристигна. Келнерът 
Р гетора-привършва сметката, 

нтът опустя. Малко приведени
те широки плещи на работни-

език
кел еш твоята сл\ьрт не м.и е мила пп на сън. Още сутринта. те по 

търсих, но трябваше да дойда на работа. Никак не мог >. да 
закъснея... Та затова гюках... така, по телефона.ка Миронов изпълниха „тесни 

Д. Йотовте” врата. . .
След като завърши разговорите, той мине през канце

ларията. На всички съобщи, че го викат на важен разговор, гс 
тръгне в кафенето. Там седне важно — важно и си поръча ка
фе. Вавъртиил човекът работата си. Четирите важни в града 
мислят, че е в: канцеларията..

Ето такъв е неговият рецепт. - Така. започва неговият ра-
В. Миюшкович

Реконструкция 
на „Свобода44— Извинявайте, мога ли да 

седна -малко п.ри вас. Разбрах, 
че за хората топнете във вест
ниците. Но не съм дошъл зато
ва. Просто искам да 
кому мъката си. Самотата ме у- 
бива. Газирана вода със сол. ка 
кто каза келнерът, няма да ми 
помогне. Няоф да ми помогне 
и спането. Събеседник и един 
малък съвет — ето какво 
трябва. До влака имате още вре 
Ме, из слушайте ако обичате.

— Ще мислите може би, че 
аз така всяка нощ прекарвам по 
кръчаОите. Не, не е така. Сега

Иначе

В Димитровград най-годямо 
внимание се отделя на промиш 
леността, на нейната реконстру 
кция и модернизиране.

Досега работниците от конфе 
кция „Свобода" работеха при- 
твърде лоши условия. Когато 
се завършат новите хали 
условията на труда ще се 
подобрят' значително. Ще бе 
моштграт нови съоръ/кеиия и 
машини, които . ще повлияят да 
се подобри производството и 
да се повиши производителиос 
тта на труда. Цифрите за очер 
таващия се възход се убеднтел 
ни: когато конфекцията зара 
боти с пълна сила нейното бру 
топроизводство ще възлиза на 
1 милиард и 500 милиона дина

ботеи ден.
кажа ня-

Водата и живите организми
ми

Всяка жива клетка в нашето 
тяло съдържа животновооен ра 
зтвор от различни 
във водата. В кръвта има по
вече от 9/10 вода. Бъбрезите по 
някога СъАт*ожат и до 82 на 
сто вода. Мускулите съдържат 
75 на сто. В състава на черния 
дроб водата е застъпена до 60 
на сто.

Дори и костите, нашия „жив 
скелет” ОьАържат 28 на сто

Изобщо, ние като физическо 
тяло имаме 71 на сто вода. Во 
да излъчваме и във вид на па
ра при издишване на въздуха 
Тази животворна течност не
прекъснато взимаме, за да под 
държаме живота си. Всяка го
дина чрез гърлото приемаме 
вода, пет Пъти по-тежка от тег 
лото на нашето тяло.

При нормални условия, грез

вещества

сгъм тука -на почизка. 
съм квалифицираш столар в Пи 
рот. Домъчнее ми понякога, ко 

за загубенотоси спомнягато
време. А най-често, когато полу 
ча писмо ст брат ми който е

живота си, човек изпива около
М. Б. вода. 25 тона вода.

Трета сливица
Мнозина родители, когато доведат дете при лекар, че 

сто поставят Въпрос, дали детето има трета сливица. Третата 
сливица е може би защото не се вижда както обикновени
те сливици, причина за такива въпроси. Третата сливица е 
натрупване на лимфна тъкан, която се намира в горната част 
на ждрелото, зад носа. Най- често я имат децата. Дори ели

на небцето могат да не са увеличени, а третата слививидите 
ца да е силно подута.

Деца и хора с трета сливица имат утежнено дишане 
тгоез носа защото тя, затварят задните носни отвори. Диша
нето е утежено особено нощем, и тогава децата с трета сли 
вица дишат на уста, хъркат и спят неспокойно. Имено затова 

сливица оказва влияние и въ.рх\*тсихическото разви 
детето Обикновено такива деца са разсеяни.третата 

тие на
"Увеличената трета сливица оказва влияние и върху у- 
защото затваря отвора на канала, който съединява сред 

юрната част на ждрелото, като по такъв начин
на средното ухо и често

хото,
ното ухо с
пречи за. нормалната вентилация 
предизвиква възпаления и отслабване на слуха.

той3>ьй като при това състояние носът е затворен, а
от резонаторите на говора, у деца с трета сливица се

монотонен.е един
променя и (гласът. Говорът е неясен, затворен и

Третата сливица се отстранява само с операция. Опе- 

' подобрят положението само за кратко време.могат да
Д.р. Дж. РесЯНович
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РАЗКАЗ

ДУРМИШ
Неговото легло се намираше 

Там бяха и коппехси
притваряше, и мислеше за чер
ния воал на фереджето.

В деня на заминаването, чети 
ридесет години след като първи 
път бе помислил за бръснар и 
девойка, той стана късно. Пър
во отиде на гарата и си взе би
лет за родния край. След това 
се отби в мебелния магазин, къ 
дето го познаваше една съседка 
при която понякога работеше, 
да й занесе нови столове у дома 
Така получи и последните необ
ходими сто динара.

Децата от двора го изпратиха 
много шумно до вратата, като 
го молеха: Поиграй, Дурмиш, 
ще ти дадем десетица”.

Той им поигра по-хубаво и по 
дълго,, отколкото по-рано. Вале 
ше дъжд, но той играееше оТ 
сърце. Децата го бяха наобико
лили. Те не харесваха толкова 
играта, колкото неговите смеш
ни, неловки движения, негово

то бело кепе, което размахваше.
За пръв път той не им взе де 

сетте динара. Дори им каза, че 
утре ще им поиграе пак.

Изтича по стълбите. На тава 
на скъта няколко изхабени дре 
гики, които бе получил място па 
ри, и сложи вързопчето под кр 
вата. Тогава вдигна сламника, 
за да вземе кесията с парите.

Сърцето немирно заигра и гъ 
рдите му. Той се разтрепера.Дй 
хът спря в гърлото м)у. С трепе 
реищ ръка той смъкна сламнгн 
ка на пода и обезумял взе да 
дърпа железните пръчки. След 
това се изправи,, удари с двете 
ръце гърдите си и се струполи 
на. пода.

Кесията я гммаше.
Някъде на улицата се разна

сяше гласът на вестникаря, кой 
то рекламираше вестниците с 
няколко тъжни редове за Дур- 
миш.

пех, благодарение голямото у- 
сърдне и примерна работа- 

Драган Стоименов, препода
вател по общотехническо обра

мне-

Деветнадесет младежи и де 
войки завършиха тези дни ги 
мназията в Босилеград. От тях 
4 са отлични, двама много до 
бри, 8 добри и 5 са останали 
на поправителен изпит.

Този випуск е п-ьрвнят след 
основаването на гимназията 
през 1962 година. Те дойдоха 
В Босилеград от гимназиите 
във Враня, Куманово, Крива 
Паланка и др. и макар с раз

на тавана, 
те му по мечтаната жена. която 
никога неможа да си купи. Че- 
тиридсет години бе носил комат 
хляб под мишницата. Пролетта 
му донасяше сили — зимата ги 
отнемаше.

В ранни зори започваше рабо
зовакие също изразява 
ние, че този випуск наистина 
е бил примерна генерация и 
че ще постига добри резултата - 
и висшите учебни заведения..., - 

А ето какво казват абитури - 
ентите: Иванка Георгиева ще . 
следва медицина:, Венка най- '■

та:
„Да понеса, госпожо.”
Една руса жена го срещна на 

улицата и го взе със себе си. 
Пет кошници въглища на че

твърти етаж...
Тя го закачаше: 

да”си купиш жена?”
Той се срамуваше.
После тя го отведе на тавана

,Искаш ли

и му каза:
„Ето, тук ще спиш. Вземи па 

си купи една стаичка, а добра 
жена и без пари ще намериш.”

Той не проумяваше. И не ста 
раеше се даразбере смисъла на ' 
нейните думи. Като че му бе 
казала: „Скочи от четвъртия е- 
таж”, или бе изговорила няка 
кво непознато име, което сега 
чува за пръв път и не знае да 
ли нещо значи, или не.

Вечер той сваляше контоша 
и го слагаш е под главата си. 
Оръфаната 
все по-обемиста. Нощем я усе
щаше как жули главата му, 
слушаше нейния звън, когато 
се обръщаше в кревата. Боле
ше го, но той не помръдваше. 
Забиваше глава в контоша при 
лепваше буза до твърдата студе 
на кесия. Тук, под главата му 
лежеше вече половин жена.

Годините се нижеха една 
след друга...

Веднъж неговата хазайка се 
скара с щъжа си. Тази вечер 
той бе ходил да им купи бира. 
Жената беше много сърдита:

„Искаш друга, а?”
След това го удари с бирено

то шише и го хвана за касата. 
Той я хвана за раменете и се 
впи в нея. Дурмиш видя как 
буйните й гърди потъват в ши
роките длани на мъжа й. Тя не 
се съпротиви, позасмя се и го 
■прегърна.

„Ще ви науча аз — и тебе, и 
■нея”.

След тази случка на Дурмиш 
му стана мъчно. За пръв път 
Гой почусвствува някаква голя 
ма празнина в себе си. Искаше 
му се и него да го набие някоя; 
и да го прегръща след това. О- 
ная жена, която растеше в не
говата кесийка никога не го бе 
прегръщала така. Само гой бе
ше нежен към нея, пазеше я и 
й угаждаше. Чужди деца от 
двора често искаха да им пои
грае. Щом го зърнеха, започва
ха да гълчат:

„Пойграй, Дурмиш ще ти да
дем десехица.”

И той играеше. Играеше им 
своята шиптарска игра, а деца 
!та се смееха наглас. Десетиците 
слагаше в кесията и неговата 
мечтана жена получаваше нов 
кичур коса, или един пръст.

Вечер, когато се прибереше, 
развързваше кесията и гледа
ше. Не познаваше цифрите, но 
занеше, че това е лицето на же 
чата и го милваше със своите 
дебели, загрубели пръсти. Не 
разбираше и от писмо, но беше 
уверен,, че на тези метални 
кръгчета е записано името на 
непознатата жена....

>$•:>>>
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Работник - абитуриент
Михаил Величков от село Пе 

търлаш преди няколко дни взе 
свидетелство за завършен IV 
клас на гимназията в Димитров 
град. Същевременно той постиг 
на най-добри резултати в класа 
и се нареди между отличните 
абитуриенти.

Неговия ггьт гтрез училището 
не е обикновен както на остана

ресувах да ли мога да продъл
жа задачно. Приеха ме. Случи се 
че към края на годината едно
временно получих две дипломи: 
ва квалифициран работник и 
свидетелство от V клас на гим 
назията. ■'

•—Какво още те «акарг| да ггро 
дължиш училището?

Видях, че моя неуспех по-ра
но се дължи само на това. че 
не съм, учил редовно уроците 
си. Бях изгубил вяра в себе си. 
Спомням си колко пъти учите
лите и класният ми говореха да 
уча, но техните съвети остава- 
но. Шести и седмм клас завър 
шване на V клас като частен у 
челик, в VI се записах редов
но. Шести и седуи клас завър
ших с много добър успех, а ос- 
ми — с отличен.
—Какво мислите да следвате?

И сами може да предположи 
те. Аз съм вече квалифициоан 
работник. Сега мисля да запи
ша: техника 
Виждам, че ще иуам още труд 
ности. Имам сестра в гимназия 
та, ще бъде трудно на родители 
те .но мисля че зече няма да се 
колебая...

И след това?
След това, мОже да се случи 

да дойда на работа в , .Меха
ник"’ т. е. там където започнах 
като ученик.,.

кесийка ставаше

Босилеградските абитуриенти.лите ученици, негови другари. 
Той завърши основното учили
ще до IV клас з своето село, 
след това се записа в Димитров 
град за да продължи горните 
класове на Основното училище, 
гьт като в нейното село има у- 
чилшце само до IV клас. Завър 
ши основно училище с добър ус 
пех. Михаил едвам дочака края 
на годината за да напусне учи
лището и постъпи на работа в 
преприятието ..Механик” в Ди
митровград. За три години той 
взе първата диплома за специ
алност — квалифициран работ 
нмх.

л^нова се е определила към 
филологията, а Стоилко Стои
менов заяви: без колебание-^ 
ще следвам техника. Тя пред
ставлява нашето бъдеще. По
добно се исказаха и Алексан
дър Александров. Лиляна Пет 
раикева, Денча Тасев и дру
ги. Всички ще следват. Всички 
искат да учат. —

лични познания и основа по
казаха добри резултати.

Любен Арсов, преподавател 
по философия счита, че тази 
генерация е пълна с ентуси
азъм и воля за Работа. Тя 
представлява един вид отделен 
пример на колектив, съставен 
от ученици от различни учили 
ща. И покрай това, тази гене 
рапия е показала завиден у- 
спех. В работата е имало идо 
ста обективни затруднения, ко 
ито преподавателите и учени
ците са проедолявали оьвмест 
но. Боян Алексов, преподава
тел по български език изтък
ва, че и покрай трудностите в 
обучението по езиците тази ге 
нерация е показала добър ус-

В. Вел.

машиностроене.
— Още първата година — ка 

вва абитуриентът Величков —
В превидях, че съм сгрешил, 

дггриятието заплатата беше мал 
ка. Като ученик получавах 800 

а като квалифицирандинара.
работник след това едвам изкар 
вах и до 10.000 динара. И така, 
един ден отидох при моите дру
гари в гимназията и се заинте-

На края на учебната година на детето си, т. е., дали редов
но го е контролирал в ученето, 
дали му е обезпечил необходи
мите условия за нормална рабо 
та, дали постоянно се допитваВАШЕТО ДЕТЕ ИМА СЛАБИ 

БЕЛЕЖКИ—КАКВО СЕГА?
и съветва с преподавателите и
гн.

Това нещо е необходимо 
да могат по-късно да се отстра
нят тези грешки и да се помог
не на детето. Известно 
към детето трябва да ое дър
жат хладно и сериозно, като щу 
се прекратят някои удоволст
вие (кино, театър, спортни съ
стезания идр.) Този вид реаги
ране ще бъде първата педаго
гическа мярка, 
на семейството не смеят да бъ
дат сантиментални и снизходи
телни. Напротив, на детето 
папи трябва да се напомня, че 
и възрастните хора носят отго
ворност аа своите 
пропуски.

Още от първия ден когато де 
гето донесе слаби бележки, тря 
бва да се направи план за рабо 
та у дома, отделно план на уче 
не. Достатъчно е то да работи 
час и половина преди и час и 
половина след пладне. Товг вре 

му е необходими, за де пава 
кса пропуснатото. Без оглед на 
условията, с изключение на за 
боляване, детето трябва да ра
бота по вече угвърдената про
грама. И тази работа обаче 
два да става под надзор на ро
дителите, или на професионал
но лице, докато у него не се ра 
звият трудови навици.

Приведената мярка е желате 
лно да сс практикува през ця
лата учебна година и постоянно 
да се засилва, за да се п. стиг- 
нагг по-добри резултата*. Това 
ще е много по-полезно, отколко 
то ако детето се нагрубява и 
(заплашва с бой.

за

Но ето, дошъл е краят на у- 
чебната година, а вашето дете 
ви носи една, две или повече 
слаби бележки. Естествено, се
мейната атмосфера се променя. 
Родителите се сърдят. Обаче 
детето преживява разни пси
хически депресии и страдалия. 
В такива обстоятелства някои 
родители бързо съзнават своя
та грешка и сс помиряват с по
ложението, докачо други’ по- 
сърдливи прилагат физически

Причините за слабия успех 
гат да бъдат: недостатъчен кон 
трол на родителите над работа- 
на учениците в училището ко
та на детето в семейството, ло
ши домашни условия за рабо
та, отсъствия от училище, бо
лест, слабо развити навици и 
способности, недостатъчно сът
рудничество между родителите 
и учениците а понякога и. сла
бото равнище и а обучението и 

друго.

наказания, макар че до голямЬ 
стопен и те са виновни за неус 
пека "на детето си. В момента 
обаче те не съзнават това.

Пред края на учебната година 
родителите обикновено започ
ват да се заканват на децата:
„Оьс слаби бележки не ми ид
вай у дома!’’ Такова отношение 
влияе твърде отрицателно осо
бено па по-чувствителните де
ца, както и на децата в адолес- 
цетен период. Последиците от 
такива заплахи са предни, а в 
някои моменти могат да бъдат 
и трагични. Нима пе оме сви
детели, че зарад грубо и нера
зумно омаловажане са става
ли случаи на бягство, дори и 
самоубийство. Все пак, родите 
лят нс смес да отива от една 
крайност в друга. Родителите 
с твърде ,.добро сърце” допри- ме 
насят детето им да стане оавио-' 
душно, без чувство на отговор
ност.

Родителят е длъжен да изгра 
леда у него същинска морална 
личност. Значи детето трябва 
да почувствува и известни не
приятности зарад слабия успех 
в училището. Това нещо ще го 
накара по-сериоомо да схване 
и училището, и отношението см 
към родителите. Наказването 
трябва да бъде естествена пос
ледица зарад немарливостта и 
слабата работа на детето.

Как до се отнасяме към дете 
то със слаби бележки?

Родителят с длъжен да про
анализира своя дял в неуспехи

време

Членовете на

вм-

Кесията все по набъбваше. На 
ближаваше денят на заминава
нето му. Трябваха му още ня
колко стотин динара и кесията 
Щеше да стане в жена — кра
сива и негова. Затова в послед
ните дни той излизаше в -’рада 
много по-рано. Студените есенни 
винаги му носеха повече работа 
и добра печалба. А децата от 
двора сега по-често го молеха:

„Поиграй, Дурмиш. ще ти да 
дел десетица".

Две неуморни ръце често от
маляваха от работа. Трепереха 
краката. Но той забравяше вси 
мко при помисъл,, че след ннко 
лко дни гце тури 
чалбата и ще започне щастлив 
безгрижен живот. Той вече и 
ке се питаше: „Коя е млята же 
на”?

Все по-малко забелязваше и 
хората около него, които се дви 
жеха, мислеха и дишаха. Гледа 
ш,е как далечините се разс(перят 
ка хоризонта. Там, зад тле, сто 
еше оная, по която копнееше. 
Той гледаше толкова дълго, не 
го доболяваха очите. После ги

дрешки и

слс

край пе-.

1
I Свободан Василев 

педагогДимитровградската гимназия
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ФжмфдиЪ Смр&тЛ^
11 — Социалист, бр. 1 ог Що 

год., стр. 152
11 — Работнически вестник бр 

116 от 18. IV. 1910 год. — на бьл
1! — Слободия реч — центра

лен орган на социалдемокрация 
та в Хърватско и Словения.

13 — Радиичке новине — бр. 1 
от 2. I. 1910 година. На самата 
конференция представителят на 
словенската СДП (Хайнрих Ту 
ма) изтъквал в своето изказва 
не възможността от реолюция,

ни го
тви едно световно клане. В сля 
пата си жажда да унищожи про 
тивника си зарад своята зара- 
ботка кпитализмът има да 
ри това клане. Това може да 
възпре само организиран между 
народният 
след войната заплашва с револ
ЮЦИЯ.

ПЕТЪР КОЗИЧ

2 ПЪРВАТА БАЛКАНСКА СОЦИАЛДЕМО 

КРАТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
И не само Балканите. Идеята 

за създаване на балканска фе
деративна република още много 
по-рано беше проникнала в мно 
то европейски спграни. За не* 
се застъпваха Кошут, Ма ципи, 
Луй Влан,
На конгреса на ,, М е ждуна р оди а 
Та лита за мигр и свобода” през 
1866 година в Париж било взе 
го решението, което изразява 
възгледа, че било необходимо 
да се образува една федерация 
на балканските народи. То гла-

положение се изказаха мнозина 
делегати. Димитър Благоев, ръ 
ководител на българската дсле 
гация 1то този повод казал след 
ното: „Балканите се превърна
ха в област за грабеж от капи 
та листите. Австрийският капи
тализъм е принуден да атакува 
ма юг, за да завладее Балкани
те, или да ли раздели с Русия. 
На двете конкурира и Англия, 
която тръгва от Гърция, като в 
свои ръце прнграбва всички по 
важшг проходи. Техния пример 
следва Италия, която също та
ка се устремява към Балканите. 
Това капиталистическо нахлува 
не е не, за да им се помогне и 
обезпечи национална свобода"1’

След анализите в този дух 
конференцията могла да Комета 
тира, единодушно, че само обе
динението на балканските наро
ди под знамето на пролетария 
та може да възпре колониална 
та и властническа система на 
Балканите.

„Като политически представи 
'тел иа работническата класа — 
се казва в Решението па к-знфе 
ренцията — която не разединя
ва националния антагонизъм па 
господствуващите класи, социал 
демокрацията има тази зежна 
задача — да бъде най-съзнател 
на, най-решителпа и най-носле- 
дователпа носителка на идеите 
за солидарност на народите в 
Югоизточна Европа и с :класова 
>га борба на пролетариата да за 
силва съпротивата на народите 
срещу звоевателпата политика 
на европейския капитализъм”.10

Отделен въпрос, който изпък 
ва пред социалдемократически
те партии във - връзка с обедин 
яването на балканските нацио
налности бил каква да бъде фор 
мата на обединението. Още пре 
ди Балканската конференция, 
на самата конференция и след 
нея, идеята за солидарно орга
низиране и обединение не вина
ги била точно формулирана по 
отношение формата на тоЕа обе 
динение. По същото време се го 
ворело и за федерация, и за кон 
федерация. При всички предста 
вигели на балканските социал
демократически партии могло 
да се забележи неопределеност 
на тези терминми, обаче остава 
като точно, че под тях се подраз 
бирало обединение на равнопра 
вни народи в могъща политиче 
ска цялост, в която всички на
ции равноправно да участвуват 
като членове на балканската ре 
публика, „Балканските народи 
ще се обединят зарад запазване 
то на своята независимост само 
в една балканска федратявна 
република”11 -— писа главният 
орган на БСДП като изтъкваше 
мисълта за общоприемливото ре 
шение, за което се изказаха 
всички делегации на конферен
цията.

Първата балканска конферен 
ция не е могла между другите

съществени проблеми да не пов 
дигне и въпроса, как да се обе 
димят балканските народи и за 
начина и средствата за победа 
на балканската федеративна ре 
публика. Размекванията иа кон 
ференцията, както и иубпчцист 
ката и теоретическа разработка 
иа тези, въпроси не успя да се 
издигне до равнището на поли 
тическата зрялост иа тогапаш 
мото движение па работничес
ката класа ма Балканите. Зато
ва разрешаването и на тези пъп 
роси съдържаше редица просве 
тителско-идеалистични, рефор- 
мистки и подобни примеси, оба 
че и чисто революционни.

Във всеки случай ло тези въ
проси нямаше окончателно ста
новище, което сигурно щеше да 
доживее по-ясна и по-сигурна 
формулировка, ако балканската 
социалдемокрация имаше въз
можност да осъществи идеите и 
решенията от първата си конфе 
ренция. Така тя бе принудена 
да остане в рамките на балкан
ската социалдемократическа кон 
ференция. Балканската социал 
демокрация изтъква, че „всич
ко зависи само от балканските 
народи, от съзнаването на егите 
ресите им, от степента на тяхна 
та политическа мъдрост”.1’ Оба 
че изтъкваше и това, че „Първа 
та, балканска социалдемократи
ческа конференция значи 
тавяне на основите и подготвя
не на националните и социални 
революции на 
балкански народи”1”.

С провеждането на балканска 
конференция бяха изразени по 
ложителен смисъл и прогресия 
на тенденция. Решенията на 
конференцията, изложени в ней 
на та резолюция недвусмислено 
потвърждават това. Балкански

деляли, с повече или 
опит, своите политически 
рами върху идейната основа на 
Втория интернационал, който в 
'този период все по-отявлепо 
папаше към позициите иа една 
опортюнисти ческа, реформист ка 
и ат/гисооиалистическа междуиа 
родна организация.

(Следва)
0 — Хр. Кабакчиев: вп. цит. 

ст. 56.
7 — „Раддличке новине” бр. 

151 от 23 ХП. 1909 год.
— „Радиичке новине” бр. 1 

от 2. I. 1910 год.
0 — Ибид. —

по -малко
прог-

ми казвайки: „Капитализмът
Гарибалди и други

сто-

пролетариат, койтоси
, Най-сигурното средство 

отс, раняване на съперничи ч то
то между балканските няьодп е 
— да се създаде от тях федера 
тиони организация в Европа с 
гаранция за своя неутралност. 
Тое:: е идея, кгьм която следва 
да се насочват стремежите на 
балканските народи и всички 
европейски правителства, кои
то желаят да останат справед* 
'ливи".в

Поради това не е чудно, че и- 
деята за балканска федератив
на република бе приета от со
циалдемократите на Балканите, 
които я модифицираха и разви- 

■ ха по-нататък с оглед на своя
та програма и положението иа 
работническата класа в опреде 
лена. конкурентна обстановка

за е

Мухата, по време на ле
тенето, маха с крилете си 
триста и тридесет пъти в 
секунда.ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ...Г

■*■ * *

Дървото, наречено казау- 
рин, расте най-бързо. За 10 
години дръвчето израства 
30 метра на височина.

Ако 700 хиляди паяка през 
живота си непрестанно пре 
дат паяжина, всичките ниш 
ки, намотани на кълбо, не 
биха били по-тежки от по
ловин килограм. * * *

2 * * Един хектар борова гора 
„изпива” през лятото към 3 
милиона и 700 хиляди литра 
вода.

При взаимни контакти социал 
демократическите партии на Бал 
каните често са докосвали въп
роса за балканската федерация, 
така че по инициатива- на сръб 
ската
портия се свиква и първата об
ща конференция

пос- Картофът 
консумира в Словения, а 
най-малко в Косово и Ме- 
тохия.

най-много се

пролетарските
Социалдемократическа * * *

* * *
балканските Червените кръвни телца 

са толкова дребнички, че на 
върха на карфицата могат 
да бъдат поместени към 60 
хиляди.

партии.сощгалдемократически 
Конференцията се е състояла в 
Белград- В навечерието й вест* 

,.Радничке новине” орган

Първите огледала от стък 
ло са били направени още 
през римско време. Преди 
това за оглеждане 
звал добре огладен метал.

вик
на -ССДП, между другото, писа: се пол-

те представители на социалисти 
ческите идеи посочиха необходи 
мЬстта от съвместна борба 
тив националното, колониално
то и социал-политическото по- 
робяване, като отразиха 
тив но то обществено

„На всички нас на Балканите 
спасението е само в най-тясното 
обединяване, в ■-шй-интимен съ
юз. Едва тогава ще бъдем в със 
тояние рационално за себе си да 
експлоатираме благата на Бал
каните, вместо да ги предавал 1в 
ка милост и немилост да ги ог
рабват френски, германски, ан
глийски, австрийски и т. н. ка
питал.”7

Между многото въпроси, кои 
то делегатите обсъдили на кон 
'ференцията изпъкват няколко 
най-важни. Главна тема на дес 
кусиите, върху която се изка
зали много делегати, се отнас 
яла до проблема на колониал
ната зависимост и национална
та независимост на балканските 
народи и във връзка с това за 
стремежите на някои европейс
ки сили и за разипгието на бур 
ясоазията на Балканите. Цент
ралната точка казал Д. Туцович 
в доклада си — на балканския 
въпрос е колониалното положе
ние, в което европейският кагги 
таливъм въвлече Балканите и 
страните и народите от Югоиз 
*гочна Европа. Разликата е само 
в това, че едните са завладяни. 
а другите пезавладяни.8 За това

!* * *» * *про
Родината на камилата е 

Америка. Много по-късно 
това животно било заселено 
в Азия и в Африка, където 
живее в пределите на топ
лия климат. В Америка се е 
запазила само ламата, по
томък на някогашната аме 
риканска камила.

Ябълковото дърво може 
да живее и Да ражда до 80 
годишна възраст.

обек-
развмтме. 

Ръководейки се от принципа на 
класовата борба на поолетариа- 
|га, те искаха федерация на сво 
бодни балкански

* *■ *

народи, равно 
правна общност на хора. проти 
воположно на буржоазната по
литика за национална разделе- 
ност

Птицата-хищник — соко
лът, известен по силния 
вид, може да забележи пля 
чката си съвсем ясно от ви 
сочина 1670 метра.

* * *иа народи и територии, 
противно на националния шови 
низъм Европейците не са оттлеж 

дали дини и пъпеши, ориз, 
лимон, кайсия, коноп и цве 
тето жасмин все до съпри
косновението с арабите. От 
тогава европейците 
ват да произвеждат и тези 
растения. Научили от ара_ 
бите за тези растения.

•и империалистическите 
стремежи на развиващия се ка 
гщтализъм.

-.V -Дг *

✓
Едно африканско плем' 

има овце, които нямат ни
какво руно.

Обаче въпреки значението и 
положителния отзив, специално 
сред балканските народи, въпре 
ки че тази идея за обединяване 
бе свързана с работническата со 
циалдемократическа партия, не 
могат да се пренебрегнат огра
ничеността и слабостите, на то
ва събитие и пропуските иа бал 
канските социалдемокрация във 
връзка с тази конференция.

Трябва да се знае, че всички 
тези балкански социалистичес
ки партии са развивали и опре-

започ-

-.V * ^

По време йа суша мрав
ките, наречени термити, из 
копават Дълбоки коридори, 
за да стигнат до подземна 
вода. Тези коридори поняко 
та са Дълбоки и до 20метра.

* * *

Старите асирийци 
ли, че най-хубавото 
са скакалците.

счита-
ядене
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