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ИЗТЪКНА СОЛОМОН АКААРА УАЙ-ОГОСУ, ДЪРЖАВЕН СЪ 
ВЕТНИК В МИНИСТЕРСТВО ТО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА 
ИЗТОЧНА НИГЕРИЯ В РАЗГОВОР С 
НА БЪЛГАРСКАТА

— Интервю с председателя на Общинския отбор на ССРН 
в Димитровград Михаил ЛюбеновПРЕДСТАВИТЕЛИ 

НАРОДНОСТ В ЮГОСЛАВИЯ.
лишека от работна ръка. Има 
ше и изказвания, че в послед 
но време се чувствува голям 
натиск върху стоковите фон
дове. Какво предприема ССРН 
като организация за осуетява 
не на тези тенденции?

— Все още се водят произво 
дни дискусии, че най-напред 
ще бъдат уволнени жените за 
ети в предприятията. Обаче а 
ко има вътрешни резерви, а 
по всичко личи, че ги има, то 
тава не може да се говори за

Резултатите от първата фа 
т. е. политическите под 

готовки за предстоящата рефо 
рма усвояването същността на 

реформата от всички гражда 
ни на нашата комуна и проя 
вилите се отрицателни тенден 
ции в Разискванията, бяха те 
ма на нашия кратък разговор 
с председателя на Общинския 
отбор на ССРН в Димитров
град Михаил Любенов.

— Както е известно — каза 
другарят Любенов — във вси
чки първични организации на 
СКС, подружницн на ССРН и 
синдикатите се проведоха бе 
седи, които имаха за цел да 
разяснят същността на пред
стоящата стопанска реформа, 
причините за нейното провеж 
дане и перспективите в сми
съл на укрепване и по-нататъ 
шно развитие на нашето сто
панство. Общо впечатление е, 
че предстоящата реформа е о 
ценена положително и че е 
схваната нейната същност и 
смисъл. За това можем да съ

от сегашнотто необлагоприят 
но положение. Касае се до ли 
пса на оборотни средства^. Вта 
кива случаи единствен изход 
е намесата на комуната и об 
щността.

В качеството на стпендиант 
па Обединените нации държав 
ният съветник в Министерство 
то «а правосъдието на федерал 
на единица Източна Нигерия в 
Нигерия Соломон Акаара Уай- 
Огосу проучва въпросите за пра 
вата на народностите във феде 
ратикно устроените страни.

През миналата седмица той 
посети Димитровград, където во 
ди р ас говори с представителите 

обществено-политическия 
живот в Димитровградско по въ 
проси за правата и положение
то на българската народност в 
СФР Югославия.

заНа края на разговорите Соло
мон Акаара Уай-Огосу даде 
следното изявление ва вестник 
„Братства”:

— Говоря само от свое име, 
а не в името на еди каква с'и по
литическа ориентация. Моят 
проучвателен път финансират 
Обединените нации. Делта ми 
беше да проуча правата на на
родностите в страните с федера 
тивно устройство. Избрах Ин
дия, Пакистан и Югославия. 
Сега вече тхривършвам своите 
проучвания.

Въпреки че тук съм кратко 
воеме, мога да кажа. че отноше

на
някакво масово съкращаване 
на работните места. Доколко 
то пресмятанията покажат, че 
някои стопански 
и трябва да се

организади 
освободят от 

• надомна работна ръка, в та
къв лучай първа на удар ще 
бъде непроизводителната ра
ботна ръка. В случая лама да 

. се взима предвид да ли е же
на, има ли дмот на село, ни 
то пък ще се гледа социални 
ят момент. Дисциплинираните 
и добри работници, било же
ни или мъже, ще останат.

р

Що се касае до засиленото 
потребление, особено на храни 
телни продукти като захар, 
бращно и на трайни потреби
телни блага

дим по разискванията, които 
се водеха, особено в стопан
ските организации. След пър
вите опасения, че в повечето 
предприятия положението ще 
се влоши, сега преобладава, оп 
тимизъм, който по наше мне
ние по места дори е и прека
ден и съществува опасност от 
самонадеяност, която се отра 
зява отрицателно 
нататъшното изнамиране и от 
криване на вътрешните резер 
ви. Първите анализи показват, 
че повечето 
могат да се включат в новите 
ходове на стопанството. Някои 
предприятия, като 
„Циле", дори и ако използват 
вътрешните 
дори и ако подобрят организа 
цпята на труда, обективно ня_ 

ла могат

Михаил Любенов

Участието в разискванията в 
подружниците на ССРН на се 
до беше много по-слабо, което 
се дължи, преди всичко, на о 
бясненията, че селското сто
панство ще се окаже в много 
роедобро положение отколко 
то сега. Обаче в много коопе 
ративни организации разно 
кванията бяха и изключително 
насочели към преориентггрой 
ка на кооперациите от търго
вия към собствено производ
ство, което, по наше мнение 
е твърде положително.

На разширения пленум на 
ОО на ССРН доста се говори 
за някои отрицателни диску
сии по колективите, особено 
във връзка с уволяването на из

електричеки у 
реди, мебели, текстил итн. ми
сля, че повече е резултат на 
влиянието от другите градове 
в страната. Въпреки навреме 
ината разяснителна активност 
на /политическия актив, тези 
тенденции обхванаха и нашата 
комуна. Според данните на тър 
говското предприятие „7 юли” 
дневният оборот Се е покачил 
от 1.000.000 динара.на 4.000.000 
динара. Обаче през последните 
дни се забелязва рязко нама 
ляваие на това ненормално по 
требление, 
на разяснителната работа на 
комунистите, конто получиха 
такива задачи на събранията 
на първичните организации на 
СКС.

Общо взето ние оценяваме

върху по-

ггредприятия ще

Момент от разговорите в Общинската скупщина
например

нията между правителствата и 
малцинството «е са едностранни, 
но двустранни. Ако обществото 
прави
иа малцинството, тогава малцин 
ствениците трябва да бъдат лоя 
лни граждани, т. е., трябва да 
осъществяват правата си, га
рантирани с Конституцията. Ако 
правителството обезпечава рав 
ноправие и защидава малцин 
ството, тези права малцинство 
то трябва да упражнява в рам
ките на страната, която ги обез 
печаъа.

Интересът ка редкия гост от 
далечната приятелска африкан
ска страна беше насочен 
това, как се реализират правата 
и положението на българската 
народност, загарантирани с К.он 

• ституцията на нашата страна.
На извора документацията за 

проблемите на междунационал- 
ните отношения у нас и за на
чина, по който се разрешават, 
показва богатството на форми.

резерви докрай,
към

усилия за еманципация
да се измъкнат което е резултат

ДА СЕ МИНЕ КЪМ ПО-КОН
КРЕТНО РАЗЯСНЯВАНЕ 

НА НОВИТЕ МЕРКИ първата фаза, т. е. политичес 
кс\-р«Цзяс1Штелната

чрез които (в самоуправителна- 
та система) участвува българска 
та народност в изграждането и 
развитието на своя стопански, 

културно-просве-

актнвност 
в комуната като твърде успе 
нша. Сега предстоят конкрет
ни пресмятания във всяка сто

От всичко ми е най-интересно 
че малцинството се чувствува 
равноправно е останалата част 
от населението и взема равно
правно участие в управлението 
и това, че в малцинството, и в 

части на вашата

В Съюзния отбор иа ССРНЮ 
се проведе събрание иа коми 
сняга, която кординира поли
тическата активност въ» пръ 
зка с предстоящата стопанска 
реформа.

На събранието положител
но бе оценена досегашната ак 
тнвност в подготовките за про 
веждаие на новите стопански 
мерки. Изтъкна се, че сега се 
навлиза във фаза. когато 
разясняване па общите поло
жения трябва да се 
към търсене ма съответни ре 
шеиия. Изтъкна се, че особе
но внимание трябва ла се объ 
рие върху разрешаването 
проблемите свързани с жизне
ното равнище на хората с по-на 
татъшиг/та политика на заема 

не ма работна ръка, жилищна 
та политикй и ти.

Подчерта се, че в предстоя 
щия период политическата ак 
тивност трябва да се разши
ри и по трудовите организа
ции от извъистопанските лей 
пости, комуналната служба и 
алми I гистраг I и ятта.

Очита се, че наред с взема
нето на конкретни мерки, тря 
бва по-широко да се развива

активността в колективите, 
при участието ма всички тру 
дещн се, за да могат по-добре

политически, 
тен живот при свободно разви
тие на етническите особености.

папска организация, които ве 
чс са започнали макар че все 
още че са известни ' законо-

да се запознаят с конкретни
те задачи и 
да се ангажират « тяхното ра предписанията.

От 50 отборници в Общинската 
скупщина само един е хърват 
и един сърбин, 
гражданите в четирите общини, 
където живеят над 40.000 числя 
щи се към българската народ
ност чрез референдуми, събра
ния, на избирателите, общество 
»го-поли тическите 
работническите съвети, влияят 
върху хода и живота на кому
налната общност.

останалите 
страна няма особено разделение 
на богати и бедни.

непосредствено

Д. ЙотовУчастието на зрешавапе.
Аристотел е карал: „Човекът 

С политическо същество”, а то
ва значи че всеки човек участ- 

Считам, чс 
от малкото

отвува във властта.
Югославия е една 
страни, в които това начало е

организации. премине

проведено и на практика.
Импрееиспира ме, каза по-на 

Соломон Акаара Уай-О-
на тазиПредставител ствот о 

народност в Републиканската и 
Съюзната скупщина, все по-го 
ллмото участие на жените въп 
всички области на живота и тру 

" да и в оформяването на полити 
ката в комуните (които някога 
бяха пример на изостаналост) 
свободата ,иа употребата на май 
чин език. пълната равноправ- 
ност в заемането на работа и об 
разоваптието. в който и да било 
край на с-граната и тн. дадоха 
повод иа уважаемия гост да ка 
же: „Моите опити оттук оа пяй- 
Iплодотворни. Затова те ще ми 
бъдат добредюшли, когато ги 
сравня с условията в моята ст
рана”.

мататък
госу. чс виждам, как всеки се
чувствува доволен от работното 
ои място и ог своето развитие. 
Като човек, конто е’възпитапан

,в западния свят, в условията 
иа несъшествува.нето на частна 
соботвеносг бих се чувствувал 
сбезглраве«.. Във вашата страна, 
виждам, такива чувсява няма.

След това уважаемият гостг по 
сети комби ат „Димитровград” и 
конфекция „Свобода”, където 
се запозна с промишлените по
стижения на общината. М1. Б. В комбинат „Димитровград”
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-Б Р АТСТВО“

Босилеград

Неоправдано запасаване с продукти .ишштт
1седмица.В цяла Югославия е вече стн 

хнало ненужното снабдяване 
с хранителни стоки. Хорала 
вече напълно са убедени. Че 
жизненото равнище няма да 
бъДе .намалено в условията 
на новата стопанска реформа. 
В Босилеград обаче, под влня 
ние на недостоверни слухове и 
своеобразното пропагандиране 
от страна на продавачите по 
магазините и кооперативните 
проДавници по селата, купува 
пето на хратштелнн артикули 
е било значително засилено 
през последната седмица. Най- 
много е купувано брашно, ца 
ревица, захар и олио. За пет 
дни в тази комуна са продаде 
ни 7 вагона брашно предимно 
на селското население.

Увеличеното търсене се чу 
вствува във всички магазини. 
В лисинския кооперативен ма 
газин един селянин е купил 
300 кг брашно и 500 кг цареви 
па, в Аодна Любата три семей
ства са взели' 1740 кг брашно, 
а в Плоча за един ден били 
продадени 90.000 кг брашно и 
царевица.

Тези

825,000 динара или повече от 
пет п-ьтн.

На пленума на Социалисти 
ческия съюз бе прието реше
ние да се разясни на населе
нието вредата от такова запа 
сяваие, защото понголем11 кол11

чества хранителни 
поради ограничената трайност 
могат да се развалят.

Информациите,
Банката и Пощата говорят, че 
слуховете никак не са повлия 
ли на хората да изтеглят спе

продукти

Дадени от

БУМЕДИЕН ОБРАЗУВА 

ПРАВИТЕЛСТВОТО
товпмте си влогове.

Миналата седмйца в Алжир 
бе образувано ново правител 
ство, начело на което се нами 
ра полковник Хуари Бумеди- 
ен, който същевременно е и 
министър на народиата отбра 
па.

Новото правителство от 19 
члеиопе има двама министри 
повече от по-раншното прави 
■телство. Покрай осем -члено
ве на предишното 
ство ,в новото — 
ща в а АФП — се намират ели 
иадсест нови министри, меж
ду които и Рабах Битат, кой
то между новоназначените ми

нистри е единствен изтъкнат 
ръководител на фронта на на 
циоиално освобождение наАл 
жир.

От осем министри на но-ра 
ншното правителство,, само 
двама получили нови места в 
новото правителство. Башир 
Бумаза, който и порано бе
ше министър на промишлено 
стта и енергетиката, сега е 
станал министър на Информа 
циите, локато министърът по 
въпросите на вероизповедани 
ето Теджими Хасая, е назна
чен за министър на здравеопа 
зването.

правктел- 
както съоб

■прекомерни и непосил- 
Ш1 за босидеградския потре
бител покупки вероятно ще 
имат известни последици. Ня
кои се проявяват още сега. В 
Горна Лнсина например е за- 
бележен случай, че един седя 
нпн е правил размяна на браш 
но. На един по-беден селянин 
се опитал да даде своето ръ
жено брашно срещу пшенич-

НИГЕРИЯ
Нигерия се намира е запад

на Африка, край Гвикемскич 
залив. Простира се на пов-ьрхпи 
па от 876.922 кв. км. и има

лия).
Нигерия има, специфично дъ

ржавно устройство- Законода
телната функция принадлежи на

тиГрла-тдвудомния федерален 
мент, а федералните единици 
имат свое вътрешно самоутиран 
ленив.

Нигерия е република с феде 
рално устройство. Федерални
те области са: Северна и Източ
на Нигерия. Столицата Лагос и 
Британски Камерун също 
федерални единици. Основното 
препитание на нигерийското на 
селение е селското стопанство 
и животновъдството. Има зале 
жи на въглища и волфрам, оба 
че ■промишлеността е в зароди
ша си. Развива се предимно хра 
нителната промишленост.

Нигерия е независима страна 
от 1 октомври 1960 гвдина. До 
тогава беше под владичеството 
на колониалните сили. сменя
ващи се една друга. (Португа
лия, Франция, Германия, Анг-

но. Политическият живот на НиЦифреннте данни за стоко- 
оброта на дребно през споме
натите дни показват следно- 

ТъРГОВСКО

са герия се организира и води от 
две политически партии, с раз
лични политически програми. 
Най-големите политически пар
тии 1са Националният конгрес 
ча Нигерия и Камерун, Акцио- 
ката група и Партията на Севе
роизточния национален конгрес.

то: предприятие 
„Слога’' за първите десет дни 
на месец юли е имало стоко
оборот 7.115.000 данара. През 
този месец оборотът възлиза 
на 14.000.000 динара. В магази 
на На-Ма на земеделската ко 
операция увеличението на сто 
кооборота е още 
На 9

В социалната политика Ни
герия следва пеутрализма и мир 
ното съвместно съществуване. 
Нигерия е участник е конферен 
цията на оеобвърдаоите страни 
в Кайро през 1964 година.

по-голямо. 
оборотът е бил 

153.000 динара, д?а 9 юли —
ЮНИ

АНАХРОНИЗМИ НА НАШЕТО ВРЕМЕ

Военни бази на чужди земи вече 62 години. Базата която 
държат в Панама в зоната на 
каналите САттт са купили ка
то са платили през 1904 година 
на тогавашната Колумбия сме 
шно малка сума —10 милиона 
долара. Най-ефтино купената 
чуждестранна база е тази на 
Аляска за която САЩ са пла
тили на царска Русия през 
1867 година 7,2 милиона дола
ра. За непълни сто години та
зи сума е прехвърлена само с 
цената на златото, което годи 
шно се произвежда на Аляска.

АНГЛИЙСКАТА ВЕРИГА ОТ 
ГИБРАЛТАР ДО ХОНГ- 
КОНГ

В обаче полицейската роля е пре 
растнала в военна интервен
ция.

аномалията на нашего 
време спадат и военните бази 
на територията 
страни. Първобитната практи 
ка, настанала още преди мно 
гб векове и усъвършенстува
на в епохата на колонизатор- 
ските завоевания, е модифи 
цирана и пригодена към про
мените в света 
нал е парадоксът. Той се със
тои накратко в това: от мина 
лата световна война над 50 
държави Са получили незави
симост и се освободили от 
чуждестранна власт, а също 
над 40 страни — тези ьщнте 
ил^ г уш — се намериха ац 
контрола или надзора на чуж 
дестранни войски.

троп, но и по моретата в Юго 
източна Азия, където е стаци 
онираиа Седмата американска 
флота. В Южен Виетнам, къ- 
Дето след отиването на фран 
цузите е засилено влиянието 
на САЩ, тази година постоян
но се натрупват нови съедипе 
ния американски воиски. С 
морските и въздушни сили, а 
мериканският корпус брои ве 
че над 70.000 души, а подгот
вя се засилване на тези вои
ски с още около 100.000 войни 
ка. Тези войски Също разпо 
лагат с ракетни и други най- 
модерни снаряжения, които у- 
потребяват в операциите про
тив южновиетнамските освобо 
дителни войски; както и про
тив бомбардирането на Севе
рен Виетнам.

„АМИ” В ТРИНАДЕСЕТ ЕВ
РОПЕЙСКИ СТРАНИ

Също така е феномен, че 21* 
години след войната в 13 евро 
пейеки страни се намират 
средоточени американски вой 
ски: от Исландия на север до 
Испания и Гърция на к>г. Е- 
динствеяо само съсредоточава 
пето на американски войски 
в Западна Германия е последи 
Па на войната, както е уреде 
но с
ние, докато във всички оста
нали случаи правото за Дър
жането ня войски е дошло по 
друг начин.

В Испания например САттт 
имат въздушйи й морски ба
зи като обезщетение, за оръжие 
то и икономическата помощ с 
която диктаторът Франко се 
държи на власт и след падане 
то на неговите съюзници от 
времето на фашистката ос.

На подобен начин и Салазар 
е отстъпил Азорските '<ярови

които от 1951 годгпга са важна 
американска военно-морска ба 
за в Атлантическия океан.

В метрополите на своите 
главни западни съюзници от 
миналата война, във Велико
британия и Франция, амери
канците са сместили специал 
ни съединения свои войски и 
командни 
чаят 
ставлява 
ченйе:
са оттеглили 
персонал от парижката 
трала на НАТО-пакта, както 
и военните съединения от съ 
става на атлантическите сили 
американците задържали сво
ите 40.000 войници във Фран
ция.

Освен Шестата флота, 
играе ролята на „шериф в Сре 
диЗемноморието”, американа 

ците държат като подвижна 
база и подвоници въоръжени 
с ,лоларис ракети”, чиитора 
диус покрива не само остана 
лите еврбпейски морета, но и 
голяма част от европейската 
суша.

БАЗИ КУПЕНИ НА БЕЗ-
ЦЕНИЕ

на чужди

В ДЕСЕТ АЗИАТСКИ 
ДЪРЖАВИ

Повече от половината от сво 
ите Отвъдморски съединения 
САЩ държи в Азия и запад- 
три десетилетия са в кипеж 
се намират под голям или по- 
малък контрол на войските, 
респективно под военното нли 
яние на САщ.

На Филипините, които са 
независими Още от 1946 годи
на своите укрепления още от 
времето на военните операции 
против японците САЩ са пре
върнали в дългосрочни воен
ни и морски бази. въз основа 
на договора от 1947 и 1953 го
дина.

Япония е превзела подобни 
задължения със сепаративния 
мирен договор със САттт от 
1951 година, както и по-късно 
със съюза за взаимна помощ. 
След войната е изградена глав 
пата ‘американска база Окина 
ва на Далечния изток.

Маршалските, 'КароДински и 
Мариански острови, по-рано 
в ръцете на японците, от 1947 
година се под опекунството на 
Обединените нации, а от 1953 
година са под американско 
морско управление.

След войната на 17 паралел 
Южна Корея е превърната в 
изразително американска вое
нна опорна точка, която от 
1958 година е снабдена с раке 
тно оръжие и атомни топове.

От изгонването на Чанг 
Кай Ши от китайската земя, 
Формоза е превърната в сил
на американска военно-мор
ска база, чиито радиус"се пр° 
стира не само около този ос

но е оста-
Слу_
пред_

кадри, 
с Франция

двойно изклю- 
докато французите 

своя команден 
цек- След войната Съветският 

съюз евакуира военните сй ба 
зи в Китай — Порт Артур, Да 
йрен и Чункингската железни 
Ца през 1950 година във Фин
ландия — Поркалу през 1956 
година и военноморската .ба
за в Албания през 1962 година.

След женевското споразуме
ние французите напуснаха 
Индокитай през 1954 година, 
евакуираха военновъздушната 
база в Мароко през ч1961 гоЛИ 
на, а задържаха атомните пло 
гцадки в Сахара, както и ан
гличаните в Австралия. Англи 
чаните все още държат вери
гата от Гибралар, през Малта 
и Фамагуста на Кипър, Аден 
и Сингапур до Хонг-Конг.

В повечето случаи тук не 
стаоа дума за последиците от 
миналата световна война. За
емането на бази и части от 
чужди територии произлиза- 
главно — не от международни 
или взаимни следвоенни задъ 
лжения и договори, заради об 
ща сигурност, 
тесни, едностранчиви цели и 
интереси на онези сили, коиТ° 
се ангажират на чужда земя.

Днес САщ Държи трупи, во 
екни бази, складове и арсе 
нали, военни инструктори или 
мисии, центрове за връзка и 
Други комуникации в 34 чуж- 

Оттук потича и 
чуждестраните 

отнас
ят до американците. Около

повече

която

но от много съ-

Апелирането и искането да 
се напуснат военните бази яа 
чужди земи, които стоят на 
дневен ред, чрез политически 
преговори и чрез демонстра
ции от Париж до Токио, се 
считат ;като неизбежни актуа 
ни теми. Преди всичко затова 
че са феномен, който е прежи 
вял своето, на когото в проце 
са на демократизирането яа 
международните отношения ня 

хра) място1. В страните, където а 
мерикаяците имат свои воен
ни бази, днес живеят 
500 милиона жители, които са

повече 
САШ.

Базите в Африка са от ново 
потекло в американското мор 
ско ангажиране. През 1953 го
дина от Либия е получена во 
етпга база за 20 години, в Ма- 
Р°к° — йовнно-въздушна ба
за, а в Които (Леополдв ил) е 
поместена военна мисия, 
то разполага и с десантни са
молети, които действуваха при 
неотдавнашната
в полза на Чомбе.

В западжяо полукълбо 
бене
по въпроса за американската 

военна база Гуантан/ма на К\А 
ба. която принадлежи на САщ

международно сЩоразуме
ди страни, 
мисълта, че 
бази най-често се

700.000 войници, т. е. 
от четвъртината от целокуп
ния брой на американската 
войска са съсредоточени из
вън границите на САщ. Оттук 
произлиза и следвоенното по
ложение, че САЩ играе роля 

„световен шериф . То- 
сравнение е важещо за ре 

дица случаи, във Виетнам илН 
в Доминиканската република,

коя-

интервенция

осо-
остри спорове се водятта на околова

два и половина пъти 
отколкото жителите на



3БРАТСТВО'

НА ВЪПРОСИ ЗА СТОПАНСКАТА РЕФОРМА

КОМБИНАТ „ДИАИТРОВГРАД“ 

Между реформата и резервите
Има ли неизползвани 

резерви?
.

търсим нови възможности 
с-ьс същия брой работници да 
се постигат по-големи произ
водствени резултати. Ноаконя 
кой не иска да работи — . ще 
търсим по-сггрстнат работник, 
казва Навлович.

Всички тези анализи са свъ 
рзашг с професионалното изди

_ ЬШЬ ЗАРАД ПУШЕНЕТО ПО ВРЕМЕ НА 
РАБОТА ГУМАРСКИЯ ЦЕХ ГУБИ ГОДИШНО 42 ми 
ЛИОНА, ДИНАРА ^ РЕЗЕРВИТЕ СЕ КРИЯТ В УВЕ- 
ЛИЧЛНЙЕТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА И 
ПО-ДЙБрАтА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Ш

Почти няма, предприятие, учреждение и домакинство до
ри) което, да не прали необходимите сметки преди реформата} 
'Всъщност и време е, защото много харчехме — дори и онова, 
което не произвеждахме, дълго „белехме” 
не заработвахме. Б новите условия това няма да е възможно и 
затуй навсякъде се правят изчисления.

Обаче при тези сметки, нерядко има;,тенденция към до
казване, че този йли онзи (предприятия) не може да се покри 
ва при ловите условия на стопанисването, че икономическото 
положение ще му се влоши. От това се отива по-нататък й още 
сега се Гърсят привилегии, бепефиций, едно специално поло
жение.

Има обаче и такива, които „разтърсват своя дом}’ за да 
на.мерят перазкритиге ресурси, намираше се във всички отрас 
ли на стопанството, във всички обществени служби и орга-<

Ч

което понякога

.. ■ НГЛ 'V* ■ Н■: . . ЛьЧе в промишленото произво
атво (нес, ^съществуват л1дре(- 
бни рабртй”. показва и случа
ят, който открихме в цеха за 
производство на гумени обув
ки и технически стоки ком-, 
бинат „Димитровград". „Нами 
райки себе си’ в светлината 
на новите стопански мерки, 
които ще последват наскоро 
Работниците в комбината . са 
изправени пред много пробле
ми от чието раврешаване ще 
Зависи~дсГ_гголяма степен рен
табилността на цеховете, кои 
то трябва да осъществят 
1,380.000.000 динара съвокупек 
доход. 8дно сведение Дюната 
обръща вниманието на себе 
си, .макар че за някого това 
може;да бъде и „дребна рабо 
та”. В него обаче хората от 
производството вижаДт голя- 
ма вътрешна резерва,

За .пушенето на работно мя 
сто дневно се губят по 42 ча
са-— т. е., 5. работника не ра
ботят. Ако тези работници би 
ха се включили в производ
ството — те ще изкарат 250 
чифта обукви, ще осъществят 
135.000 динара дневно бруто 
-производство. Ако това се пре 
сметне до края на годината и 
злиза, че зарад пушенето пред 
приятното годишно губи по 42 
милиона динара.

Ето до какви показатели мо 
же Да се стигне ако специали 
стът започне да открива резе 
рвите. и в такива пропорции.

— Интересно е, казва Мир- 
ко Павлович, управител на це 
ха, че най-много пушат ония, 
които имат индивидуални нор 
ми. Обаче там където се ра
боти по бригади хората по-ма 
лко губят време в пушенето. 
Истина на работниците не се 
в;аща това време, защото въ 
згшграждаването става според 
трудов ефект, но с това фабри 
ката губи от физическия обем 
на производството си. Ще тря 
бва Да предприемем остри ме 
рки срещу подобни прояви ве 
днага след приключване на ко 
лективната годишна почивка.
—Съществуват в този цех и 
други вътрешни резерви как- 
то по отношение на организа 
пията на производството, та
ка и по отношение подобрени 
ето на квалификационната 
структура на работната ръка. 
От 248 заети работници, казва 
управителят на гумарския цех 
имаме само 2 висококвалифи 
цираии и към ~ 120 полуквали- 
фицирани работници. Ще тря 
се постигат по-големи произвол 
ствени резултати. Но ако ня-

низации.
За какви неразкрити ресурси става дума?
Най-напред мощностите. Оказа се, че преработвателната 

промишленост използва своите производствени мощности сред 
н0 с 50 до 60 на сто, което е много низко и слаба, осно
ва за рационално и икономическо стопанисване. В машинострое 
чето например има и до 40 на сто брак и други отпадъци. Учи
лищата работят в три смени, а в много предприятия се работи 
в една смяна. Работното време навсякъде е слабо рационал,но. 
Има много „празен ход”, които никой не мери и не приспада! 
при разпределението според труда. А всичко това е значителен 
резерв за увеличаганг ял поизводството й ефикасността на ра
ботата.

А какво да кажем за големината на обектите, които обик 
новено са извън оптималните серии. Повечето болници са малм 
ки. неекономйчни. Оптиматнйят капацитет например е дт 600 
до 1.000 легла, а в тия размери имаме само 12 па сто болници.

Прешйрока, прескъпа й нископоойзЬодителтиг е й адми
нистрацията, тя средно годишно коства около 900 милиарди дгс- 
'мара, т. е. около 15 на сто от обществения продукт й заема нйд 
10 на сто от общо заетите у нас. И правилното разпределение 
на кадрите е важен ресурс. Щом от 94 инженери по съобще
нията половина работят в администрацията, това е непродук
тивно. Само 42 на сто от агрономите работят в селското стопан 

ство, а от 15.000 инженери само 9 хиляда работят в минното 
дело, промишлеността и строителството.

Това са неразкритйте ресурсй, които, ако се използват, - 
ще съдействуват за по-лецо и по-бързо приспособяване на брга - 
ннзацийте към новите мероприятия.

- - * • • • л . . А

Машините не се използват напълно

бва да въведем „комплектно" 
възнагражлаване по трудови
те единици й тогава заработ- 
кйте на работниците ще зави
сят не само от количеството 
произведения, но й от спестя
ването на материали и качест 
во на продукцията. Успеем ли 
да реализираме това — много 
неща ще се поправят.

Много може да се постигне 
и с (пестенето. Така напри
мер на 1000 гумени капички 
на центрифугата и на машина 
та за пране където от 6 грама 
трябва да се произведе една, 
ако се спести един грам от 
всяка капичка това значи, че 
от 1 кг ще получим още 30. Ра 
ботникът тогава ще заработи 
повече — за два дни 120 дина 
ра. А свърх всяко спестяване 
от страна на работника се за 
плаща 20 на сто от стойността 
на продукцията получена от 
спестения материал. От това 
има полза и непоссредственият 
производител и предприятие-

гане на работниците. Затова 
ймаме намерение да органйзи 
ралш шестмесечен курс за по
лучаване званието; йвалифипн 
ран работник.

Със сегашната структура на 
работната ръка це може А21 
се постигне много, а съвгреме 
нното производство търси про
фесионална (подготовеност.

М. Бакич

Впрочем проблема за реусурсите не е ся къде е същ, макар 
че асякъде е на лице. Затуй най-лесно ще дочакаме реформа
та. 'ако ,,поразтребим своя дом”.
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с два и половгша пъти. И в дру 
гия цех доходите са едни и 
същи.

предвид ,,Циле” се намира пред 
трудни проблеми. Без оглед 
(това, че през първото полуго
дие то .'е осъществило1 реализа| 
ция за .134 милиона динара, а 
миналата година за същото вре 
ме 84 милиона, без оглед на то
ва, че производителността на 
труда, мерена с бруто-производ 
ството за всеки зает работник 
е увеличена с 31 на сто, без ог
лед, че в това време почти и пя 
ма готови произведения в това 
предприятие и «е може да се 
осъществи съвокутитият годишен 
доход, който трябва да възлезе 

400 милиона динара. Причи
ната е проста, но твърде убе
дителна. Предприятието разпо
лага с 60 милиона оборотни сред 
егва. М покрай всичките усилия 
на комерчеаката. служба и воич 
ки в предприятието средствата 
за шест месеца са обърнати 
2,25 пъти, които с оглед ма пла 
ма, който предвижда да се обър 
мат три пъти, може да се счита 
за успех. Именно при сегаими 
те условия ша стопанисваше „Ци 
ло’’ не може да обезпечи доста- 
ръчйо количество суровини и с 
принудено да плаща големи съ- 
добпи разходи за дължими су
ми. По този начин, обективно 
казано, и мощностите ме могат 
пи приблизително да се изпол
зват, мито пък може да со уве 
личи физическият обем па фи
налното производство. Тогава не 
е чудно, че производтедността 
на труда в предприятието е низ 
ка и се м-шира под югославско 
то равнище в този промишлен 
отрасъл. Не трябва да си при
помняме. че личните доходи в 
„Диле” са ниски — 21,500, а в 
(гази промишленост у нас сред
ният износ е 26.000 динара.

Освен това, грубите пресмя
тания показват, че през юни ра 
боптиците в цеяа оа мебели са 
осъществили производство при 
Олмзителчю до югославското рав 
ш«це. т. е, 21.200.000 динара рс- 
ализацята. дскато същият брой 
работници в една друга трудова 
единица е реализирал по-малко

Категорични са изиаквакия- 
га. които произлизат от рефор
мата на стопанската система как 
то що е неприкосновено и по-на 
татъшно ровитие на производи 
Челните сили и социалистичес
ките отношения в нашето обще 
ство. Всяко предприятие в един 
ната верига на стопанската си
стема ако нека ла докаже своя 
та стойност е длъжно да раз 
мърда всички потенциални си
ли за да може по-динамично да 
се включи в процесите нахъзАа 
ваяе иа материалните блага на 
обеществсго. Програмата иа ре
формата даде основните насоки 
в тези процеси и сигурно е, че 
в това отношение не ще има мя 
сто за дилеми.

на

В съзнаватпре днрг гятг гето 
Трудностите, пред които се из
правя предприятието и търсят 
изход в организирането на соб
ствено производство на букови 
дъски за мебели. Настоява се 
за въвеждането на гатер. Ако 
направят това тогава производ 
ството им ще бъде значително 
по-ефтино. защото не ще пла
щат тотеми разходи за доставка 

на суровини. А за да органи 
зират такова производство необ 
ходашо е Общинската скупщи
на да вземе решение, с което 
горското стопанство да се за-1 
дължи материал на територия
та иа общината да продава «а 
„Циле”. Колко тези условия са 
изгодни ще процепи самата скуп 
шина и самоугтрав! гтелтпгте орга 

предприятието. Но не мо

то.
— За да схванат това наши 

те хора и за да схванат значе 
иието на реформата трябва по 
вече да работим с тях и да им 
доказваме предимствата на 
новите стопански мерки. Ние 
не виждаме резервите, само в 
уволняването иа работна Ръ
ка. Напротив — когато 
кретизирамс новите 

във вътрешните резерви ще предприятия

гга

па

кон-
мерки От всички димитровградски 

когато топа се има

1 П I В
же да се избегне впечатлението, 
че в предтгриятето малко се дър 
жп смелата за вътрешните резерТРУДОВИЯТ КОЛЕКТИВ НА „УСЛУГА“ 

СИ ПРАВИ КРИТИКА ЗА НЕРЕДНОСТИТЕ
както в орган! гз а ни ята 

производството, така и в увеличе 
IпIсто на Производителността на 
труда чрез засилването на ин
дустриалната дисциплина и съ 
тоашаването на работни места.. 
Защото горните показатели со
чат, че ст 'честимва излишек от 
работ:та пъка !! то не само в 
„лентяите”. Сигурно е 
стапяното на гатер може да се

иави

ват личните доходи, не се за-, 
плащат теренните добавки, въз 
награждаването изобщо с ела 
бо и пр.

дприятнето. Мнозина работни 
ди от околните села обрабон 

имотите си. Заплащане
Тези дни колективът на пре 

дприятие ^Услуга" в (Босиле
град проведе събрание. Цел
та бе да се разкрият причи- 
1ште за слабостите . в това 
предприятие, да се разобли
чат отрицателните прояви в 
цеховете и да се обсъди отио 
шепието на управата към ра 
бошиците. Бе изтъкнато, че 
при провеждането на новите 
стопански мерки ще изпъкнат 
релииа сериозни проблеми. 
Предприятието стои при съ
щия обем ца производството 
както и преди няколко голи- 
пи, производителността е пие 
ка, асортиментът стеснен. 
При наличието на слаби фон 
лове и проста репродукция 
Въпросът ;за съществуването! 
па това предприятие сс ггоста 
вя в ря.зка форма.

Участниците в разисквания 
Та се спряха най-иах;ред вър
ху работата ня заетите в пре

ват и
то в предприятието за тях е 
от второстепенно значение. За 

закъсняват па работа
На събранието бяха изнесе 

и някои обективни трудно 
сит, които предприятието

състояние ла разреши са 
Става дума за

че с по
топа те
постоянно ползват отпуски по 
болест не напират в работата 
и, разбира се, тяхната произ
водителност е съвсем 
Бе поставен въпрос, как да се 

производителността 
им. Наказанията не са реше
ние. Това дори може ла има 
и по-лоши последици 
приятието да остане на упра
вата. Изтъкна се, че някои хо

пи не размести и работната ръка по 
цеховете, по какво да се прави 
с работната ръка в цеха, който 
с съвсем аюакумулативен и не
рентабилен? Може би има оп
равдание твърдението, че в пред 
приятното съществува само проб 
лем от ония, които не искат да 
работят. Може би предулгрежде 
името ст страна на работниче
ският съвет ще подействува и 
па тях. Но един по-задълбочен 
анализ ще открие резерви не 
само п пестенето па материали, 
по Щс изисква и по-голяма ттро 
Изводитслдюст >га труда н по- 
добра организация иа производ

М. Б.

е в
мостоятс лло. 
пабавка па някои необходими 
м аш и п и, док вал 1 гф ика ция 
работната ръка, 
па оборотите средства и АР- 
Като отделен проблем в рабо

низка.
на

(повиши увеличение

пред-
иередошгото 

ма (ипвестищгите
тата се явява 
пристигане 
за строежа па жилищната 
сграда; Което , утежнява Нор
малната работа в предприяти-

ра па ръководни постове пра 
вят грешки. Цеховете по един 
месец не работят, понеже не 
редовно се набавят материа
ли, или п-ьк набавеният магс 
риал е слабокачествен. Всич
ко това сс отразява върху из 
вълнението па плана. Между 
другото, нередовно се получа

сто.
На края бе взето решение 

да се обяви конкурс за нов 
директор и главен счетоводн 
тел.

В. Велинов ството.
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Населението от Гоин Дол откри

Възпоменателна плоча на 

боеца Борис Г. Иванов
ЗАЩО МЪЛЧАХА 

КОМУНИСТИТЕ?
рис дойде от София и се приоНа 4 юли — Аеия па боеца 

— даселеиието от Гоин дол от 
кри възпоменателна плоча на 
геройски загиналия Борис Ги- 
гов Иванов. Възпомиателна. 
та плоча е поставена па коо
перативния дом в селото. На 
тържеството прис-ьствува Ге
орги
на Общинския комитет па 
СКС. За значението на 7 юли 
говори Гюра Маркпкович, а 
за героя Борис Иванов говори 
неговия другар Рашко Каме
нов.

Борис Г. Иванов е роден на 
1 октомври 1922 голина п Го 
иидол. След завършваше на 
основно училище работил Т( 
Пирот като Работник, а по 
време на окупацията в свОето 
село. Когато се формира Пър 
ва Царнбродска бригада Бо-

бщи към бригадата, за Да взе
ме участие в боевете за окоп 
чателио освобождение иа стра
пата- Т,ой участвува във всич 

битки на бригадата, на О 
стро Копие, Капаоиик, Санд- 
жак, Требила, Зворлик. Пре
ди да започнат сраженията на 
Срсмския фронт Борис става 
командир на противтанков вз

км

Миналата седмица присъсвувахме па две събрания па “ 
синдикалните подружтщи — е предприятието „Циле” и, „Мех 
ханик”. На събранието в ,,Циле” председателят на Общинска
та скупщина Стоян Наков твърде обстойно обрисува причини
те и същността на предстоящата стопанска реформа, даде ар* 
гумептирани данни за източниците на вътрешните резерви в 
предприятието, говори за слабата организация на труда, за обе 
ктивните и многото субективни слабости. Общо взето, а трииа 
десет набелязани точки той даде материал за разисквания, в 
който всеки член на трудовия колектив можеше на намери 
себе си, И когато завъргии — за дискусия не се обади никой. 
И това се случва именно в момент, когато всеки ■член иа колек 
тчва е принуден да. мисли не сало да своето предприятие, по и 
да проанализира своята работа и нейните резултати.

Сърцата картина се повтори и в предприятието ,,Меха
ник”, кзадето секретарят на Общинската скупгци.па обоснова по 
вите стопански мероприятия и се опита да обрисува. положение 
то, в което ще се намери колективът на това предприятие. На 
и тук. освен дирекора, други не се изказаха.

В предприятията „Циле” и „Механик" всеки пети е член 
на Съюза па комунистите. Сила способна, да се справи с всич
ки проблеми и трудности. Но на събранията на колективите тс 
нямаше какво да кажат. Само един ден преди събранието на 
колектива, комунистите в „Механик” проведоха събрание иа 
същата тема. И тогава много от членовете на СЮК говориха 
за негезползването на мощностите, за дисциплината на работ
ниците, за низката производителност на труда, дадоха много 
добри предложения за подобряването па организацията па тру 
да ити.

Алексов, секретар

загива в сражение с
•4.1щиге немски войски ш

С откриването иа възпбмена- у- 
телпата плоча населението от ш 
Гоиидол отдаде признание наР;;у 
този известен боси от тпшото & у' 
село.

Б. Ник.

Паралово се 

електрифицира
Босилеград

ЧЕСТВУВАНЕ НА ДЕНЯ 

НА ВЪСТАНИЕТО
В началото на септември- 

и в Паралово. ще светнат 
елекгричеекмте крушки. Ак 
цията по електрификация 
напредва добре. Сега и по 
време иа сезонните работи 
параловчани активно работ 
ят. Поставят електрически
те стълбове, правят тухли 
и докарват друг строителен 
материал за построяването 
на трафопоста.

Във фонда за електрифи
кация параловчани внесоха 

. над 1 .милион динара пари 
взети като аванс за произ
водството на тютюн. Ония 
семейства, които не приз- 
веждат тютюн, са внесли па

По случай Деня на въстани 
ето на 7 юли в „Кин-Стан" на 
планината Църиоок се състоя 
Традиционен събор. Участву
ваха бойци и населението от 
босилеградските н няколко ма 
ксдонски села. Бе положен ве 
нец на общата гробница на 
загиналите в боевите от тоя 
край.

От името на Дружеството 
ма бойните Васко Апостолов 
Аукатски, пръв участник и

организатор на партизанското 
движение в Босилеградско, по 
ложи венец на гробницата на 
загиналите 'участници в осво
бодителната борба. Стоян Ев 
тимов, бивш партизанин от 
Босилеградско изнесе 
спомени от НОВ и Направи 
кратък исторически преглед 
на партизанското движение в 
тоя кра'й. '

След това бе устроено уве
селение. Б. В.

В „Циле” след събранието на синдикалната подружница 
също се проведе и кратко съвегцание на комунистите от пред
приятието. То беше удобен случай да се проанализира положа 
чието в този колектив, неговите дългогодишни трудности и ре 
дицата неразрешени проблеми. Комунистите имаше какво да 
каМат. И казаха.

Но защо същите тези хора мълчеха пред своя колектив? 
Произлиза, че техния глас се чува само на събранията на СЮК 
или че договорите с комуниститеса били тайни със съвсем, друг 
дневен ред. Но не е никаква тайна, ако се знае, че на тези дого 
ветри с комунистите бе изтъкната само тяхната отговорност в 
тълкуването и разясняването на новите мероприятия, тезените 
задачи по работните места, в самоуправителните органи, в оста 
палите обществено- политически организации. И ако искаме ед 
на такава важна политическа акция да станс достояние иа ця 
лото общество, това няма да можем да постигнем ако тези 
разисквания не излезат от тесния кръг на различни форуми.

Мълчанието на комунистите пред своя колектив показ
ва. м-е някои членове не схващат водещата роля па СЮК 
най-съзн.ателнага субективна сила в .нашето общество.

свои

ри, които ще се използват 
за набавка на егектромгате 
риали.

В. Велинов

Д. Й. ОБЯСНЕНИЕ«ж дун *»

В статията , /Босилеградско 
в НОБ” от Васил Станчев, пу 
бликувана през април и май 
1964 година и в едноименната

Радичевци

Основан младежки актив $ статия препечатана в наръчни 
ка „Роден край” от Богдан 
Николов се споменава име
то Чипев като организатор на 
щаба за борба против комуни 
зма. Става дума за Георги Чи 
пев, а не за Чипеви, които жи 
веят в Босилеград.

на работа. Първо се наеха с 
поправката на едно частно по 
мещение за младежки ' дом и 
читалище ,в което вече полу
чават няколко ежедневника и 
някои седмични вестници.

Към 20 младежи, девойки и 
ученици от Радичевци самои- 
нициативно основаха младеж
ки актив в селото. Веднага 
след това те развиха Изглед от Босилеград В. Станчевактив

водене на непрестанна парти 
занска борба. Всъщност по то 
ва време имаше затишие пора 
ди погрешната ориентиров- 
ка за вдигане на второ въста 
ние и на втора антифашистка 
революция. Партизанските от 
реди принизиха своята дей
ност до диверсаптеки дейст
вие избягаваха по-широките 
действия за да се избегне не 
приятелското отмъщение и пр 
Същевременно се правеха спи 
съци за мобилизиране за об
разуване на 9 бригади, което 
не бе съгласувано с директи
вите на Върховния щаб за съ 
здаване и развитие на парти
занските сили чрез постоянна 
та дейнст на партизанските 
отреди. Когато ЦК на ЮКП 
смени и повика Милован Джя 
лае и изпрати друг делегат 
бяха сложени политичеките 
и организационни основи 
за по-нататъшното 
тие на въоръжената 
в Черна Гора, която все до ос 
вобождението се водеше при 
лотото трудни условия.

(Следва)

Започване на въстанието у нас

Общонародното въстание
в Черна Гора

лите ма НОБ и воденето иа 
партизанска война.

Същевременно редом с енер 
гичната военна акция итали
анците прилагаха тактиката 
иа заплаха и амнистиране.

Те бомбардираха Селищата, 
караха населението в Италия 
като същевременно преговаря 
ха с колебливите елементи. 
Това предизвика вредни дей
ствия от страна на мнозина 
представители на граждански 
те партии и на някои офице
ри от бившата войска, от кои 
то някои заемаха командните 
постове през въстанието. Всич 
ко това предизвика колебание 
и намаляване на въстаяичес 
ката маса, която не бе подго 
твена за Дълготраайна война 
а също и до създаване на чет 
нически съединения под опе
кунството на окупатора.

ПораАи това въстанието в 
Черна Гора доживяваше през 
юли и в началото на август 
голяма криза. На Покрайнин- 
ското партийно съвещание на 
8 август 1941 година бяха о- 
бразуваии щабове на отряди
те и бе направен анализ на 
юлското въстание във вид на 
резолюция. Тази резолюция о-

Уснехите на въстаниците пре 
дизвикаха общ възторг сред 
народа и масовно прииждане 
на бойци в партизанските от
ряди. Тогава и в Черна Гора бя 
ха формирани около 30 въста 
нически батальони. С масово 
то въстание черногорците о- 
ще в самото начало извоюва
ха голяма войнишка и полиги 
ческа победа над окупатора 
и народните предатели. Тези 
успехи осуетиха създаването 
на куизлинговска независима 
Черна Гора, която бе провъз
гласена на 12 юли, а също та 
ка изпълнението на заповедта 
на италианския висок коми
сар за образуване на черното 
рско правителство от преда- 
телски елементи.

В миналия брой публикува 
за започване

баче не бе приета бт ЦК на 
ЮКП зарад неправилните по
литически я военни

хме материали 
на въстанието и ръзвитието на 
НОБ в нашата

оценки,
състоящи се в следното: дока 
то се вървеше след стихййно- 
стта на събитията не се прове 
ждаше линията на НОБ, но 

„антифашистка 
Народното въ-

страна, като 
въстанието вписахме 

Сърбия. В този брой и в сле 
дващите продължаваме с пуб 
ликуването 
въстанията в другите републи 
ки.

за

на материали за на някаква 
.революция"., 
стание се отделяше от разви
тието на партизанската во
йна, създаваха се

В Черна Гора масовото въо 
ръжено въстание под ръковод 
ството на Партията избухна 
на 13 юли 1941 година. С общ 
пристъп- въстаническите сили 
още в първите десет дни раз 
громиха окупационната сисге 

-ма. Италианският окупатор не 
беше в състояние да даде от 
пор на въстаническите сили.
ЛСного италиански горнизони 
бяха разбити, а цяла Черна Го В края на К>ли обаче ита- 
ра, освен Подгорица, Цетиня, лианският окупатор успя с 
Никшич и Плевля, бе свобод бърза интервенция на нови во 
на- Опитът на италианците да ешот сили да възпре по-ната- 
освободят блокираните гарни- тъшното бурно развитие на 
зони н обезпечат съобщения- въоръженото въстание в Чер 
та претърпя пълен неуспех. на Гора. Причините-за това 
Въстаниците нанасяха големи лежат и в крупните грешки, 
загуби на италианските части, които бяха направени от пар- 
В борбите от 13 дб 27 юли ита тийното ръководство на Чер- 
Лтганската войска изгуби 4.000 на Гора в сферата на подити- 
чпйнипи и големи количества ката и военното дело, по въ- 
снаряжение. . . просии за организацията и це

въстаничес
развий
борба

ки отряди върху териториал
но племенна основа за фрон
тална борба, въоръжените въ 
станици се пускаха да си вър 
вят у дома вместо да 
дават се с-ьз-

партизански отряди



*■РАТСТВв

\Височки контрасти Дневен ред на димитровградското 
селско сшоиансшво

ВЪВ ВСЯКО СЕЛО ЛЕКАРИ, НО 

НА ГОДИШНА ПОЧИВКА
Обзор върху досегашната 

дискусия за интеграцията
Обикновено, когато се гово

ри за Висок и неговите хора, 
се мели за последствията, ко 
то настъпиха след бързата ми 
грация на населението. Малки 
селца с население в напредна 
ла възраст, с много проблеми 
в областта (На земеделското 
производство, транспорта и др. 
Така е във Висок през всички 
останали годишни времена, но 
не и през лятото. Летният из 
глед на Висок е съвсем друг.

Никакви статистически дан 
ни не могат да покажат, то
чно какво е дал Висок след 
освобождението в областта на 
образованието, ако не дойде

ни своя изглед. Сега 
повече леки коли, 
след освобождението 
та. И всеки 
височани правят 
жизното

шо време чакат по няколко 
часа. Често пъти и болни хо
ра. В Каменица е пощата — 
единствената във Висок. Се
га писмата и колетите трябва 
да се прекарват от моста до 
Каменица и всяка заран да се 
предават под селото. Това е 
трудно. Затова Местната орга 
низация на ССРН реши Да се 
допита с гражданите и изпра 
ти едно писмо до Автобусното 
предприятие с искане линията 
до Каменица Да се запази. Пре 
дприятието, което беше дъл- 
жно поне да отговори на пи 
смото до 1 юли не направи 
това.

Местната поща, която се на 
мира в пеудбно положение съ 
що така помоли предприятие
то да идва до Каменица и до 
карва пощата. Тя предложи 
на предприятието увеличение 
но таксата за прекарване 
пощата с 5000 динара, защото 
големи материални разходи са 
нужни за прехвърляне на по 
щата в село Изатовци. Още 
повече защото телефонната ли 
иня трябва да се запази в Ка 
менида, тъй като там е седа 
лицето на Земеделската коо
перация, месната канцелария, 
А да се прехвърлят всички ти 
я учреждения и кооперацията 
сега е невъзмжно, защото в 
Изатовци няма Достатъчно по 
мещения. И затова хората с 
право се питат: има ли по-го- 

а. ,,.. ^ ляма власт във Висок от Ав-
* тобусното предприятие? Може

Ли някой ла посредничи за 
разрешаването на този спор 
между населението във Висок 
и предприятието от Пирот, ко 

Но затова пък във Висок си ето своеволничи, 
остават височките ^контрасти 
и всяка година стават все по- 
изразителни. Висок има много 
лекари, но тук лекар идва са 
мо един път в седмицата. Ви-

там има 
отколкото 

колеле-

производителя, в чиито ръце се 
намира по-голямата част от об
работваемите площи.

Можем да кажем, че до сега 
нямаше случаи някой от члеяо 
вете на кооперативните съвети, 
кооператорите или по-добри про 
изводители да търси да поме
стим негово мнение по въпроси
те, които третира нашата руб
рика. И това говори нещо. Ако 
нищо друго а то, че селскосто
панският производител не е за
интересован за подобрението на 
кооперативното дело, за работа 
та на кооперацията. Той не се 
бори за засилване на сьтрудни 
чеството с нея. От това състо
яние на нещата и професионал-

служби

След шест статии в нашата 
рубрика ,Дневен ред ма димит
ровградското селско стопантво” 
редакцията намери за сходно Да 
отговори на въпроса какво по
каза досегашната дискусия за 
интеграцията на кооперациите 
и създаването на селскостопан
ски промишлен комбинат.

Всичките дискусии показаха, 
че няма. сериозни пречки в обе 
диняването на кооперациите с 
кожарата и месопродавницата. 
Още повече че и специалистите 
считат, че сегашната раздребне 
ност на кооперациите да е нео- 
държима, защето шестте малки 
кооперации не са способни да 
развиват интензивно селскосто
панско производство, специално 
животновъдство. Те не са в съ
стояние и да засилват коопера
цията с частните производите
ли чрез икономияеската изгода. 
Затова именно те чрез търгови 
ята осъществяват па за}, ни изли 
шеци и в това и виждат един
ствения им път за съществу
ване.

юли в годината
преглед на 

равнище. Преди ня- 
тук идваха на 

годишна почивка с леки 
малцина. .Днес във всяко 
има по няколко такива. Не ря 
Ако край косачите в Малкини 
ца или по течението на Висо 
чина ще видят във върбака 
лека кола с регистрация от 
Скопие, Крушевач, Заечар и 
други места.

Такова

колко години
коли
село

е всяко височко лято...

селскостопанскините
могат да си вземат поука в-а се
бе си и за своята дейност.

Обоцо заключение е, че нещо 
е пропуснато в досегашната ра
бота и на всички обществено- 
политически организации. Нито
оа едно политическо събрание, 
на което ое обясняваха значе
нието на новите стопански мер 
ки и стопанската реформа не се 
постави въпроса за обединяване 
то ги кооперациите като най-ес 
тествен път за засилване на тях 
ьото влияние и .роля в органи
зирането на интензивно селско
стопанско производство.

.на

В настоящия момент на сто- 
развитие обществено-гганско

икономически е съвсем неоправ
дано ниско селскостопанско про 
изводство, защото то не е в съ 
стояяие " да даде пазарни изли- 
шеци, да обезпечи необходимите 
смровини за индустрията. Ре
формата налага по-бързо откри 
пане на потенциалните възмож 
кости в селското 
колкото се може по-оргагшзира 

прилагане на съвременната 
технология. Всички са съглас 
ни, че досегашната организация 
на производството на обществе 
ния сектор „не издържа” из
пита:

Обаче не може да се избегне 
впечатлението, че нашата рубри 
ка, ако е и раздвижила селско 
стопанските проблеми '— не за-

Колко широка е политическа 
акция в първата фаза пред ре
формата и колко тя се използва 
да се поставят на дневен ред и 
въпроси от селското стопанство?

На този въпрос биха могли да 
дадат отговор всички обществе
но-политически 
ната.

стопанство и

но

сили в кому-
Изглед от с. Каменица

през летните месеци в тези се 
лца, за да се срещне и попри 
казва с хората, с техните ви- 
шисти, които работят в разли 
уни краища на страната. Ин
женери, лекари, учитетли, о- 
фидери и други хора на наука 
та и изкуството обикновено 
идват тук през летните месе
ци Да видят своите стари ро
дители, да помогнат в прибира 
нето на реколтата и да ей от 
починат в хубавия летен висо 
чки пейзаж. Сега във Висок 
всяко село има по няколко ле 
кара, но на годишна почивка.

Висок в тези летни дни ме-

М. Вакич

Общинските ръководители ,,сц 
взели бележка" Оиакошо на въироеа

Откритието на 

„Комунодоц“
И докато местната оргагшза 

сочани имат много кола, но ция на ССРН прави преписка 
височани имат много пробле- с предприятието и моли да се I служителите, малко обърна вни 
ми с Автобусното предприятие схванат ' трудностите, защото манйето на кооператорите и ча- 
от Пирот, Висок дава учители Се касае само за няколко ки- стните производители, 
на много училища в Сърбия, лометра път, никой от страна По наше'мнение това е резул 
но тяхното училище няма до- не иска да помогне. Венко Ни тат от недостатъчното сътруд

колов, отборникат на село Ка ничество с кооперацията досега 
мегаща казва, че се отнесъл и и схващанията на някои, че 
до Общинската скупщина но кооперацията е организация, ко 
още няма никакво съобщение. ято е длъжна да им даде ,,ухле 
Васил Гъргов, председател на бие”. Някои може би считат, че 
местната организация на ССРН те единствено са призвани да 
каза: решават за производството и ко

оперирането и за подобрението 
на селското стопанство. Тогава 
не е чудно, че влиянието на ко 
Операцията в отделни области 
е твърде слабо. Често пъти и ло 
шото отношение на служащите 
в кооперациите (а те са ттредим 
но неквалифицирани и професи 
спално неподготвени) към коо- 
перантите и членовете на коо
перациите следва да търсим при 
чините за недоверието. Защото, 
поне досега, в новечето случаи 
в кооперациите всичко е комер 
циализирано, хората се преоку- 
гтирани около осъществяването 
на личните си доходи и по този 
начин „забравят” на кооперира 
нето с частните производители.

Считаме, че е крайно време с 
политиката за подобрението на 
селското отопаиготво да не се за 
пимават професионално непод
готвени „служащи”, а да се за
емат специалистите и коопераи 

хората наплаша тите (що со касае до подобре- 
гптето на селското стопанство на 
частния сектор). С топа ще се 
отстрани основният елемент, кой 
то изолираше кооперацията от

интересува именно ония, които 
работят в самите кооперации —

Вече стана редовно явле
ние да се изиграват конкур 
сите. Обаче "бабушнишкото 
предприятие ), Комуналан' 
изглежда иска Да се нало
жи с известно свое „откри 
тие” в това отношение. Пре

статъчно кадри.
Затова и в тези летни дни 

хората приказват върху свои
те неразрешени проблеми. С 
тях разаоварят и техните си
нове и внуци. Но проблемите 
си остават... ди известно време в пред

приятието останали вакан 
тни да места — 
дител и директор.

Без да се уведоми Бюрото 
за заемане на работна Ръка 
и без да изтъкне обявление 
в предприятието и Общцнск® 
та скупщина — „Комуна- 
лан” обявява конкурс в пи 
ротския седмхгчннк „Свобо 
да", който в Бабушшща се 
разпространява само в 5 ег 
земпляра. И без дори дача 
ка Да мине предвидения 
срок от обявяването на кон 

„Комунални" при 
счетоводител.

Бележка — Не се касае само за ел-Автобусното предприятие—най 
голяма „власт" във Висок

Ако през последните дни 
най- много се приказва за Ав 
тобусното предприятие от Пи 
рог и техните шофьори това 
не е случайно. Височани, кои 
то години се опитват да се свъ 
ржат с Димитровград, своето 
общинско място, и пътуват до 
Пирот искат да имат постоян 
ни съобщителни връзки. Оба
че през тая голина Автобусно
то предприятие спре един авто 
бус. По този начин много ви
сочани остават иа автобусната 
станция в Пирот без билети 
или пътуват при твърде лоши 
условия. Последните самово- 
лия на хората от Автобусното 
предприятие говорят, че иа тях 
никой нищо не може.

Преди няколко години пре 
дприятието поиска от насел* 
иието да направи пътя от Сла 
виня до Каменина и Ла напра 
ви едни гараж, за ла се про
дължи линията до Каменица. 
Хората изпълниха това иска- 
ние и линията се продължи. 
Това беше голямо облекчение 
особено за Сенокос. Миналата 
гдина линията се продължи Ао 
Д. Криводол. Това решение по 
злравиха всички. Сега от ня
колко месеци шофьорите иа 
това предприятие, без каквото 
и да било предупреждение не 
опират в Каменица, а от моста 
продължават иаправо за А. 
Криводол. Това очудва всички 
хора, защото билетите се из
дават до Каменица, пък и Ка 
мешша е регистрирана като 
автобусна станция.
Какви са последиците от това 

самоволие?
А хората не иска? случайно 

автобусът да идва ло Камени 
ца. За това има оправдание. 
При моста, където сега спира, 
няма станция. Хората при ло

но самоволие, мо едно неизпъ 
лиение на обещанието от стра 
на на хората от Автотранст- 
портното предприятие. По вси 
чки личи, че те считат, че пси 
чки ние във Висок сме зар_ал 
тях и затова всички наши пре 
дприятия и учреждения тря
бва да нареждам по протеже
ние на автобусната линия, а 
не автобускатз линия да се о 
пределя спорел нашите нужди. 
Ние ще искам /са ни се разре 
ши предприятието от Скопие 
да пусне своя линия ло Висок. 
По този въпрос приказвахме 
с много общински ръководите 
ли, по чудно с защо те „само 
си взимат бележка" и по-на
татък не предприемат никак-

за счетовоЛука и Симеон
Лука Костов е, човек над 

50-годишна възраст, а Си
меон МилаДинов е много по- 
млад — има едва 25 години 
И двамата са работници в 
комбинат „ДимитроафаА"

На читателите от Дкмит 
ровград не ги представяме 
поради това, ченегипозяа 

ват, или защото са направи 
ли някое престъпление. То 
ва, че имената им стоят 
надслова е „виновна" рефор 
мата-

В разговора за вътрешни 
те резерви ги взеха в гума 
рата дваУата за пример 
как произвеждат и колко 
залягат на работното мяс
то. Единият е взет като 
пример за непродуктивност 
а другият — като работлив 
какъвто фабриката би ис
кала Да има.

— Симеон вече два месе 
може да постигне 

предвидената 
норма, а Лука, макар два 
пъти по-стар от него изра
боти Същата работа за ше
ст часа, която младият ра
ботник не може да изра
боти за дванайсет часа 
— каза един работник.

— Обръщали сме му вни 
мание на това положение, 
но той си кара по своему 
— винаги под нормата — 
добавя друг.

— Не ще търпим тези, ко 
ито ие искат да работят и- 
мало място в предприятие 
то или не 
работниал Ако \ни дотряб/ 
ват работници, ще търсим 
такива, които ще искат Ла 
работят. М. Б.

курса
ема лице за

С това са изиграни и ус
ловията в конкурса. Вместо 
да се приеме лице със съб 
тветна подготовка, а такн- 
па в Бабушница има, при® 
то е лице с основно образо

в

ви мерки.
. Този въпрос чака своето ре 
шенио, аФре/игриятисто и по- 
пататък на 
билети до Каменина,- а 111 ос_ 
тавя няколко километра пред 
селото. I

вапие.
Сега има Думата инспек

торът по труда в Бабушни-
М.па.

Богдан Николов

ца не 
постигне

казва трети

Височки оичцрн I
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Долнолисински летни дни СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

Показаха се първите Къщи 
на Долна Лнснна. Гората се 
Раздели като завеса на две и 
прел нас се простря цялото 
соло — налепено от двете 
страни на реката. Сивите по
криви на къщите блестяха 
под ударите на слънчевите лъ 
чн.

се, че завеждащият местната 
канцелария ц.Хорпа Лнснна, 
зЦтфав/нл изглежда (една /него, 
ва молба. Нямало никакъв от 
говор.

После минах покрай група 
стари жени. Те бяха седнали 
и хуркаха на голия припек. О
коло тях тичаха деца. МЛъкна не никнала трева, хвъ рлил 
ха когато наближих. Питах малко минерални торове. Ми

иало седмица — две и трева 
та бухнала. Хората минавали 
н се 1гудслн. После отивали в 
магазина, разпитвали сс 
ви торове има, за начина на 

" ползването им, за берекета... 
МагазиоиеръТ научил 
неща и така със съвета

И минералните

то. В недостиг па На/пътствия 
и ПОЯСПС1РСЯ от специалистите 
по селско стопанство, той про 
намерил; |едно умеете1 /реше
ние. На главния път за окол 
ните махали, още през първи 
те дни на пролетта, на сдна 
малка (площ, където никога

В Тоя миг неволно сн спом 
ннх думите на един стар лнсин 
Чанйн: „Тук се работи от 1ут> 
рнн до вечер, но умело. Хора 
та са грижливи...."

Минах “покрай къщите на 
махала „Леска”. Вее нови, ня 
кои току — що завършени, ня 
кои се строеха. Махалата бе 
ше почти безлюдна. Хората о 
хце !ояха чР Полето^... На Прага 
па една къща стоеше млада 
жена с дете в ръцете. Имаше 
същинско детско лице. Виж 
даше се, че е много млада.

— Тук наблизо сушех сено 
и Чух, че детето плаче. ПобъР 
зах д& го взема... Самичка 
съм. Мъжът мн е все още на 
работа...

След това младата жена за 
говори за своя живот и за 
трудностите, с което се бори 
Нейният съпруг е на 17 голи
ни .(Много/ (млад). VI 'двамата 
още като деца били без роди
тели. Взели се миналата годи

ги: полето е пълно е хора, ме 
ЬстаНа ли и (за тях (нятсакиа 
работа? Ойгопорнха: днеска 
почиват и наглеждат децата. 
Работа има в къщи.

— Сега е лесно. В магазина 
— какво ти душа иска. Ако 
няма в магазина, в града и- 
ма...

как

някои
си

им помагал.
торове започнали масово Да 

ли с тоя рейс — каза една от со КуПуват. За един месец 
жените, приказлива една, с газимът останал празен. 20000 
живо и малко присмехулно ли 1ШЛограма били просто разпра 
не. Като се затвориш вътре бе11И Някои купили и 
и нищо не виждаш. Викам па | ооо килограма като Нейко 
моя човек — да мс води в Бо нПКОлов, Асен 'Стоилков, Сан 
силеграл. ама г<еша, кат)о .еД- де Стоичков и др.
Глр^гГ Б1пемЧа?е ^пАглсл^м Иалезнахме навън и поглед 
на природата и надшпам чист ^^щм^^нитГ и ^еторе*

^Слязох в центъра на село ии ;,шви така 5^™

дах „нГпет м,шу^' купуват. » „същИте “^магически 
поприказват и отшзат. Сега условия...
Работата е сезона и те икоио — Торовете много значат, 
шгсват времето. Затова и на Сега ме, е 'яд, че пе купих о- 
шия разговор беше бегъл и Ше някои чувал, каза един 
кратък: * от събеседмцците е въздишка

— Очакваме добър берекет 11 паю (хвърли поглед към ни- 
тази година — каза един мур В1гге-
гав планинец, Небето се Навъси и след ма

— За пръв път тази година лко заваля. Побързах да се 
ползвах минерални торове и върна назад в Босилеград. На 
ето сега виждам тяхните пре един от многобройните завои 
дкметва: ливадите, дето хвър ме /срешнаха група весели мо
лих не могат да се прегазят педисти. Това бяха до1лнолиси.н 
бт трева а пък житата вече 
изкласили...

Хората приказваха за една 
новост, която ги обикаля и 
им връща доверието в земя

— Но на мене не мн се хо
ма

Дядо Глигор Велинов в разговор с иашия сътрудник
по

»Тово беше соглом бой«...
от селото, слуша монотонната 
песен на ручея и еднообразното 
тракане на кречеталото ... Не 
говнят поглед е също така стрр 
го ограничен: нагоре към Ми 
левската планина, погледът се 
затваря след няколко киломе* 
ра, а долу — на юг — погледа 
му отива до снежните върхо
ве на Осогово ...

— В. Милевци никой не Ид
ва — продължи старецът, — 
ама. баш никой . - Не; е много 
далеч от граДа, но е много 
сътрмно, пък и защо да идват
— много сме. бедни, погледнете
— само планини... И турчи
те не са идвали при нас. Каз
ват, че от време на време ня
кои идвали за Данъка, но тук 
не се задържали ... Аз не ги 
помня, имал съм само седем го 
дини, когато те напуснали на 
шите краища ...

— А сигурно са. идвали фа
шистките войски?

— Кои? — искаше да му се 
повтори въпроса, не затова че 
не е чул, а за тото не разбра 
какво го питам.

— Идвали ли са български 
войски от последната война,

— Не, при нас, нито немци, 
нито български войници са 
идвали в селото ...

— А партизани?
— Не, и партизани не са ид

вали. Слушал съм, че партиза
ните били горе на Милевска 
планина, но в селото при нас

Така започна разговорът с 
ляло Глигор Велинов от село 
Милевци, осемдесетгодишен ста 

рец, участник в боевете през 
1912 година.

— Това беше саглам бой —- 
казва дядо Глигор. — Турцоте 
се бяха пръснали из полето 
гъсто-гъсто, като тревата. Тръ 
гнахме на атака, но ус. налита 
ха на булюци ... И когато тряб 
ваше да минат през един мост, 
почувствувах как нещо ме у- 
дари в левия крак — рани
ха ме.

Кой знае колко пъти дядо 
Глигор е разказвал за това ра
няване при Булаир. На своите 
деца. внучета, съседите... То
ва е и I / ай - голям ото събитие 
в неговия живот. След войната 
той се завърнал в своето Ми- 
левЦи и вече никога не го на
пускал . .. Тук, край старата 
воденица, обща на седем души

на.
— Не се страхувахме, — ка 

заежената. — Вече се привик 
йа/хк%.,_

.. Йомислих си, че нейните 
лругПркн все Още нямат ника 
кви...гриЖи и весело тичат по 
прАяните с овцете, а тя върти 
Абм.., Пък и нова къща запо 
чкали Да строят.,,

Овощните дръвчета предла
гат зелените си клони. Помал 
ко увиснали от жегата- Над 
сините планински била, над 
рудините и бухналите усои, 
тръгнали, като овце на паша, 
бели, весели облачета. Полъх 
на ветрец.. Ливадите блеснаха 
на слънцето.

Спрях пред къщата на Лоб 
ри Накев. Той косеше неда 
леч от нея. Той е инвалид. 
Без крак. Докато го наблюла 
вах оставяше едно * ълбогко 
впечатление. Опрял се на ко 
сата с единия си крак, праве 
ше напрежение, за да може Да 
коси. Но все пак откосите се 
пластеха след него. Оплака ми

които сенските строители, 
връщаха от работа от Босиле 
град. Всяко утро те отиват, а 
вечер се връщат в селото си. 
Така им гвд»-удобио — казват 
те. Работят, а същевременно 
наглеждат Работата и в къщи 

В. Велинов

та.
— Успяхме някак, обаче Ли 

синската кооперация малко 
ни помогна. Не ни даде пояс 
нения и напътствия за начина 
на ползването на горовете— 
оплакваше се един плещест 
м-ьЖ, тъкмо пристигнал от ра 
бота в града.

После приказваха за наход 
Чивостта -на магазионера Ис- 
тратия, който работи в село

н полето...

-у
'ч-*-

ВЕГЕТАРИАНСТВОТО
' ■ :

1 Често чуваме: „Месо? Не, аз не ям месо. Моята храна се 
състои само от зеленчуци”. Има хора, които не се придържат 
строго към такава храна, но не са малко и онези, които 
се числят към истинските вегетарианци.

В много страни, особено в Азия, вегетарианството произ
тича от религиозни схващания. Например в Индия, онзи, който 
принадлежи към определена каста, умира от глад, но не спо 
менава нито риба, ни месо, ни яйца, не пие ни мляко. В страни 
те на запад това е кеф на модата. В някои страги се обяснява, 
че човешкият организъм и неговите органи са подготвени зс смил 
яне на растителна, храна. Употребата на месо, твърдят учени
те, може да доведе до отслабване на функционалните особено
сти на храносмилателна^ система.

Противно на това мнение, съветските лекари, специалисти 
из областта на храненето, се отнасят отрицателно към вегета
рианството. Твърдят, че това е полезно .сам)о в специални слу 
-чай, като необходима диета при дадена обстановка.

Точно е и това, че растителната храна е доста богата с ви

не са идвали . ..
Дядо Глигор добре чува и бъР 

зо разказва. Спомня си за мно 
го събития, не чувствува ни
що да го боли. Разговаряхме 
за учителя, неговата работа и 
семейството му. Това го малко 
разтъжи ... Изглежда че той 
искаше да прекъсне разговора:

— Синът ми е добре, рабо
ти в Скопие, но жена му ■ ■ • 

Дядо Глигор се понадигна, 
погледна през воденицата към 
Бричище и добави 
себе си:

... жена му е нещо слаба . ■ 
Той стана, леко се прехъвр- 

ли през .ручея и се отдалечи 
из нанагорнпщето ...

като 33“тамини, соли и органични киселини в количество, което задово 
лява всички нужди на организма. Обаче от растителната храна 
не могат да .се отделят всички необходими хранителни вещест
ва и нашият организъм трябва да положйг големи усилия. Та 
ка например човек, който се храни само с растителна хгана 
следва да изяде дневно и по пет килограма зеленчуци, за да 
може да снабди тялото си с 60—70 грама мазнини, необходими 
за работата ма организма през всеки 24 часа. Обаче такава рабо
та на целия организъм е невъзможна, затова при вегетариан
ците идва до вътрешни разстройства, предизвикани от .недос
тиг на

Б. Николов

Босилеград
мазнини. Размяната на материи е нормална само тогава, 

ако всекидневно внасяме в нашия организъм с храната, всички 
необходими за него материи. При употребата само на растител- Изкупна станция 

за билкика храна в организма се нарушава, необходимото съотно пише 
между белтъчиьт-пе и останалите материи. А известно е, че бел
тъчини има най-много в рибата, месото млякото и яйцата.

Как тогава да се обясни, че някои хора дълго време, (по 
някога и цял живот) не се хранят с месо, а все пате не умират от 
недостиг на белтъчини и отслабване на организма, Тоза

Преди известно време преА 
гтриятието „Билка” от Скопие 
откри в Босилеград изкупна

билки-след
ва от навика на всички вътрешни органи и от тяхната способ
ност за приспособяване. .

станция за лековити 
Тя ще изкупува към 100 видове 

Такива растения, конто вИРе_ 
ят в босилсградските краища- 
Засега най-много се събира 
мъх, лайка, акациев цвят я 
др. Изкупните цени са значи-

Един от начините на вегетарианството е употребата на .
изключително сурова хррх-а. Истина храненето със сурови зелен 
чуци се препоръчва в някои случаи (например заболяване 
хроническо надебеляване). Но доброволците, 
ждат на храна само с зеленчуци, поставят своя организъм пред 
изключително тежка работа. Затова

от
които сами се осъ-

телно високи.
Станцията ще може да изку 

пи ггрез годината за около & 
милиона динара лековити бял

на тях всеки лекар ще пре 
поръча да не правят експерименти със себе си, а да се посъве
тват с лекарите-специалисти.

Проф. Д-р Петровски (СССР)
почивки 

гости из цялата страна
ки.Годишните 

на с
В. в.
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ГРЕШКИП0А0ЖИ1ЕАНА РАВНОСМЕТКА
бри, 44 са показали задоволите 
лен успех и 4 повтарят. Според 
показания успех това 
ще е най-доброто в комуната

В основното училище в Би
стър от 547 с положителен ус 
пех' завършиха 543, 72 са отли 
чници, 127 много добри, 138 
добри, 147 задоволяват а 27 
души Повтарят класа. В рабо 
тата на бистърското учили
ще има редица обективни за
труднения. Пропадавателите 
работят при лоши условия, а 
известно число ученици пъту 
ват от отдалечени села, така 
че и това се отразява върху 
успеха. Освен това училището 
е слабо обзаведено с разни 
пособия и помагала.

От 383 записани ученици в 
Долна Любата 344 показаха,по 
ложителен успех, а 36 повтар
ят. Отличен успех показаха 55 
много добър 74, добър 95, а 
121 — задоволитетлен. В гор- 
нолюбатското основно учили
ще от 479 души — класа за
вършиха 433.59 са отличници, 
109 много добри, 131 добри и 
134 задоволяват. Класа повтар 
яха 46 ученици.
Като се хвърли бегъл поглед въ 
рху пвказания успех в основните 
училища той наистина задово 
лява. Има обаче зад тези ци 
фри и нещо друго. Някои ос
новни училища нямат добре 
подготвени 
кадри. В някои п-ьк отноше
нията не са добри. Всичко то

Тазгодишният успех в основ 
Босилеград-

ва оказва чувствително влия
ние и върху качеството на- о 
бучението критерия на оцен
ка и пр. Само по такъв начин 
може да се обясни различие
то в успеха на учениците 
основните училища по селата 
когато тръгнат в гимназията.

В. Велинов

;ните училища в 
ско е задоволителен. !ои е 
чувствително по-добър в срив 
нение ’ с миналогодишния. От 
общо залисани 2.789 ученици 
в пет основни училища в ко
муната през учебната 1964/65 
година — 2.354 с успех са взе 
ли класа, 244 са останали на 
поправителен изпит и 167 — 
повтарят.

В босилегр,адското) основно 
с>смокласово училище заедно 
с ' подведомствените училища 
в околните села от 847 — с 
успех завършиха класа 632 у- 
ченици. В сравнение с мина-

учили-
След свършването на всяка, учебна година в Босилеград 

едно необикновено състезание между родителите. Спи-започва
ва дума за записването в пети гимназиален клас. В тази над-от
огревара не се избират средства — търсят приятели и влиятел
ни хора, чука се на едни и други врата—сало да се успее, за- 
щото броят на новоприетите в средните училища е ограничен.

основно
I

От година на година числото на завършилите 
образоване нараства. Босилеградската гимназия обаче не се

стигне до гимназиалната
в ъ-

Излезе първия брой на
разширява и проблемът как да се
скамейка все повече се изостря. Тук преди вичко става

Босилеград не раз
вгСшуденшски 

ноЬасши" прос за средствата. Общинската скупщина в
със средства за втриването на още някое средно учй- 

лище. Има нужда от откриването на училище за учениците в
два I въпроса >— ще

полага
дата година 
-успех е по-добър. През тази 
учебна година беше разрешен 
Кадровият въпрос, подобрено 
обзавеждането с учебници, по 
собия и учебни помагала.

В горнолисинското основно 
училище от общо 406 ученици 
— с положителен успех завъР 
шиха 402, от които 72 са отли 
чници, 153 многодобри 133 до

тазгодишният На 29 гони т. г. излезе 
в Ниш първия брой на 

студентите 
Нишкия университет 

академията и висшите учили
ща — „Студентски новости” 
Вестникът ще излиза петнаде 
сетдневно през учебната годи 
на и ще третира обществе 
ни и културни въпроси на 
Университета, академията и 
вхгсшите училища.

Досега нишките студенти из 
даваха „Гласник”, „Наша три 
буна" и „Билтен”. Обаче се о 
каза като нужно всички вис
иш и високи училища в Ниш 
да имат един вестник, който 
Д.а „бъде не само отражение 
на живота и работата в наша 
та среда, и регистратор на 
събитията, но и активен съ
трудник в тяхнОто създаване”

стопандтвото: С това биха се разрешили 
отслабне натискът за записването1 
удовлетворят желанията на ония които нямат желание да про 
дължат гимназия, а искат да се определят1 за някой занаят,

про*

в гимназията и ще севестника на
от

Тук именно лежи разрешаването на един актуален 
блем Много' родители (предимно служейки) без да дързюат сме

гимназията. Погка за склспюстите па детето си — го тикат е
училището Някои дори.простата причина да не остане 

V привеждат примери че ако не искат да учат — щели да ста- 
работници(!?) Подобни явления, чужди на социалистичес

кото възпитание и морал отрицателно влияят върху ученика. 
На сила продължилите образованието обикновено показват

само заемат местата на ония

вън от

нат

Скьй дар
сЛаб успехПо този начин те значи 
които може би биха показали мпого-по-добъР успех!

да бъде едно по-тясно сътрудни- 
родителите във връзка с 
учениците.

Между босилеградската сме 
сена гимназия и VI белград
ска гимназия и по-нататък се 
Развива успешно и живо сътру 
дничество.

През тази учебна година VI 
белградска гимназия подари 
на босилеградската пови ска
мейки и таблн за една учебна 
стая и няколко едиции кни 
ги. пособия и (помагала за 
физическия п химческия ка
бинет.

От голяма, полза може 
чество между преподавателите и 
професионалната ориентифовка на

Това би бил единственият път да се избегнат някои греш 
ки, конто обикновено имат трайни последици.

преподавателски

В. Вел.

Излезе ош йечаш книшша 

„Осми кон/рес на СЮК“Ученически
аки,ии В издание на „Братство” излезе книгата „VIII конгрес 

обхваща цялостно доклада пред кон 
Йосип Броз Тпто, Едвард Кардел,

на СЮК” която
В края на учебната година 

учениците от I, П и т\; клас 
основното училище в Боси 

леград проведоха няколко по
следователни акции по залее 
яване. Бригадата на младите 
горани при училището ,,КРе- 
миково” успя да изпълни про 
-летния план по залесяване.

В акциите са изразходвани 
1.200 труАноднн,
7.000 трудочаса.

треса на другарите 
Александър Ранкович, Велко Влахюбзич и Лазйр Ка*

новиятнамиралншевски. Освен това в книгата се 
Устав на Съюза на югославските комунисти. Резолю
цията на Осмия конгрес, заключителната реч на ДРУ 
гаря Тито н състава на всички Ръководни органи на 
Съюза на югославските комунисти.ш•V

ЦЕНА 500 ДИНАРА.
или КЪМ 

В. В,
’У. ' У. У’Ж.■у.

■у.

Още не довършила: думата 
си, Айше седна. Стана ми не
удобно да стърча до нея, та 
седнах и аз. Започнахме няка 
къв разговор. Между другото 
момтгчетето ме полита дали 
съм изял захарчетио и ми по 
даде още едно. Лапнах бучка 
та погледнах зарадваните очи 
на Айше и пак си помислих:

— Вари го печи го — дете!
Заразправях на събеседница 

та си. разни весели неща. >а- 
ка сс отпуснах пред детето, 
че дори го прегърнах през ра 
мото. Айше се закъска. Пома_ 
лих я да не вдига шум. Тя 
притихна за да ми покаже ко 
лко е послушна, спря глава 
на гърлите ми. Постоя така, 
помълча и току се обади:

— Чувам сърцето ти.
Не й отговорих нищо. Тя 

прилепи ухото сн още по-плъ 
тно:

След дълъг поход през ця
лата нощ на разсъмване се от
зовахме в едно бедно мохаме 
Ланско село. Командирът на 
строи на селския мегдан.

— Другари, ще се разпреде 
•дим по къщите, за да се на
храним и починем. Дръжте 
се с населението като истин
ски партизани. Никой да не 
поглежда жена, знаете каква 
е религията на тия хора.

Падна ми се да бъде в една 
сравнително голяма къща в 
центъра на селото. Настани
ха ни в широка одая, с минде 
рлъцй и долапи по стените. 
Насядахме кой където намери 
Домакините 
— разговаряха с нас. Жени 
не се виждаха. По-късно за бе 
лязахме, че те бяха наблъска 
нй като стадо в съседната о- 
дая/ Само една от тях, с фере 
лжа на лицсто, си шеташе. По 
Движенията й разбирахме, че 
е старица.

Хапнахме, я след това изля 
зохме да се разходим из село 
то. Почти веднага след нас из 
лязаха домакините, мъже и, 
жени, и се пръснаха по рабо 
та. Селото бе малко, та го из 
минах за кратко време и ка
то нямах какво да правя се 
върнах в одаята. Нямаше ни 
кой. Повъртях се, стана ми 
скучно' и се наканих на изля
за отново. Тъкмо тогава на 
вратата се показа една де во й 
ка. Тя беше млада много ху
бава и без фередже. Удивах 
се — как така са допуснали 
мохамеданите такова хубаво 
Момиче да ходи по белия свят 
иезабулено! Девойката се сгре 
сна и както бе крачнала през 
прага, така си остана. Пове
дох разговор:

— Добър ден!
Момичето климна с глава. 

Еусщте й плитки леко се полю 
и/и аха.

Добри
Жотев

дна ми се да бъЛа караул 
след полунощ. Спах и в дванаде 
сет часа поех поста си. Небе 
то бс покрито с дрипави об
лаци. Пълната луна ту изчез
ваше зад тях, т уотпово се 
ваше зад тях смяна на мрак 
п светлина започна да ме умо 
рява.

По някое време ми се сто
ри, че не съм сам. Варях се 
и забедязах човешка фигура.
Насочих шмайсера и тихо пре 
дупредих:

— Кой там, спри!
Но фигурата продължаваше

Да първи, и то право към мен 
Предупредих втори път по-вк — Колко ои топъл, а на ме 
еоко: не ми стана студено.

— Стой, ще стрелям! Притиснах я към себе си.
Фигурата поспря, но след Изведнъж почуетвувах как тя

това сс устреми по-бързо. В отмаля. След малко вдиша 
тоя миг лупата излезе иззад глава н ме изгледа учудено, 
елин облак и стана светло. Очите й грееха влажни и то- 
На десетина крачки пред мен пли. Ненадейно Айше се от- 
видях моята познайница: скубна от ръцете ми и побе-

— Айше, къле си тръгнала? гна. Не я повиках. Разбрах —
— При тебе, ие ми се спи, 

защо?

лвора. Улових погледа й — 
той бе женски смутен. Заста
нах в средата на широката о- 
лая и си .рекох:

— Да, Айше е жена!

— Как се казваш?
— Айша.
— На колко си години?
— На шесналесет.
— Защо си без фередже?
— Ще ме забулят, като ста 

на иа седемнадесет години. 
Виж ти, помислих си аз, о- 

смятат за жена. Млъ

Нямаше какво да правя сам 
и излязох. Посрещна ме меко 
есенно слънце. Някои партиза- 

‘ ни стояха па припек, други 
сновяха на 1ру(пи;. трети пу
шеха. Не ми сс разговаряше 
с никого. Тръгнах на посоки. 
Но къде можех да отида? Пре 
бродих втори път малкото се 
лце и пак се върнах на мегда 
па. Но его, съгледах Айше, 
която сп вървеше к-ьм къди 
с две стомни вода. Остави си 
товара на земята и ми ким- 

Знаех за този мохамедаиски на- Доближих я. Тя бръкна в 
гладуването но пазвата си, извади оттам ед

на бучка захар и ми я пода
де. Почувствувах истинско по 
удобство. Лко другарите ми ви 
деха какво ми дава момиче
то, щяха да се смеят до пре ма 
ляване. Но можех ли да уби- 
дя девойката! Взех бучката и 
побързах да се отдалеча:

— Ама че дете!

ще не я 
кпахме повече нямаше какво 
да говорим. Стана ми весело. 
Айше беше дете! Бръкнах в 
раницата си извадих кой знае 
откога запазени горабийки и 
ги лодадох на новата си поз
найница. Тя уплашено се дръ

петима мъже

гша:
— Не, не може, имаМе рама

зан.

празник на 
въпреки това насТОях:

ядем— Нищо, вземи, ще 
заедно, никой няма ла вили.

Девойката се огледа, прес
траши се и започна да хруска- 
По всичко личеше/ че е дос
та гладна. Очите й се усмихна 
ха така заговорнически наив 
но, че аз си помислих: ,Да. 
Айша наистина е дете.”

Изядохме всички )сора0ии. 
Тогава тя отвори един долап 
и зарови в него. Извади цяла 
шепа шили дивя круши. Запо 
чна лакомо ла яде и замалко 
щеше ла забрави да подаде и 
на мсяй.

при мене дойде детето, »г ме
не избяга жената.

На сутринта трябваше да 
напуснем селото. Потеглихме 
в колона по един. Между из 
мращачите бе моята позпатв- 
Когато ме зърна, тя

_ _ гг неудържимо към моне. ТоваПочуетвувах се глупаво. На <5^ летсто дйшс н
истина какво съм насочил пресече устрема й. Спря нас 
шмайсера насреща и. Моми- .ред път, понаведе глава н ов
чето дойде, .ръкува се и като далече ми махна за сбогом 
човек, който няма причина за Стори ми се, че в прозрачно 
стеснешге, ми каза: сивите й очи блеснаха еълзр-

— Всички спят, па мен не ци. Това беше жената ЛйШс. 
ми се спи. Гледах от прехюре- Стана ми нсобяс1тмо и ху- 
ца, познах те и дойдох да ои баво, и тъжно. Изглежда, бях

обикнал и двете.

— Върщай се веднага, забра 
иеио е да се излиза. Ще спре 
Лям.След няколко минути видях 

Айше да прекосява лвора на 
няколко пъти. Забйлязах, че о 
чите скришом ме търсят. Тия 
търсещи очи бяха очи ца же
на. Въртях се цял ден по край 
селските хълмове. Надвечер ко 
манДирът ни' събра и съобщи 
Че ще препо/луйаме в селото. 
Установи се партизански час. 
Това значеше, Че в определе
но време Населението трябва 
да со прибере по ломовете и 
до сутринта ла ие излиза. Па

— Защо ла стреляш, нали 
сме приятели. изтича

ИзвъЛИъж отвън някой изви
ка:

— Айше! Айше!
Моята позоапица се стрес

на, погледна мб за миг, изчор 
ви се и побърза да изкочи на поприказваме.



Четиво за"домакините

4Ш^сИ^иК аяг&&иГледане но лимона
У нас има домакини, които с 

удоволствие в своите 
отглеждат лимони. Обаче те чес 
то нямат успех. При мас приети 
гат шета, в коило ее навежда, 
дат плодове, или отидат и т. и. 
че лимоиигге цъфтят, по не раж 
Във всички тези случаи няма 
да страниш, ако кажем, 
лимонът м/оже да донесе род, ио 
тири условие пра вити ю да ге от-

ЧОВЕКЪТ БЕЗ КОГОТО 

НЕ СЕ МОЖЕ
Народни поговоркиградини

Другарят Божидар е човек без когото не се .може.) Ако. 
да не чуе дявол, на другаря Божо с случи нещо биха го на.-* 
правили от кал и то от оная. край Рисоаачка река. Там пръстч 
та е жълта и мека като духай, подходяща за моделиране.

Другарят Божххдар започна, кариерата си като общински 
служащ. На тоя пост остана само няколко месеци, точно до 
оня ден когато някой у него откри бояса дарба т, е., човек без 

може. И същият, край сливва и краставици, му 
„Бога ми, Божидаре, ти не си за обикновен мастиляр. 

Ще бъдеш... ще бъдех.а*, чакай да видим къде куцал., ще бъ
деш например директор па Градската млекара!”

Другарят Божидар уредхх нещата в Млекарата.
Дванадесет вносхш. крави х1зпоххукаха па спокойствие.
Млекарата точно след една година бе лххквххдххрахш, 

требителите отново принудени да се снабдяват свободхю. Оче■> 
видно нямаше зрели условия за работата на една така компи- 
цнрана институция както що е млекарата.

Божххдар не се върна към мастилото.
Беше поставен за хгредседател на туристическото дружес 

тво „Рисовачка пещера”.
Два месеца той обикаляше терените за да избере подхо

дящо място за построяване на планинска хижа. Дневните 
бяха жалки, а усилията големи. Божидар, зарад бъдещето на 
туризма, отслабна 5 килограма. Всички говорехт, че огце при - 
живе трябвало да му се издигне паметник. Най-после намери 
прекрасно място. Изкопаха темелите, заклаха овей. а след ед
на година поставххха и хгокрххва, по-нататък нямагие къде да 
се строи. Излезе обаче, че това място през пролетта трябвало 
да се потопи от изкуствено езеро.

Парите на туристическото дружество отидоха безвъ-

че

глежда.
Какво се подразбира под то-когото не се 

казал: па?
Отглежда!гето на лимоните, 

както и портокалите, е доста 
,сложен процес, извън области
те, в които виооят в природата. 
Затова се изиекге голямо вни 
мание при залягането, просаж- 
дането, додаваме па земя и до
даваме па тор.
„ За отглеждане трябва да се 
набави доброкачествена земя за 
лимона, а това значи, земя до
бре измешана с тор, глича, 
песък и дървени въглжща. Ли
монът има доста разклонени жи 
ли, затова е най-добре да се от
глежда в дървени сандъчета 
или бурета, които при всяко 
разсаждане тряска да бъдат в по 
големи размери. Защото лимо
нът се пресажда в начал то на 
всеки три години, а по-късно 
но на всеки шест или седем го 
дини. При всяко пресаждане 
Трябва да се внимава коренът 
да не се повреди.

През лятото лимонът се дър
жи навън, но не на хладовина, 
а на слънце, и самото място не 
трябва да бъде .изложено на те 
чекие. През зимата се вдася в 
къщи, в помещение, което не се 
загрява, но което е добре осве
тено.

а по

Попуй попе, па и приоруй

★ ★ ★

Iрвратно..
Остана само осведомите.посят вестник на дружеството и 

другарят Божххдар за негов главен хонорарен редактор.
Туристическият вестник ,,Рххсовачко блато” имаше 18 

страници с формат 36x18 и излизаше в тридесет екземпляра с 
цветни корици.

След това закуца в градското гостххлничарство.
Божидар, разбира се, взе работата в свои ръце. Кафене

то бе боядисано от глава до пети и то така хубаво, че персо
налът през цялата година получаваше .по 80 на сто от запла
тите си.

Негова заслуга е това, че кебапът като останка от мина
лото беше изхвърлен от ценоразпххса в три градски кафенета.

Персоналът получаваше по 60 на сто от заплатите си.
Разбира се, всички, хвалела новия директор па градско

то гостххлничарство, а особено гостилничар ските работнхщхх и 
съпругххте ххм.

И плакаха когато отново запушиха

Поливането трябва също така 
да се върши с много внимание 
-— през лятото обилно и то с во 
да, в която. има 
зимата много рядко. Прекадено 
наторяване също може д-д още 
ти корена.

тор, а презархаххчнххте скархц
По-късно, в отсъствието на псгххолог, другарът Божидар 

държеше в свои ръце Първо брачххо съвещателство и броят на 
Бракоразведените нарасна, след това беше професхюнален хо- 
роводеи. па управник населско .стопанство и Арушерското учг 
лище, директор на автотранспортно предприятие Рисовачка 
стрела” и тн. Между другото изнесе успешна серия от сказки 
по въпроси за корените на кризата в Байлапд.

Сега заема поста управител па Градската кланица.
А утре, къде ще бъде утре?

Знае се — гаж к-удето закуца-
Или... пред гишето на Завода за заемане па работхш ръка?

За свойствата
у

на чесновия лук
Умря Марко^до зелена тревнца

На чесновия лук се припие 
ват някои свойства, които вли 
яят върху красотата и здраве 
то. Така например се 
че сярата, в чесновия лпе да 
ват отенък на свежест. Чесно 
вият лук също така е отлично 
дезинфекционно средство про 
тцв грипа.

Той намалява и 
налягане. Миризмата му раз
гонва мишките и затова е до 
бре да се слага по хамбарите 

* и таваните. На пърженото ме 
со и някои други ястия, за да 
имат по-приятен вкус, Аомаки 
ните в Португалия слагат не- 
очистен чесън 1в олиото, в ко 
ето се пъжи месото, 
лукът малко зачервенее, те го 
изважлат и в това олио пър-

ДУШАН САВКОВИЧ ведо или крака на елен и то к*. 
го на шега.казва.

. . . цветята: теменужката, д« 
лето, незабравката, кринът, мо 
мината сълза, маргаритката.. - 
са отлични барометри. Според 
отварянето на техните цветове, 
според положзнието на цветове 
те или тяхното - два видимо тре 
перене може да се заключи Д“ 
ли ще вали дъжд дали ще ДУ 
ха вятър или времето ще бъде 
хубаво.
... хората са започнали Да 

се ръкуват още през средните 
векове. При срещите, за да по-

нямат

Предприятие ,,ФРАБЬ0 ГОРШП“
ЗАГРЕБ . . . първият локомотив в Сър 

бия е изроботеч през 1882 годи 
на в шлосерската работилница 
на мината в Майданпек. Нан- 
голямата бързина, която могъл 
да развие този локомотив била 
12 километра в час.

. . . вълкът е мцтого силна 
животно. Той е ь състояние и 
по два три километра да вла
чи туловището на своята жерт 
ва или с острите си зъби да пре 
гризе гръбначния стълб на го-
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ТЪРСИ
ПРОДАВАЧ ЗА ПРОДАВНИЦАТА НА ОБУВКИ В ДИ
МИТРОВГРАД (НА УД. МАРШАЛ ТИТО 17.)
'УСЛОВИЯ: квалифициран търговски помощник кой)-) 
то да е провел 3 години на работа 
да знае български език. .
ЗАЯВКИ СЕ ПОДНАСЯТ лДО

в търговията и

_ кадрово — Общия
СЕКТОР В ПРЕДПРИЯТИЕТО НА ГОРНИЯ АДРЕС.

кажат един на друг; че 
лоши намерения, витезите свал 
яли тежките си ръкавици и по
давали ръка един на друг, като 
доказателство ка миро люби вест.

Когато

жат месото.

ЗДРАВА“ ЛОГИКА Текст и риеутен . 
М. ПЕТРОВ

' ,п
/


