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В ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СК ;ьшгстНо *

МАЛКО ЗЕМЕДЕЛСКИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ \

кова СК в Димитровградската
производители. В кому- 

към 6.000 в града или
От около 1050 члепове 

мупа само 236 са „чисти“ 
вата живеят към 19.000 жители, от които 
като заети в някои от селата. Другото са земеделски произво-

СК и на 6.000 — към 800 членове.
Нормално е да се направи изводът, че селското население 
много членове в Съюза на комунистите.
Този извод обаче може да е относителен, и погрешно ои

внимание е било обър-

земеделски

веотннн на българската нароаноств сФр Югославия

няма
БОСИЛЕГРАД

било да се правят обвинения, че- малко 
като на това.

Защото през последните години __
селата и слязоха във фабриките на града или отидоха другаде. 
Повечето от тях бяха членове на СК или готови да бъдат при- 

редовете му. Нали тогава членуването в СК беше части- 
легитимация за постъпване на работа. ■

малко млади хора. Възрастните, естес- 
редовете на СК.

било

Разпоредбите или разговори ^ 

хората са важни? за проблемите
много млади хора напуснаха

СТИ в 
чно и

В селото останаха
твспо, не проявяваха интерес за постъпване в

Но все пак има указания, че и вниманието не е
Миналата седмица в Босиле

град пребиваваха другарите Ра- 
днеав Неделкович, председател 
на Комисията за народностите 
при Централния комитет на 
Съюза на комунистите в Сър
бия и секретарят на Комисията 
Видойко Веселиновкч.

На съвместно заседание с об
щинския комитет на СКС и пре 
дставители на обществено-поли 
тическите организациии от ко
муната те водиха разговори за 
положението и проблемите на 
българската народност от Боси- 
леградско.

Отново бяха повдигнати най- 
наболелите проблеми на Босиле 
градската комуна в сферата на 
стопанския живот, особено въ
просът за пътищата, минното де 
ло и развитието на земеделско
то стопанство.

Също бяха обсъдени въпроси 
за двуезичната администрация.

достатъчно.
Там, където партийните организации са били съставена 

от земеделски производители, приемането на нови, млади хора 
е било по-редовно и масово — Градини, Радеина, Куса врана,

~ предимно оторганизации, съставени
земеделски производители е имало

Сенокос. В другите 
служещи, в приемането на 
застои.

В общинския комитет считат, че тези застои в крайна 
малка затвореност ва организациите, 

„кулатко" катего-сметка все пак означават 
макар да няма характерното и неправилно 
ризиране на земеделския производител.

това тълкуване.Съгласни сме с 
Но ако има затвореност, тя трябва да бъде преодолява, за

били полезнимлади хора, които бихащото в селото има и 
яа Съюза.

И ако в тази затвореност има макар и незначителна доза 
„кулачество“, то трябва да бъде отст-ведоверие към някакво 

ранено.
Съвременният производител, който произвежда излишеци 

тях получава печалби, е много далече от кулакаяа пазар и от
— и материално, и идейно

Впрочем мерилата и пе трябва да се ____
върху това. Мерилата са други — приемането на тежненията 
ва СК и готовността на земеделския производител да бъде ор
ганизиран борец за преуспяването на социализма.

М. Н. “■

основават само

здравеопазването и просветното
С. .Станковдело.

Хроника за реорганизацията на СК

УЕДРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Тази фотография е от миналата седмица. по въпросите за реорганизация

та на СК. Най-напред събрание 
на комунисти от първичните ор 
ганизации и актива, а после и 

..пленум на комитета в разширен 
състав.

На първото събрание присъс- 
твуваха към 70 комунисти, а 
разискванията се водиха пак по 
въпросите на реорганизирането 
като се имаха предвид предло
женията и мненията по Проек
торешението за реорганизация 
на ЦК на СКС.

Пленумът на комитета напра
ви окончателен обзор 1 върху 
изнесените мнения и предложе
ния. които след окончателно ре
дактиране ще бъдат представе
ни в Централния комитет на 
СК на Сърбия.

След усилените полски рабо
ти и годишните почивки през 
лятото активността по реорга
низацията на СК получава нов 
размах.

Ето кратка хроника на дейнос 
ттй за последните десетина дни.

та по тяхното разглеждане и 
разясняване.

Констатациите от разисквани 
ята на събранието се основават 
главно върху досегашния опит 
и отчетените нужди от преобраз 
яване. Ето някои от тях:

—Реорганизирането на СК 
не може да се гледа изолирано 
от процесите на обществената и 
стопанска реформа — в комуна
та и в по-големи размери.

— С оглед на това е необходи 
мо непрестанно повишване на 
идейната подготовка на членове 
те на Съюза, защото те са но
сители и вдъхновители на про
цесите и новите начинания в 
нашето развите, а т0 е в край
на сметка и реализиране на во
дещата роля на СК в нашия об 
ществен живот.

Изнесени са също мнения за 
бъдещото организационно ус
тройство, като се подчертава ну 
ждата от уедряване на първич
ните организации.

Още една жертва взеха неосигурените железопътни пре
лези в. Димитровградската комуна. Малкият 
си бе хванат от машината на международния 
пред нея близо 400 метра.

Водачът е загинал, а колата едва ли някога ще са в със
тояние да тръгнат на път.

Злополуката е станала на един от прелезите към Гради- 
не, които нямат бариери.

И последна ли ще е тази злополука и жертва, ако не се
намерят начини и средства за осигуряването им?

логика, е „длъжна да осигури 
им. Огромни пари

„Фино“ с водача
влак и тикан

Разширено заседание на 
комитета

На 19. т.м. бе проведено раз
ширено заседание на общинския 
комитет на СКС б Димитров
град. Присъствуваха секретари
те на първичните организации 
от града и членове на полити
ческия актив — обшо 60 кому
нисти.

Тема за разискване — какви 
да бъдат организационните фор 
ми на Съюза в комуната?

Събранието бе интересно, пър 
во по характера си. Именно ня
маше никакви уводни докладва
ния, но участниците разискваха 
с оглед проекта за Тезисите по 
реорганизирането на СК и до
сегашните резултати от работа-

Обшината, по някаква 
прелезите и да финансира поддържането 
трябват, а тя няма толкова.

Значи. не можем да я обвиним, че не се грижи.
Злополуката обаче е достатъчно жестоко свидетелство, 

че е нужно да се уреди въпросът, без оглед кой друг трябва да 
даде парите.

Може би ше се каже: „Но законът разпорежда така“.
АкоНима на това не може да се отговори категорично: „ 

един закон се оказва неприложим, защо да не се повдигне въ
прос за неговото изменение".

Проект за реорганизиране на 
СК п комуната

Димитровградската комуна такъв иск 
много прелези има за поддържане, а 

ги осигури със свои
Комисията за реорганизиране 

па СК при общинския , комитет 
пече припършва Проектореше
нието за реорганизиране на об
щинската партийна организация.

В основата на този проект сто 
ят въпросите за организационни 
те форми на СК и за формите 
на дейността на комунистите в 
рамките на целия обществено- 
политически живот в комуната.

Предвижда се, с оглед на ве
че изнесените мнения, уедря
ване на партийните органи
зации. Тези по селата биха се 
обединили в една районна орга 
низация, като в селата се запазят 
само активи или клонове. В Ди 
митровград и околните села ор
ганизирането би било по-друго 
— вероятно в партийната орга
низация на кооперацията. За 
организациите по предприятия
та има мнение, че само едно 
или две от тях имат условия да 
запазят първична организация. 
Предложението е в града да се 
организират две местни органи
зации.

Счита се, че такъй начин на 
организиране мбже да обезпечи 
единна политика в разре
шаване на проблемите, кои
то имат общо значение за 
един рейон или за града.

Иначе сега в комуната и,ма 49 
първични организации, някои 
от които са с малко членове.

М. Н. II.

Поне в случая на 
би бил оправдан, зашото 
комуната никога не ще е в състояние да 
средства.

Разисквайки в първичните 
организацииМ. Н. II.

В 18 първични организации 
таьй седмица са проведени съ
брания. Обсъдени са материа
лите на Проекторешението за 
реорганизация на ЦК па СКС. 
Комунистите изнесоха редица 
мнения и предложения по раз
поредбите на Проекторешение-

Т
ПОМОЩ НА АРАБСКИТЕ СТРАНИЮГОСЛА ВСКАТА

ОКОЛО 4,5 МИЛИАРДА ДИНАРА
Акцията бе особено успешна, за 
тото тези организации изхож
даха, от съществено разясняване 
на събитията в Средния изток и 
становищата на нашата страна 
към агресията. Както изтъкна 
Звонко Бъркич, трудовите хора 
проявиха класовото си съзнание 
като порицаваха агресията, за
щото за отбраната на социализ
ма е важно й, онова, 
случва на границите на напад
натите арабски страни.

Помощта, която народите и 
правителството на Югославия из 
пратиха на ОАР, Сирия и Йор
дания още в началото

то.гражданите и трудовите органи 
около 4,5 

което
Тези дни под председателство 

отборът
Например ,че: 
— Ведомственизации, ще възлезе на 

милиарда стари динара, 
надмина очакванията, които от
борът имаше когато започна ак

то на Звонко Бъркич
обществено-политическите

организации 
едва ли са необходими. По-целе 
съобразно е при ведомствата да 
има партийни активи, а члено
вете да членуват в уедрени мес

при
организации за помощ на жерт
вите на агресията в Средния из
ток проведе заседание, на което 
разгледа резултатите от акцията 
около събирането и изпращане
то на материална помощ на а- 
рабските страни. Бе отчетено, Че 
помощта, събрана доброволно от

цията. 1
Социалистическият съюз, съю 

на младежта и другите орга тни организации.
— Приемливо е да се органи

зират местни организации и в 
селските райони, защото така 
се осигурява единодействие в 
акции и мероприятия, които са 
необходими не само за отделни 
села, но за цял район.

— Активите при ведомствата, 
даже и в отделни села, д.ч имат 
свой кръг на компетентност по 
партийни въпроси, включително 
и приемане на членове в фС.

зът
низации, както бе констатирано 

заседанието, дейно се ангажи 
раха в събирането на ромощта.
и а което се

1

В този брой поместваме
на юди 

осем милиарда
2ф ТРИ СРЕЩИ НА ЛЕНИН — — — —

ф Р „ЦИЛЕ" ПО-ВАЖНО ДА СЕ ЛЕКУВАТ ОБНОСКИТЕ

ф КОГАТО УЧЕНИКЪТ Е ДОБЪР — _ _ — — —

ф ЛЕКАРЯТ АНДОНОВ 
РИУМ — — —

възлизаше на 
стари динара. Тази помощ бе на 
временна, организирана и бър- 

същевременно доста обем-

4

5
Сумиране на предложепиЯта 
и забележкитеза, а

на, което арабските народи при
еха като израз на истинско при

ОТ СУРДУЛИШКИЯ САНДТО-
6

През последните дни бяха ор
ганизирани още две събраниянтелство



НЕВСЕКИДНЕВЕЧ КОНФЛИКТ В УПРАВЛЕНИЕТОг
ОБЩИНАТА СРЕЩУ 

ДЪРЖАВАТА
СЪ»61ЛТИЯТА . . 
ПОСЛЕДНАТА

■— ПКЯ1 ля ■ ль. ■
I * ил '11

Сесия на ООН В кран на-октомври: ияи мача разбира определям на равмарк- ~11“^е?ЪрЖаВаТа' ИЯИ На ГРа**‘ 
лото на;ноември ще се състои те на общинския Я®. . ^ такси. Процесът за създаване на о&- 
съвешание за материалното със ганията и дру и вид _ цщната в сервиз на гражданите

съществува опасност за гражда- още не е започнал. Самофинан- 
ни^е Техните джобове, в тоя- сиренето на комуните не заема 
случай щеТъдат опразнени, до значително място, в етатистичес 
случай ще о да р1ласие На- ката система, по която заделя-

юонсЬепенпия на нето на бюджетни средства на затмаФизР™аЯт,. че, обществено - политическите об
щности става „отговор . В съ
временните условия това неми
нуемо води към отпор на общи
ната към държавата. Ако съдим 
по настроението в комуните — 
време е процесът йа „освобож-

Всичко ,о« И, е Т0ЛКОИ.Ч.- йа».ке-™ —™ » =- 
жно от становището на общик- ,ПредСТоящето съвещение за

но как. макариално™ ™то»ш.а ш..*■

згя» яка тел.
пряко зависи отговорът на въ- татите. 
проса: чий сервиз е общината

Редовната сесия на Генералната асамблея на Обединените 
нации започна по обичайния начин — в третия вторник в сеп
тември. Новина беше че за Пръв път в историята на световната 
организация председател е избран представител 
социалистическа страна ■— румънският министър па външните 
работи Корнслиу Мънсску. Между представителите на коми
тетите се намира и югославския представител Мара Родим, коя
то що ръководи с работата па Комитета за социални, хумани
тарни и културни въпроси.' . • . , '

На дневен ред са стотиЦи въпроси, които в по-малка или 
измъчват съвременния свят. В центъра па

общините. Повод затояние нд
това, както твърди Постоянната 
конференция на градовете, е ра 
звитието на комуните, което ста
гнира и заплашва да се обърне ри и без тяхното 
срещу Конституцията. Както ви Постоянната 
наги, става дума, преди всичко, 
за финансовата 
чина, по който се осъщствява.

Според конституционните по
становления „общината самосто 

установява и разпорежда1 
своите, приходи".-' Иа практика 
обаче общината разделя статис
тически изпечената погача.

па една

градовете 
ще е необходимо всяко решение 
непосредствено да взимат гра
жданите.

система и на-

по-голяма степен 
вниманието обаче, както показват първите изказвания в ра
зискванията е войната • във Виетнам и кризата на Средния из
ток след израелската агресия срещу арабските, страни. Това са 
въпроси,- които най-много загрижват народите открай накрай 
света, защото представляват най-голяма и • пряка ■ опасност от 
избухване ня пожар в големи размери.

-Какво Ще донесе па човечеството настоящето заседание
се каже,

Перспективиятелно

Другата страна на медала

"Общинската каса се пълни с 
решения на по-висши органи а 
гражданите в действителност ня 
мат влияние върху това. Общи
ната е, значи, само издължена 
ръка иа държавната власт, а не 
ойова, което би трябвало да бъ
де: самоуправитеЛна обществено 
-политическа общност на граж-

ка Генералната асамблея на ООН е още трудпо да 
защото дългите разисквалия сега започват. Досега между ора
торите на тържествената трибуна в палатата па Обедипепитс 
Падни се - изказваха някои от най-влиятелните представители. 
Освен генералния секретар на ООН У Таи и председателя па 

' заседанието Мъпеску, становищата на своите правителства из
несоха съветският ■■министър на външните работи Громико и 
Шефът на американската делегация Голдсбсрг. Изказването па 
Громико бе оценено като умерено, докато представителят Голд- 
сберг се мъчеше да оправдае политиката на САЩ във Виет
нам, а в разрешването на средпоизточпата криза да наведе 
водата на воденицата на агресора, този път в лицето на Израел.

(Тзнюг)

НАШИЯТ КАЛЕНДАР

Българската ар- 

включи в борбата
25. IX. 1944. г.1 даните.

Статистически лесно може да 
се установи, че бюджетните сре
дства на обществено-политичес
ката общност все повече се раз 
пределят в полза на общините. 
Федерацията през 1963 година 
например в своята каса е за
държала 65,8, а миналата годи
на общо 47,4 на сто. Участието 
на общините в съащя период на 
растна от 18,4 на -3.4 йа сто.

Не са обаче редки събранията, 
на които аргументирано се дока 
зва, че това подобрение е при
видно. Компетенциите на общи
ната постоянно се увеличават, а 

задълженията. По този

!

мия се 

срещу германцитеШАРПОВИЯТ „ПЛАН ЗА ПОБЕДА'* НА САЩ ВЪВ 
ВИЕТНАМ

В същата седмица когато американският представител в 
ООН търси и другите да помогнат в разрешаването на конф
ликта във Виетнам се огласи и комендантът на американските 
военни съдинения адмирал Шарп със свой „план за решение 
на Този конфликт. Още преди един месец той говореше в аме- 

сенат, където зад затворена врата се говореше за 
САЩ. Характерно е обаче, че вестта 

за плана на Шарп дойде тъкмо в момента когато започва се
сията на ООН. На този генерал, под чието командване се па-

войници „за победата“ в Южен
на шест

на СССР иТранспортният самолет „Дако 
21 септември 

замина от -остров

на правителството 
Националния комитет за осво
бождението на Югославия, с кое 
то на Червената армия се разре 
шаваше да предприеме действия 
против общия враг и на терито
рията на нашата страна.

В щаба на Толбухин маршал

та“, с който на 
1944 година
Вие за Москва председателят на 
Националния комитет на осво
бождението на Югославия и вър 
ховният комендант на Народо- 
освободйтелната войска маршал 
Тито, на връщане от Москва за Тито бе посетен от делегация на 
Югославия Се приземи близо до българския Отечествен фронт, 
Крайова в Румъния. Маршал Ти 
то бе слязъл да посети коман- 
дуващия Третия украински 
фронт маршал Толбухин.

В Москва маршал Тито бе во

риканския 
военните подготовки на

мират към половин милион
Виетнам ще трябват още войници за унищожаване 
военни я промишлени системи в Северен Виетнам, а след то-

областта Халой-Хайфонг и територията

също и
начин се неутрализират не са
мо общинските 
бюджета, но много общини за
падат в материални затрудне
ния. Един от възможните изхо
ди е в радикалното преразпре
деление на целокупния бюджет 
(по-нататъшно облагане на сто
панството очевидно е невъзмо
жно). Това много добре знаят и 
по общините. Затуй решенията 
се търсят на друго място.

Общинските ръководители ечи 
тат, че е необходимо „да се ос
тави на общините сами да фор
мират и разпределят материал
ните средства в своите рамки“. 
Под това, преди всичко, се под-

изисквания в
ва за съсредоточване в

Северен Виетнам към Китай.
Хубаво щеше да бъде ако адмирал Шарп е усамотен, 

жду нажежените глави в Америка, които мислят, че е фатал
на грешка, че не се пращат повече млади американци във Виет 
нам. От Чикаго съобщават, че САЩ „отдавна са предупредили 
Китай“ да не се намесва във виетнамската война.Ако се намеси

Китай Ще бъде изложен

която помоли за разрешение ре
организираната българска ар
мия също да участвува в борби
те против германците на терито 
риягга на Югославия.

Това пътуване на маршал Ти
то, за разлика от предишните 
му пътувания на нелегален и с 
чужди паспорти, бе пътуване на

на ме

дия разговори с генералисимус 
Сталин и най-високите съветски 
военнокомандуващи за съвмест 
ните действия на освободителни

. — се казва в предупреждението —
на атомно бомбардиране, с което да се унищожи китайския 
военен потенциал. С други думи казано твърде опасно пред
упреждение, което пристигна от Пентагопа и американското 
Министерство на външните работи. Никое от тази две ведомест- 

планират войната във Виетнам и политиката към 
казва, че е имало подобни преду-

те сили на Югославия и частите 
на Червената армия в северната командуващ една войска, която

бе станала важен фактор в борва, които
тази опустошена страна, не

от Вашингтон, който си играе с огъня.
част на страната ни.

По този повод тогава бе пуб- бата за унищожаване на хитлер 
ликувано служебно комюнике стката военна машина.

□реждеияя и
Д. М. П.
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КЪМ ПЕТДЕСЕТГОДИШНИНАТА НА ОКТОМВРИЙСКАТА РЕвО ЮдрЯ реагиране. Забеляза как внима
телно следеше разискванията, 
които отвреме - навреме се пре 
връщаха в жестоки дебати. Тя 
забеляза също така неговата 
смиреност и самообладание. Ни
що не можеше да остане незабе 
лязано от неговия поглед и бърз 
интелект. Неговата характерна 
черта беше скромността и искре 
ността в контактите с другарите.

Думата беше дадена на Клара 
Цеткин и тя, според печата, про 
изнесе „пламенна реч“. Това не 
беше фраза .Клара беше актив
на в международното работни
ческо движение вече четири де 
сетилетия. Лино познаваше Ен
гелс, Вилхелм Либкхнер, Август . 
Бебел, Лаура, дъщерята на Карл 
Маркс и мъжа й Пол Лафарг. 
Клара Цеткин, съмишленик на 
Либкхнет и Роза Люксембург,, 
виждаше в Съветска Русия оде 
лотворяване на идеите на които 
тя и нейните другари отдадоха 
целия си живот. И затова вси
чки нейни речи в Русия бяха 
наистина „пламенни“.

На тази конференция Клара 
имаше време да размени само 
няколко думи с Ленин. Тъй ка
то искаше повече да разговаря 
с нея, Ленин я покани у дома.

Първото, което Клара забел
яза. когато влезна в Лениновата 
квартира в Кремъл бяха скром 
ните мебели. Ленин още не бе
ше се върнал, а жена му Круп- 
ская и сестра му Мария Уляно- 
ва посрещнаха Клара твърде 
сърдечно. Поканиха я да обедва 
с тях. Клара си спомня, че има
ше само чай. пържен хляб, ма
сло и сирене. Тогава дойде Ле
нин. Влезна в стаята докато 
Клара въодушевено говореше за 
величественото дело на болшеви 
ките в областта на изкуството и 
образованието.

(В следващия брой: За из
куството — и бюрокраци

ята)

намира в Смолно като взема 
дейно участие във великите съ
бития. В своите мемоари тя пи 
ше за тези тежки но вълнува
щи дни с дълбоки чувства.Три срещи на ЛенинЕлисавета

Драбкин:
„ТОВА Е ЛЕНИН!“

биография. През съдбоносните 
дни на 1917 и 1918 година тя е 
работила в Смолно — центъра 
на въстанието в Петроград, а 
след това в Кремъл, често се 
срещала с Ленин й слушала не 
говите речи. Работила е като се 
кретарка на първия съветски 
президент Свердлов и била при 
ятелка на американския журна 
лист Джон Рид автора на неза 
бравитимите репортажи „10 дни, 
които разтърсиха света“.

„Ната- Ленин имаше три необикно-чки я наричахме само 
ша“. Тя имаше тригодишна или 
четиригодишна дъщеря „Лизка".

Тази малка „Лизка" беше Ели 
савета Драбкина — автор 
Три спомени за Ленин — жена, 
която като активен политически 
работник е имала твърде бурна

В спомените си за периода не 
посредствено преди първото въ
стание на руския 
1905 година, един от революци- 
нерите пише:

„Между нашите хора беше и 
една млада жена, чието истин- 

никой не знаеше. Вси-

вени срещи с чужденци през 
есента на 1920 година.

Първата среща стана по време 
на Деветата всеруска партийна 
конференция в Кремъл. Разис
кванията бяха в течение, когато 
вратата се отвори и в залата 
влезе жена с бели коси и сини 
очи. Щом като влезе присъству 
ващите я поздравиха с бурни 
аплодикменти. Ленин, 
председателствуваше бързо ста
на и сърдечно я прегърна.

Това беше Клара Цеткин.
Два дни преди това беше при 

стигнала от Германия в Русия. 
Заради войната в Пояща беше 
принудена да пътува през Лит- 
вания и Естония Късно ппез 
нощта Клара пристигна в Мос
ква, където я посрещна, множе
ство народ с червени знамена.

Спомняйки си за своята среЩа 
с Ленин в Кремъл, Клара по-къ 
сно заяви че

пролетариат
на

ско име

който

КУРИЕР НА „ПРАВДА“

Като дъщеря на професионал
на революционерка, животът на 
Елисавета Дребкина от най-ра- 
но детство е свързан с нелегал 

работа на Партията. Ощената
като съвсем малка тя се запоз- 

тайните мисии на майканава с
си. По това време Лиза носи ръ 
кописи в печатницата на „Прав 
да“. Със своя детски почерк тя 
пише безкрайни писма като оста 
вя голямо пространство между 
редовете. Тези писма обикнове
но съдържат семейни новини

Ленин изобщо 
не се е променил от 
ната последна среша, преди ня 
колко години. Всъщност тя мо

жеше да се закълне, че той все 
още носеше същия скромен ко
стюм. който носеше по воеме на 
тяхната първа среща в Щутгард 
на конгреса на Втория интерна
ционал.

„Добре погледнете този чо
век“. каза й тогава Роза Люк
сембург. „Това е Ленин“.

тях-

,Вася има намерение да 
;з жени“ Леля Клава купи къ
ща. Петя е болен от треска.. 
Това са така наречени съчине
ния, т.е. писма в които послани
ята са написани между редовете 
с невидимо мастило.

като:
се

Затова не е никаква ичнена- 
Лиза става член на Бол-да, че

шевишката партия още на 15-го 
дишен възраст. Тя е един от 
първите членове на Унията на 
работническата младеж, по-къс- ■ 
но Комсомол. По време на Ок
томврийската революция тя се

НА ОБЕД В КЪЩАТА 
НА ЛЕНИН
Сега, след толкова 

Клара в Кремъл твърде 
телн0 следеше всяко Лениново

години,
внима-
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ЗА ГРАДИВНА КРИТИКА с съдбените дела?Дали ще намялят

Предлага се увеличе 

ние иа такситеРазискванията за реорганиза
ция на Съюза на комунистите са 
в течение. Това е 
момент да обсъдим отношение
то на печата към отделни про
блеми и явления и

ханичар",
За съжаление, на нашите сигна 
ли, особено по отношение недо- 
изградената система на самоу
правление и разпределение в те 
зи трудови организации, не бе 
обърнато нужното внимание. По 
добен е и случаят със 
за неодизградената скушцинска 
система, за слабата работа на 
отборниците, за електрификаци 
ята на Забърдие 
пътищата към тези райони итн.
След Четвъртия пленум на ЦК 
на СЮК, когато мног0 „венти
ли“, така да речем, се отвориха 
и нашият вестник се опита да 
даде скромен принос за ликви
дирането на онова, което години 
наред притискаше цялото обшес 
тво. В този смисъл са и някол- 
кото последователни статии от 
заседанието на Съюза на бойци 
те в Димитровград. Това преди
звика силна реакция между ня
кои обществено-политически фо 
руми. За съжаление вместо да 
се даде отговор чрез вестника, 
начинът на реагиране беше не
съвместим с нашата демократи
ческа практика. Обвиненията 
срещу отделни журналисти и 
срещу вестника като цяло бяха 
такива, че тази устна критика 
се превърна в антикритика, за- 
щото обективно тя задушваше 
превантивно всяка критика. Ка
то последица от това реагиране 
бяха и думите, които и днес мо 
гат да се чуят от някои обще
ствено - политически дейци, че 
журналистите „пишат 
си щат, непроверено, неквалифи 
циранб" и подобно. Тези думи 
имат призвук на урок, че не тряб 
ва така да се пише, а не конкрет 
но как трябва да се пише. Не 
са редки и явленията за работа 
та на дейците по печата да се 
разисква между тесен кръг от 
хара, без присъствието на кри
тикуваните, с което се наруша
ва един от основните демократи 
чески принципи. Най-сетне с ле 
кота се прилепва етикет „недо
расли“ което не е нищо друго 
освен фосил на оная практика, 
когато всичко се решаваше по 
телефона, когато готови статии 
се сваляха от макета за да се 
даде място на ония, които са по 
вкуса на някои „авторитети“.

А и за печата и за обществе
но-политическите организации 
по-полезно ще бъде, ако се во
ди здрава градивна критика от
оаоооооаооаооаоооооаооооааоааааоааостйоооааоаоааоооааапоооаааааааааатюаа

„Братство", „Циле“. страниците на вестника по всич 
ки належащи проблеми. Защото 
тия проблеми не са само дело 
на печата, не са негов монопол. 
Но същевременно трябва да се 
разбере че и оценките за един 
вестник не са монопол на група 
хора, която може да си присво
ява правото да дава крайна о- 
ценка на всички явления в да
дена среда. Ако това още съще
ствува то тогава можем свобод
но да констатираме, че още не 
сме успяли да се разплатим с 
ония бюрократически сили, про
тив които бе обърнато острието 
на Четвъртия пленум на ЦК на 
СЮК, което е и съществената 
цел на реорганизацията на 
СЮК.

Основното е да се научим на 
градивна критика чрез вестни
ка. Деятелите от печата ще се 
радват ако на страниците на ве 
стника се явяват повече имена. 
Това е и задължение на обще
ствено - политическите работни 
ци и всички граждани. За съжа 
ление тази практика бавно и 
съвсем срамежливо си пробива 
път, дори не можем да се отър
вем от мисълта, че има и еле
менти на пълно игнориране на 
вестника и то от хора, които по 
своята функция и място, което 
заемат в обществото, са призва 
ни да бъдат носители на тая 
практика.

Следователно урок за нас не 
могат да бъдат оценки от спо
менатия вид, но една градивна 
критика и сътрудничество, ко
ето ще допринася за отстранява 

каквото нето на всичко отрицателно и 
погрешно, което ше допринася 
проблемите да се решават и де
мократически и по възможно 
най-добър начин.

най-удобен

Ако днес наш гражданин поведе съпругата си на кино или 
покани приятел на чашка коняк, това повече ще го струва от- 
колкото по частна тъжба да повдигне на крак целия съдебен
“ ГаГ ГмоТко* з^иТъГбнГтГдел! "мож^би
затова и казваме, че ние, югославяните, сме нация, която ная 
много се съди. Причината е може би в това, че сегашни т 
кон за съдебните такси не се менил цели седем години и че Ц 

такси е почти смешно малка.

отношението 
на някои политически форуми 
към печата. В нашето динамично 
обществено статиите- икономическо раз 
витие е съвсем естествено да се 
явяват различни тълкувания на 
отделни явления, но това не зна 
чи, че нашата крайна цел и за
дачи са различни. Напротив, 
ние имаме единни цели и за-

и Висок,
ната на отделни

момента е дал на съюз-Съюзният съвет за правосъдие в 
ните представители предложение за изменение и допълнение 
на основния Закон за съдебните такси и в скупЩинските тела 

започнали разискванията по това предложение.
Измененията трябва да допринесят ако не за 

поне за частична валоризация на съдебната работа, както 
е наппавено и в другите области. Това може да се направи име- 

чрез увеличение на съдебните такси. Увеличаването на так
освободят от работи, с

дачи във всички области на об
ществени живот.

Задача и.на обществено-поли
тическите организации, и на пе 
чата е постоянно 
разликите между прогресивните 
институционални решения и об 

практика. В досега
шната работа „Братство“ вина
ги е настоявало да открие тези 
проблеми, за да помогне на съз
нателните организирани полити 
чески сили да взимат съответни 
мерки. Не твърдим, че винаги 
сме имали успех в тези настоя
валия. Имало е и ще има нето
чни интерпретации и непрове
рени данни, както във всички 
наши вестници. Ние не сме и 
не можем да бъдем изключение.

Затова ше се спрем върху на 
чина на реагирането по отделни 
статии във вестника. Нашият ве 
стник навреме сигнализираше 
за положението в „7-юли“, „Ме-

вече са пълна, то
това

да откриват
нно
сите ще доведе до това съдовете да се 
които не трябва да се занимават и да обърнат по-голямо вни
мание върху изпълнението на своите действителни задачи.

Увеличаването па таксите ще доведе и до по-голям ред в
не биха се ве

ществената

отношенията между стопанските организации 
ДМТ.И гтопянски спорове ако не съществуват действителни при
чини за това. Една стопанска организация не изплаша своите 
па""чни задължения към друга, защото, в условията на низки 

по-изгодно да обръща тези средства докатотакси — за нея е 
продължава съдебния спор.

Сп.ооед новото предложение за углавни дела по частна тъ
жба, такса за тъжба и първостепенно решение ще възлиза на 
5.000 стари динара, вместо досегашните 000 динара. За оверява- 
не на подпис или препис вместо 150 ще се плашат 700 стари 
динара. Общо взето, таксите ще се увеличат средно с 30 до ьо .

Ефектът на увеличените съдебни такси ше възлиза на над 
15 милиарда стари динара, при условие приливът на предмети- 

миналогодишното равнище... Счита се обаче, че 
ще намали броя на ненужните съдеб-те да остане на 

увеличението на таксите 
ни процеси.

Що се касае до представителите те считат, че предложе
на бракове на 26нието за увеличаване на таксите за развод

неприемливо. Те са предупредили авто-Малка реплика хиляди стари динара е 
рите отново да разгледат предложения закон от социална гледстопанството ина точка и от гледна точка на интересите на 
жизненото равнище на гражданите.Данък на 

примитивизма У\х/Още няма място за детската
градина

Миналата година едно ди
митровградско предприятие 
си направило труд да уреди 
тоалетните, гардеробите и 
другите санитарни 
ния. Мивки, кърпи, закачал
ки, чаши за вода — всичко 
било набавено.

После някои започнали об
ратната работа. Сега огледа
лата рядко са чисти, защото 
ги зацапват е разтопени бон
бони или с друго ... Чашите 
се разхвърлят навсякъде. Да 
Же и в тоалетните ги носят. 
Този наглед незначителен ин 
вентар
се допълва с нов.

Първият вариант е свързан Значи още сега трябва да се 
еъс строенето на спортния ком- мисли и какво ше се прави със 
плекс на „Балкански“. Трябват зданието при такъв случай, за 
пари и старото игрище трябва какво ще може да се използва
да ги обезпечи, като се разпро- с оглед на локацията му. Каз-
даде за жилищни здания и за ват, че имало такива размисли, 
детска градина. Предположени- Ак0 детската градина не провър 
ята са много: „Градня“ могла да ви, зданието щяло да послужи 
откупи игрището за строене на като временен родилен дом. Но 
жилищни високоетажни здания, родилен дом, обкържен от жи- 
а могло да се парцелира и да се лиша — как ви се струва? 
продава за частни нискоетажни Може би за определяне на мя 
строежи. стото трябва да се побеседва на

В другия случай — ако детска еднп съвместно събрание на пе
та градина се строи на имота на дагози, социални и обществени 

милиона работници, архитекти и др., за 
в неговия джоб, да се пообсъди въпросът по-^

помеще-

Откак в Димитровград се го
вори за строене на детска гради 
на, другаде хората щяха вече да 
я построят. Тук обаче още не е 
окончателно решено, къде ще 
се строи.

Напоследък този въпрос е от
ново актуален и узнаваме, че 
пак имало два варианта за мяс
тото на строежа.

Единият е — детската градина 
да се построи на игрището на 
„Асен Балкански", а другият — 
в овощната градина на частно 
лице, малко над здравния дом.

постоянно трябва Д3
няколкочастника 

щели да отидат 
а „Балкански“ да остане без тях.

На страна с въпроса за „Бал
кански“. Неговото игрище, поч
ти в центъра на града, винаги 
ще може да се продаде за по- 
големи пари, отколкото, да ре
чем, парцелите при казармите. 
Достатъчно е само да му дадем 
свобода да преговаря равнопра

здраво и от всички аспекти.
Иначе повече хора са убедени, 

че овощната градина на частни . 
ка е по-подходяща за строеж на 
детска градина (или за родилен 
дом), отколкото игрището, което 
е много близо и до ж. п. линия
та. а и до предприятие „Циле“.м. н. н,

Предприятието изразходва 
на тези по- 

близо 300.000 дина-
за поддържане 
мещения □
ра на година.

В града има шест такива 
предприятия. Значи близо 
два милиона се изразходват, 
а това са две годишни запла
ти по димитровградски разме

□

ДЕЛОВИТОСТ И КУЛТУРА а
□
□
□ вно.
а Другото е по-важно. Именно, 

че тези съвсем странични за 
случая въпроси затъмняват цен 
тралния проблем — къде е най- 
добре да се построи детската 
градина?

Нейното място не бива да се 
определя с оглед на 4—5 милио
на динара, но с оглед на услови 
ята, които ше благоприятству- 
ват за работата й, или с оглед 
на възможността зданието да се 
ползва за други цели, ако гра
дината се провали.

Да се построи на игрището — 
това значи да е близо до „Ци
ле“, което е все пак фабрика. 
Ако на тази площ се строят и 
жилищни здания, тогава няма 
ли високите етажи да „задуша
ват" ниската детска градина. 
Или, ако на „Балкански" се раз 
реши да продава парцели за ча 
стни строежи — няма ли хората 
да подбиват цената на парцели 
те тъкмо зарад близостта на де
тската градина — която обещава 
и песен, и гълчка, и плач, и ка 
ква ли не друга главоболия за 
съседите.

Също така с оглед на жиз
неното равнище, което след го- 
дина-две не може да бъде про
менено из основи, възниква 
още един въпрос, който трябва 
да се има предвид. Дали детска 
та градина ще събере достатъч
но деца, ако таксите надвиша
ват материалните възможности 
на родителите. (Като изхожда
ме от опита в други места, съв
сем е нормално да има и такива 
опасения).

ри. □ Културни акцииНеотдавна в бюфета на „Ком 
пас“ при Градини един англий
ски турист си забравил чанта с 
документи и пари. В чантата и- 
мало чуждестранна валута 
около 900.000 стари динара, ком 
плект писалки от злато и лични

Колкото и незначителна Да 
е сумата, не може да се от
рече, че значителна част се 
дава напразно, зарад некул
турното и недомакинско отно 
шение па някои към инвента 
ра и средствата. Отношение
то тук е като към „спахий- 
ски харман“. Не се счита за 
свое по опая логика, че сво
ето е само зад стените на не 
допечените тухли, които 
построени със заплатицата.

лко в сравнение с това.
Но мисълта не ни е само за 3 

това. Тези редове са предизви- ° 
кани от действително деловития □ 

за и културен жест на „компасови 
те" служители на прехода при 
Градини, в които покрай това е □ 
говорило и югославянството ни. □ 

М. Петров

а

ПОДРЕЖДАНЕ 

НА БИБЛИОТЕКИТЕ□
□
□

От началото на новата учеб
на година димитровградската 
библиотека при Културно-забав 
ния център работи по между
народна децимална квалифика
ция. В течение на летните месе
ци — юли и август — библиоте 
карите Андреевич и Станулона 
работиха усилено върху подре
ждането на книгите, така че 
днес над 5 хиляди книги в биб
лиотеката са подредени според 
най-съвременна квалификация.

Освен, че занапред читатели
те ще бъдат по-бързо обслужва 
ни, '"подреждането на книгите 
ще допринесе димитровградча- 
ни по-високо да се класират в 
съревнаванието — „Хора, кни
ги и печат“, което се провежда 
всяка година по случай „Месе
ца на книгата".

Безспорно, подреждането на 
книгите в навечерието на 70 го 
дишната от съществуването на 
библиотеката, която ще се чест-

документи.
Туристът заминал за 

Скоро след заминаването му 
персоналът намерил забравена-

□
Ниш. □

□са
Кой ще поправи 

моста
а
□та чанта и я предал на ръково-

С по- 
органи

□
дителя на заведението, 
мощта на граничните 
той намерил начин чужденецът 
да бъде известен, че загубената 
чанта е намерена и може да си

О

□Не може да се скрие, че 
не един човек отскоро е сл
язъл от планината във фаб 
риката. Горе пък малцина са 
хабили времето си за хиги
ена.

Но може ли с това да се 
оправдае тукашната постъп
ка, където зарад много хора 
е необходима и хигиена, и 
прибори за нея.

Ето, много се плаща за при 
митивизма, от който

Мостът на пътя Бабушница — 8 
Звонци при село Драгинац беше 
развален още на 4 юли т,г. и 
още не е поправен. При преми- ° 
наваие на рейсовете — пътници □ 
те слизат, за да се намали то
вара. От шофьорите на АТП — 
Пирот узнах, че досега много ко а 
ла са хаварисани на това място § 
и те изтъкват, че щом времето □ 
се развали съобщенията ще бъ- о 
дат прекъснати. 1

Чудно е как никой в Общин- □ 
ската скупщина в Бабушница не 8

□
□
□

я вземе. ,
Чужденецът пристигнал и 

в „Компас" му била предаде
на чантата с вещите. Англича
нинът не хабил много думи, за 
благодарност. Оставил само ед
на бележка, в която написал: 
„Не се надявах да намеря загу
бената чанта, но все пак подо
бен жест очаквах от югославя- 
нина“.

Какво биха стрували може би 
не много искрените бъбрения за 
„голяма благодарност" пред спо 
меиатите редове, които е напи
сал чужденецът за страната и 
народите ни? Сигурно много ма

□
□
□

някои
не могат или не искат да се 
отърсят.

Не ви ли се струва, че този
□
о

данък на примитивизиа_ ос
къпява хляба и на съзнател
ните, културни работници и

асе тревожи, а този път свързва 
към 20 села с Бабушница.

Дали наистина поради небреж 5 
ност някои селища в комуната §

а
служители?

И кажете, какво би тряб
вало да се предприеме?

а
вува идната година, значително
ще допринесе и за достойно от
празнуване на тази забележита 

Ст. П.
М. II. Н. □

□ще останат без зимнина?
К. Гюров годишнина.
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По нашите краища
ГРАДИНИ

ОЩЕ ЕДНА ЖЕРТВА на 

ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ПРЕЛЕЗ
дом в Димитровград, където на 
скоро починал.

Ж. л. прелезът при коопера
тивната ферма на пътя за Гра- 

е без бариери, а прегле
да линията е стеснен и пред 

постоянна опасност за 
мииавашите пешеходци и хора 

Изглежда, че Янков не 
нужната бдителност 

забелязал

На 22 септември при ж.П. про 
пъти за Градини станалева пп

злополука. Жертва е учителят в 
основното училище в Долна Не 
вля — Давид Янков.

Янков тръгнал с кола от Ди
митровград за родното си село 
Градини. На прелеза колата му 
била ударена от идвашия от Со
фия международен влак. Дизе
ловият локомотив носил колата, 
пред себе си близо 4,0 метра, 

машинистът спрял бър
зо движещата се композиция.

В много тежко състояние Ян- 
били пренесен * здравния

дини 
дът 
ставлява

с кола. 
е проявил
и когато 
— било вече късио.

опасността

на първа стра-На снимката 
цица
машината

докато
е влакът със закачения за 

„Фичо“ на .Янков.ков

БОСИЛЕГРАД

ЛИЗТНИКОВ ФУРАЖ ТАЯ И 

ИДВАЩАТА ГОДИНПод покрива на „Цнлс“ няма единодушие в работата
Очаква се, че това решение кц 

председателя ще бъде _лотвърде- 
но и на сесията на Общинската 
скупщина на 27 този месец.

За отбелязване е че новият за 
лесовъдството забранява 

листник от 1969 годи-

В ПРЕДПРИЯТИЕ „ЦИЛЕ“

^ПО-ВАЖНО Е ДА СЕ АЕКУВАТ 

ВЗАИМНИТЕ ОБНОСКИ

По предложение на съвета за 
селско и горско стопанство, пре 
дседателят на Общинската скуп 
шина в Босилеград взел реше- 

което се позволява на сел
производители 

сечене на листници за изхран
ване на добитъка. С това се да
ва възможност на стопаните да 
започнат със сечене на листни
ка на време, понеже сезонът за 
тая работа е вече настъпил.

Заинтересованите стопани са 
длъжни да се отнесат до компе
тентните общински служби, кои 
то веднага ше им издават необ
ходимите позволителни, за ка
стрене на дъбовете.

ние, с 
скостопанските кои за 

сечене на 
на. а до тогава листник може да
се сече само при определени ус

като неплодсродна годи- 
бедствия и пр. С 

мотивировка е взето и

левия
на, природникончателно решение на пробле

мите, които, разтърсват този ко 
лектив. Не.защото комисията не 
си е гледала работата.

Да вървим редом:

Техническият директор заяв
ява .подобно нещо: Директорът 
няма добро отношение към съ
трудниците си, не държи смет
ка за престижа пи...

Председателят ма работниче
ския съвет е най-обширен в из
явлението си: Всички копферем 
ции на управителните органи се 
държаха набързо, запито той 
предварително смиели какво ще 
предотврати... На работниците 
връчва решения по свое осмот- 
рение и амбиция... Макар че 
много пъти сме искали сведе
ния за командировките, за със
тоянието на предприятието — 
всичко ци се даваше повърхно
стни при претекст, че той е от
говорен за предприятието и щом 
другите не разбират достатъчно 
работите той не е дължен ла да 
Еа широки обяснения... Мнози
на работници са получили акто 
ве за уволнение по лична амби 
ция или по негов почин, макар 
йе във фабриката са оставали 
хора с по-ниска квалификация 
и по-малък трудов стаж...

Още незавършила работата по 
случая Басов, комисията получи 
още една жалба от работника 
Цветан Георгиев. Той търси за
щита на правата на жена си, 
също работничка в предприятие 
то. Тази жена, по мнение на 
мъжа й е уволнена зарад омра
за. Някога директорът я разпит 
вал за някаква бележка, която 
уж тя писала. Карал я да се за 
кълне, тя сторила и това, а той 
й се заканил и ето — уволнена 
е. По-рано работникът го крити 
кувал и той го разпитвал като 
му казал, че го е молил да рабо 
ти жена му, но ще я изгони. До 
ри и работникът „бил на ка
пията".

ДА СЕ ЛЕКУВАТ
ОТНОШЕНИЯТА

Историята на уволняването на 
работника Ангел Басов от пред 
приятие „Цпле" е вече известна 
на нашите читатели.

Висококвалифицираният рабо 
тник бе уволнен между първите 
когато предприятието се усети, 
че работите не му вървят. По 
всяка производствена логика ви 
сококвалнфицираните не бива
ше да бъдат уволнявани, 
те единствено може

опора в преодолява- 
кризата? Но противно 

Ангел Басов бе 
сега се бори да си 

на член на

такава
горното решение, понеже много 

Босилеградско през ля-села в
' тото

наводнения.
пострадаха от градушка и

Ст.Ст.ЗАКЛЮЧЕНИЯТА НА 
КОМИСИЯТА

ЗЕМЕДЕЛЦИ, ИМА ФИДАНКИВеднага да кажем: комисията 
сама си прави извод, че нейното 
разследване не е дало особени 
резултати за утвърждаване на 
състоянието.

Комисията е била спъвана в 
проверяването на някои данни 
и изявления.

От счетоводствената служба 
на предприятието е искано да 
отговори: Има ли решение за 
плащане на 170.000 динара 
директора за посещение на . де
лови приятели: има ли решение 
са обезщетение на работници, 
членове на Съюза на бойците, 
присъствували на едно търже
ство; за купуване на туткал ст 
чужбина, за набавката на ка
мион и пр.

В акта на комисията се казва 
че отговорът трябвало да бъде 
даден от главния счетоводител, 
но същият заявил, че отговорите 
е писал директорът.като е дал 
на счетоводителя само да ги под 
пише.

Не са представени на комиси
ята и търсените преписи на па
рични документи за командиров 
ки на директора.

И какво друго е могло да се 
каже за топа повеление, освен 
да се окачестви като спъване на 
Комисията.

Нали Службата се е погрижила чрез 
горските пазачи и местните кан 
целарии да осведоми населени- 

за тая възможност, така че

Районната служба за ерозия и 
пороища 
осведомила Общинската скупщи 
ма в Босилеград че може да да
де безплатно неограничено ко
личество борови и акациеви фи 
данки за залесяване на голини 
в частна собственост от прите
жателите им. Фиданките ше бъ
дат докарани до Босилеград за 
сметка на районната секция, а 
общинската служба оа земеде
лие и лесовъдство предприема 
мерки за безплатен превоз на 
фиданките до отделните райони

да бъдат
във Владичин Хан епо-здрава

нето на 
на тази логика ето

заинтересованите страни да мо 
гат на време да поръчат, необ
ходимия брой фиданки, както

уволнен и 
възвърне правата 
колектива в „Циле".

Комисията за молби и оплак 
вакия при общинската скупщи
на в Димитровград преди някол 
ко дни му връчи акт за проуча 
ванетп на случая Басов ще 
рърви нататък. Т 
бъде връчен и на 
кия съвет на предприятието.

Йо ЕСе пак това няма да е о-

за есенното така и за пролетно
то залесяване. Горските и оста
налите лесовъдни специалисти 
ше дават безплатна инструктив 
,ча'помош на ония стопани, ко
ито ще участвуват в тази акция, 
така че материалите ше бъдат 
най-рационално използувани.

на

Такъв акт ще 
работничес

ка общината.

Стопанска хроника

Частното ку 

пуване
^ чуждестра

нни стоки

на
: • &
Е 5*

V С-*
■ ;

По статистически данни част
ното купуване на промишлени 
стоки от чужбина не намалява ИМА ПО-ВАЖНО 

ОТ „ЗЛОУПОТРЕБИТЕ“и тази година.
От януари до края на август 

частно 20.688 автомо- 
от лани).

Сумата 170 г00 динара всъщ
ност не е платена на директора, 
нито има решение за това. Има 
решение за четиридневна коман 
дировка на директора за обикол 
ка на делови приятели и пр.

Нп можем да твърдим за зло
употреби или за тяхното несъ- 

още нищо

са купени
били (два пъти повече 
4.498 камиона, 686 трактора, 
мотоцикъла и 1.369 велосипеда. 
Вносът на всички тези стоки е 
значително по-голям
миналогодишният.

И някои селскостопански ма
шини също се внасят повече от 
колкото миналата година. Така 
например сега са купени повече 
вършачки, сеялки, култиватори, 
помпи за вода, моторни триони,

за пое-

379

отколкото
ф

Гара Димитровград, сезонът ммпа, все по-рядко минават пътнициществуване, защото 
не е установено, но ни се стру
ва, че за колектива има по-ва
жни неша от тях.

Комисията казва: Оставаме с 
впечатление, че отношенията в 
предприятието не са добри. То
ва особено важи за отношения
та на директора към органите 
на самоуправлението, специали
стите и работниците.

Това впечатление е плод на

Струва ни се. че отношенията 
сега са по-важни от посочвани- ОтгоЕори
те „злоупотреби“, част от юито 

от които „СТОЧАР“ ОРЕ, НО...и не са това, а част 
едва ли могат да бъда*? доказа
ни без обстоен контрол или про

самовързачки, автомати 
не на добитъщ за доене на кра
ви. плугове и тракторни и дру
ги ремаркета.

При домакинските уреди на
раства купуването в чужбина 
на перални машини (15.000 броя 

хладилници (2.400

Във вашил вестник Ор. 336 бе 
обявена бележка под заглавие 
„Сточар“ оре улиците". Понеже 
нещата посочени от 
сътрудник не отговарят на исти 
ната, а са правилно и обектив
но осведомяване умоляваме ре
дакцията да публикува във ве
стника следното:

Действително „Сточар"

Що се отнася до опршастг.ва- 
не на улицата в селищата (Лу- 
кавица, Висок) трябва да ка
жем, че тук пак няма своеволие 
на земеделската 
Компетентните общински орга
ни по предложение на гражда
ните определят място за вър
шитба. Виновна е кооперацията 
дотолкова, че прави услуги на 
гражданите. Излиза че и някой 
друг не води сметка за улици
те и пътищата, когато ги опре
деля за вършитба.

Да се надяваме, че занапред 
във вашия вестник ще помест
вате как кооперацията 
при оран на нивите, но вярваме, 
че тоя път ще се съгласите, че 
нямаме грехове за „разораните 
улици".

верка на документите в счето
водството •

Щом има опит за узурпация
вашия

кооперация.
изявленията на работниците, ко 
ито са били пред комисията. Те 
са говорили за своеволието на 
директора, за потъпкване функ 
циите на самоуправителните ор 
ганм, за заканите му към отде
лни хора от колектива и др.

Търговският директор Петър 
Милошев по един случай в ма- 

Жарковое заявил: „Ко 
посочих неправилнсстите

на компетенциите на самоупра- 
незачитане

купени), и 
броя), докато купуването на те- 

магнитофони и радио вителните органи, 
знанията и авторитета на специ 
алистите и сътрудниците, лошо 
отношение към работниците —

левизори, 
апарати си остава на миналого
дишното равнище. Намалено е 
купуването на чуждйстрани тра 
нзисторй и грамофонни почти с 
30 на сто в сравнение с мина-

оре,
защото това е негова основна 
дейност. Обаче тази кооперация 
никога не е искала славата на 
Крали Марко в днешно време! 
Нито пък е проявявала своево
лие, както е посочено в стати
ята.

работите няма да вървят никак, 
възможността от злоупотреба 

на дисциплината и друго ще е 
винаги налице.

Може’би по-добре ще е тук да 
се насочат усилията на всички 
компетентни. Разбира се най-на 
пред на хората от лредприятие- 

зашото това е техен дом.

алата година.
И на края да спомнем че от 

които ря-хранителни продукти, грешигазина вчужбина, на Верижен трактор изобщо не 
е минавал из споменатите ули
ци. Той беше собственост 
предприятие „Братство“ от Но
ви Травник който бе изпратен 
за Плов-ивския панаир, в НР 
България.

дко, се купуват в
място е кафето. Минала- гато

на директора и го разкритику
вах, той ме извика и ми каза, 

можем да работим заедно

първо
та година от чужбина са внесе- 

24.300 кг, а тази до 
27.400 кг.

на

ни частно 
края на август към

че не
и трябва да си отида от предпри 
ятието“.

то. Директор на „Сточар“ 
Димитър СлавовМ. Н. Н.

М. Н. Н
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КОГАТр УЧЕНИКЪТ ЦЪРНОЩ И ЦА
Е ДОБЪР

Три училища 

много грижиНЕ ПРЕЧИ МУ 

БЪЛГАРСКИ това училище. Окрнчател 
въпроса е тряб- 

вземе една от сесиите 
на тогавашната Общинска скуп 

Скупщината обаче не е 
съответното решение, ни-

ват вСело Църнощица понастоящем 
има три училища: в Придол, Пе 
тковска махала и на Две реки.

но решение по
вало да

ЕЗИК Броят на всички ученици в се-
щина.лото от първо до четвърто отде 

надхвърля 30. По- взела
то пък е разисквала по въпроса- 
И така все до сега.

ление едвам 
ради малкия брой на учениците
от преди повече години децата 
се обучаваха само в училищата 
в Придол и на Две реки. Учи
лищната сграда в Петковска ма 
хала стоеше празна, а родители

Срещата ни не беше случайна.
Озовахме се в средното-техни 

ческо училище в 
за да видим как учениците, кои 
то са завършили основно учи
лище на български език се спра 
вят в средно училище.

Средно-техническото училище 
в Сурдулица има два отдела: е- 
лектро-енергетичен и машинен. 
И от 5СЬ-те ученици 45 души са 
от училищата на народността. 
Цифра, която заслужава внима
ние.

Обаче сега, в началото на но- 
учебна година, тоя проблем 

доста остра форма.
Сурдулица, вата

получава 
Обучението е започнало в учи
лището на Две реки, но без учете изпращаха децата си на учи 

лище на Две реки. Там учеха и 
децата от по-близките две ма
хали Голема река и Чурчиина

ници. Посещават го само учи
телят и двама ученици от Голе
ма река и Чурчиина махала, до 
като 16 ученика от Петковска 
махала по нареждане на роди
телите си не отиват на учили-

махала.
Обаче през последните някол

ко години броят на учениците 
от Петковска махала се увели
чаваше. Затова родителите на 
децата од Петковска махала пов 
дигнаха въпроса за отваряне на 
училището в тяхната махала за 
сметка на училището на Две ре 
ки и махала Голема река и Чур 
чиина. Този въпрос от селските 
събрания е стигнал и до Съвета 
за просвета и култура на Обшин 
ската скупщина. Още през есен 
та на миналата година съветът 
е бил на становище да се удов
летвори искането на хората от 
Петковска махала, а децата от 
останалите две махали да оти-

ще. Чакат да се отвори учили
щето в тяхната махала. Отноше 
нията между махалите са изос-

страни 
Общинската

Тази година в първи клас са
мо се записаха 18 ученика. Пре 
дишните години също е имало 
доста ученици, които са дошли 
да учат тук.

Заинтересувах се дали бъл-
трени. Двете противни 
са се отнесли до 
скупщина търсейки защита на 
своите интереси.

На следващата сесия на Об
щинската скупщина ще се ра
зисква по този въпрос. Личи че 
искането на Петковска махала е 
оправдано и ще бъде удовлетво 
рено. Толкова повече че тука са 
децата, а занятията в църнощи 
чките училища са започнали.

Ст.

гарски език им пречи.
— В началото има малко 

заместник директорътказа
Милан Величков също нащенец 
От Клисурско. — Но бързо 
„съвземат". А когато е добър 
ученикът, това изобщо не е пре 
чка. Ето например Лидия Гюро

се

ва, която завърши миналата го
дина, беше отличничка от край 
до край. По-слабите им трябва 
и повече време. Но не е редък 
случай да се изпуснат, да ка
жат и по някоя българска ду
ма. Сам0 че тук се проявява осо 
бено разбирателство, и мисля, 
че учениците от народността мо ; АиТ\/А (11-1И ТРМИ
гат да бъдат доволни. ; ЙП I / МЛПП 1 ь 1,1 г|

Пожелах да се срещна с някои ; 
от тях. 5

Васко Иванов, ученик от Ш ; 
клас, родом в Босилеград, но ! 
завършил сръбско основно 
чилище.

Иван Нейков; също Ш клас, я 
родом' от Топли дол, завършил ; 
основно училище в Божица.

Стамспко Александров, 
ник във втори клас, родом от в 
Клисура, където и завършил ос ; 
новното училище.

Попитах ги същото,което пи- ■ 
тах и заместник-директора — | 
колко им пречи българският е- | 
зик в сегашното обучение. *

— И изобшо това са бистри де 
ца. Особено са добри математи
ци — заключи директорът.

Повече нямаше какво да 
питам. Личеше пак трудолюби
ето на нашите ученици, тяхната 
упоритост и преданост към кни 
гата. Ст.

1|па1ш)ая|й«ааааваШ|1воа||>а1Мзв|||аав||вввяя||1аяваявавасЕЕа1|вав1|ааввваввввяявяввиаяазаа.ивваваашшшввшаововввикзавЕааопшпзиЕсмимшипиаи

я
дства чрез Съюзната дирекция 
за прехрана бяха поздравени, но 
охарактеризирани като частич
но, временно решение. Допълни 
телни средства ще са необходи
ми и тази есен — за сеитбата.СЕРИОЗНИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
у- "а

Иай-тежък проблем — 
животновъдството

■

я
Едно от противоречията е все 

по-големият дисонанс между зе 
меделското и животновъдното 
производство. Стагнирането и 
намалението, на животновъдст
вото, което трае вече няколко 
години е най-големият сигнал, 
че нещо не е в рея. Състоянието 
на селското стопап^гво в насто
ящия момент показва, че напре
дъкът му не почива върху 
солидни
новъдството е едно от основ
ните прдусловия за развитие на 
съвременно селско стопанство, в 
което се произвежда по индуст
риален начин.

Затова в последно време все

я
уче- Счита се обаче, че между дру 

гото е необходимо да се анали
зират действителните причини 
за недостатъчната акумулатив- 
ноет на селското стопанство и 
въз основа на това да се пред
приемат мерки да се осъщест
вят заплануваните предвижда
ния. В противен случай ще се 
наложи да се извърши ревизия 
на плана, а това би било много 
опасно с оглед значението на 
селско стопанство и неговото 
влияние върху общото стабили
зиране на стопанството и жиз
неното равнище.

За проблемите на кредитира
нето на селското стопанствд на
скоро ще има отделно заседание 
в скупщината. Производителите 
и банките в житородните облас
ти пс-дълго време предупрежда 
ват, че настоящата кредитна по
литика ги довежда в затрудне
но положение, че недостигът на 
пари най-тежко се чувствува в 
този стопански отрасъл и това 
нещо предизвикиа големи сътре 
сения. Интервенциите на Наро
дната банка с допълнителни срс

е предвидено да се увеличат ка 
питалните вложения в селското 
стопанство, туризма и гостилни- 
чарството. Докато в туризма 
главно се осъществяват поставе 
ните задачи, в селското стопан
ство се забелязва намаление на 
капиталовложенията. Време е 
да се .предприемат спеШни мер
ки за поправяне на положени
ето.

м
Капиталовложенията, креди
тирането в животновъдството 
— наи-важните проблеми в 
развитието на селското сто
панство

Югославското селско стопан
ство през последните години на
прави голяма крачка напред и 
стана един от най-значителните 
фактори в стабилизирането на 
стопанството. От този стопански 

оше много,

— Отначалото да. Но не дотол “ 
кова, че да ми представлява о- * 
робена трудност. Мисля, че по- « 
вече ми пречеше непознаването » 
на сърбо.хъуватския, а не зна- • « 

български. После се ■

Живото-основи.

Да се анализират 
действителните причиниотрасъл се очаква 

пред него се поставят все нови 
и нови задачи, к ето е и разби 
раемо с оглед на влиянието на 
селското стопанство върху обще 
ственото жизнено равнище. В 
разговорите на лровежданиет > 

стопанската реформа в обще 
главно

нието на
„поокопитих“ и ето днес 
в трета година, а не съм по-до- »

по п

съм ■
Планът а заключенията на 

скупщината предвиждат да се 
увеличат вложенията в селското 
стопанство, а банките, в унисон 
е политиката на влагания в сто 
панството, все още не отпускат 
достатъчно кредити на селско
стопанските трудови организа
ции. Причината: някои други от 
расли, между които и промишле 
ността, в която производството 
не напредва бързо, по-акумула- 
тивии са от него и по-бързо и 
по-лесно получват банкови сред 
ства.

лу от останалите ученици — 
ясни Иван Ненков. я

— На мене пък, българският * 
изобщо не ми пречеше. Ко ■ 

гато дойдох дадох се повече на че 1 
сръбски белетиристични ■ 

с Ста- , 
Успехът 5

■ по-често се водят разговори за 
интензивиране на животновъд
ството. Оказва се обаче, че една 
от главните пречки е износа, 
т. е. влиянието на чуждия пазар 
върху домашното производство. 
Производителите ще трябва да 
се организират така. че да съз- 
дадат материални предусловия 
и по този начин без гто-големи 
сътресения да пребродят колеба 
нията и влиянието па чуждия

С. С.

език на
ствеността доминират 
разговорите за проблемите 
промишленото производство, а 
на селското 
отделя

втене на 
произведения 
менко Александров. — 
не изостана: на полугодието и- ; 
мах четворка по сърбохърватс- ■ 
ки език. С неотслабващ темп ; 
продължих да чета и накрая по ■ 
лучих отлична бележка ...

— Значи ли това, Че условно ; 
да назовем „периодът на прие- » 
пособяване" трае едно полугодие. ;

— Па, почти. — отговориха и ■ 
двамата.

— При по-слабите и повечко. !. 
— прибави заместник-директо- ;

започна стопанство не се 
нужното внимание!

Необходими са големи 
влагания пазар.
Крупните производители, а в 

камарите и■ последно време и 
представителните тела предупре 
ждават, че в този стопански от
расъл трябва да се предприемат 
спешни мерки, които да го тлас 

още по-силно разви-

"■Г 4!й
■■V

■«1811

нат към ’А,,

В тие.
28Комитетът по селско стопан

ство в скупщината неотдавна я- 
някои проблеми. Тойсно изнесе 

счита, че е крайно време да се 
предприемат ефикасни мерки с 

обезпечат капитало-
Шра. I яЙШГ.
Н

— Най-вече една година — на 5 
меси се и директорът Бранис- . 
лав Михайлович — но после, ко 
гато научат вече сръбски език, 
много по-добре се служат с него ■ 
отколкото децата сърби по на- ! 
родност. Главно защото го зауч 5 
ват литературно, а не диалект- I 
но... . “

Учениците от българската на- ; 
родност в средно-техническото ■ 
училище работят при същите ус 2 
ловия, както и останалите учени ■ 
ци. И резултатите са им същи. ■ 

— Дошли сме тука да учим Ц 
— каза Иван. И аз мисля, я 
оня, кейто се отнася така към ■ 
училището, ше има успех. ■

цел да се 
вложения за развитие на селско 
то стопанство, да се кредитира 
изкупването, както и да се пред 
приемат мерки за да се 
стагнирането на овчарствсто

.
Я И 11;• У1'ШУйо

спре

ШСиЗащо намаляват 
к тпиталовложенията?

к.-ШМа В разискванията в скупщина
та, често може да се чуе, че тря 
бва да се .предприемат 
мерки за да се поправи положе
нието с
селското стопанство. Трудно е 
Да се замисли какъвто и да би
ло по-дълъг напредък 
отрасъл ако не се увеличават 
капиталните вложения. Със сре- 
дносрочния план до 1970 година

& тспешни
л инж&Мкапиталовложенията в н'VII

1П ТОЗИ
$■че

Опце па паша — някои сс съмняват п рентабилността им
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За някои проблеми в учебното делоСРЕЩИ С НАШЕНЦИ

Съществени изменения, 

а не организационни 

промени
„И да се криеш 

докторе, пак ще 

те намеря
Новата учебна година в Бабу 

започна. Училищата ве
ва са ваши средства, а вие пра
вете какво умеете!“ Може ли 
ва да говорим за възнаграждава 
не според труда, според оеъще- 
съществените резултати. До
ри и в правилниците това не е 
взего предвид като елемент за 
възнаграждаване.

Трябва ли да приемем тогава 
за вярно мнението на отделни 
хора, че Преподавателят - въз
питател не е никакъв произво
дител? Нима просветата не да
ва нужните кадри за производ
ството?

Как ще ценим тогава работа
та ако, да речем, освен минима 
лна заплата преподавателят не 
се насърчава. Отменени са без
платните квартири, 
за учителите в отдалечените под 
ведомствени училища а да не 
говорим и за вариабилната част, 
която изобщо е премахната, ка- 
къвто е случая в основното учи
лище „Братство“ в Ззонци.

Трябва да водим сметка за то 
са, защото, безпорно е, че нераз 
решеният въпрос за възнаграж 
даване може да нанесе вреда на 
учебно-възпитателната работа 
Значи, необходими са съществе
ни изменения, а не само органи 
зационни промени.

шнишко 
че работят, но пред тях се из
правят старите проблеми. Очак 
ванията, че създаването на обра 
зователната общност ще разре
ши някои въпроси.

Особено показателно е раз
личните до-

■ ■ ■

— Има я. Миналата година са 
направени 4.260 дни, а тази го
дина за осем месеца 3.768. Раз
бира се, някои болни са лежали 
и повече. Мен ми се струва, че 
техния брой не възлиза повече 
от двайсетина. Но това са теж
ко болни. А има и такива, кои
то се укриват и не търсят наша 
помощ. Все още хората вярват 
и си мислят, че по-добре е ни
кой да не знае. 
само ...

Лекарят Андонов се поразве- 
дри.

— Ето, така трябваше вчера 
да поговорим и с ръководители 
те в Сурдулица. Здравеопазва
нето напоследък е в центъра ма 
общественото внимание. Търсят 
се изменения, предлагат проме
ни. Но, никой не знае да каже как 
ви. А мие вчера 
тук, и никой от общинските ръ
ководители не иска да дойде. 
Пък хора като хора. Щом няма 
достатъчно пари търсят винов
ник. И знаете ли кого обвиня
ват? Лекарите. Тях искат да 
малят. Уж те са излишък, а не 
виждат, че те им осигуряват па 
рите, които получват.

Попитах за болните.

Санаториумът за гърдоболии в 
Сурдулица се намира в много 
живописна местност.

Отдалечен е от града на око 
ло един километър, но пътят до 
него е павиран, а миризмата на 
иглолистните дървета почти до 
пира до града. Докато вървях 
по пътя не знам за кой път се 
убеждавах, че срещата с непоз
нат, колкото и да е интересна, 
все пак не е много приятна. Не 
знае човек с кои думи да започ 
не за да се създаде атмосфера 
на непосредственост.

Тоя път обаче опасенията и 
онова угнетявайо чувство за не 
ловкост ми се изяловиха. Щом 
ми подаде ръка лекарят Васил 
Андонов, управител на санатори 
ума, инак нашенец, разбрах че 
съм попаднал на човек, за кои
то хората казва просто: той е 
човек!

' — Заповядайте, да минем в
канцелария ми, там ще си пого 
ворим.

Казах му защо съм дошъл.
— Хубаво — отвърна той — 

редакцията трябва да поддържа 
тези срещи с нашенци. Все пак 
ние носим у себе си онова на-

■ попита ме.
Отговориха отрацателно. пределеиието на 

ходи. Надеждите бяха в правил 
ниците, които поне засега си о- 
стават формални. Трябва да се 
признае, че всички колективи в 
училищата изтъкваха 
на финансови средства, 
за материални разходи и

личните доходи. Вина 
та досега се стоварваше върху 
общинската скупщина. Мнозина 
се надяваха, че новосъздадената 
образователна общност, най-се- 

сложи край. Но се по
лучи така че само е направено 
организационно изменение, а не 
съществени промени. Новото се 
състоя в това, че само някои о- 
бразователни общности прокара 
ха свои нормативи като новина 
п разпределението. Това доведе 
до ош/е по-резки разногласия. 
Получиха онези, които не тряб
ваше, а които трябваше да по
лучат пак останаха с къси ръка 
ви. И какво могат да предприе
мат самоуправителните органи, 
когато им се дадат определени 
средства с пояснение: „Ето, то-

— Е, тогава и не може да раз 
берете напълно това. Човек ся
каш сам се възражда. Виждаш, 
държи болният „душата си в 
зъбите", както му казваме ние. 
Намесваш се. 
със смъртта и започваш да се 
бориш. Понякога тази борба про 
дължава не с часове, а със сед 
миди, месеци, години. Понякога 
упоритостта те издава, иска ти 
се да напуснеш, сякаш виждаш, 
че всичко е загубено. И ето жиз 
немият пламък, пойто си раздух 

се събуж- 
— ти си 

И най-итересмо.

липсата
особено
обезпеСчепкваш се

чаване на

Колко грешат
топливото

.тне ще

вал толкова дълго, 
да, оживява. Накрал 
победителят, 
най-гордо е когато се почувству 
ваш победител над смъртта, ко
гато си изтръгнал един човешки 
живот от ръцете й. заседавахме

После лекарят Андонов замъл 
ча. Забелязах, че някаква гри
жа го мъчи, не се стърпях и 
полюбопитствувах.

— Да, прав си. Измъчват ме 
проблемите в здравеопазването. 
Вие знате ли, че в цяла Сър
бия има към 80 хиляди болни от 
тубрекулоза, а само десет хил
яди легла. И днес половината от 
тези легла са празни. А знаете 
ли защо? Защото здравните за
ведения задържат болните на 
място, за да не изразходват па
ри. Всички се стремят парите 
да си им останат, а сякаш 
здравето на хората не в важ
но. Откровено ви казвам, спо
ред мен няма по-нечовешко от 
това да спестяваш за сметка на 
болен. Да се надяваме, че това 
няма дълго да трае. Ето ние и- 
маме 521 легло, а само 330 па
циенти, макар че в бившия рай 
он на околия Враня има над де 
сет хиляди болни. Лошо е да се 
прави капитал със здравето на 
хората.

Помолих лекаря Андонов да 
ми каже някои данни за турбер 
кулозата в Босилеградско и Кли 
сурско.

К. Гюровна

Щ ' ШМ: 
■■■ ■ . • *

шенско, което не може да изко- 
реним никога. А и не трябва да 
го искореняваме. Напротив, тря 
бва да го подхрнаваме.

Заинтересувах се за някои би 
•графични данни.

— Че какво тук има необик
новено

— Какво Ще ви разправям, 
хайде да ви заведа.

Личанинът Марко Зеленович
подаде ръка и подзе:

За лекаря ли Андонов? Не 
му дължа, че гледам това хуба
во есенно слънце. От 1963 все 
при него идвам. Позалекувам 
се, а щом се влоши, веднага ид
вам. И ето, не че е той тука, но

дължа

— попита с недоумява- 
Завърших гимназия в 

Босилеград,. После се записах 
на медицинския факултет в 
Белград където завърших през 
1956 година. Малко поработих 
в родното място, а оттам се о- 
зовах тук. Бях на специализа
ция по фтизиология, по конкрет 
но работих върху бронхология-

не.

казвам ви, само нему 
живота си.

— Е, чак дотолкова ...
— Не, докторе. Та ти и да се 

укриваш из цяла Югославия, 
ще те търся и пак ще те на
меря ...

Аз също обещах, че пак ще се 
срещнем и друг път.

та и слирометрията.
— Казват, че винаги сте били 

отличен? — намесих се.
— Да, бил съм, но считам че 

всеки който се труди и сериозно 
работи ще постигне хубав ус
пех. I Ст. Николов

Не трябваше да ме убеждава 
в думите си. Неговият пример 
бе твърде показателен: освен от не към допълнителни източни

ци на приходи, рационалност и. 
ефикасност в работата и подоб
но, отстраняаване на нередовно 
то постъпване на средствата и 
осрочването на същите в бан
ката, за да могат по този начин, 
да се взимат краткострочни кре 
дити, подобрение на системата 
за допълнително финансиране 
на общностите по образование а. 
във връзка с финансирането на 
двуезичното обучение и целоку
пната педагогическа дейност, 
произлизаща от това и други 
задачи.

С оглед на променените отно
шения на общинските скущини. 
към образователно - възпитател 
ната дейност пред тях се постав 
ят не по-малко важни задачи 
когато става дума за подобрение 
на възпитанието и образованиег- 
то и развитието на тяхната обще 
ствена основа. На първо място 
това са задачи и във връзка с 
осигуряването на потсъпването 
на средства и редовно финанси
ране на програмата на общност
та. с приемането на програмата 
за развитие на образованието на- 
тяхна територия — с всичко, ко
ето развива социалистическото 
съдържание и форми в тази' 
част от нашите обществени от
ношения.

На културни темиличник миналата година за из
вънредни заслуги от председа
теля на Републиката бе награ
ден с орден на труда със сре
бърен венец.

— Може би ще ни кажете не 
що интересно из вашата прак
тика?

— Интересно? Да, всичко е 
интересно. Но най-интересно от 
всичко това е чувството, че си 
спасил човешки живот. Вие спа 
сявали ли сте човешки живот?

За възпитателно-образо 

вателната работа
Беседа с представителя д-р Петър Козич

на закона за финансирането на 
образованието, възпитанието и 
общностите по образованието по 
казват, че трябва да се отстраня 
ват слабостите в 
мрежа по образованието, които 
главно бяха формирани по тери 
ториалния принцип, удредбени 
са и се налага да се преодолее 
предимно бюджетния характер 
на общото разпределение на сре 
дствата във възпитателно-обра
зователните институции.

Налага се активността на об
щността по образованието да се 
свързва и приспособява към об
ществените нужди, да се осми
сли и окачестви с ново съдържа 
ние отношението на обществено 

съвместности

— За какви задачи се касае?сесия на— На последната 
Културно-просветната камара в 
скупщината на СР Србия бяха 
обсъдени някои въпроси във 
връзка с новия Закон за финан 
сирането на образованието и 
възпитанието и общностите по 
образованито. Кажете ни нещо 
във връзка с това?

— Пред скупщината, обществе 
но-политическите и трудови ор
ганизации в стопанството на
пример — задача за дългосроч
ни влагания с цел да се подоб
ри материалното състояние на 
възпитателно - образователните 
заведения. За това е необходимо 
да се обезпечат в предстоящия 
период повече средства за обра
зованието за около 65 милиарди 
стари динара.

Като най-неотложни задачи, 
които стоят пред обществено-по 
литическите общности и общно
стите по образованието са обра
зуването на междуобщински об 
щности за определени области.

От отделно значение са обаче 
ония задачи на общностите, от 
чието изпълнение зависи систе
ма, организацията и качеството 
на обучението, както и общес
твено полезното функциониране 
на всички въпитателно-образо- 
вателни учреждения. Към тия 
задачи спадат и следните: насо
чване развитието на мрежата от 
учебно-образователни институ
ции. подпомагане научната и 
професионална работа в област
та на възпитателно-образовател 
ните дейности, постоянна работа 
върху утвърждаването на крите 
риите и мерилата в

Виетнамски
поговорки

досегашната

А Сто съвета не могат да 
заменат чифт опитни ръце.

ф Загине лисицата, оста
ва кожа, умре човекът, ос-

— Разискванията бяха оживе
ни, критически и — самокрити- 
чески. Чуха се много думи във 
връзка с възпитанието и образо 
ванието. Изтъкна се, например, 
че макар и за къс период от вре 
ме новият закон за образовани
ето внесе нови качествени про
мени в развитието на възпита
нието и образованието и подпо
мага развитието на самоуправле 
нието и по-нататъшните проце
си в обществено-икономически
те отношения.

тава име.
Когато шегата се повта

ря често, тя се превръща в 
истина.

Лианата се издига на
горе само благодарение на 
дървото.
,\ф От право дърво — пра
ва сянка.
# От един рак няма да

-политическите 
към общностите по образование 
и така нататък.

I
стане тясно в морето.

ф Който се 
динена кора, заобикаля и ко 
косова коруба.

ф Преди да удриш куче
то, огледай се къде е стопа
нинът му.

ф Не гълтай, без да дъв
чеш и не говори, без да ми
слиш.

ф Една майка храни по
някога десет деца, а 
деца понякога 
изхранат една майка.

ф Не питай госта иска ли 
да му заколиш кокошка. 

ф Измъкнал се от мрежа- 
а попаднал на въдицата.

е хлъзнал на — Какви заключения са при
ети след разискванията?

Костатира се, също така, че 
досегашното провеждане на за
кона показва, че увеличението 
на средствата за образование в 
настоящата година 
към 19,2 на сто вместо 18, кол
кото беше запланувано, 
ще рече, че се касае за увели
чение на средствата за тази цел 
за около 25,7 милиарди динара. 
Факт е обаче, че освен общото 
подобрение на материалното съ
стояние, някои общности по о- 
бразованието са изпаднали в по 

отколкото

— Заключенията се отнасят 
до по-нататъшното провеждане 
на закона за финансирането на 
образованието и възпитанието и 
общностите по образованието. 
Зарад по-успешно и по-ефика
сно прилагане на новия закон и 
неговия принос към развитието 
на обществено - икономически
те и самоуправителни отноше
ния в сферата на образованието, 
усъвършенствуването на възпи
тателно-образователната систе
ма и така нататък, бяха поста
вени конкретни задачи.

•ще възлезе

което

десет
не могат да

разпреде
лението на средствата въз осно
ва на програмата за работа ка
то при това се държи сметка за 
стимулиране на качеството и по 
стигнатите резултати, ориентира

положение-трудно 
преди.

Освен това, изтъкна се, че до 
сегашният опит в провеждането

та,
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отзиви лефни. Мариц, Младенов разпо
лага с талант да прави хирур
гически разрези, с които да из
нася на показ противречното. 
Понякога движенията му са гру 
би, няма онази ловкост, изтън
ченост. Затуй и изразът е тро- 
мав. Друг път. Той е ненадми
нат фокусник. Примерно в ус
тройването на политическите 
съорания, в произнесените речи 
преооладава сухата декларатив- 
ност. оаговори ли пък за интим 
ните чувства на героите, за лю
бовните им преживелици, той 
изпада в делириум на лирични 
изливи. Той не * чужд и на мо
дерен подход. Такъв е сънят на 
Георги, където проличава същин 
ска виртуозност на камерен 
композитор. Само че и тук оно
ва повтарящо се „а“ разхлабя- 
ва стегнатия израз, убива блясъ 
ка на мислите.

Проличава още един стремеж 
на автора: да даде епически пре 
сек на първата следвоена годи
на И тоя пресек да засегне 
всички обществени слоеве. За
туй онази достоверност, онзи 
Балзаков подход към героите. 
В тази галерия на образи пове- 
чето от тях са мигновени, обри
сувани с няколко щриха, път
ьом.

Години на възмъжаване
(М. Младенов: „Зъбато слънце“)

Едно от мерилата за Тежестта 
на литературното творчество на 
един народ или

и заживяват 
стремежи.

хеорги, Кирчо, Асен, 
Милица и — 
девойки са изправени

с общочовешки
народност 

броят На издадените произведе
ния. Мнозина литературни 
тици казват, че ако има 
во да се разглежда, тогава има 
и какво- да се каже. Относител 
ната истина за живота и хората 
по-добре ще се уточни 
потърси в повече произведе
ния. Разбира се, едно такова ста 
новиЩе не е лишено от 
основа. Но не винаги 
се приложи ..с успех. Защото и 
народите, и народностите, които 
създават едва ли не само през 
едно или две десетилетия, пока
заха че могат да дадат добри 
произведения.

е Анка, 
другите младежи икри-

как- пред по
велята на разгьрщащото се сго- 
рително време Те са произова- 
ни от родината, която им възла 
га и отговорна задача — да се 
построи железопътната линия 
Бръчко — Бановичи. Всеки от 
тях на свой начин на тоя 
се откликва. За Кирчо акцията е 
проверка на класовото съзнание 
сред младежите, 
има доори и лоши, съзнателни 
и несъзнателни младежи. Сре
ден път няма — ако не си с 
нас, значи си против нас! Асен 
се приобщава и заживява 
вота на СКОЮ, но неговото чо
вешко сърце не изменя 
таналите чувства! Има любов 
към партия, н0 има любов и 
към другарство, към жени. Вся 
ка си съществува независимо 
от другата, или по-точно всич
ки се допълват.

V

ако се

зовреална
може да

Според него

КЛЕКОтон Ностружник
с жи

Българската народност в Юг0 
славия тези дни направи първа 
та крачка в прозата • с романа 
на Марин Младенов — „Зъбато 
слънце“. И както що зъбатото 
слънце крие символ

ЗА НЕПРИСЪДЕНИТЕ СЕПТЕМ
ВРИЙСКИ НАГРАДИ ЗА ЖИВО

ПИС В ДИМИТРОВГРАД

и на ос-

Накрая личи, че авторът към 
героите и към събитията се от
нася от едно друго време, па 
затуй романът му прилича на 
художествена хронология. Бих
ме казали и това, че произведе
нието можеше да бъде още по- 
добро ако бе проявена повече 
взискателност и към езика, сти 
ла, ако бе очистено от вулгар
ните обръщения („дупетия град 
женска“ „пичове“) и изрази 
(„мъжко моливче") и пр.

Не трябва да отминем и коре- 
кторските грешки. Никаква „из 
правка“ и молба за извинение 
не могат да бъдат приети, за
щото на много места смисълът 
се мени. Така например, вместо 
облак се лолучва облик, докла
ди — поклади и т.н.

Написан е първият ро
ман за живота на хората от 
народността ни, художествено 
се надниква в интимните му 
размисли желания и копнежи, 
изнася се на видело един край, 
който таи в себе си интересен 
материал. Тепърва обаче крити 
ката трябва да каже колко писа 
телят Младенов е успял в рису
ването на хората и съдбите им, 
особено в онази преломна годи
на, каквато е била 1946. Още 
повече, че писателят Младенов 
е оргинален в повествованието, 
поддържа вътрешна кохезия на 
мисли и дейно живее със съдби
те на своите герои.

на все още 
срамежливо явяваща се топли
на иззад зимните облаци, така
ва символичност можем да по
търсим и в художествената стой 
ност’ на романа.

Сюжетът на романа е изгра
ден върху съдбите на герои, взе 
ти от Царибродско, веднага след 
освобождението. За хората от 
тоя край това са преломни годи 
ни. години когато понятията; 
свобода, равноправие, човешко 
щастие, идеали, получават ре
ални димензии и съществено 
значение. Сръбско-българската 
граница, която историческите 
събития местеха ту по-нагоре, 
ту по-надоле, и съответно се по 
лучаваше „Български запад“ и 
„Сръбски изток“, е легнала вър
ху сърцата им със зебнещо пре 
дчувствие и вътрешно ограж
дане към събитията. В първата 
повоенна година (1946), която 
главно описва авторът чрез пси 
хическите перипетии на глав
ния герой и душите на тези хо 
ра, макар че и българекият, и 
сръбският шовинизъм са пусна 
ли корени надълбоко, особено в 
по-старите. Но тъй като авторът 
« взел за главни герои младе
жи-гимназисти, то героите му 
не са обраменени с националис 
тически страсти. Нещо повече, 
с всеки изминат свободен ден 
съпротивата към тяхно лодхран 
ване нараства, че накрая герои
те се издигат наа националното

В романа, обаче, главният ге
рой е Георги. Неговата съдба е 
и най-незавидна. Той трябва да 
разбие патриархалните схваща
ния на родителите си, трябва да 
се^бори срещу „праволинейни
те“ от типа на Кирчо, които нос 
ят у • себе си и еснафски егои
зъм, той порицва цялата своя 
провинциална среда, и докато я 
ненавижда, все още не може 
да се издигне над нея, плаща 
дан на предрасъдъци, особено с 
размислите си как да постъпи 
с обичаното момиче Анка. Ге
орги изживява вътрешно раздво 
ение. възложно от стромежа му 
да се самоанализира. Едновреме 
нно той у себе си вижда и чер
вея. комуниста, сина, човека. 
Но именно тук авторът е пока
зал, че самоанализът не е няка
ква вътрешна потреба, а външ 
на нужност. Георги трябва да 
определи становището си зарад 
Парго, братовчед му, и той се 
къса между идейната си опре
деленост и роднинското задъл
жение. Развръзката е необикно 
вена, колкото и естествена да 
изглежда. Георги е само мечта
тел. Авторът му отзема бойка
та революционност, макар че го 
нарежда в строевата редица на 
бригадирите.

Действието в романа е нап- 
оегнато. картините са живи, ре

сията Донков, не дойдоха. Как
во можеха да решават двамата 
присъствуващи, когато се знае, 
че колективни органи решават 
с определено мнозинство.

С оглед на приетия ред е тряб 
вало да се организира не едно 
събрание и да се. проведе по-ши 
рока разяснителна работа. За 
председател пък е трябвало да 
се избере човек от града, а не 
от Ниш, защото местен човек е 
имал повече възможност да ра
боти по възложената му зада
ча. като направи повече заседа
ния и се допита с по-широк 
кръг обществени дейци и хора 
на изкуството.

Значи, не бива опущението Да 
се отчете като резултат на про 
фесионална ревност, защото та
кава едва ли е имало. То си е 
резултат на слабата организа
ция, която е била в компетенци 
ята на съответни органи, на об
щинската скупщина в Димитров 
град.

Предвидената септемврийска 
награда за живопис, която след 
ваше да бъде връчена на един 
от мнозината наши художни
ци, не бе присъдена. Това съз
даде оправдано незадоволство в 
някои среди на обществеността, 
а видно бе подчертано и във 
вестника.

След това реагиране остана у- 
беждението, че единственият ви 
новник за това опущение е са- 
мп определената от страна на 
общинската скупщина комисия 
за живопис. Това обаче не е 
вярно, поне доколкото се отнася 
до членовете на тази комисия 
— Методи Петров и Сретен И- 
гов. Ето защо и считаме за нуж 
но да се изкажем по въпроса.

Опущението е на първо място 
резултат на слабостите в орга
низацията на компетентните за 
тази цел общински фактори. 
Първо, нито Петров, нито Игов 
са получили актове за избиране 
в комисията; второ, на единстве 
ното събрание по този въпрос 
присъствуваха само Петров и 
Игов. Останалите трима члено
ве. включително и предложени 
ят за награда художник Денков, 
както и председателят на коми-

Методи Петров 
Сретен ИговСт. Николов

......................................................................................................................................................................................................................................................................

Владимир Клевис — Сигурно след четиринайсет дни Ще 
ни посрещнеш на гарата — каза снахата.

— Този влак тръгва точно на мину- 
каза старецът.

— Международен влак — каза синът.
— Сигурно за това.
Синът пак погледна часовника си.
— Трябва още нещо да приготвим.
— Може би още малко 

снахата.
— После ще тичаме — каза нетърпе

ливо синът.
— Бягайте, бягайте — каза старецът.
— Не трябва ли да попитам лекаря...
— Недей да го безпокоиш напразно, 

наистина съм по-добре.
— Щом мислиш.
— Трепериш някак си, татко — коза 

снахата.
— Още съм слаб.
— Когато човек лежи дълго, отслабва.
— Ще мине.
— Ние тръгваме — каза синът.
Утре ше ти изпратим картичка — ка

за снахата.
— Картичка от най-високата планина 

— припомни старецът.
Сбогува се с тях

— Няма вече сърце за стръмнините 
— каза старецът.

— Нищо, ще седиш в долината и ще

—Наистина си по-бодър, татко.
— Много бяхме загрижени.
— Защо? — попита старецът.
— Сега си по-добре — каза снахата.

* — Важното е да не изпуснете хуба
вото време.

— Не знаехме дали трябва да отидем
— каза синът.

— Идете, идете, само да не забравите 
да ми изпратите изгледа с най-високата 
планина. Искам да видя такава планина 
на снимка...

— Разбира се — каза синът. — Ще ти 
купим цветна картичка.

— Ами кой ще се грижи за зайците? 
попита изведнъж старецът.

— Съседката.
— Влъчкова 

рецът. Тя знае как се гледат зайци.
— Каза, че от време на време ще ги 

пуска в градината.
— Само децата да не гонят малките 

зайчета, това няма да е добре за тях.
— Не бойте се — каза снахата. — Влъ 

чкова няма да им позволи.
— Децата нямат разум — държеше 

на своето старецът.
— Ще й напомним още веднъж.
— Кажете й, че аз съм поръчил деца

та да не гонят малките зайчета. И аз ня
кога исках да гоня малките зайчета, то
гава те бяха черни като сажди, татко ме 
удари по главта.

— Ще кажем на Влъчкова.
— Боядисахме оградата на градината

— рече снахата.
— Хубаво, трябваше да се намаже. 

Само лали не беше изгнила.
— Има още живот в нея — махна с 

ръка синът.
— Хубава ограда е тя, сам съм я пра 

вил — каза старецът.
— Чувствуваш се по-добре, нали? — 

попита синът и погледна часовника си.
— Да — каза старецът. — Чувствувам

Ден татагледаш.
— Да, ще седна на терасата на хоте

ла, ще си поръчам бутилка вино и ще 
гледам с далекогледа. Може да видя там 

каза оживено старецът.някъде горе
— Разбира се.
— Само дано имат мароканско вино.

каза със
за възрази

Не обичам другите винапосещения страх старецът.
— Донесохме ти мароканско вино — 

каза синът.
— Знам, вие сте токлова добри.
— Какво ти каза докторът? — попита 

синът.
— Сутринта вие ще бъдете далеко в 

планините — каза замечтано старецът.
— Сутринта, да — потвърди снахата.

— При изгрев слънце.
— Бих искал да видя слънце в пла

нините — рече старецът.
— Ще видиш — каза снахата.
— Та, какво каза лекарят? — настоя 

синът.
— Лекарят ли?... Само дано да имате 

хубаво време. Времето в планината мно
го е важно.

— Според прогнозата ще бъде хубаво
— каза синът.

— От сърце ви желая да бъде хубаво. 
— Много се радвам — каза снахата.

— Купихме си фотоапарат с телеобек- 
тив.

(разказ)
Имаше силни болки и почти не ста

ваше от леглото. Мислите му бяха от
правени към единствения следобед, опре 
делен за посещения. Този ден старецът 
застана до прозореца един час по-ранои 
гледаше към портала, откъдето трябва
ше да дойдат младите. Щом ги забеляза, 
болката изведнъж престана за миг и той 
се изплаши от промяната, защото тъкмо 
така си представяше мига на своята 
смърт.

Донесоха му бутилка мароканско ви
но. Нищо друго не искаше.

— Дойдохте по-рано този път — каза 
•старецът и се опита да изолира гласа си 
-от болката.

— Зиминаваме с вечерния екслпес на 
планина — отвърна смутено синът.

— Още утре ще ти изпратим изглед, 
рече снахата и погали стареца

кимна с глава ста-

и когато вече вър
вяха по дългия бял коридор, той им по
маха с ръка и си мислеше само едно — 
дано не го напуснат силите му, 
е влязъл в болничната стая. Т1ри сегаш
ните посещения той стоеше

преди да

и следеше
тяхното отдалечаване, после заставаше 
До прозореца и гледаше след тях. Този 
път, когато се обърнаха, той вече затвар 
лше вратите на стаята след себе 

— Така се радвам

— Аха. — каза старецът и премисля^ 
ше за какво може да служи един такъв 
телеобектив, нп после реши, че му е все 
едно, защото той ще гледа само четири
те бели и голи стени на единичната 
стая, кълето ще го прехвърлят утре или 
други лен...

— Болки вече нямаш, нали? — попи
та снахата.

Пак се загледа от прозореца към пор
тала и към кестеновата алея.

— Днес си по-бодър от миналия път 
— каза синът.

Искаше да им каже, че неговата бо
лест е като оная, най-високата планина, 
която те ще видят, само че от леи на ден 
все повече му закрива останалото, и то
зи изгрев слънце...

— Чувствувам се по-добре — каза.

татко 
по рамото.

— Мислехме, докато още не е свър
шило лятото... — добави синът.

— Да — каза старецът, — не е лошо, 
само не забравяйте да ми изпратите 
изглед. Още утре. Изберете изглед от 
най-високата планина.

— Ше изберем — обеща снахата.
— Ще се изкачим на най-високото и 

ще си спомняме за тебе — каза синът.
—Никога не съм бил в тези планини 

— каза старецът и се загледа от прозо
реца към портала и към кестеновата 
алея прел болницата.

— Догодина ще дойдеш с нас — пред
ложи снахата.

— Догодина. — повтори старецът.
— Непременно!

си.
каза младата

жена. — Винаги гледаше след нас 
тъжно, сякаш ни вижда за последен път. 
Днес е друго.

така

— Положително му е по-добре вече. 
— • Ще бъдем по-спокойни 

младата жена.
— Права си — каза мъжът.
И заговориха за 

планината.

казасе.
— Наистина се колебахме дали да 

тръгнел* — каза снахата.
— Вървете, вървете.
— В пет и половина тръгва експресът. 
— Знам, международния, от време на 

време хода да го видя когато пристига.

своята почивка в

От чехски
Фани Раковска
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СТР. 8
В НАВЕЧЕРИЕТО НАяи СЛЪНЧЕВИЯ ВЕКI и8

П .НАШ □

В□ Слънчевата енергия в комбина
ция с допълнителна изкуствена 
светлина е била изоплузвана за 
облъчване на домати, като меж 
ду източника на светлина и про 
дуктитв е бил поставен прозра
чен воден екран, частично пог
лъщащ топлинната радиация(ин 
фрачервената част от спектъра 
на светлината). За кратък срок 
— 60 дни, са получени по 18 
кг узрели домати от всеки квад 
ратен метър.

то се кондензира и превръща в 
питейна вода.

Слънчевата енергия се изпол
зува и за отопление на жилищ
ни домове чрез специални кон
струкции на покривите, където 
се поставят големи черни плос
кости, силно поглъщащи слънче 
вите лъчи. Те загряват въздуха, 
който циркулира между тях, и 
автоматически го подават в 
жилището за отопление.

В селското стопанство с по
мощта н« слънчевите въз духо
ва грепатели са създадени висо
коефективни сушилни за фу
раж, зърпеии храни, плодове и , основание смело да се надява- 
пр. В други случаи с тях охлаж ме, че се намираме пред прага 
дат краррферми, млекоцентрали на слънчевия век. Векът, * кой 
и складове. то човек все по-рационално и

В СССР, Италия и в други смело ще се обърщд за помощ 
страни голяма помощ на селско към вечен и безкористен прне
стопанските работници оказват тел — слънцето, 
и слънчевите напоителни съоръ 
жеиия. Помпите за изкачване 
на подпочвената вода се задвиж 
ват от парата на нагрята от 
рявани от благодатните слънче 
помпи могат да се видят на мно 
го места в Средна Азия в СССР, 
монтирани до дълбоки кладен
ци за изкачване на питейна во-

Слънцс! Колко древпи народи 
§ са го избирали за свое божест- 
о во и, покланяйки му се, вижда

ли са в него източника на жи
вот. А древните египтяни са съз 
давали и пеели специален химн 
за него.

□
о
□в
а
а без-Опити да се изполузва 

платната слънчева енергия за
8
□
□ потребностите на човека са пра

вени отдавна. Но едва днес мо- 
§ же да се говори, че човек ве- 
о _ че е успял да оползотвори извее 
§ тна част от тази енергия.

'Усилията на учените са насо-
два

□
8 Изброените примери и още 

много други за приложението 
на слънчевата енергия ин дават

чени към решаването на 
главни проблема. Първият е пр-

л. ■<!

Яко свързан с директното пре
връщане на лъчистата светли
нна енергия в електрическа. На 
практика това се осъществява 
чрез слънчевите батерии — ком 
плект от множество полупровод 
пикови фотоелементи. „Слънче
ва енергетика" — едно ново пон 
ятие, на което с дадена .зелена 
улица". Още в зарята на свое
то развитие тя се оказва десет
ки пъти по-ефективна (по об
щия коефициент на полезно дей 
ствие) от всички други начини 
за получаване на електричество.

Със слънчеви батерии 
съоръжени много космически 
кораби, а на земята с тях захран 
ват маломощни телефонни стан 
ции, приемници, лодки и пр. В

□
Атанас Цветков48

П
а г8
а ВЪПРОСИ 

ОТ БОСИ
За следвоенни заслуги

а
о
о да.
о Известно е, че в периода на • 

узряването на плодовете 6 пре
поръчително колкото се може 
по-дълго време тр да бъдат ог
рявани от благодатните елнче- 
си лъчи. В този случай на по
мощ на стопаните идва „слънче 
вият ускорител". Чрез него слън 
цето огрява плодовете от всич
ки страни, даже и ... отдолу. 
На стъблото на дървото се пос
тавят конусообразни отражате
ли на слънчевите лъчи, направе 
ни от алуминий. Или още по- 
просто: плодовете получават
„слънчев душ“ като светлоотра

С тъпа политика между
народното положение не се 
ли изостря?

□

^ Момче □
□на място □
о ?8
□И ние го накитихме на времето, ама и той ни го савърна Дали зъболекарите не са 

виновни за това, че сатира 
та ни е беззъба?

отъпкано. оКогато започнахме агитацията да си основем кооперативно 
стопанство в село, той усети накъде бие вятърът и замина за 
града.

Хвана се на работа там. И други са се хващали, но той хва
на най-леката и най-приятна работа — домакин на стол.

След като изкараха стажа си там, той си направи малка 
кокетна къщичка край София и отиде в Концертна дирекция. 
Започна да скита с разните естрадни трупи из страната, водеше 
си пътни, дневни и безотчетни, докато си построи и малка ко
кетна вила. Ожени се за малка, кокетна женичка, имаше си 
малки, кокетни дечица и всичко у него въобще беше някак 
малко кокетно... Завидяхме му ние. Джанъм! Само той ли е 
дявол!

о
о
□ ?
о
о В девствените гори девст

веници -срещат ли се?
селското стопанство слънчевите 
батерии намират приложение

□
□

жателните плоскости се пости
лат под самото дърво. Според 
селскостопанските специалисти 
слънчевото осветляване отдолу 
не сам0 ускорява узряването на 
плодовете, но‘и подобрява тех
ния вкус и аромат. Много инте
ресни опити в това направление 
са били проведени в лаборатори 
ята по светофизиология при Аг 
рсфизическия институт в СССР.

о при напоителните системи като 
източници на

?о електроенергия 
за автоматичните клапани, зад
вижват електрически мотори, по 
магат на машините. Така напри

о Който е имал тъмно ми
нало, може ли да 
светло бъдеще?

а очаква□
□Решихме да го изтеглим в село. Дадохме си дума да го 

върнем на всяка цена. Председател на стопанството да го на
правим. .. Кой дявол ни изпи ума!... Съставихме ние протокол, 
изпратихме го до службата му и нали „глас народен — глас бо
жи" — пратихме го в село. Ктана той председател. И да не по
мислите, че се разсърди. Че ни упрекна за нещо. Напротив.

Започна работа. .. Но нали нашето село е старо историче
ско село като Плиска и Клокотница, нали минава край него ва
жен римски път, нали има крепост и развалини, мине се не 
мине ден, и — хоп — някой професор от София. При кого ще 
отиде той, то се знае, при председателя на стопанството, който 
държи и ножа и хляба, дето е речено.

Па гостетнин е! Можеш ли да го оставиш гладен. Ще го 
нахраниш, ще го напоиш и ще го изпратиш. Може пък и той да 
дотрябва. И ти дете имаш, което ще захленчи утре за универ
ситета. Глредседателят на стопанството имаше три деца — и три
те в гимназията. Трябваше да си подготви пътя отсега И той 
го подготви. Повика професора и му даде малък банкет. Бре 
«дене! Бре пиене! Бре тостове!

Багажниците на колите никога не оставаха празни. Винаги
или ягоди,

□ мер новост при управлението на 
багери е устройство за полуав
томатичното им управление, раз 
работено в Ленинградския инстн 
тут По фина механика и опти-

?о
□ От много скъпи гости на

родът става ли богат?
ТУРХАН РАСИЕВ

а
а
□

У□ ка, което се задействува посред 
ством светлинни лъчи.

В райони, където слънцето 
огрява 10—12 часа средно на 
ден, ще могат с успех да се из
ползуват големи преносими слън 
чеЕИ батерии с мощност до някол 
ко киловата. Тогава и най-за- 
пустялото кътче на земята ще 
се превърне в оазис.

Учените търсят начини и сред 
ства за по-пълноценно използу 
ване и на другата част от слън 
чевата енергия 
Благодарение на нея на много 
места по света хората могат да 
използуват солената морска или 
дъждовна вода за пиене. Това 
става чрез слънчевите дестила 
тори, обикновено пластмасови

□

Г ла

8 Ин мемориам8
и

□

По повод трагичната смърт на учителя□
а ДАВИД ЯНКОВ ГЕРАСИМОВ□

роден в село Градини, който на 39-годишна въз
раст изгубен живота си в автомобилна злополу
ка на 22 IX 1967 година, изказваме голяма бла
годарност на всичкн, конто дойдоха да го изпра
тят до вечното му жилище — на неговите уче
ници, които дойдоха дори от Невля и Скървени- 
ца, на неговите многобройни колеги, приятели и 
близки и далечни роднини, на неговите съседи 
и съграждани. Отделна благодарност изказваме 
на другаря Еленко Петров, управител на учили
щето в Долна Невля, който с трогателни думи се 
прости от своя колега,

Дълбоко опечалени дъщери Весна и Аннца, 
съпруга Лепа, майка Роза, баща Янко, брат Ду
шко, снаха Первана и многобройни близки н да
лечни роднини.

□
□
□

се намираше в тях или касетка с френско врозде, 
или малини, а понякога и одрано агънце или завързани с връв

□
а

пиленца. ..
И председателят държи речи, вдига тостове, дава банкети...
Дава, дава, докато ни закара на опашката.
Свикахме събрание. Направихме го на бъз и кукуряк. А 

председателят мига, мълчи и казва само това:
— Имате право .другари! Аз така бях свикнал с банкети, 

с почер.пки в София, така карах и тук! Имате пълно право. На
кажете ме! Свалете ме! Не съм достоен да водя аз кооператив
ния кораб напред

И ние, взехме, че го свалихме. Върна се той в София, вле
зе си в малката си кокетна къща. прегърна малката си кокетна 
женичка, помилва порасналите си кокетни деца и пак се хвана 
на старата си длъжност... И нали си бе създал връзки с учени 
и професори, докато беше председател, успя да вкара децата си 
в университета Защото, както е казал философът, на тоя свят 
няма по-здраво приятелство от банкетното приятелство. Приятел 
в жури и на банкет се познава. М- Христов

□
топлинната.□

п
□
□
□
□
□
□
о

или стъклени конструкции, кои 
то( Се напълват с вода. От слън
цето водата се нагрява и по
лучената пара по тръбопроводи 
се отвежда в резервоари, къде-

□
□
□
п
□
□ У
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