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ИЗБРАН НОВ ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ, КОНТРОЛНА И РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ И ДВАНАДЕСЕТ ДЕЛЕГАТА ЗА МЕ- 
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юза яа комунистите и Социали 
за да се от-

то, зарад цените на агнетата, 
млечните произведения, мали
ните и тютюна не бе благопри
ятно и отрицателно повлия вър 
ху развитието на тези отрасли. 
На конференцията бе казано, 
че причините за тези застои не 
са само в обективните трудно- 
сии. Производителите вече са 
•разбрали, че некачествени про
дукти не могат да излизат на 
пазара. За подобрение на каче
ството е необходимо .подобрява
на на племенния екстаз и по- 
съвременна технология. В тази

Към края па миналата седмица, на 13 януари, в Димитров- • 
град сс състоя първата общинска конференция в Съюза па ко
мунистите. Покрай 52 делегати, в работата на конференци
ята взеха участие Драгомир Николич-Шипа, член на ЦК па 
СКС, Тодор Славински. член на Републиканската конферен
ция яа ССРНС, Йован Мапич секретар на Общинския комитет 
в Пирот. Илия Лазаревич, чле7, на Околийския кемитет па СК 
в Ниш и др. обществено-политически дейци в комуната.

етическия съюз, 
странят бариерите за доверие и 
сътрудничество между коопера
цията и частния производител.

Комунистите трябва да създа
у сло

на коопера-
идейно-политическиват

вия за превръщане 
цията в обединение «а земедел 
ските производители, в което те 
като самоулравители и съд-руж 
ници ще понасят заедно с коо
перацията рисковете и ше дел
ят печалбите.

В нестопанските дейности се

Общиноката конференция, ка- 
кто и предишните 7>азговори в 
Съюза ята комунистите, обсъди 
дейността -на членовете на Съю
за на комунистите в провежда
нето на стопанската и общес
твена реформа с цел да се о- 
пределят идейно-политическите 
задачи -з борбата за пълната по 
беда на принципите ,върху ко
ито се обляга нашето обществе
но-политическо развитие. В от
чета се констатира, че в първи 
те две години са постигнати за 
бележителни резултати в борба 
та за реформата.

с-с-сбено промишлеността, в мо
мент на реконструкции, или 
пък в някои тези реконструк
ции с-е вършеха бавно, то не мо

ДЕЛЕГАТИ
ЗА МЕЖДУОБЩИНСКА 
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Ий

По-бърз ръст от ръста 
в Републиката

В сравнение с първото полу
годие на 1966 година — в 1967 
година в комуната общият, до- 

намален на 15,9 на сто, аход е „,1в СР Сърбия индексът е 153,1 
107,8, нетопродуктът, пък, 

в същия период в комуната на 
раснал за 7,8 на сто ( в СР Сър 
бия намалял с 21,4) докато до
ходът за 'разпределение в 1966 
индексът «а нарастването е 
116,9, а в 1967 — 118,5 прцвнта. 
За това време, по същите мери

катего-

КОНТРОЛНА КОМИСИЯ
1. Любиша Дърндаревич
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към

ла, тази «икономическа
Сърбия имаше незадово- РЕВИЗИОННА

КОМИСИЯ
1. Герча Геров
2. Любен Митов
3. Станой Петров

рия ов
лителни показатели — с индекс 
136,6 в първото полугодие в по 
миналата година намали 
100,8. Деветмесечният баланс в 
1967 година показва, че общият 
доход, общественото произведе
ние и доходът ва разпределение 
в общината беше по-висок два 
и половина пъти в сравнение с 
производствените -резултати в 

Този бърз темп на 
на община-

Гости и делегати на конференцията в Димитровград
на

счита, че техните проблеми тря 
бва да се решават от други. 
Затова допринася лошото им ма 

(Следва на 2 стр.)

област, бе казано в доклада и 
разискванията, най-гзлямо ще е 
влиянието на к-операцията и 
службите й и дейността на Съ-

о-саоа^оогзсапсиаасисооосзозосюсасюаоасшаоаасюсюооаоооооооаоасюсоопаооаооооасзоа

жа лесно да влезе в хода на па 
да преброди някои обекзара и

дивни трудности.
Комунистите в трудовите ко

лективи трябва да се борят за 
правилна кадрова политика, за 1; 
подобрение организацията на а 
производството и разширяване ^ 
на самоуправлението и пълното п 
възтържествуване на -принци
пите на разпределиение според 
труда.

Сигурно, е се казва в отчета, че у 
бройните препятствия в слож- 5 
ните условия на 
внасяха суматоха сред комуни- 

поннкога

□ Общинска конференция на СК е Босилеград1965 година, 
стопанско развитие

.резултат -на рвконструкци- 
- и а«-

□
□ НА ПЪРВО МЯСТО—АКЦИОННОТО ЕДИНСТВОта е

ята «а някои предприятия 
гажирането на колективите У~ 
величензието .производителността 

.по-пълното изяолз-
М01Д-

□
□

□ Симеон Захариев—секретар на ОК га защото се явяват във всич
ки трудови организации.

Предвид на това, че селското 
стопанство е най-важно в раз
витието па комуната, Конферен 
циятд постави пред организаци
ите като най-важна идейно-по
литическа задача да се направи 
■интеграция «а кооперациите, да 
се направи специализация на 
някои райони за произвеждане 
на някои земеделски продукти 
и -да се подобри самоуправле
нието в земеделските коопера
ции.

На края бе избран Общински 
комитет, Контролна и Ревизион 
на .комисия и седем делегати за 
Междуобшинска конференция, 
чието седалище ше бъде във 
Враня.

С преглеждането на бюлети
ните, Изборната комисия кон
статира. че от 15 члена за Об
щинския комитет са избрани 13 
а двама не са имали нужното 
болшинспзо гласове. Те ще бъ
дат избрани допълнително. За 
секретар на Комитета отново е 
избран Симеон Захариев. Кон
ференцията е избрала и три по 
етояни комисии при Общинския 
комитет.

на труда и 
ване 
ности и

стопанисванена производствените 
вътрешните ресурси.

Но без оглед на тези резулта 
ти личните -доходи в Димитров- 

възлизатна 533,

а
□

В неделя в Босилеград се съ- 
Първа общинска конфе-

разделяха ги, застранявали от главните зада
чи на реформата. Това намали
ло стопанската активност в и- 
коиомичеоки неразвитата кому 
на. Политическата победа на 
Съюза на комунистите над те-

етите.
създаваха групи, които отравя 
ха отношенията между хората, § 
което вредеше па организация- ° 
та па производството, увеличе- 

производителпостта
внимание

о
стоя
ренция на Съюза на комунисти 
те. Поради лошите атмосферни 
условия па конференцията не

о

градска община 
а в СР Сърбия — 659 нови ди- □

□нара.
„Голямото увеличение на ли- 

върху кредити и делови 
сто

нанието
труда и отвличаше 
то от ключовите въпроси, кои- = 
то постави реформата. Без ог- " 

комунистите

са присъствували представите
ли на Околийския и Централ
ния комитет на СКС. В течение зи групи създала благоприятен 
на 12 часа колкото е работила 
конференцията 55 делегата об
съдили икономическото състоя
ние на общината и обществено- ята обърнала сериозно внима- 
политическото положение нас- ние към изнамиране на най-до 
тъпило сЪс стопанската и обще бри решения за превъзмогване 
ствсна реформа. на трудггюстите в комуната. Вли

я нието на стопа!нската реформа 
В такива светлина и в духа на неблагоприятно се отразило 

Бржхнокия пленум и процесите върху стопанството в община- 
на реформата, конференцията та Ако се има предвид че на- 
подчерта значителни идейн^-по 
лнгичесяси победи над силите,

о
□хвите

фондове, димитровградското
дължи на обществото, а климат за единство на трудови

те хора в колективите.
От -друга страна, Конференци

3Панство
особено лошо е положението в 
дървообработващата промишле
ност, металната и кожарската 
промишленост. От друга стра
на запасите, полуфабрикатите 
и залежалите готови произведе
ния са „запленили“ големи сред 
ства. които иначе чувствително 
биха подобрили положението на 
стопаноките организации, несто 
папските дейности, което в кра 
йна сметка би повишило лич-

и Й □
лед на това.
организациите съумяха да насо- ° 
чат впиманието към най-важни § 
те въпроси и да се борят срещу § 
отрицателните явления в трудо п□
вите организации, особено в о- 
пия. които се н-ччериха в труд
но положение. В някои трудови й 

незачитане §

□

колективи имаше 
на самоуправлението и разпре- §

Някои § 
оставиха § шюяалния доход през 1966 

дина е възлизал на 52.000 ди
нара на човек от населението, 
сигурно е че в края «а тази го
дина този показател 
по-малък. Някои сравнения, на 
правени на деветомесечния пе
риод показват, че брутопродук- 
та е паднал за три процента, а 
дохода много повече. Тези ре
зултати оШе повече бият трево-

делепието спооед труда.
,.Сточар“ е 

стихийно да се развиват рабо- §

го-
пъъ- като

които се опитали да внесат су
матоха в обществено-политиче
ския живот на общината по вре 
мр на изборите за представите
лни тела. Фракционната дей
ност. -която изгубила битката, 
нанела значителни загуби яа 
трудовите организации пюради 
това че трудовите колективи

ните доходи.
Когато се касае за това кон

ференцията ясно посочи зада
чите на комунистите в трудови 
те организации, специално 
тези. които се занимават с ттро 
учванетз на пазара. Тъкмо за
това че стопанската реформа 
свари

Птгте
о

ще бъдеКооперацията Да стане аспци- § 
аикя на селскостопанските 
производители
Стопанската реформа даде го 

лк'М размах на земеделското про 0 
изводство, особено в овчарстзо- "

П

на о
□
а

стопанството в общината,



Общинска конференция на СК 

в Димитровград
СВЕТЪТ И НИЕ

СЛЕД РАЗГОВО 

РИТЕ В РИМ
Казано на кон- \ 
ференцията

ш
(Продължение от ] стр.) 

термално състояние, обаче това 
не е оправдание за закъенява- 
нето на колективите в провеж
дането на реформата. Здравео
пазването бе изтъкнато като 
дейност където здравните работ 
нмци считат, че здравеопазване 
то не е тяхна грижа, а на ня
кой друг. В такива организации 
самоуправлението и разпределе 
пието не са както в стопански
те, организации и там се. счита, 
че реформата е дълг на стопан 
ството, а не на всички колекти 
ви и
сили. Затова не действува изне 
надващо заключението ага един 
делегат, че ‘в просветата разпре 
делението става едва ли не опо 
ред закона за обществените слу 
жители и че 'критериите са ус
ловията на труда без резултати 
тр на труда. Тази констатация

произволни тълкувания на са
моуправлението 'Като не се под
разбира като право и задълже
ние, нито се разграничават те
зи две компоненти, но се пра
ви опит Да бъдат протълкува- 
ии ,като свобода за всякакви по 
стъпки и разговори. Противно 
на такива анархо-стремления се 
явяват тенденции за здраво ръ
ководене. И едното и другото 
са несъвместими с нашата пра 
ктика и пречат за развитието 
на самбуправителната демокра
ция, в която имат 'отговорност 
за всяка постъпка. Тъкмо за
това конференцията възложи 
ята комунистите бързо да се под 
готвят да забелязват и се про
тивопоставят на тези уклончи
ви явления като изхождат от 
принципите върху които почи
ва реформата и по такъв начин

„На модернизацията ■ 
не можем да гледаме ста . 
тичио. .. но като на про- ; 
цес на постоянно усъвър 2 
шенствуване на техноло * 
гията и организацията 2 
на труда и съгласуване- : 
то на квалификационна- | 
та .кадрова структура с ; 
новите нужди.

Налага се като необхо 5 
димост и приспособява- ! 
не на асортимента към ■ 
пазара, по-справедливо 2 
разпределение на труда ■ 
и специализация в рам- 2 
ките на интеграционни- • 
те общности — с цел да 2 
се постигне по-голям е- 3 
фект.4 Защото, без оглед 2 
на това колко и какви са ■ 
нашите трудови органи- 2 
зации — и за тях изно- • 
оа става вече важен фа« 2 
тор в по-нататъшното им 2 
развитие“. (Из отчета) 2

„ В зравеопазва нето 2 
малко мислят за рефор- ; 
мата. •

Това доведе до много ■ 
тежко положение. . . Вче 2 
ра, преди пладне, нито ■ 
един лекар не преглеж- 2 
даше, макар че имаше ■ 
много пациенти ...

В нашата община ; 
13.000 жители живеят 2 
в планинската част. 2 
В настоящите условия : 
можем да направим мно ■ 
го повече в борбата сре * 
щу стихии нретта в сел- 2 
скостопанското производ ■ 
стбо. а това значи да 2 
победим старите навици ; 
в производството, да про I 
ювеждаме стоки, спосо- 5 

бни да конкурират на 2 
чуждия и домашен па- ; 
зар. (Из изказването на 2 
Димитър Манов).

Ю го ела в ко-ита л иаи с ките 
разговори, които миналата 
седмица се водиха в Рим, 
по време на посещението 
на председателя на Съюз
ния изпълнителен съвет 
Мика .Шпиляк, потвърдиха 
новата фаза в икономичес
кото сътрудничество меж
ду двете страни, която ха
рактеризират елементи на 
интеграцията.

Италия е от най-значите 
лните ни външнотърговс
ки партньори. В нашия 
втгос тя участвува с 14%, 
а в износа ни с 10%. С по
следния търговски договор 
са създадени благоприят
ни условия за развитие на 
стокообмена. На първо мя 
сто югославските стоки на 
италианския пазар се полз 
ват с известна либерализа 
ция, а промишленостите и 
на едната, и на другата 
страни все повече сътруд
ничат в областта на произ
водството.

В резултат на това мина 
лотодишният баланс на об
мена е значителен. За де
сет месеца 1967 г. стокооб 
менът с Италия е увеличен 
повече от 110 милиона до 
лара, достигайки по такъв 
начин сумата от 376 мили 
она долара. Съотношение
то внос-износ е почти при
равнено. В нашия износ за 
Италия все повече се явя
ват наши промишлени сто
ки, обаче най-голямата 
част от нашия износ са зе 
меделски произведения и 
в тази сфера на обмена

възникват проблеми, как
то беше миналата година.

От позицията на по-на
татъшния обмен с тази ст
рана благоприятствувашо 

, въздействие върху него 
ще има готовността на Ита 
лия да намери начин за 
решаване, на затруднения
та в обмена, конто са ре
зултат на нейните задълже 
ния към ЕЕЗ. Първата с)ч> 
пка в това отношение би 
могло да бъде уреждане на 
въпроса за износа на говеж 
до месо в Италия, което е 
постоянно под удара на ви 
соката защита на аграрния 
пазар на ЕЕЗ.

По време на разговори
те в Рим бе постигнато съ
гласие за развиване на по- 
широко стопанско сътруд
ничество. В досегашното 
развитие на промишлена 
кооперация с тази страна 
има добри резултати. Оба
че този вид сътрудничест
во бе развит в областта на 
промишлеността за дома
кински уреди и е необхо
димо то да се развива и в 
другите отрасли на проми 
шлеността.

Всичко това показва, че 
е необходимо постоянно и 
по-яепосредствено сътруд
ничество на заинтересова
ните стопански ръководите 
ли от двете страни. С раз
говорите в Рим пък е съз
даден благоприятен кли- 

■ мат.

обществено-политически

ш
Делсвия президиум па конференцията

засвицетелствуват своята аван- 
гардност.

За да изпълни по-ефикасно 
задачите ,по реформата и реор 
ганизацията и да ги развива 
по-нататък СЮК трябва да се 
освободи от всички членове, ко 
ито «е стоят на идейно-полити
ческите позиции »а Съюза. То
ва бе и едно от решенията на 
общинската конференция. Ре
шенията на конференцията ще 
бъдат изпратени до всички ме
стни организации, за да се за
познаят с конференцията и с 
непосредствените предстоящи за

говори, че в просветата сз сти
га до съзнанието, че не може 
вече да се работи като се из
хожда от старите позиции по
средством ксито могат да ста
ват противни на нашето обще
ствено развитие уклони.

Самоуправлението и разпреде
лението 
единици

в трудовите

Освен в гумарата, където се 
настоява за пълна децентрали
зация и частично в „Стзчар“, 
в останалите трудови организа
ции самоуправлението и разпре 
делението са останали на рав
нището на предприятието. Име
нно ватова се явяват различни

дачи по провеждането на ре
формата и реорганизацията на

М. Бакич(Според „Ек. Политика“) СК. ■V

възванието на ЦК на 
което бързо бе разпространено 
навред из страната — дори бе 
преписвано и на ръка. Теша въз 
вание съобщаваше и за преда- 
телоката външна политика на 
тогавашното правителство и че 
страната е .продадена на Хит
лер и Мусолини. Партията пре 
дупреждаваше, че се отварят 
вратата на Югославия на фа
шистките завоеватели.

Оценявайки, че масовите аре
сти през 1935 и 1936 година са 
нанесли тежко поражение 
Комунистическата партия, тгро- 
фашисткия режим стъпи в съ
юз с Хитлер и Мусолини. Няма 
съмнение, че Стоядинович. 
по-късно и Цветкович, предсе
датели на правителството, знае 
ха за антифашиското и свобо
долюбиви настроение «а наро
да, но бяха почти убедени, че 
няма организирана сила, която 
да поведе масите в отворена раз 
плата с тази капиталистическа 
■политика.

ЮКП, Много повече от политически 
те памфлети на господин мсптис 
тър Корошец за положението 
в редовете на Партията знае
ше Йосип Броз. Затова идване
то на Йосип Броз Тито За ор
ганизационен секретар ЮКП оз 
начаваше първата крупна ак
ция за премахването на яза ме
жду членовете и партийните 
форуми, а преди всичко да се 
ликвидира недоверието към 
ръководството. Тито и органи
зационния секретариат можеха 
да разчитат на успех защото 
знаеха истинското настроение 
на народа и затова как огром
ното болшинство югославяни 
тълкува появата на свободна 
Югославия.

Йо' повод .30-годишни- \ 
ната от идването на др.
Тито наадло на " ЮКП ГОДИНИ НА ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕМ

Опитът из работата на ЦК по.т 
върди Титовите предпоставки, че 
ръководството, въпреки жесто
ките нападения на режима, мо
же на да остане в страната и 
иожр още по-силно да 
върху живота и работата 
Партията.

Всички факти бяха в полза 
на това и положението в Пар
тията се уреждаше. Обаче поло 
жението в нейното ръководст
во, което се намираше в чужби

дача, Тито с успех образува 
ново ръководство на Партията 
в страната. С тази задача той 
успешно и бързо се справи, и 
поради това, че когато беше в 
•изгнание, а по-къоно. когато 
работеше върху консолидация
та на Партията запозна мнози
на, по това време видни партий 
ни дейци.

Изнасяйки своите спомени 
във вестник „Комунист“ дру
гарят Блажо Йованович, който 
участвува в партийното съвеща 
ние на Ш-марна гора 1939 годи
на, каза, че дотогава не позна
вал другаря Тито, макар че чу
вал за неговото име.

премахваше дотогавашното не
съгласие между Партията и 
прогресивното движение, кое
то все повече се засилваше.

Новото ръководство и по озоп 
състав и по своите политичес
ки и идейни концепции, изник
на от самата Партия и беще но- 
оител на най-положителното, 
което се развиваше в процеса 
на революционната борба. Пре
ди всичко, другарят Тито при
надлежи към поколението юго
славски комунисти, които изра 
стнаха от редовете .на работни
ческата класа и които още през 
20-те години решително въста- ■ 
наха срещу фракционерст.вото 
в ръководството на ЮКП. Не
говата дейност, която особено 
дойде до израз 1938 година, и- 
маше съдбовна роля в борбата 
срещу фракционерството от 
всеки вид.

аияе
на

на

а
на ставаше все по-тежко. 

Трудностите се повтаряха и 
във връзка със схващанията и Запазено е и писмо до Мини

стерството на вътрешните ра
боти от 24 юни 1937 година, с 
което се предупреждават вси
чки органи на властта и поли
цията, че е основана КП в Сло
вения. След известно време по
лицията могла да забележи, че 
Партията вече е започнала ин
тензивно да работи и то преди 
всичко с пропагандна борба за 
заздравяване на бойното един
ство и свързване с напреднича 
вите маси. С една дума това бе 
©квалифицирано като „планова 
и сериозна комунистическа ак 
ция“

Ония

оценките за положението в 
ЮКП, които тъкмо по това вре 
ме се даваха в Коминтерна.

Известните „чистки“ 
лин през 
растваха. Тогава бяха арестува 
ни и много югославски комунис 
ти, видни партийни функциане 
ри, които по това време се на
мираха в Москва. Обвинени в 
шпионаж в полза на имлериа- 
листите някои от тях бяха раз
стреляни, или изчезнаха безсле 
дно. Между тях бяха и Филип 
Филипович, Стйелан Цвиич, Кос 
та Новакович и много други.

Познавайки добре положение 
то в Партията Йосип Броз се 
трудеше да докаже на ръково
дителите на Коминтерна, че е 
погрешно Партията в страната 
да се изравнява със състояние
то в нейната емиграция и че 
обвиненията 
пълна с империалистически 
шпиони, не са верни. Тито, 
противоположно на тенденци
ите за разтурянето на ЮКП. 
търсеше нейното ръководство 
да се пренесе в страната.

Макар че се намираше пред 
твърде тежка и отговорна за-

„Когато Миха Маринко (то 
гава неговото право име не 
се знаело ) открил събрание 
то и дал думата на непозна
тия другар — беше ми ясно, 
че моите предпоставки не са 
точни. Разтвори внимателно 
подвързаните бележки и за
почна да говори. Едва кога
то в един момент 
че е говорил с Димитров, на 
мене ми стана ясно, че слу
шам
секретар.“

Ста
1937 година се раз

на

Полицията предупреждава

Две тълкувания Полицията разполагаше със
сведения, че от края на 1935 до 
март 1936 година били аресту
вани 950 комунисти, 
повече от партийните ръководни 
кадри в 75 градове. През 
вопническите килии минаха над 
2.000 комунисти и техни 
рженици, а 1.000 души бяха 
вг-ени на съд.

Министърът на полицията Ко 
рошец със задоволство триеше 
ръце и ноащаше на режима по
ложителни

Канцлерът на Третия райх 
Адолф Хитлер даде в началото 
на 1938 година изявление 
югославския печат като подчер 
та че желанието на фашистка 
Германия е „Югославия да есил 
на, мощна и свободна“.

Скъсвайки съюза с Чехосло
вакия и Румъния и въ-бще опю 
рата «а тези държави, 
обединени можеха да дадат 
пор на германския

спомена, Паднаха
за

зат-думите на генералния

които желаеха да от
варят граничните бариери на 
фашизма

привъ- 
из-Именно до този момент Бла- 

жо Йованович, който в една 
гостилница на път за съвеща
нието, седял до другаря Тито, 
мислел, че става въпрос за 
партиен куриер от чужбина.

Формирането на .новото ръ
ководство в страната представ
ляваше извънредно голямо съби 
тие в историята ЮКП. То озна
чаваше и логичен резултат на 
вътрешното развитие .на Пар
тията и освобождаването й от 
отрицателното наследство от 
миналото. С това напълно се

имаха
да узнаят, че в началото на ав 
густ 1937 година бе основана и 
Комунистическата партия в Хъ 
рватоко, а през есента бе възоб 
новен и Покрайнинския коми- 

Сърбия, известно време пре 
да1 това, Областния комитет за 
Косово и Метохия. Оживяване
то и

възможност
•които

от-
фашизъм. доклади. Подобни 

доклади пристигаха и суг други
те фашистки центрове. Той 
обаче на н»й.близките 
рудници обпъщаше внимание, 
че големия брой арестувани и 
осъдени говопи и затова че ра
ботата на ЮКП е много разпро 
странен а и че става масова и 
зовял на решителна 
комунизма.

кралското правителство 
таше, че ще успее в страната 
ла одържи мир и порядък и 
безпрепятствено

разчи-ЮКП да е
тет в

си сът-ла шктира
фашистки Берлин и Рим.

На 15 март 1938 година гбаче 
на северната граница ня Югос
лавия се показаха танкосе 
криви кръстове.

Същата нощ

с

твърде добре насочената 
акция на ЮКП се почувствува 
и в много краища на Босна и 
Херцеговина. Войводата, Чер
на Гора и Македония.

(Следва)

с

разплата сбе отпечатано
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Самоуправлението в училището

ПРАВА, КОИТО 

ИААКО СЕ 

ПОЛЗВАТ
Демократизацията на рбщсствените отпкниснияи 

развитието на самоуправителните д ' КОя
всички отрасли на всекидневния ни^живот.
стопен и колко млздите в у о Тр_
знаят и използват самоуправителните си пра а 
ма на разговор с група младежи-активисти КаКВ0 

Всъщност зададохме им само един въпрос. Какво 
самоуправлението в училищата и какво езнаете за 

то във вашата гимназия.

езиците и пр. Мисля, че това е 
неосъществимо, преди всичко, 
защото подготовката «а едно та 

състезание Ще трае дълго.

СВОЕОДАН ДИМИТРОВ, оре
на средношколскиядседател 

младежки комитет:
„Веднага да кажа, че самоу- 

прав-ителни права имаме, но не 
ги използваме достатъчно. Ето, 

Съвета на учшги-

ковасвързано е и-с други изисква 
— активиране «а музика, 

хор, рецитатсирока -и др. секции. 
Ето зашо. тази година е първа.

ден да не се използва. 
Ще настоим обаче през второто 

организираме, без 
програма

а
ния

например, в 
ще го вместо двама представи
тели, имаме само един, и той оез 
действува т.е. никакъв отчет не 

поднася, за да се запознаем 
с работата на тоя 
телен орган.

Според мене, средношколоми- 
съвместно с учили- 

общност трябва Дя рази-

полугодие да 
оглед каква 
иска от нас“.

Младежта на Автопътя 1962 година ще сени самоуправи-

Борка Асенова:
„Тази година прекъснахме и 

традиционната среща с гимна- 
„Стеван Оремац“ от Ниш. 

Всъщност те прекъснаха, макар 
тези среши обменяхме о-

Из живота на младите ят комитет
ицната
■еква върху това и да избере -но 
ви представители“.

зията

ГОТОВИ ЗА НОВАТА АКЦИЯ че на
пит именно 'От сам оуправ ител- 
ната ■практика и пр .

МИЛКА ЗЛАТАНОВА, пред-
общ-на училищнатаседател 

ност:
„И училищната общност не е 

правото с'И място в жи- 
училището. Главно, за- 

е съвсем 
бяха

Милка Златанова:
„Мисля, че в крайна сметка 

може ДВ бъдем доволни, но не - 
напълно. С а м оул р а в ите л-нм фо.р 

съществу-

вече е изпратил писмо до 
активите и в резултат на 
това постоянно пристигат 
заявки и запитвания.

ето на 'селската младеж в 
тези циции, като за целта 
се организират събрания 
на младежта по активите, 
на които да се разясни зна 
пението на акцията, и след 
това се започне със запис
ването.

Общинският комитет на 
младежта в Димитровград

В Общинския комитет на 
СЮМ в Димитровград не
отдавна се получи писмо 
от ЦК на Съюза -на младе
жта от Сърбия, с което се 
съобщава за планираната 
през тази година младежка 
акция в Нови Белград. В 
писмото се предлага да се 
проучи какво ще е участи-

заела
вота на
щото ръководството 
ново. Миналата година

младежи и дево и-
ми и възможности 
ват, а все пак, самоуправител- 

ни практика не е богата.
съвсем други

тази година избрахме Ръ_ нито ната
Може би и помощта ига препоДа 

насока трябва 
бъде по-гол-яма. Защото не 

всякога сме в състояние само
стоятелно да работим. Понякога 
-ни липсва нужната сериозност, 
отговорност“.

Без претенции да коментира
ме изказванията На младежите 
средношколци, все пак можем 
да кажем, че самоуправлението 
съвсем не им е чуждо, осъще
ствяват правата си п° един или 
друг начин, но налага се, вър
ху тази тема Да се организира 
по-широко разискване, -като при 
това се -направят изводи и ус
тановят организационните обли
ци За по-пълна изява на мла
дите в живота на училището.

ки, а
ководство, -В което «яма 
един миналогодишен член, с из
ключение -на мене. И още нещо 
— в ръководството учениците 
предлагаха слаби ученици, така 

знаят какво по-напред да

Председателят на ОК на мла 
дежта Милс.рад Златанов ни за
яви че интересът за 
ще е голям и че младежта ще 
участвува в трите смени.

Да припомним, че в минал-о-

вателите в тазиакцията да

че -не
работят — да поправят слаоите 
си бележ'ки, или да работят в 
организацията".

то, когато такива акции се -ота 
низираха вояка -година, от Ди
митровградско 
хиляди младежи. На 
младежка акция по изграждане 
на линията Бръчко-Бановичи у- 
чаотвуваха през 1946 година -над 
220 младежи. Също голямо уча
стие взеха младежите в изграж 
данет-о на Нови Белград, Же- 
лез-ник, Автопътя, Власина и д-р.
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о са участвували 

първатао
о п ТОМА МИЛОШЕВ, ученик в 

Ш клас:
„Аз мисля, че съществуват по 

само-управителни ферми и 
да осъществим 

правата си. Един такъв облик е 
Съвета «а трудовата общност 
при -училището, в чиято раозта 
взимат участие и нашите роди
тели. Мисълта ми е, че. от отра 

_ на училището всички само-у 
.праЕителни тела са отворени. Но . 

мен ми се струва, че не

МАЛКА РЕПЛИКА□ о
а еРЪЖДЯСАЛИ

СХВАЩАНИЯ
□ □ вече□

: 1
ВЪЗМОЖНОСТИ

о
П

а
□

□
-3Казват, че една димитровградска сметка е съвсем то

чна. За да имат постоянно дежурство в противопожарната 
служба в града, което Да осигурява навременна намеса в 
случай на пожар в предприятието или в частен дом е нео- 

имат: трима шофьори и един постоянен по-
колата и винаги

о ПРЕДСТОИ ПРОУЧВАНЕ 
НА КОНГРЕСНИТЕ 

МАТЕРИАЛИ

I '
п на Ст Н.и

Йп и на
всички възможности се 'изпол
зват“.

3
ходимо да се
жарникар. Шофьорите биха дежурили с 
биха могли да тръгнат, когато дотрябва.

За така оргапизирана служба сметката 
били нужни към 5 милиона динара (стари), които, раз
бира се. трябва да осигурят предприятията и може би об
щинската скупщина.

Това е цялата сметка

За предстоящия конгрес «а 
югославската младеж под готов 
ките започнаха 'отдавна. Сега 
обачг тези подготовки в мла
дежките активи в Димитров
градско получават п-о-определе- 
но -съдържание. Именно тези 
д|к)и младежта ще започне ' да 
обсъжда конгресните докумен
ти, които като проекти са пред
ставени ня всички организации 
□ страната. След обсъждането 
ще се изготвят предложения, 
които ще се връчат на Общин
ския комитет, а чрез него на 
Централния комитет на СЮМ, 
за евентуални промени «а отде 
л«и разпоредби п документите.

Тези дни ще се започне с 
проучването на проектите за 
Статута и Резолюцията на кон
греса.

□ По повод една 20-годишнина□ □
и ДАНКА МИЦЕВА, ученичка 

ст IV клас:
„Една от формите, където не 

взимаме участие

ИЗГРАЖДАНЕТО НА 

НОВИ БЕЛГРАД
□показва, че

□ □
□ о
□ п .посредствено 

са събранията на класо-нивте об 
щности и класните преподава-

о □— точна и реална.
Младежките трудови брига

ди от цялата -страна Ще прздъл 
жат да строят Нови Белград, 
да продължат делото, което за
почнаха техните -по-стари дру
гари
преди двадесет години. В някол 
ко смени младежта от села и 
градове, средношколци и сту
денти — до 10 октомври ще 
строят автомагистрала, нова ж. 
п. — линия, ше се уреди Пар
кът на дружбата, ще се урежда 
брега на Дунава и подобно. 
Младежките трудови бригади 
ще строят Нови Белград след
ващите пет години. Само през 
настоящата година в тези акции 
ше участвуват към 5.000 младе
жи и девойки.

Инициативата за продължа
ване на младежката традиция 
даде Централния комитет -на 
младежта в Сърбия, Градския 
комитет «а СК в Белград и Ре
публиканската конференция на 
Съюза ня студентите в Сърбия. 
Приемайки тази инициатива Об 
ЩИгЕСкия комитет в Димитров
град предложи младежките ак
тиви в комуната да - осъдят то
ва предложение и да представят 
списъци на желаещите Дя У час 
твуват в изграждането «а Нови
Белград.

Бригадите ше стануват в до
бре соедени бритаридоки стано
ве. Ще се провеждат и различ
ни курсове по фстотехника, ра

са □С тази сметка на времето се били съгласили всички 
ръководители на предприятията и оставало Да се п°Дп»- 

договорите. И работата още пе е завършена. За по- 
голяма достоверност е нужно да се каже, че мнозина ди 

са сложили подписа си на това, с което п^-ран

а п тели.
Тук (разискваме върху успеха, 

макар че при изпитване и вна 
ся«е на бележките в дневника 
почти всички преподаватели в- 
зимат и мнението на ученици
те. Разбира се, док-слкато 
м-неиие е обективно“.

□ а
а шат
□ о
а ректори

се съгласили, но. за съжаление, това някогашни младежи,Вне са го□ □
□ всички. □ товамислят, че със своите 

да се справят с евенту- 
колектива си па „не-

пякоиЗащо? Много просто — 
пожарникарски инсталации могат

пожар и не желаят Да излагат

□ □
о а БОРКА АСЕНОВА, член нао □ален

нужни разноски44.
В този смисъл един директор е обяснил своя отказ от 

начинание така (не цитираме, защото

среднеш колокия к о митет:
„Считам, че разискването вър 

ху бележките т.е. успеха е най- 
осъществяване

□ с
□ □

ай участието в това „
ни бе предадено без цитиране). — Предприятието е в 

потуши всеки евентуален пожар, защото Ра_ 
инсталации и няма нужда. . .

■непосредствено 
на .нашите права. Но има и ДРУ 
•ги форми, които значително мо 
лее да обогатят самоу.гаравител- 
ната практика. В някои учили
ща например ученикът сам още 
з началото на годината даде 
предложение коя бележка трябва

со
оа състояние да 

зполага с нужните
Действително няма нужда да редим тези предадени 

защото са неубедителни.

□□ ЖЕЛЮШКАТА МЛАДЕЖ 
ХГЬРВЕНЕЦ8□

Iа нам думи, □с Желюшката младеж отдавна 
вече проявява значителна Дей
ност, макар дя няма пълно ос
новно училище, което в някои 
села оказва голяма помощ на 
младежките активи.

Миналата голина в републи
канската акция по повод 25-май 
за «ай-дейки младежки активи 
те апечелихя съревнованието в 
Димитровградска комуна. В ре
зултат на това в края на де
кември 1967 г. в Електронна 
промишленост в Ниш активът 
бешо награден с един телеви
зор, всъщност един от стоте те
левизори. които са разделени 
на най-дейните активе в СР 
Сърбия.

с.□ Ето защо:
© сЪЩфго предприятие горя веднаж и противпожар- 

му инсталации не потушила пожара

□п да получи по -съзтвен предмет. 
Преподавателят приема 
предложение, а ученикът през 
учебната гздана защитава т. е. 
оправдава предложението си. В 
друггд училища ученици взимат 
участие в работата па учител
ския съвет“.

о□ това□ните□
□с 0 налягането във градския водопровод едва ли оси- 

по-сол идна работа на- уредите в предпри- 
хидрантите, които са основата на 

инсталации в предприятията

□о
гурява що-годе 
ятията, специално на 
ггротивпожарните

□о
□и
по

о И на края и да имаше добро налягане, нима само 
трябва да се гледа нтересът само па едно предприятие 
ке е ли пожарната и за населението, за раоотниците, ко- 

8 , ито имат домове в града.

от петнад< сетила милиона динара и винаги пад Р Да 
селата в комуната Да виси опасността пг оп

□
Свободагт Димитров;
„Бих -жкал да направя обзор 

върху осъществяването на някощ 
канкратнц акции. През това па 
лугодиг* трябваше Да имаме ден 
на свободтш дейности. Досегаш
на практика беше тоя ден да 
се използва за спортни дейнос
ти. Т-с-я нът обаче от нас иска
ха да угтромм и сърев-нование 
по други предмети, например ги.

и
о□
□
иа
о□
□□
□п
ои
аа
9п

о
диотехшжя. кормуване и лру-

М. Б.М. Н. Н.юоаооопоооооооаоооаосооососооозпсззссоаооайзопспзаоаоосоас
ЮПООТСПОО
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ГОЛЕМИ ИНИЦИА ТИВИ НА МАЛКО ПРЕДПРИЯТИЕ

ОТ ПЪРВИ МАРТ 

РЕЙС И ЗА ДОЛНА НЕВЛЯЗАГУБЕНИ МИЛИОНИ „Работнически“ автобус 

на населението
„ Услуга“ ще открие нови магазини в града.

към Гоин дол. —- Девизът е солидно обслужванеМалко чудпо изглежда когато се поставя въпроса: дали 
навярно няма никой да отговаря пред съдебните власти и 
пред обществото заради прахосалите няколко десетина мили
она стари динара в димитровградската комуна.

Този въпрос беше па заседанието па Общинската скуп
щина и отборяицитс казаха в бъдеще да бъде по-голям когь- 
трол в предприятията от страна па самоуправителннте ор
гани.’ И само толкоз по този въпрос?! Въпроса за отговорпо- 
стга остава открит.

тигнат поръчаните хладилници 
и други съоръжения за мага
зина и снабдяването па 
район няма да е толкова затруд 
иено. Ще се продава хляб, дру 
ги хлебни изделия, бакалии и 
колбасни изделия. Всъщност то 
ва, което най-много трябва.

този— Малки сме, средствата ни също са мал
ки, но сме решили да положим всичко за орга
низиране на солидно обслужване на населението, 
ни каза директорът на „Услуга“ в Димитровград 
Станул Нацков и с това започна разговорът ни 
за работата на предприятието през тази година.

В направения анализ обаче фактите говорят твърдогла
во за едно положение в пашето стопанство, което не може 
и пе

Градът съшо Ще има нови ма
газини. „Услуга“ ще открие 
газин за колбасни стоки, млеч 
ни продукти и мляко в центъра 
на града, където ще може и да 
се закусва, но това ще стане 
през следващите месеци, когато 
пристигнат нужните съоръже
ния.

трябва така Да се отмине. Бившото търговско предпри
ятие „7-ми юли“, строителното предприятие „Градил“, 
делената кооперация „Сточар“, гостилпичарското 
тие „Балкап“, предприятието „Фабрад“, мебелното предприя- 

„Циле“ и туристическото предприятие „Компас“ са пред-

ма
земе-

предлрия-
во улеснение е това за хората, 
те «ай-добре го знаят.

АВТОБУС ЗА НЕВЛЯ

Предприятието действително е 
И средствата му ,не са 

какви, но плановете
тие
приятия, п които има злоупотреби. Съвсем малко предпри- 

остават извън списъка, които нямат злоупотреби
малко, 
юей знае 
са амбициозни и осъществими 
въпреки някои съмнения. То 

и когато за

ятия в града
па обществени средства. Цифрата па около 100 милиона стари

още слабо развита община. От 1 март т.г. една част от 
Бурела ще имя автобусна връз 
ка с града. Тъй като пътят към 
Долна Невля е годен за автобу

динара много говори за едпа всс
Само няколко факти са достатъчни да илюстрират по

ложението. Предприятието „7-ми юли", според последните из
числения, ще има чиста загуба от 50 милиона динара. Пред-

стопанисванс, към 10 ми-

неверие имаше 
Деня на републиката тръгнаха 
първите им рейсове, а 
че сметката е била точна и реа 

Автобусите продължават

Може би най-гзляма ще е ра 
достта на населението от нови
ната, че „Услуга“ ше откриеизлезе

прнятието „Фабрад“, поради лошо - 'Шлиопа. въпреки това че се намира под принудително ръко- 
Кооперацията «Сточар“ има 5 милиона, „Градня 9 4лна.

маршрутите си, даже ги увели
чават, и според г.руби изчисле-

Аводене.
милиона. Нашите хора се нптересуват как се е стигнало до
там да имаме толкова хвърлени милиони. Чудпо е тогава 
що тези въпроси се премълчават, а хората виновни за това 
им се тледа през пръсти а дава се пълпа възможност и дру
ги да направят същото, защото виждат, че нс сс търси отго-

,М
Шза-

•ния «носят месечно по около ми 
за -нови рейсове,

щт/ш'"/•'А Щ
л§Шр»лиО|н динара 

които ше тръгнат към други се
*** ^

ЕЙ2> 4*: —
ворност. т 4-

'-.4,4- ....ла за година или две.
Едната линия води До Мъз- 

гош сега, втората — До Трънс- 
ко Одоровци и отскоро един 
рейс два пъти дневно кара и 
докарва работници и ученици 
към Желюша и Гонн дол. Как-

Трябва да се вземе под внимание и факта, че за 
виновна и кадровата политика.

такова ш.
положение е

които отнемат 
затова се стига Д<>

Па ръководни места сс довеждат хора, 
правата на самоуправителннте органи и 
това положение.

.6шщг-улщг,-

щКирил ТРАЙКОВ Шщ щ А.
к&Т\

■■■ \ .• 1
'■ ;,гйЗАПИСИ ЗА ЩМш

НАШЕНЦИ

ПРЕЗ Димитровград — крайнините чакат магазини
ИиИИДШВвШ-ЩщМ сно движение, „Услуга" е ре- 

шила да пусне рейс до това се
ло, но -отначало само два пъти 
седмично, докато се видят въз
можностите за ползване на та
зи връзка. Автобусът Ще рабо
ти в петък и събота и ако се 
окаже, че има нужда от по-че
сто идване, линията може да 
стане постоянна. Тази предпаз
ливост е разбираема. Тук няма 
много села, по-малко е движе
нието през др-уги дни и ©оикно 
вено в петък или събота идват 
или отиват от -града за Невля х-о 
ра, които работят в димитров
градските -предприятия.

Даже се -казва, че ако имало 
дг&ри пътища до Висок и Пога 
ново нямало -никакви трудности 
и за там да се открият линии. 
Но сега до 'Пога-ново и Висок 
може да се отива само с джи
пове, даже -и това става много 
трудно.

мееолродавница в града. Много 
оплаквалия се чуват срещу се
гашната единствена месопродав 
ница в града. Хората се оплак
ват, че няма достатъчно 
че качеството било слабо, 
не се позволявал избор и има
ло лоши обноски с потребители

ВИХРИТЕ месо,
че

те.
„Услуга“ обещава солидна кон . 

ку-ренция при продажба на каче 
ствено месо, ниски цени и кул 
турно -обслужване — а това ви 
наги -осигурява достатъчно пот
ребители и печалба.

Но не само магазини е нймис 
лила да открива „Услуга“. В гра 
Да има завидно число коли и 
други предмети в домакинства
та. които се нуждаят от поправ 
ки и поддържане. На първо 
време се планира да бъде откри 
та машинбраварска работилни
ца за обслужване на население
то, но засега проблемът е в по
мещенията. Земеделската коопе 
рация държи _ помещения иа 
„Услуга“ близо До мелницата 
и още не гц отстъпва. След ка
то се реши този въпрос, Димит 
ровград ще има един солиден 
сервиз за поправки на разни 
предмети, в това число и на 
коли.

Ето това -са големите инициа 
тив-и на малката „Услуга“. Оред 
ствата, казват, -не са проблем, а 
сметките показват, че ваичко 
това ще се отплати.

Събота, 10,15. Общинска кон- 
комунистите от 

-пълен
ференция на 
Димитровградско е в 
ход. Никой <и не забеляза кога
то той отвори вратата.

С него нахълта и снежната 
буря в залата. Той държеше ша 
оката в ръцете си и я размах
ваше да я -отърси от снега. Бе
ше малко смутен. „Закъоннях, 
какво да правя. Делегат съм, а 
зякъснях“, ои мислеше. Плани
нец. на средна възраст, виоок, 
мускулест, здрав. Облечен по
селски.

Това беше Борис Милованов 
от село Ба-рйе. ЗА СНАБДЯВАНЕТО 

НА ГРАДА
Седна край печката. Чу-вству-

зарад 
които

ваше се малко неловко 
любознателните погледи, 
като чели топеха снега от него.

Един магазин скоро ще се от 
крие в Строшена чешма. Дълги 
години този въпрос бе в много 
дневни редове на организации 
и на предприятия ц не се реша 
ваше. Ссдми юли и Социалисти 
месният съюз не можеха да се 
иа годят за помещенията, а ни
кой

А в ушите сигурно още му ех 
теше бурята. . . Изминал е 17 ки 
лометра докато да стигне 
конференцията. През баири и 
чукари, по безпътицата, борей
ки се с фъртуната.. .

Борис Милованов е член на 
Съюза на -комунистите от 1951 
година, а роден е п-рез 1924.

— Станах рано — казва Бо
рис. Беше тъмно. Когато малко 
се развидели — тръгнах. Без да 
се колебая. Казах си — ще ида 
па докъде стигна. Ако -не мога, 
ще се върна. И. ето. стигнах. . .

на

не се вслушваше в мол- 
н поотсетите ня хората от 

„Сателит“ и Строшена чешма, 
че за хляб идвали 
ра на града. Така си остапа до 
Ден днешен. II ето „Услуга“ 
га ще реши въпроса. В 
време, през февруари, ще прие

Гн-те

чак в центъ

се-Това ми напомни на вълну
ващите приказки за пътуването 
-Нц -делегатите -на АВНОЮ, кои
то през снегове и бури, измина 
вали стотици километри за да 
стигнат" -на заседанието. Вървя- 
ли стъпка по стъпка, 
нощи . . . „Минаха тези времена“ 
казват. Но един малък фило
софски въпрос: Къде са грани
ците на човешката сила? Бих 
казал

път без да са обували 
ли- - . Борисовите цели 
ща са трудни. Но на него не му 
са тежки. Вървял е през бу-ри 
и фъртуни. за да стигне 
ференцията.

цързу-
и пъти-

скоро
М. Н. Н

иисцвигт;дапй)я;гись12ваама: IП ;

на кон

Осъден лъжеадвокатС ДНИ и
А Борис Милованов е най-до 

брият селскостопански произво
дител в Барйе. Затова е 'избран 
за делегат. И той правилно 
брал задължението.

Общинският съд в Димитров 
град под председателство 
съдията Иван Тошев 
два

давал напътствия на хората как 
да -се съдят.

За тази цел приемал х-ората 
своята -къща. За направените 

Услуги той -взимал пари, а хо
рата досвеждал в твърде неудоб
ни положения п-ред съда и об
щинската юридическа служба.

К. Трайков

на
осъди нараз- 

порто е по- месеца затвор димитров
градския пенсионер Стоян Са- 
вич за незаконна -адвокатура.

Въпреки 
Савич се

в
там, където човекът 

определи. За Борис те са тзлко 
ва далече, че мнозина в Дими
тровград и членовете на Съюза 
хваща страх. Те се връщат от

силно -ст -него. Рискувал е жи
вота си.

Борис победил 
стигнал на целта.

предупрежденията,
занимавал с 

На молби, жалби, заявления и
трудностите и писане

М. Бакич -маяупшиивипвпзияяшшвнпюпВ1131911ма1а||1а||1авя1в ■■■■■■■■■■■■■■■■яат
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АКТУАЛНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ РАЗГОВОРИи

НА ЗДРАВНИ ТЕМИа ш
аи ЗАЩО СЪХНАТ 

БРЯСТОВЕТЕ?
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не Физиолог Павлов приема, че сънят
както крпята ИеН задъРжа1Д процес, който обхващакакто карата на големите полукълба
отдели «а централната нервна 
чувствителните и фини нервни 
ва^ им възможност 
собност.

■3

ва

-: така и по-ниските 5 В Босилеградска и Димитров 
градска комуни, всякъде къде- 
то има брястови гори или ос
танки от тях. от няколко годи
ни се наблюдава загиване на 
тези дървета. Постепенно съх
нат и старите, и младите дър
вета и едва ли някъде вече мо 
же да се види здраво дърво.

Много хора се питат коя е 
причината за тяхното загиване? 
Болест ли е, времето ли е, или 
може би атомните излъчвания 
унищожават това хубаво дърво, 
защото може да е най-неустой- 
чиво срещу смъртоносните ра
диации.

и иш чак от Кърджалийско, къде 
то брястовете също загиват.

Според него причината за съх 
ненето «а тези дървета е така 
наречената холандска болест, 
причинителят на която е една 
торбеста гъба с латинско наз
вание „Цератоцистис улми“. Та 
зи болест е пренесена от Азия 
и от дълго време бушува в 
Европа.

Ето някси данни за историята 
на разпространението й.

В Европа болест по брястове 
те е забелязана още в края на 
Първата световна война и то в 
Холандия, Белгия и Северна

болестта е много трудно и поч 
ти невъзможна.

Др. Дойков съобщава, че дъл 
гогодишните изследвания са 
показали, че холандската бо
лест се разпространява от коро- 
яди, гъгрици, разни бръмбари, 
щурци и много други насекоми, 
които живеят под кората на 
бряста и се хранят с лико или 
дървесина. Освен това болестта 
се разпространява чрез присаж 
данията или при докосване на 
корените на съседни дървета.

Борбата с холандската болест, 
въпреки че е трудна, може да 
се води главно по три начина, 
казва Дойков. Първо като се 
унищожават преносителите на 
заразата; второ-като се изряз
ват и изгарят заболелите час
ти или се отоича цялото дърво 
и се изгорят клоните и кората 
му и като се развъждат устой
чиви на болестта сортове бряст.

От европейските соротове бр
яст засега се оказва устойчив 
дребнолистият бряст, който о- 
ще не е засегнат по-значител-

система. Той 
клетки от изхабяване, да- 

Да вьзвьрнат изгубената работзсио-

предпазза аи
и и• *>
: яот в^ДУДтОСТТа иа съня зависи до голяма степен 

ст възрастта, типа нервна система,
живот. Така например кърмачето

*
п условията на работа и 

- прекарва по-голя мата
денонощието в сън. Стариците спят не повече от 

пет-шест часа, докато здравият 
дае от 7—8-часов сън. Колко 
най-дсбра разбират ония. 
то му освежаващо действие.

Смущенията се проявяват по най-различен начин. Ед
ни от болните се оплакват, че заспиват трудно, въртят се 
с часове в леглото, мислят върху преживяното през деня 
и нерядко заспиват едва призори. Други болни заспиват 
лесно, но сънят им е лек, повърхностен, събуждат се при 
най-лекия шум —■ хлопване на врата, еветване на лампа, 
скърцане на легло и тл. При трети — сънят е кошмарен 
— болните нерядко се събуждат облени 
гнали се от ужаса на съновидението.

Понякога безсънието има времен характер — след от
страняване причината, която го е предизвикала, обикно
вено сънят се възстановява... При трайно разстройство на 
съня трябва да се потърси помощта на специалиста-невро
лог.
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л възрастен човек се нуж- 

голямо е значението на съня
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* 2Причините са различни. При тъй наречения епидеми
чен или .сънен енцефалит се наблюдава повишена 
телност

съни-
по-рядко безсъние. В някои случаи болните бо- 

дърствуват през нощта, а спят през деня. Безсънието 
може да бъде предвестник на различни психически забо
лявалия. До безсъние могат да доведат и редица болести 
на органите: инфекциозни заболяващия, температурно 
състояние, заболяване ,ца белите дробове, бъбреците, сър
цето и ,т. н.

Най-често обаче безсъние се наблюдава при различни 
невротични състояния. Такива болни обикновено са из- 
бухяаливи .раздразнителни, понякога потиснати, с чувство 
на постоянна отпадналост, леоня умора, нерядяо с главо
болие. сърцебиене и др.

При лечение на безсънието трябва 
преди всичко неговият характер и да се отстрани причи
ната. Болният трябва да опазва правилен режим. Опазвани 
точно, хигиено-диетичните правила често правят чудеса. 
Болните трябва да лягат вечер в точно определено време 
Вечерята да става поне час-час и половина до два часа 
преди лягане. Да се приема малко по количество и лесно 
смилаема храна. Преди лягане да не се употребяват спир
тни напитки, чай, кафе, да не се пуши и да .не се четат 
вълнуващи книги, или гледат интересни филми. Със сту
дени крака трудно се заопива. Една топла баня ще даде
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За нашите комуни обаче из

глежда е късно да се предпри
емат мерки, защото брястовите 
гори са малко, а няма вече здр
ави и незасегнати.

РГ,
с: в■

Висок — отстоява само буковата гора

Този въпрос е загадка не са
мо за хората от нашите краи
ща. но и за цяла Европа, и 
други континетни, където има 
брястови гори. От дълги годи
ни болест унищожава брястове- 
ве и спасение за тях няма.

Неотдавна по този въпрос се 
произнесе специалистът в Ми
нистерството на горите и горс
ката промишленост, на НРБ Ге- 
но Дойков, който всъщност да
де отговор на запитвания, идва

2■
■ да се определи II

Франция. Следващите петнаде
сет години болестта се разпрос 
гранила из целия континент и 
от нея загинали почти 70% от 
брестовите гори.

В Америка (САЩ) болестта 
пристига още 1910 година, а в 
северната й съседка Канада бо 
лестта се явява ча-к 1930 годи-

а ■
■ с

М. Н. НейковВ
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Полезни съвети 

на домакините
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ва
ва

много дори резултати <и в то©а отношение.
Иначе лекарства трябва да се употребяват едва когато 

хигиенно-диетичните мерки не помогнат.

иа
на.я■

В България, според Дойков. 
заболяването на бряствете се 
наблюдава за първи път едвам 
към 1932 година и досега е об- 
хвално всички райони на -стра
ната. Съответно на това можем 
да съдим и за нашите предели, 
които са гранични със съседна 
България, т.е. че болестта по 
брястовете е могла да се яви 
около тридесетте години на то 
ва столетие. Впрочем за това 
свидетелствуват и изказвания- 
тя на по-възрастни хора от 
Висок, които помнят, че съхне
нето на брястовете не е само от 
няколко години насам, но е и- 
мало и но-рано, обаче не било 
толкова масово както сега.

Днешните брестови гори, пла
мнали от болестта, едва ли ще 
уцелеят. По всичко изгледжда, 
че брястът ше загине и в пре
делите на нашите комуни. На 
първо място защото борбата с 
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: д- При сушене праните дрехи 
зимно време замръзват. За да 
се избегне това, достатъчно е 
Дя прибавите към водата при 
последното изплакване шепа 
сол на 4—5 литра вода.
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НАШЕНЦИ В РАБОТНИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ

СТОЙКЕ ХАРЙЛ АМ ПИЕ В - ПРАВДАТА Замръзването на 
може да бъде 
вана, ако намажете 
■отвътр*, със смес от 50 г гли
церин в 1 литър спирт. След 
като приготвите сместа, разкла 
щате я добре и оставяте на 
страни няколко минути преди 
да сте я употребили. След това 
стъклото не се изсушава.

стъклата
възлрепятству-. 

стъклатаЗа тази дейност Стойне бил 
забелязан от полицията. Точно 
по това време в Босилеград ид
ват изтъкнати дейци на фашис 
ткия режим. Това са 
Захариев родом от село Божи- 
ца. който по това време живеел 
в София. Той се предсгавява -ка 
то агент всред босилеградското 
население. Тсй събира сведения 
за изтъкнати дейци на работни-

Босиле-

младежи са ги помогали на друг 
начин.

Така Стойне бива арестуван 
като комунист и изпратен в 
концлагера в Провадия на теж
ка физическа работа. Там пре
карва тежки дни заедно с мно
го прогресивни хора от Бълга
рия. Но през цялото време той 
мислил как да избяга и да про
дължи своята работа за оовобож 
дението на своя край. И когато 
вече Червената армия присти
гнала в Румъния той успява да 
избяга от концлагера.

Стойне Харалапиев се завър
та в родното си място Босиле
град при своето семейство. Той 
поема старата задача и изпра
ща младежи в Босилеградския 
отряд. За тази цел се свързва 
с Евстрати Илиев. Той изпра
ща в партизани и -своите двама 
синове — Антанас и Владимир, 
а след тя-х и други младежи от 
Бооилеградоко. Стойне следи 
движението на войската чрез 
Евстрати Илиев. Сведенията се 
изпращат на Васко Дукатски в 
отряда.

Така Стойне посреща, освобож 
дението на Босилеградско от 
фашизма -през септември 1944 
година. След освобождението 
той бива избран -за отборяик в 
Околийския 
телен отбор на Босилеград. Той 
бива предложен и за член на 
Околийския комитет на партия 
та. Обаче той Яе е избран за
щото Стоянчо Георгиев, който бе 
създал около себе си фракция 
и затова отстраняваше всички 
стари комунисти. Той представл 
яваше гаред окръжния комитет 
във Враня много честни кому
нисти като шовинисти ,опуртю 
нисти, българофили, неприяте
ли и др. Той постигаше това за 
щото лично се свързваше с ня
кои членове на окръжния коми 
тет във Враня и се разплати с 
най-л регресивните чланове на 
ЮКП в Босилеградско. От та
кова държание на фракцията

най-много страдаше средношко 
леката младеж.

По своя воля той арестува Сто 
йне Харалампиев,
Илиев; Димитър Цеков. Лазар 
Станчев, Асен Димитров, Вас
ко Апостолов. Когато се видя, 
че те с нищо не са се провинили 
бяха освободени. Обаче Стойне 
стана жертва на този терор. 
Той повторно бе -арестуван през 
1946 година. След това Стоян
чо Георгиев -става народен пред 
ставител, секретар на Околий
ския комитет .на КПЮ, предсе
дател на околийския На-родноо- 
свободителен отбор и др.

Васил Станчев

ЕвстратиЕвстати

Когато заледенеят прозорци
те и желаете да ги размразите, 
използувайте гъба, натопеня в 
готварска сол и вода. Друг на
чин е да търкате заледените 
места с парче плат натопено в 
спирт.

чеокото движение 
град. През 1943 година Захариев 
идва в Босилеград заедно' с об
ластния полицейски -началник от 
София и други видни чиновни
ци на военно разузнавателната 
служба. Те посетили селата Дол 
на Л-юбата, Бож-ица, Клисура, 
Босилеград, Лиоина, където ДЪР 
жали пламенни речи за оовобо 
ждението на Босилеградоко и 
подготвяли населението За бор
ба против партизаните. По то
ва време тези агенти събират 
сведения за някои -прогресивни 
хора от Босилеградско, 
които били и д-р Кирил 
от Любата и Стойне Харала-мпи 
ев от Босилеград и за още три
ма младежи. Веднага -след та
зи акция Стойне бива аресту
ван заради проявена дейност и 
сътрудничество с титовите пар
тизани и партизанските части 
командувани -ст Бръко. В об
винението се казвало, че докто-
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Съвети на агронома□ листните фиданки се изрзяват 
с остро ножче до 30 см дължи
на, а надземната част -на 20 см 
над кореновата шийка.

□
□
□ Как да си направим жив плет?□

При едноредовите огради фи
данките се засаждат в средата 
«а окопа, я при двуредовите — 
на 25 см рт външниле 
ве и на 50 см. между редовете, 
като се разполагат шахматно.

За да оформим пълноценна 
жиза ограда от голямо значе
ние е навреме и правилно да 
кастрим надземните части на 
фиданките като -не 
бързо да -израстиат 
на и

между
Попов

□
□

Живите -огради или плетове 
създават интимна уютност и 
условия за истинска отмора на 
човека. Най-широко приложе
ние при -създаване -на живи о- 
гради намира за сега смърчът, 
туите, лъжвкигпарисът. лигуст- 
румът, лициумът, гледичията, 
сгги-реите, -онежн-икът, нокътят, 
люлякът, черницата и 
дървета и храсти. Всички те по 
насят -силното окастряне при о- 
формянето на оградата и ггри 
-сгъстено положение години на
ред се развиват без каквито -и 
да било признаци. Освен това 
голяма ча-ст от тях -имат краси
ви цветове или парцели — ед- 
норедови живи огради. В пла
нинските и полупланинските ра 
йони на страната най-подходя
що време зя засаждане на жи
ви огради е пролетта, а в оста 
налите части те може да се за
саждат и през есента. И в два
та случая обаче почвата трябва

а Дя бъде подготвена през есента. 
Изкопава -се -окоп дълбок 50 до 
70 -сантиметра и широк 60 до 
100, сантиметра. Дълбочината от 
50 ом се отнася за

му реда□
□
о
□ леките и 

структурни -почви, а ширината 
От 100 см за двуредовите ограда. 

Добре почистената

□
а-народооевободи- п

от нежела
ни примеси и плевелни корени 
ш,я почва при нужда се подоб
рява с хумусна (горска) -пръст 
или с -ограничен тор и се връ
ща наново в окопа.

Ако

допуснем 
на височи- 

встрани. В противен слу
чай оградата не те има необхо
димата

□
ра им давал медикаменти. а 
Стойне Харалампиев и тримата

□ други
□
□

плътност и желаната 
форма. Когато фиданките буйно 
се развиват прибягваме до „же 
стоко“ кастрене на върха и стра 
ничните леторасти — една тре
та до една половина от дължи
ната на клоните.

о
п

ше засаждаме през есен
та почвата се притъп-ква, 
пролетта се оставя грубо наси
пана, за Да ттромръзне и се на
пои добре -с влага. Тогава 
степенно ше улегне сама.

От широколисните видове фи 
данки се използуват още

двегодишни, но иглолистните 
трябва да ся школувани 4—5 го 
дини и да са достигнали 50—60 
см височина. При засаждането 
централните корени на широко

□
а за□И, а

□II
-7 тя по□

Най-често ползваната форма 
на живите огради е призматич
ната, но с оглед да се удължи 
трайността им най-подходяща е 
трапецовидната форма, 
помага пряко да се огряват це
лите растения.

аIтттщ □
□ една
□

Ч която□
□
□

мнж. П. Боджаков
БРАТСТВО © 19 ЯНУАРИ 1968
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Димитровград
СТ. НИКОЛОВ

"Мк^пВеВОВеГе'I ловът ПОПУЛЯ
РЕН СРЕД 

РАБОТНИЦИТЕ

V

ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ГРАД
- ВДЪХНОВЕНИЕ

* Ловното дружество „Видлич“ 
в Димитровград става все тгз-по 
ггуля.рно и по-масово. Миналата 
година дружеството имаше 160 
членове, а в настоящата — 200. 
Макар че 
10.000 стари динара «а година, 
в дружеството се зачленяват все 
повече младежи, чиито 
доходи не са толкова високи за 
да метат да заделят средства за 

В Димитровградско

„И светБат два красиви града незе
мни, като чуден блян: единият в реката 
паднал, а другият с небето слян.“

Хр. Гоневскн членския внос е

Навярно поет ът, когато е писал тези стихове, е имал пред 
очите си Велико Търново вечер. Защото именно такъв бе, ко
гато минахме отякаквъв тунел и се 'озовахме в «его. Изведнъж 
пред нас заблестя град, сякаш някой ни тикна в средата на ня
какво блестящо кълбо. Велико Търново се разкриваше и пред, 
.и зад. и над. и ттзд нас. А дошлият за пръв път не може да 
различи коя от тези светлини е действителна, а коя е отраже
ние в гладката като огледало повърхност на Янтра. Да търсиш 
сравнения, за да предадеш тази краоота, напрало е изгубена 
работа. Защото ду ми I е „неповторим“, „приказен“ и др. .които 
най-често се чуват за Велико Търново, нямат сравнения.

И не само вечер — и денем. Една изключителна архи
тектура: покрив над покрив, къща над къща, а самият град ся
каш надзърнал Да се огледа в Янтра, чиито маслинови води, 
така вярно оглеждат.

Но Велико Търново не пленява само със своята п-риказ- 
ност. Тсй е бил българска столица, люлка на революционност, 
жажда за -свобода. И може би именно за това, че в него са се 
родили, живяли и действували свободолюбиви хора, революцио
нери, мечтатели и дръзнователи; тоя град станал и извор на 
вдъхновение. Най-пламенни, най-преданни, най-заггро-гващи.сти
хове от цяла една плСада поети. Всичките с еднаква зареде- 
ноот на чувствата, всички с застанало възхищение в дъха, а 
пак ра-зличаваши ,се един от друг.

лични

ловуване, 
се веди пропаганда за развитие
•на ловния 10ггорт. Не се спазва 
дисциплината. Наскоро 35 мла-

изпит.ди ловци ще държат 
Дружеството вече е обезпечило 
литература и други помагала и
пособия за младите ловци, за 
•да мотат по-добре Да се подгот
вят за изпита. Досега ловното 
дружество набавяйте и гончета 
„балканци“, а сега ловджиите 
имат и осем породисти гончета. 
В този смисъл дружеството пра 
аи усилия да се подобри съста
ва ,на гончетата — за ло-успеш
то ловуване

През изтеклия ловен сезон 
дружеството „Еидлич“ взе «а 
управление още 32.000 хектара 
ловна площ, .предимно терени 
където има в изобилие зайци, 

.лисици, 50 сърни. На 8.000 хек 
тара е възбранено ловуването, 
където най-много има зайци и 
яребици. На .възбранените тере 
ми ще се .развъждат зайци и 
яребици', а ловджиите са поели 
задължение да г.и пазят от бра- 
ксниери.

Днес димитровградските лов
джии живо разискват по вълро 
са как да се реализира програ
мата за построяването на лов
джийски дом. Дилеми няма по 
въпроса как да се обезпечат 
средства. Дружеството е обезпе 
чило известни парични средст
ва от -продажбата на кожи и 
членски внос — към 1о милио
на стари динара. Останалите 
средства ще обезпечат с раз- 
писването на заем, я и Обшинс 
ката скупщина ще даде парич
на помеш за построяването на 
този важе.ч обект. Още обаче 
не е определено място където 
да строи дома и това нещо лра- 
дизвиква .оживени разисквания 
сред ловджиите. Засега има

„И като гледам тоя невероятен, невъзможен град, аз ми
сля, че пред мене стои видение, сън, измама на очите..— е 
•казал Вазов когато посетил Търново. Сякаш неговите „Легенди 
при Царевец“ .посочват яа всички идни .поети, че чувства, вдъ
хновение, революцисннсст, патриотизъм, всенародноет, ще чер
пят ст Търново. Търново е история, той е гордост, но и път през 
кървави пламъци. Но за историята му, за съдбата друг път, а 
сега да видим как поетите са доживявали тоя град, кое удряло Автопортрет от бараМиливой Узелац:
върх-у лирата им.

Отговор па статията
„Гнездо недостъпно орлово 
над Янтриии шумни талази. 
Зловещата крепост сурово 
от чуката Търново пази. ..“ 

(Ив. Вазов)

с

»ЗА ЕДИН ГАРАЖ...«За нег>о Търново си е било и си остава история, която 
вдъхиозява към предаиността, към обич на своето.

За поетесата Блага Димитрова Търново е някакво стъпа
ловидно преживяване: на общинските власти, свое

волно е свалил старият катинар 
и сложил нов. По тоя начин бе 
ми отнето правото за ползване 
на гаража. Когато попитах шо
фьора, той ме изпрати до неговия - 
управител Сретен Игов, който н* 
иска и да разговаря по тоя въ
прос. Наблягах да сложим ста
рия катинар, понеже и аз и шо 
фьора имамепо един ключ. От 
15 до 20 декември колата на 
Центъра стояха под открито не 
бе зарад ината, а не че им пре 
чех, с исоего е съгласен и сами
ят шофьор. Бяхме повикани от 
секретаря .на ОС, където той 
се изказа, че не му пречи мо'я 
мотопед и че и занапред гаража 
може взаимно да се използва, но- 
той като подчинен изпълнява за
поведта на своя шеф. Шофьора 
се изказа, че досега не е забел 
язал да изчезне нещо, дори и 
тогава когато колата стояха под 
открито небе.' *

От казаното досега личи. че' 
нямам .никаква вина и не зас
лужавам да бъда опетнен по 
тоя -начин. ..Личните“ отноше
ния а,ко са били по-рано служе
бни не трябва да бъдат при
чина да се ядосваме на невинни 
хора.

Другарю редактор,
В интерес на истината, обще

ственото мнение и мой личен 
интерес, умолявам Ви във ва
шия вестник да поместите след 
ния отговор:

Във вестник „Братство“ от 22 
декрември 1967 година бр. 321 
на пета страница бе поместена 
бележка под заглавие „За един 
гараж и още нещо“ от вашия 
журналист Стефан Николов. И- 
майки предвид, че статията ед
ностранчиво тълкува истинско
то състояние и съществото на 
въпроса искам да дам следните 
пояснения: Общинската скушци 
на в Димитровград още преди 
четири години има два гаража. 
Единият използва за своите ко
ли. докато другия като неполз- 
ваем и по решение на компе
тентните органи, е отстъпен на 
мен. където пазя своя мотопед. 
Секретарят наОбщинската ску
пщина е разрешил да имаме 
ключ от гаража. И то преди га
ражът яа се ползва ст Култур
но-забавния център. Но из ни
що не съм имал против центъ
рът да ползва гаража и той го 
ползваше повече от половин го 
дина. За тоя период между мен 
и шофьора на центъра не е и- 
мало никакви недоразумения. 
Искам да пояпня, че ключа не 
съм взел своеволно, но с разре 
шекие На общинските власти.

Към средата на миналия ме
сец шофьора на Центъра без

.. Охка на смъртния одър старик, 
тъкмо над него крещи пеленаче, 
горе от радио чуй новините,, 
майка по-горе немирник гьлчи. 
още по-горе девойче запява, 
още по-горе на покрива ален 
черен котак край антена минава, 
а пък над него бял облак се спрял.“

(„Търново“)

единствениятСтрува му се на човек, когато разгърща 
вестник, „Велико Търново“ от 40 страници, навярно най-обем- 
пият вестник в НР България) издаден през юли миналата го- 

■общонародния комитет за развитие ня Велико Търново,дина от
че няма псет или писател, който да не е казал своето вълнение 
за тоя древен героичен град. където и позорът се превърнал в 
себеотрицание и пожертвувателност. предложение ловджийския дом 

да се строи край Погановски ма 
.настир (най-стария 
на немамичевската 
нас) в амбиент

.. Търново, гроб на могъщите битки и буните, 
нощем невидим аз ида под твойто небе, 
ида и ровя, и търся засмения юноша 
с ясни зеници и чисто безгрижно сърце“.

(„Гробница“ — Ас. Разцветнмков)

Един от по-младите поети — Любомир Левчев — харак
терен по модерния си подход, също от Търново са вдъхновява:

паметник 
култура у 

на контрасти 
и чудно хубава природа.

Решение, вероятно, ще се на
мери след едно по-широко до- 
литзане с ловджиите и другите 
заинтересовани фактори 
щината.

Широката акция на „Видлич“ 
само ще -е от полза. Досегашни 
те резултати в работата потвър 
ждават това.

в об-Търново!
Като мечове тежки и кървави 
бият тзоите вековни часовници. .. Панта Стоянович. .. на кристали е станало виното. 
На гримаса — 
детинският смях. .. “

(„Илюзия“) БЕЛГЗККА НА АВТОРА 
НА СТАТИЯТАМ. Б.

И много други поети: Вътьо Раковски, Матей Шопкин... 
И не само поети, но и за писателите Търново е вдъхновение за 
повести, романи разкази.

Но не само българите се вдъхновяват от тоя град И чу
жденци поети са намерили в него израз на мислите, на стре
межите .на своите полети към свобода и щастие. Ето как виет
намският поет Чу Ван пише пред развалините на Царевец:

мое знание, както и без знание
В отговора, който поместваме 

личи. че доугарят Панта Стоя
нович ме обвинява за ецностран 
чиво изнасяне па нещата 
впъзка е гаража, който съвме
стно ползва с Центъра. Точно 
е. че сведенията, съм получил 
от едната страна, но смятам че 
не трябва да консултирам и 
другата, понеже управителят ми 
педчеее дого^ола между култур 
но-забавния Център и общинско 
то събрание а същевременно с 
очите си видях, че колата на 
иептъоа са оставени на лошото 
време!

Когато писах бележката изхо 
ждах от едно длуто становище

кола
(джипът и агпегата) на ценгьпа 
трябва да. стоят павън за да 
бъде в гаоажя едт*ч чаетеч мо
топед! Ако общинските органи 
са разрешили и па двамата Да 
ползват гаража, тогава трябва 
Да питаме: а какво ще стане а- 
ко елип ден изчезнат някои ча' 
е ти от агрегата или джипа?

Ст. И.

* ^ ®
рщ

във< п Ьнш I
I

:
А. :1„Стоя пред този древеп хълм 

и слушам как въздиша вятъра.
И сякаш идва странен шепот 
през мрака на далечно минало...

1*

шм у '2-у' т*
От бялата Елада поетът Менелаос Лудемис казва: т' ш

„.. . Чалми, кръв 
щастие, добито от пожар, от сеч... 
Наргилета мирни край димящи къщи 
Търново.. . Руини на далечно време, 
цвят ца нов живот...”

червени шлемове от бронз.

1жШШ дали обществените

ш
мт---

С не по-слаби стихове лишат (и Маргарита Алигер 
СССР. Раду Боурияну ст Румъния >и много други. С една дума 
Търново е непресъхвалцо вдъхновение.

от ;' ; • Ек*

V. У Изглед от Велико Търново

Стралица 6
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ДРЕВНИ ЗАПИСИ ЗА НАШИТЕ КРАИЩАсНа ч-адашсдсас-кл! талпи

ЛУКАВИШКИ МАНАСТИР<5 диисшйаш^иКР
деше (К. Иречек — Пътувалия<с} Пловдив 1889 г. стр. 491)

от ограда. Мястото между вър
ха и потока е толкова тясно, че 
кулата едва ли е могла да слу- 

•жи за отбранна цел. За мина
лото на тази зграда, която като 
съединение на кулата със 
мия храм е голяма рядкост в ив

' Една от най-интересните стра 
нпци, които Иречек е посветил 
на нашите краища, несъмненно 
представлява описанието на о- 
колносгта на село Лукавица и 
Лу.кааишкия манастир — ста
рия Лукавишки манастир, кой
то днес не съществува. Иречек 
посетил Лукавица на 24. август 
1883 година. Той не е тогава 
знаел, че само четири години 
преди него Лукавишюия мана- 
сти1р посетили и двама сръбски 
учени, прочутите археолози Вал 
трович и Милутинович, описа
нието на които също ще преда- 
дем тука (зарад сравнение),, но 
в един от идущите броеве. Да 
видим .какво казва Иречек:

„Когато минахме реката, коя- 
,то тече в дълбок врез между 
големи .наноси от честите «аво 
дения, влезохме в живописна
та около 25 минути дълга до
лина на един поток, който се 
влива в Лукавачката река от 
ляео. На долния й край близо 
до устието лежи особена черко 
вна развалина, на горния, й край 
селото Лукавица. Богатата рас
тителност, .прасната 
на покрайнината и шумът на 
водите напомнят на някой ал
пийски кът; орехи, дъбове, яво
ри, върби, круши, сливи със 
сини или жълти плодове и 'ви
соки царевици засенчават мно- 
гобройните 'Кладенци и водоско 
ци около селата, които бяха 
съвършено празни. Жителите 
се бяха пръснали по хармани
те на своите нивя .по околните 
склонове. Покрай глог, сплетен 
с навит тук, в този задпланян 
•ски край се вижда 
трън
южно растение; в Трънско оа- 
че ми казаха, че този трънист 
храст е бил пренесен ту« тепър 
ва преди 20 години и то от чер 
гарите цигани.

Разваленият Лукавишки храм 
е съвършенно особена сграда. 
Самата черкова е незначител
на, само 7 крачки дълга и 5 
широка, с полукръгла апсида; 
първоначалният тухлен 
който вече отдавна се е събо
рил, селяните неотколе замести 
ли е дървен покрив. Над черко 
вното предверие се издига три
етажна четвероъгълна кула, от 
страни пет крачки широки. Ней

ни те страни са грубо направе
ни от речни обли и чупени ка
мъни. между които хоризонтал
но са зазидани греди. Най-ви
сокият кат е имал параклисче 
по цялата му дължина сводооб
разно, с четзероъгълни 
зорчета и триъгълна апсида, по

сечейств^^^г0?!^ век> п° “^комически причини,
едно лстр ДСК11Я< буржоа се ограничавало предимно на
едно дете. Такова семейство искало детето да бъде единствен

На цели* ««ата капитал. В .работнически^семей- 
'пРавило, имало повече деца. Днес такива схващания 

д л®ели> защото съществуват други причини, които оп- 
]??? т роя ,на ЯвЦвта в семейството, преди всичко икономи
ческите условия, квартирните възможности, възрастта на ро
дителите, заетостта на двамата родители и т.н. Броят на де
цата днес се планира на по-разумен (Начин 
семейства с едно, две, а (рядко

са-прз-

и затова срещаме 
с три и повече деца. Преда 

в-синко родителите е града се определят за едно дете.
Дали единственото дете, въпреки най-добрите условия 

за лично развитие, винаги реализира всички тежнения на 
своите родители? Дали „единственото дете“ .винаги Ще бъде 
най-умното наше дете, най-подготвено за живот?
™ "СИХОЛОЗИТе' С014>10лозите> педагозите и други учени 
. ер ват че „единственото дете“, преди (всичко, своята лич- 

°ИЛНа Т0нденция егоизъм, егоцентризъм, 
саможивост. Такава ситуация се създава затова защото един
ственият син въобразява, че светът е създаден, заради него.' 
1ази мисъл засаждат в психата му неговите родители, които 
прекадено го защитават, обичат по сляпо и особено много из
тъкват неговата личност. Това обременява етето с прекале- 
ности за важността на своята личност на единствено дтее, осо
бено ако му се угажда, и изпълняват всички капризи, 
е. че в хармоничното и здраво семейство и единственото дете 
ще бъде правилно социално възпитавано и напътствувано.

Семейството, заради сляпата си любов към единственото 
дете, не трябва да г-о слага „под стъклена камбана“ 
деля от неговите връстници и широката социална среда. В 
противен случай родителите не ще могат правилно да схва
нат личността на своето дете. неговите положителни и отри
цателни характерни черти, темперамент, форсирането на ха
рактер .на младата личност. Реално гледано, семейството тря
бва да съгледа и всички негативности на своето единствено 
дете, да -ги- коригира със съвети, напътствия, личен пример, 
и социални алтуристически тенденции. Само «ко се постъпва 
по този начин детето ще стане нормална морална, автоном
на. интегрална обществена и

Прекадената, болна любов на родителите към единстве
ното дете, прекомерно :ще свържат детето към себе си и това 
още поради неговото латолзгичеоко състояние:

Ясно

зеленина
и го от-

Погаповски манастир — следващ маршрут иа Иречек

чиито .стени още се познават 
фрески. Средният кат, без съм
нение само стъба. има голи сте 
ни с два мазгала от страна. До
лният простор е постлан с ка- 
мъне и по стените е бил укра
сен по-м,алки ликове на све
тци, приложено изработени на 
тъмен фон в два реда един 
над .друг; на светците, кои
то свети.ите държат в ръцете 
си, се четат отломци от старо
славянски надписи. Лицата на 
светците са изподълбани от тур 
ните. Целият храм изглежда, 
■като да е бил някога засипан с 
'пръст и отново изровен. Ста
рите брестове и явори се яадпре 
ват с височината на кулата, ко
ято съвършено закриват. Око
ло развалината се забелязват 
и купове дялан камък и следи

точната архитектура, няма пре
дания; селянинът, който ни от-

дядочестна личност. вери черквата каза, че и 
му (бил уж 120 годишен, как- 
тз изобщо по селата годинитеказашки 

(палиу.рус), съвършенонеговата не
самостоятелност, ленивост.1 'самозадоволство, деструкгивен 
циалеи характер. Това състояние може успешно 
чи, ако родителите -включат колгеотз може по-рано детето в 
някое от предучилищните учреждения; детски ясли, детски 
дневен дом, забавачница.

Колкотз'е възможно повече нека единственото дете да 
.■си играе със своите връствници, другари, в къщи, на двора, 
в парка, игрището за деца. На тези места то ще стече соци
ална култура, (респективно обществено възпитание, което ще 
допълни домашното възпитание, макар то и да е най-опти
мално. В кзнтактирането с деца единственото дете се оагто- 
ссбява за общеотвени релации и реализиране иа по-добри ли
чни и жизнени резултати в къщи, в училището и вън от тях, 
изобщо в .самия живот. П!о този начин то ще се освободи от

на старите хора много се над- 
качат) уж не знаял. кога 
„църква е служила“. Селяните,

Мит-

и асо
тазида се спре-

казза, дохождат тук на 
ров ден“.

Освен това извънредно любо
питно описание на Иречек, да 
отбележим, че той тогава запи
сал как е близката 
„Каваци“ между Врабча и Ди
митровград имало плочи с рим 
ски надписи. От Лукавица. Ире 
чек се отпрашил през Планини 
ца и Държини към Власи и По

местност
свод,

така наречената травма на единственото дете. т. е. 
последствия яа болна разглезеност, отстъпчивостта на роди-

опасните

телите, егоизмът, отчуждаването на детето.
Проф. Вл. Чолович гаиовоки манастир. ч>*■

(С. С )
и а

СЪМЪРСЕТ МОЪМ заслужаваше славата, с която се ползу
ваше. В онези дни поезията, която той 
пишеше, бе на устата яа всеки млад 
човек малко „извън законите“.

Но всичко това се бе случило пре
ди много години и вече близо четвърт 
век дон Калисто е пренебрежение към 
всичко се бе оттеглил от света и живее
ше уединен в своя (роден град Ечия. Бях 
загатнал на приятеля ои Диего, че мар
шрутът ми от Севиля води през Ечия — 
това малко, прелестно андалузко градче, 
— и той ми предложи да направя ви
зита на вежливост на този велик ста
рец, Чул бях, че дон Калисто позволя
ваше на млади писатели при случай да 
го посещават и че се увличал в разго
вор с тях с онзи патос, с който е нае- 
лектризирвал слушателите си в дните 
на евоито величие.

— Как изглежда той сега? — запи-

списания. Какви ли мисли спохождаха 
псета, когато почиваше тук в топлите 
летни вечери? На стените под колана- 
дата бяха закачени картини из испанс
кия живот, похабени от времето и мръ
сни. Отстрани, към вратата, бяха прик
репени два пистолета и аз си въобразих, 
че това ще е било оръжието, което Сай
та Ана бе използувал при многобройни- 
те ои дуели. Целият дом бе погълнат от 
онзи романтичен дух. който безсъмне- 
ние отговаряше на живота, който бе во
дил дон Калисто. Да, така трябваше да 
живее и умре един велик -поет.

Запалих цигара. Бях дошъл на уре
чения час и тъкмо се чудеш какво тол
кова можеше да задържа стария човек 
горе, когато чух шум от стъпки Дон 
Калисто Де Санта Ана бавно слизаше 
по стълбите и в ръката ои държеше мо 
ята визитна картичка. Пред мен застана 
висок извънредно слаб човек, с бяла буй 
на коса. лице с цвят на слонова кост и 
гъсти черни вежди, под които блестяха 
две живи очи. Облечен бе в черен кос
тюм, а неговото държане подсказваше 
увереност и благородство. Дон Калисто 
бе точно такъв, какъвото го бях предста 
вял в мислите си, и сега, като го гле
дах. разбрах защо той бе покорявал чо
вешките сърца Моментът бе необикно
вен; тук на две крачки от мен стоеше 
наследникът на великите, стари испан
ски поети. Чувствувах се смутен. Добре, 
че отпреди бях подготвил встъпителна 
фраза, с която омятах да го поздрава 

, — Особена чест е за един чужде
нец. маестро, да се запонае с такъв ве
лик поет...

Както че пламъче «а веселост про- 
бяг»а през живите му очи е една ус
мивка открои линиите на неговата стро
га уста.

освен да се представя в дома на дон 
Калисто в определения час.

Ечия изглеждаше да е бил в мина
лото град се известно значение. Много 
от старинните бели къщи, заобиколени 
с високи зидове, имаха огромни порти, 
над които личаха внушителни фамилни 
гербове, останали от времето, когато 
към Испания бяха се стичали богаствата 
на Новия свят и златото на авантюрис
ти, дошли тук да прекарат последните 
години от живота си. В едня от тези 
къщи живееше дон Калисто и когато на 
другия ден дръпнах комбанката, по
мислих с чувство на задоволство колко 
подходящ беше целият този стил за го
лемия поет. Минало величие лъхаше от 
всичко наоколо.

Въпреки че камбанката проехтя в 
дома на Санта Ана. никой не се отзова 
да ми отвори. Повторих, а след това и 
трети път дръпнах въженцето. Най-по
сле една стара жена открехна вратата 
и ме попита: , .

— Каквото искате, господине?
Тя имаше чудни черни очи, но ли

цето й изглеждаше сърдито. Предполо
жих. че това е домакинката да дон Ка
листо. и подадох картичката си.
, , — Имам среща с вашия господар.

Тя отвори вратата и ме покани да 
вляза, помоли ме да почакам и тръгна 
нагоре по дървената стълба.

За разлика от улицата дворът бе 
приятно хладен. Неговите размири бяха 
скромни, но благородни и предразпола
гаха къ.м догадката, че някои последова 
тел нв конквистадорите бе наложил тук 
своя вкус. Масивната сграда обаче бе 
овехтяла, с олющена боя и тук-там ма
зилката беше паднала. Всичко наоколо 
подсказваше за атмосфера на бедност, 
«о не и ,«а нищета. Знаех, че дон Кали
сто имаше оскъден доход; той лесно бе 
печелил пари и не придаваше особено 
значение на .тяхната стойност — харче
ше ги безразсъдно. Виждаше се, че той 
сега живееше бедно, но изглежда, отми 
папаше това неудобство с пренебреже
ние. В средата на двора бе поставена 
маса с два люлеещи се стола отстрани, а 
върху нея бяха разхвърляни вестници и

П

ЕТЪТ
В живота си не съм проявявал осо

бен интерес към забележителните лич
ности, нито пък съм могъл да понасям 
болезнената страст на някои, ксито бър 
зат да се ръкуват с прочути хора, така 
че когато ми се предствяше случай да 
срещна някой много известен човек би- 

или постижения, обикновено

тах аз.
— Великолепно.
— Имаш ли някоя негова снимка?
— Бих желал да имам, но след три 

десет и пет годишната ои възраст Сан
та Ана отказваше да позира пред обек
тива; той казваше: за следващите поко
ления аз искам да остана млад.

Признавам, че счетох тази суетна 
мисъл за трогателна, тъй като на мла
дини
мъж. И още повече, този затрогващ со
нет, написан когато бе (разбрал, че мла
достта завинаги го бе напуснала, показ
ваше с каква горчива болка Калисто бе 
следил • отминаването яа онази красота, 
която доскоро бе така фантастично по
читана.

ло по чин 
търсех вежливо извинение, което ми да
ваше възмножност да избягна тази чест. 
Ето защо когато моят приятел Диего 
Торе предложи да ме предстваи на по- 

Калисто де Санта Ана, аз отказах. 
Но за първи път «е бях искрен към 

себе си; Санта Ана не само бе велик 
поет, но и вдна велика романтична лич- 

,щеше да бъде особено ин-

ета

поетът е бил изключателно хубав

ност и за мен 
тересно да срещна остарелия вече джен- 
тъмен. чиито приключения на младини

Знаех обаче.бяха станали гелендрани, 
че той не бе добре със здравето си, и 

че за него една среща с 
ще представлява безпокойство

предполагах 
непознат 
и вълнение.

Калисто де Сайта Ана бе последният 
потомък на Великата школа; в един 
свят, скъсал с ром антиката, той водеше 
брайроновско съществуване и бе описал 
поетичния си живот в стихове, които му 
бяха донесли голяма слава. Аз, разбира 
се не можех да съдя за тяхната стойност 
сега. тъй като ти бяха чел преди пове
че от две десетилетия, но спомням си 
как бях пленен тогава от многообразна
та жизненост и омайваща звучност 
стха. Несъмнено бяха сплопен да вяр
вам, че Калисто де Санта Ана наистина

наВсе пак отказах предложението 
моя приятел; задоволих се да прочета 
още веднъж поезията, която така добре 
бях познавал и да поскитам из слънче
вите улици на Ечия. но разбирате какво 
бе (моето учудване, когато при пристига 
нето ми вечерта е хотела получих крат
ка бележка от самия дон Калисто де 
Санта Ана. Диего Торе му бе съобщил 
за моето пребиваване в града и 
рецът ми пишеше, че ще се чувствува 
особено щастлив, ако го посетя в едина
десет часа на другия ден. При това об
стоятелство за мен Не оставаше друго.

— Аз не съ.ч поет, синьор, а търго
вец на четина. Вие сте сгрешили, дож 
Калисто живее в съседната къща.

Бях погрешно попаднал в чужд дом.

ста

на
Превод от английски; 
Йордан Михайлов
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, йОт две родини съм в Га
бровец. Една вечер поканих 
на гости местен жител — 
кореняк. 5

След като завършихме ве
черята и се наприказвахме 
доволно, дойде време за раз
дяла.

На тръгване м-оят гост се 
удари по челото и рече:

— Вре, как забравих, че 
имаш малко дете и не взех 
със себе си поне някое бон- 
боиче. То не бива така, ами 
я виж да ми подадеш скри
шом някой бонбон, че да му 
го дам.

— Бонбон ли?

СТР. 8
?!I
8
8.8

Пак актуална обществено-политическа зада
ча. Пред трудовите колективи, пред синдикал
ните организации и останали обществено-полити
чески организации се поставя въпрос как да из
пълнят тая отговорна задача — релзборясет на 
директорите.

Ние, журналистите, не можем да ви бъдем 
от (голяма полза, осве)н да ви информирам как е 
било до сега и как да постъпите тоя път. полз
вайки се от достиженията на науката!

Ако във вашата среда (град, село, община) 
търсите човек за директор на някое предприя
тие трябва преди всичко да имате предвид след
ното:

1 §
&$
$
&I В

казах аз 
— То не остават у нас, мал-
ката ги яде, докато се свър
шат. Но щом държиш да й 
дадеш нещо, на масата има 
две вафли, вземи едната и 
й я дай.

й
4

Е Досега правихме ротация на меките крес
ла, а не на директорите,

Е Досега рстирахме (премествахме, тласках
ме, превеждахме (директорите от едно в друго 
предприятие, значи хоризонтално).

В Досега дори рстирахме и предприятия, а 
директорите си оставаха По местата си.

Тези досегашен наш елит трябва да се взима 
под внимание и ако се решим да направим от
весна ротация или да изберем съвсем нов чо
век за директор, да водим сметка да не станат 
някои усложнения.

Обикновено когато се избира директор се ка
зва: това е добър другар, голям обществено-по
литически работник, „Капитал“ купил още 1947 
година и още го пази неразрезан, 
толкова е силен, че дори след две разформирани 
предприятия той остана пак директор. Но сега 

само една трудност. Другаря (за когато ста
ва дума) няма широко
ва народа. Другарят изгубил връзки със широ
ките народни маси. И при наличност на такива 
трудности когато се касае до сърцето на един 
директор, недей да го мените Прибегнете ДО 
вай-съвремените постижения в -медицината и 
направете пресаждане на ново сърце.

Операцията е съв-сбм проста 'и проверена. Ако 
другаря има всички останали условия от общест
вено-политическо естество и благонаклонсст на 
ооществонз-политнчежите работници трябва да 
намерите един директер който тези условия ня
ма, ,но има само добро (здраво, широко, народно) 
сърце. Ликвидирайте този директер и пресадете 
негозето сърце ня заболелия перспективен ди
ректор. По този начин вие залаззате кадрите и 
те избегнете твърде неприятна акция, която на
ричаме — реизбсрност-

Полззайте съвременните постижения на ме- 
вкнаги Ще -им ате здрави и 

в стспанствсто!
Ако запазим нашите кадри сага. утре ще ни 

бъде още по-лесно. Науката работи да направи 
изкуствени части за директор. И утре ако има
те' някой проблем с тази така. важна функция 
на нашия стопански и обществен живот ще мо
жете Да я рентите без мъка. В нашите магазини 
ще се продават части, като сърца, меаъци, гра
мотност. очи и др.

И ако вашия директор например е късоглед 
работите на предприятието, ще му купите но

ви очи, директора ви не е достатъчно грамотен, 
което може и в бъдеще да се случи, щ-е му ку
пите нарочно направена Абецеда, чрез която ще 
може да чете и смята доколкого искате.

Другари, вижте ,как ще решите сега въпроса 
директори. Бъдете убедени, утре Ш-е 

бъде мнгоо по-леоно: един директор и нови 
Досега «и беид» трудно, че нямахме въз- 

възобновяваме вече остарялите ди-

Богдан НИКОЛОВ

§А-а-а-, не бива! въ- 
Тя видя Iзрази моя гост., 

вафлите и ги знае, че са на 
масата, преди да дойда аз. 
Но все пак п чакай да

I
ГИ 1 ввзема зп моето дете.

Така и направи.
(„Стършел“ — София — 

Й. Йор.)
1I к

& IЙ
' >; я8Лаф-мухабет Бай Онзи- политически й

%Дваисетшести Iизмав с ъ р ц е , както каз-— А, ако големия спредвиже 
пието из града?

— Е. това не ни засяга. За 
това нека да му мисли община 
та и,нейния щаб за елементар
ни бедствия. Тсй е длъжен да 
мобилизира

,— Здравей, кумка, „безпоко
иш“ ли се?

— Хич, даже!
— Как така да не се „безпо

коиш“, нога е 26 под нулата?
— Така. Аз не се „безпокоя“ 

когато грееше слънцето и вси 
чки боклуци по улицата се виж 

даха, та когато снега покри вси 
чко и из улиците лъхна све
жест и чистота.
'— Според тебе всички кому-

1
&(8.
1йзагражданите 

да почистят улиците и пъти
щата и въст&нови съобщенията.

— С едва дума-всичко на гър 
ба на нещастния гражданин.

1Една госпожа ходила в сана
ториум за отслабване и пред 
завърщането ои оттам написа- 
ла на съпруга си да подготви 8 
децата за изненада. Бащата съ- 8 
брал четирите деца в стаята и 8 
ги попитал: ;

— Искате ли да излезем на 8 
разходка с една съвсем тъяич- 8
ка майка? 8

— Добре, но какао те правим 8
с дебелата? 8

я

НЕ ВАЛИ &
от данидицииата -и

кадаи
Димитров- 
благодаре

на лни свъпроои на 
град са разрешени 
ние на сняга.

— Разбира се. Само в Култур 
лошата

Iсняг На прием млада дама се за
познава с писател и го пита:

— Книгата, която сте написа 
ли, пак ли така трудно се пи
шеше, както трудно се чете.

ния дом още вони от 
канализаци, но това е вече въ
прос на културата а не на град Е11

ските комунални.
— Каква друга услуга очак

ва вашата „Услуга" от — На него. ами на нас ли?
— Още един въпрос.. Когато 

снегът си отиде и главната ни 
улица от бариерата до гарата е 
отново непроходима за кола. Ще 
хвърлиш ли някоя кола ча
къл в дупките.

— Не, аз нямам кола и не ми 
пречат тези дупки.

— Е, кой тогава, ще трябва Да 
разреши този, така спешен 
въпрос.

— Този въпрос би трябвало 
да разрешават общинските „от
ци“. Но, за неговото разрешение 
ще почакат докато не си купят 
собствени кола и започнат да 
ги блъскат из тия канари. За 
сега те се разхождат с държав 
ните и не чуетвуват неравнините

— Мерси „двадесетшести“, ха 
йдс сега па шкембе при „мерак 
лията“.

втози
сняг, след като той очисти гра
да от мърсотиите?

— Па, може да ни донесе °" 
Ще някоя заплата повече!

— Как, така? .. .
— Ем-и така ... Ще ударим 

„самооблагане“ на чистотата. 
Гражданите сега се движат из 
улиците без да си цапат обув
ките и харчат пари за вакса. 
Тази услуга трябва да се залла-

„Горещи благо-Обявление:
дарности на лицето, което ми е

Не- йоткраднало леката кола. 
ка сега той се помъчи с нея. с вашите

ви
ачасти, 

можиосг да 
ректори...Млада жена казва една сут

рин на съпруга ои:
— Знаеш ли, скъпи, тази наш 

сънувах . ..
Той въздъхла и отекчено пи-

Здрави мисли на болни
теми

та:
ща. — Колко пари ще са ти ну

жни?— Абе, тази услуга не е от 
„Услуга“, а от бога!

— От бога е и водата, 
гражданите дават всеки месец 
толкова, колгеото им отрежем.

— Значи, вие с господа имате 
един вид кооперация.

— Разбира се и затова никой 
нищо не ни може!

па
Започва писмен изпит. Учи

телят казва на един от учени
ците:

— Надявам се, Петре, че вече 
няма да те хващам в преггисва-

Хирургията всъщност открива 
нашите вътрешни (резерви.

Има много хора, които и след 
операцията ои остават без. . . и- 
нициатиза.

Самоуправление — това зна
чи на всеки работник да се пра 
сади директорско сърце.

Лекарите все още подслуш
ват хората.

Полтрон — това е човек, кой 
то лъже че има ишияе.

не.
Бай Онзи — Аз също се надявам . . . Момчило Андреевич
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