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Така ще бъде и другаде в света. И там жените ще по-
■ лучат цветя от близки, от любимите и любяищте.
■ Но...

... майките, сестрите, съпругите във Виетнам днес няма 
| да имат такъв празник. Техните деца, мъже, братя и те — 
" жените на Виетнам, вместо цветя — кръв ще гледат днес. 
° Ще гледат от бомби разкъсана плът от своята плът. ■ И ще 
* се срещат очи в очи с убийци, изпратени отдалече. А очите им 
\ ще искрят омраза. Омраза срещу злодеите-угнетители.

Но и любов ще има в тия очи.
Любов към свободата.
И тая любов днес, както и утре, полага цветя на гробо

вете на падналите за свободата на виетнамки и виетнамци. 
И от тези гробове утре ще цъфти цветето на свободата г 
червено от днешната кръв.

Днес стотици американки — майки, вместо цветя — ще по
лучат телеграми: „синът ти загина във Виетнам ... И черна 
забрадка ще бъде дар за Осми март. Майката известно време 
ще крие истината от другите деца. Но утре?

Утре ще дойде телеграма за второто дете. И докога? 
Затова майките и сестрите, техните синове и братя, вчера 

демонстрираха пред Белия дом. Демонстрират и днес, ще де
монстрират и утре. А след това пак път за Виетнам, — жи
ви н завърщане от Виетнам — мъртви. И питат се майките 
в САЩ нима съдбата на тяхната страна зависи от Кхе сан. 

Джонсън мълчи. Неговият син не е във Виетнам.
Ние днес на нашите жени ще дарим цветя, повече вни- 

“ мание и любов. И при това ще си спомним, че виетнамката 
° в ръцете си държи окървавена рожба, а американката те- 
“ леграма. _ „

И питаме се, на Осми март 1968 година, виновни ли са
■ тия майки. Ако не са, кой е виновен? _

Виновникът седи в удобно кресло в Белия дом и Пента-
\ гона. И какво лицемерие — той днес също така ще честити
■ Празника на жените-майки. А. Л.
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□ ХНОЛОГИнТА И НЕСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ И ИДЕО-
□ ЛОГИЧЕ^ко-ПОЛИТИЧЕСКОТО ИЗДИГАНЕ НА ПАРТИЙН
□ ИТЕ КАДРИ.

§ комунистите са поникнали след 
сгБие естествените процеои към 
интеграция «а Съюза на кому
нистите от стремеж да се раз
бият тесните му рамки на дей
ствие и н о края от непосредстве 
ните и общи интерзен за свърз
ването на общинските организа
ции за обесяечаване на творче
ска атмосфера, в която успеш
но да се решават общита прзб. 
леми.

Не съществува опасност в та 
кова сдружаване да се забави 
процеса към още п^-сомостоя- 
телна работа на общинските ор 
гаиизяции. Напротив решенията 
на общинските комитети за у- 

(Следва на 2 сгр.)
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□

О
Доказвайки, че 

активност в реорганизацията е 
само „предусловие за съществе 
но преобразование в Съюза на 
комунистите“ секретарят на Об 
щинегеия комитет на СКС в Пи 
рот Йован Манич в доклада си 
„Ролята и задачите на междуоб 
щинската конференция на Съ
юза на комунистите в Пирот“ 
подчерта, че практиката 
върди изправността на всичко, 
което_ се' предприема в преобра- 
зяването на нашето общество и 
правилността на 
че реорг кизацията 
на комунистите е част -от всес
транен и единен процес на де
мократизация на базата и над- 
стройскзта в светлината на са
моуправлението и разпределе
нието, т. е., стопанската и обще 
ствена реформа. Ощук и логич 
нсто заключение че единството 
в Съюза на комунистите да се 
осъществява само, върху зада
чите, които пред общинските ор 
ганизации, комунистите и меж-

дссегашната те отношения към приемането 
на невн членове в Съюза на ко 
муниегите. С~лена на образо
вание, се из-.дщва в доклада, не 
може вече дд бъде първото у- 
словие за приемане в редовете 
на Съюза на комунистите. За 
да стане член на Съюза човек 
трябза |Д,а 'изпълнява „основно
то предусловие“... „трябва да 
бъде неговото отношение към 
обществено-стопанската рефор
ма, към самоуправлението, зна 
чи, към нашата социалистиче
ска ориентация“, да е безпоща
ден борец срещу бюрократизма, 
национализма, шовинизма ес
нафския анархизъм" (из докла 
да). .. Такава ориентация отва
ря един нов, също така демо
кратически процес — отчужда
ване на част от идейно-полити
ческите сили, които действуват 
противно на нашите становища 
и те трябва да напуснат редове
те на Съюза на кщдше иге, 
което още повече Ще засили е. 
ДИ1НСТВРТ0 в СК и ще го оспосо-

а

□

ПОТ-

Из работата на ССРН е Димитровград
сганокжцето, 

на Съюза ЩЕ СЕ РАЗШИРЯВА ГРАНИЧНОТО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО
тясно сътрудпичество между 
трудовите организации.

В контактите за развитие на 
сътру тничество

Общинската организация на Социалистическия съюз в 
Димитровград трудовите организации и другите обществено-по
литически и културно-просветни органзации показаха извън
редни успехи във възстановяването на сътрудни.чество и прия
телски отношения със съседни общини в НР България.

Положителният опит на българската народност от Ди
митровградско създаде в тези рамки реални основи за по-на
татъшното й организиране и развитие.

пограничното 
с близките и по-далечни райо
ни в НР България в Димитров
град се ппи-зава значение на 
вижданията, които досега два 
пъти се годишно организираха 
на територията на общината.

За такова сътрудничество се 
застъпват обществено-политиче 
ските сили на българската на
родност в Димитровградска об
щина. Естествено за реализи-

Част от обществшз-политиче 
ската дейност на Соц алисти- 
ческия съюз в Димитр вград в 
1968 година ще се състои и в 
развитието на погранично сът. 
рудничество със Сливница, Дра 
гоман, Годеч и други места и 
общини в НР България. Д се
гашните срещи в приятелска 
атмосфера бяха от вз «миа пол 
за и заплануваните гостувалия 
на димитровградския любител
ски театър и другите любител 
ски ансамбли допринесоха към 
по-нататъшного развитие на 
добросъседски отношения. В 
този. смисъл в Димитровград 
са готови да далат възможност 
на съседите с културно-забав
ни програ мм да участвуват в 
тържествата по случ й Деня 
•на младостта — празника на 
българската народност в Дими
тровградско. Соц 'алистачески 
ят съюз и димитровградските 
културни институции са готови 
да приемат всеки ансамбъл ог 
НР България. който мгнава на 
път за вътрешността на стра
ната да прела де концерт и за 
димитр звградчави.

През настоящ-та го"мна в 
програмата за поогп-н-иччо сът 
рудничество се предвижда Да 
се състоят три спортна срещи 
между баскетболни отбори, ка
кто и на отбори по ръчна топ
ка и шахмат.

Без оглед на това че досега
шните инициативи на колекти
ва на димитровградските учили 
ща за усгановпвонето на връз
ки и сътрудничество с такива 
в съседната страна не дадоха 
очакваните резултати, идеята 
за взаимна п~лзз н обмена на 
опит в пе-а-р-ичрск-та пабота 
в този смисъл и през настоя
щата година димитровградски
те училища ще продължат да 
сътрудничат с училищата в НР 
България.

Досегг.шните връзки между 
представители на Димитровград

обществено-политическиските
организации с представители на 
Сливница, Драгоман, Годеч и 
Софийски окръг се развиваха 
без папълно определена програ 
ма и зарад тота не бяха органи рането на такива похвати е не

обходимо двустранно съгласие, 
а програмата на, Сощфлистиче 
ския съюз, дгвл реална, основа 
и зя. разширяване, на сътрудни
чеството, ■разби.рателстврт:^ и 
дружбата.

опрани добре. Но и покрай то
ва те дадоха добри резултати. 
В тях, в действителност, се чув 
ства взаимен стремеж към съз 
даване на атмосфера на задъл 
бочаване на отношенията и съз

М. Б.даване на условия за още по-

РЕОРГАНИЗАЦИЯТА В БРОИКИ
Йован Манич чете доклада

низалия (11 самоулравителни 
и 19 местни), в Бабушница — 
12) 11 местни и 1 самсуправи- 
телна) и в Димитровград 12 (че 
тири самоуправителни. и. 8 мест 
ни).

Преди реорганизацията на 
територията на междуобщинс- 
ката конференция е имало 245 
партийни организации, В пред 
приятията и кооперациите е и- 
мало 143 селски първични ор- 
ганизацнии, 70 в предприятия
та и кооперациите, 11 в учили
щата, 14 в учрежденията и се
дем териториални организации 
на Съюза на комунистите. На 
територията на Общинския ко
митет Пирот в 139 организации 
са зачленени 3.708 комунисти: 
в 59 организации на Общинс
кия комитет в Бабушница —

би по-ефикасно, по-идейно и 
по-партийно да изпълнява своя 
та задача на авангард.

Междуобщинските конферен
ции не са никакъв „по-висш 
орган"

дуобщинската конференция по
ставят сегашното 
най-дем знрдтичните 
сътрудничество, в упоритата ра 
бота в разясняването на същно 
стта на реорганизацията, само
управлението, производството и 
разпределението, в решителна
та и организирана равносметка 
със силите, които спъват рево
люционните процеси 
опити да 3'мъглят нашите пъ
тища и внесат идейно-политиче 
скя дезориентация.

От своя сгрона, реорг-низ-ци 
ята постави и въпроса на нов-и-

развити-е в 
форми на

които
мислеха, или мислят че между- 
общинскиге конференции са са 
мо въвеждане на околийски ко 
митети „на малки вр та“, в до
клала са конлечзчпзни схпащд 
нията на болшинството, че но
вите организационни форми па

Отговарайки на ония. ЯСЕНОВ ДЕЛ
техните

Ще се елек
трифицира

ОБЕДИНЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ЗА ПЪТИЩА
1,096, а на територията на Об
щинския комитет в Димитров- 

1,05о комунисти са бм-
Тезн дни започнаха подготов 

ки за електрификация на се
ло Ясенов-дел едно от . петте 
неелектрифицирани села в Ба- 
бушннчка община. На събрани 
ето на което присъствуваи пред 
седателят на Общинската скуп
щина. бе избран отбор по елек 
трификация и в скоро време 
ще се пристъпи към провеждат- 
не на плана за електрифици
ране на селото.

7 град
ли зачленени в 47 селски оргакатего-Тру.Довите колективи н-| пред 

причтият-г за пътища в Ниш и 
Враня реших- на неотдавна то 
велените референдуми за обе
динението на тези две предпри
ятия ст района на Южна Сър
бия.

първа, втора и трета 
рия. низации и предприятията.

След реорганизацията — кар 
тнната напълно се промени. 
На територията на трите общ
ински комитети броят на само- 
управителните и местни ор
ганизации стана 53. с общо 
5.854 членове на Съюза на ко
мунистите. Сега Общинската ор 
ганизация в Пирот има 29 орга

Новината е толкова по-рац- 
ваща, зашото такт ще има по
вече вероятност да бъдат решз- 
ни въпросите за поправяне на 
пътищата в Бсилег-адско и 
Димитровградско, където това 
е належаща нужда ог години 
насам.

Обединяването ще осигури 
посече възможност за солидно 
поддържане на пътищата в то
зи район който разполага с о. 
коло 2.150 километра пътища от Митко Стойчевм. н. н.



От междуобщинската конференция в Пирот

КОНФЕРЕНЦИЯТА ВИД НА ИНТЕГРАЦИЯ 

НА КОМУНИСТИТЕ
(Продължение от 1 стр.) че, несигурният пазар пречи на 

сътрудничеството и създава не
сигурност. .. От селскостопански 
те ссигураници в общината се 
нзимат средства, а други реша
ват къде ще се изразходват те
зи средства... Производителите 
никой не пита за увеличението 
на размерите за осигуровките. 
Тс и не знаят защо постоянно 
се увеличават,

Велимир Джорджевич: „Ста
новищата, които трябва да из
граждаме на междуобщпнеката 
конференция трябва да произ
лизат от предварителните рази
сквания в общинските органи
зации. Само така може да се о- 
безпечи правилна функция на 
конференцията. Той се изказа 
за акция на комунистите в тру 
довнте организации, които да 
бъдат идейно-политически ини
циатори 'и носители на интегра
ционни процеси между трудо
вите организации.

Драгомир Николич — Шипа:
указа на опасността междуоб- 
щвнеката конференция да прев 
земе инициативата от органите 
на самоуправление и местните 
организации в Съюза на кому
нистите в свързването им „отдо 
ле“. Именно комунистите се ба
вят с идейно-политически про
блеми в трудовите и. други ор
ганизации 1и да се застъпват за 
най-,дебри решения във всички 
области, като при това водят 
сметка да се обезпечи самостоя 
телност на организациите как и 
с кого да се договарят при как
ви условия да се сдружават. 
Ако се касае за явления на ло
кал изъм, сепаратизъм шовини
зъм н затвореност, тогава тряб 
ва да действува междуобщин- 
ската конференция «ато инстру 
мент на интегрирано съзнание 
на комунистите, който, преди 
всичко, трябва да укрепва си
лите. които насочват към инте
грация и сътрудничество.

Илия Лазаревнч: Преобразо
ванието на Съюза на комуни
стите е въпрос от идейно-поли
тическо образование на комуни 
стите. В този смисъл Пирот Ще 
може да окаже голяма помощ 
п да ангажира своите сили в ре

значение че, както се казва в 
доклада, трябва равноправно Да 
га третират наред с вече уста
новените форми на организира-

чредявалето на междуобщни- 
ска конференция, коя го съчиня 
ват по 12 делегати напълно са 
равноправни и трите общински 
конференции, имат пълна сво
бода за акция в провеждането 
на политиката на Съюза на ко. 
муииегите, обезпечено нм е Ра 
виоправие в обсъждането на об 
щнте идейно-политически про
блеми н пълна демократичност 
в предлагането и приемането на 
мерки за тяхното решение убе
дително да доказват, че между
общинската конференция е сво 
еобразен вид на 
сътрудничество на общинските 
организации, а никак не е „по
виеш орган, който да намалява“ 
тяхната самостоятелност. По-то
чно казано, свързването на ор 
ганизациите не се изчерпва са
мо в рамките на междуобщнн- 
ската конференция. Новият вид 
на сдружаване предпоставя съ
трудничество и с другите орга
низации в Републиката « извън 
нея.
- „Значи междуобщинската ко 
пференцил не е замислена не 
може Да бъде, някакъв закосте 
нял форум в предишния сми
съл. Тя не може и не трябва да 
бъде някакво тяло между об
щинските конференции на СК 
с компонентите на предишните 
околийски комитети, но

не.

По много общи проблеми тря
бва да се намери общ език

В размиванията Георги Алек- 
сов подчерта, че е необходимо 
да се отдели изключително вни 
манне на селското стопанство 
като стопански отрасъл, в кой
то по-голяма част от население 
то сп обезпечава поминък. В та 
зи област има много иеразреше 
ни проблеми, а условията за ра 
звитио на животиовъдегвотп са 
еднакви в трите общини. „Най- 
много девизи получаваме от сел 
ското стопанство, макар че в 
промишлеността влагаме мили
арди. а в сслск'то стопансюо 
много малко. „Затова трябва по- 
системно да се разучат пробле
мите а селокото стопанство и 

селскостопанските

Делегати па междуобщинската конференция в Пирот

жението в програмата за рабо
та челно място да се Даде «а 
селското стопанство.

ализирането на плановете в об
ластта на идеологичеекз-полити 
ческото издигане на комунисти 
те в трите общини.

Конференцията прие предло-

свързване и

М. Бакич

Нашият календар: 8 март 1944

Формирането на VIII 

сръбска бригадапазара на 
произведения.

Бранимир Чирнч — Лужпич- 
„Имаме много общи пробле 

намерили
тември 1944 година, в Дими
тровград след успешните акции 
на Царибродския отряд „Мом
чил войвода" в Димитровград
ско, Пиротско и Михайловград
ско на 28 септември 1944 годи
на през Пирот и Бабушница се 
отпрати на фронта при Власо- 
тинци. До 14 октомври участ
вува в боевете за освобожде
ние на много места в Южна 
Сърбия и самия Ниш. С при- 
съдинението си към VIII сръб
ска бригада и под това име I 
царибродска бригада която и- 
маше 900 бойци взе участие в 
много боеве за освобождение 
на страната. От Ниш бригадата 
се отправи към Космет и Ново- 
пазарския санджак.

Осма сръбска бригада е от
личена с Орден братство и е- 
линство от първи ред.

На 8 март 1944 година след 
успешни партизански акции в 
Южна Сърбия в Търговище бе 
формирана VI южноморавска 
бригада, която след присъеди
няването н на Първа цариброд
ска бригада в Ниш на 14 ок
томври 1944 година под името 
VIII сръбска бригада взе учас
тие в боевете за окончателно 
освобождение на страната от 
фашизма.

Бригадата бе формирана в 
Търговище малко място в Юж
на Сърбия в присъствието на 
члена на Върховния щаб на 
НОВЮ Светозар Вукманови- — 
Темпо и Главния щаб на НОВ 
на Македония. Трета македон
ска бригада и Косовския бата
льон.

До освобождението на Ниш 
VIII сръбска бригада взе учас
тие в боевете срещу четниците 
в Южна Сърбия.

Първа Царибродска бригада, 
която бе формирана на 10 сеп

ии:
ми, оа конто не сме 
общ език. Имаше проекти, 
се работехме всеки за себе си, 

считаше, че е най-умен,

но

всеки
и не бяхме единни, и затова не 
отидохме много напред. В .сел- 
окото стопанство например, ня
маме резултати, защото няма. 
ме ориентнровка, нито организн 
рани специалисти, които по-се
риозно да се занимават с проб
лемите. За да постигнем цели- 

бяхме поставили—

само
общин-вид на интеграция на 

ските организации и комунне. 
тите с цел за по-успешно разре 

на въпроси от общ ин-шаване
терес“, се казва между другото
в доклада.

Говорейки за метода на рабо
та на между общинската кон
ференция другарят Манич се 
изясни за формиране на посто
янни и временни комисии, кои
то да събират комунистите из 
дейностите и вън от тях с цел 
по.студиозно да се разучват и- 
дейно-полнтичеоки проблеми из 
областта на -селското стопан
ство. промишлеността, образо
ванието. културата и просвеще
нието; самоуправлението и тн. 
С цел да се организира широка 
размяна на мнения, съвещания, 
курсове и други събрания на 
комунистите се придава такова

те, които си 
трябва да видим къде се разми 
наваме... Съгласуването и ико 
комическите и дейно.полнтиче- 
ски интереси «е смеем да раз
бираме като временна нужда, 
но като дългосрочен процес“.

Сретен Стойкович: „Към как 
во производство да насърчава
ме земеделския производител в 
условията на нестабилен пазау? 
Едно по-студнозно 
на производството 
трябва да упътим производите
ля поне за две години и негово
то високо съзнание може да да 
де определени резултати. Ина-

съглеждане 
показва, че

Б. Ник.

В руския щаб той получавал най- 
-добрите оценки за държанието и из- 
пълненинето на службата.

В едно негово удостоверение, изда
дено от руският полковник Милорадо- 
вич се казва: ' =-

„Уверявам всеки, който желае да 
узнае, че господин Симо Соколов, пе
хотен поручик, е служил във втори ру
ско-арнаутски батальон в началото ка
то взводен, а след това като ротен о- 
фицер, и от 1 декември миналата годи 
на да днес.

Господин Соколов през цялото време 
на службата беше примерен с поведе
нието и държанието си сред своите 
другари.

Повереният му отряд винаги съве
стно и точно командваше, зарад което 
заслужава похвала и признание от вси
чки.

ф ♦ ♦ ф
И тази задача Соколов изпълнил с ус
пех. Той разкрил позицията на против- 

докладвал в щаба на армията. 
Благодарение на тези сведения били 
унищожени два турски батальона. За
това полковник Андреев в един доклад 
до Черняев казва, че победата се дъл
жи на войводата Симо Соколов. За по
казаните военни качества в боевете 
срещу турците, като добър организатор 
и разузнавач, Симо бил отличен н про
изведен в чин поручник.

Соколов бил много уважаван от бой
ците, защото се стараел за тяхната пре 
храна и създавал настроение за борба. 
В едно писмо от 30 октомври 1876 го
лина войниците се обърнали към Со
колов:

пика

Малко известното в историята Шопско 
въстание не е резултат на случаен бунт на :
населението.

То се явява като организирано рево
люционно движение, което има свои орга
низации и свои герои. Един от тях е и 
СИМО СОКОЛОВ, роден в с Грознатовци.

Този искрен борец за сръбско-българ
ска дружба, възпитник на Любен Каравелов, 
офицер, адвокат, журналист Дочака освобож
дението, а почина като майстор-предприемач на 
29 април 1919 година в София.

'!

„Почитаеми войводо! Ние, долепод- 
писаните твои верни войници, конто се 
бориме, за свободата златна, те молим 
тази наша молба да пренесеш на вър
ховното ръководство на сръбската 
власт. Признавайки го като честен и отли

чен офнцир през всичкото време на 
службата си, при това командуване е 
представен и награден с „Таковски" 
орден, която награда напълно заслу
жава.

Ние, доброзолците, както е известно 
на цялото културно човечество, се съ
брахме от човешко състрадание да при
несем на олтаря на сръбската свобода 
поне малко ухаещи цветя, изникнали 
от нашата душа. С една дума, никой 
ие ни е карал да се втурнем в този 
кървав бой, освен нашите съчуствува- 
Щи към сръбската свобода сърца..

За нуждите на своите бойци Симо
кон,

повече от 20 километра, за да 
осведоми Хорватович и издействува по
добрение 
бойци.

БОГДАН НИКОЛОВ

СИМО СОКОЛОВ - БЪЛГАРСКИ РЕВ0- 

ЛЮЦИ0НЕР—БЕЛГРАДСКИ ВЪЗПИТАНИК
Препоръчвам го на всекиго като че

стен и отличен офицер, достоен за вся
каква похвала и признание.“

Сръбският полковник Джуро Хорва
тович също така му дал препоръка 
след напускане на сръбската армия:Войната между сърби и турци за

почнала на 18 юни 1876 година. В нея 
на страната на Сърбия участвували чер 
ногорци, руси, хървати, българи. Някои 
я нарекли славянска война. В Сърбия 
аристигнал руският генерал Черняев, 
който ръководил сраженията към Алек- 
синац,. Ниш п София. В сраженията 
взели участие и български доброволци.

Симо Соколов със своите 400 мом
чета отначало пристигнал над с. Кади- 
богаз, известно село от Сръбско-турска
та война. При Каднбогаз започнало сра
жението. Доброволните па Симо Соко
лов се сражавали заедно с един сръб
ски батальон. Станали ожесточени сра
жения. Тук били и бойците и на оста 
палите български войводи. Симо. бил 
най-младият български войвода. Както 
казва Христо войвода в своите споме- 
1пг. тогава били убити 87 българи. От

тях, най-много изстрадала четата на 
Симо Соколов.

След тези тежки боеве турците отс
тъпили до Пандирало. Българските че
ти на Симо Соколов, Христо и дядо 
Илю след това се отеглили на Бабина 
глава. Тук се състояло съвещание ме
жду българските войводи. На това съ
вещание били Панайот Хитов, Симо 
Соколов, Филип Тотю, дядо Илю, Най
ден поп-Нилов н Христо. На съвещани
ето било взето решение главнокоманд
ващ на българските доброволци да ста 
не генерал Черняев.

По време на сраженията Симо Со
колов особено се сближил с полковник 
Джуро Хорватович, командващ сръб
ските войски на фронта. Познавайки 
качествата, на Соколов, полковник Хор
ватович веднъж го изпратил заедно с 
елин черногорец в тила на противника.

ме жалил време. Той взел един
„Препоръчвам на всички н на все- 

господин Симо Соколов, родом от 
в България, княжевско-сръбски

изминал
киго 
Трън
поручик в оставка, като употребим - и 
сигурен в миналото време, като храбър 
пред противника и като възторжен и 
предприемчив за общата славянска ка

на прехраната на своите

А след сраженията, Симо Соколов
на рота.оставил поста на командир 

минал в Кладово на 4 април 1877 го
дина. Тук той останал с поручник Ке- 
керов и раоотил по събирането на бъл
гарски доброволци и препращането 
за Плоещ. Освен

уза.

Освен горното удостоверявам, че го
сподин Симо си е подал оставката от 
своя офицерски чин и дължност в на
шата армия единствено защото желае 
своите услуги и своята сила да посвети 
на отечеството си.“

им
това той и по-натагък

разузнава.

Той известявал 
■за числото, положението 
на турските войски.

руския главен щаб 
и движението

(СЛЕДВА)
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Разговори за босилеградскптп стопанство

сигурният
изход-интеграцията
• Политическите и стопангьито

единодушни по въпроса. * 6 Ръков°Дите.пи —
•Взаимната конкуренция е пагубна
• СпесIяаанията от обединени 

мощ на фондовете динени
за всички, 

ето — голяма по

за обединяването на предпри 
ятията и кооперациите в Боеи- 
леградско се

не може да 
среща-разговор.

Считаме
предадем изказванията 
съствувалите, защото не 
те са заинтересовани да се на. 
правят по-енерг,.чни с:ъпки в 
разрешаването на икономичес
ките въпроси на комуната.

се изготви на една
приказва не от за необходимо давчера.

Напоследък 
там са по-осгро

на при 
самозатрудненията

ИЖШ1изразени
предприятията вече изпадат 
кризи, изходът от които е 
обединяването. Всъщност 
и Други опити. Но те се оказ
ват по-патубни за всички. Те
зи опити са — взаимната кон 
куренция в сферата на 
винта,

и
в
в

има

Иван Деспотов секретар на ОС: 
„ПРЕПОРЪКИ! Е НА ОС 
БЯХА ОТМИНАТИ“

търго-
изкупуването на земе. 
продукти, 

то на напитки и в неоправдано 
откриване на магазини 
седство с кокуренга. При нали
чност на частично намаляване 
на доходите у н селението те
зи опити сам0 влошават поло- 

Миналата година

Разговорите станаха в ОС — Босилеград
делени продаване. димо. Имаме три кооперации. 

Това са три директора, три пъ
ти разни друга служещи л слу 
жбн. Одри ооеминльан.то би се 
оформили солидни сл/жои 
всеки Ои п-луч..л сзое място, 

единно Страхът за сн.е раоотно мя.то 
излизане на пазара при спе- . не оива да бь^е п,.е^ка на оое- 
циализацпя на производстзого 
и услугите във всяко предпри 
ят:;е. Общинската скупщина 
отдавна сще бе дала подобна 
препоръка, но не се пристъпи 
към конкретно разреш.ване на 
въпроса, защото стопанските 
организации не пожелаха ни 
Да я обсъдят.

дина. Казва се, че това било 
последица от реформата. Дали 
е така/ Тук сме изправени 
пред факта,че сродни предпри- 

и . ятчн ои конкурират. Ст.ва въ
прос за трите кооперации и 
за „Слога', която започна из
купуване на дооитък. Не съм 
против здр.вата конкуренция, 
ооаче, когато става дума за ло
ша конкуренция, аз сьм про. 
тив. Нужни ли са три кантара 
при Iизкупуването на добитъка, 
трябва ли три р.зни предприя
тия да се съберат там и да се 
повишава цен.та, когато се 
знае, че не може да се прода
де после без загуба. Конкурен
цията личи и другаде. Ко.пера 
циите продават бира, точат дру 
ги напитки и конкурират на 
„Кин сган”. Тръговските мага- 

със зини продават каквото бива и 
не бива. Всичко това налага да 
се мени обстановката, а нейно 
то изменение е в интеграция
та. Тогава всеки би си гледал 
работа и би се насочил към ос 
новните производствени задачи. 
Напоследък и хората поставят 
въпрос за интеграция. И те раз 
бират, че сегашните стремежи 
не са на място. Но за 'ингегра 
цията трябва да се разисква 
зрело най-напретт в колективи, 
те и с хората. А тогава 
дело.
Васил Захариев, директор на 
„Напредък"

ИНТЕГРАЦИЯ, НО ЧАС 
ПО-СКОРО
Нашата кооперация предло

жи обединяване с другите още 
преди две години. Считаме да
же, че това трябва да се напра 
ви час по-скоро, защсто средст 
вата си разпиляваме на конку
ренции и повишаване на нзкуп 
ни цени над обективно възмож 
нкте. А после изкупената сто. 
ка няма къде да се продаде, па 
дат цените и се правят заг"би.

Не ми е ясно как би изглеж
дало обединяването на всички 
ни, но считам че кооперациите 
и „Слога“ могат да се обедин
ят. Тогава биха могли да се о- 
формят силни цехове за изкуп 
и земеделско производство, за 
търговия, и др.
Пенко Найденов директор 
на „Кин стан“

„ОБОГАТЯВАМЕ ДРУГИ С 
НАШИ ПАРИ“
Ние сме за интеграцията. 

После гнийте на конкуренцията 
чувствуват всички, загубите от

други работи също са големи и 
пътят на всички ни е към ин
теграцията.

При сегашното положение не 
можем да купуваме направо от 
фабриките, но дела от. нашите 
печалби даваме .на гросисгите. 
Всички пращаме камиони за 
малко стека, а иначе' би отивал 
един камион. Изходът е в инте
грацията и затова не бива да 
се протака много но да се лрп

За обединяването отдавна ве
че има две мнения. Първо — 
да се оформи единно предпри
ятие или кооперация, а второ 
— да се оформи обединение, 

което да е:

в съ-

целта нажението им.
например само 
предприятие „Беена кобила“ е 
имало за оставяне в деловия 
фонд повече от 15 милиона сга 
ри динара, а тази година всич
ки предприятия и кооперации 
са отделили за деловите с:-1 фон 
дове малко повече от 18 мили
она стари динара. Не трябва 
много размисъл Да се разбере, 
че и тук има пръст конкурен
цията, която Ле може никому 
да е евтина.

транопортното ■Дп Ка юЦпСТО'.
Не само това е предимство. 

Ние сега и нямаме доо^е раз
вити търговски служол, няма
ме правници в предприятията,
а без това предприятия.а не са 
..комплектни и не м„га, да работ 
ят с успех. И други раооти би 
ха се оправили. Сега всички и- 
м„т камиони, всички кул^аат 
добитък, к_то конкурират с це
ната. Ио такива конкуренции

стъпи към. реализиране на иде 
ята, без да се гледа* интереси
те ;на отделни хора.Владо Петров, директор на 

„Услуга“:
са опасни за вс..чки.

Считам че трябва да се офор 
ми единно предприятие 
съответни цехове, основани на

Ина.

Боян Василев, зем. кроя. 
Г. ЛисинаТъй катк идеята за интегри

ране вече съществува, нешияг 
вестник организира 
с политическите и стоп нските 
ръководители в комун.та на те 

възможна ли е 'интегра
ция и каква трябза да е тя в 
условията на сравнително едно 
•родната стопанска дейност на 
предприятията и кооперациите 
в Босилеградско.

Изказванията по време на ра

„СТРАХЪТ за РАБОТНО 
МЯСТО НЕ БИВА ДА 
ПРЕЧИ“

• Ч
л-1'разговори

„ХАОСА МОЖЕ ДА СПРЕ 
САМО ИНТЕГРАЦИЯТА“

производствен принцип, 
че нашият трудов колектив е 
готов да подкрепи всяко тако
ва начин_н-..е, знцото обединява 
нето ще му е от полза.

Аз съм за обединяване на 
предприятията и кослер цим- 
те, защото така ще е възмож. 
но да се реша* редица иконо
мически въпрос ', а предприя
тията ше се освободят ст мно
го ненужни разходи, като сред 
ствати ше могат да се използ- 
взт за засилване на единното 
предприятие. Аз тук виждам и 
други предимстза. Например 
биха се засили кадрите биха се 
развили нужните служби, кои
то сега съществуват, но не жи
веят и работя* както е необхо.

ма
Хората често питат има 

ли власт тука. Това заЩото гле 
Дат как никнат магазинчета, 
кок се конкурира безмгелено. 
Всеки продава каквото си иска. 
Това може Да се спре само с 
обединяването. Не само зарад 

на това е нужно то. Така удребне- 
ни к-операциите • не могат : да 
направят голяма крачка Обеди, 
нензто предприятие ще «ма и 
кадри и сили за това.

Иван Стойнев, директор на 
транспортното предприятие:

„ДА СЕ ДЪРлчИ СМЕТКА 
оА ХОРАТА КОИ л О «-ЕГА 
1аВо»дт"

згозорите показаха голямо еди 
нодущие по въпроса, обаче и 
този път никой не даде по-осо
бени предложения, 
не значи, че разговорът е неус
пешен, зашото

След като се изказа за поло
жението в транспортното пред
приятие, за интеграцията каза:

Тук имаме седем предприя- 
тия и кооперации. Повечето от 

1 тях, да с разнообразна дейност, 
еднородна за всички. Тъкмо 

за това няма пречки да се съз 
обединено предприятие,

Това пък

съдържа ние го 
на едно такова мероприятие

г Симеон Григоров, завеждащ сто 
панство при ОС

„СЛАБИТЕ РЕЗУЛТАТИ
ПРЕДУПРЕЖДАВАТ“ . .. -

Фондовете тази година са ни 
слаби. Земеделското производ. 
Ство също. В обществения сек
тор тс почти >и не съществува 
— само 0,02%. Това е сериозно 
предупреждение, разедин -ни 
не можем да очакваме нищо 
добро. Нужно е обединение, за 
да може да се тръгне към дъл 
госрочни и сигурни планове за 
оправяне и развитие на иконо
миката в Босилеградско.

Малка реплика но

даде
к^ето би им зло свой централен 
орган на управляв.не и тру
дови единици, които биха рабо 
тили на стопанска смегк., как
то е в други големи предприя. 
тия. Разбира се, важно е да се 
подчертае че за хората, 
работя* трябва да се осигурят 
работни места.

НЕ САМО ПАРИТЕ СА ПРИЧИНА
„Кин стан" е единственото предприятие в Босиле

град, което държи стаи за нощуване. Казват, че имало 
и частни лица да издават стаи, но това било рядкост. 

„Кин стан“, значи, няма конкурент.
Може би тъкмо затова много работи по приюта

конто

Кропе Станков, директор 
Зем. кооп. Д. Тлъмино: 

„КООПЕРАЦИИТЕ ДА 
ПОЕМАТ „СЛОГА“ И 
„КИН СТАН"

не са в ред.
Двете стаички в новото здание биха могли да се 

уредят така, че действително да приличат на хотелски, 
а гостите да се чувствуват „като у дома си". Но не е 
така.

В едната стая няма печка, на вратата ияма стъкло, 
но е пъхнат вестник да не духа, простирката иа пода е 
в окаян вид, а креватът — пази боже. В другата стая — 
същите кревати, неугледна печка, разклимана маса. И в 
двете стаи пердетата с пружини — неизправни, даже 

е смъкнато и тикнато в рамката на прозо-

Аз бих говорил само за инте 
грацията. Ке споделям мнение
то на разисквалите, защото ечи 
там, чз само „Кин стан ‘ може 
да се включи в интеграция с 
кооперациите. От Друга страна 
има много спънки за обединява 
него ни. Пътищата са 
другите условия също. Ако съз 
дадем голяма кооперация, дали 
ще можем да работим добре. 
Някогашните малки коопера
ции имаха редица начини да 
обслужват хората. Сега е по- 
друго. Оказва се нерентабилно 
за нас. Какво пъ.к ше ст не а- 
ко се обединим Всичко би мог 
ло да се урези другояче. Нап
ример кооперацията в Лисина 
да поеме магазините на 
га" и обектите на „Кин

Това са изказванията на ком 
петентните. Да се надяваме, че 
идеята Ще се реализира скоро.

едно перде 
реца, кой знае от кога.

Обясниха ми, че предприятието нямало пари за об
завеждане на стаите, а и не се изплатило да се подменя 
инвентара, защото гостите и така се сърдели, че таксите 
били големи.

Кой може да е доволен от такова неделово обясне
ние? Особено когато знае, че „инвестициите“ за обзаве-

М. Н. Нейков
лоши,

Босилеград

НАСКОРО КОМИСИЯ ЗА 

ШОФЬОРСКИ изпити
ждането не са големи.

С една сума от 200—300 хиляди стари динара ста
ите биха заприличали на хотелски и всичко би се ре- 
шило — няколко нови кревата, простирки за пода, по
добри печки... Тогава гостите не биха се сърдили, даже 

таксите са и с 50 на сто по-големи, защото действи-ако
телно не би им липсвало нищо от това, което се нарича 
скромен конфорт, какъвто им се предлага навсякъде в 
малките хотели из страната.

Падналите пердета, стъклото на вратата и окаяна
та чистота (ако изобщо я има тук) не искат „инвести
ции", а са въпрос на добрата работа на чистачката и на 
бдителността на компетентните хора за приюта, които 
трябва да контролират как се подържа този малък и 
доходен „цех“ на „Кин стан“.

Ако работите биха се оправили, двете стаички би
ха станали приятен приют за хората, които идват в гра
да и се нуждаят от скромно обзаведена, но първо чиста 
стая и легло. Иначе какво би могъл да каже гостувалият 
на „Кин стан“ човек на свой приятел и познат, който 
тръгва в Босилеград, освен да му предложи да си търси 
частна стая.

А тогава кой губи?

Интересът към автомобилите 
■поотдавна е нахлул 'и в Бзси- В общинската скупщина вече 

подготвя* решение за офзрм* 
яне_на комисия за шофьорски 
изпити, а също

„Сло- 
сган“

на своя територия. Съшото да леград. Повече о* десет души 
направят и другите коопера.
ции. Това защото се^а в цент- _
ровете на селата имаме и по 
4 магазина на конкуренти, а об 
заведеността и снчбдеността им 
не е добра. Инач“, не съм за 
обединяване на кооперациите."

вече са притежатели на коли 
„Фиати 750“, „Фолксвагени“, 

„Таунус“, „Москвич“ и др., с 
които си служат да прескочат 
до Сурдулица или Владишки 
хан, когато пътят е по-сух.

Разбира се и тук има много 
повече заинтересовани за купу
ване на коли, но искат предва
рително да изкарат необходими 
те курсове за шофьори.люби- 
телн.

проучва
въпросът за кулване на кола 
за обучение на заинтересовани 
те лица. Смята се, че общинс
ката скупщина или някое дру-

се

го учреждение биха имали сме 
тха да купят коли за обучение,Симо Захяоиев, секретар на 

ОК н“ ГКГ:
„И ЦРОЦЗВО ттгггр.тттЕ 
ИСКАТ ИНТЕГРАЦИЯ“

защото с таксите за обучение 
колата би се отплатила много 
бързо.м. н. н. Финансовите резултати в пре 

дприятията са слаби тази го-У м. н. н.
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РАБОТАТА „НА ПАРЧЕ 

Е САМАР, А ПОД НЕГО.„1

Отворих вратата на къщата и децата т съпрузите им. За- 
до „моста в Димитровград. Пог щою, ако не правят така, на 
ледът мси се изгуби по безредие утреден не ще могат да заработ 
ТОГ Цз джоба ми проговори Ця нг «и ония „1о динара", както 
лата истини — писмото на Але казва Славка Петрова,
ксайдтир. Русич от Белград. Той По къщите не могли да смес 
оиса на' редакцията, че под тяг становете. Къде да ги пас-
фирмата" .работа на парче нй- тавят — по кухните? Та нима 
кок лодрабзнбрат' всичко и пра децата ще излагат на такива 
вят тежки престъпления за опасности от прахта, неприятна 
сметка на работничките. та миризма, в които да се пое

. в приземната стая — стано- тавят становете. Предприятие, 
ве, студени печки, оскубани ов то им обезпечило 
чи кожи по-чували н разхвърл за работа, в които прекарват
яни, по пода. .пейките. Светли- работнотно си време иезащи-
на- мадко У.но доста прах. Одаи- теми, вън от закона за трудови
те вонят, на кожа. Студено е. те отношения, социално неоси-

■ В такъв конфорт 27 жени турени, без самоуправитслни н
килими от кожи за заиа други права. Така тези работ

нички цели десет години са 
вън от закона, само затова, че 
на някой в предприятието му 
хрумнало да ги защити под 
фирмата „работа на парче“. За 
закона нека сс разправят юри 
стите и органите на самоуправ 
ление в „Понишавие" и техна- 
та организация на Съюза на ко 
мунистите и профорганизация- 
та. Да се върнем на темата: же 
ннтедсилимарки, както в Ди
митровград ги наричат, а обще 
ствено-иолнткческите организа 
цип нека се занимават и да вид 
ят дали в случая не се касае 
за най-груба експлоатация.

твал и сс принудил да остави, 
раоотата. Сега той помага на 
Стана във всичко.

Малко се зарооотва — 
много до 300 нави динара на 
месеца. И то к„ГаТо има доста 
тъчн0 суровини. Б януари Слав 
ка петрова заработила 140, а 
другите три жени само по 60 
поли динара.

— Добре е, добре. Само до 
работим казва една от тях...

— Поне да бяхме
— Осигурени...
— Не можем ни лекарс! ва

та да платим ...
— Ако не работехме 

къде тогава?...
— Девет години работят и то 

поне да ми се заемеше в тру
дов стаж ... говореха една след 
друга така, че стигнах да запи 
Ша коя какво каза. Но в бсле

най-

Много работа — малко приходи
помещения

в тълкуването на закона, кой
то се отнася до работата „на 
парче“. Ако действително мис
лите така; както работие, то., 
гава разрешете ми да кажа. 
чс тази работа „на парче“- е 
самар върху гърба на неуките 
работнички.

Мисълта кълве. И гони към 
такива заключения: Не крие 
ли се зад думите „ще закри
ем“, „прекъснем", само така

лооия от съществуващите те ще 
прекъснат е работа „на парче".

И аз мисля същото. Не правя 
ли „мечешка услуга“ на тия ра 
ботнички, намиращи се вън от 

истината

тук.

тъчат
ятнчийското предприятие 
нишавие“ в Пирот. Работят „на 

. :Парчвм ,от 7 до 17 часа дневно. 
Някои, работят вече и по 9 го-

които

закона, когато пиша 
за тях. От истината не мога да 
избягам, Защото, това не е на

пети-шата. социалистическата 
на. Такава е истината на ДРУ-дини. Тъчат килмн, по 

да се 'разхождат западногерман 
ски дами. Предприятието изна
ся килимите. ..Димитровградски
те жени, работят за износ.

жника е записано така. 
Паставпли искане до ръко- 

винаги
гарите от „Понишавие“ и 
тяхната истина е по-силна от 
социалистическата, тогава вина 
ги са в състояние без теан, за
сягащи или яезаейгащи думи, 

а да прекъснат да дават работа 
на тия жени. Понеже е действи 
телно, друтари, работодатели, 
сложете ръка на сърцето си, и 

Вероятно в Духа на „фирма- си признайте, че сте прекалили 
та работа на парче“ самоупра- 
вителите в „Понишавие“ не им 
дали ннто една награда. А те 

Когато шия и режа до 11 ча нищо не знаят за онова, което 
сд вечерта, приготвя 1 кило- произвеждат. Знаят, че техни- 
грам вълна. Ръцете ми отпад- те работодатели делят допълни 
наха, защото нямам машина, телни заплати. Награди трябва 
разказва Верка Стоянова, без ,,да делят и. серния, конто ра 
огорчение, като чели е , схвана. _ ботят на парче":.. 
ла, че така трябва да. бъде. Дали е така не знаем. Може

На Христина Илиева, осмего- _ би изглежда, че е така, както 
дишно момче шие кожи на ма- те. разсъждават: защото ние не 
шини; и след това гн донася в знаем, че' е така“. * 
работилницата. Покрай основно Отнесохме се до инспектора 
то. учи още едно училището на по труда при общинската скутт 
живота. Помага й и мъжа й... щина в Димитровград.-Той бе Младежите от село Ясенов- 
„Снощи дойдоха гости. И поне- категоричен: „Това не е работа дел постигнаха нови видни ус
же си отидоха, трябваше Да Ра ..на парче“. И продължи: Са- пехи на културно-просветното
ботим До зори, казва тя. нитарният мислеше да затвори поле. Със специална програма

Съпругът ми не работи. работилницата но какво да ра- те направихе посещение на Су
‘ ботят жените". ново и Димитровград,

Действително, какво да прав- се представиха с добра програ- 
ят? В „Понишавие“ са си споко ма. Те посетиха и село Звон- 
йни, казва инспекторът, защото ци, където програмата бе при. 
те, „поддържат работилницата ста с въодушевление, 
само зарад тия жени“. Доколко За изпълнение на тази ггрог- 
то други им наложат други ус-

ако
водството в Пирот и 
получавали' един и същ отговор 
— такава е работата „на пар
че“!?! А те за това просто каз
ват: „Овчарят, който пасе ов. 
цете е социално осигурен, 
ние?

яа се спекулира.може умело 
или дори изнудват жените, кон 
то нямат друг изход и органи
те на скупщината, коитп не 
знаят къде и как да им намер 
ят работа.

Писмото вече не ме иамъва 
ше. Част от неговата истина е

- пред. оките ми. Истината може 
■, да обиди —- така казват, но от 
.нея.не.може да се избяга. А и
не е’време да не я видим. Ако 
е така, да я видим докрай 

■ колкото нкг. позволяват силите, 
разбира се.

— Не знаем кой сте — ка
заха.

— Журналист.
— А, така, значи. Да ви раз 

кажем.
—. „Защо са студени печките?
— Предприятието ни снабдя

ва с Дърва.- Свършиха се. В 
събота сигурно ще ни снабдят 
с дърва. "Понякога си донасяме 
от къщи.. .
.-.Записвах: оами си определили 
работно време. Становете, ко
жите, конците
.Понишавие“. Те работят „на 
парче“; и продават работна си. 

и ла.. В последно време за квад- 
ртен метър килим се плаща по 
30 нови динара. За да се изтъ- 
чат 5 м2 са необходими 17 ки-

- дограма кожи. Кожите получ- 
ват цели. Изрязват ги у дома

М. Бакич

Ясенов дел

Младите работят 

усилено
помогнаг от младежкия актив 
в Бабушница, Народния теа- 
театър в Пирот, общинския ко 
мнтет на СК -в Димитровград 
и особено от Момчило Андрее- 
вич, библиотекар в градската 
библиотека в Димитровград.

М. Станчев, 
Ясенов-дел

всичко е на

къдетоИмаме две Деца. Идат на учи
лище в VI и VIII клас. Той пе
ре, шие — той е домакиня. Аз 
работя, ни каза Василка Душа
нова.

На Стана Иванова съпругът 
си, след -работното време. Работ работил в „Полет“ като квали. 
ят и До И часа вечерта. Морят фмцнран столар. Малко зарабо рама младежкия актив бе под-

.* .

ждрело на Ерма.
Така този непроходим район 

бил свързан с международната 
ж.-п. линия и шосе при Суково. 
В 1931 година целият парк на 
теснолинейката съчинявали 9 
локомотиви с 420 вагона и ваго 
нетки, които служили за транс 
порт на въглищата и за превоз 
ване на пътници.

По време на откриването 1922 
година в мината били инвести
рани към 7 милиона тогавашни 
динара. До 1926 тодина инвести 
цииге нараснали на 10 милио
на, а в 1931 гоДина те достигна 
ли 45 милиона. Тези значител
ни за времето инвестиции съ, 
действували в мината да бъдат 
заети 1.200 работници, на които 
част от заплатите се изразход
вала в самото село. Естествено, 
това е имало отражение вър
ху жпзнеието рззвиш.е на ракит 
чани. Това обаче не било изпод 
звано всячесюи. Може би скро
мността в желанията е снижа
вала у тях волята Да се борят 
за по-нататъшно 'издигане, ква 
лкфицнране и учение. -Те били 
само солидни работници. В ско 
ро време след откриването на 
мината обаче се понижава зхра 
дословното състояние на населе 
■нието от Ракита. Липсата на 
здравна просветеност, сравнител 
но лошата охрана на труда и 
хигиена докараха.до масово за
боляване На бившите работни
ци от силикоза и до сравнител 
но ранна и голяма смъртност 
сред тях.

През последните гоДини ми
ната бе закрита, а част от Ра‘ 
ботната ръка се премести в дру 
гите мини на страната. Дотога
вашния т живот на промишлено 
селище сега е спрян и сменен 
с живота на другите 
от комуната. Закриването »а 
ж. п. линията, след з-«.р"ване 
на мината значително утежни 
съобщенията на този район.

— С Л Е Д В А—

на ..Ерма“, чнето седалище бе~ 
ше в Ракита. За разлика от дру 
гитр околни села ракнтчанн изо 
ставаха и по отношение на за
наятчийството и квалифицира
ната работна "ръка До 1961 го 
дина такива, е имало само се
дем души. В ЮНА обаче тога
ва е имало 6 подофицери.

Поминъкът на населението 
се променил значително от 
1922 година, когато започват из 
следванията на въглищните за 
лежи в околността. В тогава 
откритата мина. „Ерма“ лостъп 
ват на работа мнозина ракитча 
ни, като с това осигуряват нуж 
ните допълнителни приходи за 
семействата си. Мината е би.

Гюра Златкович-Милич

БЕЛЕЖКИ ЗА СЕЛО РАКИТА
Село Ракита се намира раз- са дошли хората тук. Знае се 

хвърлено по склоновете и до- обаче едно, че по време на тур 
лмните на Руй планина. По вре ците в района не е имало стро 
ме на съществуване е вероютно га национална подялба и че си 
едно от най-старите селища 
района. .Със своите 2.300 хек
тара земя е на четвърто място 
по селска мера, със 180-та до
макинства — единадесето и е 
837-те жятгелй дванадесето село 
в Бабушнишката община. Сели 
щето се намира на 800 метра, 
а мерата му и на 1.200 метра 
надморско равнище. Цялата му 
мера се състои от 7.140 парцели 
и е угрозена от ерозии и поро, 
ища. Трудната достъпност на 
нивите не позволява по-съвре
менно обработване, а сурови
ят климат снижава и иначе ни 
зките добиви в земеделското 
производство.

Тъкмо това е било причина
та от стари времена още мъже 
те да оставят имота, къщата и 
челядта на жените си, а те да 

,,отиват в. белия свят

то сн беше. дело на фашистите.
За разните бедствия, коти 

то са сполетявали този край са 
останали предания за холерата 
през 1830 година, когато село 
то било десеткувано, а в по-но 
во време това са разрушителни 
те пороища които през това сто 
летие са отнесли училището и 
зданието на дирекцията на ни-
на „Ерма ла притежание на група акциз

Иначе Ракита получила учи- нери начело с индустриалеца 
лище през 1907 година. До то- Драгиша Матеич. Другите пред 
гава грамотен човек в селото ставителн на акционерното ДРУ 
било голяма рядкост. Щем би- жесгво били: Радомир Янич, 
ло открито училище, родители. Милан Тодоро в йч, Михатло Ма 
те започнали да записват де- ринковнч Миливое Косгич По 
цата си. Макар географското 
положение на селото да е по-ло 
шо отколкото на редица други 
села в Бабушнишка 
Ракета има сравнително старо 
училище в смисъл на открива
нето му. По реда на откриване 
на училищата то е седамнадесе 
то по ред.

в ромашията е гонила население
то в печалба час на изток, час 
на запад в централните преде, 
ли на Сърбия и България и 
даже в Румъния. Не рядко с 
главата на семейство са замина 
вали и домашните, за да не се 
ждрало на Ерма върнат вече в 
родния се край,. Даже и по-къс 
но установените граници между 
двете страни (1879) резвит-ието 
и нарастването на национално 
то чувство никога не са раздел 
яли населението от района. Ця 
лото население съзнава горчи, 
вата истина, че братоубийстве- 
ките войни между Сърбия и 
България са били пагубни най- 
много за населението от граним 
ните райони, към които е и Ра 
кита.

тър Мнлошезич, Лазар Сшгра- 
диновнч. На местното населе
ние било добре дошла тази ра
бота в мината, не самп зарад 
Допълнителните приходи, но и 
защото са могли да не отиват 
далече в печалба и си гледали 
и 1-пмашните работи след завър 
шеното работно време в забои
те. Откриването 
мало и друга полза за ракитча 
ки. Били построени редица зда 

в ния и жилища зз служещите в 
мината, имало магазини, здрав
но заведение, подобрено 
снабдяването

комуна,

В Народоосвободителната вой 
на ракитнчни не участвуваха 
по-значително, обаче не бяха 
и нейни врагове. Фашистката 
полиция на българското фашис 
тко правителство правеше опи

на печал но въпреки 61-годишното 
съществуване това училище, из 
глежда не е оправдало 
тъчно своето 
миналото. По данни на пребро
яването от 1961 година, тотава 
имало 210 негроамзтви хора над 
десетгодишна възраст. Не ,, ки
мало голям интерес и за по-го- 
лям0 образование. Според съ
щите данни в Ракита е имало 
тогава седем души със средно 
специално образование, 
гимназия, един с полувисшо и

си на мината и-ба.
Заклени от сиромашията и 

неволите, ракитчани не сд опла 
кват от мъките и с любов при
казват за своята Ракита. Те са ти в интерес на своите полити
простосърдечни хора, непосред- чески цени да раздуха вражда
ствени и бързо се сближават и между селата от българска и
с непознат човек. Обача воини сръбска народност, особено ме
те От миналото опоменвват с о- жпу ракитчани и хората от Цъ
горченне. защото смятат, че те рвена ябука и другите околни
са им носили само тъга и еиро- села, но не успя. В преследза.

нетл «а партизаните полицията 
Ракита се се опита дя ги мобилизира и

доста-
съществувзна

било
С нужни стоки,

а земеделските продукти, произ 
веждани от населението, с° ттро 
давали на място. През 1925 
дина зз нуждите но мината би 
ла построена 
която

го.

електроцентрала, 
по-сетне обслужвала и

____ _ сея зя транспортирането на
трима с в-исше образование. Те въгл-щотз в следващите годи
ли хора обпче не са от селото. -’га била построена 
Най.вероятио е, че това са би ня ж' п ^'-иия о- ж.п. гара Су
ли служещи в тогавашната ми. Г3 КМ" СЪС мо'ста и 14 тунела в живописното

машия.
- За миналото на дзома с

селищазнае съвсем малкп и то от по- 
нов.п време. Пернодът на турс 
кото робство е слабо известен, 
а също е неизвестно

въоръжи и с тях заедно да на
казва партизанските села. . Но 
хората не приемаха да бъдат 
мъсгителн. Винаги отмъщение-

теонолиней-

и откъде
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БЕЛЕЖКИ ОТ СЪДА
Босилеградска 

фото—витринаКОГАТО ОЛОВОТО НА ЗАКОНА Е ПАРАВАН
Вторник. Казва 

бил „баксуз-ден“.
В коридора на съда е Босиле 

град виждам много поена.и ли 
ца. Дошли са учителите от Гор 
на Любата пак на съд Трети 
аът от началото на учебната 
година. Но днес пред съда ще 
се разглеждат не само техните 
крамоли. Вене Ников, бивш 
учител в Мали Явор, 
лището за неправда

се. че това -иЕяГпг>НлК08 6ил Учител в Ма

Т„а’ 7® т„ака п’е кара до край и 
решлл да следва ...
_,^рез септември миналата го
дина имал изпити. Разрешили 
^ Да стс’ьствува Десет дни и 
той заминал. Но там работите 
се усложнили

ли в цялата страна се насърча 
ва задочното повишаване на об 
разователния ценз, на квалифи 
нацията. Колко мнзго случаи 
има да са давани платени и не 
платени отпуски за изпити н 
школуване и извън онова, кое
то се разпорежда от закона. А 
тук е имало възможност и в 
границите на неговите разпо
редби ,да се одобри неплатен 
отпуск .по дълъг от отсъствие
то на Ников.

Неволно си спомних и За по
говорката; „Законът е като бан 
дера. не можеш я прескочи. а- 
ма можеш я избиколи“. Не е 
имало нужда и от заобикаляне, 
изглежда.

А съдът продължи. Разпити, 
обяснения...

В очите «а съдията четех ка
то че ли същата мисъл: „Най- 
малко това трябва да се съди. 
За осъда е другото 
та, която може да се нанесе са
мо на децата.

продължени 
сроковете за изпити и 

трябвало да престои още мал
ко. Редовно подал нова молба, 
пратил я по човек, но 
тива не искали да влязат 
ложението му и не му разреши
ли ново отсъствие. Изпити или 
служба! — решавал Ников. И 
решил

съди учи
„ _ Пак 
съд, пак потръгаане на законни 
■разпоредби...

Разсидният гласно 
зратата и неколцина 
е съдбената зала.

В нея

били

в колек- 
в по-

викка от 
влязоха

е полумрачно. На по
диума, високо пред нас седят 
зад масата съдията Димигър 
Янев и Двама съдебни заседа
тели. Единият е бивш учител, 
сега пенсионер. И той днес 
трябва да допринесе с опита 
ои, набиран три и повече десе
тилетия, спорът да се реши 
най-справедливо.

Ми.ренето не успя. Правоза- 
щитникът, застъпващ интереси' 
те на училището погледа в ище 
ца Вейе, Но той заяви, че има 
основание да вярва, че правдата 
е на негова страна.

Съдията порови в папката и 
делото започна...

Разглеждането ми се струва 
досадно. Ищецът твърди, че в 
обявения конкурс е писано „гим 
назист“ — „учител“ ... Другата 
страна казва „«е. има или .. 
Директорът на училището и зли 
за и след малко се връща с об 
явения конкурс. Там с „или“.

Колко изобщо има някакъв 
смисъл цялото гледане на де
лото? ,

Съдът ще пресъди за правил
ността на провеждането на кон 

. курса, например дали вместо 
учител трябва и може да се 
назначи гимназист, или за ДРУ' 
го, посочено в тъжбата. Но да
ли това е действителният пред
мет на опора?

Не, това е само последица «а 
една постъпка, която съдът не 
може да осъди, защото компе
тенцията за това е на самите 
учители н тяхното съзнание и 
на децата и родителите, чийто 
интерес е пренебрегнат 
решаването по конкурса.

Ето гб „случаят“ на Вене Ни

подал си остзвка. В 
училището били готови да раз 
пишат конкурс и така направи 
ли. Вене Ников подал молба да 
се върне на мястото си. И ко- 
гато бил разглеждан конкур
сът, било намерено, че той не 
се явява на конкурс, но иска 
продължаване на службата. За 
рад тази „неизправност“ молба 
та му била отхвърлена и бил 
приет друг за учител — чогек 
с гимназия. Всъщност Ников 
не отсъствувал дълго. Сигурно 
се е надявал, че другарите му 
ще го разберат че пак ще го, 
приемат да продължи р_бота.

Но другарите му не го раз
брали ...

Ето, това е цялата приказка 
Сега съдията Янев със заседа
телите трябва да я разплете, 
макар че сигурно си има друга, 
по-важна работа.

Дали .действително в учили
щето не съзнават, че с фзрмал 
но прилагане на закона са от
нели на децата от Мали Явор 
квалифициран учител и са им 
дали гимназист.

Едва ли е така. Най-проста
та човешка логика, а не ли пе
дагогическите изисквания, е на 
ясно с това, че учител и то та
къв, който две голини вече е 
бил в това място (без да се про 
вини) е по-подходящ и по-же- 

«ов и Тл некза

вреда-
В общиноката скупщина в Босилеград новото работно вре

ме влезе в сила на 1 март. Случи се нещо непредвидено. Но
вото работно време започна в петък, а събота беше свободен 
ден за служещите в ОС.

Как ли са прекарали първия свободен съботен ден служе
щите, ще се запита някой?

Може бн най-дзбре приляга отговорът — „най-обикновено“.
Ето вижте и сами. Търговският инспектор Богословов и 

завеждащ стопанството Григоров намериха да прекарат час.два 
в ресторанта на „Кин стан“ и да си поиграят на карти. Това 
не е ли най обикновена работа е зимните дни?

М. Н. Нейков

Из земеделската кооперация 
„Ерма“ в Звонци

Дали
балансът е 

положителен?
Към 8 часа сутринта приети-

Босилеградгат вестниците в
Продават се -напрано в пощата
и всеки бърза .да си -вземе неКооперативния съвет за земе 

делската кооперация в Звонци 
прие заключителния баланс за 
1967 година, но на мнозина ос
тана неясно дали сумата от 
23.000 нови динара, която се от 
чете като чист доход е вярна.

Съществуват основателни съ
мнения че работите не са чис
ти. Първо, никой в кооперация 
та не може да даде отговор на

Що за четене.
Този малчуган — отделенец.

вероятно носи „ТВ магазин“ за
родителите си, но едвам прекрь
чил прага на пощата е побър
зал да разгъне страниците и Дб
погледне разгърдените „звезди“.
Взискателните педагози не знам

кои лица е продадено известно 
количество фасул за 3,580 н. 
динара още в 1965 година, за 
който само съдебните разходи 
възлизат на над 50,000 динара. 
Получава -се впечатление, че то 
зи фасул е продаден на- частни 
лица, а парите някой в ко
операцията е 'задържал за себе 
си. Тези работи сигурно са из
вестни на директора на коопе-

_ рацията, ксмерческата служба
^ и ,др. -ръководни лица, но те не 

намират за сходно да запознаят 
хората с действителното поло
жение. По мнение на болшинс
твото членове на съвета ше се 
наложи може би -оше в настоя- 

кооперацията да 
половин милион

какво мислят. Но щом възраст
ните обичат да погледнат в та-

лан, отколкото 
лифициран.

И при. това положение не ос- 
човек друго освен да

зи голота, защо това любопитст
во да е странно на младите, да
же и на тези от отделениятатава ня

се усъмни в добрите намере
ния, когато толкова твърдо и 
неотстъпно е приложено слово 

Ников. На-

Въпросът е в другото — колкопри
успешно сме разграничили вес-

то на закона къмков.

ЧЕТИВО ЗА ПЧЕЛАРИТЕ

РАННИЯТ П РЕГПЕД НА КОШ ЕРИТЕ щата година 
отчисли към 
стари динара, които в заключи 
телния баланс се дават като попчелни семейства с мед, ед

на глад, аПри еднакво зазимени
ни от кошерите са добри, други са изложени 
хпети _ загинали. У нас през февруари нерядко има и 
топли дни. Това дава възможност за летене на пчелите.

След като със сигурност сме установили, че едно 
пчелно семейство не лети, с леко почукване можем да 
проверим дали в кошера има живот или не. Почукваме 

над прелката, където е пчелното кълбо. Ако пчел- 
семейство е добре, то веднага се обажда дружно,

ложителсн резултат.
Някои заети лица дължат на 

кооперацията, а тези суми в за
ключителния баланс са дадени 
като положителни. Въпрос е о- 
баче .дали тези пари ще бъдат
върнати.

В разискванията членове на 
кооперативния съвет отправиха 
остри .критики към някои Доу- 
ги пропуски в работата на ко
операцията. Мнозина се питат 
защо срещу провинилите се ли
ца не се прилагат дисциплина.

Затова коопера-

точяо 
ното
силно и бързо затихва. Щом се съмняваме, че някое се
мейство на лети и при почукване не бръмчи, а знаем, че 
е слабо запасено с храна, при хубаво време иепремено 
трябва да го прегледаме, за да се осведомим за състоя
нието му.

. Преглеждаме медиите му запаси. Ако отстрани на 
гнездото има почернели и овлажнели пити, отстраняваме 
ги. Ако има влажни възглавнички, сменяме ги със сухи.

Тази будка, поставена на видно място, до комитета и съда 
в Босилеград, личи че не може да послужи за нищо. Намерили 
ср майстори да я направят негодна за употреба.

Това едва ли може да е чудно. Много по-ценни работи оь 
направени негодни, та това ли.

Чудно е друго. Как никой не се намери да я махне оттук, 
ла не загрозява поне хубавите зградн на централната улица '■* 
Босилеград?

рни санкции, 
тивния съве-- смени съществу
ващата и и-збоа нова дгсципли- 

комисия от 5 членове.През този месец в по-топлите райони у нас силните 
семейства и такива с млади майки имат пило: Ако при 
прегледа се установи, че хранителните запаси са малко, 
кошерът трябва веднага да се подхрани. Храната прел 
зимата трябва да бъде от добре запазени медени пити, 
като се държат на топло 5—6 часа и тогава се слагат на 
мястото на празните.

Освен с мед обикновено у нас пчеларите попълват 
недостига от храна през зимните месеци с медени шгткп. 
Съвщте се приготвят като на 3 кг пудра захар 
1 кг. мед. Питките се правят, като към захарта по-малко 
се сипва затопленият мед и се разбърква с ръка, докато 
се получи еднородна маса от захарно тесто. То се раз
деля на отделни порции от 0,500 до 1 кг. Питките се раз
стилат на тънко върху надупчена хартия и се поставят 
над рамките и кълбото, за да могат и пчелите веднага 
да ш намерят.

Пчелните семейства могат да загинат не само от 
липса на храна и влага в кошера, но и ако кълбото се 
е свило в междурамията, конто имат по-малко мед. За
това дълг е на пчеларя при прегледа да размести добре 
запечатаните медни рамки в средата на плодника, като 
го стесни. Често пъти февруари в началото е топъл, а 
после може ла настъпи голям и продължителен студ. 
При такова време пчелите могат да’ развият доста пило, 
а впоследствие същото да загине. Това още повече на
лага да повишаваме грижите за пчелите, за да посрещ
нем пролетта, само със силни семейства.

- наона
Мнозина накпая изразиха съ

мнение във връзка с „вярнос
тта“ на заключителната сметка 
на земеделската кооперация 
„Ерма“. Текст и снимчнм. н. н.К Гюров

г лБележка има много безполезни ини
циативи. Всички кооперации 
и „Слога" са хукнали да от
криват магазини с бакалия 
и други стоки в града и по 
селата, макар че данните за 
потреблението достатъчно у- 
беждават, че такива нс са 
нужни в по-голям брой, а с 
необходимо да се търсят но
ви възможности за увелича
ване доходите на население
то, които единствено могат 
да поддържат съществуване
то ка магазините и на соб
ствениците им.

Казват, че в горската сек
ция се мислели да правят 
гатер.

Защо това не го папрапят и 
кооперациите, макар и съв
местно?

се слага

ТЪРСИ СЕ ИНИЦИАТОР
Тази зима земеделските 

производители от Босиле- 
градско губят от своите при
ходи около 139 милиона ста
ри динара ,които през мина
лите години бяха добра па
ра за бедните селяни от ко
муната.

Тези пари взимаха от Дър
вените траверси, които ма
сово се изкупуваха ох коопе
рациите и горската секция.

Новите предписания опре
делят друг „стандарт“. Поз
волява се изкупуване само 
на стъргани траверси, а не 

^ . у^на дялани със . секпра и из

купуването в комуната е 
спряло.

Губят не само селяните. 
Губят и кооперациите дяла 
от печалбите, но никой не 
се сеш.а да предприеме нещо 
изкупуването па траверсите 
да тръгне пак. Ясно, нужни 
са гатери, конто единствено 
могат да дават стъргани тра
верси, но пито една от ко
операциите нс се маема да 
вложи средства за строен; 
на гатер.

Но докато по този въпрос 
не се подема никаква ини
циатива, па друга странаИ. Петков М. И. НейковV.
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РАЗГОВОР С ПЕДАГОГА ЗАПОЧНАХА ПОДГОТОВКИТЕ ЗА 

У чениците - презаети ЧЕСТВУВАКЕ ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА
В Димитровград започнаха 

подготовките за чествуване 
Деня на младостта — празника 

'И виеше, а много малък брой с | щ българската народност в 
високо образование, особено в общината. Изхождайки от коне 
основните училища. Чудно 
е мнението, че в по-нисшите 
училища, трябват ръководители 
с по-нисше образование. Това 
е напълно в противовес със из
искванията на новото училище.

По мое мнение, трябва да се 
остави из конкурсите за ръко- 

. водители на училищата едно 
изискване, което се прнегику- 
вмнр досега. Защо е нужно Да 
се изтъква, че кандидатът тря
бва да бъде обществено-полити 
ческн работник. Може ли да се

организират прегледи във всич 
ки райони.

На това съвещение бе лодчер 
тано също така. да се извърши 
добър подбор на точките за фи 
калките тържества. А една та
кава работа изисква и повече 
внимание към декорацията в 
града, иадържаност на точките 
в програмата.

За реализирането на т-зи птю 
грама са необходими средства, 
които засега не са обезпечени 
напълно.

Затова е предложено профор 
ганизациите да заделят иззест 
ни парични средства за тази 
масова културна проява.

Участницитр в съвещанието 
се договаряха нз 25 м-й дч се 
уречи изложба на художници 
от българската народност, как 
то и изл-жба издания на „Бра
тство“ Интереснл е да се от
бележи, че тази година -”а пръв 
път, са обезпечени средства за 
купуване на художеств-ни кар
тини. от които ще са формипа 
картинна галерия в Дями -рж- 
град. И тази година пте има на
гря гни теми за учениците.

В почти тримесечните подго
товки. както Ср изтъкна на съ. 
вестние-г-о е необходимо' да

— Засега ръководителите на 
училищата са хора със средноСпободан ВАСИЛЕВ, психолог в Основното училище 

на Дсдиня по културната спогодба между България и 
Югославия продължи образованието си на Софийския У 
ниверзитст и получи зЕанге аспирант на педагогическите 
и психологически'науки. По този повод му поставихме ня 
колко педагогически въпроси.

татацнята, че по начина на жи 
вот и работа и структурата на 
населението в тези край много 
неща са се променили, на яеот
давнашното съвещание на из
пълнителните органи на общия 

■обществено-политически
— Другарю Василев, вие сте 
инициатор за петдневна тру
дова седмица в училищата в 
Белград. Какво ще пи ка
жете по този повод?

— Ако са създадени условия 
за въвеждане на съкратена тру 
дова седмица в промишленост
та, администрацията и други о- 
бласти тогава няма причина то 
ва да не стане и в училищата. 
Навярно училището има специ 
фичн-и задачи и неговите „про 
изведения“ за сега остават не
измерими, но за това пак няма 
причина да се правят някои у- 
порежден:.я.

Когато поставихме този въ
прос с оше някои колеги в Бел 
град ние имахме напредвнд пре 
заетостта «а учениците, в учи
лището и в къщи. Затова се по 
ставя въпроса: дали тези наши 
най-м?лки граждани освен уче
нето трябва Да имат време да 
се занимават с други деятел
ности, за тяхното всесгрлно ра
звитие,
план и програма нямат никак
ва почивка. Научно е доказано 
с направените опити чр трудо
вата способност на учениците е 
най-голяма във вторник, сряда 
■и донякъде в четвъртък, дока.

то понеделник остава за „загря 
ване“. В петък се чувствува у- 
мора за да постигне връхната 
си точка в събота. Затова съв-

ските
с-рганизации в Димитровград се
изкристализира мнението на 
тазгодишните празненства по 
случай рождения ден на 
другаря Тито да се дядо ново 
съдържан:.'е и нови дим ензим.

Преда всичко, съвещанието 
наложи на комитета Пп ооганч 

I зацчя на фестивала, който бе 
избран, да изготви такава прог 
рама която в най-голяма сте
нен да отстрони стихнйнзстта в 
работата (характерна за л-сега 
шките програми) и да се обезпе 
чи П:обра организ°ция и високо 
качество на Физкултурните и 
културни изпълнения. Факт е, 
че в граха ся съсредоточени 
много средношколци и млдде- 
жи-раб"тници и съвещанието 

: ешн-лтгно поие гешен"ето 
: младежта в грядч тя бя.ле гл-в 

ния-г н~сител на майските тър- 
жестра.

Вместо еди« преглед за насе
лението от няколко района — 
през настоящата година ще се

каже, че еоин учител не изпъл 
нлва ной-сбществени и най-по- 
литпчеоки работи -в социалисти 
ческата общност. Затова пои 1П 
сиренето на ръководителите на 
училищата покрай другите кри 
тс-рии. трябва да се води сметка 
и за образованието на кяндида 
тнте.
днес получава голчл-го зночеч''е 
и затова трябва по-голям брой 
педагози тя се избират като ръ 
ковот-тели на Училища.

— Като

Педагогическата работа

коп
ка к по

педагогически 
султан™ в училище, 
ще кажете за тази служба, 
която вее оше че с приета и 
много училища?

сз "т>ършзт системни органи
зационни р-дт-теики. дя ся про 
па-ирят забележи-телноститя в 
то-гт край и стопанските пости 
жения р. общината.

Слободан Василев
— Някои училища в Белтоад 

имат лодагогически конеултант. 
На това място обчкновено са 
заети педагози или психолози. 
От опит зная, че нуждата от пе 
дагогически консултанти е все 
по-голяма. Т-:й съдейс-вува за 
по-успешната среда. Пед=гоги. 
ческият консултант трябва да 
бъде в тясна връзка с вечки, 
които посредствено и непосред
ствено имя- рл'’яние Н-- млади

Преобширния учебен
сем оправдателно е събота и не 
деля да се вземат като почивни 
дни.

М. Б

И В БОСИЛЕГРАД— Кои са главните трудности 
за преминаване па петднев
на трудова седмица в учили 
щата?

• • •

на СЮМ в Лесковац младите 
от Босилеград ще дадат пети
ма бригадири От село и петима 
средношколци.

Предвижда се, в рамките на 
майските тържества, към края 
на април литературна вечер а 
на 19 май трябЕа да се състои 
митинг на поезията и прозата. 
За най-успешните творби ще 
бъз ат дадени награди.

Денят на младостта пзк ще 
се празнува к—го птехч с До
пълнение, че най-успешните из 
пълнен-я, ли-еоатуонх произ
ведения. общотехнччески и дру 
ги изделия ще бъдат награде-

Последнчят разширен пле
нум на ОК на СЮМ състоял се 
неотдавна в Босилеград, на кой 
то присъсгвувахме членове на 
политическия акт-в за дейност 
на село и всички пре-щед-те- 
ли на селските младежки ак-и 
ви, разисква върху дейността 
на младите и по-тготовките за 
майските празненства.

Същевременно пленумъ- бе 
запознат от лелегатя на Осм”я
млалежки конгрес --- Борис Ко
стад"нов. за мерк-^т» на ре“о- 
ганч.зация в мла-ежкатз орга
низация н орг-ннззцията на 
съюза ча комунистите. както и 
с поботата на конгреса.

Макар че младите о” Босиле 
град имат огромно жел^н-е за 
участие в акцията на Нови Бел 
град, то по решение на ОК

БЕЛЕЖКА — Трудности съществуват, но 
главно е че проблема може и от 
педагогическа гледна точка тря 
бва да се реши. По м’е мн'»ме 
сегашния учебен плон и програ 
ма създав 1 най-големи т р 'дн ]- 
сти за поеминван“ но петдне- 
вна трудова седмица Затова 
трябва да се преди всичко при
стъпи към изменени“ на учеб
ната програма. В сегашната у- 
чебна програма лоеобгя-азз дч 
дактическия матерализъм над 
така наречения лид ктически 
формализъм. А това не е в ред.

Ценна награда 

стои в магазин
те, да ко“-р’ин”рз вл-'"" -е-о на 
всички възпитат“лни фактори.

Р“б“ТаТЗ з р»Ло"'М''Г‘Н'Тя V-
ч"лище е трудно и отговорна. 
Зотоп- по в-ьп-осч “ че
об^одимч намесата на пед-го- 
зите-с^ечизл-сти. Обчкчд-ечо 
поепо.д.азателитр ся яае-и глав. 
но около осъшестзязанет“ на 
прогпчмята в училището. Пе-а- 
гозическият консултант е този, 
който ще се грижи за използва

Още през 1960 година боси 
леградският Общински отбор 
на ССРН е получил от тога
вашния околийски отбор на 
ССРН във Враня една по
движена киноапаратура от 
16 мм като първа награда 
за постигнатите резултати 
,-на Социалистическия съюз 
през 1960 година. Киноапара 
турата е била напълно нова 
и е струвала тогава към 580 
хиляди динара С шгрлата 
е дадена и грамота която и 
днес стои окачена в кянне- 
лар-’ята на Обтпчн 

. хЪедзенция на ССР1 в йосд- 
леград.

Стои грамотата да напо
мня за самоотвержеността и 
ентусиазма на организация
та в миналото.

Но стаи още нергзпакова- 
на и киноапартуратя. стои 
от тогава до днес, з-бравена 
и не се използва Стои в е- 
дин магазин и говори за ед
на небрежност, цели девет го

нето ня рсгчкч ония 
във възпитанието и образовани 
ето на ученика. Значи консул
тант-педагог може да им“ ре
шаващо влияние в това направ 
ление.

ни.
Из"бшо. общинският комитет 

е нябележил пореже задачи и
— В много училища п^елеточ 
речзбопност на ръководите
лите Им. Спо-ея Вал какъв 
тпябва да бъде ръководи
теля на училището?

остава сега да се пристъпи към 
конкр“тня акция за пгез-ъчта- 
нето им в дело.Б. Николов А. Борисо

V

ТРЯБВАТ ПОВЕЧЕ 

СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРАТА
В Босилеградско Босилеград «ад сто 

имат телевизионни апарати 
При сег~шн”те цени н- биле 

тите — 190. 129 -и 159 с-ари ли
па б-д-н

семейства

няра к"ното може ла 
без загубя, яко • продадените би 
лети се котират с по 30 с-а-и 
дин“оа. С елнг, так“В“ т»оохло- 
женц“ съве-„ н-> културно-пгю- 
светч^тч обнтчост
до Общинската скупщина, ина.

Босилеградската общинска Все пак, в най-добро състоя- 
културо-просветна общност съ- ние е библиотеката-читалище в

Босилеград, в която работят 
д-вамя служещи.. Тя разполага 
с подходящи помещения от 

на институция в културния жи три стаи и е станала любимо 
вот на комуната. От година на 
година тя се укрепваше фчнан 
еово и калрово, и днес вече

които през миналата голина 
са прочетени — само 170. И в 
трите районни читалища работ
ят времени библиотек-ри сре
дно по 29 часа седмична. За хо 
норар от 150 нови динара. Във 
всички библиотеки на общнос
тта има обша 5.500 книги или 
по една книга на 4—5 души! 
Колко е сл“бо в това отноше
ние Босилегвздскя н_й-добре 
се вижда от сп-вчечието с по
ложението в Рехубликя Сър
бия, където на елин жител се 
палат по 3—4 книгч.

Съвсем е есте~гзено. че за 
пздобренир на едно таково съ
стояние са необходими значи
телни Финансови средства и у- 
порита борба, за подхопяши по 
мещения, неебходим инвентар 
и пр.

Кино „Балкан" работеше мно 
го добре до въвеждане ня теле-

“р о-н“ееттто

ществува вече десет години, за 
които се е обособила като важ- че киното трябва да престане 

да работи.дини.
За нея някия са е разис

квало Н1 общинския 
ня ССРН и е решзно ла се 
даде ня полване ня гбщинс- 
ката културно-просветна об
щност. От прелч няколко ме 

— тя е пак на дне-ен 
на заседанията на Из-

В най-безиеходно положение 
се намира народният универси
тет. През миналата година .са 
организирани с“мо седем сказ
ки през пролетния сезон, но 
посади неза"нтсресов'-н'’стта на 
пчбликлта т“й е по“къонял с 
работа. С ре-лизацията на прог 

1968 година не 
Тов- говори, че 

той ще остане верен на тради
цията си — със слабата Ра_ 
бота.

кътче за много младежи, слу
жещи и ученици От гоаДа. Биб 
лиотек-ята има 2.89Я кн-^ги, 
от които 563 са н“ бълг-рюки 

нейнотп съществуване се чув_ . еяик. Миналата голина са про
четени ня.я 3 х”ляяц книг1. а 
пряз януари тази година 1 209. 

В е_но от помещонията на чи

отбор

ствУва в не малка част на Бо 
силеградско.

Но общността се бори и с ред 
проблеми, коитл са обусловени 
от общата стопанска изостана
лост на общината. С други ду 
ми, въпреки старанието и ен- 
туечазъма на ръководството на 
общността, тя „живурка“. от 
година на година изпълнявай
ки с много трудности култур
ната си миоия.

В състава на общността вли
зат кино „Бялкан“ в Босиле
град. народния университет и 
библиотеките в Босилеград, Би
стър Горна Лиеина и Долна 
Любата За развитието на само 
дейността в рамките на общ
ността не може и дума да ста
ва, понеже всички досегашни 
опитя в т"я наежа си останаха 
без резултат. Тая дейност в Бо 
силеградско е предоставена на 
училищата. Всяка от 
ните институции на общността 
има свои проблеми, които без 
по-значителни 
ння, не могат Да се разрешат 
бързо.

сеца 
ред
пълнителния отбор на Об
щинската конференция за 
да се реши съдбата й. Едно 
от тези решения е тя да се

тялитето имя телевизор .и тоз- 
диояпяюат. к-ето го пр“В.и още 
по-поивлокотелнл и по-л“лез- 
но за младежта ц пилне-то-е.
Читрличцто оедовно' получава 
р.рртниттите „Политика“, „Ночос 
тч“. ..Гвет“. 
литика“.
че“ и “о. кякто и 
..Социализъм“, „Цивилна защи
тя“ <Ъ-1Пнт" и лпттч

рамата му през 
е започнало.

предаде на горнолисинскзта 
кооперация и да се ползва в 
Горна Лиеина. където има 
ток.

Ст СТАНКОВ
..И-юст-овоча 

..Боатство“.
по- 

..Дотт-п-А кооперацията да даде ин 
вентар за канцеларията на 
Общинската конференция в 
Босилеград. Но нз същата 
апаратура претендира и хол- 
нотлъминската кооперация, 
където има агрегат, при съ
шита условия. Сега култур
но-просветната общност, я 
иска нзтъкв-йки, че тя- фак
тически е нейно притежание.

Остава си неясно да ли мо 
же апаратурата да ср поода 
де на търг или ла са отстъ
пи на някоя местня орг->ни_ 
зация или ня културно-прос 
ветната обшност. Сигурно е, 
че след няколко голини и 
тоя въпрос ше се р“шч. „Ко 
йто чака — ше дочака“, ка
зва народната мъдрост.

Ст. Станков

о—щан-^та

Ясно е,
че ч”слото на кн"гИ”е в чита
лището е “Ъорощ МЯДТТО
бено на книгите на български
е-».щ

ри(5И„иотокятя в Бистъо има 
1.чк9 книж и м“с°чно с-> 
дяоот Н“ ПГ)ОЧ"т НЧЛ 309 КНИГИ.

Н^ \гчлНТТттИ“~о И •ТТ'^оТТО 
^ О^Ч^ПНОТО

ше Долнолюбатското 
ше има добро 
няма книги. Разполага само с 
660 книги предимно на сърбо
хърватски език, от които годи-

я осо-
визията. През 196,5 и 1966 годи
на то е прожектирало по две
предс-ави о-г 100 (Ьилмч годиш 
но. Числото наиз-

кчнозшггелите
през миналата година чувстви
телно е намаляло. Това се виж 
да и от оборота ня киното през 
последните две години. Пои ец 
накви цени ппез 1966 
п-рода лени билети зя 2 
на и 159 хиля г-1

ч’'тали-
п“мещение, но

година са 
I милио— 

стари диня.ра, 
докато през 1967 голина само 
за 1 милион и 490 хиляди дина 
ра. ГГо^аотоятпем се дяват по 
Два Филма вдин_ч}Я пъти в сед 
мищата. но числ-то ня зрите
лите още намалява, понеже в

поеже-
шно се четат към 4^0 
ляра. Най-лошо

екзямтт- 
е положението 

с горнолисинскатя библиотека, 
която има към 500 книги, от

капиталовложе
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НА КУЛТУРНИ ТЕМИ

БРЕМЕ ИЛИ НУЖДА?
Когато преди няколко години в;, _я г ■ •

беше създавана културно-прос- ч~ ра00та- Трябва .да кажем, 
вегната общност в Димитров- скчшт,™?. ’ К0Гато Общинската 
град се делеше, преди велико, Ку„тиГЛ3?ДелЯ средгтва на 
обогатяване на кул,урната дей Ва ц1Р 6авния център, вяр 
ност не само в града, щ, и в т ' ..улг^ средсгва за цяла. 
селищата яа комуната. Замие- „рЛтурна Дейност в комуна- 
.лена като координиращо и ус- нпн:,,' р^Шава проблема на фи 
меряващо културната дейност г,гм,Г \’На културата в об- 
тяло, културно-просветната об- а' с'а такова недоразби-
щност трябваше ,Яа се грижи особени® Трябва Да се 
за устройването и провеждане
то на културни манифестации 
и акции и да намери начини 
и облици за сътрудничество с 
подобни културно-просветни ин 
ституции в други градове и об 
щини. С други думи: култур
но-просветната общност бе съз
дадена да води културната по
литика в комуната, 
следва, бе .избран общински от 
бор който да .ръководи, насоч
ва и организира конкретни ак. 
ции.

А тези конкретни акции тряб 
ваше да бъдат: обединяване на 
дейността на културно-забав
ния център, самодейния театър 
и библиотеката в града и пола
гане на грижи за самодейните 
дружини, танцовите състави и 
откриване на районни библиоте 
кн на' село.

Днес обаче свободно може да 
кажем, че тоя замисъл не е 
осъществен.-Задачите и целите 
не са постигнати, защото към 
културно-просветната общност 
бе проявено обществено недо- 
разбиране, по.точно, изостана 
насърчаването й и поощряване
то за завоюване на нужните 
резултати. Може би и зарад то 
ва. че и някои членове на от
бора не виждаха ясно своето 
място и виждаха в дейността 
на културно-забавния център 
удовояване на компетенциите.

У
Седемдесетгодншннната на димитров

градската библиотека ще се ознаменува 
и със събиране на книги от частни лица, 
стопански организации и учреждения и 
обществено-политически организации. Ак
цията за събиране на книги ще трае през 
цялата година. Занапред редакцията ще 
публикува имената на всички дарители. 
Подканваме гражданите масово да се от
зоват.

въпросът: каква е съдбата на 
културно-просветната общност
т е. трябва ли тя да съществу
ва като такава или не и какви 
Ще бъдат предстоящите й зада 
*ги и цели.

Ако продължи с такова без
действие, то безспорно е че ез- 
но формално съществуване съв 
сем не е нужно. Нп ако изхож 
даме от онова, което трябва да 
бъде, културно-просветната об
щност обезателно трябва да съ 
ществува. Защото. в случай ако 
съществува само културно-за
бавния

търсят
доказателства. Защото, 

ако ^заключим подвижното ки
но, което два-три пъти годиш, 
но намине в едно или друго се
ло в комуната, нашето село 
общо не е обект на 
интересование, по-точно

Отзовавайки се на писмото — възвание, което от
борът за чествуване на седемдесетгодишнината на ди
митровградската библиотека отправи до гражданите, 
културните институции и обществено-политическите ор
ганизации, МИКИ НЕЙКОВ, журналист на вестник 
„Братство" даде следните книги: Елин Пелин — Събра
ни съчинения — 9 книги. Поезия 1963, Камен Калчев — 
През април, Гео Милев — Септември, Милен Банков — 
Цъфтеше люлякът, Емилиян Станев — Иван Кондарев 
(2 книги), А. Авденко — Аз обичам, Иван Вазов — Под 
игото, Иван Остриков — Барикада от чували, Константин 
Констатинов — По земята, Емануил поп Димитров — В 
страната на розите, Тодор Павлов — Поезията на Ма- 
яковски, Люба Ивошевич — Димитрова — Стихотворе
ния, Деца герои (сборник), Тодор Харманджиев — Кра
ят на едно детство, Павел Божинов — Произшествие на 
тихата улица, Слав Караславов — Троянският кон, Гьончо 
Белев — Патилата на едно момче, Цветан Заигов — За
вещание, Ангел Каралийчев — Приказен свят и Българ

ски народни приказки, Йордан Йовков — разкази, Аю- 
биша Манайлович — Ветър, или общо 30 книги.

Акцията за събрание на книги продължава.

из-
кул гурно 

консу
матор на културни блага м дос 
тижения.

Когато казваме 
чаме факта 
скупщина, според възможнос. 
тнте, отделя известни средства 
за културното развитие на насе 
лението. Тя Дава, но това. ко
ето дава е недостатъчно И по
сле, трябва да се запитаме, да 
ли само на културно-забавния 
център, когато културно-прос
ветна общност, всъщност, има 
и трябва да има решаваща ду
ма в изграждането на култур
ната политика в общината. Да 
не бъдем погрешно разбрани:

център, а и занапред 
не му се дават достатъчно сред 
ства за културна дейност, ко
ято да обхване и селата, а в 
града обогати тази дейност, то 
все още в тоя обществен отра
съл няма да може да направим 
предходната крачка към деен 
и разнообразен културен жи
вот.

това, не отри 
че ОбщинскатаИ както

Без да се опасяваме че ком
петенциите ще се удвоят, тряб
ва да се .реши материалното 
състояние на културно.просвет 
ната общност, а същевременно 
и избере нов общински отбор, 
тъй като старият почти е в раз 
падане. След туй, пред него ще 
се възложи и програмиране, в 
което важно място трябва да 
заеме самоуправлението в кул
турата, продълбочаване на кул 
турната дейност и разширяване 
на обсега й както и изнамира- 
нето на нови облици и начини 
за сътрудничество.

Закриването на културно-про 
светната общност може само 
да допринесе до отнемането на 
възможност непосредствените

когато казваме това не казва
ме че на културно-забавния 
център се дават повече пари. 
Напротив, съгласни сме. че и 
на тях се дават минимални сре 
дства. Но по-горе вече казахме, 
че такива са възможностите.

Може би, .културно-прооветна 
та общност действително щеше 
да стане самоуправително, обе
диняващо решение за култур
ните дейци в комуната тяло, а- 
ко останалите обществени сили 
й оказваха и м -р^лна птпктепа, 
ако координираха акциите и 
уважаваха достатъчно думата 
ка общинския отбор.

Къде ли е?
Преди гге-шест години в Ди

митровград бяха основани лю
бителски клубове по техника, 
но тяхната работа бързо замря. 
При този клуб съществуваха и 
кръжоци на младите техници, 
радиоаматьори и др. Преди пет 
години и тогавашния околий
ски отбор на техниката в Ниш 
награди младите аматери в Ди
митро аград с една фото-лабора 
тория.

Днес при основото училище и 
гимназията в Димитровград ра 
ботят фото.секции, които биха 
могли да ползват тази фотола
боратория, но никой в Димит
ровград не знае къе Р тя?

Интересно е, къде ли 
да ое намира тази 
рия?

производители да влияят върху 
политика и плано-културната 

бото културно развитие на об
щината, до премахването на е- 
дин самоуправителен облик чи 
ято изява досега не по своя в« 
На не бе богата.

БЕЗ МАТЕРИАЛНА И 
МОРАЛНА ПОДКРЕПА
Главната причина, все пак, ос 

гава
дейността на общността и по- 
конкретно — липсата на средст

може 
лаборато-БЕЗ ОПАСЕНИЕ, ЧЕ 

КОМПЕТЕНЦИИТЕ ЩЕ СЕ 
УДВОЯТ
От казаното досега произлиза

къмлипсата на интерес
К. ТрайковСт. Николов

лиш, сама да преценяваш. Размисли ху
баво, без да се питаш какво ще кажат 
хората — да убиеш ли е по-добре или 
да създадеш възможност да се прояви 
един живот. Гледай да мислиш със 
своя ум... а не с този на хората... И 
ако ти устояваш на правото, на човеч
ността, същите тези хора ще почнат 
да те уважават ... Остани тук при нас 
и бъди спокойна. Не е престъпление да 
родиш човек, а да го убиеш ...

— А знаеш ли кое най-страшно ме 
огорчи, дядо?

— Кое?
— Когато той почна да ми казва, че 

не бил сигурен... че може би аз съм 
имала приятелство и с други...

— Не, това не може да бъде. То не 
е в нашата кръв.

— Тези му думи бяха като гръмо
тевица, която ме трясна, и аз рухнах 
на земята... Когато се свестих, бях в 
някаква болница ... и после не го вид-

Може би всички майки обичат де
цата си, но обичта ми към моят малък 
син е безгранична.

Излезла от работа, бързам да оти
да в детската градина да го взема. След 
всяка стъпка ускорявам крачките си 
и накрая тичешком влизам в градина
та, когато жената го довежда, пригот
вен за тръгване, аз го прегръщам и 
сълзи от щастие бликват от очите ми. 
Прегръщам го, притискам го да гърди
те си, а в себе си шепна: живо, живо 
е детето ми!

Понякога през нощта се съоуждам 
някакъв ужасен страх. В полусън

Надя Георгиева разказ

Какво ще кажат хората
и няма да се превиеш пред страдание
то, като и аз не се превих.

— Но какво ще кале ат хората, дядо?
— За кое?
Аз взех ръката му и я сложих на 

бузата ми. Той сети сълзите 
пзбъриса с коравата си длан. Разбрал 
ли бе? Може би да, защото се закашля.

— Дядо, да знаеш колко много го 
обичах!

— Зная, нали носиш моята кръв?!
_ В песен се бе превърнал живо

тът, и в слънце, и в лазур, и в красо
та... и в щастие... Готова бях на вси
чко за него...

— Такъв е коренът ни, силно да 
любим.

— Но защо хората лъжат, дядо?
— Защото са слаби ... само слабият 

лъже.

да разреша най-тежкия въпрос: да у- 
бия ли детето си или да го оставя живо!

Имаше моменти когато сълзите ми 
пресъхваха, очите ми горяха в някакъв 
сух пламък и бях готова да прекъсна 
животът му. Но следния миг от очите 

бликваха сълзи и безкрайно уми- 
обхващаше към моето дете,

ми и ги
ми
ление ме
което с безгранично доверие се бе при
ютило в мене. Чувствувах потрепването 
му, наверно в неговият спокоен сън, за- 

обятията на майчината обич.

със
още протягам ръката си и сетила го до 
себе си, дълбока въздишка на щастие 
и облекчение се изтръгва от гърдите 
ми. Той, моят малък син е жив до мене!

А какво щях да направя? Щях да 
го убия сама. Моето дете! Моят син! 
И всякога когато си помисля за това, 
изтръпвам и се вкаменявам.

Но аз ли щях да убия детето си? Нс, 
не аз, а страхът... ужасът който из
питвах при мисълта: „какво ще кажат 
родителите ми, близките ми — хората!"

Бързвам из улицата и стискам ръчн- 
син. Топ се обръща към 

казала

щото е в
Но отново хладен пот обнизваше чело
то, ледени ставаха пръстите ми, които 
държаха държката на вратата. "А ка
кво ще кажат хората?"

И отвъдиъж ми дойде на ум,че има 
на земята едно същество, с което мо
жех да споделя, без да се смущавам от 

защото беше сляп от вой-

ях вече.
Дядо замълча, дишаше тежко, дъл

боко. после заговори бавно.погледа му, 
мата...

Когато отидох на село и влязох в 
широките двори, дядо седеше сам и се 
грееше на пролетното слънце. Децата 
бяха на училище, младите на полето. 
Аз приседнах ло него и заплаках.

Как ме позна гой? Наверно с очите 
па сърцето си, защото той сложи ръка
та на главата ми и каза: — Не плачи! 
А аз се разхълцах. Той милваше косите 
ми и търпеливо чакаше до като най- 
-после можех да му заговоря.

— Дядо, ти обичал ли си някога?
— ОбичаЛ съм — отвърна ми гой, 

много съм обичал, но слана попари 
сърцето ми... Тя отиде с друг... Тех
ните настояли ... и тя склонила ... По
сле се ожених за баба ти, но онази ме 
забравих... Може би и заради това, 
че тя си отиде съвсем рамо... млада, 
при раждане ...

— Дядо — заговорих му отново ко
гато той замълча, аз също като тебе 
силно обикнах.

— Такава ни е кръвта, да обичаме 
силно... и никога да нс можем да за
бравим.

— А аз искам да го забравя.
— Защо?
— Защото той ме остави.
Ръката, която се беше спряла на гла

вата ми, трепна, но гласът, който за
говори, беше спокоен.

— Може би и затова съм те обичал 
най-много, защото приличаш на мене ...

— Нима той е бил слаб?
— Слаб е бил. Човек с сграда, която той сам 
— А да знаеш как ми говореше... , гради тухла по тухла... и тухлите'му 

как гласно мечтаеше ... Създаваше при-
цата на моя
мене, за да сподели какво е 
другарката през деня... и с кое дру
гарче на какво е играл. Аз го слушам, 

сърцето ми прелива безгранична 
ря л пет И как съм могла да заменя та
зи радост с „какво ще кажат хората?"

В празник аз го водя на планината 
и този ден се превръща в слънчев праз 

за моята душа. През целия ден и- 
Слагам го на някой

трябва да бъдат здрави, да издържат.
казии чертози, в които ние щяхме да 
бъдем двама ... И после ... после кога
то му казах, някак страхливо почна да 
ме утешава.

— На ли ти казах, че е бил стра-

Избирай здрави тухли за твоята сграда, 
научи и него на същото... когато се 
роди. И съблюдавай в живота си от тво-

а в

ята съвест... а не от страха какво ще 
кажат хората.

Взех ръката на дядо, сложих я на 
бузата си и после я целунах. Отпадна 
от гърдите ми огромният товар. Тогава 
видях, че слънцето грее... че не е тъм
но и че небесата са пак сини ...

— Не се плаши от трудностите — 
заговори ми след малко дядо — те ще 
те закалят, ще станеш силна и мъдра.

— Мъдра ли съм сега? Не зная. Но 
винаги, когато сълзи искат да изблик
нат от очите ми, спомням си думите на 
дядо, който не е вече на земята. Вме
сто сълзи, в очите ми грейва светли
на... и отново сърцето ми се изпълва 
с радост.

— Аха, как ми се иска тухлите, с 
конто моят син ще изгради себе си да 
са от някаква нова, чудна, лъчиста, 
непоклатима материя. Тогава моето ща
стие не ще има граници, както няма 
граници моята обич към него.

хлив.
— Ной той толкова беше начетен, 

умен, а да знаеш колко хубаво говоре
ше! Как може да бъде страхлив?

— От като се затвориха очите ми 
за земната светлина, все мисля, мисля 
и премислям за много неща. Но иай- 
-миого мисля какво е човекът. Изтъкан 
е той от много и различни нижки... 
може да има и златни и сребърни... 
но ако има между тях гнили нижки, 
там се къса ... не издържа ...

— Може би е така, защото той по
чна да ме избягава, но никога не при
зна това... все бил зает ... имало вре
ме ... да се свъжем... А животът из
викан ог моята любов оживяваше от 
ден на ден, от седмица ма седмица, от 
месец на месец... и аз го усещах с ра
дост и болка, с горчива мъка и страш
но терзание.

— Защо?
— Но какво ще кажат хората?
— Не мисли за това. Хората сме аз, 

ти, този, онзи ... и все човеци ...
— Но как?
— Така. Тн се научи сама да мис-

ник
граем с моя син. 
нисък клон и му пея. И когато гласе- 
цът му се присъедини с моя, всичката 
красота на сините небеса, на гората, 
на планината, па зелените листа изпъл- 

цялото ми същество. Сърцето ми се 
превръща в извор па радост.

Да слушам звънкият смях на моето 
дете, когато играем с голямата топка, 
когато тичаме по полянката, когато го 
люлея на ръце, тоза е безкрайно щас
тие за мене. Слънцето блести в очите

ват

па моя малък син, вятърът развява ко- 
сицитс му... и изведнъж изтръпвам от 
ужас: нима моят син можеше да не 
съществува... а аз да живея с празна 
като пустинята душа и всичко в мен 
ла бъде по-черно от пай-черната скръб...

...Бях разкъсвана от страшно стра
дание ... о мъчителен страх как ш.е по
гледна хората и какво ще кажат те, за 
живота, който носех под сърцето си. 
Блъсках се и стаята от стена до стена, 
стисках пръстите си до болка, от очите 
ми се стичаха горещи сълзи и се мъчех
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СТР. 8 Древни записи за нашите 

краища
I

Лафмоабет с Цвета и Винапредседателките 

на Дружеството на жените в Димитровград Хр. М. Врабчански: Как е открита 3волска баня *
В един от миналите броеве 

поместихме. че пръв Иречек 
записал, какво че при село Зво 
иди бликал извор с топла вода. 
Сега предаваме сп.мз-ните 
един от участвуващите 
разкдпнанр на раззалините, 
коетр станало през 1904 година 
по почин на зз^нск!я учител 
Младен 3. ДилЗерзв. Ето, 
къс от автентичниге записки на 
Врабчански (печ т.ни в „Сбор
ник Трънски край, 1940 година 
София):

„Още отначало ми направи 
силно впечатление особената, 
неестествена фдрма на 
хълм да селото. Проучих най- 
внимателно и цялата му окол
ност. Обаче, у селяните никак.

Искаме фризьор 

и нищо повече!
во предание, никакъв стар спо 
мен за някаква старина там! 
Те ми съобщиха имената на 
някои интересни, с/Юс-днн на 

на хълма местности: „Стрсжат“. 
при -„Кошутняк“ н др., а на вдория 

ден в един нзй-гъсгосплетен 
храсталак открих няколко ло
зи. еднички в цялата околност, 

от- подивели съвсем ог дългите ие 
кове. А тъкмо насреща вели
чествено се издига старото Ясе 
нов,нелеко кале. Тия и още ня
колко други сведения ме увери 
ха, че някога тука живот е 
кипял: живели са много важни 

един хора, които са поставяли стра
жа яа наблюдава към Поганов 
ския пролом, живеели са охол
но, като са имали всякога и 
месо от сърни (кошути) и де
серт от грозде... и че в тоя 
хълм най-сигурно се коие ня
коя пенна старина, срутена от 
някое земетресение или дива
шко нащестч”е гатомпаич от 
прахово и растителност, може 
би, ня 209о години и псв"чг.

С Дилбгрова се убедихме, че 
старината е сигурна, но необ
ходими е
ката на стотици, а може бч и 
хиляди, кубици пръст и корени 
ми просто отч я Но нуждата 
в майката на всички изобрете
ния и гткоитчя. В случая, след 
дълги умувания пак археологи
ята ми се по т ече но п >мош ка 
то ми опомни лошите и дебря-

дървен къс, сега вкаменен мно 
г.о букови и дъбови листа, също 
вкаменени, разни видове модни 
монети с и без образи, надписа 
ми, едни с латински, а другите 
с гръцки (елински) букви, кои
то поради силното'им : «келява 
не не можеха да се прочетат, 
окисляване не можеха да 
На 2—3 м. на С. И. от Банята 
се опериха стени на стая,

По случай празпика на жената 
март разговраряхме с председателките па 
Дружеството па жените в Димитровград — 
Цвета и Вина. Снимки, както виждате, не 
поместваме по причини, които посочихме 
в заглавието па този разговор

8 се

а

-V щшШ. |ЩЖ
— Цвето и Вино, може ли Да ни кажете какви са заво

юванията па жените по време на вашето ръководещ: с дру
жеството? -

Й - ' ■

Шч..->— Най-главното — бельсто не перат,
— А кои го пере днес?
—■- В някои семейства „Какди“, или някоя Друга машини, 

а някъде мъжете...
— Кой готви обеда?
— Консервните фабрики . . .
— Кой отглежда децата?
— Улицата!
— ?
— Да, докато се построи детския дом на игрището „Асен 

Балкански“.

...
<ч..4

Обцлп&р
ПРИЧИНА ш

:— Имате ли други проблеми?
— Да. Кек да премахнем певицата от „Балкан“.
— Ако жена беше председател на сбщипата, какво щеше 

да се реши в Димитровград като най-главно?
— Да открие курсеве по шиене и кърпене за мъжете и 

да открие един фризьорски салон.
— Защо ви с фризьорски салон?
— Нямат време и пари всички да отиват в Пирот при

ч ' ;опИ -/лУченичка се обърнала към 
учителката:

— Не зная дали ще Дойда 
утре на училище: изглежда че 
ще стана сестра! Младен Днлберов

над банята почват други' дебе
ли каменя, прошарени с тухлй 
стени.“

Осзен тия развалини „бидоха 
разкопани и открити само част 
от много дебели каменотухлени 

които, много

фризьор
— Какво получиха жените за 8 март?
— По елин букет цветя.
— И още?
Етт за пръв пъ-г -излизаме във вестник.
— И още какво?
— Ако не беше 8 март никой нямаше да знае, че сме 

председателки на Дружеството на жените.
— Колко незаети жени има в града?
— Извинявай, бързаме, ше ни загори обеда.
— Довиждане. Честит празник.

Наши деца

;— Имате ли син?
— Да.
— Пуши ли?
— Никога в живота не е 

помирисал тгопон!
— Излиза, ли в кръчми?
— Никога н: е с к„ак стъ

пил там.
— Връща ли се късно през 

нощта?
— Ляга си веднага след ве

черя.
— Ти си щастлив баща! Има

те син зч пример! А на колко_ 
години е?

— На два месеца.

те страни на иманярството.
В скоро време планът ни за 

работа бе готов •и почнахме вед 
нага да го прилагаме. Нз след 
кия ден, сутринт -, в тъмни зо
ри, тъкмо кооато селяните ста
ват от сън и почвот дч с~ Раз
такат по лвоо-вете си Дилбе. 
ров и яз. някак си уж тайно, а 
в съпиност пектхмг всички да 
ни забелзж-т. подкосяхме село 
то с прикрити наполовина тър
нокопи " ЛОТ-И пот п-лтатч пи, 
и, без да кажем някому даже 
и поброутро бъпз-боъзо се упъ 
т-гхме към хълма. Копахме око 
ло два часа т?м. до-дето почне 
работата в ичилише, и ето че 
селяк-те започнаха да ни зао
бикалят, -запитват, но ние гнома 
не изпускаме — това е строго 
правило у иманярите“.

След няколко дена работа, в 
която участвувало цялото село, 
к“квп рзаост бе за вешки ни, 
когато най-сетне пред нас бдя- 
сн-> чист. зд.о-в басейн на баня, 
у^,“гг^ 1*ато че ли току що е до
вършен. ..

Той има 1+юпмз на правилен 
ктуьг с ”ма'"'тър -рчч-' шест 
метра и дълбок 1."0 м. Дъното 
му е пос-л-но с гладки цимен 
тиоанн -квадратни тухли, а сте
ните му са от дяла-ч камък. 
Вадата влиза в басейна чрез 
два в-одопровода и има темпе
ратура 37°С и в толкова толя-

вероятно;стени
изглеждаха са са от някой вел1!
коленен дворец, с лице обърнат 
към югоизток, пред който се 
разкрива чудно хубава природ
на гледка.

Както п-ред-ологахме още 
преди разкопката, точно, та и 
моого повече от това, излезе 
вярно, че в тия постройки и 
баня буен живот е кипял и ща 
стие е цъвтяло.“

МАЛКИ ПОЛЕЗНИ 

СЪВЕТИ
© Страдате ли от възпаление 

на червата, езарете нз слаб 
огън 250 г ябълки и 250 г тик
ва във вода, която да ги покри 
ва. Подсладете и ароматизирай
те питието по ваш вкус. Пийте 
по 1—2 винени ч шки.
• Изп- йте сока нз половин 

лимон, смесен с равна част то
пла вода. Това ще пречисти 
стомаха ви много добре.

• Появи ли се цирей, нало
жете го с лапа, направена 
накълцан мокреш върху к-ято

олио.

Откритие
ОТ Г. Любата— Знпте ли, че автори на кри 

ми-нални ромзни са сам0 мъжег 
— Това може да се обясни, 

Коя е тази жена, която може 
да мълчи докатп пише 220 стоа 
мигли, а да запази т йната кой 
е убиеца или крадеца!...

няколко капкисложете
или покрийте цирея с листа от 
живовлек. Още една 

жертва
© Ако клепачите Ъи се въз

паляват — настържете един су 
ров картоф, разстелете го вър
ху марля и го наложете върху 
затзорените ои очи. Компресът 
трябв-а да има пълен контакт с 
кожата четвърт час.

вНай-слабият ученик В края на миналия месец 
землището на Горна Любатз е 
загинал Славчо Миленов. 49-го 
дишен земеделец от Горна Лю
бата.

При сечене на трупи в гора- 
непредпазливост

© Зъбите ви ще получат бл. 
ясък — Ще се учудите от тях
ната белота, ако употребите си
тно стрит прах от прегорен бял 
хляб.

© Ако вечерта сте 
повече, преди да легнете, изяж 
те една ябълка -и на сутринта 
половин час преди закуска.

Учттеля на ученика:
— Нима не ти казах да на

пишеш изречението двадесет 
пъти: „Аз съм най-слабия уче
ник по история и география“. 
Защо оч гт"е'исал изречението 
само десет пъти.

— Зттова затцото съм слаб 
и по математика!

•!
та -по-ради 
Славчо бил притиснат от един

хапнали
мо количество, че може -Да ка
ра един малък чифт воденични 
камъни. Отпушихме преап-щли 
во отворите, опра-зни се басей
нът и на дъното му намерих
ме еди-н златен пръстен, 1 гпи- 
ридгченп ко-нче. 1 меден 
с халка, 1 желязна бойна стре
ла, в чийто край бил останал

труп и тежко повреден не из
държал по пътя до болница-

© Ако храносмилането ви не 
отваоа та.е в рел, напра ве-е си 

От корите на сухи или пресни 
ябълки, круши или порт -к 1 л. 
При силно смущение на стома 
ха изпийте една чаша черно ка 
фа с малко лимонов сок.

Напоследък това е трета жер 
тва, дадена при същата обста
новка.

Мнения
печатОскар Уайл-* казваше:

— Първ-, х-лови" за щастлив 
брак е взаимно неразбиране. М.
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БРАТСТВО ЖЕРТВАна българската 
СФР Югославия.

Вестник 
народност в 
Излиза всеки петък ★ Уре
кли редакционна колегия ★ 
Директор, главен и отгово
рен редактор Асен Лазаров 
★ Технически редактор Ди
митър Потов Издава
„Братство“ — Ниш Вождова 
11 гелейем» 22-063 ★ Годи
шен абоь.* «ент 10, а полуго
дишен 5 нови динара.
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