
24 МАИ 1988 ГОДИНА * БРОИ 343 ГОДИНА X ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОК НА СКС В СУРДУЛИЦА* ЦЕНА 20 ПАРИ IьЬптстПо Много неразрешени 

въпроси
Тези дни в Сурдулмца се про 

веде заседание на ОК на СКС 
във връзка с някои проблеми 
в учебното дело и задачите на 
комунистите. Председателят на 
образователната общност Тихо
мир Иванович запозна присъ- 
ствуващите, че в комуната ра
ботят 7. осмолетки с 3.843 и 3 
средни училища с 1.222 учени
ка. Има паралелки с по 14, но 
и паралелки с по 52 .ученика и 
затова възникват разни трудно 
сти в работата. Има големи тру 
дности в работата на подведом
ствените училища, които не са 
обзаведени добре, а възможно
стите на комуната не досягат 
до тях.

През 1967 година образовател 
ната общност дължи на Общин 
ската скупщина към 540.000 н. 
динара. И за 1968 година недо- 
стигат към 800.000 нови дина
ра за разходите за образование 
то. С оглед на това, че в общин
ския бюджет за първото три
месечие на тази година недости 
гат към 800.000 нови динара о- 
ще не се обезпечи редовно постъ 
пване на средствата .макар че 
нормативните актове налагат то 
ва. С оглед на това, че бюдже
тът на общината за първото 
тримесечие на годината е изпъ 
лнен само с 73 на сто във връ
зка с доходите, загрижва фак
тът, че не постъпват заплану
ваните средства и за финанси
ране на образователната общ
ност. Тази година към 450 уче
ници ще завърша основно учи
лище и ще трябва да продъл
жат образованието в средните и 
специални училища.

Изтъкна се, че все още не се 
решава въпроса с увеличение
то на дажбите върху личните 
доходи от 1°/о, а изминаха пет

месеца от приемането на тако
ва решение.

Цената на образованието в ос 
новните и средни училища в 
Сурдулишка оощина не е мал 
ка. Един ученик в основните у- 
чилища коства средно от 640 до 
900 нови динара, а в средните
— от 933 — 1.522.

И разпределението на лич
ните доходи в много училища 
не е добро. Повече средства се 
отделят за лични доходи, до- 
като малко се полага са ббзаве 
ждането на училищата с необ
ходимите учебни пособия и по 
магала. В общинския бюджет 
не са предвидени почти ни
какви средства за материални 
разходи в 1968 година. Нови по 
магала и пособия ще се набав
ят със средства на общинския 
бюджет.

Успехът в края на първото 
полугодие не е задоволителен. 
Към 60 на сто от учениците в 
ооноЕните училища имат поло
жителни бележки, а 40 на сто
— имат слаби. В средните учи
лища положението е по-добро.

Има обаче друго нещо. По е- 
дни и същи предмети — от го
дина на година учениците пос
ледователно показват незадово
лителен успех. Преподаватели
те си остават същите, а очевид 
но, не показват успехи! Голям 
брой ученици (към 30—40°/о) от 
едно поколение, не могат да 
завършат осмогодишно учили
ще. Това е слушай в Сурдули
ца, Елашница и др. места, къ- 
дето има много цигани, които 
напускат училището преди вре

ВЕстииц на бьлгарсната иарод./оств оФр Югославия

ме.
На заседанието се изтъкна, 

че комунистите не се събират 
често да разискват върху про
блемите на възпитанието и обу 
чението, а много въпроси мо
гат да ое разрешат. В заключе
ние се казва, че съществуваща 
та училищна мрежа не е обем
на и не трябва да се закриват 
някои училища. При това се на 
бляга колективите на средните 
училища да проследят и нама
лят бройността на някои отде
ли в тях за сметка на другите.

Така например предлага се 
да бъдат закрити някои отдели 
в средното земеделско учили
ще, както и да се обсъди чис
леното състояние на учениците 
в тях. По този начин ще бъдат 
спестени значителни средства. 
Също така, предвижда се да бъ 
дат ревизирани правилниците 
за разпределение на личните 
доходи. Сочи, се, че разлика
та в личните доходи на просвет 
ни работници с едни и същи 
квалификации, работещи в раз 
лични училища е голяма и то
ва нещо създава известно не
доволство между тях.

Във връзка с това и Общин
ската скупщина ще направи ня 
кои изправкп на следващата си 
сесия.

Рожденият ден на президента Тито

НА ИЗКУСТВОТОСРЕЩИ С ХОРАТА
че наши хора, всеки според въз 
можностите си. са пронели ела 
вата на своята страна вън от 
нейните граници, наредили я в 
редицата на културните

— А ние, хората на изкуство
то, които сме тъкмо такива, о- 
бикновени югославски хора, не 
веднъж сме се уверили в Тито 
вата сърдечност, в неговата гри 
жа и интерес за всички нас и 
нашите проблеми. В редки слу 
чай, когато съм говорил с не
го, не забравяше да се интере
сува за резултатите от моите го 
стувания в чужбина. Спомняше 
си за
вестниците дори — за известни 
полемични статии,
И — никога не проявяваше ня 
какво недоверие когато се каса 
еше за наши уопехи в изкуство 
то. Никога не задаваше нито е-

Само

За нашите народи 25 май е голям празник. Това е 
денят на рождението на президента Тито и деня на мла
достта, в който младите манифестират своята творческа 
дейност й си спомнят за младежкия героизъм на ония, 

изнесоха освободителната борба на плещите си.
За нашата народност това е празник повече. На 

фестивали ние манифестираме резул- 
в СФРЮ и своята при- 

Тито с пожелания за

стра
ни.

конто — Бих искал да добавя още 
нещо — казва Мирослав Чанга 
лович. — Това. че ние, хората 
на изкуството в Югославия, най 
-после се намерихме „сред хо
рата на изкуството в света” — 
както обикновено се казва — 
дължим признателност и на
президента Тито.

Благодарение на него, днес

този ден на нашите 
татите от свободното ни развитие 
върженост и любов към другаря 
дълголетие на вожда на нашите народи.

По този случай за нашите читатели поместваме из- 
изкуството за срещите им с ДРУ~

всички подробности във

критики. . .названия на хората на 
гаря Тито.

ние сме народ, който не страда 
неустойчивост”,

питаха навсякъде.
— Щастлив съм, казва Чанга 

лович, че един държавник от 
Изтока, индийския президент 
Прасад, колкото си спомням, е 

Тито. че той 
При

Посетил е много страни и гра 
въодушевил Париж, в от чувство „на 

и такова стана и нашето изку-
дове,
който спечелил и една голяма 
художествена награда, пял нав 

из Америка, ръкопляскали 
Великия театър в Мос- 

В страната на операта
най-ласка-

дин съмнителен въпрос.
радост и задоволство, М. Величковство.искренаред

му във 
ква.
Италия — е оценен 
во. Предлагали му ангажимен
ти в чужбина при най-благопри 
ятни условия, а Мирослав Чан- 
галович винаги се връщаше в 
своя театър, в своя град, в сво

казал веднъж за 
е „гражданин на света .

пътуване в чужбина всевсяко
повече с радост и гордост^се

че има право.уверявам, 
е, ако така мога да кажа в 
известен смисъл и наша худо
жествена рег.Утация в Ако^^

гледат и като на 
страна. Ти 

— че сте-

сте
" : 'югославски

ята родина.
— Където и да гостувах в 

на Вел-
на вас винаги 
посланик на своята

Югославия. И то
страната, която нари- 

Югославия. Това е 
причина, зарад която 

напусна родината.
лични

чужбина — казва аса 
градската опера — след пред
ставленията идваха хора, чести 
тейки ми, винаги ми говореха 
за Югославия и Тито. Тито 
това е човек, за когото те знаят

това ЩШрЕ,жител «а 
чат „Титова 
още една 
не мога да

Повече пъти е имал 
с президента

шшшш
Тито.и ако не знаят

за нашата страна. Това е лич
ност, която, ако са я запознал 
— такива срещах много на^ сво 
ите гоегувания — е останала 

• дълбок и незабравим споме ^ 
•започнах се с Вашия Прези 

яеят! Необикновен човек, вели- 
^личност!” — ми говореше в
Америка^дии демократически
функционер. По неговото лице 
четех гордост
„анство. .^орих с Шриж __

познавах, сър Д™ 
„и. Това беше

ни обико- 
„Фа-

контактИ— казва ЧангаЛович — 
в негово при- 
развълнуван, 

постави в по- 
някакъв рациона

лен наблюдател. Поне. шо се 
касае до мене. .вйнаги беш 
ка И макар да нямах_мног° п 
зможности с другаря Тито дъл 
го да разговарям, за него полу 

че това е чо-

често пъти човек 
е много шсъствие 

и не 
ложение на

може да се

шЩШ

зарад това поз- 
Тито — пвечатление,чих

век, който е в 
бере неволята на 
бшо не е чудно, че

човек когато счита.
някаква неправда,
че зарад това „ще

състояние да раз 
всекиго и изо 

нашия оби
квали ми 
когото не 
стягайки ръката

ония, коитоедин от
лиха след нашия У®х с __ 
уст”. „Поздравете Тито!
„ай-искрено ми поръчваха ® По
лша... „Какво прави Тито7

кновен 
му, нанесена 
често казва, ч
иде При'Тито

Дж. Андревич — Куп: II
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Трета година на реформата

Защо закъснява модерни
зирането на стопанството

Когато стопанството навлиза
ше в реформата, преди три го
дини, бе утвърден принципът, 
че занапред трудовите органи
зации самостоятелно ще разпо
лагат със своята акумулация и 
че, според това, главна дума 
във връзка с разширеното въз 
производство ще има самото 

^ стопанство. Този принцип по- 
-късно много пъти е повторен, 
но до пълното му реализиране 
ме се стигна. Средствата на пре 
предприятията изчезваха по ра 
зличеи начин, така че почти ни 
що не им остана освен деклара
тивното право, че разширеното 
възпроизводство с тяхна рабо-

ппо тук трябва да търсим об
яснение защо все още се стро
ят нови обекти, а запемаряват 
модернизирането и рекоиструк 
цията.

Следователно, всичко това пе 
значи, че капиталовложенията 
в нови обекти трябва да осъ
дим, защото инвестиционното 
изграждане е и фактор на ста
билизиране и дииамнзмране па 
стопанството. Става дума за то
ва да пе се допусне отново да 
има разпиляване на капиталов 
ложенпя, защото пе сме толко 
ва богати, за да можем да стро 
им „политически” фабрики и 
подобни обекти, за конто уста
новим, че са празна работа ко
гато ги построим. А до топа ле
сно може да се стигне, защото 
тази област потреблението е 
вън от самоуправителмите ръце 
в стопанството.

При такива обстоятелства сто 
папските ни организации пак

та.
Процесът па натрупване па 

средствата па трудовите орга
низации за разширено възпро
изводство, започнал в 1966 годи 
ма, вече в следващата година 
отново намаляха. Голяма част 
от тези средства чрез осрочва-. 
не е минала в банките. Те въз , не остава нищо друго, но как- 
лизат на 4 милиарди нови дима то някога, да се борят за пари 
ра, а миналата година възлиза- от централната каса. И все до- 
ха на 4,3 милиарда. Това значи, като бъде така, нашето стопан 
че тези средства не са проме
ни,\н своето предназначение, но 
тяхното насочване към ннвести 
ционно потребление не става 
чрез стопанските организации, 
но чрез банките. Средствата на 
стопанските организации са на 
малели и зарад ликвидността 
на стопанството, както и зарад 
тяхното превръщане в оборот

Др. Тито беседва с делегати на Второто заседание на АВНОЮ

РОЖДЕНИЯТ ДЕН НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО

СРЕЩИ С ХОРАТА НА ИЗКУСТВОТОство трудно ще може да се спра 
ви с трудностите, произлизащи 
от неговата застарялост и не- 
рентабилност. За да се освобо
ди от застарялата технология, 
за да намали производствените 
разходи н повиши производи
телността, стопанството все 
повече трябва да влага в своята 
модернизация и реконструкция, 
а не декларации за „разшире
ното възпроизводство в ръцете 
на стопанството.”

ше да се доближи, чиито бръч 
ки никой не би знаел как да 
махне, които никой не би се ос
мелил да допре, дали замислено 
то му лице когато слуша как 
в босненската пещера Едвард 
Кардел му чете своя теоретиче 
ска беседа за Народноосвободи 
телните отбори, дали бодрия 
смях и искрена радост из во
дата, слънцето и живота в сво
бодните часове на Вие, дали 
да говоря как ми помогна не
говата телеграма, която полу
чих един час след смъртта на 
Владо, или да ви кажа, че ко
гато се връщах от тържестве
ното заседание на ЦК хвър
лих цветя пред него, а той вдиг 
на очи, изненадан и очуден, ка 
то чели преди това същото не 
са правили поне милион жени, 
деца, хора, момчета... И като 
че се чуди какво ни е, та му 
хвърляме цветя, или викаме, 
и никак да спрем. Ммам мно
го спомени за Тито, но — мо
га да ви кажа едно: колкото и 
да се стараем да докажем, че 
е обикновен човек, все повече 
стигаме до извода, че е напъл
но необикновен”.

САМИЧКА, потънала в зеле
нина, къщата на Владислав Ри- 
бникар на Дедиия е имала на 
4 юли 1941 необикновени го
сти. Пристигали незабелязано, 
един след друг, в разтояние на 
петнадесет минути, а домаки
нята ги посрещала всеки поот
делно на пътя на голяма дале
чина от къщата 
друга рокля ...

Яра Рибникар — тя била до
макинята, днес известна наша 
писателка — съпруга на покой
ния директор на „Политика" — 
Владислав Рибникар, довеждала 
тогава в своя дом' един по един 
членовете на Политбюро на 
Централния комитет на Кому
нистическата партия на Юго
славия, които този ден прове
ли историческото заседание за 
вдигането на въоръжено въста
ние в Югославия.

Уморени от продължителната 
работа тя им донесла в стаята 
храна... Тя по-късно се гри
жила за сигурността и на други 
важни събрания. За Тито тя 
подготвила стая с тесен желя- 
зен креват, на който спал ня
колко пощи преди да замине на

це, това стращно намръщено 
чело, към което никой не смее 
свободната територия — в на
чалото на есента на 1941.

Между другото, Яра Рибни
кар в непосредствена близост 
на другаря Тито работила из
вестно време и след пристига
нето на свободната територия 
през есента 1943 година.

Своите богати спомени за сре 
щите с другаря Тито тя изказа
ла в следващите няколко изре
чения:

„Какво да ви кажа за лич
ност какъвто е Тито? Аз ви 
питам, какво да изтъкна от бо
гатите спомени за този човек, 
дали срещата със студените зе
лени очи когато за първ път 
го погледах 1941 година, дали не 
говата усмивка когато другари 
те от съпровождащия батальон 
го молеха да не стреля с авто
мата германски самолети, защо 
то можеше, играейки се така, 
и да загине, дали неговто спо
койно лице когато се бръсне 
в някое студено утро пред о- 
фаизнва, дали намръщеното му 
чело над един ранен, който у- 
мираше в скривалището в Яй,

ни средства.
Това доведе до намаляване 

на капиталовложенията в тру
довите организации. Докато сто 
панството в 1966 година е ин
вестирало от свон средства към 
8,3 .милиарда нови динара, в 
1967 година тази сума е нама
лена на 6,5 милиарда.

В такива условия трудовите 
организации не можаха в по-гол 
яма степен да се насочат към 
влагания в модернизиране и ре 
конструкция на своите мощно
сти, но не зарад това че не ис
кат, както казват някои, но за
рад това че нямат средства. Раз 
ширеното възпроизводство все 
още е в ръцете на обществено- 
политическите съвместности и 
банките, значи в сферата на ад

винаги в

Сурдулица

Празнуване на 

деня младостта
По случай празника на мла

достта и 76-тня рожден ден на 
другаря Тито, на 19 май в Сур
дулица се състоя съревнование 
с лека кола, мотоциклети до 
250 кубика и велосипеди. В със 
тезанието на мотоциклетисти 
първо място зае Драган Кйта- 
иовнч, който спечели награда 
от 50 нови динара. И на побе
дителите в другите дисциплини 
бяха раздадени награди похвал- 
нй грамоти.

министративно- централистнчно 
то решаване, а не в сферата на 
самоуправителн и я 
на трудовите организации. Име-

механизъм
М. В.

1

Джордже Игнятович ските власти, които не гледали с добро 
око разпространението на сръбски кни
ги в поробените южнославянски земи.
Ректорът на семинарята препратил мол 
бата на „АранЬел Соколовию, богослов 
П год. родом из Грознатовце вилаета 
Знеполюког” до министъра на просвета
та, като заявява, че молителят се обър
нал и към митрополит Михаило, който 
решил да му се отпуснат пътни пари, 
ако Рангел мисли да се завърне в род
ния си край, без намерение да идва от
ново и да продължи школуването си, с 
което младият български семинарист се 
съгласил. Отпуснати му били осем ду
ката по нареждане на министъра на про 
светата Димитрийе Матич на 4 юни 1869 10 екземпляра,
година. На 4 юни същата година Ран
гел се обърнал към министъра на про
светата с прошение да му се отпуснат, 
тъй като е необходимо да се завърне в 
родния край да стане учител, учебници
те, предназначени за горните два класа, 
за да може у дома самичък да се под
готвя колкото му е възможно, а именно:
Догматика, Омилитика, Обредословие,
Пастирско богословие, Нравствено бого- тие. 
словие, Черковна история, Малък кати- __ 
хизис, Малка сръбска граматика, Малка 
география, Малка история на сръбския 
народ, Първи знания и Малка сръбска 
география. Рангел получил всички ис
кани книги — по един екземпляр.' На 6 
ноември 1869 година, Симо Соколов, ка
то ученик от четвърти клас в Белград
ската гимназия,
то на просветата и заявил, че брат му 
Рангел е учител в село Клисура и че 
клисурското училище нямало необходи
мите учебници. Рангел 
помолил да съобщи това на Министер
ството, като същевременно

съединил към молбата на брат си, като 
прибавил, че клисурската община е бе
дна и не може да достави необходимите 
книги. На 24 ноември Симо получил пи
смо до Управата на Държавната печат
ница, подписано от Милан Дж. Мили- 
чевич, началник в Министерството на 
просветата, известен писател и приятел 
на Любен Каравелов, с което му били 
отпуснати следните книги: Сръбски бук
вари — 30 екземпляри, Читанки за пър 
во отделение, Първи знания, Свещена 
история — по 20 екз., Малък катихизис, 
Читанка'за второ отделение, Сметанка, 
Сръбска история и Сръбска граматика 
— по 15 екз., Часослов и Псалтир по 

Така Рангел Соколов, 
като учител в родния си край, ползвал 
в училищната си работа сръбски учеб
ници.

Двамата братя Соколови — Симо и 
Рангел — са красноречив пример за по
ложителната .роля, която са изиграли 
българите, школувани в Сърбия в поли 
тичеоките и културните връзки между 
сърби и българи през миналото столе-

СИМО СОКОЛОВ, български револ 

юционер - белградски възпитаник
Тук ще споменем един пример, кой

то сочи участието на Симо Соколов в 
живота на българските ученици. През , 
1872 година белградските власти изгони 
ли от столицата Йованче Стефанов, ши
вач, иначе българин, защото уж подпо
магал парично някои българи — учени
ци, за да предизвикват раздори богос
ловите българи и съучениците им от 
Сърбия с цел да се осуети обединение
то на сърби и българи. По този повод 
Симо Соколов, заедно със съотечестве
ниците си Георги Първанов, Никола Су- 
кнаров, Анастас Кръстич, Дякон Диони- 
сий, дякон Иоаникий, дякон Антим, Гео 
рги Младенов, Димитър Йосифов, Иван 
Станчев, Иван Попов, Илия Тодорович, 
Георги Кърджиев, Никола Панов, Ди
митър Маринов, Коста Дамянов, Младен 
Павлов и Велко Абаджиев, се обърнали 
към министъра на външните работи Ра- 
дивойе Милойкович, като заявили, че 
горното твърдение на йованче Стефа
нов не е основателно, че никой от тях 
не е получавал пари от това лице за ка- 
квато и да било цел, че същият не е 
подстрикавал в нищо и особено против 
светото начало за обединение на сърби 
и българи. Учениците заявяват, че тях 
не ги интересува толкова ще остане ли 
Стефанов в Белград или не, но като чу

ли за споменатата причина, желаят да 
отстранят от себе си петното, което би 
могло да падне върху тях по този по
вод. Министърът на вътрешните работи 
съобщил на трима 
ници, че истинската причина за 
ването на йованче Стефанов 
в полза на турците, а да е подпомагал 
бедни ученици, то това не само не би 
било причина за упрек, но дори и мини
стърът би му казал „благодаря”.

На края да кажем 
за школуването на брата на Симо Со
колов Рангел в Белград. Неизвестно 
е, кога той е пристигнал в сръбската сто 
лица. Но няма съмнение, че в това от
ношение му е помогнал Симо, който 
лучил да изходатаяствува стипендия и 
за него. След като завършил два класа 
в Белградската богословия (семинария) 
като правилествен питомец,. Рангел бил 
принуден по домашни причини да напу- 
стне
следните два класа и се обърнал към ре 
ктора на семинарията на 22 юни 1869 
година с молба да му се отпуснат 12 ду
ката (жълтици) за пътни разноски 
чебниците за трети и четвърти клас, 
кто и книги за неговото училище, които 
охотно ще вземе със себе си „премда 
ове кн>иге одавде долазе”, т.е. въпреки 
опасността да има неприятности с тур-

от подписаните уче- 
изгон-

е шпионаж

няколко думи и

КРАЙ

спо-

посетил Министерствопо-нататъшното си школуване в
/

му писал и гои у- 
ка- поискал да

се изпратят учебници на училището 
както такива се изпращат 
училища в южнославянските 
под турска власт. Симо Соколов

му,
и на други 

предели 
се при
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ВИСОКО ПРИЗНАНИР НА ^ЩТРОСВЕТЕН^АБОТНИК
СТРЕЗИМИРОВЦИ

МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ ПОЛУЧИ НАГРАДА»25МАЙ« Селото иска училище

се намира и Димитровградският
др. МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ Нагр^Г "*

извънредни успехи в образовате 
ност.

— ЗДАНИЕТО НА СТАРОТО УЧИЛИЩЕ СТАНАЛО РУИНА 
ОТ ЛОШО СТОПАНИСВАНЕ.

— ЩЕ СЕ ПОЛЗВАТ ЧАСТНИ ПОМЕЩЕНИЯ. СЕЛОТО ЩЕ 
ИМА ТРИДЕСЕТИНА УЧЕНИКА.

нормативите. Сега процентът за 
някои предмети възлиза до 70, 

това още не е достатъчно. 
Трябва да подобрим 
условия на работа: парно ото
пление, спортни терени, разши- 

- рен училищен двор. И което е 
' най-важно:

но
и самите

От неотдавнашното събрание 
на избирателите стрезимировча 
ни са пратили писмо до общин
ската скупщина в Сурдулица, с 
ксето я осведомяват, че 
учебната гуьв/ЬУ

хиляди, а 
нови динара)

с училището, но общата небре
жност е налице.

Всъщност това грабителство 
не е отдавнашно. След закрива 
не на училището 1965 година 
зданието бе отстъпнено на мла
дежкия актив. Младежта пола
гаше грижи за поддържането 
му, пазеше инвентара и ползва
ше помещенията за културно- 
забавна дейност. Но от няколко 
години младежта не е стопанин 
и ето какво се случва.

Есента, когато ще има нужда 
от зданието, то няма да е упо- 
требимо. Още сега се помисля 
да се ползва частна къща, ко
ято може да послужи след ед
но солидно поправяне. Но оста
ва да тегне въпросът, дали е 
трябвало да се упропастява не
що, за което всички са били си 
гурни, че ще дотрябва след ня
коя година.

Ако има училище ред години 
нататък, хората от Стрезими- 
ровци ще трябва да строят но
во училище. Може би е време 
и да се мисли за подготовките.

гимназията 
се присъжда за

лно-възпитателната дей-

да създадем усло
вия за усъвършаване на пре
подавателския кадър. Особено, 
че колективът ни е сравнител
но млад

през
година ще и- 

мат тридесетина ученици и ще 
им е необходимо училище. 

Обещанията
с пет-шест 

трудов опит, което не е за под
ценяване, но същевременно твъ 
рде благоприятно за специали
зация. За съжаление, зарад ли
пса на средства досега трябва
ше да отказваме участието на

години
от скупщината 

са, че техният селски въпрос 
след обсъждане ще бъде разре 
шен положително. Хората от 
Стрезимировци сега с нетърпе
ние очакват да бъде насрочена 
сесията, за да са наясно, ще ли 
имат училище или децата им 
пак ще ходят в Грознатовци. 
Законните изисквания за число

с™ЯппЪПР°Са как са Успяли да 
създадат сравнително висока те 
хническа база в гимназията др 
Георгиев отговори: д

Когато Димитровградската 
промишленост поукрепна колек 
•гивът намери път и начини и 
ТЯХ Да заинтересува за учебно
то дело в гимназията. Те 
ораха и се откликнаха на 
шия призив. Само 
години ние дадохме 
35 милиона

♦

преподаватели на различни се
минари и пр...

Трябва да кажем, че своите 
намерения гимназията в Дими
тровград ще осъществи. Ще ги 
осъществи, защото начело й е 
застанал един твърде скромен, 
но прилежен труженик (между 
другото в течение на целия раз 
говор той не каза нито един 
път ..аз”, а все „ние”, „колекти
вът)” който изцяло вярва в тоя 
колетив, слял се е с него. Ще 
ги осъществи и зарад реалния 
му подход, съобразителност и 
умение в правия момент въпро
сът да постави на право място. 
И най-сетне, зарад онази скро
мна непринуденост, с която из

ни раз 
на- то на учениците са налице и си 

гурно въпросът ще се реши.
XXX

Но откриването на 
ще създаде големи 
на стрезимировчани, защото ве 
че нямат здание за това. От 1955 
година, когато поради малко у- 
ченици училището беше закри
то, а децата тръгнаха да учат 
в близкото село 
хубавото училищно здание в се 
лото не намери добри стопани 
и сега е станало руина, която 
мъчно може да се поправи. Про 
зорците са изпочупени, вратата 
изчезнали, инвентарът открад
нат, а напоследък се вдигат дъ 
ските от пода и керемидите от 
покрива. Стопаните 
ното училище в Клисура и об
ществено-политическите факто 
ри сигурно носят най-голяма от

за две-три 
повече от 

стари динара за до- 
училището, набав 

ка на учебни пособия и наглед
ни средства не обременявайки 
материалната база на другите 
училища. И то — благодарение 
на стопанството. Целта ни беше 
да изхвърлим 
вербализма, и ние успяхме.

Но има

училищеграждане на трудности

Грознатовци,от обучението

и друго нещо. За да 
се осъществи континуирано 
чебната програма трябва 
шен и многодишен план. Без 
планово развитие няма успехи. 
Обаче, ние знаем, че тепърва 
трябва да запретнем ръкави — 
да осигурим кабинетно обуче
ние по всички предмети, обза
ведем кабинетите, а особено би 
блиотеката, набавим учебни по
магала поне с 80—90 на сто от

Цена Димитров
у-

годи- лага извървяното и онова, кое
то трябва да се извърви.

Затуй, може би. трябва и ние 
да кажем, че една от тазгодиш
ните награди ..25 май” е при
стигнала на право място в прави 
ръце.

ще се състои 

събор при 

„Славче“
от основ-

Методи Георгиев

Традиционната среща на юго 
славско - българската граница 
при местността „Славче”, неда
леч от Босилеград, ще се про
веде и тази година. Първона
чално било запланувано да се 
устрои на 16 юни, но окончател 
но е уточено за 23 юни.

Съвместната югославско-бъл
гарска комисия ще изготви про 
грама за провеждането на събо 
ра. За изпълнение на културно- 
-забавната програма и за други 
те разходи, конто създава орга 
низирането на събора ще обез
печи средства. Изпълнителния 
съвет на Сърбия.

Планува се и Босилеградска- 
та община да участвува в кул
турно-забавната програма.

„Всички са наградени, както 
се казва в решението, прието 
от републиканска комисия за 
присъждане на наградата от 13 
май т.г., за дълготрайни и из
ключителни резултати в изпъл 
няването на образователната де 
йност и осъществяване основни 
те обществено-образователни 

цели, както и за въвеждане и 
успешно прилагане на съвреме
нни учебно-образователни ме
тоди, технически съоръжения 
и нагледни средства в учебната 
практика, е които по-рационал
но и по-успешно се осъществя 
ват учебните задачи и се пос
тигат по-високи образователно- 
възпитателни резултати”.

Присъждането на наградата 
„25 май” беше повод за разго
вор с първия просветен деец 
от Димитровградско, получил 
такова високо признание.

— Искрено да призная не съм
запо-

Ст. Николов говорност за това, което става

МИРОВИТЕ СЪВЕТИ БЕЗДЕЙСТВУВАТ 

ХОРАТА СЕ СЪДЯТ Все повече се появяват и лъ- 
жесвидетели. Преди, докато мй- 
ровните съвети били 
такива случай са' били 
Макар, че петима такива остро 
се наказани?

По всичко личи. че е крайно 
време да се обърне повече вни- 
мание за активизирането на ми 
ровните съвети, защото тяхна
та роля е от голямо значение.

В. Велинов

активни,
редки.Съдебните процеси в Босиле- 

градската община са все по-масо 
ви. Преди години за тяхното на 
маляване те играеха важна ро-

лишени от сериозност пред съ
да. Но за това вредата е голя
ма, имайки напред вид таксите, 
пътните и дневните разноски, 
загубеното време. Всичко това е 
вредно и за съда и за хората, 
които сами си създават излиш
ни разходи, а на правосъдието 
пречат да се занимава с действи 
телните провинения, които за
служават внимание. Именно 
тук мировите съвети трябва 
да одиграят важна роля.

Да напомним, чо има села, ко 
ито по заведените дела са пред 
другите. Например Гложйе е 
отделен случай в съдебните а- 
нали. В това село за всяка псу 
вия, клетва, обикновена свада 
— се иде на съд. Подобно е и с 
Лисиците, Любатите, Ръжаните 
и селата около Босилеград.

Населението от Тлъмииски 
район избягва съдебните проце 
си. Има села където и по цяла 
година няма съдене. Интересно 
е и това, че и ако се стигне до 
съд, правосъдиите органи поч
ти редовно успяват да измирят 
скараните, а с това и да пре
махнат делото.

С други села това обаче не е 
така. Преди няколко дни съдии 
те се опитали да помирят двама 
гложани. Вложили големи уси
лия, но напразно. Един от ска 
раните казал: — какво се мъ
чите, та аз нали съм сложил в 
джоба си 100.900 динара само за 
тази цел!

ля.
Обаче в течение на миналата 

година, а още повече тази, поч 
ти въобще не се чувствува 
активността на мировните с*ъ- 
вети. Все повече губят време в 
решаването на малко 
които не са нито тежки, нито 
масови.

В. В.
случаи,

МАЛКА РЕПЛИКА
Преди с мировите съвети бе 

по-инак.
Тогава те имаха голямо и по

лезно въздействие, което успе
шно изпълняваха. За повечето 
села те бяха „съдилища”, кои
то и най-справедливо реша
ваха селските разпри.

Коя е причината за бездей
ствието им?

очаквал тази награда 
чна директорът Методи Георги
ев на нашия въпрос как приел 
новината, че е награден. — О- 
собено ме радва, защото съвпа
да с 25-годишната ми дейност в 
просветното дело и с петнаде- 
сетгодищната ми работа в ди
митровградската гимназия. Вя
рвам, че именно тези петнаде
сет години са ми донели и това 
високо признание. Но в- лицето 
на тази награда виждам не са
мо лично, а признание и на ця
лото училище, на колектива му. 
Колектив, който покрай успеш
но изпълнена възпитателно-об
разователна задача намери сили 
да създаде сравнително висока 
материална основа...

Гимназиалният учител по гер 
майска филология и език — др. 
Методи Георгиев е роден в ди
митровградското селище Гоин- 
дол. Преди войната в Пирот е 
завършил гимназия, а след ос
вобождението в Димитровград 
учителска школа. Все до 1954 
години учителствува в родното 
си място, а от тогава минава в 
димитровградската 
където преподава 
латински езици. Директор на 
гимназията става през 1961 го
дина. Задочно завършва герма
нска филология на Филологиче 
ския факултет в Белград.

— Задочното ми следване е 
разказ за себе си — семейни, у- 
чилищни, обществени задълже
ния. но и разбирателство в ко
лектива, коего се превърна в 
огромна помощ и насърчение.
С трудовата си дисциплина, ко 
гато ме няма, колективът ме ос
вобождаваше от грижите за У- 
чилшцето и аз спокойно можех 
да следвам.

1ПРЕВАНТИВАТА И ПРОСВЕТЕНОСШ?
Д-р Добрила Псшич, народен представител, 

торитетно събрание в Димитровград изказа 
— Хората нямат доверие

пред едно ав- 
такава мисъл: 

в това, което им казват лека
рите.

По-рано от страна на ССРН, 
и другите организации се обръ 
щаше необходимото 
при избирането в мировите съ
вети. Сега обаче в тях седят ие- 
авторитетни- хора които се съ
що масово съдят Именно зато
ва тяхното присъствие в селата 
не се чувствува.

Тя спомена една майка, която не искала да дава препи
саните лекарства на детето си. Резултатът от този отказ бил: 
детето след три дни е донесено в болницата 
месец.

внимание
и останало цял

Поведението на майката 
Може би един или два примера 

кива заключения, но предполагаме, че 
други такива случаи, за да си прави заключението, 
било недоверие.

Ние пък се питаме, дали

тя нарече недоверие.
не са достатъчни за та-

тя знае още много 
че товаЗа всичко се стива на съд. 

За всичко: за псувни, за една 
кокошка, за педя земя и др. 
Например, за една трула върба 
двама груинчани са водили дъ-- 
лъг съдебен процес. Нейната 
стойност

това е само недоверие или и
незнание, което може да се излюпи от първото. 

И питаме се, дали само майката е виновна. 
Колко големи са усилията2 ноби динара, а 

на делото 60! Тази, ка
за здравно просвещаване на 

хората, какво се прави с консултациите на родители, на болни 
и оздравяващи. Какви са резултатите 
ба, за която съще се получават

цената
кто и много други постъпки, са от превантивната служ- 

пари, защото влиза в програ-НОВ МАГАЗИН ЗА ПРОДАЖБА НА БРАШНО мите за работа почти на всичкпи 
.... И лекарите не са 

проветрени амбулатории, където чакат да дойде някой забо
лял, да го лекуват?

гимназия, здравни домове у нас?немски и ли много затворени в своите не-
От преди няколко деиа в Бо- 

сега и в Горна Ли- 
стопанската кооперация

отколкото в досега съществува
щите магазини на „Тома Кос- 
тич” от Лесковац, „Житопро- 
мет” от Ниш и др.
Така иапр. брашното тип „Б 
1000” ще бъде по-евтино откол 
кото в другите магазини с 5 ста 
ри- динара, царевицата с 8 ста 
ри динара, а триците за подхра 
нване, каквито и нямаше в дру 
гите магазини, също ще бъдат 
значително по-евтини.

оилеград, а
Безспорно е, че така не трябва и че лекарят също 

учителя или някои подобни професии
сина
„Стиг” от Божевац (недалече от 
Пожаревац) откри два магази
на за продажба на зърнени про 

— брашно тип „б

като
е призван да слезе при 

и специалност да предо
тврати чрез съвети заболяването, т.е. да осведоми хората как 
да се пазят от болестта.

парода и да настои чрез своята реч
изведения 
1000, тип „Ц” Ю00, царевица и 
царевично брашно, както и сру 
ражни произведения. Коопера
цията ще открие магазини и в 
селата Долно Тлъмино и Горна 
Любата. За потребителите е ва- 

че брашното от всички ти 
бъде по-евтино в тези,

Естествено не безплатно еамо, защото и за такава дей- 
лскаряг трябва да бъде платен, от опя паушал, който под 

ставка превантмва се отделя всяка фипапсова
ност

годипа.
Боян Алсксов, наставник, 

Босилеграджно, 
пове ще м. н. н.
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АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ |Босилеград е без вода ЗДРАВНАТА СЛУЖБА ТРЯБВА ЛИ 

ДА СЕ РЕОРГАНИЗИРА?
_ ОБЗАВЕДЕНИ РАЙОННИ АМБУЛАТОРИИ С ЛЕКАР ВЕЧЕ СА НЕОБ-

ХОДИМОСТ. Л„.,пА1_„г горттр/ СОЦИАЛНОТО ОБЛАГАНЕ ИМА 
- СЕ ПРЕДЛАГА'
— ЗДРАВНИЯ ДОМ ТРЯБВА ДА НОСИ ПОЧИНА.

За разрешаването’ на въпроса 
се обмисля още от по-рано, но

акции.
Преди няколко години в Бо

силеград бе построен нов во
допровод за който се изразход
ваха значителни средства. Тога

обект

'
Iдосега няма конкретни 

Изследванията са показали, че в 
местността „Преслап”, на един 
и половина километра от гра
да, има достатъчно вода. В об
щината казват, че за довежда
нето ще са нужни големи сред
ства, които засега не могат да 
се обезпечат от общинската ка
са. Поставя се въпрос: защо за 
тази цел не се ангажира и насе 
лението, което посредством зап 
лащане и самооблагане значите 
лно може да помогне акцията.

Съществуват и други възмо-

ва се говореше, че тоя 
дългогодишно ще реши въпро
са със снадбяването на босиле-
градчани с вода.

Положението сега е още по- 
Водопроводът е го-критично. 

тов, ползва се, но задоволява 
едва една трета от нуждите.

С решение на Общинската 
скупщина вече цяла година пот 
реблението на вода е намалено 
значително. Босилеградчани са

— За евентуални строежи на 
амбулатории освен парите на 
Завода, който събира селските 
динари за здравна осигуровка, 
ще трябва да работят и самите 
селяни. (Знае се, че има и мно 
го празни училища).
От 72-та милиона, които тази от 

трябва да се съберат от

На събранията на избирателите а димитроогрш\ски- 
” нало.олетоу.а,а от ^линениата на.лра^те села хората

състояние да улесни селянина, когато

принудени да ползват водата 
само за пиене и други най-нео 
бходими нужди.

Всички се дължи на това, че 
градския водопровод не е в със 
тояние да обезпечи необходимо 
то количество вода. В новите 
условия и потреблението на во
дата е повишено. Уличните че
шми са затворени и при това по 
ложение всяко семейство е при 
нудено да си въведе вода. Това 
още повече изостря въпроса 
макър че по-рано владееше мне 
ние, че това е единствения на
чин, който води към по-голяма 
икономия с водата. Наскоро и 
новата сграда на гимназията ще 
въведе вода. Това е още един 
голям потребител, освен жилищ 
ните сгради, болницата, гостил- 
ничарскато предприятие и др.

Ограничаването потребление
то на водата не е решение. За
сега то най-зле се отразява въ
рху работата на здравния дом, 
който от 9 до 12 часа през деня 
и почти през цялата нощ няма 
вода. Излишно е да говорим за 
трудностите на тази здравна ин 
ституция, които предизвиква 
недостига на водата. Подобно е 
положението в гостилничарско 
то предприятие, а на края и на 
селението, защото на всички 
трябва вода.

нотожности.
Една от тях е да се ползва 

речната вода, която да се фил
трира.

По всичко личи, че най-дъл
готрайно решение ще се наме
ри, ако се доведе водата от из
вора в село Извор. Наистина, 
тази акция би била най-скъпа, 
но и решението би било най-до
бро. С оглед капацитета на тоя 
извор — може да се 
вода за по-дълш години.

Има още една възможност. 
Касае се за национализиране на 
осемте частни водопроводи. От 
тях в момента може да се о- 
безпечи достатъчно вода. Общи 
ната засета не в състояние да 
плати на частниците. Наистина, 
още преди няколко години 
общината бе взела едно такова 
решение, но никой досега не се 
е опитал да го проведе, защо
то липеват средства.

Има се впечатление, че кому
налните въпроси в Босилеград 
се решават бавно и несигурно. 
Изговорът, че няма средства не 
винаги оправдава нерешеното

дина
селяните, на димитровградския 
здравен дом се дават не повече 

12 милиона стари 
Дали оставащите 60 милиона се 
харчат разумно и без разхище
ние?

Някои изявления, дадени по
миналата седмица в Димитров- 

дават да се разбере, че е

само и града, не е о 
му е нужна лекарска помош,. динара.от

отидат при хората, кои 
нужда от тях и за та- 

плащат, например та 
само към 72 милиона

рите не 
то имат 
зи нужда 
зи година

Селяните са повече в кому- 
Жизнеиите условия в се- 

по-лоши.ната.
лата са значително 
Пътищата до града и съобще- 

никакви. И което
обезпечи

стари динара.
Наистина всяко село не може 

лекар. Но лекари може
град,
имало големи рахищения на сро 
дства. Значи, ако спре разхища 

могат да се съберат па- 
за амбулатории по села-

нията почти 
е важно — структурата на въз 

на населението там е да има
да има в районните центрове и 
това ще е достатъчно. Камени
ца, Смиловци, Т. Одоровци, По- 

Невля, значи пет амбу-

растта
над всяка горна граница, коя- ването,

■ ри и
та. Особено когато се има пре
двид, че разноските няма да се 
увеличат значително при 
кращаване на персонала в гра
да и махване на командировки
те и хонорарите, от които няма

то се допуска.
Към 3.200 земеделски произ

водители с около 10.000 членове 
на семействата са 
лица. Към това число трябва да 
се прибави значителна част у- 
чители, земеделски работници в 
кооперацията, други 
и семейните им. които също жи 
веят на село. Получава се, че 
към 13—14.000 лица на различ
на възраст, 
бва спешна 
трябва да идват в града, защо
то там, на село, няма лекари.
ЗАЩО ДА НЕ Е ОБРАТНО?
Тъкмо такъв въпрос и тряб

ва да се постави — защо лека-

ганово,
латории с по един лекар и друг 
медицински персонал.

съ-осигурени

да има нужда.
Впрочем тези инвестиции на 

Завода за социални осигуровки 
биха се отплатили многократно 
— с резултатите на подобрено 
здравословно състояние на на
селението.

служещи

когато им дотря- 
лекарска помощ,

и належащото.
Изглежда, че за тази цел се 

собствените МНОГО ПРЕДИМСТВА
губят от предвид 
възможности. шшм Предимствата от съществува

не на амбулатории по селата са 
много.

Здравният дом като обединя
ваща институция тогава би мо 
гъл да организира по-добре ра
бота си. Ще се освободи от на
тиска за прегледи, от много пъ- 
тувания на лекари до селата и 
ще има възможност да пристъ 
пи към организирана преванти 
вна служба, каквато сега 
ти и не съществува.

Селското население в такъв 
случай би имало 
да се лекува, когато няма ну
жда от болница, на място. То
ва ще е голямо улеснение 
хората и едва ли тогава ще се 
негодува срещу плащанията.

Но починът трябва да дойде 
от здравните работници, защо
то те са най-призвани. Сигурно 
е, че за такъв почин ще ги под 

иаселепието,

- " ■

В. Велипов

КАМЕНИЦ А

АГРОНОМИ »НА ВЛАСТ»
ват. Вярно е това, че засилват 
животновъдството, но ето, то 
се оказа недоходно. В Димитро 
вград е решено, а ние тук пред 
колектива, трябва да видим 
кой ще си огиде. От една стра 
на ни препоръчват повече сезо 
нна работна ръка, а от друга...

Мерки срещу сушата са били 
предприети още при сеитбата. 
В това се уверихме когато пог 
леднахме кооперативните и ча
стните ниви. Но тази разлика 
я има само на 60 ха засети с 
пшеница и 60 ха. с овес. Никак 
ви мерки не се предприемат за 
наводняването. Водата във Ви- 
сочица е малко, а кооперацията 
няма нито един агрегат.

— Бихме могли да наводня
ваме поне 20 ха площ, която се 
намира край реката. Но няма
ме агрегат. Затова чакаме дъжд 
— казва другаря Ристов.
Кооперацията прави усилия да 

подобри скотовъдството, но то 
се спъва от това, че не може 
стоката навреме да се продаде. 
Освен вълната и кашкавалът

как Ристов като ръководител в 
Каменица, чувствува решения
та на централния кооперативен 
съвет и дали е запознат с пос
ледните му решения.

— Не съм член на кооперати 
виня съвет, но съм запознат с 
работата му. Тук, във Висок, се 
стремим да подобрим животно 
въдството, но срещаме сериоз- 

много от ни трудности. Ето, в магазини
те още има 17.000 кгр. миналото 
дишна вълна. А в скоро време 
ще дойде нова. Това е голямо 

нея. затруднение за кооперацията, 
ни Дори и най-компетентните от 

Белград, които посетиха коопе 
рацията преди известно време 
не ни дадоха отговор.

Ристов току-що беше узнал.

Това беше преди последните 
дъждове.

Висок беше целият навъсен. 
Хората се питаха дали някой 
помни такива горещини през 
май. В Изатозци Петър лабора 
нта всеки ден мери температу
рата — 26 С в сянка! Децата се 
къпят по вировете на Височи-

поч-

възможност

за

ца.
Сега падна дъжд, 

тези грижи са забравени. Хора 
та се пръснаха по нивите, но 
има още много други трудности

И на селските деца е нужна 
помощ на място

Ясно е, че това не е лесно и 
без проблеми. Не може за един 
ден или месец да се направи 
всичко. Но може в скоро време 
да се започне с приготовления
та и да се решава за открива
нето, постепенно, но сигурно.

Досега обаче, няма почин от 
тези, които са най-призвани и 
зарад „етиката”, и зарад дъл
га да бдят над човешкото здра

в кооперацията и около 
Тях не може да ги махне 
един майски дъждец..:

Кооперацията прави усилия 
да подобри производството си.
Едно от тях е че във Висок ръ 
ководители на кооперацията са ■ че централния кооперативен съ 
агрономи. Това са Тихомир Ри. 
стов, отговорник в трудовата е- 
диница и Светислав Панов и 
Александър Делчев.

В канцеларията на коопера
цията намерихме Тихомир. Бе
ше шест часа сутринта. Всички 
казват, че неговото работно вре

крепят всички 
общинската скупщина и органи

М. Н. Н.зациите.

вет взел решение да уволни ра 
ботници — спооед новата сис
тематизация на работните ме
ста. Във Висок трябвало да бъ
дат уволнени 6 работници. Вме 
сто един агроном —. трябва да 
работи техник!

— Сега кооперацията има но

Посещение на 

гроба на 

Л. Баръмовве.
ТРУДНОСТИТЕ СА 

ПРЕОДОЛИМИви сеячки и други машини за 
разпръскване на тор. Може би 
затова се язяват излишъци в 

Хората негоду-

не върви.
Сега кооперацията се проеро- 

нтира към производство на бя- 
Както ни запозна

ме започва и още по-рано, а 
работата. На 12 май т.г. бе организира

но посещение и положени вен
ци и цветя на гроба на Любчо 
Баръмов край Стрезимировци, 
загинал на същата дата 1944 го 
дина.

Гроба на Баръмов посетиха 
майка му и др. близки, пионери 
от основното училище „Любчо 
Баръмов” от София, както и 
представители на обществено- 
политическите организации в 
Сурдулица и пионери от основ
ното училище „Иво Лола Ри
бар” в Клисура и основното у- 
чилище в Сурдулица.

След съвместната програма 
при гроба на партизанина Ба
ръмов, гостите от НР България 
направиха посещение на Сур- 
дулица, където за тях бе устро
ен прием. Вечерта през Стрези
мировци те се завърнаха в Бъл

завършва — според 
Сега, в сезона, трае и до късно 
след обед. Интересуваше

Ще каже някой — а кой лекар 
ще замине на село? Или кой 
ще даде пари за амбулаториите 
и пр.

На този въпрос може да се 
отговори с оглед па действител 
ното положение. Именно, ще 
трябват ли на града толкова ле 
кари, колкото ги има сега, ако 
има амбулатории по селата? И 
второ — истина е, че на много 
конкурси извън нашата кому
на все повече се явяват канди
дати за лекари и по селата. Зна 
чи персоналните проблеми не 
са особено затруднение, 
могат да бъдат претекст да пе 
се работи по реорганизирането 
на здравната служба в кому
ната.

По-труден и по-важен е вто
рият проблем — кой ще обез
печи пари за евентуален стро
еж и обзавеждане на амбулато 
риите.

Някои възможности има и гария. 
тук. Например:

ло сирене, 
другаря Ристов, те възнамеря
ват пределите на Стара плани
на да превърнат в пасбища, а

ни работна сила.

земята в котловината да засеят 
с повече фураж. Понастоя
щем, кооперацията има 116 ха 
засети с такива треви.

Още много проблеми измъч
ват кооператорите във Висок. 
Мнозина се оплакват и от тъ
рговията. Кооперацията държи 
монопол в снабдяването, обаче 
— нередовно. Затова хората се 
онабдяват на страни. Преди из
вестно време хора от Вълковия 
били принудени да отиват за 
газ в Долни Криводол. Някои 
хората казват, че в магазините 
не могат да се намерят пирони 
и други неща от първа необхо
димост.

нито

Мъгла притисна Видлич.
Височката земя ороси дъжд.
На хората им олекна. Ще вли 

яе ли това и върху системати
зацията на работните места в ко 
операцията?

Б. Николов М. В.
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СЪВЕТИ НА АГРОНОМА

ЗА ДВОРА ВИ—КАСИС
разбира черното френс^розде° ТовТТ^ растовида°0Д растегшТ

ста1на3гра^дашп-еСек^н.1(г^гДобича) гфохлгнщоте1 ьгеста°и^ълбо- 
ките почви. Нуждае се от влага, но'не издържа на плитки под
почвени води.

Плодовете на касиса 
значение. Те съдържат много

имат голямо хранително и лечебно 
повече витамин С от лимона. От 

плодовете могат да се. приготвят превъзходни конфитюри, 
компоти, сиропи, сокове, вина и ликьори. За някои произведе
ния могат да се ползуват и листата му, особено за лечебен чай.

Посадъчен материал от касис 
ки любител. може да си произведе все-

Вкоренените растения се засаждат 
добре е да се прави това през есента, защото каоисът се раз
вива още в края на март. Мястото на засаждане трябва да се 
прекопае на дълбочина около 40 см. Засажда

рано напролет, но по-

се на прави ре
дове в ямки с разстояние за любителските насаждения до 2 м 
между редовете и 1,20 — 1,40 м в редовете, като се заровят по 
2—3 пъпки заедно с корените. След това се полива с по 5—0 
л вода на корен.

При подготовката на почвата или най-късно при засажда 
нето за всеки храст се насипва по 2—3 лопата оборски тор и 
150—200 г суперфосфат. Изворски мошиви

Наш реиоршажПо-нататък грижите през летния сезон се състоят в ре
довна обработка и поливане. При засушлива есен касисът също 
се полива. ЖАДНИ СА НИВИЦИТЕДобре е растенията да се торят или да се поливат с раз
мит във вода оборски тор всяка година. Подхранването с амо
ниева селитра става рано напролет (50—60 г на растение) и 
след прецъфтяване (20—30 г. на растение). През година се 
внася по около 200 г суперфосфат за всеки храст. има с какво да ги хранят. Свър 

шили са сламата е сеното от ми 
палата година.

Към Драинци и Лукарци, до
ри и листята на овошките са 
пожълтели. Сушата е безмило
стна ...

Загубеното не може да се въз 
върне, но нов дъжд може да 
спаси онова, което е уцеляло.

Радват се хората на всяка 
капка, на всеки ниско надли- 
тащ облак. Напуканата суха 
земя търси още, много е жад
на. Казаха ми, че в изворската 
махала Сушица било най-лошо 
Там е половината в разхвърля
ните една от друга по киломе- се тревожат. Също молят и тър

сят някак поинак и по-полезно 
и за тях, кооперациите да орга 

ката проредени дръвчета — низ низират изкуп на добитъка. За- 
ки и засъхващи. Насреща лива щото дойде ли зима, а плевни- 
ди. Над пътя пасища. Там из- Те останат празни, какво ще се 
ворчани напасват добитъка. Мя 
ркат се овце, по някое говедо.
Но каква полза? Нито една тра 
вка! Само напукана и жадна 
земя...

Отбих се в първите къщи.
Срещнах само двама мъже. За
минали хората на печалба, за
щото виждат, че няма какво да 
очакват от земеделието.

В Босилеградско само два дни 
по няколко часа е валял същи
нски майски дъжд. Сега небе
то отново чисто е, с палящо 
слънце и силен южен вятър, 
топъл и сух.

Насъбрали се изворчани пред 
селския магазин и шарят небе 
то, търсейки в него още някоя 
капка дъжд в редките обла цн.

— Малко е, трябва още дъжд, 
поне малко да ни донесе сигур 
ност — каза Генко Александров 
Славчо Глигоров от Брекинци, 
Влада Стоименов и всички на
събрали се гук кимнаха с гла-

Първата резитба на растенията се прави едновременно 
със засаждането — оставят се 2—3 пъпки над почвената по
върхност. На втората година 2—3 клона се оставят, а 1—2 се 
изрязват на 2 пъпки. След като дадат 3—4 родитби, те се из
рязват из основа. На растението винаги трябва да има равно
мерен брой клонки на 1, 2, 3 и 4-годишна възраст. Те трябва 
да са така разположени, че да не си пречат. При сгъстяване 
храстите се прореждат. Закържавелите, ■ полегнали и механи
чески повредени клони се отстраняват есенно време или към 
края на зимата.

За дворните насаждения се препоръчват сортовете Силвер 
гитерово черно, Велингтон, Котсволд крос.

— Пък от данъка да ни на
мали общината ще е някък си 
по-добре — предлагат хората и

тър къщи.
Взех нагорнището. По пъте-

Г. ВУЧКОВ, агроном прави.
Пътя ме води към махала 

Суха чешма. Като че ли не слу 
чайно и тя носи това име. Ни
кога такава суша тук не си спом 
ият. Дори и 75-годишният ста
рец Вене Велинов.

—4 Само веднаж се случи та
кава суша. Тогава останахме 
без нито една овца. Дано не се 

Есенниците са пострадали — повтори същото — казва старе- 
едвам се забелязва къде са би- ца. 
ли засети. И иролетннците са 
зле. Минавам през една нива с 
ечемик. На по педя разстояние 
се вижда по някой увехнал 
стрък. Останалото не е никнало.

Но една ли е мъката? И во
да няма. Бунарите и изворите 
са пресъхнали. Едвам в един 
има малко вода и хората чакат 
на опашка, за да вземат вода Белут. Картината съща. 
за пиене. Изчакват хората нови дъж:
— Добитъка ни е в опасност — дове. Това са им и най-големите 
казват хората. Това е горчива 
истина и тревожна. Нито има 
вода, където да ги поят, нито

ви.

Срещи с нашенци

Той другарува с книгите
И тук са пресъхнали водите. 

Останал само един извор, но 
някой си Симе взел та го прп- 
грабил като своя собственост. 
Воюва той с хората и не им да 
ва вода. Разърднл се човека, 
взел пластмасови тръби и от
вел водата в градината.

Заминах в Ресен, а оттатък в

само земеделски производите
ли. Учениците дядо Стоян не 
брои, казва те са „длъжни да 
четат зарад бележките.” По-ак
тивни читатели са също така 
възрастни хора и това Васа Ду 
нгеров, Стоян Василков, Крум 
Истатков, Николай Милев и Ми 
лап Леков. От младежите по- 
активни са Тодор Игов и Спас 
Николов. Годишно прочетат по 
десетина книги, а има много хо 
ра от селото, които четат по 
две-три книги.

— Нашата библиотека полз
ват и учащите се в Пирот — 
казва дядо Стоян. Тук идват 
за някои книги, които на друго 
място не могат да намерят.

Напуснахме читалнята в По- 
ганово.

Беше празник и не намерих
ме читателите, но библиотечна
та книга и обстановката в биб
лиотеката ни достатъчно убеди 
ха, че тук книгата не стои зак
лючена като другаде.

— Па друт път като идвате 
донесете някоя книга — вместо 
довиждане каза дядо Стоян.

Б. Николов

Шестдесет и четиригодишния 
Стоян Михайлов от. с. Погано- 
во не се разделя с книгите. Ед
ва ли някоя библиотека в Сър
бия може да се похвали, че и- 
.ма така ревностен библиотекар. 
Дванадесет години е на 
длъжност макар че е в седмото 
десетилетие от живота си. Но 
това не е единствения трудов 
стаж на дядо Стоян.

Той е председател на миро
вия съвет в селото. След осво
бождението — десетина и пове
че години бил отборник. Този 
„трудов стаж” сега не може да 
му послужи за пенсия. Работил 
е доброволно.

Намерихме го в библиотека
та, на втория етаж на коопера
тивния дом.

га къде се намира, колко вре
ме е там и кога отново ще се 
върне...

Той също е ревностен чита
тел.

— Още като ученик обикнах 
книгата. Прочел съм много ро
мани, разкази. В моята библио 
тека почти всички книги съм 
прочел. Сега я попълвам с но
ви. Имам трима синове в Бел
град и един в Димитровград. 
Всички са работници. И всич
ки обичат книгата. Отвреме-на 
време ми изпращат книги на по 
дарък. Знаят че това най-мно
го ще ме зарадва ...

Пред себе си имам човек — 
приятел на книгата. С у- 

чете и Ботев и Ан- 
Книгата му е най-добър

тази

надежди, че нещо може да се 
спаси.

В. В.

За нашите домакини
голям 
влечение Отглеждане на пилетадрич. 
другар на старини.

— Питате ме какво съм чел 
Препрочетох Много стопанки по нашите 

села, даже и в градовете, отгле 
ждат пилета. Мнозинство от то. 
тях обаче ги отглеждат без осо
бени грижи, по стар начин, на-? 
учен от старите и предаван иа 
поколенията

Ето какви съвети дава специ 
алистът по птицевъдството Сте 
фан Миланов (НРБ).

„За да израстнат пилетата но
рмално и да се сведе до мини
мум смъртността им, е необхо
димо да се знаят и строго да се 
съблюдават две ооновни изи
сквания — да им се осигурява 
нормален температурен режим 
и правилно и пълноценно да се 
хранят. Известно е, че до двусед 
мична възраст пилетата нямат 
собствена температура, а прие
мат топлина от околната среда.
За да им се гарантира през пъ
рвите две седмици 25—30 граду 
са температура (всяка седмица 
тя се намалява с два градуса) е 
необходимо да се използуват 
специални приспособления — 
наречени изкуствени майки.

Времето е все още твърде про 
меиливо и затова не бива ни 
най-малко да се подценява тем 
пературният режим._____

Вторият важен фактор за ус 
пешно отглеждане е хранене-път.последния,

„Под игото” от Вазов. Интерес-
Най-добре е пилетата да се 

захранват с преварен' жълтък, 
стрит на дребно. Един жълтък 
е напълно достатъчен за 10 пи
лета на ден. По това време о- 
баче трябва да им се дава и 
хляб, отначало препечен до шо 
коладов цвят, а след това 
смлян на брашно и посипан 
върху хартия да кълват.

Добре е сутрин и вечер на пи 
летата да се дават натрошени 
зрънца от пшеница. Брашно от 
царевица, пресят овес или ече
мик са също подходяща храна 
през първата седмица. Полезно 
е и даването на просо. От тре
тия или четвъртия ден на пи
летата трябва да се дават нар
язана коприва, спанак, люцер
на и др. След първата седмица 
освен сухите брашнени смески 
е правлино да се приготвят и 
трохообразни смески със суро
ватка, мътеница или вода. По
лезно е към дажбата на пиле
тата да се прибавя и суха хлеб 
на мая. Добро действие има и 
бирената мая и то 10 грама за 
100 пилета на ден.

на книга.
Погановската библиотека, ко- 

ревностен библиоято има така 
текар има 1904 книги, от кои
то към 70 са пренесени в Ди

на услуга. Редовни- 
около 30 и то

митровград 
те читатели са

БОСИЛЕГРАД

Сушата сериозно угрозява
ри. Подобно е и с градинарство 
то, особено в онези краища, 
които нямат възможности за 
напояване,

Ливадите и пасищата са ос
танали без трева. Това най-мно 
го тревожи босилеградските 
стопани. Още сега се явява ма
сово предлагане на добитък по 
низки цени. Обаче, за сега ни
кой не им обезпечава пазар.

Съществува още една масова 
проява, която се дължи на су
шата. Магазините в комуната, 
които до преди бяха пълни с 
брашно сега са напълно праз-

В. В.

Известно количество дъжд 
е паднал, но това не е достатъч 

Изглежда, че тазгодишната 
суша ще бъде записана 
най-дълга и най-трудна за пос
ледните десет години в Босиле- 
градската община.

Тя вече продължава три ме
сеца и представлява обща зап
лаха за селското стопанство на 
комуната. Най-трудно ще е за 
земеделието н животновъдство
то. Културите от есенната сеит 
ба са засушени, а и пролетните 
са в трудно положение. В мно
го села дори не е поникнал е- 

овесът и други култу

но. като

Стоян Михайлов

В няколко витрини, грижли- 
кяиги. С пе-во подредени 

чатни букви е написано Р°" 
библиотека,мани, политическа 

научна и тн. Тук книгите не са 
затворени вър. витрините.

И не са забравени.
„Пътуват” по селото.
А дядо Стоян знае всяха хки-

.1 Г/7НИ. • .. К.*'*чемикът,
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ РАЙОННИЯ ПРЕГЛЕД В ЖЕЛЮША__

НА ИМПРОВИЗИРАНИЯ. СПОРТЕН ТЕРЕН
долчани. Победиха желюшани 
с 15:6. Само Райко Ненков от- 
беляза 13 точки.

Нито един конфликт, иито е- 
диа лоша дума, нито шум на за 
паляиковците. Момчета 
сменоки се бориха, а много 
лената публика се наслаждава
ше от

; : с време от 12,2 секунди. 
Състезателите от Лукавица, Гра 

Желюша не се класи-
Желюша се намира на кръ

стовището пред Димитровград. 
Но макар и да е станала пред
градие, още няма градоустрой-

село

дини и
раха за прегледа в Димитров
град. Веднага бе импровизиран 
терен за хвърляне на 
Пак на стария прашен път. С 
дърво е направен кръг и раз- 
тояние 12 м от предната ивица. 
Ни тези импровизации не пре
чеха па младежите. Може би 
за по-добри терени и не знаят. 
Обвзети са от борбата. Надпре
варват се. Гюле от 4,5 кг по
летя. Резултатите се бележат. 
Всеки състезател хвърля по 
три пъти. Първо място спече- 

йордан Йосифов с резултат 
от 12,24 метра. След него е 
Борис Ставров (11,75) и двамата 
са от Желюша.
Любопитството на деца младежи 
и девойки и възрастни се уве
личи когато започнаха послед-

ствени димензии.
Неделя е, но не обикновена. 

Днес ще се състои районен пре 
глед, в който участвуват мла
дежи и девойки от Желюша, 
Лукавица, Гоин дол, Градини и 

гимназия.

спорт-поле. чис-

хубавата игра. Поздравя- 
успешен жест. Чо-ваше всеки 

век неволно си- помисля колко 
нашия спорт е „завлядял” маси 
те и в нея търси любимците си.

Спортна, динамична борба се 
на другата

димитровградската 
Днес ще се избират най-добри
те състезатели но бягане, во
лейбол и ръчна топка за фи
налните тържества по 
25 май, празника на българска
та народност в тази община и 
Деня на младостта. Най-добри
те в някой райони вече са из-

разгорещяваше и
игрището, между волей 

болистите от гимназията,
Градини, Лукавица и Же-

повод
част на

Гоин Йордан Йосифов хвърля поледол, 
люша.

И в тази дисциплина дома
кините бяха по-силни. Спечели 

мачове. Най-жилава

ли
це в ръце. Двадесетте стари 
динара също така, с някаква 
магична сила, се скриваха под 
коленете.

Всичко това стана в центъра 
па Желюша, който сега е оста
нал на периферията на селото.

шофьор при всяко минаване 
„повтаряше” номера. Изглежда, 
че това му правеше удоволст- 

Има и такива хора, които

вестни.
Отборите на селата, състеза

ващи се в този район са тук. 
Състезателите се .подготвят. Пъ 
стри фланелки. От Димитров
град са донели нова мрежа за 
волейбол и гюлета. Надбягване 
то става по трасето на стария 
път. Неколцина младежи по
летяват. Начело излиза висок, 
мършав момък. Никой не успя 
ва да го настигне. Сретен Го
гов от Гоин дол измина разтоя- 
нието за 12 секунди. След него 
е Христо Атанасов от същото

ха всички 
съпротива дадоха симпатични
те момчета в червени флаиел 
ки от Градини. Резултат — 2:1 
за Желюша. Но и двата отбора 
се проявиха с хубавата си иг
ра. Колко много хубави момен
ти, пожертвователност, умение! 
И всичко това на имлровизира-

вие.
правят на другите малки и го
леми пакости.ннте подготовки за мача по ръ

чна топка. Живата ограда око- какко е станало сзная
дтло игрището често престъпваше 

линиите ... Любопитните и пре- 
Най-иатед играха отбо- 

Желюша и Лукавица.
чеха. 
рпте на
Победиха желюшани с 12:6. От
борът на Гоин дол победи гим
назията с 11:8. Във финалето 
се срещнаха желюшани и гоии

ио игрище.
Районния преглед мина 

знака ма надмощие на домаки
ните, с изключение на бягане
то. Куриоз на това състезание, 
според мене е. че и по години 
и по тегло — по-стари и по-те-’ 
жки бяха желюшани, 
гоиндолчани импонираха с пър 
гавостта си, мускулести 
От другата 
бяха с посребрени коси, дебе
ли такива, импонираха с хлад
нокръвието и опитността си. Не 
правих сметка, но бих 
че четирима желюшани са по- 
тежки от шестима градинчани, 
поне с 50 килограма. Разликите 
в годините не утвърждавах. Да 
ли този отбор ще излезе на гла- 

състезапие в Димитров-

под

докато88
К V

1 тела.
страна желюшани"V

1м казал,
1Шщщ&щ:

1 п*1 , 1

От мача по волейболвното
град в Деня на младостта.

На ивицата на пътя, в сян-
Ъ иш

■■ ш
' , :

'а.............. I..шИ

момчетата от 10—15 години, ко
ито преди мача, недалеч от иг
рището
Пръв път чух за тази хазар- 
дна игра: „31”. Не им пречеше, 
че картите са оръфани. Комар 
джийски летяха картите от ръ-

Но свикнали са хората да се 
събират тук, що-годе да се по
забавят. Така правят и днес

И ш>1
ката на старите черници седят 
младежи и девойки, тържестве 
но облечени. Пои Минаването 
едии камион с негасена вар- 
изплиска калта от едно блато 
и изпръска наблюдателите. Ос 
три негодувания. Но упорития

щяшшШШш
% шя си играеха на карти.

У. игрище.импровизираното 
Добре е и така щом няма по
добри спортни обекти ни за съ
стезания в чест на Деня на мла

М. Бакич

8 на

т
Кон ще победи? достта.

та „цял и невредим” и в момента на у- 
дара ще предизвика страхотна експло
зия. Ако попадне на суша, ще унищо
жи напълно огромни райони, а небива
лото земетресение ще се почувствува по 
цялата земя. Възможно е сътресението 
да предизвика разпуквания на земната 
кора, вследствие на което ще се обра
зуват множество нови вулкани.

Разбира се, Земята като планета съ
всем няма да пострада от това сблъсква1 
не, но животът на нея ще понесе мно- 
гобройни щети. Където и да падне ас
тероидът, дори и в средата на Тихия о- 
кеан или в центъра на някоя пустиня, 
в различна степен и форми катастрофа- 

,та ще бъде почувствувана от цялото чо
вечество.

Вговото движение между планетите, 
своето движение из Слъчевата система 
астероидът Икар преминава веднаж на 
19 години близо до Земята. Той е пре
минал недалече от нашата планета през 
1949 година, когато е бил открит, и от
ново ще пресече пътя й през 1968 го
дина. При откриването на Икар бе оп
ределено, че той може да се приближи 
т.л. и до 6,5 милиона километра до Зем
ята. Естествено това не носи никаква 
опасност. Обаче смущенията в неговото 
движение, предизвиквани от планетите 
Венера, Марс, Меркурий и Земята мо
гат да направят той да се доближи на 

, опасно растояние до Земята и да се блъ 
сне в нея.

Каменната грамада, какъвто е Икар, 
тежи около 4—5 милиарда тона. При пре 
сичането на земната орбита тя ще има 
скорост към 30 км в секунда. В такъв 
случай евентуален удар на това гиган
тско за земните мащаби тяло при посо
чената космическа скорост би предиз
викал такава катастрофа, каквото не е 
сполитала нашата Земя през цялата й 
история.

Известно е от редица описания ка
кви щети е нанесло падането на 30 юни 
1908 година на. Тунгузкото тяло в Сибир. 
Според изследванията то е било ядро на

IСРЕЩА С АСТЕРОИДА ИКАР >

ЗАПЛАШВА

ЛИ НИ
Схема на движението на Икар 

(1. VI 1949 г.) ВСЕ ПАК ОПАСНОСТТА Е 
ПОВЕЧЕ ТЕОРЕТИЧНА

КОСМИЧЕСКА КАТАСТРОФА Има размишления, че Икар може да 
бъде обстрелван с ракети, носещи ядре 
ни товари, които могат да го унищожат, 
като го разтрошат на дребни късове, ко
ито едва ли биха стигнали цели на Зем
ята. Даже се предлага обстрелване с 
цел той да бъде отклонен от посоката 
към Земята и пр. Човечество днес раз
полага с техника, годна да се бори сре
щу тази опасност, с която заплашва И- 
кар. Но въпрос е колко тази опасност е 
действителна?

Шансът Икар да падне на Земята е 
вероятен само едно към милиард, а то
ва значи, че падането му може да пред 
ставлява само теоретичен интерес. Тъй 
като би могло да се очаква Икар да се 
блъсне в Земята в'еднаж на милиард 
преминавания, това значи че то трябва 
да стане в срок от 19 милиарда години, 
който срок е три пъти по-дълъг от 
съществуването на нашата планета. И 
тогава трябва ли това „щастие” да ста- 

15 юни тази година? Много

Земята човечеството може да запла- 
Дали опасността е само теоретична. Срещата с И-

— Ако астероидът връхлети върху 
ти с милиони жертви, 
кар е на 15 юни т.г.

Една от най-красивите мечти на дре 
вногръцката митология е легендата за 
полета на Икар. Изкусният строител на

Крит

спътника принадлежи и голяма група 
малки планети, наречени астероиди, ко
ето ще рече звездоподобни. Най-голяма 
от тях е Церера (7.000 пъти по-малка от 
Земята), след това Палада, Веста, Юно- 
на и др. т.е. общо към 50—60 хиляди ас
тероида, чиято обща маса е към 1.000 
пъти по-малка от земната.

Ясно, между тях е и Икар, който бе 
открит от астронома У. Бааде (САЩ) 
през 1949 година. С диаметър от едва 
1.500 метра той е едно от най-незначи
телните тела в Слъчевата система, оба
че в книгите на астрономите той се спо
менава. Причината за споменаването му 
е, че той от всички големи и малки пла
нети се приближава на най-малко раз
стояние до Слъцето — само на около 
28,4 милиона километра. Преди две и 
половина години той стана още по-извес 
тен, защото се дадоха съобщения, че 
на 15 юни 1968 година може да се сблъ
ска със Земята.

Всъщност единствената забележите
лност в този космически лилипут е не-

комета, съставено изглежда от лед и те
жко около един милион тона, движещо 
се със скорост 5 км/сек. Последиците от 
неговото падане личат още. Тайгата е у- 
нищожена на много десетки километра 
от епицентъра на експлозията. Като се 
има предвид разрушението на това мал 
ко тяло, трудно е да си представим ка
кви поражения би нанесло падането на 
Икар, който е 4—5 хиляди пъти по-те
жък и се движи с шест пъти по-голяма 
скорост.

знаменития лабиринт на остров 
Дедал, преследван от цар Минос, създал 

восък птичи пера два чиф- 
С тях той и синът му Икар

от слепени с
та криле.
отлетели от Крит към Сицилия. Въпре 
ки съветите и предупрежденията на ба
ща си, Икар се издигнал твърде нави
соко и палещите лъчи на слънцето раз 
топили восъка. Крилата се разпаднали 
и смелият летец загинал в морето. Така 
трагично завършил този опит на' чове- 

откъсне от майката Земя.

Тъй като 71% от повърхността на 
Земята е покрита с вода най-вероятно е 
астероидът да падне в някой океан или 
море. Ударът би предизвикал чудовищ
ни вълни, които ще залеят, помитайки 
всичко по пътя си, огромни части от су 
шата и ще причинят нов потоп, в който 
ще загинат много милиони хора. Пора
ди гигантската му маса Икар нито ще
изгори от триенето на въздуха, нито ще 
намали забележимо 
рост. Ето защо той ще падне на Земя-

ка да се
И ето, като че легендата за Икар 

пак оживява — възниква вероятност И- 
падне в морето. Още от- 

вече в печата на много страни се 
съобщения, че астероидът Икар 

1968 година ще пресече орби- 
може би ще се блъсне

не точно на 
малко вероятно е това.

Впрочем идва 15 юни. Икар тогава ве 
роятно ще премине няколко милиона ки 
лометра далече от нас и приказката за 
опасността от земна катастрофа ще сти

кар отново да 
давна 
явяват 
на 15 юни 
тата на Земята и хне до новата ни среща с него — пред 

края на нашето столетие 1987 година, ко 
гато пак ще полети близо до нас.

в нея.
Към семейството на Слъцето освен 

големи планети и техните 31 космическата си ско
деветте (Според сп. „Космос”)
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ОТ РАЙОННИЯ ПРЕГЛЕД В смиттитт™
ПЪРВА ХУДОЖЕСТВЕНА ПРОЯВА

МАСОВОСТ 

ПРЕДИ ВСИЧКО
ИЗЛОЖБА НА АЛЕКСАНДЪР ИГРОВ
Неотдавна в хола на култу за някои от видените произ- 

рно-забавния център в Ди- ведения може да кажем, че са
на високо равнище. В осно- 

ки художник АЛЕКСАН- вата си всички произведения 
ДЪР ПЕТРОВ устрои са- са реалистични, предадени 
мостоятелна художествена из чрез експресивни етично пре- 
ложба. Изложбата посетиха живясане. Между по-успсш- 
над 600 души, което свидете- ните трябва да отбележим 
лствува за особен интерес на „Легенда за скритото имане в 
гражданите къ-ч изобразител ждрелото на Ерма , ,Димно
нсто изкуство. Когато се и- клане", ,,Птици , ,,Че Гева- 
ма пред вид, че това е него- ра е жив , ,,Комшийският 
ва първа публична художе- двор", „Край Нишава , „На 
ствена проява, оценена твър- тюрморт ' и др,- Мотиви са 
де ласкаво от самите зрители черпани в най-негосредствена 
в книгата за впе^ателния, ус близост, но същевременно го

вдъхновяват и героични обра

митровград младият желюш-
родки песни, то момчетата 
наложиха с качествено изпъл
нение, сравнително трудните у- 
пражнения, които изпълниха с 
лекота и убедително.

На спортното 
тическите дисциплини 
стезаваха и ученици 
жи. В скачане 
училището най-добри бяха Ва
сил Киров и Слободан Васов 
(5 м.), ученичките Вилданка Ла
зарова (3, 71 м.) и Мария Ян
кова (3,50), хвърляне на гюле у- 
ченикът Васил Киров — 10 м.,
и младежите Иван Зарков _
13,08 м. и Петков Гусев — 11,50 
м. Освен това, срещнаха се от
борите по ръчна топка от Мъз 

и В. Одоровци. По-добър 
беше отборът на Мъзгош 
лужено спечели победата с 9:7 
(полувреме 3:0. И отборът по 
волейбол от Мъзгош 
място като победи отбора на 
Радейна с 2:1. Макар че отбо
рът на Радейна в началото на 
срещата беше по-добър и пове 
де с резултат 1:0, то в продъл
жение на играта вторият и тре 
тия сет спечелиха младежите 
от Мъзгош и завоюваха победа 
та с 2:1. Те съумяха навреме да 
се окопитят от поражението в 
първия сет, бяха по-прибрани и 
съобразителни и заслужено от 
несоха и тая победа.

Програмата в културно-забав 
ната част на тържеството, как- 
то вече казахме, беше доста о- 
бемна — над педесет точки. За 
разлика, от районния преглед в 
Долна Невля,' където взеха уча 
стие и младежите и девойките, 
тук учениците бяха - единстве
ните изпълнители. Хорови из-

се Петровка Георгиева — „Аз те 
моля прости ми”. Милка Геор
гиева — „Мене няма кой да жа
ли”, певческата група с изпъл
нение на руската песен „Ряби- 
нушка”. Също така и танцови- 

се сь- ят сьстав с художествен ръко- 
и младе- водител Мара Тодорова спече

на дължина ог ли симпатии и се квалифицира 
за тържеството в Димитров
град. Но ако желае Да заеме

поле — в атле-

едно от първите места ще тря-

пехът е още по-радостен.
Всъщност. Александър Пе зи, какъвто е да речем обра- 

тров работи в изобразително- зът на Че / еварс.
В общи черти — първото

гош
то изскуство по-дълго време, 
но това бяха начинания на представяме на тоя талантлив 
начеващ художник без прете- димитровградски художник е 
нции за художествено май- твърде успешно и трябва да 
сторство. Прсдставените пък бъде огромно насърчение за 
двадесет творби на изложба- него. Действително, от ня-

и зае

Соло изпълнение зае първо

Предфестивалният преглед за 
район Забърдие, състоял се на 
19 май тази година в Смилов- 
ци показа, че тържеството, пре 
ди всичко, привлича граждани 
те и участниците с масовостта 
си. Разнообразието от гимнасти 
чески упражнения, спортни със 
тезания и- културно-забавни то
чки дава възможност числено
стта да стане основен белег на 
прегледа. Фактът, че в култур
но-забавния дял на програмата 
имаше над петдесет точки убе
дително говори за тази масо
вост. Безспорно, че масовото у- 
частие на изпълнителни и съ
стезатели не всякога е гаран
ция и за качество. Но прегле
дът в Смиловци показа и дру
гата страна на тази констата
ция — ако има от какво да се 
избира, то ще има и какво да 
се избере, така че от петдесетте 
изпълнения десетина от тях 
бяха на доста високо равнище 
и могат успешно да представят 
тоя район на централното тър 
жество в Димитровград.

Прегледът откриха ученици
те на основното училище с гим 
настически упражнения. Всъ-

още 
недоло-

че в неговото кои произвединия личи 
творчество изобилствуват еле неукрепнал почерк, 
менти на художгсгвеност, ли- вена жизнена истина. Но тс ■

та показват.

чи и майсторска ръка, и кое- ва се среща и у творци, кои
то е най-важно от 
творби

многото то вече имат определено име 
блика непосредстве- в изобразителното изкуство, 

така че една по задълбоченансст.
Човечето негови творби са ра работа, по-сериозно отногие- 
ботени е маслени и пастелни ™е и преди всичко школува

не таланта в твърде къс 
Самият тоя факт пот- срок би му осигурило скоко

вебои, а не е чужд и на аква
рела.
върждава, чс Ал Петров все образен възход към върхове- 
още търси техника за своята те на изобразителното изку-Пародпа носия

пълнения, рецитации, изпълне
ния на народни и забавни ме
лодии и народни хора показа
ха, че отборът за чествуване

тоя

Сг. Н.бва в дните до празника да 
поработи върху някои хора.

За успешно изпълнение на 
културно-забавната програма 
допринесе и културно-забавния 
център, който за тоя ден инста
лира високоговорители и микро 
фони, така че изпълнителите 
нямаше нужда да неестествено 
да подигат гласове, за да се чу-

художествена изява, макар че ство.

КУЛТУРНИ ВЕСТИпразника на младостта в 
район се е стремял да създаде 
интересно разнообразие. Тряб
ва да кажем, че в това свое на
мерение е успял. Между изпъл 
«отелите на народни и забавни 
мелодии се изтъкнаха дуетът 
Славка и Славица Савови с пе

училищата
прояви професионално майстор 
егво в изпълненията на музи
калните точки и съпровожда
щите песни.

Безспорно, тази приятелска и 
другарска среща между двете 
училища може само да бъде от 
полза, както на преподаватели, 
така и па ученици, тъй като мо 
же да послужи в известен сми
съл за проверка на своята спо
собност в отделни отрасли на 
ученическия живот. Ето защо, 
решението за установяване на 
трайни връзки за сътрудниче
ство е съвсем оправдателно и 
задължава да бъде поддържа-

Неотдавна димитровградската 
гимназия „Иосип Броз Тито”го 
стува. па пиротската Учителска 
школа. Това е втора поредна 
среща между тези две училища, 
п макар чс п по-рапо са разме
няни различни посещения, едва 
сега с региепо да сс установят 
трндмцпоннн връзки между те
зи две училища.
Около 130 димитровградски гп 

мназисти сс срещнаха с ппрот- 
скптс ученици па спортното н 
културно-забавното поле, като 
същевременно бе разменен о- 
ппт от областта на младежката 
дейност, учебното дело п об
разователно-възпитателната ра
бота.

Димитровградските ученици 
заслужено претърпяха пораже
ние па всички спортни полета, 
а в културно-забвната част и съ 
ревповаппето по знания домаки 
инте бяха по-убедптелпп, без да 
бележат значителна преднина 
от димитровградските гости. Ин 
тереспо е за отбелязване, че 
димитровградският гимназиален 
хор п ученическа музика под 
ръководството па гимназиал
ния учител Георги Шукарев 
твърде високо бяха оценени от 
специалистите по музика в пи
ротската учителска школа, и 
разбира се топло поздравени от 
учениците-зрители. Хорът из
пълни песни в четири гласа, ко 
ето изисква дълготрайна и се
риозна подготовка, а музиката

ят.
Трябва обаче да отбележим, 

че с изключение на танцовия 
състав, пито една друга музи
кална точка не бе съпровожда 
на от музика, което до голяма 
степен уби красотата на изпъл
ненията, а изпълнителите тря
бваше изключително да разчи
тат на своя глас. И още една 
забележка: от над тридесетина 
та народни песни нито една пе 
сен нямаше от тоя край, макар 

. че именно в тоя район е създа
дена и хубавата народна песен 
„Пошла Тропика на воду”, коя 
то песен се предава и по радио 
то. Интересно е, че почти вси
чки изпълнители са се спряли 
на сръбски -народни песни, кои 
то всъщност и не са народни, а 
които нашумяха през последни 
те две-три години. С други ду
ми — липсва битовото, 
трябва да бъде основна харак- 
терност на прегледа.

И тук журито в състав — 
Цветан Елсшсов, Еленко Внда- 
нович и Никола Иваноп успеш
но се справи с поставената за
дача.

но.
Трябва накрая да отбележим, 

че срещата в Пирот премина в 
нскреиа, топла приятелска и 
дружеска атмосфера, което при 
дава особено очарование на 
срещата п буди сред учениците 
подтик
за нова среща.

което за работа и желание

Ст. Н.

»секта „Мама , Лиляна Иванова, 
„От извора две пътеки”, Слави
ца Димитрова — „Мехмеда май 
ка будила”,
— „Прошета

щност, представиха ни се моми 
четата и момчетата на учили
щето. И докато при момичета
та плени народният дух на уп
ражненията, съпроводени с на-

Златица Петрова
се Мики млад”, Ст. Николов

но-забавния център в града бе 
устроена кулгурно-забавма про
грама. Всъщност, много от из
пълненията бяха в състава на 
програмата в срещата между 
димитровградската гимназия и 
пиротската учителска школа.

Общо — деня на димитров
градската гимназия мина под 
знака на твърде оживени спор 
тни състезанйя и масов отклик 
сред гимназистите.

В ДЕНЯ НА ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ

Богато чествуване
от централните училища в рай
оните се запознаха с условията 
за работа в димитровградската 
гимназия, тъй като наскоро тр
ябва да се определят къде ще 
се запишат в новата учебна го
дина.

Вечерята в салона на култур-

18 май т.г. димитровградската 
гимназия чествува деня на учи
лището. Редица спортни състе
зания, съревнования по различ 
ни предмети и съостветна кул
турно-забавна програма допри
несоха щото тоя ден да бъде 
тържествено отпразнуван.

На спортното поле се устрои
ха финалните междукласови съ 
стсзания по различни дисцип
лини — баскетбол, ръчна топ
ка, атлртически дисциплини и

Поход НО Циана тра! 0
Съхбзът на плапннарпте в 

Сърбия организира в чест на 
Деня на младостта на 25 и 26 
май поход до Църна трава, в 
който ще участвуват дружества 
на планинари от повече градо
ве в СР Сърбия.

Плаиинарите ще тръгнат от 
Сурдулгпда по долината на Вър 
ла до Власина. Там колоната

’

Ст. Н.

Игрите на природата
ще се раздели на две — една 
част ще мине през Чемерник и 
ще се върне обратно в Сурду- 
лица, а другата ще мине марш 
рута Власина—Предеяне, а след 
това обратно, ще се върне е 
влака до Сурдулица.

пр. Най-голямата рибена чорба на 
„вари" в езерото Киву 
2650 кв, метра). То се 

намира в Екваториална Афри
ка. При изригването на намира
щия се наблизо до езерото вул 
кан Китуро лавата се стича във

водата и тя започва да ври. 
Когато вулканът се успокои, ме 
стните жители хйащат в езеро
то варена риба и я употребя
ват за храна. За последен път 
такава чорба се е варила през 
1948 г.

Също така се състоя и съ- 
математика и света се 

(с площревнование по 
съревнование на всички учени
ци от основните училища — 
VIII клас. Същевременно уче
ниците от основните училища За първй път пред микрофонаМ. В.
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СТР. 8УЬтст1о ПРИ РАВНОПРАВНА МРА ПЕРОНЕН РЕЗУЛТАТ
„Топличанин“ (Прокупйе) 1:1 (1:0)„Асен Балкански“ (Димитровград)

менямето па някои по-стари иг
рачи, понеже ясно пролича, Чс 
не са в състояние да се борЯ1 
срещу младежи, твърде разпо- 

скзсбициониа и
същевременно опасна игра. Съ
що така, би трябвало да 
жи и повече грижа за физичес 
ката издръжливост на футболи 
стиге, защото ако имаха повече 
сили, бързи в контранападення- 
та, димитровградчани можеха 
да спечелят срещата.

Съдийската тройка с главен 
съдия Бранко Давииич от Вла-. 
стотници успешно изпълни за
дачата си.

па гостите, конто сепаденията 
стремяха да изравнят резулта
та и евентуално забележат по
беда. Те като че ли по-добре се 
движиха по терена, по-умело 
см прехвърляха топката, косго 
и допринесе в края па срещаш 
да изравнят резултата I:).

Ако бихме се спрели върху 
отделни играчи безспорно в ди
митровградския отбор това са 
вратарят Георги Ставров, кои
то на няколко пъти хубаво се 

и К. Кръстев, движещ 
нападение и в защита.

Последната футболна среща 
между „Асен Балкански” (Ди
митровград) н „Топличанин 
(Прокупйе) макар че завърши 
наравно показа, че димитровгра 
дскпят отбор може да окаже 

съпротива и па далеч 
по-иадмощии противници и да 
бъде опасен противник. Димн- 
тровградчапи могат да бъдат 
недоволни от резултата на сре
щата, защото футболистите па 
„А. Балкански” действително 
можеха да се наложат с някол 

гола разлика, но от играта 
любимци трябва да

ложнм към

ПОЛО-зкнлава

прояви 
се и вРъководството обаче на дими
тровградския отбор би тряова- 
ло да се позамисли върху под-

ко
11а своите 
бъдат доволни. Без оглед, че 
гостите от Прокупйе почти през 
цялата игра държаха известен 
теренов превес, то акциите на 
димитровградчани бяха много 
по-динамични и опасни по про
тивниковите врата. Липсваше 
добър реализатор и гостите щя 
ха да претърпят високо пора-

СТ. Н.

Наши курсиви
— Преди псичко, преработ

вателните мощности са без яс
на ориентировка от становище
то на условията на пазара и 
възможностите на производст
вото, което да се усъгласува с 
тези условия, производството 
„ад хок" трябва да се остави и 
тези мощности по-здраво да се 
свържат с основната суровинна 
база, а това няма да бъде въз
можно все докато разпределе
нието на дохода не се постави 
в зависимост от резутатите на 
всички участници в производс
твото.

Молим междуобщинската кон 
ференция за такива материали 
занапред да определя и хора, 
които да ги тълкуват. Иначе 
— материалите могат да отидат 
„ад акта”...

ОСТАВЕТЕ ГИ НА СПОКОЙ
СТВИЕ!женмс.

В първото полувреме след по 
редица нападения срещу вра
тата ма „Топличанин” при една 
доста бърза акция. Н. Стефанов 
се озова в наказателното поле

На общинската конференция 
на Съюза па комунистите в Ди 
митровград един другар каза:

— Не трябва да се гледа през 
пръсти па ония, коиго нере
довно плащат членския 
Има и такива, които не 
плащали по две години.

Недейте така другари!
Не са виновни ония, които не 

плащат, но ония, които ги вод
ят по списъците.

на гостите и изпрати доста си
лен удар, който занесе топката 
в мрежата, макар че вратарят 
на „Топличанин" като че ли мо 
жеше да спре тоя удар.

След почивката Димитровград 
чани отново с поредица напа
дения искаха да затвърдят над 
мощнето си, но това не им се 
удаваше. Бяха изпратени някол 
ко остри удара, но или неточ
ни, или пък право в ръцете на 
вратаря. Шансове имаха почти 
всички нападатели, но никой не 
съумя да забележи покачване 
на резултата.

Ще бъдем несправедливи ако 
не изтъкнем и желанието и на

внос.
са

ЛАФМОАБЕТ С ВИНКО СТОЯНОВ. НАЧАЛНИК 

С.УП В БОСИЛЕГРАД _

Сакън, не думай за 

вътрешните работи

* * *

РЕФОРМАТА — В ЕДНО ИЗРЕ
ЧЕНИЕ ... ,

В материалите за междуоб
щинската конференция на Съ
юза
между другото стои (цитираме) 
следното:

Преди известно време пристигнах в Боси
леград. Срещнах Винко Стоянов. Исках да 
да си попълня рубриката и затова се объ
рнах към него за един лафмоабет.

— Винко, може ли да променим няколко думи?
— Може., само бързам сега . . .
— Добре, тогава утре, но, къде мога да пренощу-

— И това ще ти кажа. Много хубаво място. Поглед 
Драговишица, храната отлична: заеи1ка чорба, заеш-

на комунистите в Пирот,
* * *

Местната организация на 
ССРН в Аукавица издала по
мещенията на младежката ор
ганизация на комбинат „Дими
тровград” за склад.

Оставила им съвсем малко 
помещение с една маса и пей-

Чудна случка

вам? След 10 години-прогледалкъм
ко задушено . . .

— Хубаво. Можеш ли да ме заведеш на това мя
сто. Много ми се яде заешко задушено . . •

— Ама ти още довечера ли искаш?

ка.
които го познават, но най-мно
го него.

— Едно утро — разправял дя 
до Стоян — спях в кревата, но

малката

В село Долна Лисина, Босиле 
градско живее Стоян Младенов, 
90-годишен старец, който 
сет години е бил напълно сляп. 
но от преди известно време зре 
нието отново му се възвърна-

В Желюша — също са в не
доумение. Членовете на Социа
листическия съюз обмислят ка 
кво да правят със сградата, в 
която беше кожарата. Искат 
част от помещенията да отстъ
пят на „Димитровград” за склад 
а другите да дадат на ползване 
на училището, също под наем.

В другите места населението 
само строи училища, желюша- 
ни пък сградата, която своевре 
менно е строена за училище 
издават под наем.

Още ме е дошъл ред на мла
дите.
Нека причакат докато 
реят.

Имат време ...

де-

- Да... ме събуди гласът на 
ми внучка. Повдигнах се, и про
сто се смаях от учудване. Виж-

— Аз мислех през 1980 година, когато бъде готов 
ловджийския дом . . .

— Много хубаво. Ще си вземем на бележка. . . Вии- 
ко, още един въпрос. Кой от тебе сега в Босмлеградско най- 
много се бои?

— Никой! Защо?
— А зайците, Колкото зная, ти беше ловец?
— И те не се плашат. Знаят, че не мога Да ги гоня. 

когато лова е забранен.
— А гониш ли вредителите?
— И за тях лова е забранен •. .
— А в стопанството?
— Е, ти започна вече службени работи . . .
— Тогава, да оставим и това, па друг път когато се

ло.
Тоя старец ненадейно 

пял в 1958 година. Отивал е 
при много специалисти и бил 
лекуван по различни 
Най-поеле бил и опериран, но 
и това не спомогнало: останал 
си сляп.

Лекарите констатирали, че то 
ва било някое трудно обоняние 
недостатъчно изучено. За това 
и лекуването станало безуспеш

дам малкото детенце и не вяр
вам. Помислих, че бълнувам, но 
след като се отдръпнах от кре- 
вета ми стана ясно, че наисти
на съм прогледал. Разтреперих 
се и паднах. От силна радост 
и вълнение! За пръв път вид
ях лицето на внучката си, а 
подир десет години и слънцето 
и света ...

Такава радост е рядка и слу
чайна. Но дядо Стоян, макар 
че го притиска бремето на го
дините, чувствува се като отно
во роден. И нещо повече: него
вото сърце никога не биело по- 
пълно с радост като сега.

осле-

начини.

но.
Старецът ое върнал у 

си, като загубил всяка надеж
да, че ще успее отново да види 
света. Минавали годините и той 
все повече отчайвал. Трудно би 
ло и на сина му, който го па
зел. Това изненадило

дома
оста-

видим?
— Довиждане, и до скоро виждане в ловджийския
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