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ШУГСШ МАШИНИ ОТ ЧЕХОСЛОВАКИЯ ЗА „ДИМИТРОВГРАД"
В комбинат „Димитровград” са обвезети с реконструкцията 

и модернизацията на цеха на гумарата, в който се произвежда 
по примитивен начин при такива производствени разходи, ко
ито до поляма степен намаляват конкурентната способност на 
техническите стоки на това предприятие.

За тази цел през миналата седмица бяха водени разговори 
между предсвители на комбинат „Димитровград” и няколко из
вестни фирми в Чехословакия, произвеждащи машини за гу- 
марската промишленост. Между тях беше и представител на 
„Бузулка” предприятие, което тази година чествува 500 години 
от съществуването си.

Първите разговори, водени в Димитровград, показват, че 
може да се постигне съгласие по всички въпроси. Съгласувани 
са исканията на комбината и възможностите на доставчика и

ВЕстиии на българската и ар олио сте. сФр ююолАвия 1

Ош. иленума на ЦК на СКС

ИЗКАЗВАНЕТО НА СЕКРЕТАРЯ НА ОК НА СКС 

В БОСИЛЕГРАД СИМЕОН ЗАХАРИЕВ
На 30 май 1968„ година под председателство на Петър Ста-

моолич бе проведено четиринадесетото заседание на Централ
ния комитет на Съюза на комунистите в Сърбил. В заседа
нието участвуваха и секретарите на някои общински коми
тети и представители на централните комитети от другите рспу 
блики. На дневен ред бяха задачите на СКС по осъществя
ване политиката на националното равноправие и бяха разгле
дани проектите за конгресните резолюции за задачите 
бските комунисти в по-нататъшните отношения в обществе
но-политическата система и обществено-икономическите 
шения на селското

век от населението е 230 нови 
динара, включително със сред
ствата, които дава републиката 
и от които 50 на сто е изразход 
ват за образование.

Захариев по-нататък говори 
за минните проучвания в Боси- 
леградско и за възможностите 
чрез експлоатация на рудните 
залежи да се развие икономи
ката на Босилеградско и да се 
подобри югославската икономи
ка. Той каза, че са открити за 
лежи на олово, цинк, графит, 
фосфати и др. Мина „Трепча” 
е започнала с пробно производ
ство, обаче обектите за флота
ция строи вън от общината. Се 
далището на мината е също 
вън — във Враня, а това утеж
нява сътрудничеството в разре 
шаването на проблемите. Гледа 
но практически от тази мина 
общината ще има малко полза 
ако така се прави и тя не виж
да в него изгледи за своето ра
звитие. Мина „Бор” е заинтере
сована за експлоатирането на 
фосфатните залежи. Техните

на сръ-

отно-
стопанство и на село.

В разискванията по Заетостта на населинето в об
щината в обществения сектор 
възлиза на около пет на сто, а 
в частния, занаятчийството и 
други отрасли, към 0,5 на сто. 
Поради това голяма част от на
селението от селата, към 60 на 
сто от активното население, се 
ориентира към печалбарството. 
Средно на година към 4 до 6 
хиляди работници отиват на се 
зонна работа предимно в стро
ителството като по такъв на
чин си обезпечават средства за 
препитание и заплащане на ра 
злични даждия.

Националният доход на чо
век от населинето миналата го
дина бе към 650 нови динара ка 
то през последните години се 
увеличавал с по 50 нови дина
ра, а това е под всяко най-ни
ско равнище в републиката.

Инвестициите от република
та и федерацията са скромни. 
Те бяха използвани за минни 
проучвания, а от всички тези 
вложения остана само електро
проводът от два милиона нови 
динара, който сега снабдява три 
селища с около 550 домакин
ства или 10 на сто от домакин
ствата в общината. Това значи, 
че практически не се ползва. 
От 37 Села досега са електри
фицирани само 3 изцяло и ед
но частично. Интересът на на
селението да електрифицират 
домовете си е голям, тяхното 
участие в работите, паричните 
и материалните вложения, са 
значителни. След войната насе
лението построи 20 училища, 
над 150 километра селски и ме 
ждуселски пътища, залеси към 
4.500 хектара голини, построи 
редица чешми и други такива 
обекти. Тези цифри показват го

въпроса
за осъществяването политиката 
на национално равноправие у- 
частвува и Симеон Захариев, се 
кретар на общинския 
на СКС в Босилеград.

Захариев подчерта важността 
на въпроса за провеждане по-

Момепт от преговорите в „Димитровград”
комитет производителя и е договорено Чехословакия да доставя и мон

тират машините в комбината до 20 декември идната година. Те 
се обвързват да ока/шт на димитровградските производители тех 
ническа помощ а също ще обучават необходимия брой работ
ници, които след това да работят с новите машини.

След тези успешно приключени разговори остава още да 
се договорят около цените, по които машините да се доставят

литиката на национално равно
правие в Сърбия. За положе
нието на българската народност 
от Босилеградско той каза, че 
„без икономическо, културно и 
просветно развитие няма пълно 
равноправие”.

Статистическите данни показ 
ват, каза той, че в СРС живе
ят шестдесет хиляди души от 
българската народност. По ед
на трета настаняват общините 
в Босилеград и Димитровград, 
а _ другите в общините Сурдули
ца, Пирот и Бабушница. Боси- 
леградската община се числи 
към най-слабо развитите краи
ща в републиката. Производство 
то е екстензивно, а населението 
е 50 на сто е трудоспособно от 
общо 19-те хиляди жители, от 
които 98 на сто са от българ
ската народност. Основната дей 
ност е примитивно планинско 
селско стопанство, което ползва 
85 на сто от населението. Съ
ществуват добри условия за ил 
тензивно производство на ово- 
щия и за развитие на животно 
въдството, обаче пласментът иа 
продукцията е утежнен. На пъ
рво място зарад отдалечеността 
на пазарите, лошите шосета, от 
далечеността от железопътните 
линии. Тези продукти по горни 
те причини стават скъпи, сла- 
бокачествени и затова няма о- 
собен интерес за засилване и о- 
съвременяване на земеделското 
производство, специално 
стта на овощарството и живо
тновъдството. В общината има 
седем малки предприятия, за
нимаващи се с обслужване на 
населението и с търговия. Годи
шно те постигат бруто 
до 25 милиона нови динара, а 
доходът им достига общо 2,5 ми 
лиона динара.

и да се пуснат в производство.
В комбината се надяват, че нашите банки ще одобрят кон

цепцията за реконструкция на цеха „гумара” и ще отпуснат 
необходмите кредити.

М. Б.

ФОНД ЗА СИГУРНОСТ НА СЪОБЩЕНИЯТАсметки показват, че суровините 
в цената ще бъдат по-големи 

Ние обаче Тези дни в Босилеград се формира фонд за сигурност на 
съобщенията. Същевремено се състоя и сесия на новооформе- 
ния фонд, на която се прие устав и програма за работа.

За председател на фонда е изабран Никола Димитров, съдия 
в общинския съд.

Основната задача на фонда ще бъде организиране на пре- 
семинари и сказки из областта на съобщенията. За це-

от вносните цени. 
считаме, каза Захариев, че не 
трябва да се изходжда само от
цената, но и от това, че тази 
руда е югославско национално 
имущество с ползването на кое 
то биха се направили спестява 
ния «а валута и би се осигури
ло развитието на този край. За 

(Следва на 2 стр.)

вантива
лта ще се обезпечават средства от средствата, които се внаелт 
за фофьорски изпити и други източници. '

в.в.

Проблемите на стопанството в 

Сурдулишка община
като отделянето за фондовете е 
по-малко за 85%. 1967 година 0 
завършена със загуба от 140.000 
н. динара. Без икономическата

Общинската конференция на 
СК в Сурдулица обсъди проб
лемите на стопанството и зада-

те резерви се ценят в стопан
ството за 45% повече отколко- 
то през 1966 и то най-много в 
земеделието 51,4"/о, а най-мал-

индустрията 22,2“/и. Разпос анализа 1967 година са уголеме
ни личните доходи, а премина
ло се и на 42 часова трудова се»

чите на комунистите във връз
ка с тях. На същата конферен 
ция, освен членовете 
ствуваха и Душан Секич, член 
на Изпълнителния комитет 
ЦК на СКС, Воя Станкович, се
кретар ма междуобщинската ко 
нференция на СКС във Враня 

ОК ма СКС ог

ко в
ките в производството са увели 
чени за 5,3"/н през 1967 година 
в отношение с предишната го
дина, икономичността намалена 
за 7"/о, а продуктивността 
12,2%. Доходът в стопанството 
в общината през 1967 е за 10,3°/» 
по малък в • отношение на 1966 
или за 25"Л> по-малък въз осно
ва иа плана. Намалението на до 
хода се отразило и в намале-

присъс-в обла
товността им да участвуват и 
в електрификацията, обаче об-

иямат

на дмица, което е довело до неже- 
за дателни резултати.

На заседанието е поздравена 
интеграцията в земеделието. От 
7 работни организации в тая о,.1 
ласт днес тяхното число е све
дено на 3. като земеделска
та „М. Мачкатовац” от Бело 
поле се присъедини с земедел
ското стопанството „Власина”, 
към което мина и земеделската 
кооперация на Власина. Земе
делската пак кооперация в Е- 
лашница се присъедини . към 
Земеделската кооперация „Ма- 
сурица” в Сурдулица.

И материалите за конферен
цията и дискусията подчерта
ха, че днес повече от всякога е 
необходимо комунистите в сво
ите трудови организации да по
кажат по-голяма инициатива и 

...Отговорност да бъдат един 
ни в спровеждането на стано
вища си и да не чакат друг да

щината и преприятията 
възможност да им окажат ма-

и секретар иа 
Враня.

Душан Станкович между дру 
гото изтъкна, че работата 
стопанските организации в об- 

през 1967 и първото

оборот териална помощ и тяхната ини
циатива остава неосъществена. 
Бюджетното потребление на чо на

ние на дяла за личните доходи, 
така че бруто личните доходи 
са по-малки за 13%, а средства
та за фондовете са по-малки за 
54% през 1967 в отношение на 
1966 година.

Особено внимание се обърна 
на фабриката за автосъоръже- 
ния чийто доход е осъществен 
за 48% по-малко от 1966 годи
на или за 82% от планирания. 
Капацитетите и през 1967 го
дина са ползвани 30—40% сре-

щииата
тромесечие на 1968 година по- 

стапгираие в производ-Подготвя се нов учебен 

план по история
казва
ството и оборота при някои ор
ганизация и увеличение иа ла
гера, недостатъчно използване 
на капиталовложенията, неиз- 
пголнение задълженията, както 
в качествено така и в количе
ствено отношение, недостиг иа 
специалисти, слаба дисциплина, 
а във връзка с това — и ниска 
продуктивност. Закъснява се и 
с овладяването на съвременната 
технология в процеса на произ 
водството, както и с модерниза 
цията на процеса.

През 1967 г. прихода в сто
панството в общината и за 2% 
голям от този през 1966. г., реа 
лизацията пак за 2,7% по- голя 
ма. Взимането от купувачите е 
нараснало през 1967 в отноше
ние на 1966 година за 42,2%, а

тин Перович, и съветника при 
Републиканския завод за изда
ване на ученици 
Драган Ранкович, посетиха ос
новното училище „Моша Пия- 
—” и като присъствуваха 
часове и дадоха следното мне
ние.: „Работата по реализиране 
на новия учебен план и програ 

отлично организирана. У- 
солидни

Група специалисти — истори
ци при Републиканския завод- 
за основното образование и об
разование на преподавателите 

една година е изработи
ла проект на нов учебен план и 
програма по история в основни
те училища от Социалистичес
ка република Сърбия, АП Вой- 

Косово и Метохия.

по исторея

преди паде

дно.
В доклада на секретаря на 

ОК също така бе обрънато вни 
мание на строителното предпри 
ятие „Зидар” в Сурдулица, ко
ето бе постигнало най-добри ре 
зултати. В комуналното^ пак 
предприятие през ,1067 година 
личните доходи са изплащани 
независимо от резултатите 
работата и продуктивността на

ма е
чениците са показали 
знания както по обща също та
ка и из историята на народно- 

нашата страна. Този от

водина и 
Новият план и програма по от
ношение на досегашния е напъ 

унисон е положението на 
народностите в Съ-

лно в
народите и 
рбия и според него всички уче 
ници ще изучават и история
та на всички народности.

За да се провери новият план 
бе поверен на две основни учи
лища и то едно от Бе'лград и 
друго основното училище „Мо
ша Пияде” в Димитровград, и 
бе възложено на професора Ми 
ле Стоянов 
провери и даде свое мнение въ 
рху него. Тези дни републикаи 
ският инспектор другаря Милу

стите в
личен успех е постигнат въпре 
ки трудностите поради 
ния труд на Стоянов, за

благодари Републиканския

вложе-
което

на«У им решава проблемите.
Покрай проблемите в стопан

ството конференцията разгледа 
и програмата за работа през 
1968 и 1969 година която бе при 
ета без изменения и допълне
ния.

завод .
През идната учебна година в 

опит ще бъдат включени 
някои училища в страна- 
също така и онези, в ко- 

обучението е на един от

същата, което е в противовес с 
тежненията на 
реформа. Личните доходи общо 
са увеличени през 1967 
дина в отношение с 1966 години 
за 47%, а по човек за 49%, до

към • доставчицитедаванията 
48,2% което ще рече стопанство 
то е за 6% е дължело. Съдебни

този 
още 
та, а 
ито
езиците иа народността.

стопанската

те разноски им изнасят само. 
211.212 и. д. които стопанските съ 
дилища взели. Нереализирани-

да го реализира, го-

Кирил Трайков Милан К. Величков



0/71 пленума на ЦК па СКС
СЪ»61/1Т1/1ЯТА ПРЕЗ ИЗКАЗВАНЕТО НА СЕКРЕТАРЯ НА ОК НА 

СКС В БОСИЛЕГРАД СИМЕОН ЗАХАРИЕВетРнИ! За разискванията на ДоЗри 
ца Чосич и Йоцо Маринови.’, 
той каза:

„Техните изказвания са отра. 
жение на тяхното кабинетно- на 
блюдение и на някои теорети
чески концепции,, които нямат 
връзка с действителността, с 
живота, практиката. Те живеят 
извън тях и тяхното разисква
не е насочено към отклонява
нето на СК по друга посока. Ан 
тисамо.управителна е. бюрокра- 
тично-етатистическа и на пози
циите на силите, които осъди 
Четвъртия пленум на ЦК на 
СЮК и Шестият пленум на Цк 
на СКС”.

Тяхното заявление, че 
политиката на изграждане на 
национално равноправие е са
мо лозунг, защото заявиха, че 
материалите не приемат, а те
зи материални говорят за 
тинското състояние на нещата 
и дават направление на полити 
ческата дейност на СКС.

в различните ре 
органи (скупщина 

сьсет, в ор- 
комитет 

про

представители 
публикапски

изпълнителния 
ганите ма централния

СКС, в републиканските
камарите 

органи), 
спе-

(Продължение от 1 стр.) 
това считам, че исканията 
нашите граждани да се органи
зира експлоатирането на мини
те са оправдани.

За просветното дело Захариев 
каза, че в Босилеградско и за 
цялата българската народност 
в Югославия е характерна тра- 

образоваиие. В Бо

на
та,Какво има ново в отноше 

нията Белград — Букурещ
на
фсъюзи, сдружения, 
и други републикански 
При това имаме предвид

административни 
служби. Народността 

и добри
циалистите за
и другицицията на 

силеградско има 35 четворокла 
спи, пет осмокласни училища и 
една ,гимназия. До четвърти 
клас идват на,училище 100 ма 
сто децата, в 
ват
30 до 40 па сто от завършилите 
продължават гимназия, главно 
поради ограничените възможно 
сти па гимназията да 
всички. Поради това една част 
отива в други училища из стра 
мата, а една част остава по до-

много образовани
които израстнаха 

като попити- 
Затова би тря

има
специалисти, 
и се утвърдиха и 
чески работници.

осмолетките ид- .бвало да им се даде възмож 
към 86 па сто, а след топа пост за проява на техните сгг

собности.
Като се имат предвид тези въ 

мненията на някои рази- 
предлагам в репуб- 

се образуват такива

Югославия^ и Румъ
ния имат много общо' в своите 
възгледи по международни въ
проси. Във връзка с това нор
мално
връзки да се развиват на равни 

политическото разбира 
телство. Обаче, без прекалява
ме може. да се каже, че иконо
мическото сътрудничество още 
не е на нужното

по точно, трябва да подчер 
въз-

винаги цялостно 
че разви 

тието на сътрудничеството е по 
ложително оценено.

Посещението на Николае Чау 
шеску на Югославия завърши. 
Разговорите Тито—Чаушеску се 
водиха в момент когато в Евро
па, па и в другите части на све 
та дойде до важни обществени 
процеси, в които се проявяват 
стремежи към по-голяма демо- 

и либерализация.

ски страни

би било и стопанските

са защето на проси 
екващи азприеме

кратичност 
Двамата държавници стигнаха 
до заключение, че 
процеси в света все по-ясно го
ворят за привлекателността на 
идеята на социализма и непос
редствената демокрация: това в 
действителност е борба на про 
гресивните сили срещу застаре
лите отношения и институции, 
конто пречат на по-нататъшно
то развитие и прогреса. Във 
връзка с това се изтъква, че на 
растването на ролята на кому- 

и работнически 
партии както и народоосвободи 
телмите движения 
ват историческата отговорност.

Разговорите в Белград и на 
Бриони показаха, че между две 
те страни съществува висока 
степен на разбирателство в ра:) 
решаването на много междуна
родни въпроси, които измъчват 
днешното време. В заключител
ния документ, публикуван след 
завръшване на посещението на 
Чаушеску в нашата страна, се 
казвай че в досегашните срещи 
на държавници е проявено вза 
имно разбирателство и друж
ба. Срещата Тито — Чаушеску 
представлява един вид 
на всичко направено в послед- 

релацията Белград

ликата да 
инструменти, с които да се вли 
яе за образуване на средства за 
финансиране на стопанското ра 
звитие на краищата, 
живеят народности, а които са 
икономически слабо развити.

равнищесегашните.
или
таем, че съществуващите 
можности не

ис-мовете си.
Той изтъкна в коитоматериалните 

катопроблеми ма гимназията 
утежняващи и работата и при- 

учоници.' Спомена
се ползват, макър

наменето
също, че градът има едно ки
но, малко читалище, че 
книга се пада на петима жите
ли. Културен дом няма, 
дейни дружества няма. Всъщ
ност периодично се образуват 
такива от гимназистите. Поддър

тради-

.............................Ш1111111Ш1ШШ1Ш111111Ш11Ш1Ш1Ш11111111ШШ1111111Ш1Ш111Ш11ШНШШ1Ш11Ш1Ш111М11Ш11ГердапНяма съмнение, че 
представлява гигантски похват 
на двете съседни страни, но и- 

сътрудничество

една Ш
Есамо- БЕЛЕЖКАЕкономическото 

не би трябвало да се сведе са- 
обект. Освен Гер-мо на един 

дап сигурно е интересен и про 
екта за промишлена 
ция, който бележи начални ре
зултати. На подобни идеи може 
да се разчита и в общите мзсле 
дователски работи за откриве- 
не на нефт край югославско-ру

нистическите Излъжат, па нищожането На културните 
ции при това положение се уте 
жнява и те започват да се гу
бят какъвто е случаят с фол
клора. Основният проблем 
развитието на културата и под 
държането на културните тра
диции и тук е в материалното

коопера-увелича-
■ ■ ■

за че „някой и бой ще яде”. Та = 
кг реагират лисинчани кога- Е 
то някой ги излъже. А дру- Е 
гарите от управата на коопера Е 
цията не за пръв път ги лъ = 
жат. _

Така и тоя път пуснали Е 
глас в събота, че ще изкупу е 
ват говеда в неделя. А в не- Е 
деля се скрили. Кой къде се Щ 
с скрил не е важно, но се Ц 
знае, че нито един не бе се е 
скрил от срам. Затова никой Е 
от тези „служещи на парода” е 
не намери за нужно поне на е 
хората да се извети и да ка
же защо няма изкупуване. ■= 
Знаят „кооператорите”, че § 
лисинчани ще се повъртят = 
около кооперативния дом и Ц 
пак ще си отидат, защото си = 
имат и друга работа. След е 
това служещите от коопера- Ц 
цията ще се съберат, както Щ 
в събота навечер... и ще ме- Ц 
зят с търпението на хората. Е 

А знаят ли, че това търпе- Е 
ние има н край?

В неделя, на 26. май в Гор
на Лисина, можеше да се ви
ди чудна картина. Почти от 
всички махали, към към цен 
търа на селото, хората бър
заха, водейки по едно-две го 
веда. Млади юнета, току-що 

= пуснати от яслите се дъпра- 
= ха, теглеха жепитс и децата 
Е по тесните пътеки, събаряха 
Е ги, нараняваха им ръцете, 
= краката... Мъчеха се хората 
Е с разиграните подгоени юне- 
Е та и... караха ги, радвайки 
= се, че най-сетне ще могат да 
Е ги продадат. Дълго чакаха 
Е кооперацията да почне да из 
|= купува едър добитък. И ето, 
= „вчера се чу, че ще има из- 
= купуване... ”

След обед юнетата сс връ 
= щаха по същите пътеки, съв 
Е сем кротко. Някои и криве- 
Е ха, едно видях да ходи на пре 
| дните крака, на колене. Оме 
Е кнали им копитата от леже 
Е не в кошарите — нали селя- 
= ните ги угоявали за прода- 
= жба. А сега ги водеха и псу- 
= ваха жестоко и заканваха се,

мънската граница.
През последните месеци юго- 

сътрудни- 
има-

положение.
Говорейки за правата на на

родността той каза, че те се по 
лзват в размерите предвидени 
в конституциите на федерация
та и републиката, програмните 
начала на СЮК и статутите на 
общините. Населението говори 
помежду на български език, до 
като администрацията е на съ
рбохърватски език. Двуезично 
администриране не е постигна 
то, а причините са, че на този 
въпрос не е дадено нужното 
внимание от някогашните наро
дни отбори и скупщини, защото 
не е имало затруднения в пол
зването на правата, и второ, че 
при финансирането тоя проблем 
•не е взиман под внимание, ма
кар че изисква средства зарад 
организационното решение, ка
дровите и техническите въпро
си. В политическия живот уча
стието на населението е пълно. 
В органите на сигурността сега 
има служещи от народността, 
също и във военните училища.

„Сериозен проблем са забеле
жките, че народноста няма свои

славско-румънското 
чество бележи напредък: 
ше бройни срещи на държав
ни и партийни 
представители на правилствата, 
политически, стопански, 
ствени и др. организации. Сре
щата Тито — Чаушеску по об- 

ще представлява 
към понатъшно добросъ

Е

ръководители,

обще-

синтез ща оценка, 
принос
седско и приятелско сътрудни
чество между Румъния и Юго-

но време на 
— Букурещ.

Двете съседни социалистиче- славия.

Земеделски производители в 

трудовите единици I
та организация в кооперацията.

В трудовите единици ще се из 
бират и земеделски производи
тели, които не работят в коопе 
рацията, за да се осигури по-тя 
сно сътрудничество в производ
ството и да се разрешават по- 
леко редицата въпроси, които 
интересуват и кооперацията и 
земеделските производители.

Земеделската кооперация в 
Димитровград наскоро ще има 
избори. Ще се избират полови
ната членове от кооперативния 
съвет и съвети на трудовите 
единици.

До завчера бяха завършени 
кандидационните оъбрания по 
селата и в трудовите единици, 
които са оформени според нова

I
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25 ГОДИНИ ОТ ЕПИЧЕСКАТА БИТКА НА СУТЙЕСКА ствена близост. На Тйентиште, вече има 
десетина години, как е построен младе
жки център, като почивно и рекреацио- 
нно място за младежта от всички краи
ща на Югославия. Не е случайно, 
младежта именно тук се събира, 
има някъде в тази наша страна място, 
където така дълбоко се врязва и нагле
дно се учи историята — това е Сутйес-

Клон на клона доверява, партиза
ни се пробиха ...

Докато Сутйеска тече, славен Сава 
няма да умре ...

А Сутйеска не може да пресъхне. 
Нейните извори са в дълбините под Зе- 
ленгора и Маглич. Нейните извори бли
кат из дълбините на родната гръд, как
то що са били дълбоки корените на си
лата и героизма на ония, които тук про
ливаха кръвта си преди двадесет и пет 
години, по време на петата неприятел
ска офанзива.

В ония юнски дни на 1943 година, 
след тримесечни боеве в четвъртата не
приятелска офанзива, частите на гла
вната оперативна група на народноосво- 
бодителната войска с голям брой ране
ни и бежанци се движеше през боене-

ДОКАТО ТЕЧЕ РЕКА СУТЙЕСКА че
Ако■ ■■

В средата на тоя месец се навършват 25 години от пробива на 
Сутйеска, което е повод за настоящия фейлетон, съставен въз основа на

други документи. Битката на Сутйеска стана
ка.

исторически, мемоарни и 
вече легенда и епопея, защото е една от най-светлите страници от новата

Тази година, по случай двадесет и 
петгодишнината от славната битка, на 
Сутйеска трябва да започне изгражда
нето на огромен комплекс паметници.

Тези дни започнаха да пристигат и 
първите младежи, които ще присъству- 
ват на юбилейното чествуване на битка
та и- ще летуват. Наскоро на славното 
поприще трябва да започнат да присти
гат и ония, които в тези местности, пре
ди 25 години, воюваха и проливаха кръ
вта си. Призив е отправен и 
чата, с молба до трудовите организации 
и обществените институции да 
бившите борци от Сутйеска да дойдат 
на великото чествуване.

ОПЕРАЦИЯТА ШВАРЦ

история на югославските народи.

В Ленинград на Пискаревското гро
бище, където са погребани над 400 хил
яди ленинградчани, починали от глад 
по време на фашистката обсада, трепе
ри вековен пламък.

На чистилището в сталинградската би 
тка на Мамаев курган, гори вековен фа
кел.

нал покосен със залп славният комен
дант със стотина свои събойци. Тук, къ
дето са били започнали да пукат обръ
чите на неприятелската обкържение.

В подножието на тоя горист склон 
преди десет години бе построена памет
ник—костница, в която са погребани три 
хиляди и един борец. Техните кости са 
събрани не толкова бързо след битката 
и погребани в тая обикновена Костни-

нските и черногорски планини по посо
ка към Сърбия.

Планът за унищожение се наричаше 
„Операция Шварц”.

Целта му била: да обкръжи и уни
щожи „бунтовническата Титова органи
зация”.

чрез кръ-
А в каньона на Сутйеска, на склона 

изнад Тйентиште, където е пробит фа
шисткия обръч, постоянно се развява помогнатца.
като кръв червено знаме.

Когато човек мине през долината на 
Сутйеска, не може, а да не забележи 
как като бликнала струя кръв се изви
сява червено парче знаме. И денем, и

винаги. Ко-

ВСЕКИ КАМЪК — ИСТОРИЯ И 
ПАМЕТНИК Титови бунтовници, в писмото до Му 

солини, Хитлер беше нарекъл югослав
ските партизани.

Беше това през съдбовната 1943 го
дина, преходна по много неща за цяло 
едно друго клане на човечеството, по 
много неща съдбовани за югославската 
революция.

Понеже, тогава на Волга нацисткият 
фелдмаршал фон Паулус бе сразен. По
неже, тогава в пясъците на Сахара за
почна да тъне фелдмаршал Ромел. По
неже, тогава в древните красиви каньо
ни на Сутйеска, .полетя към небето по
бедоносния повик на една революция, 
облята в кръв и закърмена с вярата у 
човека..

На отвъдната страна на реката към 
Драгош Седло се намира гробът на ве
ликия родолюбец Нурие Поздерац. На 
Милин .Клади е букът, край който е ра
нен маршал Тито. В каньона се намира 
пещерата, където са се били подслони
ли бежанците и ранените. И тъй редом. 
Тук всяка пътека, всяка полянка и все
ки камък са история и паметник. Тук 
няма обикновени места. За един месец, 
колкото е траяла битката на Сутйеска, 
тук е написана повече история, откол- 
кото в други места за цеди векове.

Зарад това, както и зарад извънре
дните природни красоти цялата местност 
около Сутйеска е превърната в нацио
нален парк. В средата е Тйентиште с 
Костницата и Савиния гроб в непосре-

Човек не може да се оглуши 
тоя призив, защото не става дума за че
ствуване на абитуриенти, които са за
вършили преди 25 години. Това е 25-го- 
дишнина на нашата най-голяма битка. 
Когато бъде петдесетгодишнина

към
нощем, и зиме, и лете 
гато дъждът и ветровете убият блясъ
ка на знамето, отново се издига ново — 
и така постоянно, от година на година, 
от десетилетие на десетилетие. Човек

няма по-прост, на пръ
сти ще изброим ония, които са участву
вали в борбата на Сутйеска, 
нали живи. Нима някой от борците на 
Сутйеска, който няма пари за път, няма 
да дойде на тоя велик юбилей ...? Дано 
така не се случи!

В долината на Сутйеска, на зелени
те склонове на Хиентиште отеква 
дежка песен. Великото чествуване запо
чва. Край лагерни огньове младежи 
ито през съдбовната 1943 
били и родени, пеят:

застане и се вгледа 
нито по-величествен паметник. Застане 
и се запъти из стръмните склонове на а са оста-
Тйентиште към високо развяващото се
червено знаме.

В подножието на високата петнаде
сетина метра мачта се намира гробът 
на Сава Ковачевич. Човек, който стана 
олицетворение на геройството на 
занските воини, символ на небивал ге- 

битката на Сутйеска. Тук, то-

мла-парти-
ко-

година не сароизъм в
чно на падинката на тоя склон, е пад- (СЛЕДВА)
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ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА' В СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В КОМБИНАТ „ДИМИТРОВГРАД” _________

ЕДИНОДУШНО ОСЪДЕНИ ЛОШИТЕ ЯВЛЕНИЯ ТРУДНИ ДНИ ЗА
=-=—= СТОПАНСТВОТО

НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ. ПОЛИТИКАТА лия в тази насока са в унисон с
реформата и политиката на Съ-

На втората конференция, ко- Ст а елинплот.™ Юза на комунистите. Тръгвайки |
ято се състоя миналата седмица тите в -и-ипо ИСТ° На комунис' от тези констатации комунисти- 
в Димитровград комунистите от плината дравяването на дисци те' приели становище и зана- 
комбината за каучукови изделия гачм-’пттм=„,„°ТГОВОрНОСТта в ор~ пред да се застъпвта в органите 
лия изключиха от редовете си гитр\г™„^ М подтик на дру- на самоуправлението и колек-, I 
Тодор Данев, Павел Пейчев, Са- „им .. Р0ВГрадски °Рганяза тива и трудовите единици 
ва Нотев, Милан Савов, Ради- пп-прпштоп!!™0™1'6 в тях още още по-енергично реализирано 
сав Зарков, Методи Станулов, нп|-и«,пи1Ла Се борят сре* на програмата за подобрение и
Рашко Тодоров, Ставри Апосто- ния кои™ такива явле" развитие на предприятието. Съ
дов и Спасен Тодоров. Това е пегЬопна™ ЗТ процесите н* гласувайки идейно-политичес- 
решенмето на 130 комунисти, ко политиката на Съ^оза нТТД,™3 Ката дейност с нашите процеси 
ито единодушно гласували спо- стите. на КОмуни комунистите дават пълна под-
менатите другари да бъдат из- Ня кг>нгЬ^„_,„, крепа на акциите за интегра-
ключени. Не е имало нито един к * Р цията комунисти ция и развитието на сътрудни-
против, нито един въздържал оС,съждалн и проблемите в чество с подобни трудови орга-

предприятието. Ценейки сегаш- низации в страната без оглед не
ното материално-финансово по■> Че Димитровградските гу-

, марци не винаги намираха и пъ
ложение на предприятието на па лно разбиране при всички прат

ньори.

ОБЗОР

» „Братство" ' и „Градил”.Макар че информациите на 
службата на обществено счето
водство не могат съвсем вярно 
да ни представят положението 
в трудовите организации все 
пак те приблизително дават ка 

за ртина какво е добро и какво е 
| лошо в тях. Такъв е и случаят 

с оная информация, която об
съжда на последната сесия ка 
Общинската скупщина в Дими
тровград.

В отдела, в които се говори за 
стопанския ход от януари до 
края на април тази година дава 
се картина на димитровградско
то стопанство. През това време то 
е осъществило 16.855.116 динара 
общ доход, за около 3.800.000 
по-малко от същия период ми
налата година. Това е по-малко 
за цели 43% от плана, а по от
ношение на годишния план, 
вместо да осъществи 33,3 на сто 
е осъществило само 19,2 на сто 
иаплатена реализация. Отрица
телният ефект са осъществили 
тъкмо ония организации, кон
то в общия доход на общината 

, участвуват с 70 на сто — „Ди- 
| митровград”, „Свобода” и „Сто- 

чар”.
При все това читателят тря

бва да има на предвид, че све
денията са относителни и че 
книговодствепото състояние в 
предприятията и СДК не се съ
впадат. Но когато става въпрос 
за лагера, като важен показа
тел за положението в стопан
ството
че стопанските организации на
трупват лагер и че са необ
ходими спешии мерки за овла
дяване на пазара. Това пък е 
свързано с качеството на про
изводството, технологията, тър
говската служба .разходите за 
производство и т.н.

В „Свобода” четиримесечните 
„запаси” от готови произведе
ния са нараснали за 17, а не
довършеното производство за 
78, склад по магазините за 51 
на сто в сравнение със същия 
период през миналата година. 
По същото време търсенето е 
увеличено с 33 на сто. В „Ди
митровград” пък тези процеси 
са още по-зле, защото се уве
личава ненаплагената реализа
ция. Залежалите стоки са нара
снали с 121 на сто. Подобно е 
положението и в „Сточар”. По
ложителен ход имат по-малки- 

* те организации „Цнле”, „Фаб-

рад ,
Но с оглед ка малкото им уча
стие в общия доход на община
та, то не е от съществено зпа- 
чепие за оживяване на стопан 

в общината. 
Без оглед на тази констатация 
трябва да изтъкнем 
на „Циле”. За посоченото време 

намаляване на работната

ската активност

успехите

при
сила предприятието е увеличи
ло производството с 9 на сто. 
Увеличени са и фактурираната 
и наплатепата реализация, лаге 
ра от готови произведения е у- 
величен само с 1 на сто при по- 
голяма реализация, а недовър
шеното производство е намале
но с 14 на сто.

се.
По повече причини 

нало до това решение. Всички 
изключени, между другото, не
редовно плащали членски внос. 
Радисав Зарков 15 месеца не 
внасял членски внос, Рашко То 
доров сега по втори път е из
ключен зарад същата грешка — 
не плаща редовно членски внос. 
Освен това, конференцията е- 
динодушно осъдила и наказала 
посочените другари зарад без
отговорност към работното мя
сто, нарушаване 
дисциплина, 
производството — проблеми в 
предприятието и изобщо, зарад 
употреба на алкохол и непри
лично държание при пътуване 
з НР България, имали са лошо 
държание като комунисти. Та
ка например Ставри Апостолов 
идва пиян на работа, често пъти 
отсъствува, и като член на Съ
юза на комунистите изобщо нь' 
се бори за основните принципи 
на реформата. Такова държа
ние е несъвместимо с интереси
те на всички трудещи се в тру- 
дрвата единица и предприятие
то. Ако един работник не ра
боти добре, това се отразява вър 
ху производителността па труда 
на всички, а с това и върху лич 
ните доходи на производители
те. Предходните мерки не по
могнали. Изключените комунис 
ти все повече идвали в стълк
новение с политиката на Съюзе/

се стиг-
Всичко това говори, че сто-

зара, както и предприетите ме-, 
рки за реконструкция и по-на-

организации стагни-панските 
рат, положението не е добро. 
От друга страна трябва да се 
подчертае, че не е такова да ня 
ма изход. Напротив. Последни
те мерки на Съюзния изпълни-

М. Бакич

Неизползвани възможности телец съвет ще спомогнат поло 
жително да се развиват започ
натите стопански процеси. Но 
както каза народният представи 
тел Божко Богданович, тези ме 
рки няма да решат всичко, ако 
самите организации не предпри 
емат акции за разрешаване на 
проблемите.

В „Свобода”, която притискат 
големи трудности, както и ця
лата конференция, у нас се тъ-; 
рси изход в откриването на но
ви магазини, за да се намали 
лагера. „Братство” се приспосо 
бява към пазара. „Цнле” се о- 
риентнра към ново производ
ство, а „Градня” стои най-си
гурно и показва увеличение на 
производството с 7 на сто.

Според информацията, кли
рингът различно се отразява 
върху организациите в Димит
ровград. За отбелязване е, че 
комбината „Димитровград” — 
„една от най-добрите организа
ции се намери в затруднено по
ложение”. Вместо с клиринга 
да излезне с положителен 8 а- 
ланс, тя има към 3,500.000 дъл- - 
гове и остана с къси ръкави за 
около 1.800.000 динара, колкото 
й дължат други предприятия.

Общо, димитровградската про 
мишленост чрез клиринга се е 
задължила с 7.500.000 динара, а 
на нея й дължат 4,900.000 ди) 
пара.

Босилеградската 
. кооперация в сравнение с оста

налите кооперации в комуната 
има по-благоприятни условия и

И възможностите за развитие 
на животновъдството не са из
ползвани. Както останалите и 
тази кооперация не ползва па- 
шарината за подобряване състо

земеделска

на трудовата 
самоуправлението

по-големи възможности за раз
витие на селскостопанската дей 
ност. И кадровият въпрос тук 
е добре решен. Обаче много от 
тези възможности

янието на пасипашата както се 
полага. За попаша се изразход
ват едвам 30% от тези средства. 

Съществуват добри условия и 
неизползвани, поради една или за развитие на овощарството в 
друга причина.

си остават

района на кооперацията.
По-добър успех кооперация

та показва при прибавянето на
Кооперацията и занапред ос

новава своето съществуване 
на търговията и то със стоки механизация за селското сто- 
за широко потребление. Мина- панство. За сега разполага с 2 
лата година при положение на трактора, вършачка, тороразту 
общ доход от 55 милиона стари рач, тракторни плугове и др. В 
динара, от селскостопанската 
дейност е осъществила само 6 
милиона. Останалото е от търго 
вията.

И тази година ще бъде подо
бно. В плана си, кооперацията е 
запланувала селскостопанско 
производство само на 2,5 хекта
ра. Касае се за производство на 
зеленчук и овес. Ще угоява и 
към 500 овце на Църноок, а в 
Брестница ще продължи с коо 
перативното производство на 
трева. Това е съвкупната сел
скостопанска дейност на коопе
рацията.

Неизползанмте възможности 
в тази област са многобройни и 
на лице. Кооперацията прите
жава към 2.000 ха земя, заде
лена от общината. Изгодните и 
обработваеми площи се дават 
под наем, макар че могат да се 
ползват за собствено производ
ство. Наистина това имущество 
е удребнено, но при положе
ние на арондиране има възмож 
ност да се създадат значителни 
комплекси. По това отношение

тогава това е сигнал,

момента тази механизация за
доволява нуждите на услугите, 
но с оглед на повишения инте
рес от страна на частниците и 
тя трябва незабавно да се уве
личи.

Практиката със селскостопан 
ската дейност в изминалите 
години, показва, че тя носи из
вестна печалба на кооперация
та. Това е достатъчна гаранция 
кооперацията да я развива 
чрез собствено производство, 
коопериране и сътрудничество.

на комунистите и не е никакво 
чудо че са отстранени.

Едновременно с изключване
то им от Съюза на комунистите 
конференцията е приела реше
ние да се отнемат паспортите 
на всички ония, които със свое 
то държание в НР България на 
кърняват авторитета на наши
те граждани и Съюза на кому 
пистите.

В. В. М. Бакич

КЪДЕ СА ПАРИТЕ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

ЧОРБАДЖИИ С ЧУЖДИ ПАРИ
Острите дисциплинарни мер- 

конфе-
Един лист хартия, изпълнен с 

цифри, носещи заглавие „Основ 
ни сравнения за оценка на раз
ходите в здравеопазването и со 
циалиото осигуряване” дава се 
риозни поводи за размишление 
от страна на всички, които по

един или друг начин дават па
ри за здравна осигуровка. 

Сравненията, за които

двана сума от 550.353.000, или ме 
сечно 160.000 стари динара бру 
то заплата на служещ в Завода.

Деловите разходи, естествено, 
са много по-големи при Здрав
ния център (с повече от 100 ми
лиона динара), а заделянето за 
фондове — десет пъти по-мал
ко отколкото при Завода.

Излиза, казва се в сравнение
то, че Заводът е имал по-добри 
финансови резултати. Той 
работил повече средства и е дал 
на служещите си 34.000 динара 
по-големи месечни бруто запла' 
ти, отколкото Здравният център 
в Пирот”, който има повече слу 
жещи и по-добра квалификаци 
опна структура на персонала.

И по-нататък е казано: „Зд
равият разум леко може да ви
ди къде е причината за преко
мерното харчене

ки, които предприела 
ренцията на Съюза на комуни
стите в комбинат 
град” обърнаха вниманието на 
димитровградската обществено-

става
дума са сигурно достоверни, за
щото са основата върху отчети 
те за 1967 година. Наистина мо 
же да се забележи, че това сра 
внение не обхваща цялостно слу 
жбите, за които става дума, но 
все пак, въпреки този недоста
тък, ясно може да се види, че 
става

„Димитров- кооперацията е неактивна и о- 
чаква въпросът да повдигне 
общината.

ОТБОРНИЦИТЕ 

ИМАТ ДУМАТА
въпрос за един вид 

посредничество. Заводът за 
социално осигуряване

е „за

взима прекалено много на зд- 
раввеопазването и на здравно 
осигурените хора.

А щом се взма много, това 
значи, че лекуваното ни може 
да е другояче освен сиромашко.

Става дума за следното. Пра 
вят се сравнения за това какво 
през миналата година е похар
чил Здравният център в Пирот 
п Комунлиият завод за социа
лно осигуряване Ниш с клоно
вете си в Пирот, Прокупие и А- 
легссинац.

На повече от 15 трудови еди
ници с около 350 лекари, помо
щници, сестри, администрати
вен и друг персонал в Здрав
ния център се пада доход от
531.800.000 стари динара. От тази 
сума за заплати са похарчени)
529.253.000 стари динара, което 
први средно 126.000 стари дина
ра бруто заплата на човек

здравното' 
осиг.ураване и къде трябва да са 
търсят резервите.”

Коментарии не са нужни след 
това, но все пак се налагат ня
колко въпроса:

— Не е ли това посредниче
ство на Завода между болния и 
лекаря много скъпо?

Как биха изгледи здрав
ните услуги, ако много пари, ко 
ито остават от здравното осигу
ряване на заводите бяха харче
ни за откриване на болници и 
амбулатории и по 
места?

— Ив случай че няма посре
дник, щяха ли социалните об-

в

На последната сесия на Об
щинската скупщина и отборни- 
ците взимаха думата. Разисква
ха по належащи въпроси, ка те 
ресуващи избирателите. Ето ка 
кво каза Рангел Тончев, отбор- 
пик от село Барйе:

— За нашият район няма спа 
сение от сушата. Има още не- 
изорани ниви. Няма да имаме 
царевица, ни слама, ни сено, ни 
жито. Опасно е положението в 
Барйе .., Говоря така, защото 
познавам нашето положение .. .' 
Ако завали дъжд — може само 
да помогне на тревата. Фураж
ните треви са също слаби ...

Рангел ТончевБогдан Манчсв

дства за борба срещу сушата 
и наводненията, не сътрудничи 
със селскостопанските произво
дители ...

Председателят на Общинска
та скупщина:

— Следващата сесия на скуп
щината ще посветим изключи
телно на проблемите в селско
то стопанство.

Богдан Манчев, отборник от <■ 
с. Бребевница:

— Бих казал нещо за коопе
рацията. Едно време работеше 
върху подобрение на селското 
стопанството. Подпомагаше ча
стните производители. Но две 
години вече ги забрави. Сега на 
никого не прави услуги с трак
тори, не набавя химически сре

отдалечените
ме-.

сечно.
В Завода за социално осигур- 

възлиза
стари динара, от ко

ито за лични доходи е изразхо-

лагания да бъдат толкова висо
ки и щеше ли всяка година да 
се говори за огромни загуби.

м. н. н.

яване доходът 
579.329.00

на

М. Б.
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СЛУЧВА СБ...----

На селскостопански шеми спиркатаИгра съсКОГАТО ЛИПСВАТ
ИЗКУСТВЕНИТОРОВЕ

сутрин — пред Коце...
И така — цял месец...
Най-после, някой хвърлил та 

белката. Но това създава 
недоразумения.

На 25 май един шофьор бе 
принуден на спира на три мес-

Време е да се прекъсне с та
зи игра. Местната общност в 
Горна Любата трябва да опреде 
ли място за спирка и да не се 
позволява и по-нататък някои 
хора безотговорно да си играят 
с нея.

С“° Г°Ж?Т" -РОЯ-“

транспортнето пред- 
„Бекна кобила в ьо- 

спирка, а лю

месец не
Разни

вители на
приятие
силеград поставят пя^й.лят 
батските кръчмари я Развалят.

Надписът „автобусна спирка 
пречи Най-много на Дешка ме- 
хаджийка и Коце кръчмаря. Де 
шка работи в обществения, а Ко 

сектор. Карат се 
спирката

статацията, че сътрудничество
то с частните производители 

да се развива само в аг

не. Няма ги когато са пай-пеоб- 
ходими! Искаме само да кон 
статираме, че кооперацията ка 
то единствената организация, 
която снабдява с торове. Тя е 
била длъжна да помогне в иай- 

момеит. А тя си

та.В Димитровградска опщнпа с 
засети 3 347 хекта-есеннпци са 

ра в частния и 247 хектара в 
кооперативни сектор. Зимата бе 

благоприятна за посевите. 
Измръзване нямаше, но жита
та бяха слаби поради късната 
сеитба и-слабото подхранване. 
Все до преди сушата нямаше 
причини за тревога с изклю
чение на това, че пронзводите- 

можаха да набавят та
ка необходимите азотни торове.

може
мосфсра на взаимно доверие и 
при взаимна изгода.ше це в честния

дГбъдГеЕщюесДутрин табелката 
м пред заведени-

вече следвата

М. Бакич
критичния 
стоп със скръстени ръце и не 
се бори срещу сушата. От ДРУ 
га страна, не трябва и да 
тъкваме колко това положение

с надписа осъмне 
ето ма Дешка, а С. Евтимов

РАКИЯ ЗА 

ЛИХВА
ЛЗ-

лите не

ЯЗОВИР В ВИСИНА?ще се отрази върху уста-Пролетната сеитба е в разга
ра си — сеитбата на овеса при
ключи, а с царевицата е в те
чение. Според програмата, в то
зи сезон трябва да се засеят 
5830 хектара. Структурата на 
сеитбата изглежда така: царе
вица — 3 100, е овес 1 900, със 
сленчоглед н картофи 300, с 
тютоп 100, фураж (нови площи) 
към 130 хектара. С известно за. 
къснение — предвидените пло- церната с 6 нови динара, не по
щи ще бъдат засети. Това не 
задава особени грижи на про
изводителите. Тях ги загрнжва 
дълготрайната суша, която на
вреди на есенниците, предим- водителите били принудени те- 

планннекнте предели. По1 
следните дъждове ще са от по
лза за пшеницата, но не може 
да се навакса загубеното. Пше
ницата остана дребна на клас, 
с по-малко зърна — „зрънце.— 
по зрънце — погача.” Добиви
те в Димитровградско ще бъ
дат значително под миналого
дишното равнище.

Тазгодишната суша 
още една основна истина в сел 
ското стапанство. Там където 
са прилагани основи агротехнп 
ческн мерки, последиците от 

са големи. Нивите,

зле
повиването на сътруднически го-Двама долполисиичани 

дими наред „гонили“ правдата 
съда. През това време поч- 

от селото са 
Пилеели

връзки на село, в развитието 
па делово доверие.

Според информацията па Съ
вета по селско и горско стопан 
ство, кооперацията има още 
грешки. Неоснователно пови
шила цените на семето на лга-

в
ог водите да отича и тя ще е 
достатъчна за напояване и на 
лисинския и босилеградскня 
район.

Каскадата .Власииа" тази про 
с техническитети половината 

им свиделствували. 
си хората времето, но скара
ните ие им заплащали днев-

лст приключи 
подготовки за изграждане на 
язовир в Горна Лисина.

Равнището на Власииското е- 
в постоянен упадък и 

обезпечава достатъчно вода 
за работа на метрите водоцен- 
трали. Този въпрос отново ста
ва актуален, макър че датира 
от преди десетина години.

Според плана на „Власииа 
язовирът в Лисина ще се строи 
в 1975 година. Сегашните трево
ги на населението от лисинския 
район са излишни. Мнозина се 
опасяватг че със захващането 
на водите — ще се доведе в 
безнадеждно положение селско 
то стопанство. Едно поради не
достиг на вода за напояване на 
ливадите и нивите, а друго 
защото язовирът зле ще 
се отрази върху климата за зем 
меделието.

В. В.
ните.

— Ще ми заплатиш ли дне 
вийте — потърсил един от 
по-честите свидетели.

— А това няма да бъде! 
му отвърнал съседът.

— Така ли? Недей после да 
ти бъде жалко!

Минало се по-дълго време 
и един ден свидетелят пред-

зеро е
не

ДАМЯН ЗАРКОВ НАЙ-СТАР 
ЛОВЕЦ В ДИМИТРОВГРАД
СКО

пуляризира добри семена 
царевица и картофи, не обезпе
чила черен лук. Затова пропз-

па

Най-старият ловец в Дими
тровградско е Дамян Зарков от 
е. Верзар. Роден е през 1890 го 
дина. Редовен член на друже
ството е от 1914. година.

Дядо Дамян разказва, че по
вече от 50 години ловджийски 
стаж е имал много пъти къс
мет на богат лов. Това се дъл
жи на любовта му към тоя 
спорт и сигурното му око. Два 
пъти в тоя период е убивал по 
3, а един път седем заека. А 
няколко пъти е убивал и по пет 
заека за един ден.

През 1928 година един прия
тел го помолил да му убие един 
заек за коледните празници. То

зи стоки да търсят в Лесковац 
и Пирот. От какво значение е 
подбора на сортови култури — 
не трябва да изтъкваме. Не е 
без значение да се каже, че в 
Димитровград трябва да се от
крие магазин за продажба на 
стоки за организираме на агро 
технически мерки.

В кооперацията това добре 
знаят. Кадрово тя добре стои. 
Но конкретни мерки липсват. 
Истина, не трябва да се губи 
от пред вид все по-неизгодното 
положение на селското стопан

но в

ложил:
— Трябват ми пари, я ела 

продам една нива. За 
малки пари, бае!

И спогодбата успяла. Съсе 
дът отингел, занел бутилка 
ракия и започнали да пишат 
договора. После взели да бро 
ят парите. „Продавачът” ги 
взел, преброил още един път, 
отделил 50.000 стари динара

да ти

откри

Както се предвижда, бентът 
ще има височина от 30 — 45 ме 
тра и ще се строи под „Две ре
ки”. В него ще се събират во
дите от Аисииската и божичка 
реки. Ще се захванат и някои 
потоци от дюбатскня сдив. Вси 
чки тези води ще акумулират 
85 милиона кубически метра во 
да, която с пумпи ще се отвеж 
да до първия канал, намиращ 
се над Божица, а оттам в езе
рото.

Ако дойде до изграждане 
на язовира, техническият про
ект дава възможност, една част

сушата не 
конто по-дълбоко са изорани 
н засети с твърдо семе (безо- 
стая) — посевите много по-доб- 
рс са издържали на сушата, а 
дъждовете ще им подействуват 
и добивите ще са по-добри. Но 

, колко са тези ниви?
Препоръките на професионал 

ните служби производителите 
да подхранват посевите с азот
ни торове, изглежда, ще оста
нат без резултат: кооперация
та не разполага с азотни торо-

гава времето не позволявало за 
лев и дядо Дамян се съмнявал 
дали ще изпълни желанието : и 
приятеля си. Но и този път той е 
имал ловджийски късмет, 
лезнал сутринтта и до обед се 
върнал с 9 заека. На трапезата 
имало заешко месо не само за 
приятеля му но и за още прия
тели.

ство на пазара, но и това че 
добрата деловнтост често се яв 
ява като пречка в работата. Да 
ли се касае за липса на дело- 
витост, или пък в работата пре 
чат лошите взаимни отноше
ния. Това е тема, с коята тряб 
ва да се занимава колектива' и 
неговите органи на самоуправ 
ление. А дотогава сп остава кон

и ги сложил в джоба си.
вземи си— На казал 

парите, а тези са моите дне
вни: И дума не става за ни
вата — не я продавам. Про
щавай, че и ракията ти изпих, 
но аз нея бях засметнал за

Из-

лихва... 'Любомир Димитров, 
с. Градинив.в.

Най-дълго време, почти чети
ри години нашите работници 
прекарали в една мина. Макър 
че работата била трудна и нео
бикновена за нашите хора, те 
бързо привикнали и станали от 
лични миниьори.

ше нещастие, работата спря са 
мо след три месеца... Останах
ме без работа. В Америка тога
ва имаше криза, много незае
ти. .. Ние преживявахме големи 
изпитания... Нашите хора гу
беха надежда, че ще изпълнят 
онова, което им беше обещано. 
Някои с по-слаба воля, се хвър 
ляха под влаковете, други за
вършваха своя беден живот на

Срещи
иАмерика сега е тук ■ ■■

— Мината беше механизира
на, храната беше хубава и ние 
бързо се привикнахме на ми
ньорския живот... Но, все пак 
най-главното в нашата печалба 
беше пестенето. По най-разли- 

без работа. Прехранвахме се от чни начини гледахме да спес- 
заработените пари на линията...

Дървари и миньори...
През юли 1915 година наши

те работници в Америка ще по-

През 1914 година голям брой хора от Димитровград- 
особеио от Висок, бяха пренудени поради недостигско,

на работа да напуснат родния край и потърсят работа от 
въд океана — в Америка.
Как са прекарали там нашите хора и какви изненади са 

родното огнище” научихме в разг 
ПЕТЪР ГЬРГОВ, от село Каменица,- Димитровградс

друг начин. ..
Така останахме една година

срещали „далеч от 
овор с тим някой долар. Понеже нае

мите бяха големи, ние се сдру
жихме и 12 души, все височани 
си направихме една къща... Там 
живеехме без да плащам наем, 
а в къщата все мъже бяхме си 
организирали жмвота, като има 
хме само една готвачка... След 
това когато си тръгнахме обрат 
но къщичката продадохме 
същите пари на един човек от 
Босна, който беше решил да ос 
тане в Америка...

Първи май е в Каменица. Пра 
знично настроение. Някъде при 
стига мелодия на акордеон. Чи-

ко.
— Специална агенция тогава 

вербуваше хора за работа в Аме 
рика. Кой знае защо, но от Ви
сок много хора се записаха. То
чно е, че работа нямаше. Висок 
тогава имаше много млади хора 
без работа. Просто, така си пре
карвахме дните... Я погледни 
сега... Сега млад човек 
да заработи навсякъде, да на
мери работа и тук във Висок... 
Сега Америка е тук... Но, дру
ги времена бяха тогава. Затова 
бяхме принудени и така далече 
да ходим. .. Пътя беше ‘ дълъг 
и мъчителен. В Цариброд ни сна 
бдиха с документи, прегледа ни 
лекар в Пирот и тръгнахме с 
влак през Европа... За нас, ви
сочани, които за пръв път се 
качихме във влак —това беше 
събитие. Спомням си, минахме 
Ламанша и от Англия потеглих 
ме със специален параход през 
океана. . . Точно 15 дни пътува
хме. .. Петнадесет дни и нощи. .. 
Сега от това е останала само ед

Беше първи май тази година. 
Празник в Каменица, както и 

света. Петър Гър-
мнят като важна дата в тяхния 
живот в далечната страна. От
ново започнали да работят след 
едногодишен престой без рабо
та. Сега още по-трудна работа 
ги очаквала...

Петър Гърговнавсякъде в 
гов, вече седемдесетгодишен, си 

за един първи май 1914 
когато с голям брой хо- 

Висок замина на път за

щахме по 20 наполеона, от ко
ито еднн за застраховка. И то
чно онова, от което най-много се 
страхувахме, ни се и случи. В 
Квебек останахме без работа о- 
ще първия ден и там прекарах
ме един месец. Хранехме се с 
парите, които бяхме понели. В 
Америка тогава също имаше не‘ 
заети

Работа трудо се намираше.
Ние се хващахме на най-тру

дните места там където с пот и 
мъка се издваше до долара...

Така нашите хора от Висок 
първо започнали да работят на 
новостроеща се ж. п. линия към 
Ледовития океан край град Ла- 
чук. Надницата била привлека
телна, но работата трудна и при 
твърде неблагоприятни условия. 
Докато в София тогава надни
цата била 2,5 лв, нашите работ
ници в Америка имали 2,5 до
лара (око 13 лева).

— Много 
спомня си нашия

спомня
година,
ра от
Америка да търси работа. То
гавашният- осемнадесетгодишен 
Петър Гъргов-мечтаел, според 
обещанията на хората от аген- 

да отпътува в Америка 
да заработи „големи” пари и да 

своето село, богат 
Това мечтаели и 

височани,

за
— Такава работа можехме да 

издържим, защото бяхме млади 
и здрави и научени и на най- 
големи трудности, 
се на~работа в една планина ка
то дървари. Трябваше да сечем 
огромни стволове и да ги спу
скаме из една река. Работата бе 
ше рискована. Кървави 
тези 2,5 долара, които получава 
хме като надница. Но на нас ни

може

Настанихмецията

се върне в
п щастлив, 
още около 80 души 
които заедно с Петър точно на 
първи май 1914 година напус
нали своите близки и роднини.

В голямата стая, която няко
га служеше за кръчма, чичо Пе 
рча започна дългата приказка, 
която не е така романтична, ка
кто изглежда на пръв поглед 
на младите хора от Висок. От 
Каменица, родното село на на
шия събеседник, тръгнали още 
Петър Митов, Никола Бонев, Да 
наил Велчев, Власакия Велчев, 
Драгомир Митев, Данча йоцев, 
Алекси Василев, Симеон Геор- 

Милан Апостолов, Шпира

чо Перчо отново си спомня за 
еня първи май преди петдесет 
и повече години, когато беше 
принуден заедно с около 80 дру

бяха

що не ни оставаше: или да ми- 
зеруваме или да работим най- ги височани да търси по-хубав 
тежка работа.... Там заработих 
ме хубави пари... Но след за-

живот далеч от своята родина 
— отвъд океана. Някогашните на. 
ши „американци” сега живеят 
със спомените за едно трудно и

почване на войната 1915 година 
не можахме да изпращаме вкъ- 
щи нито един долар и затова 
всички заработени пари внася
хме в пощата... Тогава — спо
мня си Петър Гървог — се из
мени малко и нашето положе
ние. Получухме специални па
спорти и трябваше да се явявам 
във всяко място където приети 
гахме...

далечно минало...
— Каква радост когато на 3 

февруари 1920 година след 33 
дена пътуване отново се завър
нахме в къщи.. Пет-шест го
дини, прекарани в далечна чу
жбина, не е лесно... Дойдохме

на мъглива нощ, когато на сред 
океана дойде до силно вълне
ние. Страшна нощ!...

Шестнадесетия ден излезнах- 
ме на брега на Америка... Аме 
рика не приемаше работници то

мъки имахме
събеседник 

Петър Гъргов. — Едвам изка
рахме три месеца. Беше студе- 

гава, ей така. Всеки от нас си но, много студено... На такъв 
носеше по 10 наполеона за слу
чай, че няма работа, а там пла-

гиев,
Гогов и Ваца Чучулянов.

Псднадесет дни до „обещана студ не бяхме свикнали... Но 
трябваше да се работи. За на-та земя” В. Николов
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Земеделски проблеми НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕМИ

ПАЗАРЪТ ТРЕВОЖИ
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Ш ДЕТЕТО М ЗДОБИЧА «НИШ!
1гм да се подредят, защото ред 

всичко трябва да има. Ро
дителите трябва да отделят от 
свободното си време всеки ден, 
за да прочетат нещо хубаво и 
красиво на детето си. Трябва да 
се започне от картините, като 
се съобщава какво те пренстав- 
ляват. По тоя начин у детето 
се изостря наблюдението, а същ 
временно създава нужното раз 
положение и интерес за четене. 
Когото детето порастне (което 
не зависи от годините, а от сте
пента на интересование) родите 
лят трябва да започне с четене. 
Четенето трябва да трае толко
ва, колкото детето се интересу- 

никак да се обременява.

Масовите технически средст- 
радиото 

другите тех- 
— магнето-

въвва на .комуникация 
и телевизията — 
нически помагала 
фони и грамофони — все пове-' 
че угрозяват запазването и ра- 
звититието на навика за четене,

Димитровградско вече не се 
бои от сушата. Повече от два
десет милиметра вода се е из
сипала върху всеки квадратен, 
метър и тревогата дали ще има 
дъжд е отминала. Остават обаче 
проблемите, на сушавия период 
и те тревожат селяните и коопе 
рацията.

Най-напред реколтата 
жи. Окончателно се

съвсем слабо. В последно време 
са изкупувани само юнета, тър
сени

възлиза на около 15—16 хиля
ди килограма. Също толкова 
има и обикновена. Какво да се 
направи с повече от 70.000 кило 
грама вълна, която чака да бъ
де превърната в пари, с които 
да се отчетат хората на много 
задължения 
знае. Трябва да се продаде, но 
никой не я търси.

Ще има ли ( изкупуване на 
вълна, питахме в кооперацияа- 
та? Вместо отговор ни казаха 
горните сведения — много въл
на стои в магазините. Значи ли

от гръцки търговци. За 
друг добитък никой не прояв
ява интерес. Самата кооперация 
няма възможност да изкупува 
и да държи изкупените доби
чета, защото вече триста гла
ви стоят в оборите им, а това 
струва скъпо.

както сред възрастните, при ко 
ито тоя навик малко или повече 
съществува, така и у децата, ко 
ито тоя навик трябва да полу
чат.

Зарад презаетост родителите 
все по-малко имат време систе
матично да напътствуват своите 
деца как трябва да ползват кни 
гата, а преди всички как тря
бва да я уважават и обичат.'Тру 
ловите повици на децата изоб
що се развиват не в най-ранна 
възраст, а по-късно, и то пър
вите инструктори на възпитава 
не за интелектуална работа са, 
родителите.

В дом, където има доста кни
ги и където родителите сравни
телно много четат, не е трудно 
и детето да заобича и ползва 
книгата. За съжаление, такива 
семейства у нас, както впрочем 
и у света, са малко, много по- 
малко от броя на децата, на ко 
ито ще бъде нужно в живота 
да знаят с любов да ползват

това още не се
трево- 

знае, че Мляконадоят е по-малък 
други години. Причина е пак су 
шавата пролет. Но и това, ко
ето се получава все още не се 
преработва в кашкавал, а в оби 
кновено сирене. Банката не е 
дала оборотни средства за пре
работване на млякото и коопе
рацията е принудена да правц 
обикновено сирене и да го про
дава на вътрешния пазар. Защо 
не са дадени средства, ни обя
сниха в кооперацията. Банката 
иска меница, а никой от дело
вите сътруднищи, които купуват 
млечните изделия, не е искал 
да се връзва с меница в полза 
на кооперацията. От 
дни е започнало производство
то на кашкавал, но това значи, 
че количеството няма да е как 
то другите години. Разбира се и 
сметката няма да е благоприя
тна.

отнай-много са засегнати 
те и пролетниците, засети 
по-постни почви. Също фура
жните треви са засегнати значи 
телно и добивите ще са

ливади-
на

ва, а
Когато става дума за по-трудни 
приказки — на братя Грим, Ан 
дерсън и др. родителят трябва 
да ги преразказва с прости ду
ми. Родителят най-добре знае 
речниковия фонд на детето и в 
рамките на него му преразказ
ва. Когото по тоя начин детето 
запознае съдържанието родите
лят започва да чете на откъси

онези

много
миналогодишните, 

които все пак не се считаха за
това, че няма да има изкупува
не?по-ниски от

Макар че хората се оплакват, 
че нямало пари, в сушавите дни 
се направиха и ред неразумни 
разноски. От страх, че няма да 
има достатъчно храна, селяните 
се запасяват с царевица и бра
шно. Магазините по селата са 
почти празни, а търсенето не 
престава. За сравнение предла
гали една цифра: миналата го
дина кооперацията е продала в. 
магазините си към един милион 
килограма царевица и брашно. 
Тази година според търсенето 
цифрата почти ще се удвои. Да 
ли това отразява истинските ну 
жди на населението — не тър
си отговор. Това е повече изли
шна тревога и неразумно само- 
обременяване с разноски. Хра
на ще има, защото все пак ре
колтата в страната няма да е 
толкова зле, че да се стигне до 
гладуване. Според изчисления 
може да се очаква загуба до 
един милион тона — а толкова 
зърно ср внася без особени тру

рекордни.
Мнението за есенниците 

злнчно. Различни
е ра 

специалисти 
дават различни оценкц. Някои 
считат, че петдесет на сто от до 
бива е загубен вече. Някои пък

като дава пояснения за 
думи, за които детето се инте-са малко повече оптимисти и се 

надяват, че този процент може 
да се движи най-много до 20 
или 30 на сто. Във всеки случай 
миналогодишните добиви 
да се повторят тази година. Да 
же и дъждовете, които паднаха 
и ще съживят 
няма да съдействуват за по-зна 
чително наваксване на загубе
ното.

ресува.
Театрални, филмови, телеви

зионни и други представления 
също могат да развият интерес

Грамо-

няколко
няма

■ книгата.
Ако искаме действително де

цата ни да заобичат книгата, от 
най-ранно детство трябва да ги 

книгите.

у детето към книгата, 
фонните плочи с приказки ще 
заинтересуват много детето ако 
предварително родителят го за 
познае със съдржанието

растителноста,
пренесем в света на 
Книгата в началото на детето 

играчка, нейните
през

Зреят вече малините. Все ще 
има няколко хиляди килограма. 
На кой ще се продадат, за да се 
вземе някод хилядарка, това е 
още неизвестно- В момента в ко 
операцията няма никакво тър
сене на този продукт. Изкупува 
нето обаче ще се наложи, за
щото цял един район „отглежда 
малината и от производството й 
се издържа в значителна сте
пен.

Тридесет хиляди килограма 
вълна от миналата година стои 
в магазините на кооперацията. 
Още 12 хиляди килограма са на 
стригли нейните овчари. Полу- 
мериносова вълна, която селя
ните ще предложат на пазара.

картини.
Детето реагира на външните 

влияния като твърде чувстви
телен механизъм. То ще пока
же интересование само за онези 
нещо, за които родителят му на 
сажда лъбов, планово и систе
матично ги подхранва. Дете, ко 
ето книгата заобича отрано ня- ^ 
ма да я изостави и по-късно, 
.когото започне да учи. Накрая 
бихме искали да посочим, че не 
трябва родителят кой знае кол
ко да е образован, за да бюде в 
състояние да води детето по 
пътя на любов към книгата Ну 
жно е малко повече разбиране, 
сравнително повече илтересоса- 
ние за културните нужди на де 
тето си, и десетина минути сво 
бодно време през деня, които 
ще освежат и заморения роди
тел.

служи като 
страници се прелистват без осо 
бено разбиране, тълкуват се’ 
най-често шарените снимки. Че 
сто тези илюстрации разрупват 

книгата и се пре-

Какво да се прави с доби
тъка се питат хората? Сушата 
постави този проблем по-остро 
от всякога. Стари хора твърд
ят, че такъв недостиг на храна 
за добитък е имало преди пове 
че от пет десетилетия, когато 
слама се докарвала чак от Про 
вадийско. И действително поло
жението е сериозно. Ланска хра 
на вече няма, а ливадите още 
не са се оповили. Посищата са 
съвсем обеднели, че даже и ов
цете на кооперацията се прех
върлят на по-далечни пасища.

Хората искат да продават, но 
пазарът мълчи. В кооперацията 
ни съобщиха, че търсенето е

рамките на 
върщат в съставка на детството, 
за която човек по-късно си спо 
мня с любов ‘ и тъга, както си 
споменям за старите добри при-дности.

Завчерашните дъждове ще по 
съживят растителността и 
отнесат част от тревогите. Все 
пак, заслужава внимание нуж
дата от пазар за селските про
изведения, от продажбата на ко 
ито хората ои плащат данъка и 
отговарят на други материални 
изисквания. Кооперацията едва 
ли има сили да реши пробле
мите. Не е ли време да се пра
вят други постъпки — ако няма 
пазар да не спира изкупването, 
или пък да се иска да има па
зар. Иначе се стои пред опасно
стта овчарството да стане ми
нало тук.

ятели.
В най-ранно детство 

трябва да научи да не злепос- 
да не драска по 
къса. Много ро-

дететоще

тавя книгата,
нея и да не я 
дители свиват рамене като каз 
ват, че на детето не трябва да. 
купуват книги, защото веднага 

Нужна е малко поти къса. 
вече упоритост, и детето с ува
жение ще взима книгата, къщо 
както в някои семейства се при 
стъпва към играчките-украше-

Щ . »

СЪВЕТИ НА ЛЕКАРЯ

Когато липсват витамини ния.
Детето трябва да има кътче, 

ще пази своите книги.където
Те трябва след разглежданетоМ. Н. Н.

та,мин Р от своя страна предпа
зва от артериосклероза. Тези ви 
тамини се намират в листните 
зеленчуци (спанак, салати, ки
селец и пр.), доматите, черве
ните чушки, ягоди, малини, къ
пини, френското грозде (ка
сис), портокали, лимони, шип
ките и в по-малки количества . 
във всички зеленчуци и пло
дове.

Витамин Д се намира в мас
лото, млякото, рибеното масло, 
жълтъка, черния дроб и пр. 
При отсъствието му се наруша 
ва обмяната па калция в орга
низма, което се изразява с ра-

При сегашния начин на жи
вот и хранене заболяванията 
воледствие пълна липса на ви
тамини (т. н. авитаминози) се 
наблюдават сравнително ряд
ко. Но зачестиха случаите на 

непълен

Магазините се увеличават 

оборотът намалявахиповитаминозите 
витаминен недостатък. Това се 
дължи на факта, че съвреме
нният човек употребява все по
вече рафинирани и консервира 
ни продукти — захар, захарни 
изделия, растителни и месни 
консерви и пр. Консервирането 
и готварската технология на 
продуктите водят до разруша
ване на витамините.

При липса на витамин А в 
храната, се забавя растежът на 
децата, хората по-лесно забол
яват от заразни болести, раните 
им мъчно заздравяват, кожата 
и лигавиците на очите изсъхват 
и се възпаляват, зрението от
слабва и се явява т. и. кокоша 
слепота. Продукти, богати на 
витамин А, са всички зелено 
оцветени зеленчуци и плодове 
(спанак, коприва, салата, сини 
сливи, боровинки и пр.), всич- ■■■витамин К — в спанака, зеле

то, копривата, доматите, морко 
вите, черния дроб, далака.

Така наречената пролетна у- 
мора се изразява в отпадна 
лост, главоболие, раздразни
мост, безсъние, кървене на вей 
ците и пр. За да избегнем това 
състояние на недоимъчио хра
нене откъм витамини през сезо 
па, трябва да консумираме кол
кото е възможно повече лапад,

За разлика от предишните го 
дини, в .началото на тази, на
селението от Босилеградско се 
ориентира към купуване на оне 
зи артикули от първа необхо
димост. Но дори и някои стоки 
за широко потребление се конч 
сумират много по-малко от ми
налата година. Особено намале
ние се чувствува при покупка
та на мебели, телевизори, раз
лични електрически апарати за 
домакинство и др. Затова тър
говското предприятие „Слога” 
е направило малък оборот.. 
Причина за всичко това е, че 
населението разполага с огра
ничени средства, които го прину 
ждават да води сметка за все
ки динар.

Що се отнася до снадбяване- 
то, за сега то е задоволяващо. 
В магазините се предлагат вси
чки необходими стоки, освен 
минерални торове и южни пло
дове.

Цените на стоките са остана
ли на миналогодишното равни
ще. Правят изключение само 
някои стоки където цените са 
незначително намалени.

От това, че обортът намалява 
големи трудности имат и търго 
веките организации. При тях не 
само, че намалява реализация
та, но и икономичността и об
щия доход и чистите печалби.

По всичко личи, че положе
нието няма да се подобри тази 
година, имайки напредвид ико
номическата мощност на бо- 
силеградския жител.

В Босилеградската община то. 
има все повече търговски мага
зини.

В стравиеиие с миналата и 
по-мютала година — броят им 
се е увеличил три пъти. От 
кривали са ги местните търгов
ски организации и известни фи върнали по .домовете си, защо- 
рми от вътрешността. Обаче, ко то не намерили работа. Причи- 
гато става въпрос за оборота — пата за това положение е из- 
той намаляЕа. Това е особено вестна. Строителните предпрпя- 
очебиещо в първото тримесе- тия се модернизират, поради ко 
чие тази година. Общо взето, о- ето са намалени 
боротът е намалял с 30 на сто 
в сравнение със същия период 
миналата година. Поотделно, ми 
то една търговска организация 
не е изпълнина плана си за тоя 
период. На какво се дължи то
ва?

Почти всяка година печалба- 
рите от комуната зарабоваха сре 
дно към 10 милиона нови дина 
ра. Положението сега и за тях 
е лошо. Тази пролет повече от 
половината печалбари са се за-

хит у децата.
При недостатъчност на вита

мин Е се получава безплодие, 
слаб растеж у децата, помита
ния и преждевременни ражда
ния, смущения в работата на 
мускулите и нервите и пр., а 
при недостатъчност на 
мин К — кръвоизливи от носа, 
червата, кожата. Витамин Е се 
намира в листните зеленчуци и 
зародишите на житните храни

строителните 
а частнотокапиталовложения, 

строителство намалява.
Също така на територията на 

общината не се строи нито един 
по-голям обект, за да има ра
бота за повече работници, кое
то пряко и по-дълготрайно ще 
действува за увеличаване поку 
пателната мощ на населението.

Тази година се премахна и тю 
тюнопроизводството, което съ
що така обезпечаваше на насе
лението няколко десетки хиля
ди ноЬи динара доходи. Това е 
още един значителен момеят, 
отразяващ се върху потреблени 
ето.
към края на годината, когато 
и става продажбата на тютго-

вита-

Покупателната мощ на боси- 
леградското население е нама
ляла по повече причини.

Една от основните е, че е в 
постоянен упадък стойността на 
излишеците в селскостопанско
то производство. В това отноше 
ние се стига дори и до 30 на 
сто в сравнение с миналата го
дина. Особен упадък се усеща 
при добитъка, който в мо
мента при присъствие на суша 
та масово се предлага по ниски 
цени. А това е главен източник 
на приходи на босилеградския 
стопанин.

Миналата година селяните са

ки жълто-оранжево оцветени 
зеленчуци и плодове (моркови, 
кайсии, тиква, шипки, червени 
пиперки, пъпеши, праскови и 
пр.), жълтък от яйце, масло, 
рибено масло* черен дроб.

Когато липсват витамини от 
групата В се получава бърза 
умствена умора, разсеяност, бе 
зсъние, раздразнимост, лош а- 
петит (особено у децата), въз
паление на различни нерви (не 
врити), главоболие, възпаления 
на кожата, промени в ноктите 
и космите и пр. Тези витамини 
се срещат в зърнените храни 
(особено в триците), бирената 
и хлебната мая, черния хляб.

В отсъствие на витамин С и 
Р се появява отпадналост, у- 
мора, главоболие, безсъние, бо 
лки и кървене на венците, кръ 
воизливи по кожата и неустой
чивост спрямо микробите. Ви

Особено е това очебиещо

коприва, киселец, зелен лук, 
. чесън, салати, замразени зелен 

чуци и плодове, плодови и зе
ленчукови 
шипки и шипково вино, сок и 
мармелад от касис.

Правилното хранене предотв
ратява много от усложненията, 
които се получават вследствие 
липсата на витамини.

на.
Големината на оборота е в 

пряка зависимост от покупате-сокове, отвара от ляата мощ на селското насе
ление. В стопанските и нестопа 
нски организации п комуната 
са заети само 1.300 лица, които 
при положение иа незначител
но повишаване на личните до
ходи не правят големи измене
ния в потреблението.

имали значителни приходи от 
продажбата на железопътни 
траверси. Посредством тях би
ла осъществена чиста печалба 
от 1 милион нови динара. Сега 
обаче отсъствието на тези при
ходи зле се отразява върху по
купателната мощ на население

Д-р Диколай Джслепов 
— диетолог В. Велинов

I
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СРЕЩИ И РАЗГОВОРИПо следите на една анкета

В кръстовището на живота МАГАЗИНЕР
дите за професионална ориен-Ошс една генерация ученици си отиде от димитровградс

ката гимназия. Или по-точно — Ще си отиде след като вземе 
зрелостния изпит. За тая генерация е интересно и това, че тя 
е последната, която зрелостния изпит държи по старому т. е. 
работи върху определена тема и сетне я защитава пред коми-

Обаче много по-интересно е кои пътища ще поемат в жи
вота и защо. Това е било и целта на една анкета, която сред 
зрелостниците неотдавна бе проведена. Ето резултатите.

тировка патриархалните 
расъдъци) и че трябва да нас
тояваме да създадем равнопра
вни материални 
за да може всеки да намери сво 
ето място в живота.

пред-

възмож пости,

сия. с. н.

Делегати за 

шестия конгрес 

на профсъю
зите

мейството т.е. разговорите в се 
мейството са си казали думата. 
А тя е за четиринадесет души 
решаваща („да”), тринадесет не 
са попаднали под негово влия- 

(„не”), а четирима се питат
0коя професияНа въпроса за

в живота се определят, като раз 
бира се. предварително прецен
ят силите и възможностите си, 
учениците-зрелостници се 
казали: гимназиални учители' 'ние
_ 15 души, виеше медицинско („. ).
училище - 2, военна академия Казахме вече в началото че 
— 9 лекари — 5 шофьори — 4, учениците-зрелостници с прол- 
юристи - 13, инженери - 2, вили чувство на реалност. Че е
работници — 7, селскостопански така потвърждава и следващи 
производители — 21 служащи ят въпрос, който се отнася до 
-Тегели в основно учили- пречките при определяне па про 

1 митничари — 5, желе- фссията. 
зничари - 4, учители в прогим Уепехът в училището за пети 

— 11, по един за фут- ма е бил пречка, за -1 не е,
докато четирима недоумяват.

Материалносто състояние в 
семейството за 14 души (всъщ-1 

за най-голям брой е съще 
пречка (на десет души 

питат 
има място 

може би тези

и други политически организа- 
Лесковец. Три дни тър- 

протокола от решаването 
на конкурса, но не го намери
ха! Искаше ми се да съдя тази 
организация, обаче нямах пари 
и дигнах ръце.

Но това не е края на одисе- 
тоя инженер. После тър- 

каквато и да било работа.

из- Крум Димов от Босилеград е 
— агроном. Завършил 
зоотехник, а след то- 
агроном. Обичал тази 
я завършил с отличен 

късо време. Още ка 
мечтаел кога на прак 

ще приложи теоретичес- 
знания. Имал

завърне в Боси-

1 Г ции в 
сехаенженер 

първо за 
ва и за
наука и 
успех и заМеждуобщинската конферен

ция па профсъюзите в Пирот 
излъчи делегати за Шестия кон 
грес. За делегати са избрани 
председателя на Общинския си 
ндикалени съвет в Пирот Ра- 
дисав Манчич и председателя 
на ОСВ в Димитровград Мило- 
рад Златанов.

то студент
тика 
ките си 
желание да се 
леградско. където трябват още

негова

ята наголямо
сил
Само нещо да работи и да не 
бъде повече на гърба на майка 
му, която е чистачка в едно бо- 
силеградско заведение и издър
жа цяло семейство.

И ето, подир няколко години 
и щастието му се усмихнало. 
Той сега е продавач на брашно

ще —

специалисти отназията
болисти, външна търговия, ек- 
скурзовед, моден креатор, ху
дожник. за икономисти — 2, тър

много
специалност.

Но всичко тръгнало в обрат
на посока. С диплома на инж
енер в джоба си, младият спе- 

иаел да търси ра-
ност4.говцн

Проследим ли желанията на 
зрелостниците трябва да отбе
лежим че чувството им за реал 
ност в живота е доста високо и 
че отговорите са действително

стаена циалист се 
бота. Бил сигурен, че ще успее, 

неговата специалност е
не е пречка, петима се 
(интересно дали 
за питане, или

в един новооткрит матазин в 
Босилеград.

Това е работа за търготски ра 
ботник, а ето изпълнява я инже 
нер! И то с воля. Дохаждат хо- 

от селата, той премерва, из

защото
необходима на нашето все още 
изостанало земеделие.

Най-напред започнал да се о 
бажда на конкурси. Пишел мол 
би, прилагал документи и ча- 

. Над 40 молби той отпра

Избран координа
ционен отбор

изобщо са лишени отученици 
материални затруднения?).

Здравословпото състояние за 
четирима е пречка, докато за 
25 не е, а трима слагат въпро
сителен (сякаш се питат: нима 

да бъде пречка?).

искрени.
Следващият въпрос е бил па 

кой начин са се запознали с про 
фесията, която са избрали в жи 
вота си.

рата
сипва, а после товари и конетекал..

тил в различни краища на ст
раната. Някои му 
отговор с едно късо пояснение, 
че е приет друг кандидат, ,,с 
по-добри или същи .условия , но 

намерили за сходно 
да му отговорят. Изчак-

им.
— Физическата работа не е за 

мене никакво унижение 
зва той.

Но инж. Крум не губи наде
жда, че един ден отново ще ра
боти в своята специалност. За
щото за нея е учил осем години 
и е сигурен, в нея ще доприне- 

много повече.

и това може
Вече на следващия въпрос 

ограничена възможност за за
емане т. е. работа се явява като 
втора пречка след материални- 

семейство-

че най-От отговорите личи, 
много при определяне на про
фесията е имал непосредстве
ният допир с хората за тяхната 
работа — 21, след това следва 
печатът и списанията—11, раз
говор с преподавателите — 
книгите и брошурите 6, те- 

— 4, филмовете — 4,

По повод „Седмицата на трай 
фузия на кръв”, която се про
вежда от 3 до 8 юни в трудови
те организации в Димитровград 
ска община се организират ак
ции за доброволни дарители на 
кръв. Те ще трябва да се оба
дят на екипата от Белград на 7 
юни когато ще работи в Дими
тровград.

За успешно организиране на 
акцията в Димитровград е фор 
миран координационен отбор, ко 
йто заедно с общинската орга
низация на Червения кръст и 
синдиката трябва да предприе
ме необходимите мерки.

Очаква се в Димитровград 
към 200 души дадат кръв.

отвърщали ка-

някои нете възможности на 
то. За тринадесет души липсата 
на работа е пречка, за 11 души 

петима са сложили въп-

дори и
ването най-много убива човеш- 

казва Крум.
6,

кото търпение
След конкурсите 

неговата дълга одисея —__ кръс
тосване от Враня до Суботица.

обивал, Крум,

не е, а 
росителен знак.

Равностойна на тая пречка е

левизията 
посещенията на предприятия и 
училища — двама и чрез пред- 

областта на професи

настъпила се
— Ето — казва той — в ця

лата община работят само три
ма агрономи. Това е недостатъ
чно, ако се желае нещо повече 
да се постигне в селското сто
панство. И не само това, но и 
онова, което съществува да се 
запази. Овощията са сега напад 
нати от гъсеници, а предсти опа 
сност и от други болести, но за 
това никой не полага 
Причината е, че няма специали 
сти, а кооперациите не искат да 
ли приемат.

авания из 
оналната ориентировка

и несъгласието на родителите
бъдещето звание

Много праговесъщо горчиви истини научил 
и срещнал аномалии, но работа
многос избора надвама души.

Безспорно, мнозина от участ- 
постоянно са търпяли

на децата си. Тринадесет души 
се оплакват, че не са разбрани,

намери-
не намерил.

-А веднъж----разправя той
стопанство във Вучйе

ниците
влиянието на един или друг. На дванадесет души не са

семейството пречка, а че-
— в едно 
търсеха агроном. Аз бях един
ственият кандидат, защото из
пълнявах всички 
конкурса. И, естествено, очак- 

Но отново 
„изкарвах” 

правда с помоща на синдиката

кой е имал най-силно ли в
тирима се питат, навярно с въп 
роса нима родителите ще рабо
тят онова, което изучават.

въпроса
влияние, т. е. решаваща роля в 
определянето на бъдещата ра
бота само 23 са се изказали, че 
сами са решили кой път в жи
вота ще поемат. На същия въп 
рос, само с тая разлика дали то 
ва са били разговорите с препо

грижи.условия на

вах да ме приемат, 
бях отбит. ПослеРодителите са били пречка и 

за петима по един друг въпрос
В. Велинов

М. Б.
— несъгласие за отиване в дру- 

школуване. Дваде- 
не са имали такава 

сложили 
Безспорно,

Записано в Млекоминци и Рибарциго място на
сет души
пречка, а петима са 
въпросителен знак. 
такава пречка са срещнали мо-

че ли крепи селото... А то си 
живее с трудностите и надеж
дите, че един ден ще бъде по- 
хубаво и по-весело.

Но ето, сега е наистина труд
но. И старата училищна сграда, 
която 
сега е

давателите — само трима са от 
„да”, докато 28 с „не”. МЛАДОСТСЕЛА БЕЗговорили с

Разговорите с приятели и дРУ
гари са имали по-голямо вли- 

— 18 души са казали „да”, мичетата и тя отразява все още 
патриархалното разбиране у ня- има нито един. Селото за- 

остава без младост.
яние
девет — „не”, а трима недоум
яват, т.е. като отговор на въпро 
са сложили въпросителен знак. 
Същи резултати са постигнали

Две села едно след друго. Мле! 
коминци, па Рибарци. Дели ги 
клисурата на Драговищица и 
безбройните баири, оголени и 
осамотени.

Минаваш из клисурата по шо 
сето, приличащо на обикновен 
селски път, запуснат и развален 
не от стихията, а от тежките 
товарни камиони. Не срещаш по 
чти никого и не знаеш, че тук 
съществуват сега. Къщите са 
разхвърлени високо по баирите 
и не се виждат долу от реката. 
Над тях лазят облаци, но не онг 
зи, които донасят дъжд. Но и 
да са дъждовни безполезно е: и 
тук сушата е била безмилостна.

Само долу край реката се 
малки, но грижливо подредени 
ливади и градинки. Това е за 
тази година главното имущес
тво на млекоминчани и рибар- 
чани. Горе по баирите ливадите 
са останали без трева и един
ствено тук ще се намери по ня
кой кош сено.

Отвъд реката стои осамотена 
В. В. дълголетна бука. Тук е мле- 

коминското училище. В него де 
___ сетина ученика и дългогодиш- 

* ният им учител Досте Спасов. 
В първо отделение само двама 
ученика. Единият от тях е Ан- 
танас, босо момченце и със ск
ъсана риза. И така босо всеки 
ден минава от отдалечената ма
хала Гюринци. Сигурно, че и 
то обича да има бувки, за да не) 
си наранява нозе те по оголени
те и остри камъни, но по няко
га ш беднотията като че ли ня
ма край...

Само двама ученика в първо 
оделение. Идущата година ня

ма да 
пустява и 
Останали само 50 семейства, а 
някога били двойно повече.

Няма младост. Няма ги и при

някогаш била черковна 
пред рухване. Хората не 

нова. Няма
кои родители.

Направим ли обаче обобщава- 
заключение от проведената 

забележим, че • фак- 
определяне на бъде- 

професия ще трябва да

могат да построят 
мъже, няма млади хора. Стари
те искат, но недостигат 
Защото трябва много работа. До 
ри и двора и ме неограден.

Селото няма общински отбор- 
ник. Застъпва ги някой си от 
Бранковци, който последен път 
устроил събрание с избиратели
те миналата година!

А имат хората пълно трудно
сти, които се решават с колек- 

обществена работа. 
Няма кой да ги организира. Ни-

селото

що сили.седянкихазните млекомински 
с пулсиращата младост. А село 
без младост е тъжно. Срещаш 
само стари и изнемощели. И дя
до Никола от Костенец е един 
от тези. Останал стареца сам,

анкета ще 
тори при 
щата
изтласкат други (например заво

и разговорите с хората, които 
с тази професия,се занимават 

18 — „да”, девет — „не”, а че
тирима недоумяват. Накрая и се

загубил и последния си син и 
сега ей така, жадува да срещне 
някого и да си поприказва.

Ерозията угрозява, сушата и 
тя, земеделието си остава онова 
вековно — без промени. Бягат 
млекоминчани и търсят по-до
бър живот. Но не винаги го и 
намират. Живуркат. Сигурно, че 
преселването ще спре, ако в се
лото някък си се създадат по^ 
добри условия за живот.

А техните съседи рибарчани са 
още в по-трудно положение. 
Остали само 38 семейства — оне 
зи, които не са имали къде да 
се преселят.

Училището има само 10 уче
ника. То тръбва да се закрие.' 
на за сега до това все още няма 
да се стигне. В първо отделение 
няма нито един ученик. Няма 
да ги има и идущата година. 
Тогава ще останат четири или 
пет ученика. А училището тря
бва да съществува. Трудно и 
децата да заминават 10 киломе
тра пеша до бранковското учи
лище. Това тревожи хората. Те 
обичат да имат свое училище и 
учител, който ще е винаги с 
тях и ще им помага в решава
нето на трудностите. Такава е 
и сегашната млада учителка Ве 
рка. Нейното присъствие, като

Унищожаването на рибите 

не спира тивност и

то една организация в 
не работи. Очаквало се от мес
тната общност да се активизира, 
но тя попаднела в ръце на ня
кой незаинтересован за общес
твена работа човек и се стигна
ло до безредие. Поне двора на 
училището е могло да се огра-

Подобно е положението и
реки в комуната.

все повече
Макар че риболовното друже 

ство в Босилеград влага големи 
усилия да се спре унищожава
нето на рибите в реките в ко- 

— успехи няма. Дори и

останалите 
„Дививият” риболов 
се „омасовява” и представлява 

опасност за рибите.същинска 
Това ще бъде от голяма вреда 
за комуната, която с развитие
то на туризма ще има голяма 
материална полза от това ценно 
природно богатство.

муната
присъствието на професионален 

както и високите нака
зания не решавах въпроса.

За сега най-много страда пъс- 
Лисински район, осо

пазач, ди. ..
Навсякъде плътна 

Дори и в по-голямата махала 
Грамаде. Мяркат се само стари 
хора. Нишките на 
тук текат съвсем 

Забавя ги отсъствието 
младостта. Така е в другите маг 
хали, чиито къщи се губят зад 
редките и засъхнали дъбове. у> 
там надничат глави на стари и 
изнемощяли хора, без вълнува
що чувство за работа и творче-

тървата в 
бено от „Две реки към Ръжа- 

към Долна Лисина.
живота

ните и бавно.
ма-

всичкоКонкуренцията прави
закарва бира и я продава пс^ 
160 стари динара. Същата бира 

заведения в Босиле-

Казват че транспортните раз- 
поскъпяват стоките. Това 

е точно. Дори и мал-
ходи
не винаги 
ките предприятия могат да опро 
вергаят това.

Ето един конкретен случаи.

ство.
Трудно е на хората. Натруп

ват се трудностите, които ни
кой не решава, защото 
ли и почин. И двете села си ос 

в своята веко-

в своите 
град продава по 200 динара. Тра няма сисъздаденинспортните разходи 
на маршут от 30 километра вГостилничарското предприятие 

„Кин стац”в Босилеград на един 
селски събор в Долно Тлъмино

тават осамотени 
вна борба за по-добър ^живот^конкретния случай са „поевти

нили бирата”.
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Владимир Стоичков, 

ОС в Босилеград
председател на МНЕНИЯ

Фестивал или нещо друго, 

но през сезонаВ ПРОСВЕТАТА - БЕЗ СТИМУЛА 

ТИВНО ВЪЗ НАГРАЖДАВАНЕ
Думата ми е за фестивала, който неотдавна се състоя в 

Звонска баня и излезе повече от успешен.
— Първо, фестивалът беше масов, и на солидно равнище 

па качество и организация.
— Второ — посещението и интересът за фестивала бяха

големи.
Но това посещение все пак си беше от местни посетители, 

като не смятаме извесно число хора, които пристигнаха, така 
да се каже, официално или полуфициално.

Тъкмо затова пишем, поставяйки въпрос ,има ли възмож
ност фестивалът в Звонска баня да стане по-широко известен 
и да привлича повече хора от други места, за да се почувству
ва и известен материален ефект от тези тържества.

Сигурно е, че възможности има. Естествено, нужно е да се 
взимат навременни мерки — реклама, покани, афиши, осведо
мения по радиото или телевизията и пр.

И все пак всички тези мероприятия едва ли ще доведат 
що-годе по-голям брой външни посетители в Деня на младостта, 
когато по замисъл ще се провежда този фестивал в банята. 
Причините тук са много ясни. На този ден има фестивали или 
физкултурни събори почти във всъко място у нас. За пример 
само да кажем, че тази година в Деня на. младостта в Пирот е 
имало „текстилиада” с участници от много текстилни фабрики, 
в Димитровград фестивал на народността, в Ниш пак събор, 
в Лесковац... Значи публиката на този ден има на място много 
представления и едва ли ще тръгне на фестивал в Звонска ба
ня, особено когато денят се пада в работно време.

Възниква значи въпросът, дали не е нужно да се направят 
премествания на младежките тържества, каквито в Бабушни- 
шка община има три през годината. Не е ли по-добре например 
фестивалът в Деня на младостта да се организира в Бабуш- 
ница, а през летния сезон, когато има годишни почивки и по
сетители, в банята да се провежда друго младежко тържество 
тук.

Просветното дело е най-развития 
та община, но с- много „отрасъл” в Босилсградска 

переше ни въпроси, които 
то да се издигне на по-високо равпище.

Всички грижи и усилия са насочени към него, 
право се казва, че то е босиле градската 
що то става доминиращо в целокупния

или квартируване, което е не
възможно, имайки напредвид 
материалните условия на общи
ната.
КВАЛИФИКАЦИОНАТА СТРУ 
КТУРА ЗАДОВОЛЯВА

За разлика от преди две три 
години, сега квалификационната 
структура на просветните работ 
ници е. много по-добра. По-точ
но казано тоя въпрос в комуна
та е напълно решен. Почти вси 
чки просветни работници са със 
съответна професионална подго 
товка. Има само няколко слу
чаи, но те ще бъдат решени 
още в течение на идната школ- 
ска година. И старостната стру
ктура на кадрите в просветата 
е сега по-задоволяваща: почти 
във всички училища са приети 
и млади просветни работници.

Успехът, който постига прос
ветата в общината може да се 
третира като задоволяващ. Но 
това не означава, че са в това 
направление използвани всички 
възможности.

са спирачка

затова с 
промишленост. Ето за 
живот в комуната.

Днес в общината съществуват 
пет централни основни учили
ща и гимназия с 3.000 ученици 
и 126 просветни работници. В 
основните училища са включе
ни почти всички ученици, а в 
гимназията към 65 на сто. Тези 
данни заслужават внимание и 
похвала, в смисъл на това, че 
общината в това отношение е 
над републиканското равнище.

Когато става въпрос за мате-» 
риалното положение на просве
тата — то е все още незадовол- 
яващо. Наистина, две трети от 
бюджета на общината отиват за 
нея, но и това не е достатъчно. 
Особено е слаба обзаведеността 
на училищата с нагледни сред
ства. Почти нито едно училище 
ме разполага с такива.

Тоя въпрос не може да се раз 
реши отведнъж. Общината не 
разполага с достатъчно средст
ва. Според изчисления, за ре
шаването на тоя належащ въп
рос са необходими над 1 милион 
нови динара.

Но в това направление се ра
боти.

Неотдавна общината е отпра
вила иск до Републиканската 
просветна общност за кредит от 
250.000 нови динара за обзавеж 
дане на новата училищна сгра
да в Босилеград. Идната година 
ще се вложат усилия по такъв 
начин да се обзаведе и някое от 
централните основни училища.

Състоянието на училищните

на учениците и 
При това 
са пренебрягвани

паралелките.
положение напълно

постигнати 
успехи и същинските нужди на 
училищата. По тоя въпрос съще 
ствува едно предложение, което 
е оправдано и трябва да се под- 
държи от просветните работни
ци. Касае се за това, 15 на сто 
от съвкупните средства за про
светното дело да се изделят на 
отделна сметка, а да се разпре
делят според постигнатите ус- 

■ пехи на училищата.
МИГРАЦИЯТА ПОСКЪПЯВА 
УЧЕБНОТО ДЕЛО 

В някои села миграцията ста 
ва все по-масова. Това има зп 
последица и рязко намаляване 
броя на учениците. Тази проя
ва, поскъпява учебното дело, а 
създава и други трудности. УчА 
ли'''з»а в Рибарци, Паралово, 
Извор, Црънощица и др. според 
закона би трябвало да се за
крият,. защото нямат достатъ
чен брой ученици. Гледано чрез 
динар скъпо е да съществува 
училище само с 10 ученика. Но 
за сега друго решение няма. Ще 
бъде по-скъпо, ако те се при
съединят към съседните учили 
ща, които са отдалечени по 10 
и повече километра. При товЛ 
положение е необходимо на уче 
ниците да се обезпечи превоз

За разлика от по-рано, някои 
примери на слаб Тогава ще има посетители и отвън и редом е културните и 

възпитателни ефекти би имало ефекти и от материално ес
тество, с които частично поне ще се покриват и разходите по

изразителни 
успех няма. Това се види и при
провеждане на приемните из
пити в гимназията, а и от про
верките на инспекторите от про 
светно-педагогическия завод 
във Враня.

Но успехът още повече ще се 
подобри ако се разрешат нале
жащите проблеми и ако в про 
светното дело мине към възнаг 
раждане според труда.

организирането на тържествата.
Не сме за това на фестивала да се даде подчертано търго

вски характер, но не сме и за това той да си остане само фе
стивал за хората от звонски район или общината.

До идния фестивал има още цяла година. Може би такива 
размишления няма да навредят, ако не се окажат полезни.

м. н. н.
В. Велинов

СЛЕЕФЕСТИВАЛНИ размисли

ЗА НОВИ КОНЦЕПЦИИсгради и помещенията засега е 
задоволяващо- Повече от поло
вината училищни сгради са но- 

и годни за провеждане на 
обучение. Много лошо е състо
янието в Милевци, Долно Тлъ- 
мино. Дукат и Рибарци. От об- 
щинсния бюджет са обезпечени 
70.000 нови динара като капи
таловложения, които да подпо
могнат решаването на въпроса 
в тези село. Но това няма да 
бъде единствената' помощ от об 
шината, ако в течение на тази 

изграждането

ви

е стигнал.). Тези срещи биха из 
лъчили финалисти за централ
ното тържество.

— и районните прегледи тря
бва да получат нови концепции. 
Не среща на училища, а сърев 
нование на най-добри изпълни
тели инструменталисти, 
на народни песни. Главната ду
ма трябва да се даде на младе
жите и девойките, а ще бъде 

похвално ако между 
се явят и по-възрастните 

със

спгвалът, подготовката му, не 
— Бихме посочили, че фе- 

може и не трябва да бъде ня
каква си културно-спортна кам 
пания за месец или два, защото 
в такъв къс срок не може да 
осигури качество. Той трябва 
да остане постоянна културна, 
акция през цялата година със 
засилена дейност през послед 
ните месеци.

— чествуването на тоя праз- 
знака 

така че
през целия месец да има кул
турни събития, всъщност про
верки за тържеството на 25 
май. Така например, биха се у- 
строили: седмица на самодей
ни младежки театрални дружи 
ни, седмица па битово-танцови 
състави, седмица на работниче-

Единствено може да си взе-че училищата, с незначителни 
мем поука, но и поуката няма 
да ни помогне ако си вървим по 
старому. Ето защо, тоя няма об 
стойно да се спираме върху из 
миналия майски фестивал 
българската народност в Дими
тровградско, а ще изкажем ня
кои свои размисли върху кон
цепциите на фестивала и онова, 
което той трябва да стане т.е. 
бъде в рашия културен живот.

ТРАДИЦИЯ, КОЯТО ОБЕДНЯ 
ВА

изключения, са главните носи
тели на тържеството. Спортните
състезания, гимнастическите уп 
ражнения, а особено културно- 
забавната част почти изпълни-на
ха учениците от гимназията и 
основните 
Участието на младежи и девой
ки от селата, а особено от пред 
приятията, бе съвсем малко. От 
предприятията единствено рабо 
тническата младежка комбинат 
„Димитровград” взе участие, и 

конкуренция” (?)• 
Щом като вече сме констати
рали, че младежите намаляват 
на село за сметка на тези в вре 
дприятията — няма основние да 

слагаме „извън конкуренци- 
. А искрено да си признаем 

именно изпълненията, и на таи 
цовия състав, и на певците, от 
комбинат „Димитровград” бяха 
на най-високо равнище.
С НОВИ СИЛИ ЗА НОВА ФОР 
МА НА ФЕСТИВАЛА

районни училища. певци

година отпочне 
на тези училищи сгради.

Ще се настои по-скоро да се 
построй

особено
ник може да мине 
„Майски тържества”,

под тях
— певци или свирджии 
свои изпълнения.

довършат училищните 
ки в Бистър и Горна Лисина. 
Това са две централни учили
ща. които имат отделно значе
ние в районите си.

то „извън
— тазгодишното участие 

ансамбъла „Оро” от Ниш 
за, чс нашия бит е богат и раз
нообразен. Чухме и видяхме на 
родни песни и хора от 
край. Трябваше 
открие това? Според нас — не. 
А това значи:

наШестнадесетогодишна (а не пока-
тринадесет, както бе написано 
тази година за фестивала в Ди-ВЪТРЕШ-НЕСПРАВЕДЛИВО 

НО ВЪЗНАГРАЖДАВАНИ митровград) традиция би тря
бвало да бъде гаранция за еже 
годишно подобряване на 
ството на фестивалите напро
тив. Димитровградската тради- 

постоянно обедня-

нашия 
ли друг да ни'

ги
Общо взето, просветните ра

ботници по въпроса за личното 
възнаграждане за сега са_ 
едно от челните места в общи
ната, Не помалко са възнаграде 

общини в бив-

каче-
ски културно-спортни игри и създаване на би-, 

това програма, която биха из
пълнили културно-художестве
ното дружество. „Иван Караива 

самодейният театър ,,Хр:| 
сто Ботев”. Тазгодишното пред
ставяне работническата младеж.

„Димитровград” 
показа, че има сили за високо 
художествено изпълнение, и на 
народни песни

на пр.
— училищата могат предва

рително да проведат междусоб- 
иа културно-спортна среща. 
Просто е неразбираемо как мо
гат да се поддържат връзки с 
други училища извън комуната, 
а да не се устройват срещи на 
училищата в комуната. (Няма 
да говорим за ползата, но ще 
изтъкнем, че това, от друга стра 
на. би могло да бъде проверка 
кой на кое равпище и докъде

ция показва
И то, обедняване не само 
качество на изпълнени- 

масовото намаляване

ване. 
откъм 
ята. но и
на участници. Действително, 
зи година бе направено почти 
всичко от страна на организа
торите фестивалът да бъде мно 
гочислен, районните прегледи, ос 

качество, трябваше да
по-голям брой участ- 

Но, все

ни и от другите 
ша околия Лесковац. Средната 

преподавател е от 900 
700 —

нов и

Сякаш на организаторите (а 
те почти всяка година са едни 

лица) им е понестанало 
с които да обога-

та-заплата на
— 1.000, на наставник от
— 850 и на учител от 650 — 
нови динара. Обаче, това не оз
начава, че просветните ра
ботници помежду са си справед 
ливо възнаградени, имайки на

им работа 
и постигнатия успех. Тоя въп
рос с години наред се раз
така. Начина на възнагражда- 
статъчен стимул за работа, осо- 
ването е надминат и не дава до- 
бено на • по-малдите просветни 
работници. Някои от училища-» 
та са имали за тази цел сим
волична сума от 5 на сто за 
делени от съвкупните средства 
на училищата, но и това са про 
махнали, неизнамирайки начин 
на който да ги разпределят.

Това е въпрос, който търси 
отделно внимание, защото от 
неговото решаване зависи и ока 
чествявяването на обучението 
посредством индивидуално 
лагане.

Това е първото в тази област. 
Второто се отнася до неуточне
ните критерии за заделяне сред 
ства на училищата от общин
ския бюджет. Според досегаш
ната практика, условие за полу 
наване на средства е бил броя

на комбинат700 същи
дух и идеи, 
тят фестивала и всяка година 
да му придават нова окраска. 
Ние вече години наред в след 
фестивалните дни изтъкваме, че 
устройваме все по-слаби и по- 
слаби фестивали. Тази година 
оше преди да започнат подгото 

казахме какво трябва да

и на народни
из- хора.вея

лъчат и
ници, състезаващи се. 
пак, сравним ла го и по чесле- 
ност, и по качество, с оня от ■ 
1953 ще забележим една същес 

— оня фестивал

Ст. Николовпредвид вложената

вките
представлява фестивалът — от 
ражение на народността. Каза
хме още, че трябва да се „пре- 

концеп-

твена разлика 
имаше повече очарование, 
ше по-масов, дори по-спектаку

бе-

лярен.
Трябва да признаем, че има 

и обективни причини: липсва 
многобройна селска младеж, ка 

имаше тогова, няма ги и гра 
от селщата, няма раз-

основнитеустановят 
ции”. Може би, планът за тазго 
дишното чествувзне вече да е 
бил приет, та тези наши забе
лежки изобщо да не са взети 
вредвид. А и ние не се изказах
ме докрай т. е. не посочихм < 
какви концепции предлагаме. 
ФЕСТИВАЛЪТ — СРЕЩА НА 
НА НАЙ-ДОБРИТЕ ФИНАЛИ
СТИ

Ето някои наши разсъждения 
в-» рху новите концепции, които 
впрочем не претендират за обе 
зателно усвояване, но откриват 
пътища за създаване на дейс
твително културно-художествен 
фестивал.

кто
жданите
нообразие на танцови младежки 

самодейни театрални 
дружини, младежи от селото —
участници в гимнастическите 
упражнения и пр. С други думи 
— общественото, културното, ст 

на развитие са изме- 
реалните условия за съз 

подобен фестивал от 
Тогава какво?

състави,

за-

опанското 
нили и
даване на 
1953 година.
^и районните прегледи, и цен- 

показаха,
, ■ -V

Дали само спортни състезаниятралното тържество,
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В член 4■ се казва същото, 
което, казваш и ти.СЪБИРАЛ 

ДАНЪК . .
плодовете от нивите на тъс 
топете си, без да плащат 
данък.

Лафмоабеш Марии Младенов
Сушата и 

ушите
А знаете ли народната 

поговорка: „Който 
зет, няма ни".. .

В Димитровградската об 
ицина мнозина не са си пла
тили данъка.

Не платил и Тодор Со
колов, който работи в дан
ъчното управление. Не пла 
тил и 
пат с пръст.

— Аман. бре, хора, за
що едностранчиво! Той е 
платен не да дава, но да 
събира данък...

няма

<
Когато има достатъчно 

валежи всичко е в ред. Но 
щом удари суша, всички се 
сетят, че е трябвало да се 
предприеме нещо..- Тога-

Не прочел
Във връзка с проекта на 

едно решение отборникът. 
А. Сливнишки казва:

Решението не е закон- 
. но. .. — но не казва защо. 

П редседатслят: Сливни

шки, не си чел целия текст.

всички го показ

ва всички говорят, че е тр- ' 
ябвало да се постояват на
поителни системи на 
шава и в Мъзгош...

Влязла им вода в уши
те. . .

Ни-

М. Б.Мъжки шеф
В управлението на Об

щинската скупщина в Ди
митровград постоянно се 
оплакват от шефа на мес
тната канцелария в Трън- 
ско Одоровци. Закача же
ните. И сега го поставят на 
подсъдимата скамейка — 
да го „лекуват"...

Може би ще трябва да 
се заинтересуват да не същ 
ествува в Тр- Одоровци из 
вор на „мъжка" вода. . .

ОСЪДЕНИ ЧУЖДЕНЦИ 

В ДИМИТРОВГРАД
Добър ден, другарю магистър! • • • даже когато ги заставил, те за

почнали да го омаловажават. 
Мухамед Алмади скочил в сво
ята кола и в два случая на
правил опит да сгази милицио
нера. В Димитровград също не 
искали да си покажат паспор
тите и накрая това го направи
ли пред граничните органи.

Зарад лошо държание и по
ведение, и поради неспазване
то на правилата по съобщения
та немският гражданин е осъ
ден с 17.000, а иранският с 
20.000 стари динара.

Тези дни съдията за наруше
нията при общинската скупщи
на в Димитровград Павел Тра
йков наказа с 37.000 стари ди
нара чужденици и то: Муха- 
мед Алмади, студент от Ирак и 
Шел Хаинца, търговец от Запа 
дна Германия. Горните лица са 
наказани, че са нарушавали об
ществения ред и мир. По-точно 
двамата чужеднци след като 
минали югославско-българската 
граница на път към Пирот ка
рали кола с непозволена ско
рост. На сигнал, даден от ми
лиционера, те не спрели да му 
покажат нужните документи, а

Ще направим едно изключение с на
шите лафмобетп и повторно ще разго
варям с Марин Младенов. Случаят така 
налага. Не е зарад това, че е станал ма
гистър по литература (виж, този брой 
„Братство” стр. 7), не че е купил „Шко
да” и пр. Причините са съвсем други. ..

— Марине, като на литературовед, първия въпрос гла
си какво пишеш сега след успешното завършаване на 
речника и „Зъбатото слънце’ ?

— Сега пиша един важен наръчник за шофьорите от 
българската народност под заглавие „Зъбати колелета".

— Какво съдържа?
— В първата част се дават напътствия как се взимат 

кредити за кола, във втората част-важни бележки за най- 
близките сервизи, а в третата и най-важната част — пое
тични оправдания за вечерно закъснение с колата и изви
нения пред жените. ..

— Ще ми разрешиш ли да ти поставя един въпрос във 
връзка с „Мост". . .

— О, да, с удоволствене ще направя това.. .
— Защо тази година не нзлезна нито един брой на спи

сание „Мост"? Като главен редактор знаеш това?
— Има няколко причини. . .
— Кои са?
— Първо, плаша се да не сгреша. Тази година е 

престъпна и по-добре да я минем и от идущата година-про- 
ста година редовно ще си излиза. .. ‘

— Коя е втората причина?
— Втората причина е тази, че има още неразрешени 

кадрови въпроси във възка с „Мост". Вместо мене, лите
ратурен работник, трябва да се постави някой иижинер- 
строител ... и. ..

— Какво и. ..
— ■ . . и трето, най-добре е „Мост“ да издава „Градня", 

защото „Братство" няма достатъчю строителни материали 
и строителни работници...

— Марине, шегите настрана. Честито звание магистър 
Къде след напускане на редакторското място в „Мост"?

— Ще откривам частна литературна аптека. . .
— Какво ще продаваш там?
— Лекарства за начинающн писатели, фейлетонисти 

хумористи и тем подобни заболяли хора. . . и журналисти..
— А по чии рецепти?
— Рецептите не пишат магистри, а.. . фелдшери. •.

Б. Николов

::

Който няма 

зет, няма ни • • •

Отборниците критикуват 
зетоветс. Казват, ползват

ХУМОР Кирил Трайков

В театъра през антракта да
ма с претенциозна шапка казва 
на мъжа. който седи зад нея:

— Ако шапката ми ви пречи, 
мога да я сваля.

— Моля ви се, недейте! Шап 
ката ви е значително по-смешна 
от пиесата...

7ГТ
тОгГР Нил/и тсоВгр^/ 7* (5

■[ 1* •пIПсихолог: „Съдя за хората по 
нещата, за които се редят на о- 
пашка”.

! I

Ч—*
На въпроса от какво живее 

така охолно, другаря X. казал: 
— От липсата на улики.
На улицата в Париж се сре-/

— ПОЖАР?!
— А, НЕ Е. УЧЕНИЦИТЕ СА НА ПОЧИВКА ...

М. Андреевич

-*
Съобщениещат познати.

— Какво ново?
— Основавам бюро за запоз

нанства и женитби.
— А какъв е основния* ти ка 

питал?
— Седем дъщери.

Ооведомяваме всички училища, 
библиотеки, 
дани, че издателство „Братство” 
започна да внася книги от НР

България. Поръчки приемаме 
на адрес: Издателство „Братс
тво” — Ниш ул. Станко Пауно 
вич 72, п. ф. 83.

ученици и граж-

Ш&ШМЗм. ДЕЖУРЕНБРАТСТВО —
Вестник на българската 

народност в СФР Югославия. 
Излиза всеки петък -М- Уре
жда редакционна колегия -К- 
Директор, главен и отгово
рен редактор Асен Лазаров 
■М- Технически редактор Ди
митър Йотов Издава
„Братство” — Ниш Ст. Пау
новия 72 телефон 25-444 и 
25-480 -М- Годишен абонамент 
10, а полугодишен 5 нови 
динара. Тек, сметка,625-3-78 
Нар. Банка Ниш — Печатни
ца „Вук Караджич” —Ниш
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