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ьря-тсъ ГЛАВНИЯТ ВЬПРОС ОСТАНА 

БЕЗ ОТГОВОР Много време трябваше, дока
чи ^ШмиаииасГО Се иирис и 
ь»ц! ииГ, ло!и»о се усчааиш! *»е;

даньчиата иилшики ь по
пиваха. с>1 е правилна, сисцнал 
ио ньм занаятчиите от село,

V дан ък „г в ърху земеделие
то не е голям за селянина, но 
му тегнат големите дажция за 
здравна осигуровка, 
няма почти никаква полза, 

ч>< данъчната служоа не е из
пълнила своите задължения, за 
рад неорганизираност и Малко 
персонал,

«р а в резултат на това се ос- 
възможност на малцина 

занаятчии да

Сесията на ОС Димитровград, 
която се състоя завчера. има
ше за централна точка в днев
ния ред въпросите за данъчна
та политика на общината, за 
незаконното забогатяване и без
правната работа. Тази точка от 
не на отборниците цели четири 
часа, без да бъде даден окон
чателен отговор на най-важни
те неща.

Вместо сигурно и бързо уста
новяване на положението и на
лагане на съответната служба 
да направи нужните проверки 
и мероприятия, някои отборни- 
ци се насочиха към търсенето 
на утопично равенство и стиг
наха дотам да:

® предлагат солидарно пъле- 
не на обща каса, от която на 
шепички да се дава на всички, 
едва ли не по християнски, без 
оглед па професия, образова
ние, трудов ефект и успеха на 
отделните предприятия.

от кОЛЮ

БОСИЛЕГРАД - ЗАСЕДАНЕ НА ОК НА СКС

ЗА ПО-ГОШША ЛИЧНА И ОБЩЕСТВЕНА 

ОТГОВОРНОСТ НА КОМУНИСТИТЕ
тавя
данъкоплатци 
трупат нари, защото не са задъ 
лжени с данък според деистви 
челния доход, а някои изотцо
не са регистрирани като данъко 
платци.

® От всичко това общината 
губи милиони, които биха мог
ли да се използват за оощо до- 
оро на населението в комуна-

Във вторник на 30 юли в Бо
силеград се състоя заседание на 
Общинската конференция на 
СКС. На нея се обсъди 
нието на обществения и 
окия живот в комуната. Накрая, 
след обстойните

За всяка неактивност 
си изговор. Това е масова 
яза лишена от сериозност — из 
тънена Захариев. За 
■на грешките винаги се чака на 
някого други го. При това съще 
ствува един неразбираем резон 

..По-добре друг да се заяжда 
отколкото аз’’. Това не донася 
добро на никого, а най-малко

се тър- тогава е напълно известно, че 
политическия климат в комуна 
та е лош.

За нащастие подобна разделе 
«ост и междусобни разпри съ
ществуват и ПРИ 
организации. По мнението 
Захариев в комуната в момен
та няма нито една трудова ор
ганизация, която да е лишена

про-
положе
стопан премахване та.

Все пате главният отговор изо
стана. .Именно отговорът на въ 
проса: Кои са незаконно забо
гателите, кои са безправно ра
ботещите. Никой от отборници
те, въпреки повишеното разис
кване, не посочи нито един, за 
да се възложи на данъчната слу 
жба да проучи истината за то
ва. Останаха пак да се валят 
чаршийските разговори, че то
зи или онзи бил забогател от 
спекула, друг с укриване на 
данък, а трети - 
какво и от какво.

Ето някои къси изводи от ра
зискванията:

Отборникът от Брайковци: 
„Предприятията трябва да обе
динят средствата за заплатите, 
та да се получава по-еднакво.”

Отборникът Делчо Димитров: 
„Има спекула през границата, 
но не всички ловят. Например 
не ловят хората с високите за
плати, които купуват в нашите 
магазини вълна и друга стока, а 
я продават в чужбина. Гледал 
съм когато купуват големи ко
личества ... Към големите за
плати си придаваха нови пари”.

Отборникът Александър Иова 
нович: „Трябва да се говори ко 
нкретно, за да се изправят не
щата. Питам — няма ли забо
гатяване при лекарите, няма ли 
спекула, няма ли хонорувана 
работа. Какво например търсят 

(Следва на 2 стр.)

стопанскитеразисквания, 
взеха се решителни изводи, съ
гласно които още веднага да се 
пристпъпи към конкретно про
веждане на Насоките.

Уводна

на

Строи се митни
ца при село

Стрезимировцн

реч за належащите 
проблеми, изпъкващи 
много според изискванията 
Насоките, изнесе Симеон Заха
риев, секретар на 
комитет на Съюза на комуни
стите.

Той направи преглед на ак
тивността на комунистите 
провеждането на Насоките, 
съществуващото положение 
стопанските 
бройните аномалии, които се я- 
вяват в икономическото разви
тие на Босилеградска община.

особено
на

ШМОбщинския (:'5

Миналата седмица
строежа на митница при село 
Стрезимировци на югославско- 
българската граница. Строежът 
е доверен на предприятие „Зи
дар” от Сурдулица, което е да
ло гаранция, че работата ще бъ 
де завършена за един месец. На 
това място, както е планирано от 
компетентни органи, трябва да 

открие нов пропуеквателен 
пункт между Югославия и Бъл 
гария.

започна кой знае с
при

за
в

организации и за

Захариев изтъкна, че общин
ските политически организации 
са разгърнали широка актив
ност за създаване на усло
вия за провеждане на Насоки
те. Няколко последователни съ
брания на ОК на СКС, на ОО 
на ССРН и на Общинската скуп 
щина задълбочено са обсъдили 
положението в обществено-по
литическия и стопанския живот 
в комуната и -взели изводи за 
решаване. Обаче тук се и 
спряло. Онези-, които са били о- 
бвързани да пристъпят към ак 
ционна работа са се спотаили. 
Стопанските и обществените по 
литически организации, между 
конто и синдиката, продължили 
са с предишната си пасивност. 
В много случаи касае се за ня
кое изчакване или разчитане, 
че ще се вземат такива закони, 
които ще им идат на ръка и ще 
ги доведат в по-добро икономи
ческо или политическо положе 
ние.

Зад всяка такава неотговор— 
«ост се намират лица на отговор 
ни постове и комунисти, които 
не само, че не правят опит не
що да се подобри и промени, но 
в много случаи са и главната 
спирачка-

Според мнението на Захариев 
. за такива лица няма място в 

редовете на Съюза на комуни
стите. Вместо тях трябва да до 
йдат млади хора, които желаят 
да работят и да провеждат по
литиката на СЮК.

се

За откриването на пункта, из 
граждането на митница, трябва 
да се построи водопровод от око 
ло 3 км и да се поправи пътя 
от Промая до Стрезимировци.

Във връзка с тези работи и 
откриването на четвъртокласно 
училище в Стрезимировци и Др 
аинци Клисурския район посе
тиха другарите Станиша Стан- 
кович, председател на ОС в Су 
рдулица и Славко Радойчич, се 
кретар на Скупщината.

БОСИЛЕГРАД

ползва на комунистите като на' от тези прояви. Недоволството 
най-отговорни членове на наше 
то общество.

Става ясно, че личната отго
ворност все по-малко се прила
га при решаването на належа
щите проблеми. Ако към това 
прибавим разделеността на кому 
нистите и населението, което да 
тира още от последните избори.

по адрес на ръководящите 
стопанските организации взима 
връх. Наистина тук има и нео- 
правдаеми атаки, но факт е, че

в

в повечето трудови организации 
директорите само фигурират. 
Неразрешените въпроси се нат 

рупват, «о никой не се опитва да 
(Следва на 3 стр.) М. В.

ОХ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОК НА СК В БАБУШНИЦА

НАСОКИТЕ-ПОДТИК КЪМ ПРОГРЕС
Заседанието на общинската конференция на Съюза па ко

мунистите в Бабушница, състояло сс тези дпи, един вид бе за
пъртък на първата фаза в осъществяването на Насоките, Ко
мунистите в над 20 клонове на село .организациите на СК по 
предприятия и учреждения се запознали с Насоките и се опрели 
върху свои конкретни слобости и пропуски. Изтъкнали редица 
въпроси: самоуправителните отношения, ролята на трудовия 
човек в решаването, актуалпи селскостопански въпроси, кадри, 
разпределение на дохода, ефикасното действуванс на обществе
ните служби, провеждане на стопанската реформа и пр.

Общинската конференция констатира, че дискусиите били 
обобщени, за проблемите е говорено в общи черти, изостанал е 
сериозния анализ защо определен брой комунисти са пасивни 
и на кой начин комунистите ще претворят в дело Насоките в 
средата, където действуват. Има уверение, че това е зарад не
правилен подход — не се оценява собствената отговорност, но 
най-често е говорено за слабостите и деформациите у другите, 
особено при компетентни органи на висшите териториални об
щности. Имало е и пълно отричане на досегашните успехи и вя
рвания, че Насоките трябва да бъдат хирургически нож, който 
с един замах ще отстрани от обществото всичко назадничаво, 
спъващо, деформирано. Особено в това отношение изпъкват 
бюрократично-етатичните сили, които в лицето иа администра
тивните мерки виждат тоя нож и се застъпват за „по-здрава 
ръка”. Може би тяхното желание да се корени върху недораз- 
биранс па Насоките, тъй като те пе са никаква кампанийна ак
ция, а подтикват дълготраен обществен процес, който ще спо
могне иа прогресивните сили да станат движещия лост в об
ществото.

С подобрена ефикасност на управителните органи, инспек
ции, комунистите при общинска скупщина се застъпват за уто
чняване на данъчната политика в областта на личния труд кон 
кретио утвърждаване на прикрит данък, неоснователно забогат 
яване, спекула, мито, корупция и т.н. Предприемат се мерки 
за конкретно разглеждане на безправна работа от страна на 
частни занаятчии, постилничар превозиици, частни строителни 
работодатели.

В обществения сектор се правят подготовки за промяна на 
някои нормативни актове, които трябва да дадат възможност 
непосредствения производител да решава

на
всички съществени 

въпроси в производството и разпределението. И което е най- 
важно: комунистите в трудовите организации решително 
разграничаване функциите на оперативно ръководене в тех
нологическия процес на производството о^ функциите в само
управлението .Занапред ще се търси пълна отговорност в про
цеса иа производството и в самоуправлението.

Предприета е конкретна дейност I-----
осъществен петогодишния план. Съблюдават

искат

ДИМИТРОВГРАД

ВЪРНАТИ 

ЧЕХОСАОВАШИИ МЛАДЕЖИ
върху анализа колко е

се личните доходи
в стопанството и извън него. (В тази насока решително е осъде- 

увеличението от 5 на сто в нестопанските дейности.) Изос
трен е контролът и предприети мерки за премахване на контра
бандата, дейността на препродавани, а в някои случаи и просле
дяване потеклото на неоправдано забогатяване.

■но

Петдесетина младежи от Чехо 
Словакия, които почти преди е- 
дин месец тръгнали пеша 
Световния младежки фестивал 
в София, за да участвуват в 
програмата му, доживяха нера
достна съдба на българска тери 
тория при граничния преход в 
Калотина. Между тях 24 души 
са от чехословашкия град Пъл- 
зен, които казват че са минали 
над 1.500 км. път, за да при- 
съствуват на това рядко мла
дежко събитие.

Веднага щом минали гогослав 
ско-българската граница бълга 
реките гранични власти им съо 
бщили, че са „нежелателни” за 
рад „неприличния си вид” — 
младежите носили дълги коси, 

(Следва на 3 стр.)

НА ИДЕЙНОТО ПОЛЕ — БЕЗ КОМПРОМИСИ 
Конференцията зае становище, че няма компромиси 

могози, политикапти, бюрократчио-етатнчшгее сили 
други видове неприятели па самоуправителпата система и соци
ализма. Всички трудности в комуната те използват за отслабва
не редовете на партията. Ползвайки изостаналостта па тоя край, 
раздухват недоверие и открито пегодувапе 
териториални общпости.

на

с де- 
и различни

КОМУНИСТИТЕ В СТОПАНСТВОТО — НАЙ-КОНКРЕТНИ
Общо убеждение е, че след появата на Насоките в стопанст

вото оптимизмът се е увеличил. Че е така се потвърждава от 
факта — в повечето стопански организации са предприети ме
рки за оживяване на производството. Комунистите и трудовите 
хора главно са се спрели върху собствени проблеми и напра
вили опит да намерят себе аи, своята работа, място и задачи 
в борбата за по-голямо

към по-висшите

Както в отчета ,така и в предложения план и програма за 
по-нататъшна дейност, тези и други въпроси са намерили отра 
жониб като е направен опит мястото да им со определи както 
повеляват Насоките. Общинската конференция 
прие оценката за досегашната дейност, даде подръжка на всич
ко прогресивно, но решително се противопоставя на всичко ан- 
тисоциалистическо, аитосамоуправително и стоящо в разрез с 
нормите на обществото.

Накрая, след разискването на Борислав Манич, член на ЦК 
на СКС, конференцията изпрати приветствено писмо до прези- 
доита на републиката — другаря Тнто.

единодушно
производство и увеличен доход, както 

и за развитие на самоуправителните отношения. Почти всички 
са за подобрение организацията иа труда качеството на произ
водството, разучаване иа пазара, ускорена реконструкция и 
модернизация.

Забелява се и качествено нов подход към кадрите. Разбрана 
е нуждата от опециалисти, спредслоии са срокове, приети 
кретни планове.

кол-
Ст. Н.



НЕ МОЖЕМ ДА БЪДЕМ РА
ВНОДУШНИ КЪМ ОПИТИТЕ 

ДА СЕ ОТРЕЧЕ МАКЕДОН
СКАТА НАЦИЯ

113 НАШИТЕ РЕПУБЛИКИ

ВЕЛИК ЮБИЛЕЙ НА МАКЕДОНСКИЯ НАРОД
Героизмът иа въстанието и 

страданията на македонския на 
род в борбата за национална не 
зависимост и създаването на со 
бствена държава намерили ши
рок отзвук. Демократическото 
обществено мнение в овета би
ло изцяло на страната на маке 
донския народ и имало симпа
тии и разбирателство за рево
люционните му цели.

ИЛИНДЕНСКАТА ЕПОПЕЯ

След дълготрайни и жестоки 
боеве Илинденското въстание 
било потушено в кърви. Наро
дът дал големи жертви. Но без 
оглед иа неуспеха му, то пред 
ставлява една от най-светлите 
страници в историята на маке
донския народ в борбата за ос
вобождение. Самото Илинденско 
въстание, като въоржен вид на 
борба за свобода, е имало дъл
госрочни последствия, както в 
национални, така и в балкан
ски и европейски размери.

На примера на героите от И- 
лгатденското въстание са се въ 
зпмтавали подраставащите по
коления, които идеалите за на
ционална и революционна бор- 
няколко десетилетия по-късно, 
ба на своя народ осъществиха 
Стремежите на македонския на
род се сбъднаха през Народоо- 
свободителната борба и народна 
та революция със създаването 
на Социалистическа република 
Македония, една от шестте ре
публики на нашата родина — 
СФРЮ. Самото прокламиране 
на Демократична република Ма 
кедония на 2 август 1944 годи
на в манастира Прохор Пчин- 
ски, недалеч от Куманово, сим
волично свързва героичната и- 
линденска епопея с Народоосво 
бодителната борба.

Народът в СР Македония чествува своя велик юбилей — 
65-годишнината от Илинденското въстание, което в историята па 
македопския народ заема твърде важно място и представлява 
преломен момент в дълготрайната му и геройска борба за на
ционално освобождспис и независимост. С Илинденското въста 
ние от 2 август 1903 година завръшва едпа важна епоха от бур
ната история па македонския народ, в която се водеше борба 
за афирмацията му като народ и нация, борба за самобитност, 
самостоятелност и държавност.

ЗАЯВИ ДР. П. СТАМБОЛИЧ
В неделя на планината Буко

вия бе устроен митинг по слу
чай 24-годишната от прочутата 
Буковгичка битка, в която ча
стите на 23-та ударна дивизия 
сразиха напълно големи четни

НА МИТИНГА НА БУКОВИК
интереси. Винаги трябва да се 
полагат усилия за отстраняване 
на всичко, което пречи иа то- 

а което винаги 
даваше резултати когато има
ше добра воля от двете страни.

Преди малко говорих за то
ва, че в нашата общност_ Ю-
гославия — всички народи до
живяват свое цялостно национа 
лно развитие и прогрес. Ние 
всички се радваме на онова, ко 
сто в друга наша република ос 
ъществява македонският народ 
— своето национално възра 
не. Затова ние не можем да 
дем равнодушни към опитате 
да се отрича македонската на
ция, нейната национална инди
видуалност. Република Македо
ния не е създадена с играта на 
войните и дипломацията на Ба 
лканите. Тя е резултат на исто 
рическото развитие на македои 
ския народ и на неговата борба 
за национална независимост.

Сигурно е, че въпросите от 
историята трябва да се оставят 
на историците, обаче да се отри 
ча съществуването на една на
ция не е въпрос на академици 
и историци, това е политически 
въпрос и не може да не бъде 
хипотека във взаимните ни от
ношения.

Наше желание е, нашите от
ношения да се развиват така, 
както прилича на добри съседи, 
постоянно да укрепва онова, ко 
сто произлиза от добрите тра
диции в отношенията ни. Бре
мето на миналото не смее да бъ 
де и бреме на настоящето и пео 
бходими са постоянни съвмест
ни усилия за превъзмогването 
му”.

ва развитие,

Условията, в които македон
ците водиха борба за национал 
на афирмация и свобода, бяха 
твърде тежки. Многовековното 
робство под Отоманската импе
рия е оставило тежки послед
ствия. Трудностите особено би
ли увеличени от опитите на ек 
опанзивните балкански буржоа 
зни държави, които искали да 
присъединят към себе си Ма
кедония или отделни части от 
нея. В този период се стълкно-

ст.ите на новата държава, из
никнала из кръвта и пепелта 
на македонската героична епо
пея.

Няма дилеми, че това начина
ние е представлявало смело и

|а

вявали и интересите на велики 
те европейски сили в тази част 
на Балканския полуостров.

Илинденското въстание избух 
нало през нощта на 2 август 
1903 година. В него македонски 
ят народ взел масово участие. 
Без помощ отстрани, той искал 
със собствени сили да извоюва 
свободата си. Борбата била не
равна. На една страна били 
30.000 храбри македонски въста 

— 200.000 въ

Др П. Стамболич
чески съединения от бригади и 
дивизии. Пред около 10.000 ду
ши реч произнесе председателя 
на ЦК на СКС другаря Петър 
Стамболич.

Между другото Стамболич за 
сегна и проблемите за отноше
нията с НР България. Като из 
тъкна, че в последно време 
в България са намерили израз 
някои становища, които не ос
танали без отрицателно въздей 
ствие върху нашите отношения, 
той каза:

„Ние сме ориентираш! едни 
към други, нашите отношения 
са добре развити и всяко спъ
ване на тези отношения вреди 
и на нашите и на българските

ници, а на другата 
оръжени турски аскери.

Въстанието обхванало 
Македония. Борбите траяли по
вече от три месеца. В началото 
македонските въстаници имали 
големи успехи. Въстаниците ос 
вободили всички планински се 
ла в Битолския вилает с градо 
вете Крушево, Невеско и Кли
сура, където била установена ре 

волюционна

цяла

Гоце Делчев
непоколебимо решение за изво 
юване на пълна национална сво 
бода и създаване на македон
ската държава. Всичко това би 
ло ясен отговор на всички опи 
ти на съседните балкански дър 
жави, които борбата на маке
донския народ искали да изпол 
зват за по-лесно завзимане на 
територията на Македония.

Илинденската епопея на ма
кедонския народ е пълна с без 
чет примери на героизъм и по- 

на жертвование в името на свобо
дата, националното равнопра
вие, демокрацията и общочовеш 
кото равенство. Тези и такива Босилеград
идеали и борчески лозунги при -------------------
влекли на страната на македон 
ските въстаници и големи ма
си други народности в Македо 
ния. Въстанието на македонския 
народ развълнувало обществе
ното мнение в Европа и Амери 
ка. Били организирани акции 
за защита на освободителните 

други стремежи на македонския на
род, а 1903 година била нарече 
на „македонска година”.

въстаническа
власт. Вместо на Стрезимировци-грани- 

чния събор ще се състои в Трън
ПЪРВА РЕПУБЛИКА НА БАЛ

КАНИТЕ

Илинденското въстание било 
увенчано със създаването 
Крушевската република. В ус- 
становяването на революционна 
та власт важна роля изиграли 
македонските социалисти, наче 
ло с революционера-демократ 
Никола Каров. Той бил провъз- 

за председател на Кру-

на Югославия и Министерство
то на външните работи; на НР 
България съвместната Югослав 
ско-българска гранична коми
сия е рещила тазгодишното сви 
ждане на населението край ю- 
гославско-бълтароката граница 
вместо на Стрезимировци да 
стане в град Трън -на 25 
август, а догодина в Клисура 
или Сурдулица.

Съборът в Трън ще трае един 
ден от 6—20 по югославско и от 
7—12 по българско време. На 
срещата ще бъде изпълнена съ
вместна югославско-българска 
програма. Наши граждани, ще 
минават на граничния пунк при 
Стрезимировци, който ще бъде 
открит, а валута ще могат да си 
обменят на определени будки в 
Сурдулица. Българската банка 
няма да приема югославски па-

Въз основа на най-новото спо 
разумение между Държавния 
секретариат за външни работиАцо Димитровски

Ще се строят улици
Обезпечени са към 70.000.000 

милиона стари динара средства 
и в началото на август ще за
почне строежа на най-главните 
улици
— „Георги Димитров’’, „Маршал 
Тито” и някои други.

Общинската скупщина е обя
вила търг за построяването им и

вече няколко предприятия и ча
стни предприемачи 
ли са се обадили.

Тези дни ще бъдат сключени 
и договори за строежа.

Няма да се чака есента кога 
то се развали времето и по този 
начин се раздължи строежа им.

М. А.

строите-гласен
шевската република, първа на 
Балканите. По това време в Кру 
шево било образувано револю- в Босилеград — улица
ционно правителство и 
органи на власт, с което дошли 
до израз характера и особено-

ГЛАВНИЯТ ВЪПРОС ОСТАНА БЕЗ ОТГОВОР бяха градивни. Приеха се ре
шения за изменение и допълне 
ние в разпоредбите за данък — 
оборота, за данъците и облага 

решения.

ри.
Превоз до границата на Стре- 

зимирвоци ще организират на
ши предприятия а нататък до 
Трън — български.

Среща на приятели и родни
ни, стари хора, ще се разреши 
да стане и на самата граница 
край Стрезимировци, но търго-

(Продължение от 1 стр.) щания за основните положения е ли това малко опасно, когато 
отборникът е творец на цялата

нията, някои други 
които се разглеждат на съвме
стно заседание на двете камари.

на икономическата ни система 
и за целите на Насоките. Уто
пичното равенство, което бе 
поискано, достатъчно убедител-

„Седмипо ликвидирането на 
юли” пенсионери, когато за то- комунална политика, засягаща 

всичките сфери на живота? 
Иначе дневният ред нататъква има млади и незаети на ра

бота хора, защо нямаме сервиз
ни работилници. За спекпулата 
знам, че една кола с регистър 
Ни-100—45 всеки ден почти ми 
нава границата и се връща. От 
граничавам се да твърдя сигур 
но, но питам нима собственикът 
така по туристически подбуди 
ходи нагоре^надолу?

Отборникът от Петър лаш: 
„Занаятчиите са в града. Тук 
може да има незаконни печал
би и работи. На село ни тряб
ват ковачи и налбанти. Тях ги 
няма. Защо кооперацията не ор 
гаяйзира, както други правят, 
ковашки и налбантски сервизи, 
за да не ни изнудват малкото 
частници в комуната и да 
правят с цените както си искат.?

но може да потвърди това. Не мина бързо и М. Н. Нейковпредложенията
* жЧ/;' вия няма да се позволи,

Ще бъдат предприети и по- 
остри мерки срещу спекулата и 
контрабанда.

&

М. К. Величков>; V

■

■- - - 80 нови квалифи
цирани работници

ШЩШ I

„Иво 
ква- 

за 80 но
В основното училище 

Лола Рибар” се проведоха 
лификационни изпити 
ви работници от Клисурски КР" 
ай. Пред общинската квалифи
кационна комисия се явиха з*

, фасадери. 
Организатор
провеждзне- 
висококвали

си
дари, дограмаджии 
дърводелци идр. 
на подготовките и 
то на изпитите за 
фицирани работници е основн 
то училище в Клисура.

От тази работа и основното 
ще има полза. НР“ 

провеждането на практичнат 
част от изпита кондидатитеза изгра-

Въпреки наблягането на кон
кретност, никой не посочи нико
го и отговорът на въпросите и- 
зостаяа. Самите служби обаче 
няма да могат да тръгнат напо
соки и без възложена задача да 
разкриват онова, което се мъл 
ви на улицата.

Разискванията откриха 
нещо, което не може да не пре
дизвика тревога. Някои отбор- 
ници от село нямат ясни схва->

училище

извършат подготовки
жилищна сградаоще ждане на нова 

в Клисура и ще поправят някои 
училищни сграда в района.

М. В-
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За повече ред в »Бесна кобила«
приятието, в управата се оплак 
ват от самоволия и групировки 

шофьори. Касае се 
онези, които имат най 

лични доходи, разбира

размери на фондовете, а този 
факт е съвсем тош симптом за 
предприятието.

последно време за транс
портно предприятие „Весна ко- 
уила” в Босилеград много се 
говори. Говорят и негови работ 
ници, и граждани и обществени 
дейци. Защото съдбата на това 
предприятие не са заинтересова 
ни само за заетите в него. За него 
повече са заинтересовани гра
жданите, цялата комунална об
щност — населението от Босиле 
градско изобщо. Защо това е та 
ка наиндобре разбират хората 
от този край — онези, които по 
сняг са пътували пеша по цял 
ден до Сурдулица и Враня и 
снези, които са изпитали непри 
ятностите в открити камиони 
през Весна кобила и Власина.

Затова големият интерес за 
онова, което става в предприя
тие „Бесна кобила” е съвсем 
разбираем, понятен. Когато то 
напредва хората искрено се рад 
ват; когато е угрозено от конку 
ренция, защищават го; когато 
дойде в други трудности стават 
загрижени за него.

на отделни 
главно за 
високи 
се, не незаслужени.

Основен проблем е, че в пред 
приятисто, а преди всичко при 
отделни шофьори, няма трудо
ва самодисциплина. Често явле 
ние е да дойде шофьор в момен 
та когато трябва да тръгне на 
път на определена линия, и да 
каже ,чс този ден не може да 
вози рейса, защото имал домаш 
на работа. Тогава директорът 
на предприятието или оня, ко
йто го замества, е принуден да 
моли един друг шофьор- за да 
може рейсът да излезе на ли
нията. Че това наистина е така,

ВЗАИМНИ ОБВИНЕНИЯ 
Когато приказвате с работни 

ци — шофьори и кондуктори — 
за това положение на предпри 
ят-ието техният отговор е, че 
главният виновник е управата 
му. Според тях повечето от слу 
жещите не са достатъчно спо
собни ефикасно да вършат ра
ботата на заетите места и пред
приятието не успява на време 
да се включва в изискванията 
на съвременните пътни ..съобще 

и стопанската реформа. Дру

Посрещане па участниците на гората
'НИЯ
ги пък служещи, кццто нужна
та специална подготовка не про 
явяват съответна енергичност и 
находчивост в разрешаването на 
проблемите, което също зле се 
отразява върху деловите резул 
тати ,на предприятието. Правят 
се забележки и върху неоправ- 
дателната толеранция на трудо

Върнати чехословашки 

младежи
потвърждават и следните при
мери: па 19 юли, покрай други
те отсъствуващи от работа, бя
ха и двама шофьори, които въо 
бще не се обадили, били в гра
да, но на работа не се явили. 
Отсъствуваха без какаото и да 
е оправдание__Същата седми
ца ДРУГ шофьор кък, след като 
отказал да излезе на редовната 
линия, за да не позволи с него 
вия автобус да утгравява друг 
шофьор, избягал с рейса към Ра 
дичввци. Стигнало се до там, че 
трябвало да отиде милиция да 
го върне назад в преприятие- 
то?

(Продължение от 1 стр.)
къои панталони и пр. Българ
ските власти им заповядали да 
се върнат обратно в Югосла-

не ги пускат на фестивала все 
до осем часа вечерта, 
твърде накратко им било обя- 
онено, че не могат зарад „не
приличния си вид”, а сетне гру 
бо с палки и крака били 
рлени от българска територия, 
рия.

Към тази група се приклю
чили и други младежи от Ав
стрия, Франция. Италия, Бел
гия, Англия и др. страни, 
то също 
вид”.

Организатор на младежите от 
Пълзен Джордж Индра, секре

когато

изхвъшш
у ................чх

За тези и други подобни по
стъпки на работници (за разлИч 
ни спекули е билети от страна 
на кондукторите) в нормативни

кои-
имали .неприличен

те актове на предприятието се 
предвиждат наказателни мер
ки — дори и изключване от тру 
довата организация. Обаче неиз 
вестно защо, отговорните за та 
зи работа в предприятието про 
такат това дълго, сякаш да се 
забрави.

Особен проблем, и един от ос 
новните, е работилницата за по 
правки на колите. Заради ней
ната неефикасност, ежедневно 
по няколко коли лежат в гара
жа, очаквайки малки поправ
ки. Например бяхме свидетели 
когато четири камиона чакаха 
малка интервенция на електро 
техниците, които са двама в пре 
дприятието, безнадеждно стоеха 
няколко дни защото двамата ел 
ектротехници същевременно бя 
ха получили отпуска по болест.

Причината за това положение 
в „Бесна кобила” е изглежда 
в три основни проблеми; слаба 
организация в работата и неефи 
касноет в предприемането на ну 
жшите мерки, разпределението 
на личните доходи по системата 
на заплати и личната неотговор 
мост на работното място, вкл
ючително с колективната неот 
говорност за просперитета на 
предприятието.

тар на градския комитет на мла 
дежта в Пълзен, 
другото заявил, че .. .

между 
никъде

няма да отиват докато чехосла 
вшки представител от София не 
им даде отговор”. Узнава се, че 
демаршът 
представители останал без ре
зултат, па се очаква да се на
меси и международният 
тет.

на чехословашките В гаража на предприятието

В случая не се касае за ус
пехи. Напротив изглежда че са 
вече налице сериозни трудности 
пред „Бесна кобила”, които се 
явяват като продължение на ми 
налогодишните. Известно е, че 
миналогодишният баланс на пре 
дприятието е бил отрицателен. 
Фондовете са били изчерпани и 
предприятието съвсем отслабна
ло. От тях е взимано за лични 
доходи — дори до изчерпателни

ва недисциплина, която взима 
все по-широки размери.

Поради тези причини и орга
ните на самоуправлението не мо 
гат ефикасно да действуват — 
да вземат най—подходящи ре
шения за един и друт въпрос.

Като примери за неефикаоно 
стта в ръководенето на предпри 
ятието т.е. за отсъствие на него 
вата делова експанзия се посо
чва, че „Единство’’ от Враня се 
постарало- навреме всички му 
линии да използват най-удоб
ния момент за тръгване и ми
нава през градове и селища из 
пътя, докато случаят с „Бесна 
кобила” не е такъв. Касае се за 
линиите отсам Бесна кобила и 
Власина. Или „Единство” изпол 
звало доброто разположение на 
Общинската скупщина в Сур
дулица за изграждане на авто
бусна спирки при твърде бла
гоприятни условия, докато уп
равата на „Бесна кобила” към 
всички апели за това на свои 
работници останала равнодуш
на. За товарните коли главно са 
взима работа .която не донася 
добри приходи на предггрияти 
ето и пр. От друга страна в 
предприятието няма добре орга 
низирана механичарска работил 
ница, нито пък съществува ме- 
хаио-техиик със съответна спе
циална подготовка. Заради тези 
неуредности предприятието тър 
пи постоянни последици, които 
го довеждат във все по-трудно 
положение.

Красноречив пример за тези 
неуредности е и следния слу
чай: на 18 юли контролните ор
гани от С.урдулишка община от 
криха, че на един от рейсовете 
които тази седмица се намираха 
«а линията Бооилепрад—Белг
рад, се движил около десет дни 
без нужния технически преглед, 
който да гарантира че няма де
фекти. Затова шофьорът бил на 
казан от страна на контролните 
органи.

— Това е работа на техничес 
ката служба, а ето мене казни- 
ха. Значи моята надница отиде 
— каза шофьорът Якимов.

Следващият ден друг шофьор, 
сега с камион и ремарке, излезе 
на работа без нужните докумен 
ти, също по вина на отделни 
служащи в предприятието.

Докато шофьори и кондукто
ри отправят такива обвинения 
срещу управата на предприя
тието ,а под това подразбират 
целия служещ апарат в пред-

коми-

Под покровителството на „По 
литика” на чехословашките мла 

дежи е осигурена прехрана в 
хотел „Балкан”. Младежите от 
Чехословакия няколко пъти поГрупа младежи и девойки 

Венецуела сред димитровград- 
чани

сети и води с тях разговор се
кретарят на ОК на СКС в Ди
митровград — другарят Георги 
Алексов.вия. Една група од седем души 

останала да чака отговор защо Ц. Б.

За шноляма лична и обществена 

отговорност на комунистите Миле ПРИСОЙСКИ

ции — няма място в СКС — ка
за Димитров.

По-конкретни случаи за ано
малии в работата на самоупра- 
вителиите органи изнесе Иван 
Стойчев, учител от Горна Лю- 
бата. По-специално той говори 
за лошото положение в горно- 
любатското основно училище. 
Съветът на това училище е 
взел решение да се публикува 
конкурс за приемане на нови у- 
чители, но решението не е про 
ведено.

Училището още няма статут и 
други вътрешни правила.

Стойчев говори и за някои 
търговски спекули в това село. 
По негово мнение в селата ела 
бо се чувствува работата на ин 
опекциите.

В работата на ОК на СКС взе 
участие и Света Стаикович, 
член на Междуобщинската' кон
ференция на СКС във Враня.

Той изтъкна, че с Насоките не 
може да се спре на половин 
път. Затова е необходимо пъл
но единство и активност на ко
мунистите.
За самоуправлението трябва да 

се търои отговорност и от ония 
които не са в органите му но и 
онези, които са ръководители — 
изтъкна Стаикович. Това озна-

Председателят на Общинска
та скупщина Владимир Стоич
ков каза, че трудовите органи
зации нищо не предприемат за 
реализиране на Насоките.

Владимир Стоичков и Славчо 
Сотиров, секретар на ОО на 
ССРН, се спряха върху положе 
«ието на босилеградския земеде 
лец. Те казаха, че тази година 
босилеградския селянин се на
мира в много трудно положе
ние. То е създадено от сла
бите добиви в земеделието, тю
тюнопроизводството, незначител 
ните печалбароки доходи, уве
личените обществени дажби и

(Продължение от 1 стр.)
ги премахне или облекчи. До
ри това не го правят и най-от
говорните — комунистите.

Всичко това се отразява вър
ху стопанството, което от годи
на в година бележи все по-сла
би резултати. Това не води към 
добро за икономиката на кому
ната и жизненото равнище на 
населението.

Захариев по-конкретно се 
спря върху належащите пробле 
ми в стопанските организации. 
По-неговото мнение най-оче- 
биеш е нерешения кадрови въ
прос, съществуващата между- 
собна нелоялна конкуренция, 
дребната дейност и слабата фи
нансова мощност, наефирмира- 
ност на самоуправителните орга 
ни и др.

Накрая на своето изложение 
секретаря на комитета предло
жи да се превземат мерки за о- 
живяване на стопанството в ко 
муната и ускоряване процеса за 
интеграция на стопанските орга 
низации. Също така той се за
ложи да се отстранят слабости
те в редовете на комунистите, 
да се създават условия за зае
мане на млади специалсти, спре 
непозволеното забогатяване на 
някои лица й др.

Участвуващите в разисквани
ята еднодушно приеха конста
тациите. Изнесоха се дори и ня 
кои нови моменти, които хвър
лят повече светлина в полити
ческата активност на комуни
стите в провеждането на Насо
ките.

за
шофьори

Вече няколко месеца в Боси
леград успешно работи комисия 
за оспособяване на шофьори— 
любители и професионални. До 
сега шофьорски изпити са дър
жали над 100 кандидати, 
тях към половината са получи 
ли книжки.

От

др-
При това положение селяните 

оа останали без съдействие. Ко
операциите като най-призвани 
не ги подпомагат в смисъл на 
обезпечаване пазар за добитъ- 

Напротив ползваттена.
тези обстоятелства за измамва-
•не на селяните.

Милачко Костадинов, се за
ложи за решителни мерки сре
щу всички, които пречат в про- ■ 
сеждането на Насоките. Тези 
лица са известни, но по-добре 
ще се узнаят, ако се проведе ре 
визия на членството в СКС.

Това изказване подкрепи и 
Никола Димитров. Той се зала
га да се изнамери начин, по ко
йто да се осигури по-голяма от
говорност на всеки комунист.

За онези комунисти, които са 
неактивни, подържат мнението 
иа улицата, палат под разли
чни влияния и не зачитат демо 
кратическия централизъм в ра 
ботата на партиййите организа-

чава, че ще се търси пълна от
говорност от всички фактори, в 
която и да било организация. 

Накрая на събранието бе прие

Интересно е, че откак започна 
да работи тази комисия все по 
вече се купуват леки коли. В 
момента в комуната 23 души и- 
мат лека кола и 6 души камио-

та програма за активността на 
комунистите в провеждането на 
Насоките. ни.

В. Велинов В. В.
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И АЙ-МАЛКИ.

2 ЗА ЕДИН КОНКУРС
„Братство" да изнеса един пример,' който ^

\и лично и принципиално л(с засяга. Зная, че това не е е.|
Единствен случай да се изиграва конкурс. 2
^ В случая ще говоря за аномалиите припреизбира-^
2 него на директор в земеделската кооперация,гз Долно Тлъ 
%мино. Като дипломиран икономист, с няколко послужени ^
| години се обадих на конкурса. Според условията — за ди-^
2 ректор е можало да се назначи лице с виеше, полувисше, ^
$ средно или нисше образование ]" ^
2 Конкурсната комисия е предложила на кооператив-^
%ния съвет двама кандидати: мене и досегашния директор. ^
^След гласуването отново е избран стария директор, който^
2 има само четвърто отделение и курс за управител. ^
| Поставям въпрос: възможно ли е човек с четвърто ^
2 отделение да има предимство над специалист с виеше об-|
% разование. Не е важно, че' става въпрос за мене. ^
^ Монополът във всяка една работа е вреден.
\ Предварително, преди решаването по конкурса, на2
$ членовете на кооперативния съвет било казано да не гла 
2 суват за мене. Говорено им е, че ако аз дойда за директор 2 

кооперацията ще присъединим към босилсградската. |
| Но да оставим и това. Най-мъчно ми е, че след ре
'2 шаването на конкурса не получих никакво осведомение да. ^
Ъ ли съм приет или не, какво лице е прието и др. Й
^ Но без оглед на това аз възразих на конкурсната2
% комисия и на кооперативния съвет, че приетия кандидат не ^
2 изпълнява условията в конкурса. Възражението изпратих ^

■|по поща в препоръчено писмо. Обаче от проверени данни ^
^ узнах, че писмото задържал предишния и сега .новоизбра-^
$нип директор Кроне Станков. \
2 Правя забележка и на общината. Там се знае за^
2 станалото, но се мълчи. Имам впечатление, че Кроне е ,,бог|
^Саваот“ на когото никой нищо не може. Друго обяснение ня|
2 ма когато се касае за въпросния конкурс и за кадровата по 2 
|литика, която води общината. $
, Неприятно ми е, но друго решение няма: правдата |
|ще потърся в съда.
^ Владимир Петров, дип. икономист
2 Босилеград
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§ 22
Искам в

( жават да останат повече годи
ни, а това значи няколко годи 
ни да имаш вече опитен специа 
лист в предприятието, 
стипендираните не стигнат и по 
лучат опит в производството.

тези условия е нужна ръката и 
специалист. Ло-др.у- 

имешто много е помогна
.. Продължаваме о нашата мал
ка. анкета за положението в ком 
бипат „Димитровград” с въпро
си за кадрите, заплатите и лип
сата на местни производствени 
кадри в предприятието.

2 главата на 
в това
ла групата на технолозите.

За неуспеха на технолозите в 
правенето на обувките има лри-

докато

Въпрос: За специалистите 
има много разговори и при
казки. Казва сс, чс били мно 

нямало работа за всич- 
казва се, чс се показ-

2
го и
ки,
пали скъпо. Стопанският >ки 
пот днес обаче иска 
специалисти в производство
то, а за вашето предприятие 
едва ли може да се каже че 
ги има много?

Отговор: Има приказки, 
приказките са едно, а нуждата, 
която и в сферата иа кадрите 
се налага от реформата е друго. 
Ние имаме 7 инженери, 4 ико- 

1 правник. На 500 ра 
малко.

много

Но

номист.м и
ботници това е съвсем 
Тази година трябва да пристиг
нат 5 стипендпрани 
и това ще е значително подо
брение. Средните кадри 
ни липсват. Впрочее ние започ
нахме да се снабдяваме с кадри 

една година и е 
за големи

технолога

също

• ... :! "щедвам преди 
трудно да се говорът 
резултати. Но ако тези кадри 

бяха, щяхме да минем лошо 
година. Много неща са се

>•; .
•:1.

Шш
У2

2 С;ГАСм ✓п е2 •У/,У-

тази
променили в условията на про
изводството и пласмента и за Произведения на комбинат „Димитровград”

Имаме два такива случая. Да
дени са договорни заплати. на 
двама инженери на ръководни 
места (по 250.000 стари динара) 
и други средства, зарад остава 
нето им определен брой годи
ни. Един от тях по договора ос 
тава девет години.

казки. Но е въпрос кой е вино
вен. От една и съща маса, спра 
ве>(а по рецепт, час се прави ху 
бав:а, а час лоша обувка. Дали 
не се грещи в по-нататъшния 
процес на производството? Има 
и друго нещо — ние нямаме спе 
циален пума реки факултет. Хо
рата идват и малко незапознати 
с производствените процеси на 
гумарството. Не можеш ни да 
искаш веднага да се заемат 
производството. Те трябва най- 
напред да се запознаят с тези 
процеси, а това аи иска време. 
Ето, този период е вече изми
нал и резултатите се показват.

И друго нещо. В кадровата по 
литика не трябва да се отраз
ява само нашето днес. Трябва 
да се мисли за бъдещето — за 
идващата организация на тру
да, за техническата 
кост, за технологията. Без кад
ри тук няма да има резултати, 
а да се остане на занаятчийско 
то равнище значи да се обръща 
ключът до заключване. Кадри
те първо трябва да понесат ре
конструкцията, а след това ще 
носят производството. Това 
и ок ат пазарът, личните доходи, 
нашите задължения към обще
ството и прочее.

Да тръгнем от 3 на 7 милиар 
да ст. динара производство 
можем, ако нямаме достатъчно 
кадри. Затова и нашият курс бе 
да се създаде необходимото кад 
рово ядро, което след това ще 
се разширява. Иначе не бива да 
се допуска да изпадаме в голе
ми трудности, ако един специа 
лист ни напусне, както обикно 
вано са изпадали предприятия-

При митничарите па Рибарци
та скупщина в Босилеград Вла 
димир Стоичков и секретаря на 
Общинския комитет на СКС Си 
меон Захариев показват разбира 
телство за проблемите на мит-

решат належащите въпроси в 
нашата работа — ни каза Симо 
Стойкович, който 25 години е в 
митническата служба ... Но та
ка не стана. Изминаха вече 20

Граничният преход на югосла 
вско-българската граница, при 
Рибарци, край Босилеград, кой
то бе открит на 4 юли тази го
дина постепено навлиза норма
лен коловоз. От 4 до 26 юли две 
те посоки са минали 843 пътни 
ци и 195 превознй средства. С 
оглед на това, че- този преход 
още недостатъчно е известен из 
вън Босилеградско и още не е 
уреден — все пак е добре.

Митницата е построена в жи
вописната долина на Драгови
щица под един скалист хълм 
лъхащ на здравец и други пла
нински цветя. Митническите 
служещи засега нямат добри ус 
довия за работа — сами си го
твят -и обслужват. Още 
електрически ток, но си служат 
с петромакс лампи. Дори няма 
и кенефи. Засега единствено до 
бре е разрешен въпроса с пре
воза до Босилеград. Три 
седмично рейсове превозват пъ 
.тници от Босилеград до гранич 
ния преход, а очаква се разре
шение за откриване на още ли 
ии. Автобусният трансфер е съ
гласуван с този в НР България, 
.така че пристигналите пътници 
от едната и другата страна на 
границата веднага продължават 
до желаните места.'

— При откриваме на прехода 
представител на главното управ 
ление на митниците в Белград 
ни обеща, че за дни ще се раз

Въпрос: Размерът на дру
гите заплати, какъв е?

с
Отговор: Направо казано — 

заплатитесредният размер на 
по трудов ефект е. към 78.000 
ст. динара. Чистачките получа
ват 55.000 ст. динара, а директо 
рът 225.000. Шефът на лабора
торията получава 230.000 ст. ди
нара. Квалифицираните работ- 

80—^90.000 ст. динара.ници од 
Заплатите в сравнение с тези 
в бранша ни са много ниски и 
на специалистите ,и на работни 
ците- Но възможностите ни се
га са такива. Л. доходи винаги 
сме жертвувалм на фондовете, 
защого трябва да ее мисли за 
бъдещето.

Иначе те се плащат' винаги 
100 на сто. Един път бяха пла
тени 80 на сто, но това бе на
ваксано сетне. Покритие имаме. 
Когато липсват пари на сметка

оборуде-

нямат

гоС. Захариев и В. Стоичков при митничарите
дни, тях ги няма. Не можем да 
се оплачем от ръководителите в 
Босилеград. Те ни помагат в ра 
ботата и от тях сме доволни.

Председателят на Общинска-

пъти
мическата служба.

На раздяла Занко Стаменов
от пограничната милиция ни по 

.черпи с хубаво кафе. та, ползваме кредити.
неМ. А. Въпрос: Защо няма доста

тъчно местни кадри в про
изводствените цехове? 

Отговор: Не се явяват, а и ня 
На нашите 

технолози не се

Подготовки за премерва 

не на земята ма такива кадри, 
конкурси за
яви никой от Димитровградско.
На конкурса за студенти тех
нолози — също. Даже и за тех
ници—гумари не се е явил ни
кой. Тук натискът е само от 
неквалифицираната работна Ръ

бликата пари за ттремераване 
на лемята да не пропаднат.

Тъй като премерването на зе 
мята — обработваема и необра 
ботваема — в Сурдулишка об
щина представява сериозна пре 
дстояща задача тези дни се при 
стъпи необходимите подготовки. 
Става въпрос за работи, които 
трябва да се завръщат тази го
дина, че да може идващата да 
-се направи снимане- от самолет.

С оглед че землището е стър 
мисто и че големи- пространства 
заемат гори, че има имоти на из 
немощели старци и имоти на 
изселили се хора и че престои 
сериозна и тежка работа ръко
водствата на обществено-поли
тическите организации, а преди 
всичко комунистите, би трябва
ло незабавно да се включат дей 
но в подготовителната акция, за 
да извършат необходимите за
дачи, че предвидените от Репу-

• /
м. в. та;

Значи кадрите са малко и ще 
трябват още доста, специално 
в производството.Босилеград без 

бензиностан-
Мини - предпри

ятие в
Димитровград

ка.
Иначе конкурсите са свобод

ни за всички, а изборът на кан
дидати върви според разпоред
бите на законите и правилниш 
те на предприятието.

Въпрос: Приказва се за го
леми заплати, които са даде 
ии па някои специалисти. Ка 
ква е била целта с това, щом 
като централният работниче
ски съвет е решил така да се 
направи?

ция
Собствениците 

ни превозни средства в Бо 
силеград имат големи труд 
ности в снабдяването 
риво.

Градът още няма бензи
ностанция, а транспортно
то предприятие и др. кои
то имат бензин му слагат 
голяма надценка. Затова са 
принудени да се запасяват 
с бензин за повече дни, ко 
ето може да бъде опасно.

Преди шест месеца в Димит
ровград е открита занаятчийска 
работилница „Металец”, в 
ято са заети само петима души. 
В пея се изработват метални ви 
трини и др. железарски изде
лия. „Металец” изработи витри
ни за пощата в Димитровград, 
постоянно получава поръчки от 
Пирот и Ниш.

на мотор
XXX

Ето, по тези въпроси получих 
ме такива отговори. Не се съм
няваме в достоверността на ка
заното. Но ако читателите имат 
някой свой въпрос, не ще е злпоиска

ко-

Отговор: Централният работ
нически съвет е дошъл до изво 
да, че в нашите провинциални 
условия на живот е трудно да 
се намери добър специалист, без 
да му се плати добре. И друго- 
пресметнато е, че допълнител-

с го

ла ни го поставят за да 
ме отговор от ръководните хо 
ра на предприятието. ЗаШ°т<^ 
да не забравяме, то е, което 
много неща има свое влияли 
върху живота на града — в п 
треблението, даждията в оШ 
жета, строителството на град*1-

Шестмесечният баланс на то 
ва мини-предприятие е положи- 

То вече набавя съоръже- 
да върши и обслужване на

но даване яа някаква сума 
значи по-голяма разноска отко 
лкото стипендирането на 
дент. Преданата е обаче

не
телен. 
ния
превозни средства сту- 

голя-
ма, хората с договор се задъл-Ц. Боянич м. н. Н.
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СЪВЕТИ НА ЛЕКАРЯ

ТОПЛИНЕН Уддр
Признаците на топлинен удап И И

температура от 38—39 0 са: повишаван0 на телесната 
отпалня -пг, Р дуса’ главоболие,

дишане, пристягане на гръдния го?,?1 учестено и повърхностно 
хични разстройства. По-тежките На мУскУлите, пси
съзнание и в някои случаи — по ™ И ВОДЯТ до загуба на 

При топлинния удар се касае РТ' 
температура върху 

удар пораженията

Дори до 42повръщане, сърцебиене гадене,

до общо въздействиесоката на ви-целия организъм. При слънчевия
директното въздействие*7 нервната.пя система се причиняват от

глада ННИТе И инфрачервените лъчивърху незащитената 
Слънчасв ането

•на организма
състояния, като затлъстяване^“3“ °Т Н“ 

болявания и др. Стънчевият *

РЪТХаТаиар^”Ъ™3ИнГ — «“■
рвяткйнр т-тпаг, са: глав°болие, притъмнняванесвяткане пред очите .отпадналост, възбуда
гърчове на различни мускулни

или
психични реакции,

______ групи, повишаване -на кръвнотоналягане, повишаване на телесната температура даже и до 42 
градуса, помрачаване или загуба на съзнание. В някои случаи 
настъпват сериозни нарушения на централната нервна система, 
кръвоизливи и оток на мозъчните обвивки.

На пострадалия трябва да се окаже бързо първа помощ. 
Пострадалият се оставя на сенчесто или хладно място при въз
душно течение. Ако има душ, се облива в продължение на пет
десет минута. След това тялото се изсушава и болният се оставя 
в покои. Практикуват се и обвивания с влажни кърпи или ча
ршафи. Тялото се изтрива. На корема, гърдите й галвата се
поставят влажни компреси, които отнемат излишната телесна
топлина. Болният поема течности — не многа студени и не в го
лямо количество. Внимателно се пристъпва и към изкуствено
дишане, тъй като образуваната от раздвижването топлина мо
же да утежни състоянието му. Като народно средство се из
ползва намазването на тялото с кисело мляко.

За да се избегне прегряването на организма трябва да се
спазват някои предпазни мерки:

Работнато облекло да е широко, поресто и леко, да се носят
сламени или други шапки с отвори за проветряване, да се пият . В най-рязка форма се нувству' Почти всички участващи в ра то от страна на местните властиподсолени и газирани напитки, да не се взима много храна, и останалите обществено-поли-зговора бяха на мнение, че в Бо ва недостига на културен дом.нито алкохол да се употребява. Естествено — от голямо значе- Но при положение когато тойтически организации.силеград няма организиран кулние са и честите кратки почивки по време на физическа рабрта

В. „Кооп село” Неразбираемо е, че вече годи-турно-забавен живот. Всичко се за дълго неможе да се построи,на полето. защо тогава в ловджийския домни наред не може да се обезпесвежда на седмични танцови за-
който вече години наред никойбави, които повече имат импрови 

зиран характер. В киното не се 
прожектират добри филми, а

чи поне едно помещение за мла 
дежта. А именно то може 
създаде условия за по-оживена 
работа.

Налице са възможностите, че 
в Босилеград може да съществу 
ва самодеен театър. Не 
въпрос, че няма хора, които да 
проявят своя талант, а с това о- 
качествят 
живот в града. Защото не само 
младите се нуждаят от забава, 
но и по-старите.

Крум Динов: — По въпроса за 
развитие на културно-забавния 
живот исканията на младежите 
остават глас в пустиня. Веднаж 
организирахме театрално пред
ставление и същото предварите 
лно рекламирахме с афиши. По 
сле по града от някои отгово
рни се заговори, че това го пра 
ви дружеството на хулиганите!

Принудени сме в кафанетата

да неползва, не се адаптира някое 
помещение за младежта цели. 
Това би било от голямо значещ 
ние, но ето, че за сега това ни
кой не вижда.

Васил Такев: — По мое мне
ние културно-забавния живот е 
дял от политическата активност 
на младежта. А именно слабо 
върви с политическата актив
ност на младежта. Основно е,

■ че няма почин и организираност 
за работа. За това преди всич
ко е виновен Общинския коми
тет на Съюза на младежта. Ак
тивността на това отговорно тя 
ло се изчерпва с две три събра 
ния годишно. Култ.урно-просвет 
ната общност също не оправда
ва съществунето ои.

Преди десетина години култу 
рно-забавният живот в Босиле
град беше по-богат и' разнообра 
зен. За разлика от това време 
—• днес за всяка активност се 
иска парично възнаграждение.

Предлагам в Ловджийския дом 
да се даде едно помещение на 
млаите. :

Симеон Захариев: Необходи
мо е младежта по-здраво да се 
организира във всички дейно
сти. Но това преди всичко е за 
дача на младежките ръководс
тва. Голям принос за оживяване 
на младежката активност мо
гат да дадат и студентите.

Културните традиции в .Боси 
леградско са на изчезване. Мла 
дежта, без съдействието на дру 
гите обществено-политически си 
ли в комуната, няма да е в със 
тояние успещно да се справи с 
тези проблеми.

Недостигат инициатива и дру 
ги начинания, които да създа- 
дат по-благоприятна почва за 
раздвижване на културно-заба 
вния живот в комуната. Ако има 
ше такива — тогава и масови
те обществено-политически ор
ганизации щяха да й се прите
кат на помощ.

В разговорите се подчерта, че 
занапред ще трябва да се обър
не по-голямо внимание на при
емането на младите в СК. Ме
жду другото се каза и това, че 
в редовете на Съюза на комуни 
спите все още има малко млади 
хора. Това преди всичко се дъл

!Акшуална шема при това има само едно предста 
ление седмично! Ясно е, при та 
кова положение младежта няма 
място и ночин да се забави. За 
това тях ще ги намерите около 
билярдната маса, или пък в дру 
гите заведения, където правят о 
пит в големия шум да следят 
телевизионните предавания. По 
някога се събират по тротоари
те или сядат и затова оставят 
лошо впечатление на 
чите.

Ето какво казаха някои 
тях:

Милчо Симеонов: — Почти ре 
довно квнетатираме, че култур 
но-забавният живот е неоргани 
зиран поради липса на матери
ални средства. Това обаче не е 
главната причина за съществу
ващото положение.

Основната причина се отнася 
до бездействието на младежката 
организация и неразбирателство

НЕСГОВОРНА ДРУЖИНА... става

културно-забавния
Така върви и с въпроса с ин 

теграцията на стопанските ор
ганизации. С тази акция се раз 
така вече дълго време, но ре
зултати няма. Някои членове 
на съвета, които по-рано били 
за интеграция сега се отягат, 
макар че и техните стопански 
организации стоят зле. Един до 
ри заявил, че занапред не иска 
да участвува в работата на съ 
вета по този въпрос като ка
зал, че неговия колектив не го 
е опълномощил да работи в та-

поговоркаСтарата народна 
казва: „Несговорна дружина — 
не могат си почина”.

Така става и със земеделски 
те кооперации и - търговското 
предприятие „Слога” в Босиле
град, на които от преди извест
но време се придружиха и ня
кои предприятия от други гра
дове в страната, които откри
ха търговски магазини в Боси-

минува-

от

леград.
Този въпрос повдигна в един 

неофициален разговор в Общин 
ската скупщина председателя 
на съвета по стопанство и фи
нанси Пенко Найденов. Той е 

гостилничарското

да гледаме телевизия, ав коми
тета има телевизор на горяните, 
който никой не ползва.

зи насока —
Трябва изтъкнем, че вече ста 

въпрос на чест и доблества и
как някои хора в Босилеград- 
ско се отнасят към въпроса за 
интеграцията. На заседания на 

говорят едно, а в своите

директор на
предприятие „Кин стан”.

— Принуден съм да 
текстилен магазин — съвсем се 
риозно заявява той. Тук се води 

нелоялна борба за. динара 
предприя- 

кооперации, 
Всички

открия СЕЛО ДРАЩИ СЕ ЕЛЕКТРИФИЦИРАсъвета
колективи — друго. С това свое 
вредно политическо жоягльор- 
ство и демагосване създават у 
колективите настроение,

им отговаря. Те казват:

една
между търговските 
тия, земеделските 
гостилничарството ...

Тези дни привършиха рабо
тите около построяването на еле 
ктричната мрежа в село Драин 
ци, Клисурско. Покрай електро 
провода построена е и уличната 
мрежа, която проведе предпри
ятие „Металац” от Враня. По то 
зи начин, по-дълга работа и за 
лягане от страна на местното на 
селение, село Драинци става че 
твърто електрифицирано село 
ш района. Преди него се елек
трифицираха — Дервем, Отрези 
мировци и Грознатовци.

За ускореното завършване на 
електропроводната мрежа под
помогна гаранцията на Общин
ската скупщина в Сурдулица за 
два милиона стари динара и по
мощта от един милион динара, 
която даде на селото ХЕ „Вла- 
сина”. Посочената сума от два 
милиона по-къоно ще трябва от 
бора за електрификация да съб 
ере от онези домакинства, които 
не са заплатили участието . си 
за електрификация. Според.гру 
бо пресметване от страна на от
бора всяко домакинство ще тря 
бва да участвува с по 1000 нови 
динара, а онези които досега 
въобще не са взели участие ще 
трябва да доплатят още по 75 
нови динара. Това е така. защо 
то те не са участвували в раз
личните доброволни работи — 
копаене на дупки, прекарване 
на стълбове, поставяне и разте
гляне на мрежата и пр.

Освен Драинци и предходните 
три села на път да се електри
фицират са и селата Костроше- 
вци и Сухин дол. В изгражда
нето на далекопровода и трафо 
поста ще участвуват, освен спо 
менатите села, и части от ЮНА. 
След тяхното електрифициране 
без ток остават само мълк брой

което
на тях
„Ако се обединим с другите мно 

останат без работа”... 
и подобни. И тогава обикнове
но ония, които са заели местата 
на квалифицираните кадри да- 

подкрепа на своите пред-

всичко. В текстилен 
продава (и пие) би-

търгуват с 
магазин се 
ра .(!), земеделските кооперации 
продават текстил ... Нашето 
предприятие късно се включи в 
тази борба... Загубихме доста

зина ше

ватставители в съвета по стопан-
шреме...

Такива и подобни изявления 
ще чуете и от директорите на 
земеделските кооперации, „Сло 
га” и др. И те казват, че са „из 
пуснали” доста време и че е тря 
бвало по-рано да се включат в 
борбата за потребителя.

А почти всички директори на 
тези предприятия са и членове 
на съвета по стопанство и фи
нанси.

Това е едната страна на ме

села и някои по-големи махали 
от село Клисура.ство.

Защо веднъж пред колективи 
не се излезе с подготвен ана 

който ясно и убедително
Милан Величков■ те

лиз, в
да се каже какво се печели и 
какво не с обединяването.

Това още не се прави.
Едва на последното заседание 

стопанство и фи- 
е избрана комисия коя-

Плаж — дело 

на младежта и 

войниците
на съвета по
яанси 
то да изучи проблема.

В Общинския комитет и Об
щинската скупщина се дава пра 

насока, обаче в колекти Младежите и възрастните хо
ра от Стрезимировци вече си и- 
мат плаж при река Ерма, която 
минава досами селото. В нача
лото на месец юли младежите 
решиха да проведат трудова ак 
ция, за да ои направят хубав 
плаж при Ерма. Към тази мла 
■дежка акция се присъединиха и 
войниците от заставата и съвме 
стно уредиха хубав плаж при 
местността „Завой”.

Сега река Ерма привлича 
не оамо стрезимировчани. Неде
лен ден тук идват и младежи 
от близките и по-далечните се
ла да се къпят.

вилна 
вите — се изкривява.

Поставя се въпрос: защо ор
ганизациите на Съюза на кому 
нистите яе поставят този 
прос в светлината на Насоките 

СЮК и Заключенията на 
Шестия конгрес на синдикати
те?Както вече съобщихме в ми
налия брой на вестника — тру- 

организации още не из 
правилници за приема- 
стажанти, не се подгот- 
интеграция, а от ден на

даля.
Другата е още по-жалка.
Първите сигнали от шестмесе 

чните баланси показват, че фи- 
нансовото положение в тези ор
ганизации не е розово. Някои 
имат лагер от непродадени сто- 

1,500,00 динара.
на годината няма

въ-

на
жи на известно недоверие у 
някои партийни органйзации у 
младите хора. Обаче за това по 
ложение вина имат и самите мл 
адежта организации. Този въп 
рос не изучават достатъчно и ес 
тествено, не изнамират начини 
за надделяваме на пасивността.

ки и по 
И на края 

да бъде чудно ако повече 
тях бъдат пред фалит.

от

* довите 
готвят 
не на 
вят за
ден затъват...

Няма ли утре да бъде късно?

Договорите се нарушават . • •
съвета се до 

това. Но
На заседания на 

п™ТгикойСе ^се"придържа
заключенията. Всеки про

работи по своему.
! В. ВЕЛИНОВЦ. ДимитровМ. Андоновкъм 

дължава да
Страница в
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ФОТОХРОНИКАЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В ЗВОНСКО

НУЖНА Е ЗДРАВНА СТАНЦИЯ ■

чак в Бпбушница, да изгу— не без нотка «а тревога за- рата
бят ден или два. И не само то
ва, нямаме един или два крева- 

да приемем тежко бо 
няма зъбна амболатория и

Откак преди няколко години 
здравната станция в Звонци бе 
закрита и заместена с дмбула-7 
латория здравеопозването в тоя 
край е в постоянен упадък. Не 
че лекарите, които работят тук 
се отнасят несъзнателно към ра 
ботата си. Напротив. За послед 
ните няколко години в Звонци 
се смениха няколко лекари, но 
всички, без изключение, твърде 
съзнателно и отговорно изпълня 
ват задълженията си. Нещо по

върши лекарката.
Обаче не само липсата на ли 

пейка и други средства спъват 
нормалното оказване на помощ 
в звоиската амбулатория. И ня 

вътрешно-организационни

та, където 
лни, 
зъболекар...

Когато сравним положението 
няколко години дейс-

кои
проблеми сериозно пречат за по 
добрана дейност на амбулатори 
ята. Уверението, че никой нико 
го не може да накаже, та дори 
и смени, е довело дотам, щото 
дежурният помощник на лекар

от преди 
твително се натрапва един въ
прос, който трябва да поставим 
на отговорните 
служба в Бабушиица — дали 
Звоиско е сляпо чрево, както е- 

болен релефно се изказва.

% 2».за здравната
лаехме'- 1

ДИМ
„Ако е сляпото чрево част от 
организма, тогава и ние 
част от нещо”. — казва той с 
дълбоко огорчение.

сме

Налице е един твърде актуа
лен и остър проблем, за чието 
решаване не трябва да се зае
мат само онези в здравната слу 
жба, но и компетентните в ба- 
бушмишка община.

пътят към НРБ сега през сезона са зона па 
Хиляди коли минават по шосето над града, 

отбиват и минават по градската улица, 
повечето са си наши хора.

Димитровград и 
засилено движение, 
а немалко туристи се 
Да си признаем,

Но засиленото движение иска съолюдаване на правилника 
за1 движението, за да не стават злополуки. Рядко кой от на
шенците ги спазва. Велосипедисти, пешеходци от съседните си
ла се движат, като че са някъде из пътя за Невля.

* Й-а* & Кака инак може да се оправ 
дава, че животите па десетина 
и повече хиляди жители са ос 

съдбата на случай-
а :Ц ■ ч„гII тавени на 

иостта. Кой може да оправдава 
че зарад»ц -1 * «Г 1 да речем например, 

това, че линейката :не е могла 
навреме да дойде някой ще е 
умрят от кръвойзлияние, 
че пръскането на едно 
чрево, пак по същата причина, 
ще предизвика смъртта на дру-' ; .'

или
сляпош

N5
Ч '1 гиго.

Въпроси може да 
още, но със задаване на въпро
си не може нищо да се реши. 
Па все пак, сякаш трябва отно 
во да ги повторим, за да се ня
кой досети, 
длъжност и че е престъпление 
дето една здравна станция 
името на някакво си рационал
но послуване е закрита и заме
стена с амбулатория, в 
липсват основни неща за една

Изглед от Звонци задаваме/• ... '** -*
ката да напуска работното 
място и в работно време.

От друга страна, почти всич
ки пациенти, с които разгова
ряхме твърде похвално се из
казват за лекарката, която, ко
гато затрябва изминава и по де 
сетина километра да окаже по
мощ на тежко болни- 

— Липсата на лаборатория ни 
кара за изследване на един пи 
коч, например, да изпращаме хо

■ч .

сивече — струва ни се, че тук на 
истина идват.лекари изпълне
ни с ентусиазъм и горещо жела 
ние да помогнат на хората.

Па все пак с горещо Желание 
не може много да се постигне. 
Липсата на основни неща — и 
нужния кадър на специалисти 
със средно образование: бабица, 
лекарски помощници и пр., как 
то и медицински съоръжения и 
инструменти 
причини, че здравеопазването в 
тоя край не е на завидно рав
нище.

— Просто е невъзможно една 
амбулатория „да покрива” към 
петнадесетина села — заяви се 
гашната лекарка д-р Вера Ма- 
нич. — Защото освен гражда
ните от Звонския край от нас 
търсят помощ граждани от бли 
зките села на Бабушнишко и 
Димитровградско.

И действително дневно към 
десетина души от Димитровград 
ските селища в Дерекула ид
ват в Звонци. Не по-малък е 
броят и на ония, които идват от 
бабушнишкйте селища.

— Пък ние нямаме основни 
•неща — продължи лекарката. 
— Няма бабица, няма лаборато 
•рия. Имали сме случаи, където 
интервенциите ни трябва да бъ 
дат спешни, моменти, когато чо 
вешкия живот зависи от мину 
ти. Неотдавна например 
пръснало сляпото чрево на една 
жена. И докато да дойде до Пи 
рог, за да се оперира трябва- 

близу седем часа. Същин
ско е чудо как тая жена е из
държала. 'А да не говорим за 
кървоизлияния, където действи 
телно мигове решават

че това е негова

в

която

солидна превентива, ако не за
Ст. Н.лекуване.са основните

А тази кола, която се движи и със 100 километара по пътя
излизат«ад черквата, леко ще сгази някои, които за кеф си 

привечер „на разходка” по асфалтовия път или пък, за да не 
стори това. ще се сблъска с насрещните кола. Ще стане нещас-

Бракониерите си 

остават ненаказани тие, в което разхождащите се ще са или жертви, или поне мо
рални виновници за другото нещастие.

тения. Единственото доказа
телство било, че го видял па 
зача. Той твърдил, че го ви 
дял в реката след като ми
нал рейса в 6 часа вечерта. 
Подсъдимият обаче 
жил доказателства, че точно 
с тоя рейс пътувал и че не 
е бил в реката. Съдията се 
намерил в недоумение и го 
освободил.

Подобен е случая и с два
ма други младежи от Боси
леград. В момента когато ми 
навал рейса те били край ре 
ката. Шофьорът ги

Пъстървата все повече из
чезва от босилеградските ре
ки. Хората я унищожават 
по най-различни начини: с 
взрив, мрежи и др. Това мо
же да се спре, но нито ри
боловното дружество, нито 
професионалния пазач, нито 
пък съдията за нарушения 
предприемат мерки. Но че

сто се случва да недостигат 
доказателни факти, въз ос
нова на които виновникът да 
бъде наказан.

Ще посочим няколко при
мери, които ясно говорят ка
кви главоболия има съдията 
за нарушения по въпроса на 
исковете срещу бракониери-

прило-

познал,
спрял за момент и попитал 
има ли риба.

Когато случая се решавал

беше
■

те. двама свидетели доказвали, 
че единият от подсъдимите 
повдигнал риба. Шофьорът 
твърдил, че не е нищо пока
зал, а пък младежите заяви 
ли, че били сърдити, случай 
но повдигнали ръка и каза
ли: „По дяволите няма риби 
— изловили ги други”. При 
такива обстоятелства искът 
си останал неразрешен.

Ето и един друг „по-замъг 
лен” случай. Младежът Д. Б. 
от Райчиловци бил назначен 
за помощник на пазача. Раз 
бира се, за 
възнаграждение, 
жът започнал

ше Неотдавна един служе 
Босилеград ловил риба. 
зачат го заловил, но той ус
пял да избяга. Случая 
шал” при съдията за нару-

от“к- шша
Този другар с „Шкодата”„сти- е намерил място да оправя ко

лата ои на самото кръстовище пред общинската скупщина в Ди 
митровград. Това, че пречи на движението —
Тук му е широко

всичко
не го е грижа.

ЩЕ ПРИКЛЮЧИ СЛЕДСТВИЕТО ПО ФАЛИТА НА СЕДМИ 
ЮЛИ”

да разхвърля частите.

ЛИПСВА РАЗПИТЪТ 

НА МИЛАН ВУКЕЛИЧ
това получил и 

И младе- 
активно да 

преследва всички, които се 
въртят край реката. При съ
дията за нарушения започ
нали да пристигат искове с 
„убедителни” факти. Обаче 
докато съдията

Съдията следовател Иван То
шев е направил за общинската 
•окупщина в Димитровград ин
формация за хода на следствие 
то във връзка с фалита на „Се 
дми юли", в която съобщава, че 
следствието ще бъде приключе 
но наскоро.

менно постави задачата да се ус 
танови вината на търговокия 
директор и референта за цените 
в „Седми юли” —’ Георги Ко
стов и Станко Алексич.

Съдията Тошев съобщава в 
информацията, че следствието 
вече ще приключи. Разпитани 
са воички освен Милан Вуке- 
лич, на когото до неотдавна не 
се е знаел адресът от страна на 
съда и СУП в Нови Сад. Тъй 
като адресът е съобщен на съ
да в Нови Сад очаква се Вуке- 
лич да бъде разпитан, а дозна
нието да бъде изпратено на про 
курора в най-скоро време. След 
това той ще реши за вдигането 
на дело, съгласно разпоредбите 
на Наказателния кодекс, отнас
ящи се за недобросъвестна рабо 
та в стопанството.

стигне да 
младежът бил 

пак понеже
Както е известно, след ликви 

дираяето на предприятието „Сед 
ми юли” Секретариатът на вът 
решните работи при ОС Дими
тровград представи в окръжна 
та прокуратура иок за наказа
телно преследване на виновни
те за фалита на предприятие
то. Въз основа на материалите 
прокуратурата откри следствие 
против директора на „Седми 
юли” Стоян Живков и търгов- 

представител Милан Вуке

ги решава, 
уволнен. Все 
е той доставил и подписал ис 
ковете, се появили пред съ
дията. Разбира се, очаквало 
се, че ще потвърди, че е за
ловил петима бракониери- Та 
ка било записано и в актове
те.

Обаче на съда той нищо
не признал. И обвинените бя 
ха освободени ... Какво, се
га? Не трябва ли от 
се търси отговорност?

улицата, като на тв/Т™ И сами — впрегнат кан, оставен на
*ския

лич от Нови Сад, като същевре
него дам. н. н.

Снимки: Ст. Алексич
Стрит» •
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НА ПРОСВЕТНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕМИ

СПЕЦИФИЧНОСТИ, 

ИЩЦА СЕ УВАЖАВАТ
КАКВАНУЖНА НА УЧиТищ™вПдамИт™ ЛИПСА

ВАНИ ЗА КОНТРОЛ И НАДЗОР, А МНОГО ЗАИНТЕРЕС° 
ПОМОЩ. В НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА 
КЪМ СЪЗДАВАНЕ НА

СЛУЖБА Е

ПО-МАЛКО ЗА 
тт ПЪРВИ КРАЧКИ
НАДЗИРАТЕЛНО-КОНТРОЛНА СЛУЖБА В УЧЕБНОТО ДЕЛО.

Съветът за образование, об
щинската скупщина, учителски 
те колективи и други заинте
ресовани за учебното дело фо
руми и институции и досега по 
вече пъти са обсъждали въпро
са за създаване на просветно- 
педагогическа служба. Изходи 
са търсени в повече посоки — 
в рамките на общината, съвмес 
тно със съседните общини, до
говаряне с просветно-педагоги
ческия завод в Ниш. Нито едно 
обаче от предлаганите решения 
цялостно не отговаря на съвре
менните изисквания, които по
ставя една ефикасна просветно 
-педагогическа служба.

Защото: в общински рамки 
пречка са законопредписанията, 
които възлагат определени нор 
ми и мерила, недосегаеми от об 
щинските материални възмож
ности; междуобщинска — поне
же димитровградско е специфи
чен район (в смисъл обучението 
е на майчин език); а решение
то в рамките на просветно-пе
дагогическата служба за бивша 
Нишка околия е невъзможно от 
повече съображения — преди 
всичко е сравнително скъпо, а 
освен това в досегашната си де 
йност тази служба не показа о- 
собени успехи (поне в народно
стните училища). Че е така по
твърждава примерът от мина
лата година: за проверка на 35 
просветни работници образова
телната общност е заплатила 1,3 
милиона стари динара. За прег 
лед на работата на всички учи 
тели, и то само един път, би тря 
бвало да заплати над 5 милио
на стари динара. А само с една 
проверка в годината особени ре 
зултати не се постигат.

Някои факти обаче решител
но изискват създаването на та 
кава служба. Преди всичко в 
новата учебна година средства 
в образователна общност ще се 
разпределят според изпълнява
нето на програмите задачи и по 
стигнатия успех. Ясно е, че ня 
кой трябва да води сметка къде 
(в кое училище) как се изпъл
нява учебната програма. Освен 
това, предстои продълбочаване 
системата на самоуправление и 
развитие на учебно-възпитател 
ната дейност, което изисква си
стематично проследяване и оце 
няване. И най-сетне: 
условия от една такава служба 
се изисква по-широка възпита
телно-педагогическа помощ. В 
крайна сметка значи — нужда
та от подобна служба е очебие 
ща.

вание, а тези дни и общинска
та скупщина, приемайки реше
ния по въпроса 
органите на образователната об 
щност търсят не толкова инстру 
ктивно-педагогическа помощ, 

колкото надзор и контрол .на ра 
ботата в училищата. Лошите я- 
вления показват, че трябва да 
се повиши отговорността, трудо 
вата дисциплина, интересът към 
качествена учебно-възпитател
на работа.

Па затуй и временните реше
ния: в рамките на общината за 
преглед на работата при първо 
началните училища може да се 
приеме педагог в състава на об 
разователна общност. Същото 
лице би се занимавало със за- 
конопредписанията в организи
ране и провеждане на образова 
телно-възпитателната дейност, 
да съставява информативни пре 
гледи, да изпълнява определени 
задачи във връзка със специа 
лизирането на кадрите, да проу 
чава образователно-възпитател 
«ит проблем и пр.

Прегледите по предметно обу
чение биха провеждали група 
гимназиални учители, които ос 
вен че са специалисти няма да 
костват скъпо, тъй като тези за 
дачи ще изпълняват допълни
телно.

И прегледи на работата в ги
мназията биха вършили прос
ветни съветници от просветно- 
педагогическия завод в Ниш, по 
неже засега други възможности 
и решения няма. 
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констатираха:

О. Антонини: Моряци
В БОСИЛЕГРАДСКАТА ОБЩИНА

ЩЕ »П0ВТАРЯТ« ЛИ И НЯКОИ УЧИТЕЛИ
Една информация на просвет 

но-педагогическия завод във Вр 
аня разбива всички илюзии, че 
успехът на учебното дело в Бо- 
силеградска община е добър.

По искане на общинската обра 
зователна общност просветно-пе 
дагогическият Завод към кря на 
учебната година е провел тести 
ране на учениците във всички 
училища в общината. Въпроси
те са били съставени според уче 
ната програма, а по препоръка 
на Републиканската просветна 
общност. Целта била да се про 
верят знанията на учениците, а 
с това и качеството на обучени
ето.

върху тази информация ясно 
ще покаже, че учебното дело в 
комуната бележи много по-сла
би резултати от преди.

Преди всичко става ясно, че 
една трета от просветните ра^ 
ботници не провежда цялостно 
учебната програма.

вете имали известни пропуски. 
Преди всичко те били на сърбо
хърватски език. Но това не е 
било решаващо за окончателна 
та оценка. Например по бъл
гарски език резултатите са по- 
слаби от онези по сърбохърват
ски.

Един по-задълбочен анализ В. В.

БЕЛЕЖКА

ПРЕЗ ВАЯАН1|ИЯТА-В СЪДА
Ст. Н.

реп от общинската 
служба и тя предложила той 
да се съгласува със закона. 
Именно този член се отнася 
до формулацията директор

Всчо стана редовно явле
ние лошите отношения в ко
лективите на босилеградски- 
те училища да стигат до съ
да. Няколко години учители
те от Горна Любата се съдят.

Сега е на ред Бистър.
Зарад преизбирането на ди 

ректор на училището — се 
стигнало До съд.

Разногласия в този колек
тив имало малко или повече 
и преди това. Но с избира
нето на нов директор — те 
взели връх. Колективът се 
разделил на групи, които вра 
ждуват по между си и сега 
тази груповщина нанася У- 
дар след удар върху този до 
сега добър колектив.

До пререкапия между ня
кои преподаватели се стиг
нало още при изготвянето 
па статута на основното учи
лище в Бистър. Едип член 
(117) от устава не бил одоб-

правна

Сшрезимировци Знанията са проверявани поч 
ти по ваички предмети. Обаче 
резултатите са под задоволява
щото равнище. Тестирането е 
било по система на точки. Нито

От септември — 

училище в 

селото

на училището — какви ква 
лификации да има това ли
це.

На сегашния директор, Бо 
рио Стоилков, се хвърля ви
ната, че той и секретарят на 
училището без знанието и 
съгласието на колектива на
правили изменение на този

едно училище не е осъществило 
поне половината от възможните 
точки. По-точно всички учили
ща от разположилите 57.000 то_ 
чки осъществили са само 15.000 
или една четвърта част.

По-добри резултати е показа 
ла босилеградокото основно учи 
лшце. То е осъществило съвку 
пно 27 точки. Най-слабо е било 
долнолюбатското училище, кое 
то има само 16 точки от сто въ
зможни !

Наистина тези резултати не- 
могат да се приемат за абсолю
тно реално отражение на успе
ха в обучението, защото тесто-

След тринадесет години тази 
есен в село Стрезимировци от
ново ще зазвъни училищен звъ 
нец. По решение на образовател 
«ата общност и по предварител 
но искане на селяните от Стре
зимировци от есента селото ще 
има пак училище.

Тъй като старата сграда е про 
паднала съвсем, училището ще 
се помещава в една частна къ
ща, която ще бъде приспособе
на за тази цел. Образователна
та общност при Сурдулишката 
община е отпуснала за строител 
«ите работи 100,00 нови дина
ра, а хората ще участвуват и с 
доброволна работа.

член...
Така че и в повия устав се 

намерила формулация, че за
директор на училището мо
же да бъде и учител, а не са 
мо прогимназиален и гимна
зиален учител. След провеж
дането на гласуване за нов 
директор бил избран Бо- 
рио

в новите

Стоилков разно-
гласияте пламнали с ця
лата си жестокост. Тогава
някои членове между които 
И Ганко Каранфнлов и др. 
поставили въпроо защо не се 
е постъпило по предложения 
та и забележките на правна- 

у та служба в общинската ску 
^ хпцина.
У Между другото, Каранфи- 
й лов и Милан Гогов, подали 
Й молби. Те са о по-високо об

разование от Стоилков, кой
то бил избран о множество 
гласове.
Сега през ваканцията, нрено 
давателито от бистърското ос 
новно училище вместо да об 
мислят как да се опресни 

У програмата и подобри обуче
'• нието през идната учебна го

дина — се разкарват из ко
ридорите на съда — да „си 
доказват” кой има право ...

Не е ли тази практика вре 
дпа за техния престиж. А 

й училището в Бистър именно 
се ползва с престиж и ми
нава за едно от най-добрите 
в Босилеградска комуна. Ня
ма ли с това преподавателите 
да накърнят па авторитета 
си?

Ето защо, съветът за образо-
_____________ ____________________________ ________ у^УУЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ^ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧХЧЧЧЧЧЧУ».ЧЧЧЧЧЧЧЧЧУД

88 ван иай-добър читател съм безкрайно о- 
горчен от факта на такова безсъвестно 
изопачаване на истината. С по.честване-

ния излезли хора и му признали всичко 
като пътни разходи.

Това беше историята, разказана в до 
писката. Журналистът си взе хонорара 
от шеснайсет лава (чисти девет), плати

Във вестника се появи критична до
писка. За един наш търговец, който оти- 

слонове в Гренландия
22 2

шъл да купува 
— за работна ръка в селското стопан
ство ли, за цирка ли, не помня вече за 
какво. Игрива и шеговита дописка. В 

как човекът си из-

то на такива, меко казано, писания вест 
пикът само подхранва... — вие знаете 
много добре какво подхранва — и губи 
доверието на своите най-добри читате
ли.”
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1
Георги Друмев (НРБ)

нея се разказваше __

географски грешки
нове не намерил. Не че въооще I ’ жествената измислица да се пише Грен
но трябвало да отиде педесет мил си сметката в бюфета и заживя щастли- ландия вместо Исландия. С което ве-
години по-рано — така поне му в0. д0 оня момент обаче, когато в ре- стник се излага пред своите най-добри
ли гренландците. 0 дакцията се получи официално писмо с читатели. По тази причина някои редак-

Търговецът се отчаял неимовер подпис и печат. „Във вашия вестник аз ции („Ние не сме някои —б. р.) приемат
го. И правилно: народът от залъкаI съм представен като глупак, който ходи с голямо не желание критични дописки
деля за слонове, а той да закъс а да зт,упува слонове в Гренландия — пи по местни проблеми. Не било модерно да
педесет милиона години. Тогава се шеше с болка търговецът. — Никога не си пишат такива неща сега, в други вре

й за Париж. Взема първия самолет на „ съм ходил в тая страна по простата при мена сме били живеели и тя. И много
2 Франс” и право там. Къде ли че чина, че командировката ми беше до Ис- повече ще ти се зарадват, ако напишеш
^ калял: „Фоли Бержер” — няма, „ у ландия. При това става дума не за три- нещо шевничко против земетресенията в
^ Руж’’ (три пъти!) — пак няма' за ста хиляди франка, а за триста хиляди Сицилия или против тайфуна „Паола”.
^ Шан-з-Елизе въобще «е били чув_^ките долара — ако вашият сътрудник е тол- С голям уопех се ползуват също така до
^ такова нещо. Потионат от несполук КОва невежа, кажете му, че има и та- пиоки против ненаселената част от Ан-
2 си, обхванат от носталгия. чов?1^.гава Кава валута. Парите съм ги изразходвал тарктида. Да не говорим за Атлантида
й връща в любимото отечество, уу то за ^&нзмн и газирана вода — видно от — за нея може да си пишеш, каквото
й се случва най-страшното: в тоя Д• _ представената устна декларация. Що се ои щеш. Както си и пишат. Оттам поне
й триста хиляди франка, в оня джоо т,[ отнася до историята с кондуктора, тя е досега не е дошло никакво едно опро-
й ста хиляди франка — никъде нито ИЗМислена от начало до край — през жи вержение.
й- ТИМ. Ужас. Чак в счетоводството се вота |НИК0Га не съм се возил на трамвай. Което като факт е твърде окуражи- й
^ Ща, че сутринта в трамвая кондукгор ^ което мога да докажа с документ. Като телно. | - |
2 не му бил върнал рестото. Дооре, __„^..^ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ^СЛЧ^ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ^чЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ-^.'чх'ххххчч^>чччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччч\ч
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I2 Защо не разрешават въпро 
сите в своя колектив — о по 
всчо самокритика, по кому
нистически, защото повечето 
от тях са членове на Съюза 
па югославските комунисти?

М. А.
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НАУКА И ПРИРОДАтвшт> НИШ
2. VIII 1908 Защо днешните деца са по-високи?СТР. 8

Хората често казват: „Колко 
високи са децата днес!” Това на 
блюдение е вярно. Извършените 
през последните 100 години из
мервания на момчетаи момиче
та от различни части на света 
показват, че средните размери 
на децата от всички възрасти са 
се увеличили. Освен това уста
новено е, че половото съзряване 
на децата сега става на по-ран
на възраст: през поел едните 50— 
100 години децата от Европа, 
Северна Америка, Япония и ня
кои райони на Китай влизат по- 
рано в пубертета. Средната въз 
раст, при която опира растежът, 
е също по-ниска. В наши дни 
почти не се срещат хора, които 
да порастват значително след 
19-годишната си възраст.

Доказателствата за по-ранното 
съзряване на децата идват от 
два източника: регистрирането 
на възрастта, в която момичета
та се превръщат в жени, и реги 
стрираието на детско тегло и 
височина. Документи, в които 
са отбелязани размерите на де
цата през периода 1860—1960 го 
дина, има в няколко европейски 
страни. Най-пълно регистриране 
е било извършвано в Швеция. 
Учените разполагат с данни за 
размерите иа 8500 шведски 
ученици между 7 и 19 години 
от 1883 година. Интересно е срав 
нението на тези данни с ръста 
на учениците от 1938 година. За 
периода от около 50 година швед 
ските деца от една и съща въз
раст значително са увеличили 
размерите си: например петнаде 
сетгодишните са били с 10 сан
тиметра по-високи.

Изследванията показват, че за 
последните сто години се е уве 
личил ръстът не само на децата, 
но и на възрастните. „Пораства 
нето” на възрастните обаче е 
много по-незначително от детско 
то. Това показва ,че по-големият 
ръст на децата е пряко свързан 
с тяхното по-ранно езряване. 
Статистическите изследвания, 
направени в Англия за един дос 
та дълъг период, потвърждават 
това. През 1820 година средната 
възраст на съзряване на моми
четата е била 15,7 години, през 
1830—15,4 години, през 1880—15 
години, а днес —- само 12,9 годи 
ни. С други думи .днес децата 
достигат пубертета с 2,5 — 3,5 
години по-рано, отколкото преди 
един век. Тенденцията към уве
личаване на ръста и теглото е 
в хармония с по-ранното настъп 
ване на пубертета. Днешните 
единадесетогодишни деца имат 
размерите на 12-годишните де
ца от преди 30—40 години.

Коя е причината за по-големи 
те размери и по-ранното съзря 
ване на децата? Този въпрос, 
както всичко свързано с човеш
ката биология, е много сложен. 
Специалистите смятат, че проце 
сът е причинен от два основни 
фактора — средата и наследст
веността. Най-очевидният от 
факторите на средата е по-доб
рото хранене. Показателно е, че 
в периоди на гладуване расте
жът намалява и настъпването 
на пубертета закъснява. Когато 
тези периоди отминат, растежът 
отново се ускорява. С въпроса за 
достатъчното хране е свърза
но и по-късното съзряване на де 
цата от по-бедките социални 
слоеве. Още през 1610 година 
един учен отбелязва: „В Австрия

селските момичета узряват зна
чително по-къоно от градските, 
обикновено иа 17—18 години. То 
ва е причината да живеят по- 
дълго и да не остаряват така 
рамо.” Според този учен, причи
ната за тази разлика се крие 
във факта, че в града се употре 
бява по-мазна храна и повече 
алкохол.

Доскоро за причина за по-ран 
ното узряване се смяташе горе 
щият климат. Днес това звучи 
смешно. Ескимосите и негрите 
узряват на една и съща възраст, 
Средната температура на Земя 
та почти не е претърпяла изме

нения за времето, през 
протекъл процестъ на което е 

по-бърз0то съзряване на децата. 
Разбира се, не бива Да се подценява и влиянието иа 

воните фактори. Смята 
че, че те са свързани не 
с по-ранното узряване на 
та, колкото с общото

наследст 
се оба- 
толкова 

деца-
Увеличаване на ръста на хората.

Тенденцията към по-бързото 
порастване на дневните деца 
безпорна. Учените смятат, че 
основните причини за тозиггро- 
цес вече са известни, но все още 
има фактори, които не са проуче 
ни достатъчно.

ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ

Човешкият нос и миризмите
Но по своята способност очите» 

«а човека далеч надминават у- 
шите и носа. Човешкото око с 
малко упражнения може да ра 
зличава 60 хиляди оттенъка на 
разните цветове, което наистина 
е голяма способност.

Според твърдението на учени 
те и лекарите човешкият нос е 
в състояние да различава 6561 
различни миризми. При това не 
се казва колко от тези миризми 
са приятни за човешкия нос.

пнооун

Наказуемо флиртуване
бъде заловен как, сучейки му
стак, се опитва да се „хареса" 
на някоя жена на улицата, мо
же да разчита на.. . наказание 
от два месеца затвор.

Опитът на мъж да привлече 
вниманието на непозната жена, 
като суче мустака си, се смята 
в • Пакистан 
държане. А за в бъдеще, който

като непристойно

— Прочетохте ли Насоките? 
— Да ...
— И? ЗАБЕЛЕЖЕНО С КАМЕРАТА

•.. Отивам иа почивка!
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МЕЖДУНАРОДНА ФУТБОЛНА СРЕЩА

»РАДШ« »Ч0РНИ« 3:1
(Сурдулнца) (Брезник — НРБ)

По покана на СОФК-а в Сур- 
дулица неотдавна гостува брез- 
нишкият футболен отбор „Чор- 

Бяха дошли още някои 
спортни и обществени дейци от 
същия град.

Гостите минаха през новоот
крития граничен преход при с. 
Рибарци, Босилеградско. Футбо 
лният отбор „Радник” ще вър
не гостуването на 
най-вероятно в края на август 
или началото на септември та
зи година.

ни”.
брезничани

В тридневното престояване го 
стите от България посетиха Вла 
сйнско езеро и Лесковац. Също 
така се състоя и футболна сре
ща между „Радник” и „Чорни’’, 
която завърши с убедителна по 
беда на домакините от 3:1.

Това гостуване е потвържде
ние, че приетата програма за 
крайгранично сътрудничество 
ще се изпълни успешно.

М. В.

Как се отстранява кариесът?
Вместо книжки — карти. Картината е от Звонска баня. Мал 

чугани от училищна възраст изкусно, дори като възрастните 
картиограчи, тупат картите на масата. Детските игри, четене
то като че ли са им съвсем чужди.

Да се търси ли виновникът за това? Защо, когато се знае? 
Едното сигурно са родителите. Другите? Може би учителите, 
които не са развили у тях любов към книгата и полезния труд 
и игра. И към тях — вероятно и управата на банята, че не се 
е погрижила да създаде скромно детско къче, където децата 

биха си били само това, което са — деца, а не възрастни.

Кариесът на зъбите е едно от 
яай-разпространените заболява 
ния не само у човека, но и при 
животните. От него животното 
губи тегло, намалява и съпро
тивителната сила на организма 
му спрямно различните болести.

Шведският учен А. Щралфос 
е открил, че състоянието на зъ

бите при болните от кариес 
вотни се подобрява рязко, ако 
в храната им се добави кате-

жи-

хин. А ванилията и какаото са 
особено богати на това веще
ство.

Щралфос счита, че катехинът 
може да помогне много и в бор 
бата с кариеса при хората.
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