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БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ♦! ЮГОСЛАВИЯ'А'

ПразненсшЬо на сшадина на ЮНАти то. НА НАШАТА МЛАДЕЖ И НАЙ-МЛАДОТО 

ПОКОЛЕНИЕ ЖЕЛАЯ ЩАСТЛИВА МЛАДОСТ
Ф Шестдесет хиляди граждани на стадиона. Ф Пет хиляди пионери, младежи и войници въе, физкултурния спектакъл.

на лцрра п социализма. Обеща 
ваме Ти, че в този път шпо ед 
на задача нЯма да ни б-ъде тру 
Дна.

ЩаслиВ) рожден ден, драги 
другарю Тито!”

Другарят Тито пое щафетата, 
стисна реката на младия ра' 
ботник и благодари на всички 
носители На щафетата, на юг» 
сдавените народи със следните 
думи:

„На всички носители на ша 
фетата изказвал! своята най- 
Голяма благодарност.

Благодаря на нашите народи,

които с тази щафета ми| изказ 
ват своите поздравления.

На нашата младеж и на най 
младото поколение желая щас 
тне и сега, и в бъдещето, >ке 
лая им щастлива младост.”

След стихването на дълготра 
йните аплодисменти и възкли
цания стадионът стана удиви 
телец полигон за проява иа у- 
мението, усърдието и жизнено 
стта на нашата младеж и на 
шнте воини, които цял час и' 
половина с перкрасни; упраж 
нени!я поздравиха любимия ю- 
бидяр — президента Тито.

Няма мито едно ехо на на
шия шепот или гръмогласно 
поръчение, в което да не звъни 
гласът на отговорността за о- 
нова, което сме н за онова, с 
което можем да бъдем в тру 
да п създаването, стойността и 
усърдието.

Ние съзнаваме своето отго
ворно място в живота на на
шата социалистическа родина 
в нейния ръст и възход в ко 
ито всекидневно вграждаме 
своя творчески дял. В своя ре 
шителен път ние носим благо 
родието на борбата за по-до
бър живот и за пълни човетц 
ки отношених, продължавайки) 
революционното дело на преди 
шиите поколения-

За сходството и единството 
на всички младостн, които са 
текли срещу течението и гор
до, за пашите непрестанни мал. 
ки и големи строителства, за 
растежа на общността тг щас
тието на човека — работник» 
за Тебе, който непрестанно 
чувствуваш цялата широта и 
всички могъщи причини на 
нас — младите и най-младите, 
ние пишем с една единствена 
ръка на трудовата младеж то 
ва приветствие. Обръщаме се 
към Тебе като вълна на едно 
море като цяло море, проник
нати от деня, който ни си по 
дарил и който ние с устрем Ти 
го подаряваме на Тебе с поже 
лание да ни живееш дълго, за 
да бъдем щастливи.

Младежта и народите на Юг» 
славия”

ПриЬешсшЬиешо на ююслаЬ- 

скаша младеж и ютслаЬскише 

народи към друшря Тишо
С щафетната палка, която бе 

връчена на президента Тито> 
бе предадено и следното писмо 
на югославската младеж и юго 
славските народи, намиращо 
се в палката:

„Драги и обичан другарю 
Тито,

Под слънчевата светлина на 
май и нашите младн години, 
под ръката на строителите, на 
солидарността и иенресъхваша 
та революция, на ко>'то сме на 
следнитш и на които рамо до 
рамо, въпреки че нейните ге
ройства сринахме в училище 
го, но и неразделно растяхме 
с нея — ние, младостта на со

циализма, излигаме ръце за го 
здрав нз 1 есч: мч Твоите годи 
ни, които ни са близки, връсг 
нишки, скъпи и изпълнени с 
потвърждение на идеи и идеали, 
на труд и трудолюбие.

' Няма ннто една Твоя дума, 
пропита от твърдостта на кому 
ннет, да не е отправена към 
нас и която да не ни подмлад 
ява. Няма нито един велик 
ден, когато не сме с ТвЬя зо
рък, чист и решителен поглед, 
който ни облъчва и заяква. Нп 
то един мит от борбата за по 
добър живот, за пътя и поле- 
та на младите хора, който ги 
прави човешки по всестранни.

Другарят Тито приема щафетната палка от Йосип Харцет

В присъствието на президен 
та Тито И най-високи югославс 
ки ръководители на 25 май в 
следобедните часогА на Стадно 
на на ЮНА в Белград се състц 
яха заключителните тържествД 
по повод рождения ден ма пре 
зидента Тито и Деня на младо 
стта.

На президента Тито бе връ 
чена щафетната палка с при
ветствието на югославските на 
роди и югославската младеж, 
а след това в чест на Прези
дента бе устроен прекрасен 
физкултурен спектакъл, в гой 
то участвуваха младежи,^работ 
ници от Ниш (преди връчване 
то на щафетата), пионерите от 
Белград, девойки, войници ц 
младежи от Белград, Скопие, За 
греб и вогеници от ЮНА със 
символичните упражнения „Де 
сантът на Дървар".

Младият работник Йосип Хар 
цет от затребското предприя
тие „Янко Гредел”, стегнал прц 
ветственага щафетна палка, с 
лека крачка изкаЧва синия 
мост и застава пред ложата на 
президента. Хилядната маса ю 
следи с бурни Възклицания и 
стихва, когато той със забеле
жима възбуда произнася при- 
ветствеиие слова:

„Драги другарю Тито,
Предавам Ти Щафетата на 

младостта, която от строежа 
Скопие пронесоха по пътищата 
на революцията и социалисти 
ческото изграждане хиляди 
мои другари.

Уважаваме Те и обичаме Те 
зарад Твоята борба и Твоите 
грижи, за всички ни 
щи се хора на тази ртрана.

Щастлив съм, че от името на 
всички ни мога да Ти честитя 
днешния ден и да Ти пожелая 
още дълго да ни водиш по пътя 
на братството и, единството,

Празник на младостта в Босилеград
По случай Деня на младо

стта на 23 и 24 май в Босиле
меж да се покаже зрялост ка 
кто ог страна иа организато- 

град за пръв път бе устроен' рите, така и от страна на у- 
фестивал на населението от частвуващите в програмата- 
Босилеградска община, който Празнично разположение бе 
протече в атмосфера на стре- овладяло целия град и окол

ностите. Народ бе изпълнил 
улиците на Босилеград, за да 
види всяко изпълнение, да у- 
частвува в общото празнен
ство-

(Слепва на 2 стр.)

трудоТъргнала от Скопие и изми
нала стотици хиляди километ
ра из нашата страна, Щафета
та на младостта с приветстчи 
ето иа югославските народи и 
югославската младеж тържест 
вено бе връчена на президента 
Тито в Ложата иа стадиона.

Многобройни чесшиШки па 

другаря Тишо ош страната 

и ош чужбина
По повод 72 рожден ден дру 

гарят Тито прие многобройни 
честитки от трудовите колекги 
ви), стопанските организации, 
младежките актови и всички 
обществено-политически

жди за дълъг живот за прогре 
сд на нашата ст.раиа.

И много най-високи ръково
дители и държавници в света 
честитиха рождения ден на дру 
гаря Тито, изтъквайки неговите 
заслуги за опазване на сватов 
ния мир и мирното съжителст 
во между народите.

орга
низации в страната. В тях са о 
бединени най-добри пожелания 
от всички народи и трудови хо 
ра, изразени в искренитс мадо Една от най-успешните точки на фестивала в Босилеград
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I БОСИЛЕГРАДСКИ
ФЕСТИВАЛ

Моми в народна носияПродължение от 1 стр.
Двудневното празненство за 

почна в събота в 15 
часа когато в помещенията на 
основното училище бяха от
крити две ученически излож
би: първата — ученически из 
делия по общетехническо о- 
бразование и втора — художе 
ствена изложба на учениците 
от основното училище, къде- 
то се намираха и няколко ри 
сунки на ученици от гимнази 
ята „Иван Караиванов”- Съ
щевременно на футболното и 
грище започна мач между гра 
дската младеж, от една стра
на, и гимназията и средното 
икономическо училище, от 
друга.

Обаче тържествената атмос 
фера, която остана и следва
щия ден, започна в събота ве 
черта, когато от към гимна
зията тръгна факелно шес- 
тЕие. Тогава улиците на Бо-' 
силеград бяха изпълнени от 
многолюден свят- Факелното 
шествие мина през моста и се 
отправи по улица „Маршал 
Тито”, мина из други улици и 
задържа пред Скупщината и 
продължи по улица „Георги 
Димитров” към училищния 
двор. По това време простран 
ствого от моста до училището 
беше изпълнено от народ за- 
щото след факелното шествие 
започваше културната програ 
ма. В Босилеград не същес
твува зала, която би могла да 
поеме тази многочислена пу
блика. Затова организаторите 
бяха построили естрада пред 
старата училищна сграда. По 
ставените скамейки бяха тол
кова малко, че не позволиха 
да се проведат никакви огра 
ниченил с издаване билети, 
за което в този случай и ня
маше място- Въпреки закан
ващите се облаци, широкото 
пространство бе изпълнено от 
зрители-

На естрадата излезе хорът 
на основното училище в Бо
силеград, който с изпълнение 
то на песента ,,Уз маршала 
Тита” откри културната про

грама от тържеството. След 
него настъпваха други хоро
ве, тацови състави, дуети и 
соло изпълнения на народни 
песни, изпълнтели с народ

ни инструменти и театрални 
самодейци от основните учи
лища: Босилеград Долна Лю 
бата, Горна Любата и Горна 
Лисина, самодейци от ЮНА.

чилище з Босилеград, Долна 
Любата, Горна Лисина и Гор 
на Любата-

Вечерта продължи втората 
чаот от културната програма-

За отбелязване е, че основ 
ното училище от Бистър въо
бще не бе застъпено с нито е 
дна точка в програмата на 
фстивала. Причината за та
ва са някои слабости в учи
телския колектив, настъпили 
през последно време, които 
били една от сериозните гтре 
чки за нужната подготовка.

Противоположно на този лош 
пример, основните училища: 
Босилеград, Долна Любата, 
Горна Любата. Горна Лисина, 
гимназията и средното ико
номическо училище се пред
ставиха на фестивала с разна 
образни програми- Впрочем 
цялата програма на фестива
ла бе съставена почти от из
пълненията на училищата- 
Недостатъчно бе участието на 
младежтта, особено селската-, 
коя-го в Босилеградско все о- 
ще е числена.

най-тьржествената част от 
програмата. Същевременно е- 
дна девойка, войник и пионер 
ка издигнаха на специално по 
ставените стълбове съюзния 
и републиканския трикольор 
и партийното знаме. Щом три 
те знамена се развяха високо, 
зад училище-то отекнаха ръко 
пляскания. Районните щафе
ти пристигнаха една след дру 
га- С възбуден глас младежи 
и девойки предаваха щафети 
те с хилядите светли пожела 
ния до другаря Тито. които на- 
трибуната прие секретарят на 
Общинския комитет на Съзза 
на комунистите другарят Вин 
ко Стоянов.

След претигането и приема 
нето на щафетите, другарят 
Стоян Станков, подпредседа
тел на Общинския отбор на 
ССРН, произнесе кратка реч 
за делото на другаря Тито в 
въоръжената борба, за негозо 
то мъдро ръководене на на
шите народи в изграждането 
на социализма, за световната 
му известност като един от 
най-изтъкнатите борци за за
пазването на мира-

Парадът започна
Двадесет и чогвърти май до 

несе ново, още по-тържестве- 
но разположение в града. Дъ фестивал започва! — съобщи 
ждовните облаци бяха изчез- ха високоговорителите.

— Парадът по повод Деня 
на младостта и първия наш

Общо взето, първият фести
вал в Босилеград показа, чеС бурни сърдечни

Начало на тържественото шествие ръкопляскалия митинга има и условия, и сили, и ин-

нали- Чистото син*»о небе и 
блясналото, засмяно слънце 
обещаваха прекрасен ден, ка 
къвто желаеха и участвува
щите в програмата и много- 
числената публика. Развява
щите се трикольори по града, 
червените партийни знамена, 
маршовете от високоговорите 
лите, тържествено облечени

Улиците вече бяха пълни с 
народ-

През моста се зададе шес- 
ствието. Начело вървят двама 
младежи в бели панталони и 
бели фанАлки, които носят 
голям портрет на другаря 
Тито в маршалска униформа. 
След тях държавното и пар
тийното знаме. Няколко ме
тра подир тях момичето с чер 
вени панделки, траспарен-ти 
за другаря Тито, Съюза на 
на комунистите, за братство
то и единството в Югославия, 
за социализма и мира ■.. Ко
лона от младежи и войници, 
която представлява голямата 
присност и всестранното съ
трудничество между гранич
ните части на ЮНА и населе 
то, а особено младежта, от 
Босилеградско. В дългото тъ
ржествено шествие се издига 
и' зеленото знаме на движени 
ето „Горани”, чиито дела ве
че започват да красят с раз
кошна зеленина цялата ко
муна • •.

представлявахаграждани 
общата картина на тържес
твено разположения Босиле
град.

В девет часа точно.високо
говорителите млъкнаха. От 
към гимназията отекнаха зву 
ците на марш.

11 'ги
Винко Стоянов приема Общинската щафета

терес да се продължи в тая 
насока- Спечеленият опит по 
каза ка организаторите какво 
трябва да се предприеме, за 
да се отстранят известни сла
бости-

бе изпратена до другаря Тито 
приветствена телеграма, в ко
ято населението от Босиле
градско му честити 72-рия ро 
жден ден и му пожелава кре 
пко здраве, сили и дълъг жи 
вот за доброто и щастието на 
всички югославски народи и 
народности в Югославия, за 
социализма и укрепването на 
световния мир.

Подир това започна състе
занието по различни спортни 
упражнения между представи 
телите на гимназията ,,Иван 
Караиванов”, средното иконо 
мическо училище, граничари 
те, пионерите от основното у-

М. Присойски
Многолюден митинг 

и приемане па 
Общинската щафета

Тържественото шествие и 
многолюдната маса се събра в 
училищния двор, по улицата, 
минаваща край училището, — 
все до моста. Изпълнението 
на химната откри митинга —
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Победи
район

РАЗДЕЛЕНИ НАГРАДИ НА НАЙ-ДОБРИТЕВ Димитровград завършиха 
двудневните фестйвални търже 
ства, които всъщност бяха из 
п-ьлнение на най-добрите състе 
затели от „Срещите на райо
ните” започнали своето сърев 
нование от началото на май.

Фестивалът бе открит с физ
културни състезания и две из 
ложби. В Културния дом бе от 
крита изложба на домашно ръ 
коделие.и художествена излож 
ба на димитровградския худож 
ник Иван Петров „Завой 196з”. 
Вечерта се срещнаха мъжиге 
баскетболни отбори на Черве
на звезда от Белград и „Асен 
Балкански" от Димитровград, 
в която гостите победиха с 
51:49.

Вечерта иа площад Освобож 
дение се състоя митинг на мла

ннчката от Търнско Одоровцц 
ЗВЕЗДАНА КОСТАДИНОВА, а 
Ягодин Томов от Т. ОдоровцЦ 
за изпълнение на народни инс 
трументи. Ученическият фолк
лор от Т. Одоровцн също спа 
чели първо място, а за най-до, 
бър хор бе провъзгласен хорът1 
иа основно училище от Каме 
ница. За най-добър рецитатор 
бе провъзгласена Лида Асено
ва от село Смиловци.

Журито присъди специални 
награди на месгпи го органпза' 
цип на ССРН за постигнатите 
успехи в културно-просветна ра 
бота и разрешаването на кому 
налните проблеми. Първо мяс
то спечели местната организа 
ция на ССРН от Поганово, вто 
ро Трънско Одоровцн и трето 
място Смиловци. Райони Долна

пълни песента „Привет на дру 
гаря Тито” и „Няма граници 
между народите” и рецитал в 
съдействие на хора под ръко 
водството на Георги Шукарев, 
Ученическата музика изпълни 
увертюра от Булман и китка 
от народни мотиви и на края 
ученическата музика изпълнМ 
„Победен марш” от Асен Кара 
стоянов и „Реггублико” от Ни 
колич.

На 24 май тържествата про
дължиха със физкултурйи със 
тезания на учениците от ос 
новните училища, а Ь 14 часа 
•дапочна парада на физкултур
ниците и изпълнение на физ
културни упражнения на игри 
щето на „А. Балкански”. Много 
числената публика поздрави 
изпълнителите от гимназията» 
основното училище в Димит
ровград и пионерите от Каме
ница, Смиловци, д. Невля, Т. 
Одоровцн и Поганово. Съще
временно стана състезание по 
лека атлетика между отборите 
на „ А.Балкански” Димитров
град, „Тигър” Пирот и ,>,Желез 
ничар” от Ниш. Най-добри ре
зултати постигнаха състезате
лите по лека атлетика от атле 
тическрто пионерско дружество 
в Ниш. Бяха постигнати след
ните резултати: По бятане на 
100 м. Брат1ислав Николич, 
Ниш 11,6 м. Димитър Милчев 
Димитровград — 11,9. В хвър- 
лане на копие Свободан Стаме 
нкович от Ниш постигна резул 
тат от 47,20 м. Еленко Видано" 
вич, от Димитровград 40,12 м. 
в хвърляне на диск Троян Мом 
чилович от Ниш постигна ре
зултат 41,70 м. и Еленко Вида 
нович — 40,13 м. В Съревнова
ние по хвърляне на гюле побе 
диха Замфир Владимиров и Пан 
талей Донков от Димитровград 
с резултат 13,81 м.

Вечерта в градската 
на стана преглед 
добрите изпълнители от райо
нните срещи. Бяха изпълнени 
народни песни, настъпиха фол 
клорни ансамбли, 
хорове и др. 
на народни песни и с-ьвремен 
ни забавЬи песни първо място 
зае дуетът от'Смиловци Лалка 
Любенова и Станка Делчева. 
За първи глас на тазгодишния 
фестивал бе провъзгласена уче

се подготвиха 
25 младежа 300на българската 

Димитровград 
съревнованията между райони 
те зае — Поганово.

Район Поганово има 1,111 и 
збиратели с-г това 366 члена 
на ССРН. В 
внованието

народно с-г в 90 ученика, 
членове от Социалистическия 
съюз. По тоя начин над 400 
души от района взеха учас
тие във фестивалните сърев-

първо място в

нования-
Читалишето в Поганово съ 

що така не изостана в приго-

периода на съре- 
постигна видни

резултати във всички облас
ти на обществения живот- Ор 
ганизацията на ССРН 
на да работи за електрифика 
цията на района, засили иде- 
йнсгпол ити чес к ата

започ-

работа
всред членството, създаде бри 
гади на младите горани и ор- 
гарнизира 14 комунални ак
ции. При това бяха почисте
ни дворовете, белосани всич
ки къщи, уредени обшествени 
те помещения, поправени ме- 
ждуселските пътища, започна 
изграждане на пътя за Пога- 
новски манастир и други ак
ции-

В района съшо така са пое 
тигнати видни резултати в о- 
бластта на общественото сам0 
управление, учебното дело и 
в работата на останалите об
ществено политически органи

Успешно изпълнена точка
достта, който откри председа
теля
на съюза на младежта Мило- 
рад Златанов, а след товв при 
съствуващите 
представителите на младежите 
от районите- В изпълнението 
на културната програма взеха 
участие хорът на основното у- 
чилшце, „Моша Пйяде" от ДЦ 
митроврград ,който под дири- 
генството на Мишо Киров нз-

си за фестивала-товленията 
През миналата година са про 
четени 1828 книги, тържеот-

на Общинския комитет
ъзации.

За IX общински фестивал 
се направиха специални под
готовки. Покрай гимнастичес 
ките упражнения, учениците 
се подготвиха за бягане на 
800 метра, и в лека атлетика. 
Селската младеж подготви на 
родни игри и танци и някол
ко соло песни- За участие на

веко се отпразнуваха три го
дишнини на изтъкнати писа
тели, числото на постоянните 
читатели порасна на 265, в 
трите села от района — Пога 
ново, Драговита и Бански дол 
в периода на съревнованието 
се състояха 18 програми с ху 
жествено съдържание.

поздравиха и

гради
на най-

учидищни 
В изпълнениетосе опитаме да превърнем на

шия фестивал в среща на пи 
сатели и поети от всички народ 
ности в СР Сърбия. И тая го 
.пргна имахме това намерение, 
но поради недостатъчен опит 
в това отношение организаци 
ята не успя- Мисля, че това 
ще бъде културна манифюста 
ция от републиканско значе
ние.
Достатъчни ли бяха матери
алните Средства: за фестивала?

Според тазгодишната про
грама те са дос-татъчни, но а

СЕДМИЧЕН ИНТЕРВЮ

Ще шрябЬа да Ьнесем ноЬини 

Ь следЬащише фесшиЬали

Звездана Костадинова

Кеч, я получи специална награ 
да за организация и провеж 
не на районната среща в Долна 
Невля. Б. Ник*

При изпълнение на задачите, 
които с поставиха взеха уча
стие всички обществени орга 
низации. Въпреки това, че съ- 
ревнуЕанието не е достигнало 
желания ра гар, все пак резу
лтатите в комунално, * кул-гур 
но и стопанско отношение са 
налице. Тази форма на рабо
та трябва да се поддържа и 
занапред-

През (фестивалните дни в 
Димитровград побеседвахме с 
Илия Петров, председател на 
фестивалния отбор, който за 
нашите читатели оговори на 
няколко въпроса - 
— Какви трудности сте има

ли при организацията иа 
фестивала?
Някои от трудностите при 

организацията на нашите, фе-

ОСМИЯТ ПАНАИР НА ТЕХНИ
КАТА В БЕЛГРАД

На 24 май тържествено бе 
открит Осмият международен 
панаир на техниката в Бел
град, който ще трае до 2 юли 
т. г- На тазгодишния

кото миналата година. Чужде 
странните участници са донес
ли главно иеестиционни съоръ 
жекия и финни механически 
уреди — т. е. такива произве 
дения, които произвеждаме 
по-малко или още не произве 
ждаме и които могат да бъ
дат откупени в Югославия. С 
редица експонати пък се пре
длага кооперативно произ
водство с югославската про
мишленост-

Този панаир покрай основ
ната насока и цел за делово 
и техническо сътрудничество 
има и друго 
Панаирът се пада по време, 
когато трябва да започнем с 
осъществяването на седемго
дишния план, така че сегаш
ната степен на развитие на 
нашата промишленост, която 
е показана на панаира, пред
ставлява преглед на изходна 
та база, от която тръгваме към 
изпълнение на този план и 
коя-то след седем години ще 
бъде далече от многото, кое
то Ше постигнем.

панаир
участвуват 422 предприятия 
от Югославия и 746 представи 
телства на 27 страни или о& 
Що 1168 участвуващи. 

Югославската

отивали се повтарят от годи
на на година, затова за тях 
не трябва и да говорим. Оба
че искам да изтъкна извест 
ни трудности, които трябва 
най-малко да бъдат тема за 
разговор—а именно неактив 
ността на някои другари), ко- 

имат задължения
изпълнението на 
си това довежда

__ Съществува ли мнение, че
е нужно да се направят из
вестни промени в 
на провеждане на фести
валите?

начина
техника е 

от нашите най- 
и най-съвременни ггре 

дприятия, които излагат про- 
зведения, извеотни вече на чу 
ждестраннитепазари, или ггре- 
дСтваляващи последни пости
жения на нашата техника- Та 
ка например тук са произве
денията на нашите металур
гични комбинати, кабелната, 
автомобилната, моторната, е- 
лекронната и машиноотроите 
лната промишленост и др.

представена 
големиДа. Тази година ние се опи 

тахме да се изтръгнем от о-Ня 
стар и скоро шаблонизиран

на май
въвиго

връзка с 
програмата 
често пъти подготвената про
грама да остави твърде лошо 
впечатление на зрителите за
ради известни технически гре

начин на провеждане 
ския фестивал в Димитров
град. Ние сега 
съревнование 
ки състезатели от Общината,

нямаме
всич- едно значение-на

както по-рано, но състезание 
на най-добрите. Това дава въз 
можност хората да видят по- 
качесгвена програма и съще
временно програмата да трае 
по-малко време. Но изглежда 
че трябва да се внасят 
новини по подобие на срещи 
те в Свърлиг и други места, 
които имат и туристическо- 
комерциален характер. На пъ 
рво място идната година ще

шки-
— Вашето мнение за резулта 
тате от „Срещите на селата”?

Тези популярни „срещи на 
селата” у нас са всъщност 
„срещи на районите”, защото 
нямаме достатъчно младежи 
по всички села. Тези срещи 
започнаха в началото на май 
и според дадените пропози- 
дии дадоха отлични резултати

Чуждестранните фирми уча 
отуват тази година значител
но с повече произведения- То 
ва особено важи за участвува 
щите от социалистическите 
страни, които на тазгодиш
ния панаир заемат 100% пове 
че изложбена площ, откол-

Илия Петров
още

ко имиа промени, които вече 
споменах, тогава ще трябва 
да се предвидят по-големи ра 
зходи-

Б. А-
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Бележки от едпо събрание на избирателите и Димитровград
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ПОЛЕЗНИ РЕШЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
От две събрания на избира 

телите, които неотдавна сви
ка председателят на Общин
ската скупщина в Димитров
град — събрание се проведе 
само в първи район,' до като 
общото събрание за първи и 
втори район не се състоя пора

гава резервоарът, който снаб 
дява сегашната чешма тряб
ва да се хлоризира.

Събранието постави искане 
в района да се открие мага
зин, в който да се прода.ва 
хляб сутрин и вечер в опре
делено време-

дърма да се поправи, 
къдего я няма да се постави 
нова. Тази работа 'Де извър
шат гражданите с доброволен 
труд-

Забележително е предложе 
пието на събранието на изби 
рателите да се направи ули
цата между сградата на осно 
вното училище в .,Йовшина 
махала” и болницата- За цел 
та трябва да се изготви проек 
тос-метна документация, за да 
се Еъведе самооблагане или 
да се организира трудова ак
ция за построяването »а този 
обект. Събранието постави съ 
що така и въпроса за осигур 
яване на редовно улично осве 
тление. Изтъкна се и нуждата 
от откриване на магазин за 
колониални стоки за нуждите 
на таканаречките ,.сателит—, 
селища”, които ускорено се 
строят.

На края избирателите пое 
тавиха искане дс пазара та 
се построят обшествени кло
зети.

а там

ДЕЙСТВИТЕЛНО ЛИ 

НЕ НИ ТРЯБВА? • • •

Лиляна Георгиева, студентка 
по български 
питка
общинска скупщина, се объл 
нала нетод1авна към завеждащ

казва, че нормативните актове 
на Скупщината (значи без о- 
глед на значението им), с които 
со уреждат правата и задълже 
нията на гражданите, се обявя 

ват в печата и ,,по други въз
приети начини”.

език, стнпепдц- 
на Димитровградска га

ия просветата, да го извести, 
че завършва Следванието- 

Девойката не е чакала да я 
повикат. Не е позволила друга Тъкмо зарад тези други” въз 

Приети начини” споменаваме 
рите от Скупщината да я търс ,тезн разпоредби па общинския 
ят и преследват зарад стнпеп- статут, защото от тях пропзли: 
дията. Тя-.дошла сама и ми съ .за и гз-ьнрос-ьт: кой ще е тозй, 
общпда, че свършва следване- който ще се наеме е тази не 
то навреме и иска да започне 
работа. толкова проста работа по нре 

веждаието на общинските доИ какво?
Компетентен или не, завеж

дащия изрекъл шаблонните, не 
отколешни думи: Нямаше мяс 
то. Ще чакаш. Може би ще сц 
отиде някой, може да се разбо 

И упътил девойката да по 
търси място в друго учрвжде 
ние, защото може би там има
МЯСТО.

Нейното задължение на 
пендиакт- значи е 
но в миг.

кументи на езика на народност 
та и дали на Скупщината ще е 
все едно, колко преводът е ус 
пешен ,ако тази работа възло 
жи на неподготвено лице.

Значи има място и в самата 
Скупщина, тук до завежда
щия просветата и другите елу

"т ■■
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На трудова акцияли

С оглед, че улиците в тази 
част на града са неуредени, 
събранието реши старата кал

ди отсъствието, на мнозинство
то-жители на които -т-акъв човек 

е необходим във всекидневна Около 200 избиратели от 
първи район за пръв път ра
зискваха с етборника- Води 
се рзговор за уреждането на 
града. От разискванията и 
предложенията от събрание-

М. Б.ст.н
прекрате- та работа.

Обаче и това не са единстве
Завеждащият просветата е ните места, конто вече ги изис 

имал право. Сигурно е точно, кват новите условия на едно 
че в училищата няма свободни точно съблюдаване на разпоре 
места за

Из дейността на обществено - политическите 
организации в Босилеград

то може да се направи извод, 
че решенията, ксито са от 
значение за жизненото равни 
ще,

преподаватели по бъ \ дбите на Статута (и кенститу- 
гарски език. Но неговите думи циите ма републиката и феде- 
не говорят само за тази истп- рацията). Нима / библиотеката 
на. Ако нищо друго, те говорят 
и за това, че работни место за 
тези „излишен” от езикови спс

Повече жени на ръководни
постове

понеже со-града
чат на найважните въпроси, 
които трябва в най-^коро вре 
ме да бъдат разрешени с об
щински средства, доброволни 
акции и чрез местно самообла 
гане-

вне се нуждае от един по-запоз 
нат с литературата човек? Или 
на разните администрации по 

циа, листи все още се търсят са училищата .предприятията, кул 
мо по оная тясна ивица на про 
светно-кадровата политика, 
не широко, върху нуждата от
такива кадри и в другите служ на езика? Нали в статута 
бн.

туринте институции, дори и в 
а обществено-политическите ор- 

ганизаци не трябва ди познавач
В средата на този месец пред 

седателството на Конференди 
ята за обществена активност 
на жените в Босилеград устрои

: След всестранно обсъждгле 
па положението бяха приети 
заключения, според които ще 
трябва да се запознаят с поло 
женнето и останалите общест- 
Ьено-политически форуми, кон 
>го ще заемат отговарящо и пра, 
вилно становище, по-голяма 
ангажираност на ръководство 
то и пълна афирмацня на же . 
ните като възможно силен фак 
тор в разрешаването на отдел 
ни въпроси.

Също така прие се зеключо 
ние за оформяване на местни 
актиаи на Конференцията за о 
бществена активност на жени 
те, в центровете на комунрта.

Ст. Н.

е за
писано, че- цялата администра 
ния се води на езика на народ 
ността, с изключените на оная» 
която -е предназначена за кон
такти със служебни и други 
форуми извъи комуната и бъл 
гарската народност.

И прочее и прочее...
Струва ни се, че мнението са

След разискванията на съ
бранието на избирателите са 
приети няколко решения и 
предложения. Според заклю
ченията, в найгскоро време 
трябва да се обезпечи вода за 
пиене, защото водата, която 
употребяват гражданите от 
този район е замръсена. Зато 
ва се налага предприемането 
на спешни мерки за разширя 
ване и увеличение на мощнос 
тта на водопровода и включва
нето на този район в градска 
та водопроводна мрежа. Дот-о

Дали има място?
Ако бихме приели категорнч 

ното изказване на завеждащия 
просветата, трдбва да махнем 
с ръка и,да предложим на сту 
дентката да престои още една 
година в института, на някоя 
друга група, която обезпечава 
право на работа извън колиш а

Само не бива
С общинския статут се обез

печава, и определя, да се изда
ват решения и други актове та и нейните институции на те 
(ако затрябва) и на езика на риторията. 
националността. Също така се

заседание, на което централи:) 
тема зае 
‘жените па ръководните посто-

мястото и ролята па

йе.
Бе поднесен отчет — анализ, 

В който се посочи, че Босиле- 
^-радско като изостанал край 
не е имал възможности ясно 
да определи мястото на жена 
та в общетвеиото развитие на 
комуната и съответно на това, 
твърде е скромно числото на 
жените, които се намират на 
ръководни места било в обще 
ствено-политическпте организа 
уши, синдиката, различните 
дружества и пр.

мо на един служител в Общината.
та не стига да се реши въпро 
сът натака. студентката Георгиева 
и кадровите нужди на община

Мики НЕЙКОВ

щ ■

Двадесет годиии от освобождението на пашите краища

Освобождението на Босилеград
7. Васил Станчев

Продължение 
брой.

Пълното обкръжение 
ратмвната група от врага бе за 
вършено към 10,30 часа. Свър 
зад силите си врагът започна а 
таката с артилерийски огън, а 
след това предприе общо папа 
де ние за унищожаване на пао 
тизанските сили. В

от .миналия ка бригада да предприеме коч 
траатака по посока на Буцадс-в 
ска планина. С първия приет ьп 
батальоните

гът изобщо не забеляза изтегля 
нето на войските. Сутринта на 
7 май 1944 година със силен ар 
тилерийски огън готвеше ата 
ка върху напуснатите парти за 
меки позиции на Църиоок. Ко 
гато фашистите стигнаха до на 
пуснатите позиции, не намери 
ха нито един партизанин.

Трябва да се подчертае помо 
щта. която оказа на партизан 
ските войски местното населе 
ние. Населението на Църноощц 
ца, особено Караджина махала 
даваше и последния си залък 
за партизанските войски.

Днес в „Кин Стан” се издн 
га величествен паметник на бо 
йшгте
и сърби — в боя при Църио
ок■ На него дълбоко са вдълче 
ни следните думи:

„Тук, в борба против общия 
фашистки враг, героичните бо 
йци на народите 
Македония и България, ковяха 
братството и единството 
ду българския и югославските 
народи. За тази цел тук жерт

на опе
отхвърлиха врага 

от позициите му, ио към 16 ча 
са с пови подкрепления той от 
ново зае позициите. Щабът, па 
оперативната група тогава взе 
друго решение — да се съсрело 
точи огънят по посока на Бу 
цалевска планина, а изтегляне 
то да стане през нощта по дс 
дината на Бресничка река. По 
ради това по посока на Буцеле 
века планина бе хвърлен в сра 
женнето още един батальон ог 
I софийска бригада, а на кома 
ндванията бе дадена

стремежа 
сн да заеме върх Църиоок, вр 
атът щурмува Косовския от 
РяД. Около 20 минути се води 
ха ожесточени ръкопашни бое 
ве, в които паднаха жертви па 
едната, и на другата 
.Косовският отряд само 
на чета загуби три четвъртини 
от бойштге си, а врагът над 50

Бойци от Босилеградско
страна, 

от ед вуваха живота си най-добрите 
народни синове.

С. Ф. — С. Н.
Съюз на бойците от НОВ е Бо 
силеград

Босилсградският отряд, к _>й- 
то бе образуван няколко месе
ца след боя при Църиоок от 
Босилеградската група, участвч 
вала в съпротивителното движе 
ииВ преди боя, и нови партизи 
ни от Босилеградско, след осво 
бождението на Босилеград пре г 
септември 1914 гадта взе уч_-с

тис и боевете за освобождение 
то на рсосвободените части на 
нашата страна. На 15 март 19'*** 
година от Босилеград заминаха 
за Крагуевац мнозина стари п 
нови бойни, където се приклю 
чича :• 7 м V сръбска днв"зн>; н 
ччаствчваха в редица сраже 
шя против четнически групи 

и други вражеки съединения 
като дадоха свой принос за окоп 
чателното освобождение на на 
шата страна.

заповед
за изтегляне по посока Равна 
бука-Млекоминцн и посока Рп 
качев дол, Буцалево, Млекомин 
Ц'1. Съединенията трябваше да 
се съберат при село Млекомин 
ци. Защитата

македонци, българимъртви и тридесет ранени- До- 
13 часа врагът извърши 
три атаки, но без успех. След 
това, за да подпомогне своите 
сили, той хвърли в боя и ави 
ацня като бомбардира позппи 
ите на партизанските части все 
до 15 часа. При това положе 
ние щабът на оперативната гр 
упа реши един батальон от Ш 
македонска и един от I софийс

още

оставаше на по
зициите си към Буцалевска пл 
агата.

Изтеглянето започна в 21 ча 
са. Когато главните 
теглиха, към 23 часа започна и 
зтеглянето и на охраната. Вра

на Сърбия.,

сили се из меж

(Край)
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АОШ ПЪТ НА ПРЕДПРИЯТИЕ „ПЪТ“ Г

Малко иовече 

любезност другари!
I

★ Какво е намерил инспекторът по труда
В инфорамацията на инспек 

хора по труда в Общинската 
скупщина в Димитровград, ме
жду другото се говори и за ра 
ботата на отговорниците и 5ри 
гадирите в строителното пред
приятие „Път” от Сараево, кое 
то има строеж в Димитровград.’ 
Те „откъсват” от личните дохо 
ди на работниците, а касиерът 
не ги изплаща, например 12.378 
динара, както пийте в платеж
ния списък — вече „кръгло" 
12.300 динара, защото той, 
сиерът, няма дребно при ръка, 
а в другата ръка вече му осга 
ва добра сума, защото на този 
строеж работят над 250 работ 
ници. При изплащането на ли 
чннте доходи на работниците, 
правени са раВличнн здръжки 
за синдикален членски внос, а 
досега не са давали марки, или 
бележки срещу па.рите.

МиналаТа година 58 работни 
ци не са отивали на годишна 
почивка ни след 30 декември. 
След интервенцията на инспек 
тора по труда, с акт № 06-93301 
който търсел от управлението 
на строителството да „постъпи 
по закона”. Той е наредил до 
18 януари 1964 година писмено! 
да го осведомят дали работни 
пите са осъществили правото 
си за годишна почивка. Едва па 
6 февруари Управлението на 
строителството с акт № 110 ос 
евдомява инспекцията по тру
да, че ня1Кои работници са по 
лучили почивка, а някои пари 
чно обезщетение, въпреки че 
законопредписанията не позво
ляват гсд- почивка от една да 
се ползва в следваща1 година. 
Всички ония, които не са на 
време ползвали годишна почив 
ка не са получили билети К-15. 
Значи, работниците не са полз 
вали права, гарантирани със 
закона, а за това трябва да от 
товаря някой.

Казват, че в западните страни търговците продават лю
безност. Очевидци привеждат примери, че например и Италия 
продавачите на дамски обувки толкова хвалят красотата на 
женските крака и щедро разделят комплименти, че една женя 
вместо един купила 3 чифта обувки.

Изглежда, че на нашите търговци тези маниери са стра 
шш или ги считат като остатък на нещо застаряло. Нашият 
търговец ще ви посрещне навъсено, високомерно, ще го ви- 
лите как лениво се движи между тезгяфите и най-сетне ще 
ви поднесе купеното дори и без онова най-основното в граи:- 
данската етикешщ „заповядайте”.

Нашите търговци дори имат свон схващания н мерила 
за любезност. Това особено се забелягзва в малките градове, 

Димитровград. Ако влезнете в

, твото, пазачът Кирил Гигов бил 
отговорник, 

казал каквото му 
паднало па ум”.Пазачът Гигов 
отново се обърнал до Общиис 
ката скупщина и този път зая 
вил, че иска да бъде сменен от 
длъжност.

Един от новите 
казва: „Когато дойдох 
ителството, никой от ръковод- 
тгте лица, не искаше да гово-

пекцията по пазара и санн 
тарната и „какво казват те” 
за положението в строителст
вото. В информацията се пред 
дата да се направи преглед пад 
финансовата работа на строи 
телството.

За съществуващото изобилие 
от правни деликти инспекто 
рът по труда е поднел заявле
ние до Околийския съд за на
душения още ма 23 януари

мъмрен от своя 
който „му

работници
па стро

магазинаЛУ-ка- какъвто е и нашия 
най-напред ще ви измерят от петите до главата тогава при 
лагат своите мерила. Ако сте на пост, по-добре оолеченп, или 
ако, според тяхното схващане, значите вещо, за вас ще има 
любезност И повече. Но ако влезне някой човек или жена ог 

него няма усмивка, ня.ма любе'зни думи, няма времесело за 
за „ненужни” обяснения-

Ето един случайно доловен разговор в едни магазин в 
Димитровград между една селянка и един наш търговец:

— Моля вя се, искате ли /а ми покажете и онова друго 
чарче хасе, то някак сега ми наглежда по-добро.

— Мислиш ли ти, че ще свалям целия тезгяф за един 
метър твое хасе. Имам аз и друга работа,- я виж колко народ
чака.

На жената изминала 20 километра път да купи един ме 
остана нищо Друго но да потърси някой друг по-тър хасе не

любезен продава.ч или да се запъРне V дома с правни ръпе.
За да бълем справедливи трябва да признаем, 

чотоебителите често пъти проявяваме ненужен педантизъм, 
но това никак не значи,че трябва да се отнасяме с грубости.

И да допълним горната мисъл — трябва да продаваме 
и търпение и любезност.

Любезните маниери не изискват нито голямо напреже 
ние, нито някаква особена школа от страна на ония. кои го 
постоянно работят с публика. Сигурно всеки човек е изпитал 
какво значи, когато от пипето на някое учреждение се пока
же навъсеното лице на служещия и когато още първите му 
думи ви убеждават, че неговото „аз” прави дълбок непреодо- 

яз между нормалните човешки обноски.
приятно е, когато чуете на димитровградската 
гара гальовния 1лас от високоговошттеля ,„добре 

желаем ви приятно пътуване из па

че и ние

Наскоро през тези мост ще се развиват съобщения

ри с мене. Никой не говори 
за моите права н задължения. 
Само веднъж отговор:-пикът ме 
мъмра, че не съм знаел” да 
раротя’”. На строителството ра 
злично възнаграждават за едча 
и Съща работа Работникът Ло 
зан за 17 дни получил 8.000 ди 
нара, а Стоян за 20 дни — 5.130. 
Двамата са работили една и 
съша работа.

Друг един казва, че им е би
ло наредено от 1 април да ра 
ботят от 6 часа сутринта до — 
6 вечерта.

Обаче той не знае дали тази 
извънредна работа ще бъде за 
платена. И хигиеничните усло 
вия и работническите станове 
не са на нужната висота. ТСаз 
ват, че постелите им са нечие 
ти и дори има и въшки. В ин 
/формацията няма обяснение 
дали е имало намеса на иис-

(във връзка с повредения ра 
ботнйк, незаплащането на те- 
ренски добавки и неизползва 
ните годишни почивки и биле 
ти К-15). На това заявление о- 
колийският съдия за наруше
ния не е реагирал до днес.

Всичко това не се нуждае 
от коментар. Фактите говорят 
сами. Но сериозна забележка 
може да се направи върху ра 
ботата на контролните органи 
политическата работа на обще 
ствено-политическите организа 
ции в строителството, защото 
много
че те съществуват. За работни 
ческия съвет и неговите зада 
чи в така' създадените нехума- 
нни отношения към работника 
изглежда, че не можем и да се 
говори. Защото може би и не 
съществува.

дим
Колко

железопътна 
лошлн драги пътници, 
щата страна”.

-., /•
А. Йотов

5!!ь.

КЛАНИЦАТА РАБОТИ, НО 

НЯМА АГНЕТА
работнции и ме знаят,Колко малко се държи смет 

ка за човека в това строителят 
гтримепът на Вотгс-во показа 

\ав Митрович, работник в пред 
ггриятнебго от 5 май 1959 голи
на. На 12 октомври м. г. 
работник бива тежко повреден. 
Строителството 
испекиията по труда, въпреки, 
че е длъжно да направи това- 

бележка е

ни и неофициални изисквания, 
чийто знаменател бе ще бъ
де ли кланицата рентабилна и- 
ли няма?

И днес с точност не можем да . 
о-ттоворим на гоя въпрос, за
щото същата не работи с пъ
лен капацитет, а и не разполага 
е хладилници, които би могли 
да задържат месото и по ня
колко седмици.

Един друг факт е интересен • 
— както за селскостопанските 
производители, така и за земе
делските кооперации. Тазгодиь 
шното изкупуване на агнетата 
закъсня1, защото се чакаше .• 
кланицата да бъде оспособена 
напълно. Днес тя е и регистри 
рана, дори има разрешение и 
за износ.

Обаче изниква нов въпрос, 
който никой не е предвиждал. 
Когато се строеше кланицата , 
земеделските кооперации в Гор 
на Лисина и Долно Тлъмипо 
взеха участие при построяване 
то й. Беше договор жив доби
тък да не се изнася, а да се ко . 
ле в кланицата, като при това 
се задържат кожите — ценна. 
индустриална суровина — з-ъу> 
шат ветеринарни прегледи и

За построяването на новата
кланица в Босилеград са израз 
ходвани десетина милиона ли 
нара. Нейното построяване бе 
съпроводено с много официал-

тозн

не уведомило
М. Бакич

връчрча на 
Митрович 13 дни

а
жената ия 
след повпедата. И по-нататьк: 
обезщетение за отпуска по бо 
лест Митоович е получил към 
края на април тази година слел 

на инспектора

След иролеШнаша сеитба в Бо силесрадско

Без промени в сентбенето структуроинтеовении <гга 
по труда. ко«то зя случая 
домил и генералния директор 

в Сараево.

ур.е

на предприятието 
За какво говори постъпката 

-работниците
Тазгодишните климатичес- | тая година са засети само 2

хектара царевица. От остана 
лите пролетно-сеи’тбени кул
тури на площ от 3 хектара 
ще се отглеждат картофи и 
■то в Горна Лисина и Долно 
Тлъмино- Земеделската коопе 
рация ,,Напредак" в Босиле
град тая година ще отглежда 
зеленчукови растения и то на 
площ от 1,5 хектара.

В частния сек-тор са засаде 
ни 150 хектара с картофи. 
Тая култура, за която съще
ствуват извънредни клима
тически условия в тоя край, 
все оШе недостатъчно се от
глежда, а прилагането на но
ви сортове е Незадоволител-

сети са само 10 хектара.
От индустриалните расте

ния най-голямо значение има 
производството на тютюн, ко
йто тази година те се узели 
чи с два пъти в сравнение с 
миналата година- На площи
те в Райчилсвци. Радичевци, 
БраИковци, Горно и Долно 
Тлъмино, са засети 7.000 
стръка.

Опитът на голям брой част 
ни производители показа гол 
ямото преимущество на изкус 
твените торове. Подхранване 
•то на житните растения и из 
ползването иа торовете в зе
ленчука производството и 
ливадарСтвото обезпечиха го
леми добиви ст тези култури. 
Поради това чуждите от изку
ствени торове, особено от азо 
тчите са големи. Някои села, 
като Райчмловци и Радичев
ци, ка хектар са изразеходва 
ли средно по 100 килограма- 
Доставката на торове вършат 
земеделските кооперации, оба 
.че черти са случаите на недо 
стиг в най-нужните моменти.

Според мение на селскосто 
папските специалисти тая го

дина се очакват по-големи до 
биви отколкото през минала
та- Освен това за бо
рба срещу растителните боле 
сти, предимно картофения 
рбъмбар са приети мерки.

Миодраг ки условия бха твърде благо 
приятни за пролетното зася
ване и това даде възможЧоОг

към
и Йордан Рибич, които не 
са подучили теренски добавки, 
докаТо оставалите работници- 
За многобройните други, ^ла ги 
наречем „престъпления” на 
строителството длъжи са да по 

сметка обществено-полн 
тиНескит^е организации и орга 
ните на самоуправлението. За 
едужава

за навременно завършване 
ча сеитбта. Валежите, падка-

нали в началото и средата 
април, улесниха обработката 
на земята-

За сеитба в обществения се 
к-тор не може много да се го
вори, понеже площите са нез 
начителни и принадлежат гла

коо-

ведат

внимание и отноше- 
Киридггието на отговорника 

към пазача Кирил Гигов, кой
то се оплакал на инспектора па 
труда затова, че три месеца ря 
злично му изплащали личните 
доходи. Понеже

на земеделскитеено
перании. които ги 
повече като опитни площи, о 
тколкото за по-обемно произ
водство. В обществения сектор

използват
пр.инспекторът

направил служебна Въпросът се състои в това,. 
че споменатите две земеделски! 
кооперации и занапред изнас
ят жив добитък. Нещо повече, 
както нгг осведомиха в земе
делската кооперация в Босиле
град .цената на агнешкото ме
са заплащат с 20 до 30 динара < 
по килограм по-евтино. Тук ни 
се пожалиха, че те докато да 
намерят хладилници-камиони 
останалите земеделски коопера' 
цим изкупуват агнетата и от тя 
хпата територия и ги изнасят 
живи.

Както и да е, досега земедел 
ската кооперация в Босилеград 
е изкупила около 2.500 агнета, 
а 1.770 са продадени в Риека и 
на „Центрокоп” в Белград. До 
сега в Босилеград са дошли

по труда 
бележка и напуснал строители

но.
ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ 

НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО
Отглеждането на царевица 

е ограничено в околоността 
на Босилеград, Райчиловци и 
Радичевци, засетите площи 
възлизат на 50 хектара.

С житни растения, които 
най-много се отглеждат в та
зи община са засети следни
те площи: с ръж 6.331/0 овес 
8.530, и с ечемик 1-062 хекта-

биране на реколтата ще извъ 
ршат частните стопани- Лолу 
чените добиви ще бъдат раз
делени по равно.

Земеделските кооперации в 
Босилеградска община отдел: 
ят голямо внимание за разви 
тие на интензивно/ животно 
въдство. Те започнаха с уве 
личение на тревните площи е 
,,Равни Дел”, „Кремиково’ и 
„Рудина”. Над 400 ха гоюш 
ще бъде засята с еспарзе- 
та, италиански люй, детелина 
и други треви- В тая акция се 
стигна и до организирано съ 
трудничество между земедел
ските кооперации и частните 
производители. < Набавка |на 
семена и торове вършат ко
операциите, а обработка и при

Освен тора, за подобрение 
на породистия състав на доби 
тъка земеделските коопера

ции в Горна Лисина и Долно 
Тлъмино набавиха бикове мо 
нтафонска порода- Започна и 
изкуствено оплодяване на ед 
рия добитък. Тези дни се раз 
глеждат възможностите за о- 
формяване на разплодни стан 

при земеделските коопе

ра-
Отглеждането на фуражни 

растения е незначително: за-

два хладилника камиона, еди
ният с мощност 15 тона и лрупб 
ят с мощност 7 тона. Тези дни 
ще пристигне трети с мощност 
9 тона от Риека. Изкупвателни 
те цени са 270 динари по кило 
грам.

ции
рации в комуната.

Ст. Н.Вене ВелиновВ- Велинов
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ЗА ПО-ГОЛЯМА АКТИВ
НОСТ НА СИНДИКАТА

ИМДТ ДУМАТА ЧИТАТЕЛИТЕлш?
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НД ВСЯКА ЦЕНА ПЕЧАЛБАКолкото по се развива дими 
тровградската промишленост. 
Общинският синдшсален 
и синдикалните подружннци и- 
мат все по-сложни и по-трудни 
задачи. Броят на работннчество 
то нараства, но все още създа 
ването на истински промишлен 
работник изостава 
нието им. Може би 
това трябва да търсим

ните подружннци пасивно се 
отнасят към всички произвол 
ственн проблеми, дори и тота 
ва когато правата на работника 

Това констатира 
и Общинският синдикален 
вет въпреки ,че синдикална! а 
подружница трябва да действу 
ва като политическа сила, коя 
то да подпомага развитието на 
социалистическата лемокра-» 
ция. В „Свобода” където влия 
нието на синдиката върху хо 
да на производството е по-дру 
го, положението е другояче. 
Техническият директор не пуо 
иал работник, който закъснял 
по оправдателни причини — 
синдикалната подружница со

ми. На това помага и добре 
организиралата информативна 
и други служби и правилното 
отношение на директора към 
работническия съвет. Да 
жем, че работниците в това пре 
дприятие са със същите поли
тически и професионални 
лификации, както и 
предприятия. Но когато работи 
те се организират добре и ра 
ботата първи добре.

Ако Общинският синдикален 
Съвет обезпечи по-пълпо влия 
ние на синдиката върху зада
чите и мероприятията и отдел 
ните тпудовн организации във 
всеки случай и подружниците 
и Общинският синдикален съ

с-ьвет
Тези дни, гражданите от се 

ло Ресен, Босилеградско, твър 
де оправдано повдигат един вь 
прос, който за нас не е нито 
нов, нито неизвестен.' Това е 
в-ьггросът за пасищата и плаща 
мето на ботлика на земеделска 
та кооперация „Напредък" з 
Босилеград.

Хората се оплакват от цена
та като търсят специална ко
мисия, която да определи каче 
ството на пасбищата и според 
това и цената за глава от до
битъка.

Пасбищата, намиращи се в 
собственост на земеделската

лежка, дойдат до един положи 
телен извод което 
им посочи пътя И мястота 
и на условия за подобрено съ 
временно животновъдство.

саугрозеим. щека-
съ

квазад увеличе 
именно в другите

Ст. Н.причи
ната, те в организацията на ра
ботата им недостига конкрет
ност и смисъл за бързи и ефи 
хаснн мерки в многостранните 
задачи на Съвременните пред
приятия.

Такива грешки 

не са желателни
Ако погледнем дневните ре

дове в протокола на Общнмс 
хия синдикален съвет

На 24 т. м- бях в Ниш 
Петър пение очаквах предава
не по телевизията когато пи
онерите с-г цялата ограна че 
ститиха рождения ден на дру 
и другаря Тито- Моята радост 
беще още по-голяма 
знаех, че от Димитровград
ско беше заминала една гру
па пионери да предаде пода
рък на другаря Тито и да му 
честити рождения ден И на
истина след малко на екрана 
се показаха децата в наши на 
родни носии- Обаче каква бе
ше моята изненада когато но 
здравите на другаря Тито бя 
ха пренесени само от учили
щето „Моша Пияде” в Дими 
тровград, докато останалите 
училища в Общината не бяха 
изобщо споменати-

Мисля, че нова е голяма, 
просто неопростима грешка 
направена от страна на ония, 
които са подготвяли децата 
при техното заминаване в Бе 
лград. Нима е на мис-го и по 
тоя начн да се изтъква само 
едно училище, а другите зане 
маряват. Грешка е направе
на още при определяне на де 
цата, като са взти само от Ди 
ми-тровград-

Макар, че това е само фор
мална грешка, загцото нашит 
те чувства към другаря Тито 
са еднакви, все пак искам 
чрез нашият вестник, да обър 
на внимание та такива греш
ки вече да не се повтарят- 
Как могат да се забравят ня 
колко селски училища за сме 
тка на едно градско училище 
Именно за такова с нищо не
оправдано правене на разли
ка между селската и градска 
та младеж говори и другаря 
Тито по време на срещата е 
младите.

и с
„ не мо

жем да не забележим, че някои 
важни въпроси са отминавани 
или отлагани. На шест събра
ния на общинските синдикал
ни форуми са разглеждани —- 
Общественият план на община 
та. Ходът на личното потребле 
ние и цените през последните 
три години, Тезиси за 
пенсионно осигуряване. Учасги 
ето на жената в ръководните; 
длъжности, Подготовки и раз 
чаване на материалите за 
конгрес н асиндикатите, Подго 
товки за чествуване на 1 и 25 
май итн. — главно темц, които 
Не са поникнали от производст

кооперация, години наред ниго 
се подобряват, а бегликът се 
събира всяка година. Нещо по 
вече съществува тенденция 
износът й да се увеличава.

Подигамето па тоя въпрос се 
налага и от факта, те не само 
земеделската кооперация „На 
предък" в Босилеград прави та 
ка, а че и останалите земеделс 
ки кооперации постъпват полоб 
но. Нещо повече — лори Сек 
цията за горско стопанство на 
плаша от частните селскосто- 
пансик производители „бег 
лик” за ония местности, кои/ 
то се намират в нейна собстве
ност.

шш
защото

НОВОТО'

У

вените и други задачи в пред
приятията. Такъв подход към 
проблемите във всеки случай 
прави дори заседанията на Об 
щинския синдикален съвет да 
бъдат обобщени без ориентн- 
ровка и без прилагане на общо 
югославските становища към 
конкретните условия на синди 
калните подружници, а от това 
зависи засилването на соцалио 
тическите отношения, правил-* 
ното възнаграждавате в пред
приятията и жизненото равни
ще на непосредствените пронз 
водители.

Ше подкрепим тоя факт с ло 
вода, че няколко години наред 
в пасбищата на Ресен не е хвьр 
лено нито зрънце изкуствена 
тор, която да подобри тревата, 
ме са изразходвани никакви ма 
термални средства за подобре
нието им 
наплаша и по 250 динара за гла 
ва дребен добитък, а по 500 ди 
нара за говедо.

Какво говори гова?
Говори за едно неправилно 

отношение на земеделските ко 
операции към общественото и 
мушество ,за тяхна дезаинтере 
сованост в тоя отрасъл на сел 
скостопанското производство, 
за печалби на всяка цена. Ето 
къде се корени и причината, 
че частните селскостопански 
производители в лицето на зе
меделските кооперации виждай 
„социалистически пролавници" 
— както бе изтъкнато на едни 
събрание в обществено-полити 
ческите организации.

Ше посочим, че по тоя въп
рос е говорено доста, че на ра 
злични събрания се дават пред 
ложения, приемат заключения, 
но че и до ден днешен нещо 
по-сериозно не се предприема.

И затова съвсем оправдано 
гражданите питат — „Защо ни 
наллащат, когато вече на тия 
пасбища ни пъси лук не се ра 
жла?"

Аано отговорните в земеделс 
ките кооперации си вземат бе

В комбинат „Димитровград” а ежегодишно се
намесила и на работника било 
заплатено като да' е работил. В 
този случай предприятието гу 
би, но правото на работника е 
защитено. В това предприятие 
колективът е ангажиран чрез 
синдикалната подружница във 
всички производствени пробле

вет ще имат решително влия
ние върху изграждането на от 
ношенНята в предприятието, за 
изработката на статутите на 
трудовите организации, на за 
силването на пол итическата 
зрялост на работника и произ 
водителността-

Когато говорим за това тряб 
ва да кажем нещо и за метода 
на работа на този форум. Си 
гурно, че конгресният и пред
конгресните материали са о- 
риентирали синдиката как да 
организират своята активност. 
Обаче така както Общинският 
синдикален съвет е подготвял 
заседанията си не дава гаран* 
Ция, че от тях е имало особе
на полза. В практиката члечо 
вете на Пленума и Общинския 
отбор не са получавали предна 
рително материали на дневния 
ред а това довежда до там, че 
не могат квалифицирано да у 
частвуват в изграждането на 
становища. Покрай това за за 
ключенията от тези заседания 
подружниците на синдикалния 
дгьвет осведомява^ човек!, който 
Същевременно е и председател 
на подружницата.

С право констатират в Об
щинския синдикален съвет, че 
заседанията" са били много об 
ширни, обици което ще рече — 
неконкретай. Такава атмосфе
ра се отравяна и в работата на 
синдикалните подружници и то 
тава не е чудо, че и в предкон 
грес ната активност на заседанц 
ята на подружниците се отбяг 
ваше да се посочат неправилг' 
постите, а след тях „се говори 
за всичко", защото храта „не 
искат да си правят забележка 
един на друг”. Това говори, че 
непосредственият производител 
е все още политически недоста 
тьчно образован, а и професи 
онално неквалифициран. При 
това пък Общинският синдика 
лен съвет и синдикалните под 
ружници не са обезпечили в 
предприятията пълна афирма 
ция на конституционните сво
боди на критика и самокрши

М. Бакич

В ДИМИТРОВГРАДСКО ИМА 

УСЛОВИЯ ЗА ТУРИЗЪМ
Секцията по търговия в Око 

лийската стопанска камара в 
Ниш заедно

ния. Засега не е организирана 
продажба на овощия и зелен
чуци. Продажбата на сувенири 
и хубави изгледи от Димитров 
градско още не е организира!1 
на. В Димитровград все още не 
е организ‘ирана продажба 
стоки за чужденци-туристи по 
намалени цени, а като причи 
на се споменава липсата на ка 
дри.

със Секцията за 
гостилничарство и туризъм и 
Туристическия съюз 
през април и в началото на май 
редица заседания с представи 
телите на търговските и други 
организации, които участвуват* 
в туристическия оборот в око 
дията, на които се

проведе

на

разисква 
Върху подготовките за предсто 
яхция туристически сезон.

Някои търговски 
ции не са достатъчно схванали) 
ролята и мястото си в развитие 
то на туризма и затова беше 
предложено на тези въпроси1 
занапред да се обърне по-голя 
мо внимание, а по най-важни1 
те проблеми да бъдат осведоме

П. Р. учител от 
Димитровградско

организа
С. Хофман

юшшшпшшйишш в
— Тръгни с него! — каза с-у 

дено, иронично, и о думите 
й заглъхнаха в трепета на ти 
шината.

Бях станал. Тръгнах. Вече не 
чувах гласовЬ. Почувствувах се 
виновен: защо тъкмо не се на 
мерих когато те са тука. Думи 
на укор забучаха в мене като 
рой оси. Не чувствувах тиши
ната.

И видях: две сенки се разо
тидоха. Това е край, или нача
ло на някаква игра на тня сей 
ки на ъгъла. Тогава моята сян 
ка се пъхна в сянката на къща 
та, чийто един осветен прозо 
рец на първия етаж трепереше 
от звъна на думите:

— Сега се пристига., налп? -
— Няма да влезеш в моята 

Къща. Нека те държат у тяк, 
когато ти са по-големи прияте
ли от мене — сечеше един глас.

— Моля те, татко, разбери, 
беше Боро, за когото съм "И 
говорила...

— Не искам да зная. Какво, 
той няма ли друга работа, ос 
вен да бъде всяка нощ с тебе!?

1— Успокой се малко, ах не
щастник, като че ли никога не 
си бил млад — предупрежда
ваше друг женски глас.

— А ти я защищаваш! Всич 
ки ще излетите от къщата ми. 
Като че ли е заслепяла. Не ви 
ждаш ли, че ни лъже! Кой е 
тоя лудак!? Не

Иван Цекович

ни членовете на трудовите ко
лективи, които същевременно1 
ще бъдат мобилизирани в от
страняването на забелязаните: 
слабости. Някои търговски ор 
ганизации не са посветили до
статъчно 
товките за туристическия се
зон.

ПРОЗОРЦИТЕ НЕ ВИ
НАГИ СА ЗА ЛЮБОВвнимание на подп>

Димитровградското търгонс- 
кие предприятие „7 юли” беше 
лонело решение магазинът за 
самообслужване да работи не 
прекъснато от 6 до 20, а в не 
деля от 6 до 10 часа преди о- 
бед. Това работно време е 
твърде изгодно за туристите 
Магазинът е снабден с колони 
адно-хранителни стоки, парфю 
мерия, разни месни произведе

Минавате по нея.
Тя може да има калдъръм, и 

ли асфалт, това не е от значе 
ние. Ще се различават само по 
отзвуците. И може би сенките 
на тази нощ в нея...

Улицата 
ще на любовта, оазис на без
сънието. На- първия ъгъл две 
силуети се обърнаха след мече:

— Не ви ли е тъжно да бъде 
те така сам? — зазвънтя мъж 
ки глас.

— Тъжно? А кой знае, може 
би и не е — мина женски глас 
по улицата. — Впрочем, опитай. 
Аз отивам...

— Какво значи това Горда- 
на?

— Значи, че ми са стига тия 
ъгли и капии. И зидовете по 
дъха ни разпознават...

— Как така изведнъж?
— Не. дълго мисля за тоза. 

Омъжвам се...
— За кого?

— Все едно, за тебе не. Не 
искам да проведа век с един 
слепец...

— Пусни ме да ида. А ти вьр 
ви с него.

— Как така?
— Хубаво.
■— Как така говориш, 

га да те позная! Какво 
с тебе? Когато знаеш, че така 
силно те обичам, че за тази л*о 
бов е тясна и тая безкрайна 
нощ и тая тишина, която само 
ти ужилваш с тия неразумни 
думи...

— От ъгъла този глас развъл 
нува всичко, като че ли иска
ше да насели улицата. И тя да 
повтаря същото, ако тя отиде.

— Успокой се малко! Вразу 
ми! Остави думите на спокойс 
твие...

— Отивам, не искам да зная 
— Рязко каза тя.

— А аз, накъде?

малко пристани
не мо 
става

ка.
В борбата против отрицател

ните явления в „Механик” на 
пример на изборната конферен 
ция на подружницата един 
член на синдиката критикува 
честите командировки на ди
ректора и на ръководните лц 
ца. На Манев, който подкрепил 
дискусията на работника, ди-* 
ректорът грубо отговорил.

Общо яВДенне е, че синдикал

ЗАВИДНИ УСПЕХИ
За залесяване на голините 

в Бабушничка комуна досега 
са дадени 1.923 трудодни ка
то при това е залесена площ 
от 44 ха и 161 хектар са очи 
стени от гъсеници. Стойнос
тта на тези акции възлиза на 
51-448-600 динара.

е син на Рокфе
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Художествена изложба на Иваж Извънучилищна активност на ученицитеов:

ДОБРА ОРИЕНТИРОВКД„ЗАВОЙ 1963“ Ако случайно ви нанесе път 
в Димитровград в пет(ък гла 
сът на говорителя по високото 
ворителите, които висят по те 
леграфнитг стълбове ще ви на 
кара несъзнателно да наостри 
'те уши1 и послушате предаване 
то. Темите на предаването са 
от Димитровград. Пояснението 
за това, кой води ръководи то 
ва предаване сигурно ще ви из 
"ненада, защото то се организи 
ра от учениците на гимназия 
„;Йосип Броз Тихо*” в Димит
ровград под името трибуна 
„Младежка дума”. Тази еми
сия е една от многобройните 
извънучилищни активности ма 
учениците в това училище и, 
най-вероятно, гражданите зна 
ят само за нея, защото всеки 
петък им напомня, че с-ьщест 
вува.

Трибуната „Младежка дума" 
има постоянни и временни ру 
брикИ. С рубриката „Нашата 
уводна статия” и „Гост на сод 
мицата”, гражданите се освед^ 
мяват за най-важните събития 
в страната, родния град и Об
щината. В това предаване се 
четат статии и вести от днев 
ката преса, които редакцията 
подбира или изнася някой от 
политическите и стопанските 
ръководители.

рубриката „Гост на седми 
цата” вече три пъти бяха гости 
представители на работничес-.

адта младеж, които запознава 
да и учениците и гражданите 
с работата на младежките ак. 
тиви в димитровградските пре 
дприятия. И рубриката „Из на 
шите предприятия” има за за 
дача да обърне внимание на 
учениците и да ги запознае а 
производствените процеси и по- 
ложението на работника като! 
производител и управител. ,3а1 
{гази рубрика статии пишат са 
мите ученици-сътрудници.

Материали за рубриката „За 
бележено около нас” и „По тро> 
тоара” изключително подготвят 
Ученицик:ътрудницн и чрез 
нея изнасят свои впечатления 
по всички проблеми в града, 
във връзка с елементарната 
култура и други явления на 
нашата улица, а които не са 
в унисон с образа на нашия 
младеж днес. Интересно е ор
ганизирането на разисквания 
върху филми в рамките на те 
атралното кабаре и „Звучните 
новини0. В тези рубрики нае* 
тъпват познавачите на филмо
вото изкуство, а в театралното^ 
кабаре се организират разиск, 
Вйния около дадените теат
рални представления в Димит
ровград.

В „Звучните новини" често 
пъти се чува думата на наши 
те най-млади литератори за. 
Негош, Андрич, Ботев и по ггра 
блемите в съвременната литера. 
тура.

И спортният живот намира 
отражение в новините чреа 
„Спортната панорама”, докато 
периодическите рубрики се ор 
ганизират по повод на някой 
празник.

Без прекаляваме можем да 
кажем, че трибуната „Младеж 
ка дума” е не само важен мо 
мент във възпитателно — обра 
зователната работа в това учи 
лище, но тя успя правилно да 
ориентира интересите на уче
ника към проблемите на нашата 
действителност, а от друга стра 
на помага на гражданите' да се» 
запознаят с най-важните въпро
си в комунта.

По случай рожденият 
на другаря Тито 
младостта

ден
и Деня на 

в Димитровград 
бе открита изложба на Иван 
Петров на тема „Завой 
1963 година” Всъщност 
са 25 графики тематично 
рзани със събитията станали

ло, като същевременно от вся | збираем 
ка картина личи определена

на хората, които та
ка много желаят да имат не-

през
това
свъ

при наводненията на село За
вой.

Самата тема, известна на 
зрителите, вече дава извест-

глени предразположения за 
дане на изложбата, но разби 
ра се художникът е успял не 
само да даде илюстрации за 
тези драматични 
село и един край; но чрез 
ята творческа

дни в едно
сво

преживелица 
да изтъкне всички особености 
на селянина от тоя край — лю 

■ бовта му към родната къща 
и близките, солидарността на 
хората в нещастието, и други 
типични свойства на човека,
който побеждава трагичното 
и създава нови условия за 
живота на пострадалите.

БЕЗ ДОМ

Всичко това художникът у 
спява да изтъкне чрез своите 
графики ,да възбуди зрителя 
с първата картина, когато се 
леката камбана възвестява 
за нещастието, което идва, до 
последната когато на повръх 
ността на езерото се назират 
нови изгледи на победилия 
човек. Откривайки истината 
за колективната трагедия на 
едно село Петров успява ^да 
развълнува своите зрители- 
Именно това прави картините 
да бъдат близки на зрители
те, не само по темата за коя
то толкова много са слушали 
но и по дълбоко, правдиво, ре
алистично, емоционално рису 
ване на това събитие- Това 
караше хората да се връщат 
и по няколко пъти да заста
ват пред създадените ликове 
и отново, още по-силно, по 
своебразен начин да доживя
ват катастрофата на Завой.

Тази изложба, всъщност 
драматичен документ на едно 
бедствие

мерка между светлите и тъм
ни контрасти.

Графичният език ня Иван 
Петров е близък и твърде ра

гевата графика в своята къ
ща и в предприятието където 
работят.

ч В

Б.Николов

АНКЕТА В БАБУШНИШКАТА ГИМНАЗИЯ

СЛАБ УСПЕХ И НЕДИСЦИПЛИНА
(

В гимназията ,,Вук Кара- 
джич” в Бабушница в края 
на първото полугодие успе
хът на учениците беше слаб, 
поради недисциплина, която 
във всек случай пречеше на 
нормалното обучение. Доста 
ученици получиха и наказа
ния. И покрай това, че в на
чалото на учебната година в 
гимназията бе формиран Сре 
дношколски комитет на Съю 
за младежта, повече от 300 у 
ченици, организационните фо 
рми на идеейно-политическа 
та работа в гимназията не по 
добриха положението. Затова 
с цел да се открият причини 
те за слабото вляние на мла
дежката организация върху 
работата на учениците, Об
щинския комитет анкетира 
176 ученка в тази гимназия. 

Отговорите на ' поставени
шиите «ншшпшшшшш епшш11гпн1Ш1потшшлнш1шш11шпш11

въпроси сочат основните не
достатъци в работата на уче
ниците, за чието отстраняване 
през следващата учебна годи 
на повече сметка ще трябва 
да поведат и класовите общ
ности, и Средношколския коми 
тет и преподаателите-

Интересно е, че 801 на сто от 
анкетираните учници не да
ват отговор на въпроса: ,,Рол 
ята на младежката организа
ция в училището”. Един огго 
вор, като чели съдържа осно 
вната мисъл на всички. Той 
гласи: „Не зная, никой не ми 
с обяснил.” Подобни отговори 
са дадени и въпроса за рол
ята на класовата общност. Поч 
ти всички анкетирани са съг
ласни, с това, че методите и 
работата на всички препода
ватели са добри, но — учени
ците не са достатъчно внима 
телни, че идват неподготвени, 
че преписват домашни упраж 
нения и тн.

Според тази анкета, някои 
членове на Средношколския 
комиигет не са в с-ьстоянии да 
отговарят на възложената им 
длъжност мито като ученици, 
нито като авторитети в учили
щето. Също така, почти всич
ки анкетирани са съгласни 
че перодавателите, с изклю
чение на някои, нс оказват 
помощ на младежката органи 
зация, а много от тях и не 
присъствуват на нейни сабра 
ния.

ции, а особено съюзните- То
ва показват и факътът, че са 
моинициативно 
спортни терени и засадиха 
над 10-000 разни, дръвчета- От 
г.тногсто приявили се да учас 
туват в построяването на Ад 
тиатическата магистрала, то-

поОгроиха

ва училище ще изпрати само 
15 души, колкото са определе 
ни от Околията- И, Денчев Милош Бакич

ОТКЪДЕ СРЕДСТВА ЗА ТЕЛЕ
ВИЗИОНЕН ПРЕПРЕДАВАТЕЛ 

В ДИМИТРОВГРАД

изтъква всички
те положителни черти на чо
века от тоя край. За всичко 
това допринасят и изразните 
средства, с които разполага 
Петров- Всяка кар-тина допри 
нася за да се получи едно ця

С Обществения план на Д:ь | ри с Електронната индустрия 
Митровградска комуна преден- в Ниш за набавката на уреди 
дени са 2,5 милиона динара- зй за телевизионната система, ко 
телевизионен препредавашел за ято фабрика „Пионер" ще тря 
включване в телевизионната бва да монтира до 30 кУни тази; 
Програма. С този акт е предви годш1а. 
депо от местно самооблагане 
да се обезпечат още 2,7 милнз 
на динара за тази цел. С това 
са направени първите по-серио 
Ини крачки за построяването на 
уреди за телевизионен прием.

Пара.пелн0 с твва, определе 
па е и комисия за организира 
ие на работата около построя 
ването на този важен обехг, 
който ще има голямо 
ниие за Общината. Употребата 
ца телевизори в този край си
гурно ще привлече толкова не
обходимите специалисти в ди
митровградската 
пост,, които сега трудно се ре
шават да работят в Димитров 
1-рад. Досега комисията пзвър 

редица работи: снет е тере 
нът и определена височината 
Козргща край града за пос
тавяне на ТВ-приемник и анген 
нна система, трасиран е и да
лекопровод, предприети мерки 
за набавка на стълбове и тн 

И. Д. Сега комисията води прегово

т
лер да я изпровожда всяка 
нощ- Казаха ми, че постоянно 
я виждат по някакви кафенета 
и барове и то не с един, а...

— Татко, па това е неговата 
компания...

— Зная, зная. Само още^ утре 
напускай. Да не те намеря!

Тишина вече нямаше и в мо 
я?га сняка.

Окото ми пълзеше след кръс 
тосаните сенки на голите пла 
тани. Ах, колко хубаво се игра 
ят. Това ли са някакви суптил 
ни игри на вечни любовниии. 
Тръгнах след тях. И докато мо 
ята сянка се хващаше в хоро 
от смях на вечните любовници, 
от близкото дърво залъкатушц 
ха трепети на целувки:

— Дали ще бъде малък един 
живот за нас двамата? — чух 
каза тя-

— Не, Ясна, и сега сме едно, 
нали?

От силната прегръдка чу се 
отново трепет, по—силен.

— Може би. Когато отидеш 
в Англия някой Джуди и Мао 
лен напълно ще ме изтласкат? .

— Не! Ще бъда на острови
те, но знай, — моята любов не 
ада пороби ни Тихия океан.

— Да вярвам ли?
— Като че ли тези сенки от 

Ново ще играят когато се за 
върна.

Помислих си. И те гледат се 
пкитс. За да не им пречи шу 
мът на моите крачки, тръгнах

край ледените стени и т-ьмии 
прозорци, тихо. Всичко беше 
тихо, все по-тихо докато се пи 
иближавах до капия.та, която 
споменава и моето име кога 
го скрибуца. Обикалям често 
но не искам да я сърдя» Все 
по-тихо пълзя и срещам очи 
на призраци и сенки. Сепна ме 
приглушеният звук на радиото.

Тук съм вече пред нейната 
капия, разбрах.

Погледах в първия прозорец 
пред себе си: защо свети сега?

Дали е сама?
Дали да я изненадам?
Няма да се разсърди, Дълго 

не сме се видяли. Ще й кажа, 
че нощес се върнах от път.

И дигнах ръка. Почуках. Чух 
тъп звук на крака.

Открехна се и другият прозо 
рец. Приближих. И желание, 
и стягане на ръце, и много ду 
ми. Не е сама, баща й дошъл, 
но това не й пречи полугласно 
да се радва.

Докато да се отвори третият 
прозорец:

— Как така нямате уваже ■ 
отсече Зъл женски глас. Не 

е есга време за приказки. Събу 
ждате уморни граждани...

Прозорците не винаги са за 
любов.

— Данко, ела утре!
С нейна усмивка продължих 

да будя сенки по тъмната уля

Анкетата показа, че всички 
ученици обичат трудови ак- значе

ВЕЧЕРНОТО ПОЛИТИЧЕСКО 
УЧИЛИЩЕ ЗАВЪРШИи

В течение на тази учебна го 
дина Народният университет в 
БабуШница организира различ 
ни семинари и сказки в район 
тгите нентри — Велико Бонмн- 
це, Звонци, Любераджа, Сгре- 
лъц, Долни Стрижевац и Стол, 
която слушаха над 200 членове 
на Съюза на комунистите в ко 
муната.

промишле

ни!
ние

Виолета Симеонова успеш
но изпълни няколко народни 
песни иа фестивала в Боси
леград-

Съпровождат: Йосифоц и 
Петков.

Освен семинарите, в Бабуш
ница завърши с работа посто
янното шестмесечно вечерно 
училище __,което посещаваха 38 
души, от"които с успех завър

шиха 35.ца.
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ШШ СЪРЕВНОВАНИЕ МЕЖДУ 

ШШП СИНДИКАЛИТЕ ГРУПИ
ФЕСТИВАЛНА

шотохоониК а — 7-юли 7:6 (повторно 0:1)
В третия кръг:
7-юли (Услуга, Балкан) — 

Нишава (Градня) 2:1

ЖПГ — Циле 3:1 
„Свобода” — СУП 3:0 
Общинска скупщина 

юли 1:3

В чест на Деня на младос
тта в Димитровград се прове
доха масови състезания по 
футбол между отборите на 
Синдикалните подружници от 
града-

В първия кръг бяха пос>тиг 
нати следните резултати:

7-

Комбинат „Димитровград— 
„Братство” (Механик) 6:0 

Във втория кръг:
ЖПГ — Свобода 1:0 
Комбинат

Във финала се срещнаха о 
•тборите на ЖПГ и 7-юли. От 
борът на ЖПГ заслужено по 
беди с 3:2- Голове

©

за отбора 
на ЖПГ отбелязаха Воино- 
вич, Лукич и БранкоИлич, а 
за 7-щли Гюров и Търша.'

-Димитровград”

СПРШИЧНИ СЪВЕТИ ^ Всичките срещи между син 
дикалните подружници бяха 
масово посетени от граждан
ството- Особено голям инте
рес съществуваше за среща
та между отборите на 7-юли 
и Комбинат „Димитровград”. 
В първата среща Съдията на 
прави груба трешка, защото 
неоправдано продължи регу
лярното време така че отбо
ра на Комбината успя да из-

Ако з квартирата ви има вла 
слагайте съд 1 

вла^ а
тя се навлажни 

дъното просушеге я на слънце 
и оставете отново. Така солта 
ще ви направи теляма услуга.

тази работа да се върши ве
чер когато нсмашните си ле
гнат и когато на никого няма 
да пречим, а до сутринта зсич 
ко е сухо.

) а под кревата 
Със сол. Солта всмуква 
Та, а когато

раЕни резултата. Победител 
на тази среща бе излъчен с е 

1 динаесетметрови удари (7:6). 
Зарад неправилното продъл
жение мачът бе анулиран и 
в повторната среща отборът 
на 7-юли победи с 1:0, въпре
ки. че в отбора на Комбина
та играеха седем .играли от 

Ако в едни литър вода сва „Асен Балкански”, 
рите китка магданоз и с нея 
после измивате лицето си, лу 
ничките, които се псяЕяват на 
кожата през пролетта, бързо 
изчезват.

Останали смлени орехи, 
които можете да употребите 
дълго иреме след това ако ги 
измешате със ситна захар. По 
този начин остават пресни и 
вкусни.

Ако сте сигурни, че черната 
ви рокля Няма мастни петна из 
чистете я добре с четка, наго 
пена във вода и оцет. По то
зи начин ще отстраните прах- 
та, а самия 
предишния си овят. Докато е 
още влажна роклята изгладе
те през кърпа.

Физкултурно упражнение' па лост

плат ще получи

Копринени рекли не се чист 
ят от праха с четка- Прахта от 
тях се отстранява 
ако 
кърпа.

Победителят, 
ЖЙГ

отбора на 
получи като награда 

футболна топка.
най-лесно

се прегла »и с кадифена

Ггоро Гюров& ** .V

АСОЦИАЦИИАко печено тесто не можете 
да извадите от съд, обърнете 
го наопако, а дъното му обло
жете с влажна кърпа.

Бисквиди и разни сладка ще 
се запазят по-дълго време ако 
ги оставили в \обре затворена 
кутия, дънс-го на кеято сме по 
сипали със захар.

Успешно - изпълнена точка

вод ,'Дня на младостта на 24
май ТАЗИ ГОДИНА на обед в 
гостилиичарского 
тие...” Значи, поканата е вали 
дна и за идущата година.

МАЛКО
ХУМОР

предпри.т
Прането на дантелените 

пердета задава агного главо 
болия на домакините, защото 
ако ги сушим на въжето кРа 
ищата се изтеглят и те изгуб 
ват формата си. Ето едно ре 
шение за сушене на дантеле
ните пердета. Изпраното и ко 
лосано перде се разпростира 
на пода като краищата се из 
теглят дотолкова да получат 
първоначалната си форма. А- 
ко помещенията са тесни, мо 
же да се сплатят на две и та 
ка да с еосушат. След това бе 
гло се гладят. Най-удобно е

Някои другари от Общинскц 
скупщина в Димитровград 

задължени по финалсните, раз! 
глеждайки фестивала заявиха.

— През идущата година, за X 
фес-тивал средствата за агита
ция и пропаганда ще бъДат :ю 
малки.

та
На общия обед за гостите и 

организаторите на IX фестивал 
в Димитровград тази година бе 
поканен и Цветан Еленков — 
преподавател в основното учч 
лище. На излизане той се поч. 
въди на приятелите си, че и на 
следващия фестивал ще бъле 
на тържествения обед.

— Как така,?
— Много просто, каза Елен- 

ще пазя тазгодишната

Защо?—запитаха органи
загорите.

— Затова, защото афишите и
лозунгите, написани тая год. 
може да използвате 
наж, когато действително ще 
се празнува 73 рожден ден ча 
другаря Тито, а не както е на 
писано сега.

още вед-
— Какво търсиш гух?
— Искам да се осведомя за поведението на ученикаков,

покана, а на нея пише: „По по л


