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ЦЕНА 10 ДИНАРАВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ/

Още една мисия на мира ПРЕД ИЗБОРИ
ЗА РАБОТНИЧЕСКИ СЪВЕТИПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО 

ВЪВ ФИНЛАНДИЯ
екове на работническите с-ь ве
ти и 67.761 член на управител 
ните отбори).

Подготовките за избори, кои 
то в много колективи се съвпа 
дат с чувствителни промени, в 
стопанската система, трябва да 
дадат в-ьзможносг за по-голя- 
мо виляние на трудовите орга 
низации е разпределението на 
личните доходи а ведно с това 
и на по-ефикасно стопанисване 
и повишение на жизненото рав> 
ни ще.

На първите с-ьбраиия на тру 
ловите организации вече се за 
Оелязва доминацията на някод 
ко основни теми: разширяване 
на самоуправлението в стонан 
ските единици. усъв-ьршенству 
ване системата на разпредсле- 
тше на доходите, приспособява 
пе на производството към ну 
■ждите на увеличаващия се из
нос. изнамиране на в-ьтреиппг 
резеови за повишение на жиз 
неното равнище, определяне 
на дългосрочна програма 
развитие на стопанските орга 
низации и под. Същевременно 
това са и задачи, в коитЪ ще 
се види знанието, умението и 
упопитостта на новите органи 
на управление. Затова тези за 
дачи определят ясно, както 
никога до сега, и профила ма 
кандидатите за нови членове 
на органите на управление.

Демократическата! 
цедура при изт-ькване на 
кандидатите, която е предвиде
на с новия избирателен закон 
дава възможност в органите на 
управлението да бъдат избрани 
онип. които колектив-ь1г же
лае. Изключването на ролята 
на синдикалните организации 
в директното кандидатиране И 
пренасяйки това на терена на 
политическите подготовки яа- 
изборите новият закон дава то 
ва право на събранията ,на тру 
ловите хора, на всеки Член на. 
колектива.

Сигурно е, че предизборните 
разисквания в трудовите коле
ктиви не ще бъдат лишени и 
от критики на изминатия п-ьт, 
на всичко онова, което спъва 
по-бързия материален ход и ра 
звитие на самоуправлението. 
Залцото без остраняването па 
слабостите не може да се в-ьр 
ви бързо напред. Последовател 
ността в- разпределението спо
ред труда и развитието на все 
по-непосредствено самоуправле
ние вече се показаха като! си* 
гурни средства на този път.

В много трудови организации | 
вече са в течение подготовки
те за избори на нови работни 
чески съвети и другите органи 
на управление. Освен формал
но-правната и организационно 
^техническа. страна на изборни 
те приготовления тв-црде важ 
На е и обществено-политическа 
та дейност, която трябва да се 
развива паралелно в трудови: 
те организации. Затова в мно 
го колективи голямо внимание 
Ъе посвещава на подготовката 
на докладите, които досегаш
ните органи на управление 
Ще трябва да изнесат за своя- 
Та работа. От разискванията, 
които по този повод ще бъдат 
Започнати се очаква много.

Тазгодишните избори на ор
гани на управлението ЦМат из 
ключктелно значение. Те са 
Първи след новата Констнту 
■ция и непосредствено след \ия 
конгрес на ССЮ и по време на 
оживенМ разисквания пред Оо 
мия конгрес на СЮК. Това е 
с-ьщо време, когато в трудови 
те организации се вършат под 
готовки за донасяне на нови 
норматшши актове: статути и 
годишни планове.

Изоорифс ще се произведат 
въз основа на новия избирате 
лен закон, който ст-ьпи В сила 
■на 16 април. Този закон, тръг 
вайки от конституционните на 
чала, чувствително разширява 
избирането на органи на упра 
влението, а от обшата избирате 
лна система пренася демокра 
тичните принципи на кандада 
тиране, рпозо®ав>\не, ротация 
т. п. От отделно значение е то 
ва, че тези принципи не се от | 
насят само до органите в стона 
нството, но и в областта на об 
тцествените служби.

Изборите за нови органи на 
управление идват след изтича 
нето на богат мандатен период 
на сегашните работнически, съ 
вети. Изтеклите две години ра 
бота на Тези органи характе 
ризират положителни тенден
ции в стопанството и все по- 
силен ръст, което е, преди всич 
ко, резултат от активността на 
самите трудови! организации и 
техните органи на управление.

Това с период на по-нататъай 
но засилване на социалистичео 
Ките обществени отношения, 
а преди всичко афирмацня ка 
самоуправлението и разширяват 
не на неговата кадрова база.
(Днес в около 20.000 стопански 
организации работят 212.467 чл

На 1 юни замина на сфици 
ално посещение във Финлан 
дия президентът на СФРЮ 
Йосип Броз Тито, придружен 
от другарите Коча Попович, 
Богдан Църнобърня, послани

тич, Любо Дръндич и генерал 
— майорите Лука Бабич и Лу" 
ка Божович,

Специалният самолет с пре
зидента Тито и официалните 
лица се приземи в Хелзинки

на тази северноевропейска 
страна.

-На самото летище президен 
тът Тито и останалите гос-ти 
бяха приветствувани от пред
седателя на градския съвет 
на Хелзинки, който изтъкна, 
че Финландия високо цени 
заслугите на югославските 
народи през Втората световна 
война и енергията, с ко-ято 
Югославия в следвоенния пе 
риод е създала материални 
условия за благосъстоянието 
на нейните народи-

В, отговор на това привет
ствие президентът Тито бла
годари на гражданите на фин
ландската столица и на офи
циалните лица за сърдечното 
посрещане и за оказаната 
възможност да посети и се 
запознае' с тяхната страна. 
Той изказа надежда, че посе 
щението и разговорите, които 
по този повод ще се водят, 
ще съдействуват за по-ната
тъшно запознаване и взаимно 
сътрудничество в разни обла
сти, за което съществуват не 
обходимйте условия- Вярвам 
също така — каза Президен
тът, че това ще бъде нашият 
скромен принос към усилия
та, които се полагат в Света, 
за да се осъществи по-добро 
разбирателство и осигури тра 
ен мир '.

На 2 юни преди обед започ 
наха официалните югослав- 
ско!финландски разговори р 
дух на приятелство и сърдеч 
ност.

Чуждестранният печат отбе 
лязва това пътуване на пре
зидента Тито като пътуване с 
цел още веднаж да бъде пот 
върдена политиката на мирно 
съвместно Съществуване и не 
обвързване.

на

ЩШТь-' •
; -\ '• -

про-

Президентът Тито

14,30 часа югославско вре- 
На летището югославски 

те ръководители бяха поСре- 
домакина Урхо Ке- 

на Финлан

Финландия Момчило вка във
Сибинович, Далибор Солда- ме-

щнати от 
конен, президент 
дия и други официални лица

Р0ДИ0Н МАЛИНОВСКИ 
В ЮГОСЛАВИЯ

заместникаПо -покана на 
на Върховния комендант на 
СФРЮ и държавен секретар 

отбрана армей-

Пета общинска конференция на СКС в Босилеград

на народната 
<Гкия генерал Иван Гошняк, на 
.27 май пристигна у нас марша
лът на СССР Родион Мали- 
новски начело на съветската

с това

СЕРИОЗНИ ЗАДАЧИ ПРЕД КОМУНИСТИТЕ
/

На 28 май в тържествено окичената кинозала в Боснле- 
Петата общинска конференция 'ра. Съюза навоенна делегация и 

връща посещението, 
през септември миналата го
дина направи на Съветската а 

на ЮНА

град се с-цстоя
комунистите в Босилеградско. Гости на конференцията бяха 
1 другар*4* ВАСА СМАЕВИЧ, член на ЦК Ма СКС и другарят 
СТОЯДИН ДЖОКИЧ, секретар на Околийския 
СКС за околия Лесксвец. Пред делегати и гости бе изнесен 

за досега-цната дейност на комунистите и ре

което

комитет нармия делегацията 
начело е Иван Гошняк.

посещениетоПо време на 
маршал Малиновски и члено 
вете на делегацията на Съвет 
ската армия прие президен- 

Републиката и Върхо 
вен комендант на въоръжени 
те сили на СФРЮ маршал 
Йосип Броз Тито. По време 
на приема маршал Тито връ
чи на маршал Малиновски о 
рден народен герой като приз 
нание за извънредната уме- 
лост в борбата против общия 
враг както и заслугите му в 
укрепването на приятелските 
отношения между въоръжени 
те сили на СССР и СФРЮ.

отчет|еи доклад
ферат за предстоящите нм задачи. Накрая бе избран нов Об- 

за чийто секретар отново бе изабран другарщински комитет, 
ягг ВИНКО СТОЯНОВтът на

За илюстриране ще приве 
дсм фактите ,че например, в 
Общинския отбор на ССРН 
от 31 член — 30 са комунис
ти, в Общинското синдикал 
но вече, наброяващо 15 члена 
— 12 са членове на СКЮ, в 
девет местни организации от 
99 члена в ръководствата, 53 
са членове на СКЮ, в 43 под 
ружници на ССРН от 129 чле 
на в ръководствата — 86 са 
комунисти ипр. — изобщо фа

В отчетния доклад между 
другото се изтъква, че въпре 
ки нарастналата 
на комунистите в останалите 
общественошолитически орга 
низации вСе още не е достиг
нато онова равнище, което се 
гашните условия налагат.

Броят на комунистите, анга
жирани в ръководствата на 
останалите организации- по 
казва, че това е сила, 
може да постигне значителни 
успехи. ' ,

активност

Деловият президиум на конференцията

лата работа се стоварва вър
ху гърба на няколко души,, 
коигго работят, докато болши 
нството е без претензии за за

(Следва на 2 стр-)

кти, които говорят че с мал
ко повече ангажиране на ко
мунистите, организациите би 
могли да осъществят далеч 
по-големи успехи-

За съжаление, все още ця-

По време на десетдневното 
си пребиване в Югославия 
съветската военна делегация 
ще посети много места и пред 
приятия в нашата страна.

която
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Изявление на Президента Тишо ио иовод смьрШШа на ПеруНЕРУ ПОЧИНА ЧОВЕЧЕСТВОТО ЗАГУБИ ЕДНА 

ОТ НАИ-ВИДНИТЕ ЛИЧНОСТИ 

НА ДВАДЕСЕТОТО СТОЛЕТИЕ
Нп 27 май в Ню Делхи по 

чина на 74годи1шиа възраст 
индийският министър — 
председател и известен ра
детел за световния М1гр Джа 
вахарлал Неру. В присъст
вието на официални лица 
от много държави и на три 
милиона индийци фгюто на 
индийския водач бе изгоре
но на клада на хълма Радж 
гат Недалече от Ню Делхи, 
а пепелта Посипана в реки 
те Ганг, Джамна и Сарасват.

В цЧла Индип дълбоко жа 
лят за огромната загуба. 
Провъзгласен е 12-дневен 
траур н безкрайни колони 
продефцлнраха край мъртво 
то 7)гло па Перу.

И целият свят прие с дъл 
бока скрт.б смъртта ща изве 
спиш борец за мира. Най- 
знамендон личности, между 
конто н президент-ьт; Тито, 
Изразиха съболезнования до 
индийския народ и изтъкна . 

ха огромното значение и ролята на Перу в съвременната све
товна история-.

В изявление да псчг|та н радиото президентът Тито из
тъкна: „Загубихме велик държавник, приятел и борец”.

Неру бе една ог най-знатни- 
те личности ,на съвременния 
сват. Най-блив-ьк съратник и 
наследник на Махат па Ганди, 
той не тръгна изцяло по след
ите ма неговата пасивност, а 
пое пътя .на устрема към ново 
то — кя,м социализма.

Поел кормилото на Индия от 
първите дни на нейната незави 
симост той разбираше, 
човечеството и на 
народ е необходим мир.

„Нам — каза Неру в едно ни 
тервю — ни трябва лпгр, не за 
да станем силни,'но за да съ 
ществуваме”.

Под негово ръководство Ин 
дия разви приятелски отноше 
ния с много страни на света.
Особено приятелски отношения 
се развиха между нашата стра 
на и Индия, които бяха затвор 
Дени с разменните посещения 
на президента ТиГго в Индия 
нпез 1954 и 1959 година и на 
Перу в Югославия през 1955 И 
19.61, когато присъствува 
Белградската конференция на 
необвързаните страни. Тогава, 
по време на първите срещи ме 
жду двамата знатш! д-ьржав-

ва. Той определи насока на ней | 1955 година, кохаяо предизвес- 
ното прогресивно развитие т. | та новата програма за изграж 
е., социалистическата насока.’. дането на Индия по сопкн листи 
Като човек с д-^лбок смисъл за чески образец. Тогава Неру за 
хуманност и широко познава 
пе не само иа обстоятелствата

Президентът на Републиката 
Йосип Броз Тито даде по по
вод на смъртта иа Джавахар- 
дал Неру за югославската нре 
са,, (радио и телевизията след
ното изявление?.

— Вестта за ненадейната см 
ърт па великия вожд на инди 
гееки народ Джавархалал Не
ру дълбоко потресе всички ни. 
С неговата см-ьрт индийският 
народ претърпя тежка загуба 
защото той напуска сцената по 
време па бурно вътрешно и ме

яви, че Индия трябва да вър. 
вй по пътя на социалистическо
изграждане, защото това е еди 
нственият в-ъзможен начин ин

в своята страна, но и на меж 
дуиародпото положение. Перу 
умееше да намери време и при дийският народ, възможно по 
трудна и отговорна работа ща 
чело ща своята страна, да зае 
ме, особено след Втората све
товна война, И едно от най-зна

-скоро да се оттърси от своята 
неразвитост. Мисля, че фезя ду 
ми индийският народ никого 
не ще забрави и те ги следи в
своето ио-натат-ьшно развитие.чителните места в междуиарод

Джвархалал Неру

гцици бяха формулирани и пър 
концепции на идеят-х запитге

мирно съвместно с-ьществува- 
не. която днес все повече ста- Джавахар- „ 

лая Неру Ь 
взе активно ю 
участие 
в работата Щ 
на Белград-Щ 
ската кон- & 
ференция Ц 
през 1961 щ 
година

ва дело, и сн е извоювала лос 
гойно Място в световната поли
тика.

Неру бе в-ьрл поборник за нз 
дигаие ролятр на Обединените 
нации в разрешаването на ост 
ри международни проблеми. 
„Проблемите — казва Неру, — 
пред конто стои човечеството, 
са жизнено (значими и не мо
гат да бъдат предоставени ма 
малко страни или ма влияние 
то на лични интереси В тяхно 
то разрешаване трябва да бъ
дем широки и обективни. ООН 
като тяло единствено може 
може да разреши това”

Неру е мъртав. Остават о 
Оаче да звучат неговите спо
койни, но убедителш! слова, 
че „въпросът ка войната к ми 
ра е въпрос на всяка страна 
— малка или голяма — и зато 
зц всяка е длъЛкна да поеме 
отговорност и да допринася за 
мира”.

че па 
индийския

Вестта за смъртта на пое- 
миер Неру приех с дълбока 
печал, особено поради това, че 
бяхме приятели и че сътрудни 
чехме. Спомням си за на|шгте 
чести срещи и разисквания и 
знал с какъв реализъм знаеше 
да осветлява отделни коупни 
ицоблеми от международен ха 
рактер. Нашето сътрудничест- 
во беше твърде сърдечно, при 
телско и плодотворно.

За югославския народ, който 
високо - цени Неру като виден 
държавник, вели/: рпиятел и 
велик борец за мир и към кого 
то хранеше несподелени симпа 
тии — това е голяма загуба.

Аз вярвам, че прогресивните 
и миролюбиви сили в света ще 
знаят и ценят приноса на Не 
ру, който той през своя плодо 
творен живот, покрай всички 
задължения към своята стра
на, даде на миролюбивото и пр 
огресив,но човечества?.

■ И в този случай аз отправям 
моето дълбоко съчувствие към 
индийския народ за тази нане 
тина голяма загуба с желание 
Храбро да я понесе й да следя 
йътя на неговия велик строя 
'тел Неру.

ните събития, в борбата 
мир.

С неговата смърт необвърза 
ните страни, страните в разви 
тий и в широк смисъл цедпЯт 
свят изгубиха един велик бо 
рец за мир, който твърде доб 
ре познаваше международната 
обстановка, правеше всичко, 
което можеше, н допринасяше 
човечеството да не стигне до 
Ръба на нова световна катастро 
фа. Всйчкн ,ние които бяхме за 
едно с него и сътрудничехме 
чуетвуваме трзи голяма загуба. 
Аз мисля, че човечеството е за 
губило велик държавник и ед 
на от най-вид ните личности на 
двадесетото столетие, която със 
своето значение надминава и 
двадесетия век.

Вярвам, че индиг^ският народ 
само физически е изгубил своя 
водач, че духом ще остане с не 
го. и в по-нататъшното си раз 
витие ше следи прогресивния 
Път, по който го водеше Неру. 
Все още си спомням за удивите 
лния слян и твърдост, които 
показа на годишната конферен 
иия на Конгресната партия в 
Авадия, край Мадрас по време 
на моето първо държавно посе 
Щение на Индия през януари

жду народно развйгие, кога го 
неговият принос би бил от го 
ляма важност. Неру е строи

Ин-тел на нова съвременна 
дия- Неру дълбоко познаваше 
душата на своя народ. През дъ 
лгогодижнното каторжничество 
я тъмницата той подробно изу 
чи традициите 11 душата на своя 
народ. И когато Индия със сво 
ята борба извоюв-а независи
мост, Неру застана .начело ка 
то строител в изграждането 
на една нова, модерна държа

иа

Д1. НЕЙКОВ

Пето обшинско конференция 

но СНС в Босилеград
(Продължение от 1 стр.) 

дълбочен обществно-полити- 
чески живот.
КОМУНИСТИТЕ В ПРОИЗ

ВОДСТВОТО ТРЯБВА ДА 
БЪДАТ НА ЧЕЛО

След проследяване дейност 
та на комунистите в органи
те иа самоуправлението, обсто
йно бе разгледано мястото на 
комунистите в производство
то, особено на онези в селско

сем малко обръщат внимание
произ-

то производство, индус-триал 
ните предприятия и пр-

В отчетния доклад се под
чертава, че основна задача на 
комунистите в селскостопан
ското производство е да бъ
дат образцов пример в прила 
гането на съвремените, науч
ни мегоди в селското стопан 
ство. 'Гук бе отбелязана и па 
сивноСтта на земеделските ко 
операции,, които все още се 
занимават с тъг~о:зия а с-ъв-

на селскостопанското 
водство. И тук, през послед
ните години, са направени ня 
колко крачки напред но това 
съвсем не съответствува на
условията и възможностите-

По-нататък бе изтъкнато, 
че съществуват примери, ма
кар и тяхното число да е о- 
граничено, където комунис
тите — производители, непо
средствени или посредствени 
пренебрегват 
интереси.

Дискусията показа, че тря
бва повече стегнатост в орга
низационно отношение, пове
че ангажираност в проследя
ването на отделни отрасли в 
обществено-политическия жи 
вот, по-активно участие в ор 
ганите на общественото само 
управление и управление, по 
голяма идеологическа работа 
заздравяване на кооператив
ните отношения в селското 
стопанство.

В разискванията взе учас
тие и другарят Васа Силевич 
който между другото се спря

Ош Белградския панаир

Прес конференция в българския щанд
Представители на българ? 

ската търговска камара и из
ложители от тази Страна на 
Осмия международен панаир 
на .техниката в Белград устро 
иха на 25 май преди обед в 
своя щанд конференция по 
печата. Директорът на бълга 

• на българския щанд Ратко 
Миланов изтъкна пред жур- 

България

условия за жива .търговска ра 
змяна и всестранно икономи- 
ческо сътрудничество.

Между Югославия и Бълга 
рия през последните осем го 
дини стокообменът се увели
чи за около десет пгьти, а с 
търговския протокол за наето 
ящата година се предвижда и 
по-нататъшно разширяване на 
взаимните доставки-

Досегашният стокообмен ме 
жду двете Страни главно се 
основаваше на взаимни доста 
вки на разни машини: напри 
мер машини за обработка на 
метал, селскостопански маши 
ни, някои видове машини за 
хранително-вкусовата индуС" 
грия, дизелови мотори за кег 
раби и- друго. Досегашният 
стокообмен включваше и Д° 
ставки на произведения от че 
рната и цветна металургия, а 
Югославия изнасяше в Бълга 
рия още огнеупорни матери
али, електрическа енергия и 
хартия.

обществените

налистите, че
тази година Идва
панаира в Белград с желание 
да се запознае с икономичес
ките успехи на югославските

на

народи и да запознае югослав 
ските стопански дейци сър 
стопанските си възможности.

„Нашето дълбоко желание 
е каза представителят на 
българските изложители — в
рамките на нашите 
ности да допринесем 
татъшното развитие на сътру 
дничеството между двете бра 
тски с-грани. Съседството 
Югосдавия и България създа 
ва извънредно благоприятни

възмож- 
за погна

върху някои организационни 
въпроси- на

Делегати на конференцията Ст. Николов
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ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКА ГАРА 

В ДИМИТРОВГРАД
Предвиждат се 

средства за охрана от 

наводнения

значителни

На 31 май в Димитровград 
бе открита обща югославско- 
българска железопътна гара.

За целта ще се построят два 
нови коловоза и ще се продъ 
лжат съществуващите. Пок
рай това трябва да се разре
ши и ЕПрсСа за останалите 
помещения за 
служби. Сегашната сграда на 
гарата има 800 ьг повръхност 
която ще трябва да се увели 
чк с около 4 пъти. Обаче тъй 
като конструкцията на сегаш 
ната сграда е такава, че не 
може да претърпява никаква 
реконструкция ние сме изра
ботили идеен проект за пос
трояване на- нова сграда на 
мястото на сегашните малки > 
сгради към лукавашката рам 
па, къдсто нсвита помещения 
ще заемат площ от 3.300 м:’.
Разбира се построяването на 
новата сграда по обективни 
причини може де сс очаква е 
двам след — 1,5 година до 
като въпроса с увеличаване 
то на коловозите ще разре- ■ 
шим в срок от 2 месеца-

На въпроса на журналиста 
с-г Радио Нищ Витомир Джор 
джевич, какво предприема 
БДЖ за оборудването на но
вата обща гара, другарят Ди 
манов отговори:

Според новия график за 
движение на влаковете ние 
сега организираме 4 — 5 пъ
ти повече товарни влакове от 
България през Югославия. 
За целта сега строим нова ра 
зделна гара — Драгоил, коя
то ще даде възможност да се 
прспущат повече влакове- Те 
зи и други мер оприятия дават 
възможност да се намали пре 
стоя на пътническите влакове 
с 30 минута, а на тоЕарни-те

здаването на пряк контакт на 
служителите на двете страни 
са изгодни и полезни за две
те страни- Но -тази обща га
ра, носеща името на славния 
син на българския народ, на 
видния деец на международ
ното работническо и комунис 
тическо движение Георги Ди 
мйтроц ще по ма г за укрепва

На последната сесия на Об 
щинската скутцина в Дими
тровград състояла 
май бе прието предложение
то на Съвета за селско 
ско стопанство на Околийска 
та скупщина в Ниш да се у. 
стансви общо ведно самообла 
гане от 2% от 
ското

жат образованието 
зни обстоятелства.

Бързсто увеличаване чиСле 
нестта на отделенията в том 
назИята, липсата на достатьч 
но подготвени преподавател
ски кадри и на помещения на 
лагат в първа година да бъ
дат записани толкова колко- 
то са предвид,ени, а конкурс
ната комисия да държи смет
ка за най-правилен подбор на 
учениците—кандидати за ггьр 
ви гимназиален клас, а трудс 
вите организации да приемат 
възможно повече ученици в 
стопанството.

си по ра-

се на 29 на която ще се уреждат вси 
чки огокови и митнически фо 

съобщениятаи гор различнитермалнссти 
между даете страни и в меж

в

дународния транспорт, което 
до сега ставаше на гарите в Ди 
митровград и Драгоман. С тодохода от сед-1 

стопанство. Водостопа 
нските организации на околи 
ята на територията на Общи 
ната биха влагали 35 милио
на динара, а годишното само 
облагане в Общината 
лиза на

ще въз- 
около 5 милиона ди

нара. От 19 милиарда динара, 
които трябва да бъдат израз 
ходвани за 
реките и уреждане на ерозив 
ните пространства в околия
та в Срок от седем години 
Димитровградска община 
се изразходват 250

ШЖ1М!*Съветниците направиха за
бележки върху предварител
ния проект на Статута на ОС 
— Ниш и приеха няколко ре 
щения от комунален хара
ктер.

канализиране на

в
ще

милиона 
динара за охрана от наводне 
нията, изграждане на отдивни- 
канали, микроакумулационна 
система за регулиране на ре 
ките и тополови насаждения 
Предвижда се от наводнения/ 
та да бъдат защитени- към 
1400 хектара обработваема зе 
мя.

М. Б.

Стопански новини
Посрещане на делегацията на БДЖ на гаратаАвтомобилната 

ТАМ в Марибор ще произве
де тази година 4.200 камиони 
и автобуси, т. е- около 700 ко 
ли повече отколкото минала 
та година. Увеличението на 
продукцията резултира от за 
Силенето търсене на коли 
ТАМ с въздушно разхдаждане 
и дизелови мотори които се 
търсят в афро-азиатските стра 
ни, България, Турция и Запад' 
на Германия.

фабрика

пето и на дружбата между 
нашите Оьседни, славянски и 
братски народи- 
След размените на поздравите 
лни речи в ресторанта на ди 
митровградската гара бе ус
троен прием, по време на кой 
то другарите Владо Милич и 
Диман Диманов дадоха пред 
представителите на югослав
ския и българския печат, ра
дио и телевизията изявления, в 
които конкретно обясниха ме

па значително ще се съкрати 
- спирането на влаковете на 
граничния преход- Започване 
тс на работата на общата га
ра бе ознаменувано с присти
гане на първите дизел локо
мотиви ст София и Ниш в 
Димитровград, които в бъде 
ще ще карат влаковете на та 
зи линия.-.

На перона на Димитровград 
ската гара стана малко тър
жество, на което приОьству- 
ваха: делегацията на Българ 
ската държавна железница 
начело с директора на Софий 
ската дирекция Диман Дима. 
нов и директора на Белградско 
то ЖТП Владо Милич. пред
ставител на Общността на югог- 
славските железници, предсе
дателят на Общинската скуп 
щина в Димитровград Стоян 
Наков и граждани от Димит
ровград.

Обръщайки се към делега
цията на Българската држав 
на железница и присътству- 
ващите граждани директорът 
на Белградското ЖТП Влада 
Милич изтъкна, че в начало
то на тази година бе постигна 
то споразумение V между пра
вителствата на СФРЮ и на 
НР България за уреждане на 
железопътните . съобщения 
между двете страни. В духа 
на това Споразумение, каза 

и хорът той, се постигна и съгласие 
вместо две гранични гари, в 
Драгоман и Димитровград, 
всичките митнически, желез
ничарски и други служби да 
се изпълняват в Димитров
град като обща гранична же 
лезопътна гара.

„Икономическото значение 
на това решение е от неоцени 
ма важност и от взаимна по 
лза за двете Страни. С откри 
ването на общата гранична 
гара се открива естествен път 
за стоките от НР България 
на пазарите в Европа и се съ 
кращава времето на пътува
нето на -тези стоки- Същевре 
менно югославските железни 
ци от днес започват да прие 
мат значителни количества 
от НР България в транзит 
пг.сз Югославия, което ще и- 
ма значително влияние вър
ху приходите. Общата желе
зопътна гара в Димитровград 
създава условия за по-добра 
търговска размяна между на 
шите две съседни страни — 
каза на края другаря Милич- 

Отговаряйки на приветстви 
ето директорът на Софийска 
та дирекция Диман Диманов 
между другото подчерта, че 
опростяването на граничните 
формалности, съкращаването 
на престоя на влаковете и <>ь

Сесията 
нието на околийската група 
специалисти по водно Стопан 
ство, според което трябва да 
се обединят всички водни об
щности в околията в една ор 
ганизация, която да се задъл 
зки за изпълняване на обеми 
стите работи.

Двете камари на Общинска 
та Скупщина освен това обсъ 
диха проблемите на училища 
та и , по-нататъшното обуче
ние на учениците от осмокла 
сните ччилгаца. Големият при 
Ръст на ученици в - гимназия 
та и недоимъкът на учебни по 
мещения все повече усложня
ват условията за работа, кои 
то и сера са неблагоприятни. 
Предполага се, че в идната у 
чебна година в първи клас ги 
мназията трябва да запише 
към 140 ученика, 60 могат да
бъдат приети в техникумите, 
а 80 няма да могат да продъл

изслуша предложе

***

Фабриката ,,Юготурбина” в: 
Карловац завърши изработка 
та на ное главен корабен ди 
зелев мотор от 2.250 конски 
сили. Този е вторият от Сери 
ята двигатели тип 6ТДА—48, 
които фабриката изработва 
за полски корабостроителници 
Първият корабен двигател от 
тази серия бе доставен на По 
лша към края на миналата 
година-

Среща на ююслаЬско-бълшрска- 

ша 1рании,а йри СшрезимироЬи,и Първата дизел-локомотива, родно производство — в 
Димитровград

с 2 — 3 часа- Необходимо 
бъдеще да се обмисли въпро 
са за псстрсяване на една ма 
неврена гара около граница
та която ще улесни превози-

роприятията, които ще се пре 
дприемат за нормалната рабо 
та на общата гара.

„Понеже очакваме Стокоо
борота през тази гара да се у 
величи с три пъти — каза др 
Милич — налага се. да увели 
чим коловозите с около 50%-

в
Сърбия и Македония и забав 
ни мелодии. Настъпи 
„Темелко Ненков" от НР Въл 
гария от Културния дом на ми 
иьорите в Перник, танцовата 
група от село Ярджеловци, ху
дожествен състав за народни 
песни от село Зелени град, ес 
традно-музихален състпв при 
Двореца на културата от Рало 
мир и естрадно-музикалния съ
став от Културния дом на мин 
ьора в Перник.

Срещата мина в твърде прия 
тедска и сърдечна атмосфера.

Б. Ник.

В неделя, на 31 май гази го 
дина край село Стрезимировци 
се състоя среща на югославско 
българската граница, която се 
провежда по договора между 
'Правителствата на СФРЮ и НР 
България.

И покрай дъждовното време 
на срещата присъствуваха .мно> 
го хора от крайграничното на 
селение от двете страни. На 
събора бе изпълнена съвмест
на културно-художествена про 
грама, в която 
дружеството 
Лесковац с народни песни от

те, — каза накрая другарят 
Диманов-

Димитър. ЙОТОВ

Зайочна сшроежъш на ВЕЦ 

„ТикЬеш“участвуваха 
„Абрашевич” от

Близо до Кавадарци, меж- . лис-на кубика вода. В стената 
ду два камениста хълма, I ще бъдат вградени над 2 ми: 
през които тече рока Черна, лиона кубика. камък, около 
ще бъде построена голяма я- 230 милиона кубика пръст , и 
зовирна стена на бъдещата 2?0 милиона кубика друг ма- 
ВЕЦ ...Тиквеш”. Проекто-сме- териал. 
тната документация за обек
та е готова и са одобрени сре 
дствата за този голям обект.
Понастоящем се строи сели
щето за работниците и специ 
алиРгите.

Тези дни ще започне про
биването на тунел дълъг 630 
метра с 10 метров диаметър, 
по който ще бъдат отклонени 
водите на река Черна, за да 
може да се построи язовирна 
та стена, сградите на ценграл 
ната и останалите обекти- 
Стената ще бъде висока 104 
метра, а в изкуственото езе
ро ще Се акумулират 500 ми-

Очаква се ВЕЦ „Тиквеш” 
да бъде завършен 1967 годи
на- Тя ще дава. над 500 мили 
она квч електрическа енер
гия, а ведите на изкуствено
то езеро ще напояват 200.000 
декара в Тиквешкото поле.

На срещата п Стрезимировци
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Ще ошкрие ли „Услуга“ оиинчарски цехОсЛа еСм (тша
■хроника!л луга” в Босилеград — сред

ства, които никак не смеят 
да се подценят и отидат по 
вятъра, само за това че Об
щинската скупщина не е в съ 
стояние да даде един милион 
динара, колкото е нужно за 
започване с производство-

стите представители от Цен
търа за професионално сРпо 
собяване на кадрите във Вра

Когато Центърът за профе 
сионална подготовка на кад
рите пожела да открие опин 
чарски курс в Босилеград — 
идеята бе приета 
Представители на обществе- 

организа-

Т.; ня говореха, че завършилите 
обезпече-курсисти ще имат 

на работа, поне за
от всички.

две
години- Ако не се открие це
хът, тогава не изпада ли, че 
са давани празни обещания?

Нека приведем и факта, че 
за професионалното оспособ-

■Й5Х5:
но-политическихе 
ции, Общинската скупщина, 
стопански рганизации, ,,убеж 
даваха”,Но гарите лошо се пише Да се надяваме, че предста 

вителите на Общинската ску 
п щ и н а 
ски предприятия ще намерят 
начин и възможност, относно 
нужните материални средст- 

огкриване на тоя в бъ 
деще доходен цех, чиито про 
изведения са модерни и тър
сени на пазара в страната и 
чужбина.

че тая инициатива 
никак не смеее да се пропус
не и че средства за открива
не на цех на всяка цена ще

ст о п а н-ги
Макър, че Власиноокругли 

шки район няма изразително 
ерозивен характер, вСе пък в 
последните няколко години за 
залесяването и опазването на 
горите са вложени големи у- 
силия- Да приведем само ня
кои от тях--

Проведеш-! са много акции 
по залесяването от околийско 
значение.

Оформен е разсадник за 
брезови, борови и други сад- 
ници на повърхнина от 3 хек 
тара, а за същя са вложени 
знчителни средства от Общи
ната и горската секция в Сур 
дулица-

Построена е сграда за хора 
та, които рботят в горското 
стопанство и др.

Обаче, наред с тези уси
лия. изпъкнаха редица отри
цателни появи, които сериоз
но пречат за по-нататъшно у 
спешно провеждане на запо 
чнатите акции. Поставя се 
въпрос, колко хората ст тази 
Община ценят и разбират тру 
дната и благородна рабс-та,

движи свободно както през 
ден, така и през нощ и мно- 
во причинява вреда на мла
дите садници. Премахването 
на тази дългогодишна поява е 
трудно. Почти е невъзможно 
да сс накажат всички нару- 
жители тъй като добитъкът е 
разпуснат, че дори не се знае 
кой чии е.

яване на тридесетината кур
систи са изразходвани значи 
телни материални средства 
обучението е заплатил Центъ 
рът за професионална подгото 

работниците във Вра 
ня, а материалните разходи 
са паднали върху комунално 
ю услужно предприятие ,,УС

бъдат изнамерени-
ва заДнес обаче, когато комунал 

„Услуга”ното предприятие 
трябва да открие тоя цех. ли 

материални
вка на

пСват всякакви 
средства за негово откриване. 
Курсистите „изпекоха” зана
ята — първите произведения 
вече се разпродават — но жи 
веят в тревога, дали ще бъ
де открит цех, или те отново 
ще трябва да се завърнат на 
село. Става дума за над три
десетина курсисти, предимно 
женска работна ръка, коя-то 
с мъка се отръгна от село-

Ст. Н-

И не само това. Съществува 
и непозволена сеч, и масово 
изисичане п частния сектор, 
което е опасно за горите и не

ТьржесшЬено чссшЬуЬане на 

Празника на младосшша Ь Вожии,а
. захванатите от ерозия на но 
ви ерозивни площи- Така на

миналата
бе устроен физкулту-младостта 25 

на дру-
жица 
рен събор

на първенците бяха пазде-
Празникът на 

май, рожденият ден 
гаря Тито и патроният праз-

пример, в 
според плана е било предвиде 
но да се изсекат 10.150' кубни 
метра, обаче това е надмина-

година
В ръководството на комуна 

лното предприятие „Услуга” 
ни се оплакаха, че Общинска 
та скупщина не може да по
могне, а те не разполагат с 
финансови средства да от
крият тоя цех. На нашите чи 
татели е известно, че минала 
та година предприятието по
ради загуби беше под прину
дително управление.

Актуалността на темата от 
там. че за произведенията на 
цеха са заинтересовани пред- 
приятиятията не само в Стра 
ната. но и в чужбина, че с от 
криването на тоя цех до изве 
стна степен се разрешава про 
блемата за незаетост на жен
ска работна ръка, а също та
ка, на комуната би се обезгге 
чили (разбира се по-късно) 
значителни средства,-тъй ка
то тоя цех би бил единствен 
производителен цех в комуна 
та, защото останалите пред
приятия и цехове на „Услу
га” имат услужен характер.

Ние ще напомним и това, 
че при записването на курси

то много.
Освен това, по същите причи 

ни и съществуващият разсад 
ник в тази година се намери 
в трудно положение. Поради 
иепазенето на добитъка и тук 
са причинени големи щети- 
Днес в разсадника се намират 
голям брой изсушени стъбла. 
Но, -тук дял от вината носи и 
пзачът-която полагат трудещите от 

горското стопанство и чл^но-
Мла-

Решнсие за това положение 
трябва да се търси във въве 
ждане на по-остри мерки и на 
казания. Досега броят на нака 
заните престъпници е малък, 
наказанията са малки, а това. 
неефикасно действува върху 
намаляването на броя на пре 
стъпленията.

вете от движението на 
дите горани”. Горите са наше

Танцовият състав в Божкца
лени награди. След това в Бо 
жица се устрои народно ве
селие-

ник на основното осмокласно 
училище в Божица беше от- 
празуван по тържествен на
чин. Учениците от основното 
и подведомствените училища 
в Божица изнесоха подбрана 
културно-забавна програма, 
а след обед в центъра на Бо

-ч национално богатство и те бе 
зуСловно трябва да се позят- 

• Но дали е така в този край. 
Сигурно не- Хората с голяма 
небрежност се отнасят към но 
возалесените площи. Било ля-

В. Харизанов

Бележка
то или еСен, съществува една 
и сЪща картина: добитъкът се В. Велинов „ЛекоЬиша“

Тито. Изказването на българс
ки език още повече зарадва др 
угаря Тито и той се ръкува с 
всички ни. След нас идваха о

СРЕЩАТА НИ С ДРУГАРЯ ТИТО Почти всички дерекулча 
ни познават дядо Петър 
Момчилов от Ракита. Пре
ди известно време тежко 
заболяла бабата му. Водил 
я и при лекар, разкарвал 
от приятел до познат, но 
никак не могла да оздра
вее- Някоя нейна приятел 
ка й казала, че може да се 
излекува ако изпрати съ
пруга си в село Б. и там 
при еди-коя си жена, коя 
то да й угаси въглени-Все 
ки ден тя говорила на дя
до ПетъР, да отиде при же
ната, но той никак не съ
гласявал.

Когато вече му додеяло 
от приказки Решил да оти 
де. Една сутрин станал Ра 
но и се запътил към село 
Б. На едно място всред го 
рата той забелязал въгле
ни от огън. Извадил шише 
то и го напълнил с въгле
ни, а след това се върнал 
назад и от един поток го 
напълнил с вода-

След това отишъл в Ра
кита и предал на бабата.

Няколко дни тя взимала 
от „светената” вода и въ
глените и „се почувствува
ла” по-добре.

жеството. Нашите очи се от, 
правиха Към вратите откъдето 
тоябваше да се покаже другаря 
Тито. И точно в 10 часа на 
вратаф се показа другарят Ти 
то. Огромният салон се изпъл 
ни с възклицания и бурни ап

След поздравителната реч на 
другаря Тито и срещите му с 
всяка група, дойде ред и на 
нас. От нмеТо на групата дру 
гаря Тито прпветствува ученич

На 21 май т. г. на Димитров 
градската гара не беше както о 
бикновено. Ученическата музи 
ка и песните на учениците при 
вличаха вниманието на присъс 
твуващите. Често пъти се чу 
ваха ръкопляскання и лозунги: 
„Да живее другарят Тито”, 
„Тито е наш, ние сме Тилови”.

А когато ученичката Катари 
на Накова застана на стъпала 
та на експресния влак и проче 
те поздравителното" писмо до 
другаря Тито, присъсАву вашите 
на перона възторжено аплоди 
раха. Това малко тържество бе 
устроено по случай заминава 
нето на ученическата делега 
пия от Димитровград да чести 
ти на другаря Тито рожденият

ще много делегации и пионери. 
Другарят Тито за всички наме 
ри думи за разговор.. След то 
ва продължи увеселението. Вре 
мето бързо минаваше в смях, 

ката Миряна Ставрова. Нейни музика и песен. Когато нашият 
те думи бяха ясни и отмерени. домакин отиваше в другите ст 

аи на нас ни се виждаха дълги 
минутите. Но ето че дойде и 
при нас. Най—напред се задъР 
жа при учениците от СР Маке 
дония, а след това дойде при 
нас. В тоя момент* ученичката 
Лиляна Михова пое песента 
„Герой Тито”. Срещу/ другаря 
Тито седеше ученикът Люби 
ша Груич, който от радост ня 
маше думи, с които да запита 
нещо другарят Ти До. А толко 
ва много мислехме нещо да то 
питаме. Най—сетне една учени 
чка го пита за най—трудните 
му моменти в живота. Друга 
Рят Тито каза, че всеки момент 
му е тфуден, когато трябва да 
се донесе някое решение, от 
което зависи изграждането на 
социализма в страната цжтгео 
тът на хората.

Времето като че ли изминава 
ше със стотици и хиляди кило 
метри в час. След това друга 
ря Тито замина при пионерите 
от СР Словения. После се наме 
рихме в салона, в който му вр 
ъчихме албума стс снимки от на 
шето училище. Тук ни се изпъ 
лни още едно желание—бото 
гравирахме се с другаря Тито.

Пълни два часа трая 
та с другаря Тито. Пълни два 
часа бяхме с човека, който е 
най—много дал за всички ни и 
под чието ръководство нашите 
народи постигнаха щастлив жи 
вот.

ден.
Тържеството бе прекъснато 

от дежурния по движението, 
който даде знак за тръгване на
влака.

Една мисъл ни мъчеше до Бе 
лград: какъв въпрос да постав
им на другаря Тито и какво ли' 
той ще ни запита!... Така п-ьтят 
бързо измина. На белградската 
гара ни посрещнаха специална 
кола.

На утре ден, след като раз 
гледахме пионерския град си 
отпочинахме. На 23, точно в о 
сем часа, заминахме в резилен 
цията на другаря Тито. Там на 
правихме нови познанства с пк 
онери и ръководители на оста 
налите делегации, получихме 
закуска и тръгнахме за нови 
Белград. С всяка крачка по ст 
ълбите на сградата на Съюз

Сега дядо Петър с удовол 
ствие разказва как „излеку 
вал” бабата сц. и той сам 
«е вярвал и по-рано в раз 
ни магии, а последната и- 
стория с бабата му съвсем 
го убедила- 

Той спокойно

среща

ния изпълнителен Съвет V нас 
растеше нетърпението. Исках 
ме час по—скоро да срещнем 
другаря Тито. А когато влезна 
хме в огромния салон нетЧ,рпе 

все по-голямо

разказва 
на приятелите си, че може 
да се лекува и чрез сюгже

Същия Ден, след обед, разгле 
музея „25 май". Зооло-Пионерите при другаря Титонието ставаше 

Тук в един огромен полукръг 
бяха наредени масички и сто 

няколко микрофона н 
число фоторепортери

дахме
гпческата градина" и Авала, 
къдетр направихме посещение 
на гроба на Незнайния воин.

стия, а не само с 
ства.

лекар-
Без стеснение, тя изговаряше 
всяка дума и изречение, гледа 
йкн право в очите на другаря

лодисментн. Това бяха незабра 
внми моменти за всеки присъс 
тващ в салона.

лове с 
голямо
бележеха всеки момент от тър

А М.
Н. Иванов
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Спомени от партизанското движение Месшнише общности: 

йо кой йъш йо-нашашькбай гьошо -
ПАРТИЗАНСКИЯТ ЯТАК Въз основа на Конституция* 

та изграждането на местните 
общности продължи с изработ 
ката на общинските статути. 
Статутите трябва да разрешат 
няколко съществени въпроси 
по отношение на местните общ 
ности. Това се касае, между 
другото, до утвърждаване па 
територията, основните зада
чи, начина на финансиране, от 
ношението с общинските орга 
ни и тн.

Всички тези въпроси в осно 
вата си разрешават общински
те статути. Всъщност с това са 
дадени само организационни и 
правни рамки за решаване на 
всички основни въпроси на 
местните общности. Сега обаче 
възникват съвсем конкретни 
проблеми, конто трябва да се 
разрешат, за да могат местни
те общности да се формират и. 
да започнат да изпълняват 
функциите си. Затова сега е 
твърде актуално:

— да се отмени Общия закон 
за жилищните общности,

— по-нататъшно изграждане 
на местните общности, което 
изисква по дълъг период от

уреждат Общинските статути 
на местните общности.

В рамките на местните общ 
ности се поставяха и въДросът 
за сервисигге. Нужно е да се за 
еме определено становище за 
начина на уреждане и положе 
нието на сервисите, за тяхно
то отношение към местните об 
щности като основатели и по
добно.

Също се поставя и въпросът 
за мировите вечета, които са 
организирани и които работят 
въз основа на Общия закон за 
жилищните общности. Но кощ 
то се. отмени Общия закон за 
жилищните общности ще трпб 
ва да се обезпечи тези инстш- 
туцци и по-нататък да 1тродъл 
жат да работят. Това ще се 
осъществи ако се донесе специ 
ален закон за мировите вечега.
Отменяването на Общия закон 
за жилищните общности изиск
ва и решаване на въпроса за 
съвета на потребителите и осо 
бено на източниците на прюсс» 
ди на местните общности Спо
ред този закон жилищните об 
щности като свой приход има
ха и част от наема, въведен с 
решение на Общинския наро 
ден отбор. Трябва да се съгле 
да какви материални последи 
Ци ще възникват, особено за 
местните общности по градове 
те, ако този приход бъде \ик- 
видиран.

За по-нататъшно изграждане

тАЗИ вечер както и оби 
дения за движението 
него за да вземем

дения, че се срещаш с парти
заните -

— Нямам никакви

семейството ти ■..
На утре ден, както и всеки 

път когато идваха партизани 
те в къщата на бай Гьошо, 
той търгна за Ръжана да до
кладва на поручика Неделков 
за Случилото се. От Камени
ца му се придружили още ня 
кси хора от другите височки 

/ села, коитс също имали гости 
през нощта- И след някой час 
той се отзовал в канцелария 
та на расърдения поручник--.

— Ти пак, обърнал се той 
към бай Гьошо, — нима и се 
га влезнаха на сила . . .

— Да, господин поручик, 
влезаха на сила, ето дойдете 

.да видите, развалиха вратите, 
изплашиха всички в къщи, 
пробудиха селото и влезоха-..

— Колко бяха?
— Много, дворът, беше пъ

лен ...

све
кновено тръгнахме при 

на войсковите час-ги във Ви
сок и да свършим други теку

връзки,
господин поручик • .. 

— Имаш майка ти твоя, за
тева имам положителни све-

— Да. тил които влезоха в 
стаята говореха български . . 

— А какво им е облекло
то?
— Ами, някакво, по цвет не 
мога -точно да кажа, но имат 
джобове и на колените.■.

— Английски униформи — 
обърна се той към подофице
ра, който седеше до него и о- 
стро кимаше глава на всеки 
зададен въпрос-

— А оръжието — добави 
подофицерът, —• какво им е 
оръжието?

време.
Съществуват редица причи

ни, поради конто трябва да се 
Закона за жилищнитеСело Сенокос отмени

общности. На първо място, ка 
сае се за закон, който по същи работи. В селото беше ти 

хо, както във всички села 
във Висок през лятото на 
1944 година, но тук — в Сено 
кос беше по-особено защото 
то още от пролетта беше ста

дения, че имаш . . •
— Нямам никакви връзки, 

но те дойда-т, това е вярно, на 
сила влизат в къщата ми

държанието си не съответсгву 
ва на ролята и характера на 
местната общност. От друга 
страна и самата Конституцияпродължих аз- 

— Още един път ако чуя. 
че идват партизани при теб и
ТИ ИМ ***? ' ,, ''-щ « :

нало постоянно свъртитце на 
партизаните- Но за такова дъ 
ржание на селяните, които под 
помагаха партизаните трябва счупят вратите 
да се заблагодари преди вси-

отваряш, храниш ги, 
ще те разстрелям. Само когато — Такова оръжиеи аз досе 

га не съм виждал — продъл 
жил бай Гьшо сега малко по 
свободно. Носеха къси, черни 
пушки, с малко дребни патро 
нчета, а имат и някои особе
ни бомби, които също така не 
съм виждал ■ ■.

— Английско е и оръжие- 
извика

Ш
,?■

тогава могат 
да влезнат в къщата ти- Раз 
бираш ли? . ..

шШ
а- < <, .< ,

У»чко на партизанските ятаци, 
които най-активен бе — Ето, затова, счупих вра 

тите, а вие кажете дали съм 
прав или съм погрешил • . . за 
върши бай Гьошо-

Когато бай Гьошо завърши, 
ние останахме 
момент в

между 
ше бай Гьошо-

И тая вечер влезнахме в 
двора му. Беше тъмна авгус- 

Пристъпвайкй 
безшумно от портата към;--вра 

мислите си съжаллва-

товска нощ. поручикът. ---■то
Но виж какво, върни се обра 
тно в селото и на утре ден да 
събереш още по-подробни све 
дения за числеността на пар 
-тизаните, за оръжието, обле
клото и да дойдеш тук да ни 
съобщиш.

още за един 
същото положе 

ние . ■ . Всеки о-т приеъствува 
щите мислеше 
се, а сдед това,

тата в
хме, че и тая нощ трябваше 
да го пробудим. В момента, ко 
гато трябваше да почукам на 
вратите, нещо шушна от- дъ
ното ка двора и; в тъмнината 
се показа бай Гьошо.

— Бай Гьошо, ти не спиш?! 
— Не . . • Сега в моята къ

ща никой не спи • ■ •
— Защо? ... Хайде да вле-

за случилото 
не зная кой

още по-тихо отвори;
— Постъпката е 

бай Гьошо, напълно правил
на - На нас е лесно, ние у- 
тре ден хванем планината, а 
ти трябва да отговаряш пред 
фашистите . ■ • Ний знаем, че 
може би някой докладва в Ръ 
жана.

правилна

Получил „задачата”, бай Гьо 
шо напуснал Ръжана, завър
нал се се в Сенокос, напра
вил вратите и вечерта ни 
прие за да ни разкаже как е 
прекарал в Ръжана . ■.

Ковачницата на бай Нацко може да задоволи само Високзнем вътре.■.
Гьошо търгна до дръвника 

взе секирата и ние крачка по 
крачката след него стигнахме 
до входните врата- В тоя мо
мент, за наше голямо очудвз 
не Гьошо повдигна секирата и 
удари по средата на врати
те! - - . Един, два, три пъти. . . 
Старите чамови дъски се раз 
пръщяха в тъмнината и вхо
да бе открит, В селото се раз 
несе ггрясъкът от силните у- 
дари на Гьошо -. .

— Влизайте!. ..
— Бай Гьошо, какво напра 

ви, защо така!? — каза упла 
шено един ст нас-

— Влизайте!
След малко заседнали в 

Стаята зад газената лампичка 
бай Гьошо тихичко ни разха 
зваше--

— Да, днес бях в Ръжана 
и той, с>щи«т Неделков за
стана пред мене, взе пистоле 
та и каза:

Затова трябва да се 
замислим за сигурността на

поокдамира, че основните цъ 
проси на местните общности па местните общности необхо 

димо е да се заемат становища 
и по няколко 
въпроси. Така например 
става

Богдан Николов
твърде важни 

ако
дума за задачите на мест 

ннте общности, 
нпинцитшален въпрос дали нз 
общо и при какви условия, 
стната общност може да нзпъл 
Нява явни пълномощия, т. е., да 
урежда определени въпроси от 
интерес за гражданите, да из 
пълиява определени управител 
ни функции както 
контролни функции (както па 
пример към жилищните съве
ти).

Половото безсилие е лечимо поставя се и
тежи

ме

Все още много хора изпит
ват срам и унижение, когато 
трябва да съобщят за смуще
ния, настъпили в техните по 
лови функции- В същност те 
зи смущения са също така за 
болявания, както и всички 
други. Затова към тях е необ 
ходимо същото разбиране и 
отношение-

Най-важното, което трябва

почивка па легло, а обратно 
— времето да се използува за 
разходки, екскурзии, физкул 
тура и подобно. Като най-ва
жното, независимо от първо
началната причина за полово 
то безсилие е на се изкорени 
страхът- От решаващо зкаче 
нйе е болните да се успокоя“ 
ват и да отвлекът внимание
то си от съществуващите о- 
плаквания. Полезно е време
нно да се прекрати половия 
живот- През това време тяго 
сггното напрежение, под което 
болните живеят, болните се о 
търсват от непосредствените. 
представи за своите неуспе
хи, и възстановяването на по 
ловата дейност се нормализи

тер. Тези причини създават 
пренапрежение и изтощение 
на нервната система с после- 
ца развитие на невроза- В то 
зи случай болният се усеща 
уморен, отпаднал, лошо на
строен настъпва безсъние, от 
слабване на половата възбу- 
на и намаление на половото 
влечение.

Алкохолът също вреди на 
да се изтъкне, когато се гово половата дейност- При това 
ри за полови смущения е( Че еднакво вредно е както чес- 
повечето от всички видове тото напиване, така и сметем 
смущения се дължат на псиг ното приемане на значително 
хически причини, значи, че количество алкохол, без да 
са възникнали без да е повре последва упиване. Честата у 
дек някой орган, а вследствие потреба на някои медикамен 
тежки преживявания и напре ти, като бром, опиум, кофеин, 
жения. Най-чеСто от полово също могат да окажат отри- 
безсилие се оплакват мъжете дателно въздействие върху по 
в най-ацтивната си възраст — ловата 
т. е. между 25 и 35 години- Ка 
то се взима предвид, че пове 
че от тях са семейни, съвсем 
ясно става колко важен е то 
зи проблем.

Много често смущенията в 
пола настъпват След продъл
жително неспазване на днев
ни я режим, поради прекомер
на умствена дейност или пре 
напрегната физическа работа- 
При много от болните полови 
те смущения
след тежки преживявания от
семеен или служебен харак- се свежда до продължителна

п известни

Поставя се и въпрос 
риалнитс средства на жилищна 
та общност, Според Конститу
цията този въпрос трябваше 
да уредят Общинските статути, 
по не успяха да

за маге

ги разрешат, 
статутите са дадени само 

принципи
В

и разпоредби и то 
предимно от процедурален ха 
-рактер, т. е. обикновено се на 
помня, че въпросът за матери 

средства на местните 
общности урежда Обществени
ят ттлан и бюджет. По правило' 
не са предвидени никакви прак 
тични изменения в това отна 
шение, нито е дадена каквато 
и да е по-ясна перспектива. От1 
останалите актуални в-ьпросЦ 
трябва да се изтъкне въпросът1 
за отношението на местните об 
щности към другите органи и 
организации в Общината, кай 
то и въпроса за изготвяне на 
статутите на местните общнос 
ти. По ватчки гези въпроси би 
трябвало да се разисква в те 
четге на тази година ' понеже

алнитеИмам положителни све-

90.000 частни автомобили ра.
функция.

мът, който се среща най-вуче 
в юношеската възраст, ако се 
извършва няколко пъти в де 
нонощието в продължение на 
много дни може да предизви 
ка ослабване на мускулатура 
та на простатната жлеза ида 
настъпи възпаление, което по 
някога причинява полово без 
силие. Основата на лечението 
е правилният начин на живот 
т. е. да се отделя достатъчно 

са настъпили време за отдих и почивка, и 
то не за почивен отдих, който

Онаниз- Много важно е поведението 
на жената. Тя не трябва да 
проявява ни най-малко неза 
доволство от съвместния по
лов живот. Подмятания, упре 
ци недоволство, скандали са
мо усложняват половото раз 
стройство- у мъжа. Затова же 
ната трябва да бъде колкото 
е възможно по-тактична, да 
създава повече разнообразия 
и развлечения, и което е осо
бено важно да поддържа ду
ха и вярата на мъжа и неге-

Миналата година в страна
та са били регистрираш* 
89.282 частни коли. В Черна 
Гора са 1.179регистрирани 
в Македония 2335, в Босна и> 
Херцеговина 4722. в Хърват
ско 23.637, в Сърбия 25-265 и 
в Словения 32.144 коли. Поч
ти половината от всички час
тни коли се намират в три 
града: Белград. Загреб и Лю 
бляна-

Миналата година в страна 
са били регис-трирани и око
ло 100 хиляди мотоциклети.

са от голям интерес за по-ната 
тъшното подобрение на мест
ните общности.во-то излекуване.

Цветко КОЛЕВ в. П.
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Височки акварели „ХРИСТО БОТЕВ* ГОСТУВА В СЛИВНИЦА

ТЪРЖЕСТВЕНО 

ПОСРЕЩАНЕ И 

УСПЕШНО 

ПРЕДСТАВЯНЕ

ЗАБЕЛЕЖЕНО
I

ПЪТЬОМ
Когато изкачим гористата се 

дловина Видлич — Басарски 
камък, между Стара планина 
И съдрания хребет на Видлич 
пуква разкошно — разиграна 
долина — Висок.

Щом рейсът се покаже на 
простора, някаква невидима 
ръка силно ви оттегля от земя 
та и залюляна на вълните на 
етера. Панорамата непреодоли 
мо приковава цялото ви битие 
за разкошния пейзаж, който 
се изпречва пред пас., Погледът 
се впива в най-дълбоките линии 
на хоризонта в малкия плапнн 
ски венец, върху който лежат 
мъгли. След честите завои от 
ново се влиза в пристанищата 
на развълнуваното възхищение 
и непреодолима прелест. Тога-' 
ва моментът на. изненадите е 
минал. Едва сега се виждат по 
дробностите на височкия пей 
Заж. Отдясно е каменистия Ви 
длич. Студените му скали потъ 
Ват в зеленина. Дязо са. широ
ките плещи на Стара планина, 
Забола склоновете си в равни 
ната. Цялата е набраздена с 
високи ждрела, из конто бучат 
ручен и се вливат в криволича 
-щата Височина, която блещи 
между надвисналите върби. В 
зеленината на овощията се на 
зират червените покриви на се 
лата край" реката. На средата 
е Славния, Каменица е закло- 
нена от една височина. Хълбо
кът на Видлич закрива малко 
то село Брайковци. Изатовпи 
не се вижда от зеленината. 
След него наброяват Горни и 
Долни Криводол, Вълковня, Бо 
левдол...

Съвсем залепено за Стара пла 
нина е Сенокос...

лапторпя под едни покрив и ве 
че стара черква ог 1840 година, 
запустяла, с полуразрушен трем 
и фреска на „св. Георги”.. . Бо 
итб са издържали зъба на вре 
мето повече от 120 години но до 
кога — ако така остане. Мос
тът на Внсошща селяните с 
много предварителни договори 
и караници са поправили едвам 
по-м ималата година.

Всяка къща си има двор. Всм 
чко е оградено. И много от ни 
вите дори. Най-често с дълги 
варовикови плочи. Такива ог
ради могат да се видят само ту 
ка. Селяните, не сегашните, Гн 
вадили в „Градище” и „Бобо- 
пк” с лекота и с мисъл за веч 
ност. От улицата се виждат са 
мо стени и големи порти. Това 
значи, че вратата на гостопри 
емството са затворени.

в Славния
1.000 души преди, сега 
живеят към 206 жители...

са малко. От над 
в селото

Вечер в младежкия дом. На 
бмната е селската музика — 
кларниет, тръба, тъпан.. .Край 
стената — старци и баби — 
засияни. В хорото млади к ере 
диовъзрастни, дошли от Дими 
тоовград и Пирот да празнуват 
Пъпви май в йодното си място. 
Таничва се. Развълнувано се 
преплитат крака и в шопски па 
родни хора. В едни момент оп

На 30 май, в рамките на уста 
ловеното, вече сътрудничество 
между самодейните театри 
1,Христо Ботев” от Димитров
град и читалището „Съзнание" 
от с. Сливница (НР България), 
димитровградските самодейни 
се представиха пред сливниш 
ката публика с пиесата „Коща 
па" от Бора ' Станкович.

Да посрещнат дими гровградс 
ките самодейни на площада • 
пред читалище „Съзнание” бя' 
ха дошли представители иа рб 
Iцествено-полити чеас ите орга 11 и 
зацим от селото и множество 
граждани. Група пионери при 
ветствува гостите от името на 
обществеността на с. Сливница 
и димитровските пионери с 
традиционното българско „ло 
бре дошли", като им пожела 
успешно изпълнение на пиеса
та „Кощана” и приятно прекар 
ване в Сливница.

С оглед иа големия интерес 
всред гражданството за госту
ването на димитровградските 
самодейци бяха организирани 
две представления. Но въпре
ки двете представления много

желаещи граждани не можаха 
да прнеъствуват.
Сливнишката публика, на коя 

1 о вече са добре известни твор 
Ьиге на Бора Станкович, които 
са преведени и доживели ня
колко издания в България, но 
здрави успешното изпълнение 
1щ„Кощана”с бурни аплодисме 
ити. След завършването на ве 
черното представление прелее 
дателя-т на читалишето „Съз- 
ианис” от Сливница Райко Лю 
бейов и управителят иа Центъ 
ра за култура,.и забава от Ди 
тимровград Илия Петров си ра 
змениха подаръци. Думите на 
другаря Любенов, че желание 
то на сливничани и на целця 
български народ е постоянно, 
да можем да обменяме култур 
ните ценности на двете съсед 
ни, братски страни, публиката 
изпрати с възторжени овации.

кестъръг се намери на среда 
та. И когато хорото се залюля, 
сдирджпнтс клекнаха 
та. Лудост 
След това отново станаха. Хо 
рото трая и половин час, а :ш 
каква умора не се забелязва
ше пито у играчите, пито у сви 
рджимте. Звуците на музиката 
го изпъдиха...

на земя 
от песен и игра!

■>

***

Първи май около пладне. Па 
сред село — пелелнше от праз 
ничен лагерен огън. Хората се 
насъбрали пред младежкия 
лом. Понякой влезе в коопера 
тпвния магазт-1 .Да си вземе ци 
гари. Магазниерът, поивпедем 
пад някакви сметки събипа ба 
вио-бявно. В магазина — безве 
лие. Пените на артикулите вие 
"Т по стените, а хората приказ 
ват за Решетаря:

— Решетарят в Изатовци ту
рил софра насред село с люте 
нпца, сланина и ракия, на свой 
начин празнува. Празнува Деия 
на труда и „Великден”. Кани 
..верништ" и ттевярващп-на не 
пярвапщте за Деня на труда — 
сланина и печено, за вярващи
те пред техния „Великден” — 
лютеница, защото така било тря 
бвало.

Смях... защото това е още 
една духовитост на Решета.оя.

— Малко е водата по чешми 
те. Жените все още упорито не 
завинтват бурмите. Мислят 
щом като постоянно тече, вода 
та е по-добра...

— Събрали сме средства да 
хванем нов извор във водопро 
вода.

Главният резервоар ое нами 
пя от дясната страна на плани 
ната. Трябва с нови водопрово 
дни тръби да се хване още е- 
днн извор, акцията е- в течение 
Свикнали са хората да реша
ват общите проблеми заедно. 
Всеки извор около чешмата е 
осигурен с бетонна или камен 
на ограда. Сами са правили И 
училище. И сега им е най-ваЖ 
но да се обезпечат с достатъч 
но вода за пиене. Сега> хората

•к-к-к

Напуснахме Висок пълни с 
впечатления от най-Непосредст 
вено гостолюбие и простосърде 
чност от твърде трудолюбивите 
хора от това старопланинско 
село. На Басарски камък още 
веднъж отправихме поглед к ьМ 
иай-дълбоките линии на хори
зонта и разкошния пейзаж на 
Висок...

През свободното време гости 
те от Димитровград посетиха 
стопанския двор на трудово 
оперативно земеделско 
панство „Звезда", където пред 
седателят иа ТКЗС ги запозна 
ва с успехите и постиженията 
на стопанството.

сто-

М. Бакич

***

Във Височка Ръжана ни по 
срещна мракът. Дъжд. Електри 
чески светлини 
неравните 
многобройните прозорци снопо 
ве електрическа светлина 
ят мрака. Селяните сами са си 
направили водоцентрада на Йе 
ловичка река. В новите жили 
Щни постройки няма осветле 
Ние. В пощата мъждука газена 
лампа. Пощата се помещава в 
недовършена сграда. В съсед
ното помещение, в сутерена е 
читалището. По масите — купо 
ве вестници. То има електриче 
ски ток. Селото бе модернизи 
ра, а пощата може и без елек 
тричество.

Селяните са имали средства 
да построят централа и доведат 
ток по домовете си, а за обще 
ствените 
няма средства. Може би някой 
се надява, че и за тях ще обез 
печат средства селяните. Набл 
юдавате хубави балкони и през 
стъклата м-ьждукава светлина 
Помислите си: не е ли всичко 
това резултат на схващанията 
за личното куртурно-бнтово ра 
внище.

мъждукат по 
криви улички. От

гои

сгради и заведения

Гости и посрещани заедно

РАЗКАЗ Ох, ох, ох! Сладко! — облиза 
се и преглътна той, уж на 
СМЯХ-

— Топла питка, а? — поми 
лва майка-та детето па изгор
ялата косица.
чупиш, изпуска пара, и мека 
мека, като душица! Мама ще 
му-

— Топла питка! — повтори 
бащата, загледан пред себе 
си. И погледът му бше твърд 
и зъл-

—‘ Ще изкара ли Дебелия 
вършачката си за гладен ха
рман? — разколебано попита 
жената.

— Ще! Като я ремонтира, --*• 
ще я свали под селото..- По 
кефа и половина юе взима, 
кървопиецът!

— Топла питка ■— пак пога 
ли майката детето. — И тели 
цата, като я хванем добре ще 
се загоди и ще сега-Събирай- 
мама, изсечените стъркове ку ' 
курузище — оживиха се очи 
те й. —- Довечера ще й го за 
несем на гърб, да го изяде!...
Да е? заведи! Да Се отели!
Да ядем мляко!

След като обядваха, баща- 
както седеше — поизчисти бу 
ците с-г себе си и легна: гла
вата на сянка, пък краката 
на слънце — имаше ревмати 
зъм. И като се настани, на

откъсна от шарения стрък, ко 
гато седнаха да ядат под кру 
шата

Засолиха се с лук, а после 
ядоха студения просеник и 
червени джанки, набрани от 
скорозрейката зад къщата на 
село; за ошав нямаха захар. 
Детето се мръщеше на храна 
та и едва дъвчеше.

— Още малко! Най-много 
още седмица — две! — възто 
ръжено ги мярна с поглед ба 
щата.

I БАНЯ ВОЛЕН***

Нощта се отпусна вече с пя 
лата си тежест над Висок и за 
кри хоризонта. Далеч напред, 
три червени 
след друга, червено обагриха 
небето. След това пламнаха о- 
гньове в далечината. В навече 
рието на Първи май — така 
преДвестяват празника, запал
ват огън насред село..’.

БЕДНИ X Като я раз-

ракети една
••

Лятното слънце се издига
ше високо и припече- Зелени 
те избуяли кукурузи леко по 
сивяха от горещината; лист не 
потрепваше — само заривани 
те се подаваха 
из тях. Оттатък пътя 
пожълтелите вече жита.

Русанови, копаеха

те листа на царевичните стеб 
ла, кс-ито пречеха при копан
та, мъчеше се да плеви буре
ните около стръковете,. ходи 
и с баща си до кладенеца за 
студена водица- Баща му из
бираше някой хубав цареви
чен лист — широк, дълъг ---
нагъваше го целия, и така как 
то беше издиплен, го нашар- 
ваше със зъби. Когато отново

Майката и детето го изгле 
даха въпросително и обнаде
ждено.

— Ей ги. пожълтяха

к-кк

Славния- Насред село чешма 
от 1938 година. Още тогава я 
построили селяните.. Край нея 
*— стара воденица. Малцина 
знаят кога е построена Ведна
га тук;,в центъра на селото мра 
дежки дом, кооперативна про 
давница и налбантница. Малко 
по-нататък — училище И амбу

и шумоляха 
СЕетеха вече

— метна той поглед към жи 
Миришат вече ната та- 

хляб!
— Аа! Ии!.

втори
път нивата с кукуруз на Ии- 
колаки Дебелия, която 
взели пролетес на изполица. 
С тях беше —

ч
— досети се и 

започна нещо жената.
Но той изпревари;
— Ше оберем заедно до 

пладне нивичката 
Припека Тя най-рано 
ва, кой ще я чака да дозрява!

— Маминка-та ми! — разие 
жи се жената.

Ше1 метнем 
лг-те, ха 
час й ха на воденицата!-.. Ще 
псиплача кг. Крачун да го 
сг.геле пгс-з нощта и на сут
ринта — прясна пита! Топли 
чка, топлинка!... Пари, пари'

бяха
разгънеше пеначупения лист, 
по него се очертаваха чудно 
преплетени фигурки, които

пет-шес-ттсди 
шното им момче, ксетс не ис.

горе на 
се вггал

каше да остане на село при
баба си- То Се радваше на зе 
лената гора, из коя т. пееха' 
ггищи, на, узрелите кафяви 
ливади, — нашарени е цветя 
и бръмнали ст пчели, на чер 
вените макове и сините мет
личини и зреещите жита. Ра-

извикваха възторг по нежно
то детско личице на Радичко. 
Пък каква беше радостта на 
Радичко. когато попаднаха на 
царевичен стрък, чиито зеле 
ни листа бяха нашарени над 
лъж

I
*3»

. ^ >Г\\
снспците в рит 

ка вършачката заг> <6 — неестествено, но кра 
Сшзо — е бели линии! Нареко 
ха го ,,царя” на 
И Радичко до обед 
около него. Майка му едва го

ш дичко- така се казваше то, по 
магаше на баща си и на май
ка си, като сткъсзаше долни-

царевицата.
се въртя
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■КАКВО ПОКАЗА ФЕСТИВАЛЪТ^ 

МА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ 

В ДИМИТРОВГРАД

БОСИЛЕГРАД

Културни манифестации 

но фестивала I
>0,

Двудневният фестивал в 
Димитровград завърши- Ако 
това беше преглед 
нсгпросветни, научни и 
жествени достижения 
родността, трлоеа да отгово
рим и на въпроса — доволни 
ли' сме с досегашната рабог-а 
или не. От

Iмуна, но която със своята ра 
бота е Първият фестивал в ' Босиле 

град показа, че при изработва 
нето на’ програмата1 е водена 
сметка равномерно да бъдат 
застъпени главно две области: 
културните и физкултурни де 
ЙНОСТЦ. Кудтуоиите дейности, 
в' които па фестивала изклю 
чителцо се представи учащата 
Се младйж, ръководена и подго 
твенд от просветните работни 
ци, бяха застъпи в значително 
разнообразие.

На първо място заслужават 
внимание двете изложби на у 
ченпците от основното учили 
ще в Босилеград. Художестве 
ната изложба показа, че меж 
ду учешщите има и талантли
ви деца, които могат да се раз 
впват в областта на изобразите 
лното изкуство. Обаче когато 
потърсихме преподавателя по 
оисуване, тогава узнахме, че ри 
суване преподават няколко пре 
подаватели, от които нито е- 
дин не е специалист.

Положително е, че на тази 
изложба се намери кътче и за 
добрите работи по езиците — 
отлични писмени работи, дома 
шии упражнения и пр.

Изложбата на изделия по об 
щетехиическо образование по 
казва
жениците в тази Насока. Тук 

бяха застъпени работи на уче
ници от всички класове. Някои 

тях показаха 
майсторство.

Покрай всички положителни 
впечатления за двете изложби 
и похвалното затягане на пре 
подавателите да я организират 
и уредят, остава и това—че и е 
двата и другата са претрупани.

Впрочем, книгата за впечат- 
\ения и предложения' за фести 
вала и изобщо и за изложбата 
която се намираше в помеще-

създаде интерес и при оста
налите хора, които работят в 
различни области на науката 
и изкуството, за да може дей
ствително фестивалите да бъ 
-Дат преглед на нашите по 
отижения-

нието на художествената тздо 
жба ще помогне на 'организа
торите "на подобни 1 изложби 
на следващите фестивали да бъ 
дат на по-високо равнище — 
да се прави малко по-строг по 
дбор.

Танцовите съставихот основ

във връзка със своя 
роден край. Димитровградско 
има голямо, число — инжене 
ри, лекари, художници, жур 
надпети, просветни .работник 
Ци; които в сЕоята творческа 
дейност са Свързани с про
блемите на своя край- • След 
освобождението Се 
доста научни творби, в които 
се изучва културното и стопа

на култур 
худо- 

на на-

Фестивалът показа, че тря 
бва още повече да се работи 
за създаване на самодейни -те 
атри по районите, а особено 
да се дава подтик в работата 
на самодейците- от Димитров 
град. Дейността на работните 
Ската младеж на културното 
поле е слаба, а също така и- 
ма известни опущения и в ра 
бетата

1953 до ните и средни училища заема
ха една голяма част от програ 
мата. Съставите на основното 
училище от Босилеград, Горна 
иДолна Любата, както и Гор

на Лисина се представиха ;съо 
солидни изпълнения.' Особено 
признание заслужават пионер
ките от долните класове от ос 
иовното училище в Босилеград, 
които безпрекорно изпълниха 

I няколко пародии хора.
Що се отнася до хоровете — 

иай-добре подготвен настъпи 
хорът от Долна Любата.

Дуетите и соло изпълнения
та на народни песни показаха 
-лв'дни успехи. Ученичката 
Виолета Симеонова от средно 
то икономическо училище, при 
дружена от Симеон Йосифов 
и Стоян Петков, изпълни ияко 
лко народни песни,- с които 
предизвшса удивление всред пу 
блнката. С нея стоят и Веца Кц 
стова и Март-са Йорданова. 
Между дуетите и соло изпълни 
телите на народни песни има 
повече имена, които заслужа 
ват да се споменат'

От театралните самодейци 
на фестивала се представиха са 
модейците от основното учили 
ще в Долна Любата с комедията 
..Аналфабета” и самодейците 
от основното училище в Боси 
леград с ,,Пепеляшка”. Двете гру
пи самодейци бяха добре под 
готвени, за което заслужават 
признание и учешщите и пре 
подавателите.

днес
всяка година на тоя велик ден 
за нашите народи правим пре 
глед на нашите постижения.

написаха

на средношколската 
младеж. Нейното присъствие 
на фестивала не е достатъчно 
забелязано (освен на физкул 
турното поле).

Затова се налага' мисълта,
много пъти повторена, че тря 
бва от основи да се мени про 
веждането на майския фести 
Еал в Димитровград и да се 
създават условия за афирма- 
ция на отделни лица и култур 
ните организации. Да се изтъ 
кнат особеностите на Дими
тровградско в културно отно
шение и постиженията създа 
вани в. периода на двадесет
годишен свободен живот.

През тая година се състоя 
и I фестивал на българската 
народност в Босилеград- Вси 
чко това е на свое място, оба 
че за сътрудничеството на те 
зи две комуни, ксито имат 
много съвместни и близки за 
дачи и трудности, трябва да 
се разисква . •.

старание и а

от същинско

Димитровградска средношколци на фестивала
-

Някога тези празненства бя
ха масови, последното трябва 
ше да покаже качествени по 
стижения, защото дойде като 
резултат на съревнуванията 
по районите. Покрай вече из 
тъкнатите постижения и успе 
хи, ние трябва да посочим и 
опущенията настанали в про 
цеса на работата, за да може 
бъдещите фестивали да бъдат 
още по-успешни-

Поставя се въпрос: дали 
чрез фестивала действително 
е направен преглед на доеди 
женията на българската народ 
ност? И веднага да се каже, 
че това не е постигнато, защо 
то организаторите на фестива 
ла са забравили една част от 
лоттелегенцията на българска 
/та народност, която живее 
вън от димитровградската ко

нско положение на Димитров 
градско, създадоха се худо
жествени картини с мотиви 
от -тоя край, огромни резулта 
ти в учебното дело. И тогава 
ако се прави преглед със си 
лите само на хората, които 
живеят в Общината, тогава то 
зи преглед няма да бъде пъ
лен, той няма да покаже дей 
ствителното състояние и по
стиженията ни в областта на 
науката и културата. Общин 
ската граница в тоя случай 
не трябва да бъде пречка за 
сътрудничество с хората от 
Димитровградско, които само 
физически не са в своя роден 
край.

През тая година само худо 
жниците направиха опит за 
откриване на съвместна изло 
жба, а в бъдеще' трябва да се

М. П.Б. НИКОЛОВ
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След Първия общински? фестивал

Можеше и по-добре
Следфестивалките дни са 

изпълнени с различни комен 
тари ‘— официални и неофи
циални. Дори и в първите съ 
ществува една относителна и 
стина, която никак не смее 
да се пренебрегне, тъй като в 
нея се изказват зрители, наб

можностите и силите, с кои
то разполага Босилеградско-

Струва ни се, че с разреша 
ването на един въпрос, би се 
разрешили и останалите. А 
тоЕа е въпросът с организа- 
ята. Свободно ще кажем, че 
тази организация е под всяко 
равнище и че Комисията, за 
дължена с организирането на 
фестивала не е изпълнила у- 
спещно задачата си-

Първо, планът за чеотвува 
нето бе изготвен едва в наве 
черието на празника. Ето за
що във физкултурните упра
жнения на справи изостанаха 
учениците от средните учили 
ща

След това, на 23 май вечер 
та, се продаваха билети за ес
традното изпълняване. Би тр 
ябвало в тоя случай да се по 
лзваме от опита на Димитров 
градчани, които в течение на 
толкова общински фестива
ла нито един път не наплаща- 

-ха билети. Ако наистина ня 
маше средства (а ние винаги 
ще намерим средства, да ка
жем, за един банкет!?) тога
ва и за това няма оправда
ние.

людатели и пр.
Става дума — какъв беше 

Първият общински фестивал 
на младостта и какви се него 
вит е резултати.

Ние веднага ще се съгла
сим — много добър но недо
статъчен, ако проследим въз

ят студена водица на гладен, 
стомах. Току приплюваха от 
глад.

Детето се бе залисало да съ 
бира из прекопаната и сякаш 
подновена част на нивата из

ритна една буца.
— Ако не копаем добре, и 

$а тебе няма да има, и за нас 
няма да има!..- Знаем ние как 
се копае! —посопна се високи 
ят, тънък, мършав мъж, как 
то бе подпрял мишница на 
мотиката-

— И много рядък го остав 
яте!„. Да направи мамули за 
просеник, а? Хе, хе, хе! Пък 
на мене ми трябва царевичак 
за добитъка, хитротгодигра- 
вателно светнаха жълтите 
му очи, а сетне подвикна по 
господарски: — По-гъсто, по- 
гъсто-

На тръгване той дигна на 
каруцата всичкото събрацо от 
Радичко кукурузище. Радич-- 
ко зашари с разгневени очи из 
кукуруза; погледът му падна 
и на шарения стрък, на „ца
ря”; и кой. знае защо,угой се 
спусна яростно към него стъ 
пи на крехкото му стъбло и 
го счупи.

Николаки Дебелия потегли 
с каруцата към село — три 
мата изправни, мълчаливи— 

' го изпратиха с изопнати о-т 
омраза лица, с напрегнати 
със сухи зли очи А Дебелия 
се отдалечаваше надолу по 
пътя и отивще пред острите 
им погледи все по-дребен. 
Стопяваше се, изчезваше.

: следната минута захърка-
Майката не легна, а поведе 

момченцето към близката ря 
дка горица да му търси диви 
ягоди: да се позаСладне. На 
връщане от гората кривнаха 
и се спряха оттатък пътя при 
житата.

Жиггата побеляваха. Бяха 
подгорели вече долу до глад 
ката, напукана от горещина
та земя, а на горе по стърко- 
вете тук — таме само бяха о 
станали зелени петна; класо
вете бяха натежали вече и 
понаведени.

Стояха прави пред житата 
двамата: майката — боса, в 
сиви окърпени дрехи, със су 
хрена, преди време заоотарл- 
ла. и детето — също босо с чер 
ни кълчшцени гащички, с 
изпито луничаво лице, с олю
щено от пековете носле.

Дигнала глава, тя разтвори 
ноздри и пое дълбоко-

— Мирише ли ти?-., 
мирише, а?, На хляб! На чцСт 
хляб, на пита!..- Ето, поеми,— 
с нос! — погледна го тя о бле 
снали кафяви очи. На хляб, 
на чист хляб. На пита!

Детето гюе с нос и се засмя 
щастливо срещу майка си. 
от което сухото му личице се 
набръчка като на °тарец.

На следната минута те за

вряха лице сред класовете и 
дишеха сладкия упоителен 
мирис на житата-

—Ето, аз ям! — обади се 
шеговито оттам майката и уж 
дъвчеше, а След това преглъ 
щаше.
тето по майка си и също ,,дъ

— И аз ям! — увлечено „дъ 
вчеше”, а после „гълаше”.

— И аз се наядох! — през 
смях отвърна детето, като ди 
гаше лице из нивата.

— Чакай да ти откупя от 
крайчето да го изхруСкапг! — 
посегна тя като се смееше 
към един. клас.

Но в това време се чу от 
нейде гороломният глас на се 
лекия пазач:

— Аааа, какво правите там! 
Не позволявам! Не позвол-

ееченото и вече изсъхнало ку 
корузище. Събираше стърко 
вете на купчини, купчините 
изнасяше на края и току- се 

на майка си и на бахвалеше 
ща си-

— За телицата! Да порасне 
и да се заводи! —

— И да се отели, и да дава 
мляко — отговаряха му ста
рите.

Привечер притропа по пъ
тя каруца с големи черни ко 
не и спря близо до кукуруза. 
От каруцата слезе с пъшка- 
не Николаки Дебелия— едър 
с нахлупено над веждите ас 
траганено калпаче, с разлети 
по раменете розови бузи, с 
бозови гайтанлии дрехи, с че 
хли на краката! Разгледа ра
ботата на Русанови, спря се 
при тях поразкрачен и се о- 
бади с клоколещ от пълнота
та си глас:

— Копайте го добре, не за 
минавайте, не затрупвайте! На 
вас ще ви трябват само маму 
ли, пък аз и жито ще искам 
догодина от тая нива!.- И бу-7 
ците поразтрошвайте! — и той

явам!
Майката се огледа, забеля- 

за откъм дола войнишката 
му смачкана шапка, дръпна 
детето към кукурузите. Те се 
свиха до бащата и скоро за
дрямаха- Само червата им дъ 
лго и неукротимо къркореха.

Като станаха след пладне, 
бащата й майката се .хва- 

за бучавлите брадзи. Че

Второ, в програмата не уча 
ствуваха учениците от Бис
тър, а да не говорим и за мла 
дежта от село- Всъщност, не 
се знае кой е организаторът, 
макар че в изтъкнатите про
грами се привеждат няколко 
организации, между които и 
гораните (а те не участвува
ха нито с една точка!) и за
това чествуването бе ^орга
низирано.

Нали

наха
сто прилягваха на Слънцето 
да почиват, присядаха дори и 
на браздата — така бяха из
тощени; и току ходеха да пи- > Ст. Н.
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Зноете аи че... аютохроника)^*«уес#са .-.Че на един квадратен ки
лометър площ живеят повече 
насекоми, отколкото хора на 
цялото земно кълбо.

■..Че паякът е твърде кръ
вожадно насекомо. Това най- 
добре показва експериментът 
когато 800 млади паяци от е- 
дин вид били оставени в Стъ 
кленца без храна- За кратко 
време паяците започнали 
нападат дога друг и след 
дни останал само един.

♦**

че американската индус
трия на часовници е пуснала 
в продажба будилници без 
звук, който събуждат спя
щия със светлинни ефекти- 
Светлииният будилник в опре
делено време пуска 
спящия силен сноп лъчи, 
иго прекъсват и най-дълбо
кия сън.

АБСОЛЮТЕН БОН-ТОН
Беше топло, прахляво пладне... Впрочем, в случая вре 

мето не играе никаква родя. Вървяхме по централната градеж 
ха \$лнца. Аз и той. Извинявайте, той и аз

— Искаш ли ябълка? — попитах. ,
— Н®, отсече той. ■
Аз с удоволствие започнах сама да ям ябълката. Той ме 

погледни с негодуване:
— Неприлично е да се яде ябълка на улицата. Това е

некултурно... --------
Късчето ми застана в гърлото. Закашлях се.
— Кашлянето е неприлично. Човек трябва да се въздър

жа.
Какво да се каже, забележката е уместна. Цялата почер 

венях н покрих с ръка загрпзеиата ябълка.
— Кой носи ябълка в ръце? Сложи я в джоба. Може да' 

сг случи някой да ни срещне, — в гласа му се чувствуваше 
укор.

Оше не бях успяла да сложа злочестата ябълка в джоба 
и наистина пред нас се показа един наш познат. Весело се към

ко-пездравих с него.
— Здравей, как живееш? — попитах.

Моят» спътник ме погледна и каза с дидактичен тон:
— Ти изглежда не у>1ееш дори и да се поздравиш. Та то 

лчова! ди е трудно да се каже просто: „Добър! ден!’’.
—> Не е трудно, — съгласих се аз.
Срещнахме глелачка с дете. Малкият ми погледна и нап 

рави толкова смешна гримаса, че аз непринудено се засмях.
— Пак! — с отчаяние каза моят съветник. СмееШ се гла) 

гчо в центъра на града! Какво ще кажат хората? Нямам ве 
че сили да те уча*...

Обещах, че ше се държа прилично и застанах за момент

Танцов състав от Босилеградско
Малки съвеши 
за домакините

Знаете аи да си 
направите почивка

за да преместя огромната кошница от една ръка в другата.
— Мини, моля ти се, помолих го от дясната страна, за 

да не те пази боже закача с кошницата и да изцапаш пан, 
талоните.

Заети жени, които са и май 
км и домакини, в началото нз 
лятото все по-често чувству
ват умора. Повечето от тях не 
стигат да си направт почивка 
Обаче, трябва да се знае как 
да се прави почивка. Това мо
же да се постигне за половин 
час...

За почивка не е достатъчно 
да се седне на стол, и веднага 
да се започне с работа. След 
петнадесет минути пак ще чув 
ствуваме умора. Тази скрита у 
мора, твъде известна на жени 
те, уголемява чертите на лице 
то, продълбочава бръчките, съ 
здава нервна напетост и лошо 
разположение. Да се направи 
почивка, това е съвсем друга 
работа. В Америка почивката 
е толкова важна, че в обуче
нието е въведен предмет — как 
да си правим почивка.

Ето четири начина, които ще 
ви помогнат да си направите 
почивка за кратко време.

ТИШИНА-иужна е такава л и- 
нпгна в която ще чуете песента, 
на щуреца отдалече, шума на 
морето или тихия ветрец. Ако 
всичко това няма, трябва да си 
представите тези неща.

КЛИМАТ — трябва да прона 
мерите прохладно място през 
лятото и топло през зимата. И- 
ма толкова много възможнос
ти, за да си приспособите стая 
та, в която правите почивка, 
според вашето здраве, настрое 
ние и вкус.

МЯСТО ЗЛ ПОЧИВКА — мпс 
гото за почивка трябва да бъ
де така поставено, за да може 
ла си спуснете ръцете из тяло 
то, а краката повдигнете на въз 
главничка. Внимавайте, крака
та са най-важна точка в техни 
ката на почивката, защото в 
тях се събира умората.

— Къле си видяла мъж да върви от дясната страна? — 
разсърди се т)5й. Уча те, уча, и пак нищо.

Послушно взех тежката кошница във вкоченясалата дя 
ска ръка 'и... ние продължихме пътя — абсолютно по бон-тона.

Вита Жилннскайте- (СССР)

Нова версия за смьршша 

на Хишлер
Като полемнзира със запада 

ните версии за Хитлеровата 
смърт, съветският маршал на
помня, че Берлин е бил прев
зет от съветски войски, които 
;ю такъв начин са имали по- 
голяма възможност да направ
ят по-правилни заключения от 
другите наблюдатели, които в 
момента на атакуването на 
Берлин са били далече.

„Когато войниците от първа 
гвардейска армия на 2 май 1945 
година си пробиха път до дво 
ра на последното Хитлеровс^ 
скривалище, намериха в него - 
още тлеещото тяло на Хитлер, 
(увито в одеяло.” Това е иифор 
мация от непосредствен извор 
— казва съветския маршал в 
мемоарите си.

Преди известно време съветски 
ят вестник „Литературная Ро- 
сия” публикува откъс от воен
ните мемоари на маршал Чуй- 
ков, защитника на Волгоград 
ЧСталинград) и бивш съветска 

* комендант в Берлин. В този от 
къс маршал Чуйков се спира 
подробно върху последните дни 
от войната, говорейки при то
ва и за смъртта на Хитлер.

Според маршал Чуйков съ? 
детските атаки върху Берлин 
започнали на 25 април 1945 го- 
Аина, след като германските во 
енноначалници заповядали на 
своите войници да се борят до 
последен куршум, въпреки 
ме им е било известно за обкръ 
жаването на града. Авторът на 
книгата казва, че близките сът 
рудници на Хитлер 
рниг и Химлер, били в прегово 
ри с англичаните и американ
ците и се опитвали да ги склой 

сепаративен 
Мир, или поне примирие, дори 
\и при условие за физическото 
премахване на Хитлер.

Съобщенията във Власи.ноокруглишка комуна са подобрени
значително

I

Малко хумор
Първо, в журито за оценява 

не на фестивалните 
ния бе избран и председателят ’ 
на Културно-просветната общ 
ност в Босилеград.

При изпълняване на физкуд 
турните упражнения той отсьс 
твуваше. „Зли” езици каЗват, че 
бил на риби. Въпрос — при из
Пълнение на културни гочкп, 
отсъетвува
на Културно-просветната общ
ност. Отговор дайте вие!

Второ, ще отбележим, че и до 
ден днешен членовете на жу 
рито (а те са трима-) не са в 
състояние да се съберат и да 
установят крайните резултати. 
Какво ли щеше да бъде ако 
бяха тридесет?!

Ше ви доверил! една „иеги- 
Фестивала в Босилеград орга
низираха: дружество „Парти- 
зан”, Социалистичесикят съюз. 
Съюзът на младежта, горанска 
движение, и пр. Какво ли ще 
направят останалите организа? 
цгщ, които не са посочени в об 
явлението когато знаят, че у, 
часквуваха само* УЧИЛИЩА
ТА?

изпълне-

председателят
Да напомним, че това твърдекато Гьо- **+ние не се схожда с версията, 

(която е приета на Запад. Досе 
та се твърдеше, че телата на 
Хитлер и Ева Браун, с която 
се бил венчал

Казваха — ще има награди!
И стана — да си заплатите 

всичко, па от вашите пари ще 
се плати музиката, а каква пот 
голяма награда искате, от това 
Да слушате музика?!

ят да сключат преди смъртта 
си, били запалени, а техните ос 
танкн били разнесени из гради 
пата на Райхс — канцеларията.

ПРОМЕНИЛ ИМ ФИРМАТА Текст и рисунки 
М. ПЕТРОВ
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