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Ьртпстбо
ВЕСТНИК НА българската народност В СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ

Пред Осмия конгрес на СЮК Общинска изборна конференция на СКС във Власина Округлица

ПРОМЕНИ В ПРОЕКТА НА 

СТАТУТА НА СЮК-ПРЕЗ ЮЛИ МНОГО ТРУДНОСТИ ПОРАДИ ПАСИВНОСТ
На неотдавна състоялата 

се общинска конференция на 
Съюза на комунистите във 
Власина Округлица седемде
сет и девет делегати избраха 
нов общински комитет- За нов 
секретар на Общинския коми
тет е избран Любен Величков 
управител на основното учи
лище в Божица, а за органи
зационен секретар — Чедо-

Покрай многочислените про 
блеми, с които тази неразви- . 
та област е обременена, на ОО 
щинската 
Съюза на комунистите бе из 
тъкнато, че перспективите на 
този край са в развитието на 
туризма и селското стопан-

ловия трябва да се създадат 
по-добри условия за рекреа- 
цмя и развлечение. Нужно 
се налага подобрение на гос- 
тилничарството и т. н-

Що се касае до селското 
стопанство, изтъкна се, че съ
ществуват всички условия за 
организирано угояване на го

Годишните, конференции в 
първичните организации 
Съюза ка комунистите 
ведоха в цялата страна. В тече 

са Общинските конферен 
ции, на които се избират де
легати за Осмия 
ртията.

въпросното ръководство под
готвя някои проблеми за пле 
нум- Счита се, също така, че 
има

на
се пр.о конференция иа

оправдание, искането в 
Статутите да се внесат и ня
кои разпоредби, които 
дължават Общинските

ние

да за- 
КОМ1Г

тети по-важни политически и
когрес на па

Обаче конференциите ство, а специално животновъ-
п астопански въпроси на не обсъ 

ждат без
не са

дството и производството 
картофи. За да може туризъ-единствен вид предконгресна 

дейност- Разговаря
предварително до

питване с членовете на СТчо 
за на комунистите-

се и на 
др.уги места и събрания, и то 
не само в организациите на 
Съюза на кс-мунститс, но и в 
Социалистическия съюз, про
фсъюзите й пр.

Интересно е предложението 
общинските и околийски кон 
ференции на Съюза на кому 
нистнте да се 
ггьт в четири години, на' една 
втора от членовете да се из 
бир.а всяка втора година. Съ- 
Що така, предлагат лесковча 
ни, по правило би трябвало 
да се въведе задължително 
кандидатиране на по-голям 
брей другари, отколкото дей
ствително се избират. Коопти 
рането би трябвало напълно 
да се отхвърли като метод за 
възобновяване на ръковод
ствата. Предложено е новият 
Статут да съдържа обезател
но принцип на ротация за в си 
чки ръководства в СЮК — 
от горе до доле-

Такива и подобни р.азисква 
ния имаше на всички равни
ща. В течение на последните 
два месеца на няколко пъти 
бе свиквана Комисията за из 
менения и допълнения на Ста 
тута па СЮК, с която ръково 
ди член на Изпълнителния 
комитет Лазар Колишевски. 
За по-ефикасна работа форми 
рани са работни групи, кои
то, колкото ни е известно, ве 
че завършиха 
част* от задачите си.

Очаква се, текстът на пред 
варителния проект за измене 
ния и допълнения на Статута 
на СЮК да се появи на пуб- 
лично обсъждане вече през 
юли, което без съмнение, ще 
представлява значителен при 
нос към всестранното рази
скване по Статута-

Ш

свикват един
Отделно внимание 

богата предконгресна дейност 
привличат разговорите за до* 
пълненията 
Статута на СЮК.

Така например, на заседани 
сто на политическия актив в 
Ниш, на което присъствува- 
ха и членове на Околийския 
и Общинския комитет, и изве

в тази

и измененията в

стно чисто секретари на фа
бричните комитети беше пре 
дложено в новия Статут по- 
широко да се разработи прин 
ципът на публичност в рабо
тата на Съюза на комунисти
те. Затова вече има разпро
странени мнения изборните 
конференции в първичните 
организации да се устройват
един път в две години „за да 
се избегне твърде честата см 
Яна на кадрите”.

В разискванията по Стату
та със секретарите на Общин 
ските комитети на територия 
та на Лесковашка околия е 
предложено в новия Статут 
да се предвидят съвещания 
на комунисти, устройване на 
събрания по определени обла 
сти в обществения живот и 
под. Те са на мнение, с цел 
за по-нататъшна демократиза 
ция на вътрешните отошения 
в СЮК, че от полза ще бъде 
ако и Централните комитети 
от време, на време организи
рат публични разисквания по 
отделни въпроси, особено ако

значителна
Власинско езеро

мир Раденкович. Покрай мно 
гобройните гости, в работата 
иа конференцията взе 'щастие 
и оргаизационният секретар 
на Околийския комитет на 
СКС в Лесковец Боривое Тра 
йкович.

м"1“Г да се превърне в активен 
стопански отрасъл, налага се 
изграждането на добри глав
ни и второстепенни пътища, 
по-голям брой туристически 
обекти и почивни домове, а в 
тези прелестни природни ус-

веда и овце и производство 
на картофи, което вече орга
низира селското стопанство 
на Власина и Стойковичева 
махала-

Като се констатира, че гол, 
ямо число -трудоспособни хо
ра отиват на сезонна работа 
бе подчертано, че това създа 
ва много непредвидени затру 
днения в работата на първич 
шгге организации на Съюза 
на комунистите, което е една 
от причините за недостатъч
на отговорност при приемане 
то на нови членове, а особено 
жени, които представляват, 
главната работна ръка на ча 
стните стопанства. През пос
ледните три години в редове 
те на първичните организа
ции не е приета нито една 
жена. Конференцията крити
кува това отношение към же 
ната и занапред пред всички 
първични организации на те
риторията на общината като 
важна идеологическо-полити
ческа задача постави и рабо
тата с жената.

г
ДА НЕ БЪДЕ КЪСНОАШ?

■ :

През последните Няколко години .растителните паразити, 
нанасят сериозни щети на селското стопанство в някои села 

аз Босилеградско. Само миналата година картофеният бръм
бар е. намалил добива на картофи за 30 на сто.

качки. А земеделските кооперации все още се държат пасив* 
но, макар че получиха нареждаме за предприемане на масово 
пръскане. Но колко това се проведе в дело говори и фактът; 
че площ от 30 ара, засадени от земеделската кооперация и 
Босилеград все още не е пръскана.

Наистина земеделските кооперации снабдиха химически 
средства разполагат и с пръскачки, по всичко това стои пО 
магазините. Това ясно говори за слабата заинтересованост 
иа земеделските кооперации в предприемането па мерки сре
щу картофения бръмбар и ябълковата гъсеница. Сякаш не 
■могат да разберат, че от селскостопанското производство за
виси и тяхното материално положение. Нека напомним, че 
миаилата година получените печалби от изкупуването на 
ябълки възлизат над 8.000.000 динара. Ако не се предприемат 
мерки срещу ябълковата гъсеница дали от това-няма да за
губят1 и земеделските кооперации?

Без Съмнение единственият начин за унищожаване на 
кортофения бръмбар и ябълковата гъсеница е взаимното 
сътрудничество между селскостопанските производители и 
земеделските кооперации. Една сериозно организирана акцня 
дюже да донесе положителни резултати.

Тази година и овощията сериозно са застрашени от ра-
въздо^ствувахастителни паразити. Благоприяните условия 

за. бързото разпространение на картофения бръмбар и ябъл
ковата гъсеница. За сега най-много са застрашени Босилеград, 
ТРайчиловци, Радичевци, районите на Горна Лиси на и Долно 
Тлъмино. Според преценка на специалисти 50 на сто от кар
тофите и ябълките са нападнати. Съществува опасност те да 
се разпространят и в останалите части на БосиЛеградска об
щина.

Този проблем не е нов. Неговото решаване се разтака 
от година иа година без сериозни и системни мероприятия. 
Ясно е, че навременното предприемане на превамтивий мер-1 
ки е е.динствепият нкчии за борба срещу споменатите пара-

отпощение не е предприетозити. Обаче тази година в това 
ниша! Все още се протака кой е компетентен за това. Дали 
селскостопанските производители, или земеделските коопе
рации, или пък и едните и другите.

Селскостопанските производители се питат кой вид хи- , 
мически средства и как да се употребят. Нужни са и пръс- ' В/Велинов

V У М- Б.
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Претседателяг па ОС за седмогодишния план 
във Власина Округлица

'мм
шшш ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА 

ОБЩИНАТА СА В ТУРИЗМА 

И СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
— За обезпечаването на кадри в стопанските орга
низации и управлението в Общината необходими са 
100 квартириГомулка: Целша на Китайската 

комунисшическа йаршия е да 

йредизЬика рази,ейление 

Ь комунисшическошо дЬижение

В беседа за проблемите и инвестира над 20 милиона ди 
разитието на Власиноокругли нара за адаптация на обекти- 
шка комуна през идните се- те- 
дем години на въпроси на на 
шия сътрудник-

— Във Вашата Община не 
съществува мито едно проми
шлено предприятие, а 
ствуват отлични условия за 
развитието на туризма и сел
ското стопанство. Кажегге ни, 
в какво виждате перспектива 
та на по-нататъшното стопан 
еко развитие на комуната?

Председателят на Общин
ската скупщина Десимир Ни- 
колич отговори:

Що се. касае до селското сто 
в седемгодишния 

план ще се ориентираме към 
угояване на говеда и овце и 
производство на картофи. Гла 
вният носител на селското сто 
панство Ще бъде „Тараия”, 
която тази година зася карто 
фи на 200 ха и организира у- 
гояване на едър и дребен до
битък. В рамките на това ще 
се пристъпи към създаването 
на изкуствени ливади-

паиотво

На 15 този месец във Вар
шава започна Четвъртият кон 
грес на Полската обединена 
работническа партия, на кой 
то като ггоети присъстуват 
предсавители на работничес
ки и комуниотически партии 
от 11 европейски страни, ме- 
жну които и делегация на 
СЮК, възглавявана от члена 
на Изпълнителния комитет 
на СЮК Иван Гошняк.

Първият секретар ма ЦК 
на ПОРГТ Владислав Гомулка 
изнел доклад пред Конгреса, 
в началото на който изтък
нал, че главната задача на 
Конгреса е да утвърди осн^ 
вите на новия петгодишен 
стопански план от 1966 до 
1970 година, В изчерпателе- 
ния обзор за стопанския раз 
вой на Полша между Ш и 
IV конгрес той казал, че от 
1959 година до 1963 национал 
ния.р доход се увеличил с 
30°/о в отношение на 1958 го
дина, което значи че средно
то му годишно увеличение е 
било 5,2%. Промишленото 
производство годишно се уве 
личавало с 8,9%, а селскоето 
панското е 1,9%.

Говорейки за международ

ните отношения, той се спрял 
по-сериозно върху 
ския проблем и разколиичес 
ката дейност на Китайската 
комунистическа партия в ме
ждународното 
движение. Изтъкнал, че Китай 
ската партия не изразява най 
важната задача на междуна
родното работническо движе 
ие — запазването на светов
ния мир. Същевременно ККП 
обвинявайки СССР и остана
лите комунистически и работ 
нически партии за ревизиони 
зъм, прави всичко каквото мог 
же, за да замъгли същността 
на спора и по този начин да 
не даде възможност за съВДин 
ска дискусия и полемика. Го 
мулка осъди авантюрискични 
те и псевдореволюционни ло
зунги на китайските ръково 
дители- Китайската комунис
тическа партия не започна 
спора и не изтъкна своята 
платформа, за да се дойде до

е'ьще-гермаи

Десимир Николич
работническо

но училище продължават о- 
бразованието си в средните и 
специални училища.

Поради тези затруднения в 
селското стопанство ние ще 
засилваме социалистическия 
сектор, за да попълним този 
вакуум, създаден от миграция

От всички, кой проблем най- 
много ви задава гр.ижи?

— След известно време с о- 
глед на това, че нашия край 
е предимно планински, п.*на< 
та основна ориентация в се
демгодишния план е насочена 
към подобрение на туризма и 
селското стопанство — особе
но животновъдството и произ 
водотвото на картофи-

Обаче за подобрението на 
туризма и дума но може да 
става ако не се построят до-

та-— Кадрите- За моментални 
те нужди 
необходими над 100 жилища, 
за да си обезпечи кадри. Нгг 
тО в една организация и в у 
правлението на Общината нл 
ма ме специалисти, нито п^к 
достатъчно просветни работни 
ци- В гостилничарството има 
ме само един квалифициран 
работник. Без квартири не

Милош Бакична комуната са

статутът
на Общината
йриеш
единодушно

бри главни и други пътища, 
а паралелно с това и почивни 
домове и гостилиичарски обе
кти на Власинско езеро като

атрак- можем да обезпечим и поетоглавна туристическа 
ция в нашата Община- Пътят 
от Сурдулпца до Промая, чий 
то строеж е в течение ще до
принесе и чуждестранните ту 
риоти да потърсят развлече
ние на бреговете на езерото.

пътища

истинг-т-а и да се постигне за 
становище на всг.|- янна работна ръка за селско- На последното редовно съв 

местно заседание на двете ве 
чета на Общинската скупщи
на във Вданснска округди!- 
на единодушно бе приет ста- 
тьт на Общината, най-значи
телния политически акт, кой 
то ще регулира всички въ-гре 
шни обЩестЕопо-мкономичес- 
ки отношения-

Предварителият проект на 
статута беше представен на 
публично обсъждане много по 
рано о всички други в Леско 
вашка околия, а приет между 
последните- За това време се 
водиха оживени разисквания 
по отношние на неговите фор 
мулации и съдържание във 
всички обществено-политиче
ски организации, от Социали 
етическия съюз като носител 
на работа и организиране на 
разисквания, до профсъюзни 
т-е организации и трудовите 
колективи-

Такова ангажиране на об
ществените сили в комуната 
съдействува за изнамирането 
на най-добри решения, които 
най-адекватно да отразяват от
ношенията в комуната, а кон 
то трябва да се развиват в у- 
киссн със стопанското разви
тие на Общината-

единно
чки партии, а само да предиз то стопанство, а това значи, 

че не сме в състояние да по
добрим квалификационна й 
структура.

вика разцепление в междуна 
родната работническо движе
ние.

И второстепенните 
трябва да се поправят- По та 
кива пътища и нашите тури 
стщ които имат свои кода на 
искат да идват тук само зарад 
лошите съобщения. Освен то
ва на езерото трябва да се по 
строят плавателни обекти, да 
се набавят повече обикновени 
и моторни кораби, да се на
прави нов плаж,

Кажете ни неЩс за миграци
ята на населението 

В Общината?
Б Ааос положението твърде напрегнато

бардирали позициите на Патет| 
лао в Долината

Към края на миналата сед 
мица непознати самолети бом 
бамбардирали град Ксиенг 
Куанг, едно от стратегически 
те места на движението Па- 
тет лао. Предполага се, че тезй 
самолети са или амрикански 
или на неутралиетите в Лаос- 

Министър—председателят 
на лаоското правителство Су 
вана Фума заявил, че лаоски 
бойни самолети никога не са 
участвували в бомбардировки 
те на Канг Кай, седалището 
на движението Патет лао. С-ь 
щевременно посолството на 
Виетнам в Лаос издала 
съобщение, според което аме
рикански изтребителни само 
ле-ти от Тайланд през минала 
та седмица четири пъти бом

на гърнета
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ВУЛКАН ЕТНА ИЗХВЪРЛЯ 
ГОЛЕМИ КОЛИЧЕСТВА 
ЛАВА

— Имаме над 5-000 печалба 
ри- Главно това са квалифиг 
цирани и висококвалифицира 
ки работници, така че жените 
се занимават със селско стопа 

Прсцест-г на миграция 
продължава- И трябва да ка 
жем, че печадбарството значи 
телно повиши жизненото рав 
нище на -т-ези семейства, но то 
причинява 
стопанство, зашото значител
ни площи остават несбработе 
ни. Тази земя ние не можем 
да дадем на земеделските ко 
операции поради разхвърля- 
нсстта на имотите, и не са го 
дни за арондация. Покрай то 
ва голям брой младежи и де
войки след завършено основ-

та.

пътечки и
съобщават чужде 

странни агенции, вулкан Ег 
на, намиращ се на Сицилия, 
започнал да изхв-ьрля големи 
количества лава- До най—но 
ви ерупции дошло след три 
последователни труса, на кои 
то предходил страхотен под 
земен тътен. От централния 
кратер ерупциите били толко 
ва силни, че изхвърляли ма 
териал до 900 метра височи-

Както тн. нство.
Трябва да се създада-т усло 

вия за по-разнообразна заба 
ва и развлечение- Вече се ггра 
вят усилия в хотела и депан- 
данска да се въведе централно 
отопление през зимния сезон- 
Това ще бъде от голямо зна
чение, понеже този край изо 
билотвува с терени за зимни 
спортове, .а на заледеното езе 
ро има възможности за . игра 
на хокей на лед.

— В нашия седмогбдишен 
план ще се ориентираме към 
концепцията — да дадем въз 
можност на всички трудови 
организации да построяват по 
чивни домове на езерото, за- 
щото все още нямаме възмож 
ности да строим приемателни 
пунктове, а и кога-то бихме 
ги имали бързото строител-’ 
ство в сегашните условия, без 
достатъчно репутация, ще на 
прави мощностите да останат 
неизползвани, а сва ще значи

щети на селското

на.
В КОСТАРИКА ВУЛКАН 

УНИЩОЖИЛ ПОЛОВИНА 
ТА ОТ ЖЕТВАТА НА 
КАФЕВ Бразилия напра- 

веиа „чистка“ Б.
Вулкан Иразу, намиращ се 

в Костарика, досега униЩо 
жил половината от -тазгодиш 
ната жетва на кафе-

В нормални условия Коста 
рика произвежда 62-000 тона 
кафе. Това е нейният най— 
важен износен продукт и за 
това тазгодишните щети ет 
вулкана ще има-т сериозни по 
следици за външно—търгов 
ския баланс на страната.

Перспектнвв на селското стопанство

Над 3 милиарда за уюяЬане 

на 1оЬеда и сЬине

След неотдавнашния пре 
ьрат в Бразилия е предприе 
та обемна „операция на чиоте 
не” в държавния апарат, маса 
вите организации и целия об 
ществен механизъм от прогре 
сив ни елементи- Отнети са 
всички политически права на 
тримата известни президенти 
— Гулар, Кубичек и Квад 
рос, на някои председатели 
на бразилските съюзни дър 
жави, народни представители, 
Посланици, на над 150 синдк 
кални, студентски и други по 
литически ръководители- Бра 
зилският печат съобщава, че 
са арестувани над 10.000 ду 
ши.

Счита се, че вече през идна 
та година тези ферми ще до
ставят около 2,500* тона гове
ждо и телешко и към 2,200 то 
на свинско месо- Стойността 
на -това производство ще въз 
лезе на около 5,5 милиарда 
динара, което ще рече, че на 
100 вложени динара Ще бъдат 
осъществени 182 динара бру
то-производство.

За обезпечаване на конце- 
трати за прехрана и угоява
не на добитъка се предвижда 
построяването на работилгог 
ци, които годишно ще произ
веждат около 15.000 тона кон

Над 3 милиарди динара Ще 
се изразходват 
идната година за подобрение 
на животновъдството в Лес- 
ковашка околия, за угояване 
на говеда и свине. Тази обе-

прцз тази и

— да навлизаме в нови загу
би-СССР н ГД Република 

сключили договор за 
приятелство, сътрудни
чество и взаимопомощ

миста и сложна задача ще бъ 
де доверена на земеделските 
кооперации в Манойловац, Ео 

мощности. Понеже нашето го шняк, Турековац и Бреет-о-
вац, с оглед на съществуващи 
те условия в тези места-

В Турековац ще се образу
ва ферма за угояване на 5-000 

рото, почивния дом ние отстъ свине и 1.000 телета 
пихме на Тютюневата Проми- Кооперацията в 
шленост от Враня, която вече

1
Затова настоим напълно да

използваме същес-гвуващите

стилничарско предприятие не 
беше в състояние да води и 
модернизира обектите на езе

Между СССР и Германска
та демократична република е - 
сключен договор за приятел-МАРОКО И АЛЖИР ГОТО 

ВИ ДА ЗАПАЗЯТ ДОБРО 
СЪСЕДСКИТЕ СИ ОТНО 
ШЕНИЯ

годишно. 
Войник съ-ство, сътрудничество и взаим 

който в петък вмопомощ.
Кремъл подписали Хрушчов 
и Улбрихт- Договорът гаран-

Що -така Ще има ферма за 5 
хиляди свине за угояване, до 
като

центрирана храна за доби-тъ- 
земеделската коопера- ка. За построяването на този 

щгя в Бошняк ще угойва за ' важен обект ще бъдат вложе 
10.000 свиине; а кооперациите ни 464 милиона динара- Също 

В миналия брой на вестника в Манойловац и Брестовац така запланирано "е и постро- 
в обявлението за граничните. 1це УГОЯт по 3-000 телета и ю- яването на комунална клани

ници. Земеделска-та коопера- ца в Лесковец, чиято проекто 
ция в Лесковец ще отглежда сметка стойност възлиза на 
на фермата си 300 крави, а щ<* 500.000-000 динара-
угойва около 500 говеда-

тира неповредимостта на на
стоящите граници на Герман
ската демократична републи 
ка, оказване на спешна вза
имна помощ в случай ако ня
коя с-т двете страни бъде на
падната от друга държава и- 
ли от група държави-

ИЗПРДВКАВ Рабат столицата на Маро
ко съобщават, че след размя

крал 
Бен

I

ната на поръки между 
Хасан П и президента 
Вела дошло до подобрение в сивждания допусната е греш

ка. Вместо... край Д- Криводол! 
ще се състои свиждане на 4 
юли — трябва да стои 5 юли.

отношенията между двете а 
рабски страни. В- В.
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Културна размяна Димитровград — Сливница Мнения и предложения

Успешно представяне но „Зимно балада" Къде е бъдещето 

на килимарския цех?***>':■

ран банкет, който продължи 
до зори, а след това гостите 
заминаха за Ниш и Белград-

„Зимната балда” на Мария 
Симова, с която се представи 
ха гостите говори за недалеч 
ното, епично минало, когато 
любовта към народа и свобо 
дата се е заплащала с кръв. 
когато борбата Еъвлича и оне 
зи, които са клонили от нея.

Дълбоко, непринудено зара 
злват образите1 на Лена, тъл
кувана от Емилия Михайлова 
Катя —: Снежана Кръстева, 
майорът — Борис Величков, 
Владимир — Павел Павлов. 
Изобщо зрителите видяха ко
лектив

Много факти говорят, че ки 
лимарският цех в Топли дол 
трябва да се отдели от опера 
тивните планове на земедел
ската кооперация в Божица и 
да се превърне в самостояте
лно предприятие. Производ
ството на персийски килими 
в този кооперативен цех не 
може да задоволи -търсенето 
на чуждия пазар- Както вече 
заявява управителят на ко
операцията в момента се тър 
сят над 1-000 квадратни ме

то, да набавят на време бои и 
материали и ще водят сметка 
за пазара и че се приспособя 
ват към законите на търсене 
то. Така, да речем, със специ 
ализирани работи не може да 
се занимава организация, ко
ято трябва да подобрява сел 
ско |Стопанство. ,атсва Ке е 
излишно

шшш

предложението це
хът' да се отдели като отдел
но предприятие и изключите
лно да се занимава с твърде 
много търсените качествени 
килими.
Ако цехът беше формиран о 

ще по-рано като предприятие 
Власинсокруглишка с-бшина 
днес би могла да изнася псве 
че ст' 1.000. квадрат и търсени 
килими, защс-тс предприятие 
то и неговите органи на у пра 
вление и самоуправление си
гурно биха работили интезив 
но върху разширяване на 
производствените мощности, 
създаването ка по-добри хиги 
енични и други услоеия за ра 
бота, организирали биха стри 
жене и пране на килимите в 
самото предприятие- Всичко 
■това би изисквало повече за 
ети работнички от запланира 
нсто число.

Да напомним, че за 1.000

тра от това произведение и ве 
днага биха могли да изнасят 
— най-мнсго в Америка- Запа 
д.на Германия, и Швейцария. 
В сегашните

изпълнители дей 
ствуващ като жив, единен ор
ганизъм-.- Това е и успех 
постановчика Васил Петров, 
който също успешно пресъз 
даде образа на младежа.

Публиката топло 
изпълнителите.

производствени 
условия те не могат да произ 
ведат псЕече от 350 квадратни 
метра. Това количество кили
ми трябва да произведат 18 ра 
бстнички на 16 станове, в- по 
мещения, които по книщо не

на
ДПилтровградскй и сливнишки общински ^ ъководители

В рбсторант на „Балкан” 
за самодейците от Сливница 
и Димитровград бе организи-

Неотдавна в Димитровград 
гостува група самодейци при 
читалище „Съзнание” в Слив 
ница — България. С това гос 
тите върнаха посещението, на 
димитровградските самодей
ци в Сливница-

В девет часа сутринта пред 
зданието на Общинската ску 
пщина гостите бяха посрещна 
ти от обществените дейци и 
гражданството.

Оттук бяха приети в чита
лищния салон на читалище 
„Христо Ботев”. Другарят ГГ 
лия Петров, управител на Це 
нтъра за култура и забава 
приветсвува гостите ~с „добре 
дошли” и обяви програмата 
за тоя ден-

След краткотрайна закуска 
гостите и домакините посети 
ха фабричните помещения на 
комбината за каучукови изде 
лия — „Димитровград”. В ед
ночасовото посещение бяха 
запознати с производството, 
произведенията и перспекти
вите на Фабриката- В чат на 
гостите бе Даден прием. На 
приветствието на председа
теля на работническия съвет 
— младежа Будимир Гигов, 
с приветствие. отговори Кара 
нфил Арсов, партиен секре
тар на общинския комитет в 
Сливница.

Вечерта гостите се предста 
виха с пиесата „Зимна бала 
да” от Мария Симова. След 
завършането йГ на актоьорите 
бяха поднесени цветя и разме 
нени подаръци-

поздрави 
С. Н- отговарят на хигиено-техниче 

ските’и други изисквания-
Освен това, прането и стри 

же-нею на килимите се вър
ши в едно скопско предприя
тие, на ксето кооперацията 
заплаща срещу всеки сбрабо 

. тен метър по 500 динара. Зна 
чителни средства значи оти
ват на дсобрабсока, а с мал
ки капиталовложения от вси
чко 6 милиона динара биха 
могли да се направят помеще 
ния, в които производството 
може да се обедини и закръ
гли, а мощностите биха могли 
да се разширят до 30 работни 
чки и набавят 30 с-тана 
Освен това и деловостта на 
цеха не е най-добра.

Уведомиха ш-г, че цехът ве 
че два дни е в застой поради 
това, че „Летекс” от Лесковец 
не им е доставил предиво от 
една боя, а набавчикът на ко 
операцията едва тогава е тръ 
гнал да го търси- Затова це
хът стои. Затова време на ра 
ботничките са длъжни да да
ват лични доходи, заЩото те 
не са криви за засечката.

Разбираемо е, че селскосто 
панска организация не може 
иинтензивно да се занимава 
със специфично килимарско 
производство. Съвсем логично 
е, че за тази производствена 
област трябва да съществуват 
специални кадри и служби, от 
делни органи на самоуправле 
ние, които паралелно с разви 
тието на този отрасъл на до
машно ръкоделие ще съумеят 
да организират производство

И живота и дейността на Социалистическия съюз

ПОСТРОИЛИ АМБУЛАТОРИЯ
Миналата година членовете 

на подружницата на Социали 
етическия съюз в Божица 
чрез местно самооблагане до

Божица подпомогна и Обшин 
ската скупщина във Власина 
Округлица с над 500-000 дина 
ра. Построена е и квартира за 
лекаря, за кеято Общинската 
скупфина даде 2-500-00о дин от

квадрата килим предприятие 
то би получило над 26 мили- 
она динара, а това би било от 
значение за този пасивен 
край.

караха пясък и камък за по
строяване на сграда за райо
нна амбулатория. ВсяКо дома 
кинс-тво вложи във фонда за 
изграждане по 1..500 динара 
доброволно и по този начин

Фонда за жилишно строител
ство. За 1.200.000, които обез 
печи Здравната станция в Ок 
руглица набавени

М. Бакич
бяха събрани 600-000 динара. нуж

ните съоръжения.Този почин на подружницата РАКИТЧАНИ 
ЩЕ СТРОЯТ ПЪТ 

ДО ЗВОНЦИ

итн.
на Социалистическия съюз в М. В.

Избирателите от село Раки 
та са завели местно самообла 
гане за изграждане на път за 
Звонци. Насипът на теснолиг- 
нейката се адаптира за пътни 
съобщения- Общинската скуп 
Щина в Бабушница ще обезпе 
чи средства за построяването 
на надлези на този път, кой
то Ще бъде дълъг три кило
метра-

»*ф

Започна асфалтирането на 
пътя от Бабушница към Долни 
Стрижевац. ^Кителите от то
зи район вече са обезпечили 
камък за твърда настилка, а 
предприятието за пЪдища, ме 
ханизация и средства за ас
фалтиране.Писането

но хроники от НОБ - не търпи отлагане
„Койшо чака“ 

- не ще дочака М- Б.

Среща на югославско-българската 

граница край Босилеград
В непосредствена бли

зост до Власина Рид, село 
от 500 къщи са поставени 
стъбловете на. далекопрово 
да идващ от Власинско езе 
ро. Това е сторено още през 
1953 година. Минувачът не 
волно си помисля: „Тия са 
имали щастие. С малко па 
ри са се електрифирали”. 
Още побече когато вечер

ценение и съпротивителното 
движение в Димитровградско, 
което се разви в края на 1943 
и особено през 1944 година. 
Достатъчно е да се регистри 
рат имената на загиналите бо 
йци, записани на паметници 
те и възпоменателните плочи 
по селата и да се дадат кра-. 
тки биографични сведения. 
И това ще бъде ценен при
нос към историята на НОБ 
в този край. А писане на .ис
тория на бойния път на 8 сръ 
бска бригада съШо така оста 
ва като главна задача на Съ- 
за _на бойците и общинската 

скупщина.
Досега Общинската скупШи 

на не е отпусната нито един

Тези дни Околийската ко
мисия за писане на хроника 
от НОБ и биографии на за
гинали през Народоосвободи- 
•телното двцлфние бойци от 
ново направи постъпки пред 
организациите на Съюза на 
на бойците и Общинските ску 
пщини задачата да се завър
ши през тази година- Сега ра 
ботите, трябва да се ускорят 
защото нашите краища пра
знуват двадесет- години от о- 
свобождението- Някои общин 
ски скупщини и организации 
те на Съюза на боци-те са пре 
дприели известни меркии но 
другите бездйствуват- Между 
тези
димитровградската община.

Още повече за очудване е. 
че отговорни хора по тези въ 
проси са дали отговор на де- 

Ниш,
в Димитровградско не е и" 
мало никакво движение и за 
това няма какво да се пише. 
Този отговор обижда стотици 
те жертви, които Димитров
градско даде в борбата про
тив фашизма и онези, живи 
бойци, които храбро се бори 
ха в състава на 8 сръбска бри 
гада. Също така не е за под-

На 14 юни недалеч от Боси 
леград при меотността „Слав 
че” се състоя среща на югос
лавската граница по твърде 
приятно време.

В културно-забавната про 
грама, която бе твърде разно 
образна и качетвена взе уча
стие хорът „Абрашевич” от 
Лесковец, който изпълни на

родни и забавни песни, а от 
българска страна с естрадна 
музика и хумористични точ
ки настъпи Концертната ди 
рекця от София. Също така с 
известен брой точки настъпи 
и народния хор „Васил Кола 
ров” от Кюстендил, както и 
някои други танцови състави.

о

види как светят прозорци
те в някои къщи.

Толкова години
след прокарването на дале 
копровода, а електрически 
ток са получили само 150 
къщи. Останалите и не пра 
вят опит.

— Не искат — казват в 
Общинската скупщина — а 
само трябва да построят 
трафопост и да се приклю 
чат към него. Искахме да- 
им дадем един милион ди
нара за електрификация, но 
[напразно. Чакат работите 
(да > им извърши кяко[й.

последните се числи и

динар за писане на тези хро 
ники- Остава по-добре да се 
проучи препоръката изпрате 
на от околийската комисия до 
Общинските скупщини, да се

челегата от

намерят хора, които могат да 
работят върху тези хроники 
и биографии и оЩе до края 
на годината, по-точно до 
септември деня когато Ди 
митровград е освободен от фа 
шистко робство, тези хроники 
и биографии да се обнарод
ват.

друг, а те само да завър- 
тяр ключове-.•

Наистина, мъдра е народ 
ната. поговорка: „Който ча 
ка — дочака”, но не вина 
ги. Често пъти тя се превъ 
рне в противоположеност. 
„Който чака” — не Ще до
чака.

10

М. Б.
Б- Ник. Един детайл от срещата
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Над 300 изложители 

на Лесковашкия панаир
ОсГщ аСм(ган€( ш

ХРОНИКГАI ,у

к
ни за филмово багрене на 
суровини и текстил при висо 
ко налягане и ти. Тази годи
на изложителите, от чужбина 
за пър.в път ще изложат и го 
тови текстилни произведения 
текстилни суровини, бои и 
химикалки и други помоШии 
средства-

За отбелязване е, че югосла 
вските фабрики за текстил и

19 и 20 юни се организира съ 
юзно съвещание на текстил
ни специалисти за ор.ганцза 
ционио-тсхническите и иконо 
мичсски проблеми за въвеж
дането на 42-часова трудова 
седмица в текстилната проми 
шленост.

Също така Ще се проведе и 
конф ек ционио

За тазгодишния междунаро 
ден панаир на текстил и.тек 
стилни маппнш, който Ще се 
проведе в Лссковец от 20 до 
28 гони, са се пр.иявили 350 из 
ложители от страната и чуж 
бина, което представлява ре
корд откакто се провежда па 
паир в този град на Ветершг 
ца. Една трета от изложбена 
площ са закупили изложите-

Хората и общественото 

имущество
Още от миналата есен трафопостът в Божица има два 

трасформатора. По това би се стигнало до извода, че клонът/ 
за разпределение на електрическа енергия в Сурдулпца пок* 
ровителствува това село.. Но ако се заприказвате с боАкнчанм 
за транспорматорнтс и линията, веднага щс вп се оплачат, 
че не са доволни от работата па Клона за разпределение па 
електроенергия в Сурдулпца, който поддържа електрическа
та мрежа и в този район. Трафопост-ът се нуждае само от 
един трасформатор. Вторият в Божица е снет миналата есен, 
зац ото бил в дефект. И ден днешен той стон там, къдсто е 
оставен — па открито, изложен на корозия и разпадане. Каз-

промишлено 
модно ревю, делови срещи и 
съвещания, докато най-успели
те тектилни произведения тце 
бъдат възнаградени със злат
ни, сребърни и брознови отли 
чия. Очаква се на панаира да 
организират модно р.евю и чу
ждустраиите креатори.ват че за мето са дадени милион н половина, по резон на 

дистопбутсрите, изглежда „чужди динари:'1’';. От 1958 година 
трафопостът мито веднъж на е боядисван,желязото ръжд
ясва . * —

В- Велкович

А И Ч11И КАРТИ БЕЗ 

ОТПЕЧАТЪК НА ПРЪСТА
Жителите отделно са загрижеин за съдбата ма четири 

ДгУгцнлн стълба, които водят жицата от трафопоста по глав
ния път нз селото. Стълбовете се клатят. И покрай всички 
интерпеншш па Социалистическия Съюз и първичната орга
низация линията да се доведе в ред до днес всичко стон по 
стаоому. Никой от дтгетрнбутернте от Сурдулпца не ще запг- 
Мо от електрически ток в Божица. Затова и поправката е 
/„тяхна работр и те знаят кога нещо трябва да се поправи”.

щастие, до днес никой не е страдал. Игаго невинни хора, 
тштб деца. А докога щс гн служи това щастие!?
, Колко много само жителите на този край се нервираха 
отрез зимата поради честите прекъсвания на тока. Понякога 
И пг седмица са. сп служили с газени лампи. Другояче не мо
же и да бъде щом цехът за Дистрибуция не влага никакви 
средства за поддържане на мрежата. Исталащщте са слаби, 
жиците на далекопровода разхлабени п често ее преплитат и 
догосв.ат, особено когато духа вятър и т. н.

Малко е чудно такова отношение към работата, такава 
без отговорност, чгшто последици могат да бъдат и трагични. 
Очудва как Дистрибуцията се грижи за пращането на 
•електпнческн ток н други облаги, а небрежно се отнасят Къ/й 
поддържане на лнйията, без оглед на това, кой е длъжен да 
я поддържа. В Божица казват, че за това е длъжен цехът в 
•Сурлслипа. Нека е длъжно и селото, но отговорни за мрежа
та и трансформатора край трафопоста, който пропада, са си
гурно хората от Клона.

Накрая в Божица ни уведомиха, че преди две години 
Клонът бил глобен за неуредно поддържане на линията.

Комисия за съгласуване на 
съюзните закони и постанов
ления с Конституцията при 
Съюзната скупщина се е из-*- 
сиила върху проекта на Зако
на за личната карта (паспо
рт), за югославско граждан
ство и пр- Приемайки проекто 
закона за личната карта, пре 
дложен от съюзния секрета
риат на вътрешните работи, 
Комисията е дала ред предло 
жения за уггроставяване на 
личната карта- Тя се изказа, 
че в новата лична карта не е 
необходимо да има отпечатък 
на пръста, но този отпечатък 
да бъде слаган само върху ка 
ртона- Предложено е в лична 
та карта да се вписва адресът 
на лицето в момента на изда 
ването на картата, без гражда 
ь-гщЪт да е длъжен да мени 
личната карта при промяна на 
адреса. Предложено е също 
така в закона да бъдат внесе 
ни разпоредби онези, които 
променят адреса^-ои, да имат 
покрай личната карта бележ 
ка за новия адрес. Когато на 
станЯЕането е извън община
та, в която е издадена лична 
та карта, тя трябва да се про 
мени. Има оше едно предло
жение: срокът за съобщава
не. че личната карта е загубе 
на да се продължи от 8 на 15 
дни като нейното загубване 
не се публикува в Служеб
ния вестник-

Изглед от Лесков пикня панаир

ли от чужбиоа — Италия, Бе 
лгия, ГДР, Франция, Чехосло 
вакия, Полша и още някои 

“страни-
На Лесковашкия панаир Ще 

изложат свои произведения 
85 фирми от 14 европейски 
страни. Ще се представят най 
нови типове предачни маши
ни, бързоходни текстилни ста 
нове, машини за доработка 
на тъкани; ротационни маши

текстилни машини са закупи
ли около 30 на сто повече из 
ложбена площ 
рано- Производителите ще из 
ложат голям брой нови пронз 
ведения,
трикотаж и конфекция, 
ще се продават в магазините 
след панаира — през 
и зимата тази 
лятото идната година. 4 

Произведенията се етлича-

етколкото па

метражен текстил, 
които

есента
и пролетта и

М. Бакич

ват с широк избор на десени 
и цветове докато трикотажът 
и конфекцията ще 
пат с нови модели.

Домашните

Електрификация на селата се появя-

преизводители 
текстилната 

също ще се 
представят с нови произведе
ния. Машини ще излагат „Те 
кстилострой” — Загреб, „Ста- 
ндард” — Осиек’ 
текст”

ЗА ДВА МЕСЕЦА 12 КИЛОМЕТРА
ДАЛЕКОПРОВОД

на машини за 
промишленост

,-Машино- 
— Лесковац, „Кови- 

нт” — Кран, „Мсттал” — А- 
патин, , Крушик” — Валево 
и други- 

В рамките

Жителите от осем села иа 
местната' организация на Со
циалистическия съюз в Кли-

ра)- Те обезпечиха стълбове* 
неквалифицирана работна ръ 
ка и издействуваха линията 
на далекопровода да мине 
през Млада гора без наваксва 
не на причинени щети, а за 
извършване на най-важните 
работи и набавката на елек
троматериал бяха вложени 
5.000.000 динара- Значителна 
помощ в построяването на да 
лекопровода на организация
та на Социалистическия съ- 
юз оказаха и числящите се 
към ЮНА. Стойността на до
сега извършените работи и 
вложения материал възлиза 
над 12 000.000 днара-

тази акция Ще вземат участие 
• и ония домакинства, които по 
; домовете си имат вече еле- 
■ ктрически ток. С обществени 
средства от 7 милиона динара 
Ще бъдат завършени всички 
работи по електрификация на 
този някога твърде пасивен 
край

на панаира на

ЗаЬьршиха изборите за работни
чески и коойератиЬни съЬешиМ- Бакич
Неотдавна трудовите орга

низации в Босилеградска об- 
Щиина проведоха избори за ра 
б етнически и

кооперациите, -т- е. на жените в 
тях, не съответствува на 
брания брой членове 
ративните съвети.

В работнически^

Случва се... из- 
в коопе-

кооперативни 
съвети. Въпреки работния се
зон ,когато хората 
на полето или мнозина 
ли като строители 
места, изборите 
ха твъде успешно- От общия 
брой

ИЗГУБЕН ДЪЖДОБРАН съвет на 
предприятие 
който се съ- 

са у

са заети 
отиш

транспортното 
„Весна кобила”, 
стои от 15 члена, петима 
ченици- 

А в „Услуга”, където трудо 
вият колектив е малък е из
бран само управителен отбор 
от 4 члена, от които двама са 
младежи ученици- 

В течение на тоя 
новоизбраните работнически
те съвети

Строежът на далекопрово
да за Клисура още не е завъ 
ршен- За въвеждането на е-

Неотдавна в село Гложйе 
хората зачудени се питаха 
къде е снахата на Стамен И 
лиев- Те даваха най-различни 
версии за загадъчното й изче 
зване- Едни казваха, че й се 
е случила някаква злополука 
други, че просто е изчезна
ла-..

на други 
се проведо-лектрически ток в повече от 

1.000 домакинства ще бъде ну 
жно да се построи тра-опост 
и да се постави мрежа до це 
нтъра на всяко село. Затова е 
взето решение 800 най-състо 
ятелни

записани гласоподавате 
в трудовите 

гласуваха 90%. Това
ли оганизации 

говори,
че са добре организирани, и 
че хората са заинтересувани 
Да изберат възможно цо-акти 
вни членове в работнически
те и кооперативни съвети.

месецдомакинства да вие- 
общия фонд по електри 

фикация по 10.000 
местно
аванс, от който ще се финан
сират по-нататъшните работи- 

Досега са
650.000 динара, което- не 
статъчно за 
трафопоста и набавката на 
трансформатор- Но в Клисура 
считат, че ако акцията върви 
добре, как-то е предвидено, за 
около 30 дни ще светне еле
ктричество и в този район-

Дните минаваха, а от нея— 
нито следа-

Питали и мъжа й, който 
бил на печалба. Обадили и 
на органите на народната 
ст. Най-сетне 
близките Си

сат в
и кооперативните 

съвети Ще изберат свои упра 
вителни отбори-

динара за 
самооблагане като вид В земеделските кооперации 

— Босилеград, Долно Тлъми- 
но и Горна Лисина — се объ 
рна особено внимание в коо
перативните съвети да влез
нат хора, които изключител- 

'но се занимават . със сел
скостопанско 
Това е особено 
мите кооперации- В коопера
тивните съвети 
127 члена, от които 92 
скостопански производители-

Също така, за разлика от 
по-рано, в кооперативните съ 
вети са избрани повече жени. 
Обаче и сегашният брой все 
още не е задоволителен, за- 
щото бролт на членовете на

В. В-
вла

я открили при 
в далечото село

Долно Тлъминовнесени около
Д-е до-

Среща с граничаритеПричината за бягството си 
каза сама:

построяване на

— Бях тръгнала в Босиле- 
гдар, но случи се, че загубих 
дъждобрана- Когато се завър 
нах у дома без него, свекърът 
ми се закани, че н^ма да

пр оиз водств о • 
важно за са- На 9 юни преподавателски 

ят колектив в Бистър заедно 
с представителите на селска
та младеж и 
на Народната армия 
леград направиха посещение 
на граничарите в Долно Тлъ 
мино. На срещата бе у отров
ено малко тържество с под
брана програма.

На края бяха разменени П' 
даръци-

са избрани представители 
в Боси-са селос

тана жива ако не. го намеря. 
Затова избятах при роднини
те си. Те ми дадоха пари да 
купя нов-_

Чудно, но и това

С това обаче не е завърше
на акцията по електрифика
ция в района. Ще трябва да 
се построи далекопровод на 
дължина от 7 километра. В

Новият далекопровод

сура за два месеца построиха 
дванадесет километра далеко 
провод (от Власина до Клису

се случ-
ва-

В- В.
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ВЛАСИНСКО ЕЗЕРО ОЩЕ 555
ХЕКТАРА НОВИ ГОРИНови МИЛИОНИ

кубици вода
— Защо не се отделя необ

ходимото внимание на разви

тието на туризма? — Приет седемгодишният план на младите горяни
— Пътят до езерото почти 

непроходим-
На 10 юни в Босилеград бе 

проведено заседание на Обши 
нския о-тбор на младите Гора
ни, на което бе обсъден и при 
ет проектът на седемгодиш
ния план по залесяване. В 
програмата на проекта бяха 
обхванати есички организади 
онни и други въпроси, както 
и задачите на младите горани 
в периода от 1964 до 1970: го
дина.

С оглед на ерозивния хара 
ктер на Босилеградски район 
главна задача на гораните и 
знапред остава зелесяването 
на голини. Според проекта, в 
течение на следващите седем 
години в Босилеградско тряб 
ва да бъдат залесени 555 ха 
да се издигнат 15 километра 
зелени пояси край пътищата 
и да б"Ьдат засадени тополи 
на повърхнина от 20 ха- На. 
тези площи младите горани 
ще засадят 1-600.000 фидан-

ЮНА и другите масови орга- 
ншизации-

Друга важна задача, която 
стои пред бригадите на млади
те горани е уреждане на сели 
Щата и създаване на по-добри 

и почивка
Малката планинска

Чемерница промени 
тц година своя ток и сега се 
влива във Власинско

ЦИЛ. Почивниятрека 
минала-

дом, хотелът 
и към-

ва е тютюневата промишле
ност от Враня на коя-то вече са 
представени хотелът и депан 
дасът. Фабриката ще ги пре
върне в почивен дом за свои 
те работници, а излишекът 
ще се даде на други лица-

За уреждането на хотела и 
на останалите обекти, както 
и за доставка на нужните съ 
оръженил ДИВ ще израходва 
тази година- около 20 милио
на динара. Работническият 
съвет е приел предложение 
да се купят 20 лодки, телеви
зор и тн- Назначен е нов уп
равител, така че може да со 
очаква подобрение. Ще бъдат 
предприети мерки за построя 
ване на пътя от Промая до 
хотела на дължина ст няКол 
ко километра. Строи се и пъ 
тят от Сур дулица до езерото- 
Освен това предвижда се ор
ганизиране ма различни със
тезания, по спортен риболов 
и други, което ще допринесе 
пребиването на езерото да бъ 
де по-разнообразно и увлека 
телно.

Туризъмът на езерото още 
повече ще се подобри когато 
пстря-т свои почивни домове 
и стопански организации от 
Лесковац и Нишка колия. Ве 
че е проведен съвместен д> то 
вор за построяване на почив 
ни домове и още тази година 
мже да се чаква да бъдат по 
строени планински туристиче 
ски хижи-
Гораните от Нишка и Леско 

вашка околии също предприе 
мат акции. Те са поели задъл 
жението тази година да пос
троят свой център и да зале
сят крайбрежието на езерото- 
Залесяването ще трае някол
ко години последователно, за 
щото голините около езерото 
заемат площ от 6000 хектара-

с депанданса, вилите 
пинзите, построени в иголист 
ната

условия за отдих 
на трудещите се. Предвижда 
се уреждане на паркове, цве
тни градини, дървореди и пр- 
Особено внимание в това от-

езеро
като му дава годишно около

и брезова гора 
нсст 150 кревата се използват

с моЩ-

ношение ще се отдели на раз 
красяването на Босилеград-

Мелиорацията на пасбища 
— съвместно със земеделски
те кооперации и събирането 
на лековити треви — е също 
една от предстоящите задачи 
на гораните-

Ще се предприемат мерки 
•и за подобрение и окачествя
ване на културно-забавни жи 
вот на младите горани.

На заседанието обстойно бе 
обсъдена полугодишната дей
ност на гораните в Босилегра 
дско. Досега са засадени над 
30 ха дървореди. В тези ак
ции са взели участие 3-709 го 
рани.

Предвиждат се редица кон 
кретни акции и мерки за ак
тивност на гораните и през 
лятото. Вече се фор-

ки-
За осъществяване на тази 

цел, според проекта, трябва 
да се увеличи и производство 
то на саден материал и зато
ва ще се формират пет разса 
дника на площ ст з ха-

За изпълнение на плана 
ще са необходими 67.550 тру

додни или 472.850. трудочаса.
7 • • ............. .................... ..—

8 милиона кубика 'веда. Бла
годарение на това водоцентра 
лите

само през лятото, па и тогава 
не напълно-

ще произведат през та
зи година 15 милиона квч е-

Снабдяването е слабо орга-
почтинизирано, разлечение 

не съществува, а пътят от Су ■ 
рдулица до езерото и хотела 
е мъчнопроходим. Не същест 
вуват и плавателни обекти- а 
плажите са неуредени и при
стъпът до водата доста тру
ден. Поради това хората тру
дно се решават да дойдат на 
почивка тук- Гостилничарско 
тс предприятие Власинско е 
зеро” всяка делова година за 
връигва с отрицателен баланс 
с милионни загуби, които ком
пенсира Общината от собстве 
ната каса-

лектроенергия повече от ми
налата- За тази акция 
тивът на водоцентралата е и- 
зразходвал 450 милиона 
нара-

Но производството на елек-

кол ек-

ди-
Ц

троенергия може да се увели
чи с нови 150 милиона квч, 
защото поради недостиг от во
да в езерото не се използват 
всички мощности-

— Това може да се постиг- 
казват в Общинската 

. скупщина в Сурдулица — а- 
ко се промени течението на 
Топлодолска и Лисинска ре
ки. С т-тхното акумулиране 
-езерото би се обогатило с но
• ви 70 милиона кубика вода 
.годишно- По-късно и река

• Любата би станал а нов при
ток ка Власинско езеро. Про
екти са направени и се пред
приемат мерки за тяхно осъ 
ществяване.

ДО
не

Какво предприема ДИВ

През пролетта се появи по- 
добър домакин, който иска 
от езерото да направи прия
тен кът за отдих и забава. То В. Вслкович

ОПИНЧАРСКИЯТ КУРС ЗАВЪРШИ

ЩЕ БЪДЕ ОТКРИТ ЦЕХ 

В БОСИЛЕГРАД
Неизползвани 

за туризъм
възможности

Ония, които са били 
Власинско езеро казват, 
идеално за туризъм. Обкръ
жено с брезови и иглостни 
тори, просторни ливади и пас 
бища- Намира се на надмор
ска височина от 1-300 метра, 
в котловина, притисната от 
Чемерник, Стръмна, Божич- 
ка и други планини

Но туризмът не е развит, 
нито ггьк се предприемат по- 
сериозни мерки 
получи туристическа репута-

на 
че е

Курсистите, които посеща
ваха опинчарския курс, завъ 
ршиха обучението си. Неотда 
вна бяха проведени изпити 
от комисия, образувана от Це 
нтьра за професионална под
готовка във Враня, на които 
бяха показани задоволителни 
успехи- От 30 курсисти, кол- 
кото бяха записани в начало 
то, двадесет и четири с ус
пех завършиха курса и по 
тоя начин получиха квали
фикация за работа-

Курсистите, които завърши 
ха с упех, Ще бъдат заети в 
опинчарския цех на предпри
ятие „Услуга”, който ще тряб 
ва да зопочне да работи от 15 
юни тази година-

Освен обезпечаването на по

производство на модерни опи 
нци Ще бъде поместен в стара 
та сграда на ветеринарната 
танция, а сетне Ще се обезпе 
чат съответни 
Въз основа на 
споразумения за по-успешна 
та работа опинчарскилт цех 
Ще бъде подпомаган от фабри 
ка „Кощана” както в овладя 
ването на производствения 
процес, усъвършествуване ка 
четвото и изработка на опин 
ците, така и по въпроа за 
пласмента. Предполага се, че 
модерните опинци Ще намер
ят добър пласмент на вътреш 
ния пазар, а по-късно и на 
външния, защото за тях съ
ществува голям интерес- Фаб 
рика ,.Кощана” преговаря с 
чуждестрани фирми, за да 
сключи договор за износ-

помещения-
постигнати

Горите са наше богатствоезерото да

Работната ръка ще се обезпе^ мират патролни групи 
то да водят сметка за защита 
на горите от пожари и непоз 
волена сеч-

предимно с доброволен 
труд на гораните, пионерите,
чи

ГРАДУШКА
ПРИЧИНИ
ГОАЕМИ
ЩЕТИ

младежите, 
ССРН,

членовете на 
числящите се към В- Велинов

Кратки Ьесши ош Божии,а
. От 40 ученика, които завър 

шиха основно училище в Бо- 
жица, само 3 се записаха в 
босилеградската гимназия. О 
станалите Ще продължат об
разованието си в средните и 
средни професионални учили 
Ща в Ниш и Белград, където 
родителите им са заети най- 
често като квалифицирани зц 
дари-

Бригадата на младите гора 
ни при основното училище 
„25 май”. „Слатина” засади 5 
хектара площ с над 25-000 бо 
рови дръвчета- Материал за 
тази акция обезпечи секцют- 
та на горското стопанство в 
Босилеград.

Миналата година тази бри
гада беше възнаградена с 
38-000 динара за залесени три 
хектара клощ.

дготвени кадри чрез спомена 
тия курс, са направени и дру

за отминалата седмица времето 
в Босилеградско бе твърде ло 
Що, — дъждовно и студено. 
В Любатски и Лисински ра 
йон падна и голям град, кой 
то причини големи щети на 
селскостопанските производи 
тели. В село Мусул мълния 
запали кошарата на Васил, 
Стоянов.

ги нужни подготовки 
криването на цеха. Обезпече 
ни са основи средства, предим 
но калъпи, на стойнот от 40000 
динара, както и снабдяването 
на суровини, които „Услуга” 
ще получава чрез предприя
тието за кожи ,,Гоце Делчев” 
в Скопие- Временно цехът ще

Успешното развитие на опи 
пласментанчарския цех, 

на производството и посотяно
то увеличение — може да до 
принесе предприятие „Услу
га” окончателно да се овобо- 
ди от принудителното управ
ление-

В. ВелиновВ. В. защщ се специализира
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На педагогически теми ЗАПИС ОТ СЪДА

Значението на системното*

Подготвяне на детето за училище Не иска да ме води...
Непоносимата юнска жега 

не пречи на многобройките 
посетители на съда да „изкар 
ват” правдата. Почти всеки 
ден, макар че сега е работно 
време в хола димитровград
ския Общински съд има гра
ждани- На дебела сянка те ра 
зказват и преразказват един 
другиму своите -несгоди- И ви 
наги се намират думи за опра 
вдание: Аз не съм виновен, 
ами той, или та...

В съдебната зала от време 
на време се надига шум, кой 
то дори се чува и на улица-

— Това което Он говори, не 
е верно друже съдия... Не ме 
гледа.

— Лъже! — крещи той, и 
оросва лицето му, а от очите 
му пръскат искри.

— Сега тука не ме иска-
— Как да л прибера? Как!? 

Имам амо една теая. Нека се 
ди на село, па когато 
положението тогава--.

— Це, не искам-..
— Ето, никъдек не й харес-

Тръгването на децата на училище изисква сериозни 
подготовки- Греши се когато в началото на септември на 
детето се говори, че ще стане ученик. Затова за родители
те поместваме тази статия.

възрастния- Разбира се, тем
път на развитие на социали
стическото общеотво е такъв, 
че постоянно нещо има да се 
учи, да се узнава ново- Обаче 
детето умерено трябва да под 
готвяме за училище. Ако то 
е здраво и нормално всихиче 
ски е физически развито, то 
само ще върви в крак със сво 
ите връстници- Детето трябва 
предимно психически да под- 
готЕЛме за училище, т- е-, да

От опит се знае, че деца, 
които не са добре подготве
ни — трудно се снамират в 
училището- Известният чехо 
словашки Цедагог е казал: ,,Не 
разбирам защо така постъп
ват родители кога-то водят де 
цата си съвсем неподготвени

Поставя се въпрос: 
ще прави това дете в учили
щето, а въпрос е дали правил 
но родителите са го заучили?
Окръжаващата
пост винаги го интересува и то- 
се стреми към запознаването 
й- То постолмио си задава въ

Какво

уредя
действител

на-..
— Затова нека плаща из

дръжка и да решим въпроса- 
Две деца имаме...

— Колко получаваш месеч 
но, пита съдията-

— 10 — 11.000 динара.
— Струва ми се, че получа 

ваш ровече.
— Повече другарю съдия, 

обаждя се тя-
Съдията показва официал

ни книжа, доставени оГ пред 
приятието, където работи той 
В тях стои — 12.000 динара.

— Не е вярно- Получавам 
10 — 11-000 динара. Това, кое 
то пише тука не е вярно.-'

— Добре, искате ли да се 
помирите и сами да си наре
дите положението — пак пре
длага съдията.

— Не може с нея да се раз 
бере човек — гневи се той.

— Той е лош другарю съ
дия, катеторически заявява 
бившата му съпруга-

.--Съдията продължи да ди 
ктува-..

та.
В топлата стая се потят би 

вши съпрузи- От малкото бу 
релко село Държина.

— Тя ще ме затрие крещи 
бившият съпруг. Никак не мо 
га да й угодя.--

— Не е вярно. Не ме гледа 
другарю съдия.

— Моля първо нека един 
се изкаже, а след това и дру 
гия, казва Любисав Илиев, 
познат като строг, но справед 
лие съдия.

Става съпругът имената ке 
даваме и поради това, че те 
не се обръщаха на име, ами 
само Он — Она.

— Да почна-- Не съм съгла 
сен... в никакъв случай не 
съм съгласен да плащам 
дръжка- Каква издръжка? Та 
тя сама ме напусна повторно. 
Бяхме се помирили, а тя ме 
напусна—

Тя шушне нещо под носа 
си, без да се разбира точно 
какво.

из-

М.Андонов..- — а и как може с нея чо 
век да живее в мир и сговор, 
продължава философското си 
изложение' той, когато не е 
нито за на село, нито за на 
град.

___ ?!

— Да, да- Заведох я на се
ло при родителите: не може! 
Лошо й. Не търпи се със зве 
кърва си- Нищо. Доведоха я 
в Пирот при мене, тогава ра
ботех в Пирот- И там не мо
же... Там пък хазяйката не я 
бива! Не може да й се угоди 
и това си е-

Сега пък тука ме гони-.- е- 
те решила е да ме затрие — 
и това си е — повтаря той-..

— Искам думата.
— Може-

НОВ
ВОДОПРОВОДПърви стъпки

при учителя”. 
него на детето съществуват 
предучилищни учреждения — 
детски ясли, детски домове, 
детски градини и забавачни
ци- Тук те получават елемсн 
тарни знания, навици и уме
ния и свикват с колективен 
живот- Обаче трябва да се и- 
ма пред вид, че семейството 
не губи своята роля в подгот
вянето на детето за тръгва
не на училище, особено в они 
я места, където не съществу
ват предучилищни учрежде
ния. Затова тук ще става ду 
ма само за ролята на семей
ството в тази акция.

Членовете на Социалистиг 
ческия съюз с доброволна ра 
бота поправиха водопровода,

поста- 
1953 годи

развиваме у него любов и до 
верие към училището, да при 
ема задължнията в училище 
то с въодушевление, а не със 
страх и недоверие. Комнски, 
например, казва, че лудо и не 
разумно постъпват родители 
. ■. ,,които първо от учителя 
направят с-трашилище, а от у 
чилището мъчилище, а след 
това водят децата се на учи
лище”.

подготвя- прос: откъде и защо това, чие 
е нещо, как, кой направи то
ва и това и пр. Родителят е 
длъжен винаги да говори ис
тината, заЩото в този случай 
става дума за неговия автори 
тет пред детето. Значи не тря 
бьа да инсистираме преди вре 
ме „детето да научи всичко”, 
„да знае всичко”.

Самият развой на общество 
то инспирира на работа (ка- 
квато е да било) и детето и

в село Божица 
Еен
на. Каптажът бе поставен за 
четири години. Сега божича- 
ни копаят канал за поставяне 
на водопроводни тръби поло
вин метър по-дълбоко, а над 
5.000 динара са събрали за 
набавка на водопроводни тръ

още през

би-Свободан Василев

мврийските дни на 1944 годи 
на преди да избяга за ТурцияКак е заловен дражевисткият комендант 

Александър Виданович **>Практиката показа, че е 
много случаи родителите „по 
дгогвят” детето непосредстве 
но преди тръгване на учили
ще. На бърза ръка му се раз 
каже по нещо лошо и добро 
за училището и хората, кои
то работят в него (че лошото 
дете ще получава бой, ще го 
теглят за уши и пр.), т- е-, че 
училището Ще направи от не 
го добро дете- Такава подгото 
вка за училище не е добра- 
Детето трябва да се подготвя 
системно, още от трета, а осо 
бено между шеста и седма го 
дина. Но все пак, трябва да 
водим сметка за тоиа какво 
може да разбере детето 
в тая година,- а . какво 
де, т. е., дали може да схване, 
известни неща или не- Несме 
см да тръгнем след някои не
скромни амбиции на известни

(2)
Г- беше убеден също така, 

че никой не подозира за укри 
ването на Виданович и че 1Па

— Да, именно той е скри
вал четническия комендант—- 
завърши Шанко-

Началникът на ОЗНа остгь- 
на замислен. После стана да 
изпровони стария човек, кой
то така ненадейно му бе съоб 
щил една извънредна новина- 

Изповедта на Шанко беше 
всъщност дълга приказка за 
една случайна среща с четни 
ческия комендант.

ншните врата на къщата, упо тември 1944 година бил тръ- 
рито се опитваше да запали гнал към Димитровград бяха 
цигара, въпреки че вятърът точни. Но никой освен Г- и 
постоянно гасеше клечките. няколко други лица не знае- 
Изведнъж външната врата се ше, че той е още тук. Г. бсш 
отвори с трясък и в горната ценен сбществено-политичес- 
стая Шанко съзря седнал ки деец, член на местния ко-
мъж- Вратите бързо се затво- митет и едва ли можеше ня-
риха. На Шанко обаче беше кой да се усъмни в него- Не
достатъчно да познае бившия говото държание и преди ос- 
офицер от кралската войска, всбождението не даваше осно 
царибродчакина Виданович. вание за това.- 1944 година и- 
Шанко продължаваше да се маше връзки с партизаните, 
занимава с.цигарата, когато бе член на СКОЮ, активно
Г- прибледнял стана срещу работеше за победата на на
нето.

— Само ти си го видял- А 
ко съобщиш на някого, да зна 
еш, ще бъдеш разстрелян-.— 
изсъска Г., като му показва
ше пистолета.

нко и не помисля да извести 
властта за виденото през но
ември 1944 година- Тъкмо за 
това и -тази покана да дойде 
в комитета в нощните часове 
не го обезпокои. Той пристиг 
на, когато 
на комитета се бяха сместили 
край масите. Г. влезе, седна 
и зачака да започне ,,съвеща 
нието”- Беше тихо. Никой-не

със

членоведругите

Изведнъжговореше- 
спокоен и сигурен глас Богое 
вич се обърна към Г-:

— Ние те извикахме, за да 
ти съобщим нещо. Ти си из- / 
ключен от партията. Помъл
ча малко, зачака, й го попита:

— Знаеш ли защо те изкл
ючваме?

В края на есента 1944 годи 
на, един следобед Шанко сс 
бе запътил към Горна Лукави 
ца, Отиваше по покана на Г- 
да му заколе свиня. Къщата 
на Г-. отдалечена от Махалата 
над черквата, досами гората и 
самотга, представляваше иде 
ално място за укриване на хо 
ра, които бягат от народната 
власт. На Шанко обаче

родната власт- ъ
Сега изведаж рухваше вси 

чко- Той се показваше като 
сътрудник на народен враг.

Още същия ден Войо Бого 
евич побърза да съобщи на 
секретаря на Околийския ко
митет за вината на Г. и поста 
ви въпрос за изключването 
му из. редовете на партията. 
Вечерта в партийния коми
тет Г- беше повикан да изне
се случая и ако е скривал че 
тническия офицер да бъде из 
ключен или ако това не е вярно 
на да се поведе следствие сре*- 
ту доносника Никой още не пре 
дполагаше, че Виданович е в 
Димитровградско, под закри
ла на Г. приемаше се възмож 
ността да го е укривал в ное

родители, които прекаляват, 
като мъчат децата си да учат 
нрЩа, които са далеч от него 
вите

***
— Зная — спокойно отвър 

на Г- и взе да разквазва.
Г- разказваше бавно-и тихо 

За пръв път органите на 
ОЗНА сега узнаваха, че. вес
тта за бягството на Видано-» 
вич в Турция ^ била разпрЩ' 
странена от неговите защит
ници, за да се загубят следни-' 
те му. ....

Беше вече ясно, че Видано
вич не е заминал за Турция.

разбирания, възраст и ра 
зум. Например, защото да учим 
детето да чеТе четива на по
грешен начин и по този начин

Две години бяха минали от 
тази случка. Две години; Шан 
нко изживяваше 
дни. Събираше сили да съоб
щи тайната, но заплашвания 
та от страна на Г. го възпира 
ха- Сега тайната бе съобщена 
на право място-

това
Тойне минаваше през ума. 

пристигна, зае се с работа и 
през целия ден се въртеше из 
двора- Не обърна особено вни 
мание и когато от къщата се

мъчителни

детето
много неща, а в училището то 
ва трудно може да се изпра
ви. Някои родители пЪк жела 
ят да научат децата си за мно 
го неща, които се учат в учи

погрешно гъзпрема

чу кашляне на някой човек, 
макар, че знаеше, че в къща 
та живеят само Г- и майка му. 
5 Свечеряваше се- Месото бе 
уредено и старият човек, за
седнал на един труп срещу въ

***
лището в първо или второ от 
деление-

Излизаше, че сведенията за 
това, че Виданович през Б. Николов

сеп (Следва)
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Новите археологически находки 
в Димитровград потвърждават 

съществуването на римско селище ;ПОУЧИТЕЛНА ПРИКАЗКА 0 ПРОДЪЛЖЕНИЕ
През целил си живот 

от детство, за поука и забава 
обичах да чета една сбирка 
приказки. Винаги 
при ръка и винаги когато си 
помислех лошо за своите бли 
зки, се обръщах

При построяването на тераса 
та на новия мотел в Димитро 
вград работниците от ,,Град- 
ня” намерили твърде интере
сни останки от римско време 
За това откритие веднага бил 
осведомен Народният музей 
в Ниш, който изпрати специ
алист. В разговор с другаря 
Петър Пет-рович, кустос на 
Народния музей узнахме, че 
най-новите архелогически от
крития в Димитровград потвъ 
рждаЕат предположението, 
че на римския път между На 
исус и Сердика (София) са съ 
Щетвували много пътни стан 
ции. Такива има край Пирот, 
Суково, и Драгоман (в Бълга 
рия) и до сега се предполага
ше, въз основа на по-рано на 
мерените изкопи от римско 
време, че и в Димитровград е 
съществувала римска стан
ция-

това място има още останки 
и затова би било полезно и 
за историята и за туризма, а- 
ко тези старини се раставри 
рат, -тъкмо заради това, че се 
намират до самия мотел иЩе 
бъдат достъпни на гостите — 
туристи от чужбина-

Другарят Петрович изказа 
благодарност към просветни
те работници от Димитров
град, които първи се заинте
ресуваха да се запазят тези 
интересни находки. Народни
ят музей в Ниш ще предприе 
ме мерки за защита' на тези 
старини, както и за по-ната
тъшното им изследване.

сше це, което на улицата гъопели 
вЬ го чакало заедно 
4 е без

кучетас и различни забележ 
ки от страна на - гражданите, 
които това наблюдавали, пре 
дизвикало. голяма веселба. О 
баче съобщенията в тази ули 
ца спрели. Добрият лекар из 
викал на помощ няколко а- 
систенги и преди мрак завър 
шили самарянската си работа. 
Но вече не се стеснявал сво- 
ш е необмислени сърдни да 
изрази с думи-

Все пак някои работи имат 
и своя граница- Когато на 
следващия ден се разсъмнало 
и добрият лекар видял значи 
телно увеличение маса куче
та, които вият и молят за по 
мощ, той казал:

— Трябва да призная, че 
книгите ме залудиха. В тях 
се разказва само за по*хуба 
вата част от приказките, а се 

тне| я прекъсват- Дайте ми пу
шката, работата отиде много 
далеч-

Той излезе от къщи с оръ
жие и случайно застана на 
опашката на първото кучен
це, което веднага го ухапа за 
крак. Лекарят грабна пушка 
та започна да стреля все. до 
като в най-голям страх и по
следното куче не изчезна от 
очите му.

А сетне лекарят каза:
— Пазете се от книгите, ко 

ито изнасят приказки само 
до половината!

с едно ку 
господар. Това куче съ 

Що така имало счупен 
Добрият лекар веднага 

мсгяал

бешеми крак- 
по

па нещастното живо
тно, УДивлЯвайки се на голя
мата доброта и божия милост, 
която си послужила с толко- 

каквото е 
това кученце без господар, за 
да даде поука да ит. н. и т. н-

към нея и 
прогонвах тези мисли. Когато 
почувствувах, че съм егоист, 
лош и зъл пак вземах 
книга и от нея се 
какво - трябва да правл> 
мога отново за

ва малко оръжие,тази
поучавах

за да 
възвърна ува

жението към себе си- 
Често съжалявах, 

прекрасни Приказки

Продължение
дето тези

свърш- На следващия ден доброду 
върха шнилт лекар намери пред вра 

тата си двете кучета,
разказват за чакали- Те просто светели от 

по-нататъшната съдба на до- благодарност, 
броден елите и на онези, на ко 

ито добродетелите

ват, когато, стигна до 
на щастието и дето не продъ 
лжават да коитоми

а край тях се 
намирали още две сакати ку
чета- Лекарят веднага 
нал на сакатите

Б- Н. — М- А.
са помог- помог-нали- кучета и че-

Т.ова мое желание беше то
лкова твърдо, че НОВА ЖИЛИЩНА 

СТРАДА
тирите кучета ои отишли, а 
добрюдушният лекар бил об- 
взет от побожно

реших, да 
го задоволя по този начин ка 
то измисля

Сега е намерена стена на ри
и ав-

удивлеяие
И дапродължение на 

Залегнах на 
работа и след много мъки и 
отекчителки изпитания изпъ

много повече от когато 
било.

меки град меду мотела 
топътя. Тази стена е почти у 
нигцожена, и според посоката 
й, тя продължава и под трасе 
то на автопътя.

тези анекдоти-
Нова жилищна потройка с 

четири с едностайни апарта
менти е завършена в Клису
ра. Квартирите са определе
ни за просветни работници-

Денят мина, дошло ново у 
тро- Пред вратата сега стоя
ли онези четири из церени ку 
чета, а край ,т«х още четири, 
на които трябвало да се по
могне-

лних своята задача.
Постигнатият резултат Ще 

покажа на читателя като му 
прераздажа първо една така 
ва приказка, а сетне Ще дам 
такова продължение, какво- 
то, благодарение на моите из 
следвания, можех да напиша-

От лявата страна на моте
ла при поставяне на водопро
водни тръби работниците от 
„Градня” открили римски 
гробища с урни пепел. За съ 
жаление кюповете, намерени 
досга са унищожени- По мне 
ние на другаря Петрович, на Округлица.

Средства за построяване на 
новите жилища - е обезпечил 
Общинският фонд за жилищ
но строителство във Власина

И този ден минал, дошъл 
нруг. Сега се появили шесна 
десет кучета, от които осем с 
току-що счупени крака. Зае
ли целия тротоар, та хората 
били принудени да ги заоби
калят. Около пладне счупени 
те крака били наместени и за 
вързани, но в побожната душа

Благодарното кученце

Един ден един добродушен 
лекар (който чел книги), на
мерил кученце, на което бил на добрия лекар неволно започ 
счупен един крак. Кученцето нал да се намесва безбожен 
нямало свой господар- Той го гняв- 
занесъл в къщи и след като

В Бабушнишко има паметници от най- 

ранните исторически епохиСлънцето пак залязло- Ко
гато отново се радило, огряло 
тридесет и две кучета, от кои 
то шеедесет със счупени кра
ка. Те заели тротоара и поло 
вината от улицата- Хората за 
ели останалото пространство- 
Воят на ранените, радоеното 
джавкане ка излекуваните

му наместил счупения крак и 
- го завързал хубаво, пуснал ку 
ченцето на свобода- Вече не 
мислил за него-

Бабушница- На това място са 
намерени фрагмен-хи на кера

В етнографическо отноше
ние за този край е характер-

От 19—30 май т. г- група 
специалисти от Нишкият на
роден музей посети Бабушни 
шка опщина с цел да проучи 
и се запознае с архиологичес 
ки, етнографски и други . ота 
рини, които трябва да се запа 
зят от по-нататъшно унищо
жение- Сведенията, които по 
лучихме от членовете на тази 
екипа красноречиво, говорят, 
че долината на Лужница и 
Ерма изобилс-твуват със стари 
ни от най-древни епохи.

Според изследванията на 
екипа в Бабушнишко се наим 
рат освен извесните и доста 
досега неизвестни локалитети- 
Намерен е и праисторически 

Камбелевац — 
калъп за изливане на бронзо 
ви секири, който според пре
ценка на специалистите при
надлежи на бронзовата епоха-

Също така край село Про- 
валеник е намерена секира от 
праисторическата епоха, инте 
ресна за проучване.

В Звонска баня въз основа 
на изказванията на туземци е 
съществувало римска баня, за 
която се знаело и по-рано. Но 
за съжаление басейнът е раз 
рушен и премазан с нова ма 
зилка и по този начин е уни
щожен ценен исторически па
метник- Между останалите и- 
сторически паметници в този 
край е най-интересна крепо- 

Асеново кале. И след о- 
векове от построяването 

на крепостта и днес много хо 
ра търсят в стените на крепо 
сггта закопано богатство и по 
тоя начин нанасят непроцени 
ма вреда на тоя исторически 
паметник- Съвсем свежи са ра 
зкопките на пода на „Царска 
та палата” в калето.

От римско време има остан 
ки на Мали Стол недалеч от

Няколко дни по-късно той 
бил особено изненаден, кога
то излизайки от дома си за 
белязал благодарното кучен-

НЕЗАЩИТЕНА ЧЕРКВА 

ОТ XVII ВЕК
В село Божица съществува 

черква ,,св. Никола”, която 
спсред
СР Сърбия е построена в 
началото на ХУП век, поне
же „някои фрески и портрети 
на иконостаса са

та. Напротив, и малките дър- 
дясно са обраснали в бурен и 
търнак- Фрески с живописни 
бои пропадат. Ония по тавана 
не се дори и познава къде са ^ локалитет в 
били, а страничните са издра 
скани с ексери. Може да се 
види и един запис с ексер от 
1897 година.

Иначе, сградата е от камък, 
дори и покривът и подът. О- 
коло прозорците вместо дя
лан камък е бигор-

В Бсжица съществува леге 
нда, според която черквата 
първобитно се е намирала на

един акт на

правени 
през 1608 година”. В акта се 
казва, че черквата ще бъде за 
Щитена и се търси предложе
ние на черковния отбор за 
мерки, които в това направле 
ние трябва да се предприемат 
На черквата 
никакъв знак, че този.памет
ник е под защита на държава

Асеново кале.

мика- Такива останки 
ще и в „Кулище”
Грънчар. Тук са намерени и 
Юстинианови пари-

Периодът на средни век не е 
богат с исторически 
ци- Има черкви и манастири, 
които нямат 
стойност. _ Интересни са само о 
станките на черкво в село Я- 
сенов дел- Според месно пре
дание черквата да унищожи 
ли турците при отегллНето им 
от тези краища.

Общо мнение е на членове 
те на екипа, че средновеков
ните и други паметници в те 
зи краища подлежат на уни
щожение- Причина «а такова 
отношение към исторически
те паметници е невжието на 
населението и недостатъчна 
грижа на компетентиците орга 
ни в комуната-

има о- но, че духовната култура се 
запазва докато материалната 
е на път да изчезне.

не съществува при село

М. А- — Б. А.
%

паметни
Успехи на младите 

горанихудожествена

Младите горани от бригада 
,-Борис Кидрич” през послед
ните три години залесиха 20 
хектара голини. • Тази година 
тезасадиха около 23.500 борче 
та и 1,500 млади тополи-

стта
сем

М- В-

Черквата в с. Божица
вени врата, в които са набити 
пирони не са затворени- Дру 
гата, второстепенна врата от-

другия бряг на Пуста река, а 
самодиви нощем я пренесли 
на днешното й място-

\ I



ХУМОРЕСКА Преди двадесет години

ЖЕРТВА НА ТЕХНИКАТА Атентатът срещу ХитлерКогато се венчахме жена ми ме попита дали обичам-тех» 
токата. Бях, трогнат от въпроса и отговорих, че в Техниката 
виждам смисъла на своя живот. Инженер съм и смятам, чс на 
техниката не принадлежи само бъдещето, но и настоящето.

Моят отговор зарадва жена мм. Тя каза, че не се е излъ 
тала, дето мене ме Избрала за спътник в живота и че има и» 
мерение да изважда семейния живот изключително върху 
здравите основи на придобивките от съвременната техника.

Не обърнах особено виЩаазпге ма това изявление. Аз* 
имах собствена представа за семейния кът и ролята па жена-' 
та в семейния; лом.

Представявах си как нежните пръстн на жена ми що 
перат и; гладят моите ризи, как вкусно ще бъде сготвен обе
дът. С наслада и-е гледа как обзавеждам нашето домакинство.

Решмх да Оъла .^имателен и докато жена 
чисТн да й чета или да й разказвам зо. книгите, конто 
Атрочел. За да облекча работата на жена мн, аз й подарих 
дилшГк. И от тогава започна всичко. От този момент аз редов 
но чистех хладилника. Сетне взехме н перална машина... н ай 
се изучих да пера.

— На тебе тази работа по ти прилята. — снисхолителшУ 
ое съгласи жена мн с моята работа.

Пера в неделя, след прането овладях и прахосмукачка» 
та. Прахосмукачката мн отне Любимата: събота» Наскоро в 
магазините се появиха електрически апарати за лъскане на 
паркет.. Естествено, започнах да дъскамп паркета.

Мислех си, че техниката няма да, проникне в кухнята и 
исках на жена мн да не ми предоставя поне готварския опит. 
Но в къщи се появи кухненски комбайн. И аз овладях и тазц 
малка механизация — от чистенето на картофи, избиването 
на белтъците и меленето на кафе! Това работя всеки ден из
вънредно, без свободен ден и без празник.

Освен това аз поправям телевизора и радиоапарата, мо1* 
Тирам и размоштгрвам нашите велосипед^, кърпя мъжки и 
дамски чорапи на машината за кърпене, возя нашето момчен 
це в количка, понеже количката, по мнението на жена ми, 
съшр така били съобщително средство и следователно и то
ва било мъжка .работа-. Жена ми е пък толкова добра., ч'р| 
дре? цялото време ми чете вестници на глас.

Не умея да бродирам, пито да храня бебето само затова, 
затцото за тази работа не ми остава време. Инак въобще не, 
Се съмнявам, че и за тези работи в нашия дом могат да се по
явят машини,-

ще шест мнути. Стаята, в коя 
то била устроена конференци 
ята, била сравнително малка- 
В средата се намирала кръг 
ла храстова маса- Хитлер ее 
АяД на средата, с гръб 
вратата- От дясната му стра 
на се намирал генерал Хой- 
зинтер, ше- на операциите и 
полковник Хайнц Брант. Кай 
тел се намирал от лявата ст 
рана на фюрера, а край него 
бил генерал йодол. Около 
масата се намирали сте осем 
надеает офицери от трите ро 
да войска и няколко есесовци. 
Хитлер си играел с очилата, 
които през последно време у- 
потрябвал при четенето на ка 
рти- Хойнзингер, като'шеф на 
операциите, вече започнал гге 
симистичното си изложение 
за последния пробой на цен
тралния фронт. Кайтел го 
прекъснал, за да сведсми за 
пристигането на полковник' 
фон Щауфенберг- 
хвърлил поглед върху праз
ния ръкав на полковника, въ 
рху черната лента на ското 
му и сухо- отговорил на поздра 
ва- Сетне Щауфенберг седнал 
между Ксртен и Брант, дясно 
от фюрера. Сложил чантата 
си на пода, сетне малко я блъ 
спал под масата, за да се наме 
ри от вътрешната й страна— 
по близко до Хитлер. Намира 
ла се на около шест с-тъпки 
от краката на фюрера. Часо
вникът показвал дванадесет и 
тридесе-т минути. Останали 
били още пет минути- Хойзи 
нгер продължил да говори. А 
Щауфенберл полека се измъ
кнал и излезъл от бараката, 
което другите не забелязали, 
освен полковник Брант- Той 
се навел бил над масата, за 
да може по-внимателно да сле 

После щауфенберг се отпра- ** изложениието на своя шеф. 
вил към Кайтел, където у- Чанта-та на Щауфенберг, коя
знал, че кснсЪеоенпиятя н-я то се намиРала почти в него- „ кснФеренцията на вите крака му пречида и

^ ,9 М. да ъд? в ■ ча той я вдигнал с ръка и преме 
са, а в -.зО в лагербараката, СТил от външната страна на 
която била укрепена с бетон масовния статив, така'че сега 
на стена дебела петдесет сан- стативът се намирал межну 
тиметра ■ Няколко минути пре • бомбата и Хитлер. Тази незна 
ди 12,30 часа Кайтел станах 
и излезли заедно с Щауфен
берг. Но тук той се отделил 
от Кайтел, оправдавайки се, 
че в антрето забравил фура
жката и ремъка си. В същно
ст Щауфенберт в антрето от
ворил чантата си бързо с кле 
Щи, макар и с три пръста, от 
чупил капсулата, 
трябвало да експлодира след 
десет минути.

НЬдоволтш от пораженията по всички фронтове и виж
дайки неизбежната гибеЛ и а Германия, група графофе и вис
ини офицери от германската армия през юни юли 1944 годи
на организираха заговор срещу ХитЛср. Заговорът целеше да 
се извърши атентат срещу Хитлер, да -се ликвидира гестапов» 
скидт режим и Германия ла излезе от войната възможно о 
по-малки загуби. Според заговора, след успешния атентат и 
държавен преврат, власгга трябвало да заеме генерал Луд- 
вит Бск, организатор па затвора. Но какво се случи добре орга' 
«изпраният заговор да не усггее?

Заговорниците бяха направи 
ли план, тъй наречен „Вал- 
кир”, според който, слей убий 
ството на- Хитлер, което тря
бвало да извърши полковник 
Щауфенберг, да завземат Бер
лин и всички главни градове 
в Германия. Бунтът трябва
ше да се извърши за 24 часа 
и да се образува ново прави
телство.

Към края на юни 1944 годи 
на ма заговорниците се уда
ла възможност да стъпят в де 
йствие. Щрауфепберг, който 
преди това се намирал е Ту
нис, където мина отнела дя
сната му ръка, два пръста от 
лявата и лявото му око, се за 
върнал в Германия и полу
чил повишение в чин полков
ник:. Тук бил назначен за 
шеф на щаба на генерал 
Фрсм, комендант на частите, 
намиращи се на територията 
на Германия. Тази длъжност 
давала възможност на'полко 
епик Щтуфенберг по-често да

към

■

се намира в непосредствена 
близкос-т с Хитлер, който че
сто извиквал генерала или не 
говид адютант, за да получи 
от тях войска за попълване 
иа избитите дивизии- На еди а 
от тези срещи Щауфенберг 
решид да извърши атентат 
срещу Хитлер-

На 19 юли 1944 година Щау 
фенберг бил извикан ст Хи
тлер да се яви следващия 
ден- По това време Хитлер се 
намирал в Източна Прусия. 
Върховният щаб бил заграден 
с три обръча от мини, с бето 
нирани бункери и с електри- 
чна бодлива жица. Деноно
щно патрули от фанатични е- 
сесОЕЦИ 'обикаляли този пояс. 
Било строго забранено всяка 
кео движение и за да се вле
зе във вътрешния пояс, къде 
то пребивавал и работел Хи
тлер, дери и генералите с най- 
еисоки чинове трябвало да и- 
мат специални позволения.

МИ ГОТВИ 14 
СЪМ.
хла-

Хитлер

Д. Павлова

Ксга-то Щауфенберг стигнал 
в Растенбург, след закуската 
потърсил генера Фелгибел, е 
дин от главните затворници. 
Фелгибел трябвало веднага 
след атентата да съобщи на 
затворниците в Берлин за съ 
би тия та във Върховния щаб, 
а след това да прекъсне вси
чки съобщителни връзки и по 
този начин да изолира фюре- 
ровия щаб-

ДОСТОВЕРЕН СВИДЕТЕЛАНЕГДОТ
И докато Кирил съчинявал 

протокола, обвиненият залоч 
нал:

— Това беше един следобед 
кегато с моя приятел Кирил 
Ташков ловихме-.■ В това вре 
ме дойде милиционерът. Ки
рил беше на няколко десети-

През пролетта 1952 година 
Кирил Ташков и един негов 
приятел в Димтровград взели 
въдиците и отишли да ловлт 
риба в Нишава, макар че ри
боловът вече бил забранен 
По това време един милицио
нер се разхождал край река
та и забелязал приятеля на 
Кирил как спокойно тегли въ 
дацата-

— Ловиш полека а?
— Да — отвърнал -той.
— Кажи си името- Не зна

еш ли, че риболовът вече е 
забранен.

Кирил, който се намирал 
на на петдесетина крачки от 
него във върбака не забеля
зал това.

След известно време за съ
дия за нарушения бил назна 
чен Кирил Ташков-

Един ден „дошъл на ред” и 
неговият приятел.

— Ти си ловил риба, когато 
риболовът е бил забранен?

— Да, лоеил съм — отгово
рил обвиненият-

— Разкажи къде и как ета 
на това?

на крачки от мене^във върба 
ка.-.

— Ама за това ли е? — за 
смял се Кирил и извадил хар 
тията от пишещата машина, 
— Бягай в къщи и вече ника 
га да не се повтори това--.

Записал: Б- Ник.

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ... Броят на заблялите се уве
личава всяка година с 15-СЮ00 
души-

...Населението в Северна А- 
мерика, Австралия с Нова Зе 
ландия, Аржентина и Ураг- 
вай се храни добре. В остана
лите области, където живеят 
72 на сто от населението на 
света владее недостиг от хра 
нителни продукти-

МАЛКО ХУМОР чителна и 
отъпка на полковник Брант 
спасила живота на Хитлер, а 
полковника осъдила на смърт-

несъзнателна по»
ДИАГНОЗА

— Бил, какво ти каза лека 
рят?

— По-малко да ям.
— Послуша ли го?
— Отначало не, но когато 

ми каза колко иска за прегле 
да, бях принуден да го послу 
шам.

Хойзингер току-що почнал 
да изнася своето заключе
ние: „Ако нашата група от 
армии на сектора на Пейпу- 

Бомбата сксто езеро не се оттегли ве
днага, катастрофата .. • „Той 
не можал да завърши изрече 
нието. В дванадесет и четир- 
десет и две минути бомба-та

*** ъ
»

-.-В северните страни — в 
Швеция,, Дания, Финландия, 
Норвегия и Исландия — 

имат
кои- ДЕТСКА УСТА 

— Какво искаш да станеш? 
— Автомат! — защото той 

нищо не работи, а получава 
пари.

В момента, когато Кайтел 
и Щауфенберг влеели в бара
ката вече били изминали че
тири минути, от откъсването на 
капсулата- Останали били о-

то заедно около
20.000.000 
рани 20.000.000 случаи на забо 
ляване от туберкулоза-

жители са регисти-
ексцлодирала-
Продължава в следващия брой

Текст и рисунки 
М. ПЕТРОВ
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