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Реч на президента Тнто на Конференцията на необвързаните страни

Каирската конференция

Светът ще се запази от катастрофа,
ако проблемите се разрешават в рамките
на борбата за мир и равноправно
международно сътрудничество

СТРАНИ И РЪКОВОДИ
ТЕЛИ НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ
В работата на Конференцията на необвързаните
страни в Кайро участвуват пълноправни членове:
АЛЖИР — президентът АХМЕД БЕН БЕЛА
АНГОЛА — м-р. председателят РОБЕРТО ХОЛДЕН
АФГАНИСТАН — м-р., председателят
МОХАМЕД
ЮСУФ
БИРМА — министърът на външните работи У ТИ ХАН
БУРУНДИ — м-р. председателят НИАЛОЯ
ЦЕЙЛОН — м-р. председатлеката СИРИМАВО БАН
ДАРАНАИКЕ
ЦЕНТРАЛНА АФРИКАНСКА РЕПУБЛИКА — дър
жавният м-р. МАРСЕЛ ДЮЗИМА
ЧАД — министър на външните работи ЖАК БАРУМ
ДАХОМЕЙ — президентът СУРУМИГАН АПИТИ
ЕТИОПИЯ — императорът ХАЙЛЕ СЕЛАСИЕ. .
ГАНА — президентът КВАМЕ НКРУМА
( ГВЩ1ЕЯ — президентът СЕКУ ТУРЕ
ИНДИЯ — м-р. председателят ЛАЛ БАХАДУР ШАСТРИ
ИНДОНЕЗИЯ — президентът АХМЕД СУКАРНО
ИРАК — президентът АБДУЛ САЛАМ АРЕФ
ЙЕМЕН — президентът ЕЛ С.АЛАЛ
ЙОРДАНИЯ
крал ХУСЕИН
ЮГОСЛАВИЯ -— президентът ЙОСИП БРОЗ ТИТО
КАМБОДЖА — м-р. председателят НОРО ДОМ КАНТОЛ
- КАМЕРУН — президентът АХМЕДИ АХИДЖО
КЕНИЯ — министърът на външните работи МОРУМБИ КОБЯТОН
КИПЪР — президентът МАКАРИОС
КОНГО (Бразавил) — президентът МАЗЕМБЕ ДЕБА
КУБА — президентът ОСВАЛДО ДОРТИКОС
КУВЕЙТ — принц АБДАЛАХ ЕЛ САЛЕМ ЕЛ САБАХ
ЛАОС — м-р. председателят СУВАНА ФУМА
ЛИВАН — президентът ШАРЛ ЕЛЮ
ЛИБЕРИЯ — президентът ВИЛИЯМ ТАБМАН
ЛИБИЯ — принц ЕЛ ХАСАН ЕЛ РЕДА ЕЛ СЕНУСИ
МАЛАВИ — посланикът БРИДЖЕР КАТАЕНГА
МАЛИ — президентът МОДИБО КЕЙТА
МАРОКО — министърът на вън шиите работи БАЛАФРЕЖ.
МАВРИТАНИЯ — президентът МОКТАР ДАДА
НЕПАЛ — крал МАХЕНДРА БИР БИКРАМ
НИГЕРИЯ — министърът^на външните работи НУХУ
БАМАЛИ
САУДИТСКА АРАБИЯ — м-р. председателят ЕМИР
ФЕЙСАЛ
СЕНЕГАЛ — президентът ЛЕОПОЛД СЕНГОР
СИЕРА ЛЕОНЕ — министърът РОДЖЕРС РАЙТ
СИРИЯ — президентът АМИН ЕЛ ХАФЕЗ
СОМАЛИЯ — президентът АДЕН АБДУЛ АХ ОСМАН
СУДАН — президентът ИБРАХИМ АБУД
ТАНГАНАЙКА и ЗАНЗИАБР — зам. председателят
РАШИД ХАВАВА
ТОГО — зам. председателят АИТОАН МЕАЧИ
ТУНИС — президентът ХАБИБ БУРГИБА
УГАНДА — м-р. председателят МИЛТОН ОБОТЕ
ОАР — президентът ГАМАЛ АБДЕЛ НАСЪР
ЗАМБИА — м-р. председат леят КЕНЕТ КАУНДА

На 5 септември в Кайро започ
на Втората конференция на ръ
ководителите на държавите и
правителствата от необвързани
те страни. На втория ден от ра
ботата на това внушително съб
рание е говорил президентът на
Републиката др. Йосип Броз Ти
то.
След като приветствува Кон
ференцията от името на югос
лавските народи ,той каза:

то нито един народ вече не е съ
гласен да остане в подчинено
положение.
„Кодифицирането на принципа
за мирно и активно съвместно
съществуване от страна на
ООН, за което говорих и на О—
семнадесетата сесия на Общото
събрание на ООН, би трябвало
да допринесе именно за укреп
ване ролята на тази световна
организация.
Приемането на

Президентът Тито на Белградската Конференция 1961 г.
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ПРЕБИВАВАНЕТО НА ЛАЗАР Б0ЛИШЕВС1Ш
И КРЪСТО БУААИЧ В НИШ
член
Лазар Колишевски,
на Изпълнителния комитет на
ЦК на СюК и Кръсто Булаич,
секретар на Организационнополитическия секретариат па
ЦК на СюК посетиха неотдав
на Ниш и по този повод бе ус
■гооена беседа с членовете на
политическия актив по някои
Въпроси от вътрешнопартий
ния живот и работа на члено
вете на Съюза на комунистите
както и по въпроса за измене
нията на Устава на СюК.
Говорейки за основните це
ли при изготвяването на Прое
кта на Устава на СюК Коли
шевски изтъкна, че комисията
при Централния комитет на
СюК се
е ръководила от
която
програмата на СюК
пате
най-добре
отразява
то обществено
развитие и
оотношения.
При
това
собено ще се държи сметка в
центъра на вниманието на Ус
тава да бъдат членовете на
Съюза на комунистите, които
непосредствено работят в про, веждаието на политиката, коя
то води СюК.
Във връзка с това лрутарят
Колишевски особено подчерта,
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че членовете на Съюза на кому
спите трябва по-активно да
участуват в донасянето на ре
шения и заключения, а не
само да разискват по тях когато
те бъдат готови. Впрочем, и на
шата ,действителност показа.
че комунистите все повече зае
мат активно отношение и поотворено и критически разиск
ват по проблемите и отноше
нията в своята среда.
В своята реч Лазар Колишев
ски, между другото, говори и
за демократизма при избираме
то на нови ръководства, за ро
тацияТа и реизбориостта, за е
дииството в Съюза па комуни
стите и др. въпроси.
Кръсто Булаич говори пред
активистите от Ниш за основни
те характеристики в изменения
та и допълненията в Устава иа
се
СюК, при което главно
спря върху новините, които то
зи документ съдържа. Между
другото, другарят Булаич гово
ри за новите елементи в Прое
ктоустава във връзка с права
та и задълженията на членове
те на Съюза, а също така и
за развитието иа демократиз
ма в редовете на организации
те и ръководствата на СюК-

„Като се гледат събитията от
нашата пъпва конференция до
сега все повече се уверяваме
колко животворна е политика
та, която се застъпва за справед
ливи отношения между държа
вите и народите, както и в то
ва ,че издигането на нейното
влияние е било неминовно. Ока
за се. че тази политика няма ге
ографски граници, нито расови
предразсъдъъци, че не й пречат
разликите в обществените сис,
теми. Напротив, като черпи си
ла от настъпилите прогресивни
промени, тя и днес намира. на
все по-широка подкрепа. Нашето
ангажиране за мирните принци
пи и за по-справедливи отноше
ния в света не е загубило свое
то значение от отслабването на
напрежението. Развитието всъ
щност създаде нови възможнос
ти и посочи необходимостта от
нови акции.'
Вярвам, че делим общо убеж
едние, че положението днес е
сравнително по-добро, отколкото
по време на "Белградската
конференция, че развитието на
международните отношения в
този период беше из основи по
ложителио и че нашето първо
събрание правилно прецени об
шия интерес и хода на между
народните събития. Макар че то
гава на различни страни се из
разяваше недоверие, дори се оказваше и съпротива на идеите
и предложенията на нашата
Конференция, развитието на
събитията потвърди правилност
та на нашите оценки и убежде
ния — които днес споделят вси
чки разумни хора и отговорни
държавници — че в нашата тер
моядрена епоха основните све
товни проблеми трябва да се ре
шават по мирен път.
За разлика от времето когато в международния живот уча
ствуваха
сравнително
малко
страни и когато главна дума имаше тесен кръг сили, сега има
ме редица нови независими стра
ни. Затова днес в международ
ното сътрудничество не могат
вече да се занемаряват интере
сите на отделни държави, а още
повече на цели региони, защо-

принципа за съвместно същест
вуване като норма в живота на
международната общност би обо
гатило Устава на ООН и по съ
държание ,и по-неговото конк
ретно прилагане. Поради това
мисля, че нашата Конференция
би трябвало да обсъди въпроса
за кодифициране на принципа

АШ?

за активно и мирно съвместно
съществуване, да приеме съот
ветни заключения и да изнесе
своите предложения в Обедине
нтие нации.”
„Никой от нас на това събра
ние не претендира, че имаме мо
нопол по отношение миролюби
вите инициативи и политиката
на мира. Разбира се, голяма от
на
говорност в изнамирането
пътища за намаляване на на
прежението и за разбирателст
во пада върху главните ядрени
сили. Обаче преговорите и спо
водещите
разуменията между
ядрени сили могат да се разви
ват успешно само ако бъдат под
крепени от международната об
щност. Сигурно е, че тази подкоепа няма да изостане, ако се
държи сметка за интересите на
всички страни — големи и мал
ако се зачитат техните
ки
права и равноправие. В проти
вен случай тези преговори и
споразумения трудно биха били
това. което трябва да бъдат —
сЬактор за укрепването на мира
в целия свят. Колкото е до нас,
ние сигурно ще подкрепим ре
шително всички конструктивни
инициативи и споразуменя. кои
то бъдат постигнати в този дух.
Скъпи приятели, дълбоко съм
уверен, че ако искаме да запа
зим света от катастрофа, да оси
гурим обществен прогрес и пощастливо бъдеше за всички на
роди и хора, ние можем и тря
бва да разрешаваме съществува
щите проблеми само в рамките
на борбата за мир и равноправ
но международно сътрудничест
во, т. е. върху принципите на
активно и мирно съвместно съ
ществуване. За постигането на
теиз цели са необходими актив
ността и единството на всички
миролюбиви страни”.

КАКВО СТАВА

с животновъдството в Босилеградско?
Общо мнение на специалистите по селско стопанство в
Босилеградско е, че животновъдството е в криза. Съществу
ват няколко пршиши за топа положение.
Най-папрсд през сушната 1962 година, поради липса на
фуражни храни, добитъкът бе намален с почти 30 На
Намаляването, захвана най-много рогатия добитък. През ^из
теклите две години, въпреки чувствителното увеличение, бро
ят на този добитък е все още под равнището на 1961 година.
Тази година положението има изгледи да се влоши още
повече. Поради високите изкупни цени на месото, селскосто
панските производители са в изкушение да продават, без да
държат сметка за следващите години. Такова лекомислено
продаване, а разбира се и изкупване, става масово явление,
което сигурно ще има тежки последици и за производителя,
и за кооперациите. Най-лошото е, че се унищожава предимно
младият добитък, който е необходим за репродукция. Дори
не се дървен сметка и за предвиденото тегло на телетата.
Някои са склонни да полагат големи надежди в изкус
твено оплодяване. Тези надежди обаче са безплодни, защото изкуственото оплодяване може да допрннася за промяна
на породите, но да ускорява много оазвитнето на животовъд
ството едва ли е в състояние. Също така в Босилеградско то
ва ново мероприятие не се приема масово.
Има се впечатление, че понастоящем липсва необходи
мото внимание към жнвотнов,дството: Земеделските коопера
щш, които се поставят джамбазин към земеделските произво
дители в случая, си гледат печалбите. Може би за това и неги тревожи мисълта, какво ще остане от добитъка за следващата година.
Още едно зло наляга животновънството. В последно вре
ме по територията на' боснлегпадската община шътат разли
чни „овластени” и „неовластени” нзкупчнци, прекупчнцн —
разни видове спекуланти и матрапазн, конто На свой начин
съдействуват за ликвидирането на добитъка.
Има ли нужда да> се изтъква необходимостта от сери
озни мерки на обществените форуми за прекратяване на това
масово ликвндирапе на основното средство за препитание на
босилеградскнте селяни?
В. Велинов
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Комюнике за разговорите
Конференцията ще заляга за премахването между Президента Тито
на всичко, което пречи за укрепването
и ешиойския имйерашор
на световния мир
Хайле Селасие
Изявлението на президента Тито за II конференция на необвързаните страни

На заминаваме за Кайро пре
«пдентьтпа републиката Йоспп
Броз Тито даде следното нзяв
лепне:
„На Конференцията па ръко
водите,ште на АържавЦте и пра

вителствата на необвързаните ст
рани в КаГро, калето е извест
но, ще се съберат двойно пове
че страни участнички; от колко
го на Първата
конференция
на необвързаните страни, която
се състоя през 1961 година в
Белград. Също така като на
блюдатели на Конференцията
ще присъсгвуврх представите
ли на редица политически па
ртии и движения, конто с при
съствието си на това важно съ
брание доказват своето жела
ние да допринесат за победата
на принципите, за които се бо
рят необвързаните страни. Та
кова увеличаване на участвува
щите в Каирската коиференци
я считам за много важно. Това

‘ На предстоящия Осми кон
грес на СЮК, от който се очакват'важни решения по пробле
мите на сегашното социалисти
ческо развитие в Югославия,
ще се приеме и нов устав на
Съюза на югославските кому
нисти. Текстът на този важен
партиен документ — проектът
за Устава, за който се говори
още от Шестия пленум на ЩС
на СЮК — бе изнесен пред обществеността в края на месец
август. Целта на това публично
обсъждане е членството, органи
зациите и ръководствата
на
СЮК да изнесат свои мнения
за допълненията и измененията
които се предлагат, и да вну
шат по-адекватни и по-добое
формулирани предписания на
новия Устав. Обсъждането на
този документ ще продължи
до самия Конгрес.
Проектът за новия Устав е
резултат на необходимостта ме
тодът и съдържанието на рабо
та на Съюза на комунистите и
на членството да бъдат по-пъл
но приспособени към досега осъ
ществената степен на политиче
ското и обществено развитие на
страната. Новите разпоредби' тр
ябва да отразят богатия опит.
който бе придобит от Седмия
конгпес насам, в годините на
динамичния социалистически въ
зход. Също така трябва да от
разят и всички нови и оригина
лни завоевания на социалисти
ческата демокрация, които през
този период бяха потвърдени от
практиката и се утвърдиха на
пълно.
Проектът съдържа редица
крупни изменения и допълне
ния, характерни по своята на
соченост към по-нататъшна ггосъдържателна демократизация
на живота и дейността на орга
низациите и ръководните орга
ни на СЮК, към засилване на

показва, че политиката на необвързване все повече сплотява числените миролюбиви сили
и страни.
Решенията на Белградската
конференция помогнаха да у

крепне в света съзнанието за
необходимостта да се ликвиди
рат отживелите, неравноправ
ни отношения между народите,
съзнанието за необходимостта
да се ликвидират останките на
колониадизма и за необходи
мостта от победа на принципа
за мирно и активно съвмест
ното съществуване. Аз твърдо
вярвам, че Конференцията в
Кайро ще има Още по-голямо
въздействие Върху положител
ното развитие на съвременния
свят.
Конференцията сигурно ще
се застъпи — за премахването
па всичко, което пречи иа укрепването на световния мго,
на първо място на колониална

ма; за ускоряване развитието
райони в
па слаборазвнтис
света; за по-нататъшно засилва
пе на равноправното междуна
родно сътрудничество, Ьа осует
яваие на вмешателството във
вътрешните работи на другите
народи. Това е особено иеобхо
днмо, защото нарушаването на
суверен нтота и на другите ос
новни права на отделни наро
ди, както и сериозните огни
ща за нови стълкновения все
още безспокрят света. Ние ечи
те>чс за'необходимо човечество
•гада си пзнаяерц пови пътища
па международно сътрудниче
ство, да се освободи най-сетне
от заплахата па войната и да
премахне преградите, конто сто
ят на пътя па творческите спо
собности па Народите.
Страните, чимто най-високи
представители ще се срещнат
в Кайро, са повече от полови
ната от общия брой членки па
Обединените нации. Фактът, че
всички тези страни са се опре
делили за тази политика само
стоятелно и въз основа па соб
ствен опит, свидетелствува, че
тя е израз на техните нужди.
Същевременно това е и доказате
лство за нарастване на силите,
които са се включили в борба
та за мир.
Югославските народи ще сле
Лят работата на това важно съ
брание с голям интерес и сим
патин. Те искрено желаят ус
пешна работа ма Втората кон
ференция на необвързаните ст
рани в Кайро, уверени, че тя
ще бъле нова манифестация на
бллзкостта и приятелството/ ко
ито св-рзват Югославия с на
родите на страните участнички
в тази конференция; че тя ще
бъде огромен’ принос за светов
ния мгр и прогрес. Делегация
та на Социалистическа федера
тивна република Югославия за
едно с представителите на дру
пгге страни-участнички ще на
стои Конференцията да осъщс
ствн тези свои цели. Защото
Днес, повече от когато и да би
ло, е по-очевидно, че само в условнята на мира и на общо ра
вноправне е възможно равно
правно, свободно и безпрепят
ствено стопанско и политнческо развитие иа всеки народ.”

приятелската
Използвайки
среща, президентът Йосил Броз
Тито и негово императорско ве
личсство Хайле Саласие I па
правиха размяна на мнения за
сегашното международно положепие и по въпроси от общ
интерес. Двамата държавни
ръководители проявиха пълно
съгласие по отношение важна
та роля, която скорошната Вто
ра конференция на държавни
те и правителствени ръководи
тели па необвързаните страни
ще имат за по-нататъшното утвърждаване на принципите ма
мирното и активно съвместно
съществуване. Те изразиха сво
ята увереност в пълния успех
на конференцията, заключения
та й резултатите па която ще
бъдат огромен принос към усилията, които се полагат за
укрепването на мира, ускорява
не развитието на развиващите
се страни и за по-добро разби
рателство между народите.

НОВИ КРАЧКА
напред в процеса но демократизацията
съзнание. В условията на нова
та система комунистите осъще
ствяват ролята си на направля
ваща социалистическа сила са
мо като вътрешна съзнателна
сила на системата на самоуправ
лението и то чрез влиянието си
върху дейността на трудещите
се и чрез развиване на тяхното
съзнание и почин. Своята ръко
водна роля комунистите осъще
ствяват с личната си способност
и качества, с личния пример в
идейната и политическата борба

Обаче в този пети юд от разви
тието на югославската система
се стигна до ново обществено
качество, защото самоуправле
нието дълбоко, проникна не са
мо в непосредственото производ
ство, но и в нестопанските дей
ности. Системата е обогатена и
с нов социалистически принцип
на заплащане — разпределение
то според труда _• а всички ви
дове и методи на разпределение
и планиране се съгласуват със
самоуправлението. Тези промени и новите производствени от
ношения — свободни и социали
етически и съпроводени от съот
ветни промени в областта на по
литическото самоуправление на
обществото — получиха своя
конституционна защита. При то
ва положение се налагаше да се
съгледа и определи ролята на
Съюза на комунистите, съдър
жанието й и методите за нейно
то осъществяване. Общо, това е
целта на измененията и допъл-

В .разговорите бе константирало Със задоволство, че отно
шенията между Социалистиче
ска федеративна република Ю
гославия и царство Етиопия се
развиват в дух на стремежите
на двете страни и бе изразено
уверение, че съществуват Въз
можности за тяхното по-нататъ
шно подобряване.
Разговорите между двамата
държавни ръководители се во
диха в дух на искрена дружба,
равноправие и взаимно разби
рателство, с които винаги са
се
характеризирали
техните
срещи.

Тито и Хайле Селасие

Върху Проекта за новия устав на
Съюза на югославските комунисти

политическата и обществената
роля и отговорност ма комуни
стите. Основната цел на новия
Устав е ролята и мястото на
Съюза на комунистите да бъдат
по-пълно съгласувани с разви
тите форми ма непосредствена
та социалистическа демокрация
и общественото самоуправление,
та комунистите — и като орга
низация, и като единки — да са
в състояние максимално да до
принасят за всестранното и бър
зо развиване и обогатяване па
тази система.
Югославия се намира във фа
за, когато формите на непосред
ственото самоуправление са сил
но афирмирани,_.в много области
на обществения живот, което и
юридически е санкционирано в
новата Конституция. Съгласно
с темпа на развитието на обще
ственото самоуправление и Сью
зът на комунистите е съгласувал
своята роля с новите условия.
Тази родя бе разработена теори
тически в Програмата на СЮК,
приета от Седмия конгрес през
април 1958 година В нея специ
ално е подчертано, че Съюзът
на комунистите в системата на
самоуправлението, където поло
жението на трудещия се е осно
вният фактор в изграждането
на обществените I отношения и
основа, от която произлизат вси
чки съществени идейни и поли
тически течения е все по-малко
фактор на властта, а все пове
че фактор за оформяване и раз
виване на социалистическото

Като подчертаха огромната
роля на Организацията на африкаиското единство, двамата държавни ръководители из
тъкиаха необходимостта да се
продължи с полагането на ре
шителни усилия за незабавно
ликвидиране на всички видове
колониализъм и расова дискри
минация.

ненията в проекта на новия Ус
тав — Съюзът на комунистите
по-цялостно и всемерно да се
включи в новите условия на си
стемата на общественото само
управление.
Още в уводната част на Проек
та се обяснява характерът на
ролята иа Съюза на комунисти
те: социалистическите общеетве
ни отношения се изграждат от
трудещите се, а Съюзът на ко
мунистите — в тези отношения,
а не извън тях — като вътреш
на сила на самоуправителните
отношения се бори за осъшеств
яването на своята ръководна
роля. Функцията си на направ
ляваща социалистическа сила
СЮК осъществява посредством
дейността на своите членове в
разни форми на общественото
самоуправление като се бори с
идейни и политически средства
за такива решения, които са на
линията на социалистическото
развитие и са съобразени с гши
нципите и целите на социализ
ма.
За по-пълно съчетаване позицията на Съюза на комунисти
те с висшите форми на самоуп
равление в Проекта е разрабо
тена и по-силно подчертана до
сегашната практика на публич
ност в работата на членството
и организациите на Съюза. Пуб
личността на работата е очертана като основен принцип в дей
ността на Съюза на комунисти
те и като условие за успешно

осъществяване на ролята му, ка
то условие за по-нататъшно раз
виване на демократичните отно
шения в Съюза. Публичността
на работата открива възможност за активон участие на член
ството на СЮК и на трудещите
се в изграждането и осъществя
ването на политиката която съ
ответствува на интересите и по
требите иа трудовия народ. Ос
ведомеността и влиянието на об
ществеността върху
работата
на Съюза на комунистите — се
казва в Проекта — допринасят
за неговото демократическо раз
витие и за изграждане на обек
тивни критерии в кадровата по
литика.
От последователното прилага
не принципа на публичността
Съюзът на комунистите добива
по-цялостен преглед на сложНостйх на сбщеовеното .развитие
и на проблемите, както и ориентационни елементи за тяхно
то разрешаване.
На много места в Проекта се
изтъква необходимостта от въз
можно по-самостоятелно действуване на комунистите,' от тех
ния творчески подход към въп
росите на политическото, обще
ственото и икономическо изгра
ждане. Специално е подчертана
отговорността на комунистите
— които са задължени да ра
ботят активно за укрепване на
демократичните само.управителни отношения в органите на са
моуправлението и в обществено
политическите организации. В
разпоредбите иа новия Устав се
набляга и върху самостоятел
ността и отговорността на основ
ните организации при осъщест
вяване на политиката и услови
ята на средата, където действу
ват.
(Следва)

вглтстве
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В БОСИЛЕГРАДСКО ПРЕД ОСМИЯ КОНГРЕС

ДОА1А И РАЗНООБРАЗНА АКТИВНОСТ
— Обемисти акции по електрификация и строежи на пътища и мостове
Предконгресната дейност в
Босилеградско е в п-ьлен раз
гар. В първичните организации
на Съюза на комунистите е в
течение обсъждането на Проек
тоустава на СюК.
В Общинския комитет на
СКС в Босилеград постоянно
се дават указания и иапътстви

на работата на организациите
ложителни, което дава основа
ние да се вярва, че до края на
годината ще бъде осъществено
заплануването брутощюизврдство.
Отделно внимание в тези пред
конгресни дни ще се посветг г
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2.000,000 динара за
грамофонни плочи
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Кремиково
я за по-нататъшната дейност.
Всичкгг общественс*утолнтггчеаки организации в комуната раз
гръщат сили и активност. В
трудовите организации се на
пъват сили около донасянето
на статутите,
кипи треска
ва дейност в Конференциите за
обществена активност на же
ната.
Във всички стопански орга низации живо се .разисква във
връзка с изпълнението на го
дишните производствени плано
ве, а същевременно на всичкгг
равнища се разисква за седем
годишните перспективи на ко
муната.
Според сегашните концепции,
предимство ще се даде на жи
вотновъдството, за което в Бо
силеградско съществрлзат до
бри условияВ стопанския съвет в Обгцин
ската скупщина се констатира,
че шестмесечните баланси в
стопанските организации са по

нето на акции за поправка на
пътища в комуната като пътя
Д. Тлъмино — Голеш, Бистър
— Назърица, Г. Лисина — Г.
Ръжана, Две реки — Дукат и
други.
В течение е и строежът на
няколко мостове в общината, а
отзивът па населението на те
зи акции е масов. В много села се вършат поправки и нови
строежи на училищни сгради
и пр., усилено се работи за електрнфикацията на селата Гру
ннци, Милевци, Г. Лисина и Д.
Ръжана.
- ч
В. Велинов
у

на Съюза на комунистите в ос
таналите масово-политически ор
ганизации. В организациите на
Социалистическия съюз се раз
исква на здравни теми, за по
добрение на културно—битово
то равнище, по проблемите в
работата на Съюза на младеж
та и пр.
Подготовките на изборите в
подружниците и местните орга
низации на Социалистическия
съюз бяха в центъра на внима
нието на първичните организа
ции. В първичните организации
също така живо се " разисква !
и за правилното провеждане ме
ркггге на СИС във връзка с по
вишението на цените на някои
стоки и пр.
И движението на младите
горани в Босилеградско живо
се следи и помага от страна на
членовете на Съгоза на кому
нистите. Също така видно вни
мание се отделя на подготовя-

На граничния, събор на югослаавско-бъдгарската
грангтца
край Дгшгттровград на 27 сеп
тември, по всичко личи, че е
направен голям оборот. Само
две предприятия, Робегг магазгш в Нгшг и „7 голи” в Димитропград Са продали грамофон
ни плочи на стойност от около 2.000.000 динара.
Само този детайл говори до
статъчг-го за големия оборот на
граничните срещи.

ЛЕСКОВЕЦ СЕ ГОТВИ ДА ОТ
ПРАЗНУВА НАЙ - ТЪРЖЕСТВЕНО
ДВАДЕСЕТГОДШШШНАТА
ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО
Отдавна вече Лесковец се
готви да посрещне най-тържествено деня на своето освобо
ждение. Тези дни подготовки
те вече приключват. Обаче де
йността на организацията на
бойците, на ССРН и население
то не стихва. Вече окончателно е изготвена и програмата
на тържествата.
Самодейните дружества и се
кции през октомври ще устро
ят редица представления по
предприятия, училища и по се
лата в цялата околия- Преди
няколко деня, в чест на празни
ка започна масова с акция 33
залесяване на Хисар.
На 4 октомври започна парл нзанският поход — ,,По следи
те на Аесковашкия партизански. отряд”, а пожарникарите
от града устроиха публично ученис край пощата.
Лесковец ще посрещне празнггка с редица нови стопански
достижения- На 8 октомври тъ
ржествено ще бъдат пусната в
експлотация нова хлебопекаргшца па комбината „Тома Костггч”. На 9 октомври пак тъР

жествено ще бъде предадено
на употреба и управляване на
колектива новата сграда на
текстилния учебен център. Съ
щня ден вечерта, известни литегаатурни дейци и публицисти
от Лесковец ще се представят
на публиката с четене на свои
трудове.
От 8 до 10 октомври на Площада на младостта и пред хо
тел „Дубочица” . ще се проже
ктир^ вечерпо време награде
ните домашни Иг.ралнн филми.
^
ОКТОмври ще се открие
в кръглата зала на' панаираШз
ложба на стопанското развитие
на лесковашката община, а ве
черТа ще се, състои тържестве
но събрание по случай освобо
ждението на града. В неделя,
на П октомври се предвижда
да бъдат посетени гробовете и
паметниците ма загиналите бо^ци 'и народни герои. Същггя
ден ще се състои тържествепа сесия на Общинската скупщшга н ще се пусне В‘ експлоата
ция един предачен цех в предпрггятието „Летекс”.

В Димитровградско

Жива иоедизборна дейноеш в акшивише
на Съюза на младежта

Времето от провеждането на
Съюза на младежта, а в Дол- | рат активи на СЮМ във всич
кгг основни осмокласови учиразширеното заседание на Об на Невдя от 30. До средата на
октомври
трябва
да
се
формиI
лища
в комуната.
щинския комцтет на СЮМ, на
което присъствуваха гвредседа
телите на активите до днес е
изпълнено с жива акивност около организирането на преди
зборните конференции в Съю
за на младежта в комуната.
Досега са проведени предиз
борни конференции в селата
Смиловци, Птртопопинци, Петърлаш, Бачево, Градини, Пас
кашггя, Д. и Г. Невдя, СкървеСлед иредизборнише събрания в ССРН в Босилеград ннца, Барйе и някои друттг ак
тнвм, а по шгедпрггяттгята — в
„Механик”, ,Циде’ ,7 юли’ н
I «
.„Свобода". В димитровградска
та гимназия конфереггцтп-гте се
провеждат според плана, съчи
иен от училищнггя комитет на
Съгоза на младежта и те наско
:
ро
ще приключат.
Особено
остро
бе
поставен
Въ
Тържествено приемане на нови членове в СЮМ
Предизборните събрания в
подружниците и местните орга просът по снабдяването на ня
Предизборните конференции
кои отдалечени села с иай-необ гга Съгоза на младежта според
низации на Социалистическия
съюз в Босилеградско бяха твъ ходими стоки, за които коопе пропозициите, трябва да прик
Предконгресна дейноеш в Лесковашко
рде успешни. Освен подготов ранните все огце не могат да се
лючат Към 5 октомври т. г.
ките за избиране на нови ръко нагодят.
годства на събранията живо
Членовете на Социалистичес Във всички активи изборите
се разисква по всички висящи
кия съюз в Горнолисински ра ще се проведат от 11 до 25 ок
Въпроси в отделни места, а съ йон разискваха за продължава томври.
що така бяха засегнати и мно не гга акцията по електрифици
го въпроси от интерес за кому райе на неелектрифицираните
В течение - на предизборната
• ната.
села, която от известно време дейност формирани са много
Така на предизборните кон„замързна".
В първичните организации ни в иинтерес на единодействи
ОТг
се
търси
нови активи на Съгоза на мла па Съюза на комунистите в Ле ето.
ференция
На предизборните коференговор на някои въпроси във в.р
жива
По такъв начин бе подчерта
ъзка със селскостопаггското ции се разисква и по някои ор дежта по училищата. Така в сковашка околия кипи Понано в разискванията до сега,,
производство и по-нататъипгото гаггизациопни цъпроси, както
Смиловци е формиран актив предконгресна дейност,
стоящем в организациите се
членът на СюК би бил по-деразвитие на сътрудничеството и зачленяваггето на нови члегго от 50 новоприети членове на
разисква по въпросите на Про ен в реализирането на задачи
на кооперацията с частните про ве — предимно младежи.
екта за изменения- На тая тема те и заключенията, които в
изводители. Кооператорите се и
са устроени по няколко събра случая грнема и като единна.
ресуваха къде отиват средства
ния- Въз основа на текста на
та, които кооперацията взема
Тъй като околийската кон
за пашарина, след това откри
тези заседания бе обсъждай и ференция на СКС в Лесковец
то повдигнаха въпрас: какво
собственият опит и се дават но
ще се състои през октомври,»
ще стане с по-нататъшната ме'
ви предложения за изменения бгцшгските комитети вече са
лиорация на пасбищата, ко^то
)
и допълнения на Устава.
започна преди няколко години
получили доклада на комите
и пр.
нзиесеи тютюн още за 4 мили
Тютюневата промишленост
Покрай многото предложе та, който ще се изнесе пред
На предизборните събрания Враггя, известно като „ДИВ” е, арда динара. Най-много тютюн ния и въпроси почти във вси
конференцията.
в ССРН в Босилеград се разис
е изнесен в САЩ, Франция, И чки организации специално е
!
ква за \'реждачето на улиците едно от най-големите преддрия
изтъкната
необходимостта,
що
зточна
Германия,
Полша
и
Че
тия
в
околията,,
чиито
съвку
в прада, които не са в завидно
пен приход достига 10 милиар хословакия. Обаче стремежът то в разните форуми и на събра
положение, за построяването на
ггията, изобщо в работата на
водопровода и подобно, както да динара. „ДИВ” обаче стои на това предприятие е да изна
и за провеждане мерките на и апърво място и в списъка ся на чуждестрания пазар по комунистите да има повече въ
СИС, от които тук-там все още на поедприятията в Лесковаш
вече финални продукти — го трешно — партийна демокра
ко които изнасят стоки в чуж
има отклонения.
тови цигари. В това отноше ция като разликите на мнения
По селата в Тлъмински ра бина. През първото полугодие
йон централно^ място в разис на тази година например пред ние вече са отбелязани значи не се премахват по силата на
телни успехи. Тази година из дисциплината, но чрез свобод
кванията зае подобрението на приятието е изнесло отлежал
носът на филтер-цгггари ще въ
съобщителните връзки с центъ тютюн за около 2 милиарда и
но разискване и изказване на
ра гга комуната — Босилеград, 205 милиона динара. До края злезе на около 200 милиона дн
мнения те да бъдат съгласува
нара.
на
годината
се
очаква
да
бъде
и снабдяването на населението.

Социалистическият съюз
е шрибуна за разрешаЬане на
локалнише Проблеми

О5стойни разисквания по Проектот
устава на СЮК

„ДИВ“ ВЪВ ВРАНЯ ИАЙ-ДОБЪР ИЗНОСЧИК
В ЛЕСКОВАШКЛ ОКОЛИЯ

1

■ГЛ1СТВ*

4
ДИМИТРОВГРАДСКИ ТЕМИ НА ДЕНЯ
VIII КОНГРЕС НА СЮК

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА ПРЕД
СЛОЖЕНИ ЗАДАЧИ
Органите на управлението н
самоуправлението,
трудовпте
колективи и Общинската скуп
щнна в Димитровград се облъ
екват с редица сложни гшобле
ми, които на светлината на де

цените на месото, конто чувст
внтелно угрозя]В|ат (потребите
ля и неговото жизнено равни
ще. Същевременно това нала
га и проучване на организаци
ята на снабдяването в община

ми средства от една страна, а
от друга страна, основните су
повици това предприятие виаСя-

Такав дисонанс направи що
то основната димитровградска

Димитровград
ня изтласква бързият стопански та, специално услужното
ръст на комуната. Твърде ви мумално предприятие „Услуга”
коидими са някои прояви
което своите приходи трябва
то са в противовес с тенденциите
ла базира в-ьрху работата из
на организирано развитие и ос вършена за сметка на потреби
новипте интереси на новите ме теля.
ркп. Вече е осезаема стихията
В пзнамирането на най-неде
па домашния пазар, за което съобразно решение в орган пзп
допринесоха и някои стопан райето на снабдяването на
ски ; организации! н посредници,
града във всеки случай от ии
конто в динамиката на стопан терес е и Възможността снаб
ските интереси на комуната и дяването на града да поеме въ
гражданина създават суматоха рху себе си земеделската коо
в предлагането и търсенето на перация „Ншава”. Защото ако
някои стоки II някои хранптел
кооперацията работи така ка
нн артикули.
кто сега обещава, тогава ня
Посредствено иди непосредкои основни артикули гражда‘
ствено, това влоши положение
иите ще могат да купят по пото на някои индустриални пое
ниски цени.
Във всеки случай интенциидпрнятия.
Затова тези дни в Общинска те са к-ьм това да се изтласкат
скупщина подготвят студиозни от снабдителната! мрежа разли
анализи е цел да се разрешат
тези противоречия, които спъ чннте посредници, които пос
къпват стоките за своя сметка
ват (по-нататъшното развитие
и активизират фактора, който Тъкмо поради това днес в Ди
направи пазара недостъпен на митровград се настои към нре
трудовия човек. В скупщината
съзнават факта, че от възсла изпитването на работата на
„Стокопромет” в животновъд
замърсени и сложни проблеми,
особено ако им се пристъпва с ството, а специално в угояване
известно закъснение, може да
то.
се изплава само_ с ангажиране
Освен това, други групи ще
то на стопанските и обществе
се позаннмаят с проблемите на
но-политически сили (субектив
ни сили), покрай, така да ка гумарската промишленост, кок
жем, научно-политическото оп то изпъкнаха след поскъпване
ределяне на задачи за по-дъ то на електроенергията както и
лъг период от време с ясно оп
затрудненията около снабдява
ределена роля на всяка стопан
нето на девизни платежни сре
ска организация.
Всичко това трябва да бъАе дства, защото комбинат „Дими
и резултат на една широко де
тровград” все още не изиася и
мократична акция, в която
не може да разполага с девиз
трудовите колективи колкотс
се може по-непосредствено да
влияят върху целокупната ст°
панска система и управление
Предконгресна дейност
защото това е в интерес на
трудовия човек и гражданин.
В течение на месец октом
ври група специалисти, подпо
могната от специалисти при О
колийската скупщина в Ниш
ще започне да прави анализ
на стопанските проблеми в об
щината и пазара тръсвайки от
В предконгресната дейност в
производсвото ще даде предло
Общинския комитет на СКС в
жепня за цените на някои -сел
Димитровград и в първичните
скостопапски произведения, ко организации отделно внимание
ито наистина ще бъдат реални се обръща на обсъждането и
за димитровградските условия
разучаването на предконгрес
Защото констатира се, че сел ните материали и Проекта за
скостопанските произведения
изменения и допълнения на У
става на СЮК. Също така жи
на домашния пазар са по-ск-ьпи от тези в съседните общи во се разраства и активността
ни, ц техните цеитри. В свет в Съюза на младежта и в Со
лината на новите препоръки
циалистическия съюз. Вече се
па СИС тази служба в община
устройват сказки иа теми: „Съ
та ще прецени оправдаността юзъ'6 на комунистите в систеот досегапппгге калкулации с
мата на непосредсвена социа-

промишленост да остане без
суровини.
В уреждането на икономнче
ските проблеми в комуната в
комбинации
по-нататъшните
твърде важна роля ще има
правилната инвестиционна по
литика. При това тпябва да се
изтъкне, че в Димитровград
мито едно предприятие „няма"
закръглено производство.
Сега вече се обмисля за това
как най-добре да се използват
разполагаемите средства за ре
конструкция и разширяване
на съществуващите предприя
тияПо всичко личи, че на първо
място внимание ще се отдели
яа „Свобода” и „Братство” за
щото досегашните гоезултати
показват, че тези предприятия
са най-способни вложените сре
дстъа да върнат назад.
Всички така ярко изпъкнали
проблеми трябва да се съгдеж
дат от аспекта на интересите
на комуналната общност. А то
ва ще рече, че настоянията на
Общинската скупщина с целе
съобразни и необходими мер
ки да доведе в ред най-напред
стопанския ход с обективните
обстоятелства в общината на
лага трайно и най-тясно сътру
дничество с всички обществе
но-политически фактори в ко
муналната общност.
М. Байшч

За Осмия конгрес на СЮК са
избрани 1302 делегата

Избирането на делегати за Осмия конгрес е завърухено,
На общинските конференции, на конференциите па партийни
те организации в Югославската народна армия, университетите
и в някои други подобни институции са избрани за Конгреса
общо 1302 делегати.
По републики тяхното 'число е следното:
Босна и, Херцеговина — 162
Черна Гора>— 44
Хърватско — 27 7
87
Македония
Словения — 90
Сърбия V— 532
"
и в Югославската народна армия — 110 делегата.
Както е известно, Шестият пленум па ЦК па СЮК прие
предложението па Изпълнителния комитет да се предложи на
Конгреса щото на членовете па ЦК па СЮК (129 члена) и па
Централната ревизионна комисия (22 члена) да бъдат потвърРени правата на делегати освен когато се решава по доклада
за работата на ЦК на СЮК в периода между, двата конгреса.
Като причислим и тях излиза, че в работата па Осмия конгрес
ги,е вземат участие общо 1.453 делегата.
Между избраните делегати има: же1ш 222 или 17,6 па сто,
младежи — 98 или 7,5 па сто, непосредствени производители
(работници- инженери и техници) — 477 или 36,7 на сто.
По професии 350 са работници, 127 са инженери и техни
ци. 34 са земеделски производители, 133 са служещи, 50 са про
светни работници, 16 са здравни работници, 212 са общественополитически дейци, 238 са секретари па комитети, 109 са деле
гати от ЮНА, 23 са студенти и ученици и 10 са от друга про
_
фесия.
Освен делегатите от петте основни югославски народности
за делЛгати са избрани 41 гииптари, 31 унгарци, 1^ мюсюлмани
(в етнически смисъл на национална принадлежност), 5 словаци,
4 фумъпци, 3 българи, 2 италианци, 2 поляци и пр.
Средният партиен стаж на делегатите е■ 15 години. От
делегатите 529 са участници в Народоосвободителната борба, а
отгтях 246 са борци от 1941 година.На предстоящия Конгрес па СЮК ще участвуват за пър
ви път 1.114 делегата или 85,5 на сто.

Предконгресна дейност на комунистите
от Бабушнишка община

ПърЬи забележки и доиълнения
Ь йроекшоусшаЬа на СЮК
Макар, че срокът за обсъжда
не на проектостатута и за доста
вянето на забележките и допъл
ненията е до 8 октомври, Общинсикят комитет на СК.С в Ба
бушница прие заключението об
съждането да продължи до за
почването на Осмия конгрес на
СЮК. Според данните изнесени
на заседанието обсъждането на
Проектоустава, (покрай индиви
дуалната разработка с която са
били обхванати 350 комунисти)
е ' ставало главно на събрания
на първичните организации, на
партийните активи, групи кому
нисти и най-сетне на районни
събрания. Такива районни съб
рания са проведени в Звонци,
Любераджа и др. Разисквания
по Проектоустава са водени и в
7 първични организации в пред
приятията на които са участву
вали 123 членове на СЮК.
На заседанието си Общински
ят комитет разгледа и забележ
ките и новите предложения из

в Димитровградско

ПРОДЪЛЖАВА ОБСЪЖДАНЕТО НА
ПРЕДКОНГРЕСНИТЕ МАТЕРИАЛИ

СНИМАТ СБ РАБОТНИТЕ МЕСТА В ОРГАНИТЕ
НА УПРАВАЕНИЕТО
Комисията за оценка на ра- I танията, която ще изготви, ще
ботните места в Общинската се направи и правилник за въз
скупщина в Димитровград ве награждаване според трудов е
че един месен снима всяко ра
фект в органите иа управление
ботно место в органите на уп
то и обществените служби. Ра
равлението.
зпределенпето
иа личните до
Тази обемна работа комисия
ходи по новия начин ще започ
та трябоа да завърнем до 15 окто
не от новатта 1965 година.
мври. Въз основа на докумен-

дистическа демокрация” и ,,ВЪ
тпешнопартийна демокрация и
единодействие в Съюза на ко
мунистите.”
Членовете на политическия
актив са посетили всички орга
низации, където са устроени
по едно, а в някои и по две
сказки В Общинския комитет
изтъкват, че предконгресната
дейност върви по план, с из
ключение на някои териториа
лни организации и организа
ции в някои предприятия, в ко
ито на събранията на комуни
стите са присъствували недо
статъчно членове. До това е
дошло пспади сезона на есенннте селскостопански работи,
докато по предприяитията се
работи в няколко сменл.
Освен сказките в Първични
те организации се обсъжда и
докладът на Околийския КОШ!
тет за досегашната работа. Из
тъква се, че при разработката
на Проекта иа изменения и до
пълнения на Устава в гимназията са дадени две нови предложения. Комунистите в ди-

>

митр ов гр адската гимназия пре
длагат в Устава да се внесе
формулировка, че член на Съ
юза на комунистите може да
стане и човек по-млад от 18 го>
дини, ако неговото политичес
ко и идейно ниво и активност
задоволяват критериите запри
емане в редовете на партийна
та организация. Другото пред
ложение е един процент от
членския внос да остава на пъ
рвичната организация за разни разноски около администра
тивните работи.

несени на събранията на пър
вичните организации и районни
те събрания.
На районното консултативно
събрание в Любераджа е прието
предложението изборите в първггчните организации да стават
всяка втора година, а не всяка
година, както е предложено в
Проектоустава. В обоснованието за това предложение се под
чертава, че срокът за изборите
е твърде кратък и че в тече
ние на само една година органи
зациите не могат да развият то
лкова широка дейност, която
да осигури такива резултати или да изтъкне нови проблеми
по които би се разисквало на
отчетно-изборното събрание.
Организацията в Любераджа
предлага също така в ХШ част
на Устава, където се говори за
разпределението - на членския
внос да се впише нова алинея
която да гласи: „Частта от чле
нския внос, определена от ЦК
на СЮК да остане на самостоя
телно разполагане на първична
та организация.” Това се обосно
вава, че първичните организа
ции имат сериозни трудности за
решаване на някои проблеми,
които изискват парични разходи.
Предлага се', също така, в IV
част на Устава да се утвърди
правото на извънредна конфере
нция да може да разреши от
длъжност Общинския комитет,
ако той не е отговорил на зада
чите си да избере нов общин
ски комитет.
На районното събрание във
Велико Бониице се предлага в
частта в която се говори за при
емането на нови членове да се
впише нова алинея, че в Съюза
на комунистите могат изключи
телио да се приемат и младе
жи под 18-годишна възраст. ОР
бранието в Бонинце ма края е
предложило в частта от Стату
та в която се говори, че Общйн
ският комитет може да освобо
ди някои свои членове от при
съствие на събранията на пър
вичната оргнизация да се уточ
ни и да се подчертае, че може
да освободи само от някои съб
рания, а не от всички.
След като разгледа тези пред
ложения и забележки Обгцинският комитет прие заключение
по-нататъшното обсъждане на
Проектоустава да се свърже с
практичните проблеми и да се
обърне особено внимание иа ония части от Устава, които се
отнасят до основаването на орга
низации в местните общности.
Д. Й.
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Горнолисинска ееенна хроника
Пътят лъкатуши край река
та, а есеното слънце примамли
во* се усмихва зад гористите чукари към Горна Лисина. Из хра
сталаците се обаждат последни
те птици, които се готвят за път
на юг.. - Село Горна Лисина е за
легнало в една дълбока котло
вина между чукари, зъбери и
планински върхове, изваяни от
невидима ръка на природата
По най-високите върхове все о
ще блестят последните преспи
от неотдавнашния сняг, който
изненада всички туземци...
На селския мегдан в Горна Ли
сина се насъбрал много народ.
Беше неделя и членовете на
Социалистическия съюз имаха
събрание. Трябваше да се рази
еква по важни въпроси. Вече
цяла седмица има откак Горна
Лисина няма електрически ток
Остана в мрак. По къщите от
ново започнаха да мъждукат гд
зеничетата.
Затова лисинчаня питат, тър*
ят, настояват час по-скоро да се
оправи електрическата мрежа.
Обаче отговор от предприятието
за дистрибуция на електричес
ка енергия все още не егига. А
хората чакат...
Имат си и други мъки горно
лисинчани тази есон. Ндмаг зе
ленчуци и овощия. А тук з :лен
чукът не вирее, откак се помни
Предлагаха неведнъж на кцае
рацията, обаче тя не иска да лк
еме върху себе си този риск. За
сега, тя си има по- доходи I ра
боти — търговия с добитък.
Горнолисинчани са предприем
чиви хора, както и всички дру
ги от босилеградското Краище
Понеже кооперацията не иска
да снабдява зеленчук — те се
снамират кой как може...
.. .На събранието на подруж
ницата на Социалистическия съ
юз те живо разискваха по нзйварливите въпроси от действи
телността, по коопертивните рл
боти, по електрификацията. ..
Те знаят, че с общи усилия мс
гаа да направят много. И така
и правят. И наскоро ще грей
нат електрически слънца и пс
най-отдалечените махали в ра
йона..".

Новото неудържимо нахлува
в селата под Бесна кобила.
Между другите на събранието
взе думата и седемдесетогодишен старец, прекарал много го
дини в печалба, преживял мно
го, и желаещ още да твори и
да работи. Стана и като енергич
но.махаше с ръка започна:
— Стар съм... Но трябва ни
ток. Това е нов живот за нас и
ние трябва незабавно да го въЕедем във всяка махала, във
всяка къща.
Всички одобряват думиг» му
А планинецът продължава да
говори. Не СаМг- за тока, чо и за
работата на кооперацията, изоб
ши за „земеделските рабоги" >
Горна Лисина.
— Пътят към „Две реки” е
лош, казва един.

Съюзният стуггисшческл I завод
публикува окончателните сведе
нения за тазгодишната рекол
та от жито в Югославия. Спо
ред тези сведения от 2 милио
на и 100 хиляди хектара площ

Вършитба
са получени 3,700.000 т пшени
ца, което е за 10 на сто в помалко от миналогодишната ре
колта.
Тази година, както вече е из
вестно, беше една от изключи
телно неблагоприятните в кли
матическо отношение за разви
тието на житните растения.
Средният добив от пшеница
е 17,6 центнера. На социалисти
ческите стопанства добивите
хектара н а социалистическия
достигаха и 25,7 а на частните
средно 15,8 центнера. От 387000

Общинската скувщина в Димитровград обезпечи
1,500.000 динара

Този път е .необходима Съоб
щителна артерия за снабдява
не на населението от долината
на Ерма отвъд Гребен планина,
защото след закриване на ми
на „Нова Ерма" този край ос
тана без съобщения.
Сега специалисти са излезли
на място, за да определят къле трябва да се поправи Пътя
Ао Поганово, за да може да се
улесни снабдяването на иаселе
нието с трактори и камиони, а
от друга страна да се даде въз

хектара са произведеш! 1 ми
лион топа пшеница.
Характерно е, че тази годи
на повече производство на
пшеница от миналата година
осъществиха ония краища, ко

Започна строежът на
„Джо ни н мост“

Поправка на иъшя за Поганово
Понеже всички надежди за
построяване път из долината
на Ерма, на мястото на тесно
линейката, са почти загубени
Общинската скупщина в Дими
тровград е взела решение за
отпускане на парична помощ
за поправка на пъ,тя до Пога
ново и Погановски манастир.

В. Велинов

делски кооперации. Това значи
че брашното трябва и в тях
да се продава по Същите цени,
обаче сметките показват, че
разходите около превоза са го
леми. В този случай те търсят
брашното в Д. Тлъмнно да се
продава по 93 килограм, дока
то в Назърица — неговата ка
лкулативна цена е 105 динара
килограм.
Къде е решението от този
омагьосан кръг?
Не съществува ли възмож
ност земеделските кооепрации
да намерят източник, ко'йто
да покрива тези загуби? Да ре
чем __ изкупуването на доби
тъка. Освен това, и ако дойде
до разрешение, поради специфичните
условия, брашното
тук да се продава по по-висо
ки цени от позволените дали
потребителят няма да бъде о
щетен?
Във всеки случай решение
трябва да се намери.
Обаче земеделските коопера
ции продължават да мълчат.
А населението от тези 5 села е
Косово и Метохия с 45, Слове останало без брашно и е при
ния с 14, и Черна гора с 1 на нудено да се снабдява от цен
сто повече. В Хърватско пък тралните магазини, които са
добивите бяха по-ниски за 10 отдалечени и по 20 километри
на сто, в Съ.рбня за 14 и в Бос
от някои села в района.
на и Херцеговина — за 20 на
Положението налага предпрй
емане на спешни мерки, защото може би наскоро ще наст-ьп
ят есенни дъждовни дни и то
гава съобщенията ще се затру
днят.
В. В.

След решението на СИС за
повишение цените на някои о
сновни хранителни стоки, мага
зините в Назърица, Голеш, Цъ
рноща, Гложйе и Дукат в
Босидеградско останаха
без
брашно.
Защо се стигна до това поло
жение?
Земеделските кооперации в
тези села не искат да карат
брашно по магазините, защото
не им се одобрява покачване
на цените над позволеното равнище. Те твъРАят, че ако про
дават брашното по предписани
те цени,, имат загуба, понеже
разходите около превоза кост
вали много. С една дума, коо
перациите искат калкулативно
— икономически цени.
Магазините, за които става
дума не са отдалечени повече
от 30 км от централните земе-

Окончателни резултати за жътвата

Пожар Ь Горна
Лисина
На 28 септември в ранните
Часове в Горна Лисина е изго
ряла къщата на селянина Тра
йко Иванов. Причината за по
жара не е известна* но се пред
полага, че идва от невнимание.
Изглежда, че в кухнята са се
запалили дърва, когато там ня
мадо никой и пожарът се пре
несъл на сградата.
Щетите са значителни. Освен
покъщнината в сградата е би
ло складирано и зърногго на
стопанина от тазгодишната ре
колта
В. В.

— Да го поправим, нас ни
чака подема мнозинството.
— Така е! — продължават да
се чуват още гласове.
— Тогава ще идва ли рейсът
до село?
отговаря
— Разбира се
някой от ръководството на Со
циалистическия съюз
— Тогава ще го строим... още веднага съм съгласен да се
излезне на акция, провиква се
един.
— Не само път, трябва да мислим и за училището, намесва
се един от училищния отбор. .
... Над Горна Лисина отдав
на беше паднал първия мрак
когато си тръгнахме.

Пет магазина без брашно?!

можиост за износ на селскосто
папски произведения на насе
лението от Бурела и Дерекула.

-

*

м.

Поради
нехигиеничност-закрита
пивница-„Балкан“
Общинският санитарен инспе
ктор в Димитровград след -ре
дица забележки по отношение
хигиеиичността в „Балкан" е
бил принуден за забрани .рабо
та в пивницата все докато не
се отстранят някои слабости
— белосат помещенията, почи
стят тезгяхите — все докато
не се създадат условия за но
рмална и хигиенична работа.

не са житородни. Така Ма
кедония осъществи производст
во на пшеница по-голямо за 51
на сто от миналогодишното.

сто.

•*

Само във Войводина през та
зи година добивите са по-писки за 37 на сто.

Най-после, след четири годи
ни разтакаме, се пристъпи к-ьм
строеж на „Джонин мост” на
Лукавишка река, който свърз
ва район Долна Невля с Дими
тровград и останалите райони
в (.общината.
Вече е сключен договор за
построяване на бетонните стъл
бове на моста със строително
то предприятие „Градня” и ус
троени събрания на избирате
лите, на които е определено
местното самооблагане за набавка на строителен материал
и обезпечаване на неквалифи
цирана работа ръка.
Общинската скупщина в Да
митровггоад е обезпечила 3,5
милиона динара за набавка на
материал за бетонната констру
кция на моста, проект и спецн
а листи.

Заловен опасен контрабандист с часовници
На граничния преход край
Димитровград митничарите те
зи дни успяха в три добре за
маскирани „бункера" в един
„мегоцедес” да открият и плен
ят 3.597 швейцарски часовника
на стойност от 35 милиона ди
нара. Това е най-голяМата кон
трабанда, станала тази година
на димитровградския преход
на югосавско-българската гра
ница. Шофьорът Монуил Мо
хамед Нардии, студент от Си
рия е глобен с 2.000.000 динара
а срещу него вече е възбудено
углавно дело.
'
Успехът на димитровградски
те митнически е голям поради
това, че контрабандистите се
опитва на разни начини да
пренесат стоки без позволение
Митническият Александър Пе
тров в случая покачал повече
умелост от сирийския студент
като открил майсторски замае
кираиия „сеф" с часовници.
Салю едно обръщаме глава иа
зад ма сириеца е било достатъч
но на Петров „да го прочете",
че носи непозволени стоки в
колата. Докато Петров прегле
ждал „Мерцедеса" и с една от
верка свалял плоча, той опи
тал да върне колата назад оба
че зад него стояла .друга кола
и този опит останал безуспешен
След топа Петров свалил зама

скираните плочи, под които
блестяли швейцарските часов
ници. След системно претръсване на колата намсвени били
Още два „сефа”, пълни с часо
вници и десетина джобни нож
чета. Когато претърсването за
вършило колата и всичката
стока ма сириеца били запле
нени.
В течение на тази година ми
тническата служба в Димитро
вград заплени
граничния

Неизправните пътници

преход край с. Градини 18 ле
ка кола поради пренасяне на
непозволени стоки.
Само црез последните седем
дни имаше 4 такива случая. В
една кола били намерени 10
пистолета и 12.000 патрона,
скрити в резервните гуми.
Само за непълни девет месе
ца тази година са запленени
18, а през миналата година —
4 автомобила.
М. Б.

пътуват само до лштннца!та
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Ония, конто сс грижат за
здравето на хората в големите
промишлени средища имат до
статъчно оправдание да бъдат
загрижени. Индустрията все
по-бързо сс развива, денонощ
но никнат нови фабричШ! ко
мини, автомобили задръстяват
улиците.

БЕЛГРАД: Жителите на глав
ння град на страната вдишват
Към 22 милиарда частици прах
В началото иа мешалата годи
на 21 дои без прекъсване бел
градският въздух е бил макси
мално замърсен, дори и над
позволеното количество по ме
ждународни таблици! Устано
вено е, че концентрацията на
въгледроден двуокис на пло
щад „Днмитрие Туцовнч” поня
кога е по-голяма от тази на ло
ндонскн Ппкаднли.

Чист въздух все по-рядко се
среща в атмосферата'над градовете. Прах, дим, пепел и раз
ни изпарения на сяра и други
вещества все повече се концер
трнрат във въздуха.
ИМА И ДОМАШЕН „СМОГ”
индустриално
Англичаните
наричат
въздух
заситения
„смог”, а ние го наричаме ,,мъ
гла—убиец”. Но ниес все още
не сме схванали сериозно тази
опасност и не предприемаме
предохранителни
достатъчно
мерки. Да погледнем една таб
лица на .Цгмърсеността на Цъзду
ха в някои наши промншлеш!
центрн.
ТРЕПЧА: Фабричните коми
ни на рудника и леярната иа
олово дневно изхвърлят в ат
мосферата 12,8 т серен двуо
кис с около 35 тона разни не
чистотии, около 4 т оловен
прах н други отровни частнци...

Съставът на нашия Въздух
не е добър. Спорел досегашни
тс изследвания, атмосферата
над 40 югославски градове с
замърсена. А щетите от нея го
страдат,! и здравето
леми
на хоратг. и губи и стопанство
то. Според някои преценки, те
зн щети възлизат годишно и»
около 70 милиарда динара.
Поради излъчване иа сяра,
мед, цимент и други вещества
във Въздуха,стопанството губи
годишно към 230 милиона д. А по
чтн всички тия вещества биха
могли да се използват за нуж
ните на промишлеността. От
друга страна, те вредно влия
ят върху Трудоспособността
на хората и причиняват разни
заболявай!*
Исзследватшятй
са показали, че заболяването
На дихателните органи и разни
очни и други заболявалия в
Йесеннце са осем пъти повече
отколкото в Кочевйе, където
въздухът че е затровен. В Бел
град пък през последните годи
ни заболяването на органите
за дишане у децата са се уве
личили за 14 на сто.

БОР: В Бор годишно се изх
върлят 5,5 милиарда кубнческн метра серен двуокис, 5 ми
лиона килограма прах с около
900.000 килограма мед! През
месец септември 1953 година
концентрацията на серен двуо
в
Бор
въздуха
кис във
е била 4 пъти по-голяма от та
зи в Лондон през 1952 година,
която отне животите на 4.000
души. Последствията от това!
замръсяване на атмосферата
са твърде жалки: унищожени
са 21.000 хектара гори, много
дозя, пасбища и буйни ниви.
На повърхност от 130 квадрат
ни километра вегетацията е би
ла напълно унищожена!
ЗЕНИЦА: От 56 фабрични
комини в „Железарата” дневно в атмосферата отиват пове
че от 30 т серен двуокис!
СПЛИТ: Циментовите фабри
ки излъчват дневно във възду
ха 59.000 т цимент годишно, и
ли 60 т дневно.

КАКВО СТАВА

С

ФИЛТРИТ^

Последиците, съвсем естествено, не са малки, В Съвета
за здравна защита при Съюзната скупщина са доставени
материали. Вече са нзработенн проектосметни документаиии и проект на закона за защита на1 атмосферата. Предлага

се по-голяма употреба па течШ1 горина, облагородяване на
и-ьглища, построяване на тс]>
централи и,
моелектрнчески
преди всичко, построяването и
вграждането на филтри, които
да пречистват въздуха. Ка! А> оп
равдание за това, че до сега
не са поставени филтри — сто
папските организации и кому
ните привеждат като причина
недостигът на срества.
Обаче и според груби изчи
сления може да се види, че ря
зходпте за поставяне на фил
три в 42 угрозепи градове би
ха възлезли към 3 милиарда
динара, а щетите годишно над
хвърлят цифра от 70 миларда!
В Белград например, трябва
да се поставят филтри на 292
обекти, за които ще са необхо
дими 215 милиона динара. То
ва в 1П1КъКъв случай не е мно
го, особено ако се има предвид
че този град само за поддър
жане па зеления пояс и израз
ходва годишно около 5 мили
арда динара, а за поддържане
на чистотата в града — над
200 милиона. На Трепна ще да
са нужни 200 милиона, на Зе
ница 1,680, на Шабац 60 мили
она дшгара и ти.
Предложено е, също така,
да се донесат и републикански
законопредпнеания, с които да
се спречи по-нататъшното замръсяване на въздуха. С прие
мането иа този закон Югосла
вия ще бъде 20 страна в света
коят0 правно е „защитила” и
Въздуха.

Филтрите са скъпи, но...

МИНАЛОТО В ЛЕГЕНДИ

ЕЛЕНА ЗАПАЗИЛА ТАЙНАТА
ЗА ПОГАНОВСКИ МАНАСТИР
Много живи легенди и днес
свидетелствуват за далечното и
бурно минало на Погацовския
манастир. Много от тях и ден
днешен разказва Васа Дунгеров от Поганово. Без съмнение,
една от тези легенди е свърза
на със събитията от XV в., защото главният герой е истори
ческа личност. Така казва и са
мият разказвач, вероятно пора
ди това, че знае че по това вре
ме е живял Константин Деянович.

на османлиите. За тези дни име
ино и легендата говори.
Съществувал обичай в старо
време манастирите да се покри
ват с оловни плочи. Сестрата на
Константин Деянович, Елена,
искала да набави плочи за Погановския манастир край Ерма.
Тогава олово трудно се намира
ло. Трябвало е да се върви да
лече е белия свят, за да се на
мерят и докарат тежки оловни
плочи. Но на предприемчивите
ч-:
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На последното заседание ка Общинската скупщина в Бабушиица по време) на разглеждането на насоките за седемгодишното развитие наБабушнишка комуна завеждащият стопан
ството при ОС в разискванията по перспективите за развитие
то на туризма в тази общин а заявил, че нямало органи които да
изготвят материали по този въпрос та затова е перспективите е
отделено съвсем малко място на туризма.
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В течение на разискванията няколко пъти се споменава
някакъв Общински туристически съюз.

СЪВРЕМЕННО СНАБДЯВАНЕ В ЗВОНЦИ
Всяка седмица в Звонци учителят от Основното училище
Васил Горчив е бележник в ръка прави списък на желающите да купят месо.
Земеделската кооперация коле едър и дребен добитък са
ло ако има хора. които ще вземат най-.^алко 25 килограма месо.

★
Преди 20 години е построен пътят Звонци — ПетачЦнци ма дължина, от 15 километра. Тогава бяха завършени
в синки изкопни работи направени подлези, надлези и мостове. 3«А повече от 20 години единствена промяна на този път е
срутването на подлезите и надлезите, следствие ерозията.

Дълго време турците не знае
ли за манастира в клисурата
на Ерма, която протича недалеч
от Поганово. Манастирът е пос
троен далеч от каквито и да би
ло пътища, за да могат богоуго
дниците на спокойствие и мир
да „търсят опростяване на гре
ховете си" за своите феодали,
за всички „гре&ове", които са
направили на своите братя по
вяра.
Когато турците станали госпо
дари, безпътицата спомогнала
да не открият манастира. Око
ло него- са се простирали девет
вени лесове, по които рядко стъ
пвал човешки крак.
В такъв амбиент, напълно изо
лиран от околния свят, калуге
рите и калугерките и „раята” от
селото не проказали манастира

и бог помага. Един ден Елена за
повядала да рриготвят кола и
коне и слуги да се тръгне на
път далечен.
На връщане, за голямо неща
стие, турците узнали за това и
тръгнали в потеря. Съобрази
телната Елена на време осуети
ла опасността и започнала бяг
ство. Когато турците я наближи
ли, тя къде да е, що да е, взела
посока към Заградие, местност
край село Власи в противополо
жна посока от манастира. Тук
Елена и съпровождащите я слу
ги намерили сигурно укритие
от османлиите. Недалеч от село
то, така казва легендата, на
скрито място, тя наредила да се
закопаят плочите дълбоко навъ
тре в гората
По този начин турците остана
ли с празни ръце.

Какво по-късно е станало _е
тези оловни плочи не е извест
но. Манастирът и ден днешен
е покрит с керемиди и все още
одолява на зъба на времето. Ста
рцте хора разказват, че хорат*
търсили вкопаното олово в Заградие и колността, но никой ни
що не намерил.
М. Бакич

ХРАНПТЕАПОСТТА
НА ЯЙЦЕТО
Дали е по-добро яйце, чийто
Жълтък е по-силно оцветен? Про
тивоположно от нашето убеж
дение, пигментите, които да
ват оранжев или блед цвят ня
мат никакво влияние на оьста
ва на витамините и хранителността на яйцето.
Яйцето съдържа голям за
пас от витамин А, необходим
за растене и добро зрение,
след това за защита на епитедата, особено на горните дихате
лни пътища. Едно яйце е доста
тъчно да задоволи дневната
нужда на човека с този вита
мин. Установено е, че кокоше
то яйце, оснесено в ранна про
лет, съдъожа повече витамини А. Напротив витамин А,
който подпомага заздравяване
то на калция в костите се ме
ни според годишните временна
яйце, снесено през лятото посвоето аширахитично дейст
вие е по-силно.
С-ьАЧржанието на витамин
К е в съответствие с количесг
вото на зелената храна, която
взема кокошката. И тук лятно
то яйце е по-полезно.
Някои хора леко поднасят я
йча, за други те са „камък *
стомаха" и са принудени А3
се отказват от тях. Все пак, г®
Лямата нетърпеливост към яй
цата се манифестиа както я
всички други алергични реак
ции с-ь-С затруднения в храносмИ
дателните органи. Препоръ433
се лица, чувствителни към яй
цата да избягават пържени яй
ца.
Здрави хора могат да консу
мират 5 — 7 яйца седмично, з
децата по-малко, съответно
арастта си.
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ДОВИЖДАНЕ" НА КУЛТУРАТА

С успешното си настъпване
през последните няколко годици димитровградския любителски театър „Христо Ботев” спе
симпатиите' на публиката.
Младежката трибуна" при гим
назията стана най-любим вид
свободна дейност на ученици
те чиито емисии чрез звучните
новини" всеки петък с радост
слушаха гражданите.
Програмите в двете културни
институции попълваха празни
ната в културния живот на Ди
литровград.
Така беше до тази есен. А
днес?
Професор Любиша Джорджевич неотдавна напусна Димитровград, а той беше постанов
чик и режисьор в любителския
театър „Христо Ботев”, органи
затор на „Звучни новини” и пр.
С него, изглежда, и храбростта
но ония които работеха на кул
■

Барйе

Яо*о четиригодишно
основно училище
Децата от село Барйе Босиле
градено няма вече Аа ходят на
училшце в Мусул и Плоча както досега.
Тези дни тук бе открито но
во четиригодишно основно учи
лище, клон на рсемкласното училище в Горна Любата. По
стоянното увеличаване броя на
учениците, което по нашите те
ритории е рядкост, е основна
та причина за откриването на
училище. Понастоящем са за
писани 20 ученика и отскоро
се учат в новата училищна сг
рада, която е солидно обзаведена.

турното поле, за забавата и раз
влечението с, заглъхна.
Още в самото начало „на ку
лтурния сезон” настъпи колеба
ние, -липса на воля за работа,
вяра в собствените сили, да не
кажем „че с отивапето на
Джорджевич” отиде всичко. И
любителския театър и „Младе
жка трибуна”.
Факт е, че човек може да зна
чи много, ако своите способности и умение съзнателно сложи
в служба на обществото. Но, то
ва не значи, че индивидуата пр
ави всичко. Силата е в колекти
вната работа в колектива като
източник на сили за успешно
продължаване на започнатата
традиция. Не може да се прие
ме твърдението^че с Джорджевчч по-нататъшния културно за
бавен живот в Димитровград е
невъзможен и по такъв начин
да се разтака с донасянето на
план и програма за работа на
това поле през идващия период,
Тайната на успехите се крие в
акцците и усилията., крито, раз
бира се, притежаваше Джордже
вич.
На' първо .ияето това трябва
да се схване от органите на уп
равлението във всички култур
ни институции в Димитровград.
Затова е необходимо при съ
ставянето на програма за работа за предстоящия зимен сезон
да поставят нови задачи пред
театъра и пред „Младежката
трибуна, в които да се обединят
нови сили — м^гадежи и девойки. Но в това отношение тряб
ва да се преодолее апатията, а
да се намери най-добро реше
ние.
Защото всяко колебание може
поразително да се отрази вър
ху по-нататъшната афирмация
на културно-художествените и
просветните институции.
М. Б.

РАЗКАЗ
Така го наричахме всички—
чика Груя. На български това
ще рече чичо Груйо. Той беше
селянин от пиротските села и
по външност не се различаваше
от нашите селяни
западня
ци. Като тях той носеше шаеч
ни дрехи, кафеникава, поизтри
та кожена капа и цървули. Бе
ше около шестдесетгодишен, с
кръгло, добродушно и малко
спечено лице.
Всички ние, политзатворниците в скопения затвор -— сто
панството го обичахме като ба
ща, защото само той се гриже
ше като баща за нас. Бяхме по
млади хора — работници, сту
денти, ученици и той се обръ-

Така и направил. Още с ПъР
вото идване на партизанския
отряд в селото им, въоръжил
момчетата с намерения митралез. По-късно, неизвесто по ка
къв начин, полицията открила
деянието му и той бил аресту
ван. За разни други антифаши
стки погрешения по същото
време били арестува™ дваде
сетина селяни от околните се
леза на партизаните. Те са нола.
Знаехме, че чика Груя е осъ
ден на две годиш! и два месе
ца стррг тъмничен затвор. Та
ка знаеше и той. Тия две годи
ни и два месеца изтекоха и из
търпелият наказанието си за-

Добри Жошев
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ЧИКА

ГРУЯ

щаше Към всекиго със „сине",
„чедо” или „дете”.
Всеки път, когато ни пуска
ха в двора, той се отдаваше
на стоите бащински заниманияВ голям ко'Л'л наливаше по цял
час вода от съвсем анемично
то чучурче на единствената че
шма в затвора, паклаждаще о
Гън и поставяше пълния ко
тел на импровизираното огни
ще — нали децата трябва да
се пооперат. Помня го — духа
упорито съчките, които не ис
кат да пламнат, а одимените
му очи сълзят. Огънят най-по
сле лумва, но сега пък чичо
Груя е забелязал, че отпрана
та ми подметка хлопа:
— Сине! — спира ме той,
вади от джоба си някакъв ка
нап, завръзва разхлопаната по
дметка и отново се залавя с
ОГъИЯ.
Чика Груя не беше попад
нал в затвора като организи
ран борец срещу фашизма. Не

чака известие за освобождаване. Обаче в деня, в който сеп0
лагаше д адойде, то не дойде.
Мина ден, дв^, три — все същото. Започнахме да гадаем
кога ще пристигне прословуто
то известие.
На седмия ден чика Груя съ
бра неколцина около себе си и
с вид на обречен каза:
—Момчета съмнява ме да
съм осъден на смърт чрез раз
стрел в срок от двадесет и че
тири часа!
Ако го беше казал някой
друг, бихме го приели за шега,
макар и неуместна. Но той,
шестдесетгодишният селянип,
добре познатият ни чика Груя,
никога не се шегуваше. Помислихме, че от напрежението на
тия няколко дни човекът се е
разстроил. Но той можеше да
издържи и бе издържал много
по-тежки изпитания!
Стояхме и мълчехме. Прияте
лят ми Петър> стоеше насреща

говото „престъпление” се със
тоеше в следното: впрегнал
той една заран волската си ко
ла и отишъл в гората за дър
ва. Там намерил кой знае от
кого захвърлена картечна пуш
ка. Как да Л остави 1 да1 ръжд
ясва — прибрал я. Стояла пуш
ката скрита, а чика Груя, както той сам казваше, си мислел:
„Това нещо не трябва да без
действува в моя плевник. То е
направено /да се върши работа
с него. Ще дам митралеза на
джандармеристите. „Но ведна
га се отказал.” Не на тях! Не
на тях! Дойдат в село, насил
ват ни да им колим пилета, да
им месим баници, заплашват
ии с разстрели. Ще дам митра
леза на партизаните. Те са до
бри деца. Дойдат, пеят ни пес
ни, окуражават ни, па ни за
палят общинските тефтери с
данъците на сиромасите.”

ми с някаква крива усмивка,
замръзнала на' лицето му. Пан
чо от Пловдив поиска да каже
нещо, но излезе само мънкане.
Чика Груя, ие по-малко обър
кан, избърса врата- си с голс
мия пешкир, който винаги носеше в джоба си, и продължи
като за себе си:
— Така ми се счу тогава —
смърт чрез разстрел... Вярно,
съдията четеше под носа сн,
не можах да разбера дали спо
мена баш моето име, ама за
смъРЗ-... така мн се счу...
Когато четели присъдите на
двадесетината подсъдими, в съ
дебната зала имало шум. Отто
ре на това председателят на
съда чел набързо и неясно.
Подсъдимите не могли да чу
ят добре ни имената, ни присъ
дите си. Почти веднага сЛед то
ва
извика
по
списък не

Димотровградските ученици иа екскурзия
Учениците от трети и четвъР
ти клас на димитровградската
гимназия заминаха на екскур
зия, за която сами са си обез
печили средства. Учениците от
трети клас ще посетят Белград
Нови Сад, и Суботица, а учени
ците от четвърти клас — ще

се запознаят с историческите
и други знаменитости на Белград, Загреб, Любляна и Риека.
За двете ученически екскур
зии с научен характер учили
щната управа е обезпечила
средства само за по-бедни уче
ници.
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Днес вече не е такъв. Не рядко ще видите през замърсените
ъкла свити фотографии, прах и отлепените обяснения,
защо да не бъдат както първия брой?

Едни от най-грандиозните по
стройки в древна Гърция и
Рим са били баните. Те са би
ли ие само място за поддържа
не на чистота, но и клубове в
които се събирали мъжете.
Към тези бани е имало добре.
уредени спортни площадки и
гимнастически зали. От това
време са открити много бани.
Налзерени са и паметници, из
дигнати в чест па ръководите
лите на такива бани и физкул
турни учреждения- Тези ръко
водители давали упътствня на
спортуващите ‘за режима и тре
нировката им.
Бани и навици за къпане са
имали и древните - славяни.
Според разказите иа старите
Пътешественици из славянски

освобождаването на изтърпелия наказанието си. Но чика
Груя държеше до своето:
— Не, момчета, така ми се
счу... смърт чрез разстрел. Ня
ма ли начин да проверим издаг
леко, пък тогава да протестираме.
Нямаше как: за да го успо- А
коим, изпратихме по спецнален човек писмо до един изве
стен юрист с молба да прове
ри и ни съобщи каква е при
съдата на чика Груя. След ня
колко дни се получи следният
отговор: „Човекът е осъден на
смърт чрез разстрел, в срок от
двадесет и четири часа. Стана
ла е административна грешка,
каквато ее слуива на триста
години веднъж. Вместо него,
изглежда, е разстрелян друг,
който има присъда две години
и два1 месеца. Мълчете си, защо
то само ако разберат присъда
та ще бъде изпълнена незабавно.”
От допълнителни разговори
разбрахме как е станала греш
ката. Трите имена на чика
Груя почти съвпадали с трите
имена на един от неговите съ
подсъдими. Когато извиквали
осъдените за растрел, четящи
ят списъка прочел погрешно
името
си
поради
близо
стта на имената на дру
гия.
Тъй
като
никой от
подсъдимите не е можал да
чуе ясно присъдата си, извика
ният излязъл и бил разстрелян.
Разстревожихме
се. Всеки
миг можеше да разберат и да
убият чнка Груя. Но защо не
идваше известие за разстреля
ния? Той трябваше да бъде ос
вободеи — нали неговата при
съда е две години и два месе
ца. Навярно чика Груя би мо
гъл да излезе някак си под името на другия. МинаЬса много
дни, ала известие не дойде.
Правехме какви ли не догадки
но за нас това така си и оста
на тайна. Чика Груя заживя под угро
зата всеки миг да бъде раз
крит и разстрелян, но не пад
на духом. ПотсЛабнал и измъ
чен, той все така се грижеше
за нас. Пак пълнеше големия
котел с вода; пак подклажда
ше огнището, за да сгрее вода
за „децата”. Канапът на моята
окърпена подметка изгни и се
скъса, но той завърза друг.”
„Чедо”, „сине” както и преди
не слнзаха от устата му.
Пет месеца след тая случка
бягството на
организирахме
всички затвореници. И чика
Груя избяга с нас.

През лятото някои езера във
дас н Западен Казахстан пре
съхват и дъното им се покерипролетта в езерата неочаквате земи, славяните са слроелн ва с тинеста корица. Ала през
специални помещения за къ- но се появяват големи лини и
ти със слама. Навън запалва кадакуди тежк идо четиристопаие — дървени хижи, покри- тин грама. Това озадачило ри
ли големи огньове, в конто на барите. Те започнаш да копа
жежавали камъни, внасяли ги ят тинята и какво да видят?
нажежени в хижата, поливали На дълбочина от два до три ме
ги с вода и съблечени стояли таза намерили риби, конто тър
всред горещата пара. След ка- пеливо понасял лятната засуха
то се изпотявали досталъчно, за Аа излязат през пролетта от
те се измивали с вода.
ново в родна си стихияУчените 'се заинтересували
РИБАТА ЖИВЕЕ И В ГЛИНА от т°ва необикновено умение
ма рибите да се приспособяват
Рибата, както е известно, жи . към трудните условия на жи
вее във вода. На никого няма вот. Те потвърдили наб,молени
да мине през ума да каже „чу ята на рибарите. Обаче така
евтува се като риба в пиша”. се спасяват от сушата само
Ио има и такива ,рпби, конто
липите и каракудите. Другите
спокойно понасят на вода.
риби загиват.

Може 6и и/е Ьи иншересуЬа

Снимката е сравнително стара. Това е първият брой иа фото”ересМКа ° НимитР°вград, хубаво уредени предизвикващ ин-

колцина
измежду
тях
н
ги разстреляли. Чнка Груя не
бил извикан, но все пак не можал да се освободи от това, ко
ето му се било счуло — смърт
Свързал се със своя адвокат
и го ПОМОЛИЛ да провери как
стои работата. След два дни
адвокатът му казал:
„Проверих, бъди спокоен,
присъдата ти е две години и
два месеца!’”
След като научихме тия по
дробности, бяхме убедени» че
чика Груя напразно се страху
ва. Малко бюрократи има. На
мислихме
да1
протестираме
пред директора на затвора, та
той от своя срана да ускори

^—V

„А. Балкански“ — „Средношколец“
(ЛескоЬеи,) 40:37 (25:21)

БАСКЕТБОЛ

Значително отслабел
отборът на „Асен Балкански" (без
Василев и ГеЛев) трудно мо
жеше да се бори с солидните
лесковчани. Димнтровпрадчанн
с трепет очакваха тази среща.
Обаче срещата показа че днмитровградчанп могат да поетипIат много.
Отначало днмицровТрадчани
позволиха на гостите да нало
жат свой темп на игра и да по
ведат с няколко точки. Така 6
стана все до към края на пър
вото полувреме когато в отбо
ра на Балкански се разигра
9

футбол

ВИСОКА ПОБЕДА НА
ДИМИТРОВГРАДЧАНИ
ПД. Балкански,, — „Озрен“
(Сокобаня) 6:2 (2:2)
Високата победа на Димитро
вградените фудболпетн срещу
Лужница от Бабушница паказа
че „А. Балкански”' не е за под
ценяване. Това потвърди и иг
рата срещу втбора на „Озрен”
от Сокобаня. Пасионираният
димитровградски спортскп рабоник Васил Вацев, който се
нагърби е отговорна: и трудна
задача вече постига първите ре
зултати.
Срещата изобилствуваше с въ
лнуващи моменти. Докато гузез
първото полувреме играта бе
ше равноправна, второто мина
под знака на пълно надмощие
на димитровградчанн.
Най-добри в отбора на „Асен
Балкански” бяха Касим и Вой
нович. Точки за „А. Балкан
ски” отбелязаха Касим 3, Джо
рич1, Ранчев 1 и Златковнч 1.

'с. И.

пожертвовованият Милев.
Милев се намираше иавсякъ
де. И в нападение и в защита.
Трябва само да се съжалява,
че неговите сънграчн пе се по
трудиха повече. В такъв слу
чай гостите можеха да прет-ьП
ят катастрофа.
Тази среща може да послу
жи като прсдупреждаиие на
треньора
Видаповпч, че пе
смее да се разчита само иа

ХАНДБАЛ

о

двамт-трима играчи, но трябва
да се обучават и подготвят по
вече, които всеки момент да
б-ьлат готови да заместят отсъ
свуващитс или ония, които не
са в добра форма.
Между учениците в гимнази
ята и стопанските преприятпя в града има младежи, кои
то дос гойно могат да репрезен
тират Димитровград в този
спорт.

Остро първенствено борба

„А. Балкански“ — „Младост“ (Врани) 26:19 (12:12)
В твърде остра нервозна и на
моменти груба игра димитровградчани отбелязаха трета по
следователна победа на свой те
рен. Макар и да е подмладен
отборът на „ Балкански” даде
хубава и зряла игра. Трябва да
споменем и това, че „А. Балкан
ски” започна есенното първенс
тво без подготовки. Не е прове
ден нито един тренинг и игра
чите се събират само по време
на мач. Ако съществуваха ус
ловия за по-сиетемна работа би
ха се постигнали далеч по-доб
ри резултати.
Победата на домашния отбор
нито един момент не беше под
въпрос. Едва към края на второ
то полувреме вранянци се рази
граха. От друта страна и слаба
та защита на вратата от Петров
даде възможност на гостите да
постигнат няколко точки после
дователно.
В отбора на „Балкански” се
изтъкнаха Милев и Станулов.
Републиканският съдия по хан
дбал А. Митич от Ниш води сре
щата с авторитет.

Точки за „А. Балкански" от
белязаха: Милев 10, Гюров 2,
Стаменов 1, Стаикович 2, Гав
рилов 5, Миланов 2, Стаиулов 4.
Сретеп Игов

Спортистите от Слив
ница (ОРБ) ще по
сетят Димитровград
В рамките на програмата за
приятелско сътрудничество ме
жду Димитровград и Сливни
ца (в НРБ) на 11 октомври в
Димтровпран ще се състоят
приятелски спортни състезания
между волейболните,
ханд^
балните и фудболннте отбори
на градовете Сливница и Дими
тровград.
Спортните публика от града
очаква тези срещи с голямо
нетърпение, обаче вярва в по
бедата на своите отборн.

ИСКРЕНОСТ

Околийският есенен
крос ще се проведе
в Димитровград
Както ни съобщи председате
ят на атлетпческата секция
при „Асен Балкански” в Дими
тровград другарят Синиша Не
йков, Димитровград е приел
предложението на околийския
атлетически комитет есенният
околийски крос ла бъде орга
низиран и проведен в Димит
ровград на 11 октомври.

Всяка сутрин ставах иа десния крак с надежда през де
ня да изпитам някакво щастие. А щастието изоставаше... Зна
чи причината не е в кракута. Тогава започнах да ангажирам
ръцете, па главата, врата, но — нищо от щастието...
Трябваше нещо да се промени в метода ми. Помислих—
може да е по-добре, ако не става1м сутрин. И ето, взех да спя
през деня, а да бдя нощем. Но никой не си носи щастието.
Така казват.
Излезе точно.
Грегори
Пек. Една суМен щастието ми донесе
всичките
ученив
класа,
гледам
очите на
трин
си
нещо,
пак
вперени у мене.
Шушукаха
чки,
на
гледаха1, пак шушукаха... И тогава, да тогава, Нада
шата „мис в класа”, дойде до скамейката ми и цяла усмихна
та ми каза:
_ Здравей! — и ми подаде ръка. — Ти гледа ли най-но
вия филм, който играе сега.
— Гледах го — отвърнах, докато тя сядаше до мене
__ И нищо не забеляза, нали?
— Нищо.
__ Как? Нима не видя, че изцяло приличаш на Грегори
Пек?
_ Тец, казах през зъби. но тя не ме оставяше.
— Искаш ли да1 отидем заедно на кино?
— Че нали си гледала този филм?
— Да, ио, когато играе Грегори Пек, който много прили
ча иа моето любимо момче, тогава с^м способна да го гледам
целия живот.
На мене пък беше дори приятно да бъда една вечер на
кино с нашата класна „мис”, и отидохме.
След киното стана една романтика тъкмо както на фил
ма. Аз бях Грегори Пек, а тя... Не, не мога да я сравнявам с
кипоактриса, защото е по-хубава от всяка. Тя беше „мис на
класа” и какво щастие — любовта ни започшг
Но, всичко има край. Тази любов, нежна <атп на филм,
романтична и очарователна Като на филм, ефирна като на
филм и завърши като на филм — бързо, веднага след сменя
ването на филма.
Седем дни трая тази любов.
Когато седмата сутрин влязох в класа, Нада вече седе
ше край другаря ми и се смееше цялата озарена — също
както преди седмица седеше до мене.
Когато влезе преподавателката, тя се изви грациозно,
метна косите си назад и се върна в своята скамейка. Проше
пнах й: .Здравей Наде!”, а тя ме погледна студено и ме сгълча:
— Какво искаш пък ти? Не ми си интересен вече. При
личаш на Грегори Пек.
Вечерта отидох сам на кино. В тоя филм главната ро
ля играеше Тони Кертис. Внимателно се вглеждах в лицето
му, в тялото му, следях движенията му — с една дума, проу
чвах го обстойно ...
И знаете ли какво открих? Моят приятел, до когото су
трннта седеше нашата „мис” и моята филмова любов, прили
чаше на Тони Кертис.
в. В._

Съобщение
Димитровград, на .улица Сутйеска № 57 се продава жилиидна сграда чрез търг. Могат да участвуват всички правни и
физически лица при еднакви условия.
Начална цена е 600.000 динара.
Кандидатите са длъжни да внесат 10 на сто от началната
цена като кауция.
Търгът ще стане на 8 ноем-ври.
Осведомения Здравен дом- Димитровград — Тел. 57
ОБЯВЛЕНИЕ

град.

Предприятието за мъжко и дамско облекло — конфекция

„Свобода”

в

Димитров

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

за суроителнокмнаятачийски, инсталаДерски работи
и централно отопление за обект приет
роика в конфекция ,.Свобода”.
Предварителна цена е 40,000.000 динара

—Казвай, колко наши братя си изял?
—Не си спомням, питайте продавача от
хранителния магазин.
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Срок на строежа е месец юни 1965 година.
КонфекДяя „СВОБОДА!’

— Димитровград
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