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отбор ма ССРНСесия на ИзпълнителнияОсновни икономическо-политически цели 

и задачи на Обществения план на 

Бабушничка община за 1963 година
ПО-ШИРОКО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПЕЧАТА

ще се
употреби за абониране, а ще 
се обърне внимание и на инди 
видуалното абониране.

за : циалистическия съюзЗачестилите разисквания 
раоотата на жилищната оощ- 
Яост „Напредък" и проблемът 
за разпространението на печа 
та бяха главни теми на заседа 

Изпълнителния от-, 
съ-

на каменовъглената мина »Нова ' организации постепенно да се 
Ермй« в село Ракита. покрива с техния собствен

Като отделна задача през нос.
1963 година се поставя изнами- 
ране на възможности за произ- те 
водстео на стоки за износ, как-

М. А.Към крак ча миналия 
Общинският народен отбор в Ба 
бушница разгледа и прие общес 
«■вения план и бюджет на общи
ната за 1963 година.

В основата на новия

месец из-
ннето на

Въз основа на така поставени ] ^0р на Социалистическия
икономическо-политически ; на трудещите се провсде-

цели и задачи през 1963 година I ио на 2Ь уюоруари т. г. в Ди-
Плснум на Общинския 

комитет на СКС-Власин- 
ска Округлица

обшест-
митровград.

След като се направи ана
лиз на досегашната работа на 
жилищната общност „Напре- , 
дък“ в Димитровград се дой- 1 
де до извода, че тя е работи- | 
ла слабо. Като главна вина за

изтъква

На последното заседание на 
Общинския комитет на СКС от 
Власинска Округлгща, на което 
присъствуБаха и секретарите 
на първичните организации бя
ха обсъдени два въпроса: идео- 
логическо-политичозка^Ц рабо 
та на комунистите и предстоя
щите избори в първичните орга 
низации. Заключи се че въпреки 
изучаването на материалите от 
Ш и IV пленум на ЦК на СКЮ, 
Писмото на Изпълнитетния ко
митет и речта на др. Тито в 
Сплит все оше има комунисти 
които не са намерили мястото 
си в борбата против отрицател
ните явления в стопанските и

слабата й работа се 
липсата на инициатива в ръко 
подетиото, пък и недостатъч
на грижа на отговорните орга 
ни за навременно отстраняване 

тези слабости. Жилищната 
общност е имала коларо-кова 
шки и шивашки сервиси, чия 
то услуга не е била по 
на нашия гражданин, а при то 
ва и доста скъпа. Затова чес
то пъти с имамо и оправдани

иа

вкус

оплаквания.
Димитровградчани имат го

ляма нужда от електроинста- 
латерски комунални и други 
услуги, а такива никой не мо
же да им окаже. Обикновено 
за такива услуги гражданите 
се обърщат към частни лица, 
които леко идват до високи 
приходи за нищожни работи 
п което е най-важно — не пла 
щат никакви данъчни облаги 
за това.

Това явление е повлияло и 
върху производителността на 
труда в някои предприятия.

ПОВЕЧЕ ВЕСТНИЦИ 
НА СЕЛО

други организации. Именно за
това изучаването на споменати
те материали остава като по
стоянна задача на комунистите 

Критически бе 
работата

от комуната, 
обсъдена

■ 'остилничарското 
ятие и
рация във Власина, особено съ
деното им за дългоЕе. Строител 
ното предприятие »Власина« дъ 
лжи на кооперацията »Единст_ 
во« в Божица около 6 милиона

на
предпри- 

земеделската коопе-

■ ■ динара и този дълг затруднява 
работата на кооперацията. Оба* 
че комунистите в споменатитеБАБУШИИЦА
стопански организации нищо не 
са предприели да не се прахос
ват обществените средства и да 
се стабилизира положението на 
тези организации.

По отношение на изборните 
конференции в първичните ор
ганизации пленумът взе след
ното решение: изборите да се 
проведат докрая на февруари, а 
след това въз основа на матери 
алите, да бъдат изработени пла 
нове за работата на всяка пър
вична организация.

се предвижда увеличение на 
бруто продукта с 21°/о, на обще 
стЕения продукт с 22%, и на на 
ционалния доход с 22%. Предви 
,да се също така заемане на 109 
нови работници и служащи, та
ка че общият брой на заетите 
през 1963 година да се увеличи с 
8% по отношение на 1962 годи. 

\ на. Новият обществен план об- 
\ ръща сериозна внимание на о- 
5 сигуряването на необходимия 
5 брой кадри, от които до голяма 
з степен зависи изпълнението на 
; поставените задачи. За тази цел 
Р се предвижда за нуждите на 
/ стопанските организации да се 
с намерят двама инжинери-техно 
г лози, двама инженери по маши. 
с ностроене, двама агрономи, два 
( ма икономисти и няколко кад- 
\ ри със средно образование.
\ Поставените задачи в облас- 
\ тта иа стопанството трябва да 
$ доЕедат до по-голяма икономич- 
) ност и рентабилност в използу- 
5 ването на разполагаемите сред- 
/ отва. Очаква се увеличение на 

от ( ппоизводителността на труда-д в 
общественото стопанство средно 
с 9 до 10%. В сагласие с пред- 

па 4 вилеиото увеличение на произ
водството и производителността

то в индустрията и занаятчийс
твото, така и в селското сто11ан- 
стео. Планът поставя ориента- 
ционна задача през следващите 
години вносът на суровини и 
друг възпроизводствен матери
ал, необходими . на стопанските

вен план на общината са залег
нали задачи, с които се предви
жда значително увеличение на 
производството както в индус
трията, така и в селското сто
панство. На-важно мероприятие 
ще пред став ля в а построяването

На сесията се констати
ра, че членовете на ССРН 
недостатъчно следят еже
дневния и периодически пе
чат.

Затова Изпълнителният от
бор на Социалистическия съ
юз ще даде препоръка на ме
стните организации и подруж 
•циците на Социалистическия съ 
юз за отделяне на по-големо 
внимание на печата. Възмож
ност за това съществува. Ед
на част от членския внос на 
местните организации на Со-

8 морт-Прозник но жената
Владимир Харизанон

Измина, повече от полобин век (1910 г. па Втората междуиа 
родна конференция па жепите в Копенхаген) — от деня, когато 
Осни март бе провъзгласен за общ боен празник на жепите. Ос- 

стремежи иа международното движение на жените — об 
що право на глас на жените, защита на жената на работа, зако
нно изравнявапе на жената с мьжа, защита на децата и тн. 
бяха само акциошш лозунги на една далечна перспектива. От то
гава той все повече се проявява като неразделна част от общото 
международно работническо движение.

Всяко ново чествуване на 8-ми март беше все по-силна ма
нифестация на международната солидарност, бойност и пелитиче 

зрялост на жените от цял сват.
От тези първи чествувания свстгът м) измешг в

от жените в спста се ползват

КАКВО СЕ СЛУЧВА ПРИ 

СЕЛО ЗАВОЙ?иовпите

голяма
степен. Днес почти половината 
всички ония права, провъзгласени в първите осмомартовски де-

света от ден наЖонстрации. Останалата половипа от жените в 
ден подобрява своето положение, благодарение на влиянието
високата афирмация на оешжпите права па ‘ ОРс^ли > на труда, а въз основа "а насо
ка международната работническа класа и прогре в е и ( на Съюзния обществен
ЯЗ°бЩЖените в Югославия също отдавна извоюваха всички по- 1 план за 1963 година се гшеявиж 

жените в жчгославил иягт иа < да увеличение на номиналните
дитически и социални права, зако > поели войната и 1 лични доходи в обществения се
работническата класа, е десетил „овите условия се поставят ктоп на стопанството с 14.5%, а
в течение на народната революция. В новите условия се постави* нестопанските дейности с:борба за пълна икономическа и просвет- } в нестопанските деииости с

тяхнсуго оспособяв&не зз произвел ',)-
в пего покрай жените у-

жачествепо нови задачи
ва еманципация на жените, по 
телеп труд е дълъг и еложен процес и

обществено-политически фактори в страната Полозипата от капиталопложе- 
нията ще со изразходват за 
построяване на мина »Нопа 
Ерма*

частвуват всички
СКЮ, ССРН, Синдикатът и други форуми.

Широко разгърнатата система на работническо и обществе
но управление поставя още по-големи изисквания: да се подгот
вят и включат в производителен труд всички активно способни 
жени, зашото само така ще могат да осъществят пълното си и-
■ономическо равенство и най-широк истински обЩестген активи- \ жеиията планът изхожда от ме- 
тет. По пътя до тези цели нашите жени, при пълната подкрепа ^ стните възможности а след то- 
ш грижа на цялата пи общност, ще има да преодолят още много > па и то възможностите за изпо- 
нрегради: трудности, които са последица от нашата все още пс- ( лзуване на средства, предзначе- 
достатъчна материална развито-т, консервативен традиционали- / 1ТИ за финансиране на стопан- 
тъм, кмобилизъм и патриархална свързаност на жената със семе ^ ски неразвитите области. ТТоди- 
•ството. В преодоляването на тези препятствия огромно влиание 
ще имат местните общности1 в комуните.

По отношение на капиталовло

От 25 февруари в Средеп Висск владее тревога. Срзтвания 
та при с. Завой направиха запри щване па река Височица 
далото се езеро потопи Завой, Мала Лукапя и тръгва към Ве
лика Луканя,

От вчера тревогата о по си лла. Ако бентът с® отприщи, то 
ва огромпо количество пода ще опустоши селата край реката 
надолу. Специалистите казват, че бентът пяма да издържи я 
затова се

и съз-I тинята на капиталовложения 
птюз 1963 година е насочена гла 
гжо към увеличаване на стопан
ските вложения, от които зави
си обемът на производството. В 
областта на
1963 година се предвиждат 

(Следва на стр. 2)

Разбира се Осми март, както и преди 50 години по време 
ва неговите първи чествувания в навечерието на Първата свето
вна война — остава може би повече от когато и да е — ден на ме 
жду на родната солидарност на жените от цял свят в борбата про
тив войната, за мир, дружба и сътрудничество между 
м цял свит.

I

\
отопантвото през 

съв- предприсма евакуация на селата до Бела Паланка. 
На сиимкпта — картата1 на Завой. На 5 стр. четете репор

таж за катастрофата.
народите

}



Б Р Л Т С Т В О
‘2

Общинския отбор на ССР» ■ БосилеградОбщественият план 

на Бабушничка община
ганизира угояване на добгг- | 
тък с мощност от 500 Ороя овце. | 

Предвижда се увеличение но 
бруто продуктът п индивидуал
ния сектор с 13"/» в сравнение с 
1962 година, а при земеделски! 
кооперации с 10'’/о.
Разширяване и модернизиране 

ка, Зсонска, баня

Пленум на

ОБСЪЖДАНЕ НА СТОПАНСКИЯ 

ПЛАН И БЮДЖЕТПродължение от 1 стр. 
кугпш вложения от 636.467.000 | 
динара. Средствата ще се вла
гат предимно в ония стопански 
организации, които могат да оси 
гурят и по-голяма акумулация 
на производство, по-голямо зае
мане на нова ръка и по-голяма 
акумулация на средства за раз
ширено възпроизводство.

Ст ‘предвидените кашпаловло 
жения за основни средства 300 
милиона мю бъдат изразходганп 
за построяването на каменовъг
лената мина. «Нова Ерма« и то 
на първо място за построяване
то на далекопровод и трафоста 
иция. Предимство в построява
нето на тези крупен обектна Ба 
бушничката ебчшна се дава на 
вложения е производствени обе 
кти.

О

В гостилиичарството и туриз
ма най-голямо внмманио ще бъ 
де обърнато на Звонска баня, в 
която най-бързо и най-леко мо
же да се разшири обемът иа го 
стилпичарската дейност. Затова 
покрай известни мерки за уре
ждане на банята, се поставят ат 
делни задачи, като разширява
не на пространството около бан 
ята и нейното уреждане, постро 
яване комфортни вили, построя 
ване иа хотел, монтиране на ка 
мпннзи и свързване с по-големи 
стопански 
вън комуната, които искат да 
построяват сгради за своите ра-

В областта на селското стопа
нство се предвижда по-нататъ
шно увеличение на обема на 
производството и жпвотновъдст 
вото, напроизводствсто на фу
ражни растения и то главно 
чрез по-широко развитие па ко ( 
оперативни отношения със зсме 
делските производители. Пла
нът предвижда земеделската ко 
операция в село Звонци да ор-

органнзации нз-

ботници и служещи. Предвиж
да се също така и изработка на 
снимки н други туристически 
пропа ганд! ги ма терм али.

I

Д. Йотов

БОСИЛЕГРАД

Социалистическия съюз, а съ
що така оформи отделни 
мисии иа Общинския отбор.

На 5 мцрт в Босилеград 
състоя разширен пленум на О 
бщниския комитет на Социа
листическия съюз. Общинско
то синдикално вече, членове
те на Общинския комитет на 
съюза на младежта и прелета 
вмтели па трудовите организа 
цип и учреждения.

На тоя пленум бе разгледан 
проектът за общинския сто
пански план и бюджет за 1963 
година. Също така се изгра
ди единно становище и бяха 

: определени конкретни задачи 
за провеждането му в дело т. 
е. неговото осъществяване въз 
основа на подобрено селско
стопанско производство, уве- 

I личаване на броя на добмтъ 
I ка, отглежд-ане на кндустри 
! алии растения, повишване пр 

нал е една група йеменски вой- | опзводптслпостта. на труда и
ници иа територията на Аден.

В същност се касае до тобя, 
че Лондон не иска да

правителство е Сана и 
се противопоставя на 

републикански Йе

не, което ще се проведе чрез 
организациите на Дружество
то иа гораните.

Пленумът прие и план за ра 
бота на Общинския отбор на

КО-

Ст. Н.

Разисквания по Обществения план 

на ОНО Димитровград
Британско - Йеменски конфликт на Общината за 1963 година е 

интензивното 
за което съществуват благоприя 
тни условия.

В края на миналия месец в 
Димитровград ср състоя разши 
рен Пленум на Общинския от
бор на Социалистическия съюз 
във връзка с приемането на Пр 
оекта на Обществения план на 
сбшината за 1963 година. В Пле 
нума участвуваха председате

лите на работническите съвети 
от предприятията председатели
те на профсъюзните групи, сек 
ретариатьт на Съюза на югосла 
вската младеж и нбщеятвено-по 
литически дейци в Комуната.

Главна тема в петочасовното 
разискване по Проекта на Об
ществения план на 
беше борба за по-висока произ
водителност на труда, отстраня 
валето на субективните слабос-

животновъдство.
ва, че е бил нападнат град Ха- 
риб, но твърди, че този град е 

с близкия

‘ Към края на февруари вое
нновъздушните сили на Велико М. А.

шейкатбрктания от Аденския протекто 
рат открили огън срещу Йемен- 
ския град Хариб. Президентът 
на.Йемен Салал е отправил до |

свързан
под, британски протекторат и че 
в същност конфликтът е ста- Обсъждане на Проекта 

за Обществения План 
за 1963 То дина

Вчера, на 6 март 1963 година 
в Димитровград се състоя скас 
ка на тема: „Общественият па- 
ан на Димитровградско иа 1963 
година”, на която Димитър Ма! 
нов говори за основните насо
ки на плана.

От понеделник 11 март запб-' 
чва публично обсъждане на Об 
щественкя план на територията 
на комуната. ■;

генералния секретар- на ООН по
под-

; пр.
! С оглед миналогодишната 

дълга суша и лютата снеговк- 
та зима добитъкът е чувствн 
телио намален. С прилагане, 
на агротехнически мерки в се 
лскостопа 11сгсото про 113ВОДСТ - 
во, създаване на добра фура
жна основа, като к мелиори 
сането на ливади, ще се съз- 
дадат условия за подобрение 
на фонда па добитъка. Пред
вижда с увеличаване повърх
нините под тютюн, в стопан
ството по-рационално н по-сн
стемно използване иа същест- мишлеността, а в селското сто- гу ГТУЪЛ/Г

, След като преговорите за пре товност за споразумей:ге, прие- вуващпте капацитети и средст панетво — по-голямо внимание 1ТЛвпум на СЯ//И
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ца, необвързаните страни дадо- дкгвкква големи затруднения. боледуването. дйтели в борбата за по-високи На 9 маРт в 16 часа в Димят
ха исЕО компромисно предложе- ■■ Всички тези мерки би дои- добиви. ровград започва Пленум на 06-
нке за пет инспекции годишно. рипееда за увеличаване па бр Това нещо ще допринесе за I «ьХлавска^адТладсж въГвръз
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ка за готовността на главните лиия Доход. неното равнище на комуната. ! ване на Празника на младостта
ядрени сили да прекъснат ядре Освен теза пленумът прие в центъра на вниманиот 1 — 25 май и разработвне на ма
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с ксето се искарънение. 
крепа ма СН, за да предот- ; 
вра!и агресията. V Там веднага | признае

новото 
открито 
Независимия 
мен.

е изпратил заместник-секретаря 
Ралф Вънч е Сана да изпита 
положението на място.

- Великобритания не опроверга
Общината

I

Компромисно предложение 

[ обвързаните страни в Женева
на не- ти, които са се появили тук-та 

ме досега, и използването на 
вътрешните резерви в про-

РВМЕНИ1Е В ИРАК шна стратегия, но нсвп изкуше
ния дойдоха е бунта иа Курди- 
те', с откриването на Кувейтския 
въпрос (които го доведоха до 
нови несъгласия с останалите а 
рабски страни), както

тус ректор на държавния удар.
Без оглед на това 

ненти са
и прогресивна вътрешна рефор
ма — ОАР, Йемен, Ирак, Ал
жир — могат да бъдат от голя
мо значение за бъдещия хед на 
арабското единство и за превъз 
могването на трахчтчните недора 
з умения от миналото, с които е 
препълнено -арабското досие. Ат 
ко към това се прибави, че мо- 
нархистките режими на араб
ския изток са

КОИ КОМПО-
допринесли за резкия 

конфликт межда" Ирак и ОАР 
през изминалите 
бе нещастие за

които зад себе си нямат органи 
зирани партии и политически 
движения, но по-малки или по- 
големи групи офицери, тези ли
чности до голяма степен дават 
печат върху цялата политика 
на революционните режими.

години (което 
политиката на а 

рабското единство), и без оглед 
Колко прогресивни са били сп- 
ределентг акти на бившия ирак- 
бки режим, не може да не се 
има предвид следния факт, (кои 
лято се касае за процесите на 
Средния изток:) че днес едно 
от основните мерила на прогое- 
сивност и обективно пблитчес- 
ко значение на всички режими 
в тази област е становището 
към ОАР и нейната революция 
която до най-голяма степен к 
гтл и-последователно *несе в ст 
битият а В арабския 
мо прогресивни

В , следвогните процеси Да 
Средния изток, отбелязани Гс 
прогресивни стремежи и резуд/1'а 
ти, детронацията на хашемнчгско 
-нурисаидовския режим в И- 
рак през 1958 година представля 
ваше събитие от особено значе
ние. Бе ликвидирана 
най-важните крепости 
решната реакционна политика 
в арабския свят и най-важната 
опора на западната военно-по 
литическа стратегия в тази част 
на света. Без оглед на това, че 
на фона на тези събития дей
ствуваха обективни причини 
(недоволството на иракския на
род дискредитираността на ди
настията, стремежът към неза
висима политика, арабско един 
ство, социална правда итн.), си
ноним на иракската революция 
стана министър-председателят 
Касем, Макар, че личностите не 
създават 
влияние на Средния изток е из
ключително голямо: като пред
водители

и с опити 
те от петролните компании да 
изнуди нови отстъпки.скоито 
дадоха остри конфликти 
западните сили, предимно 
САЩ.

съз
със
със

сведени на Две 
последни столици (в Аман и Рк 
ад) може да се очаква, че нови
те резвръзки — като неминуе
мо последно звено във всички 
завръзки на Средния изток — 
ще доведат до осъществяване на 
необходими предпоставки за ре
ализиране на една по-синхро
низира на арабска политика и с 
това до по-дългосрочно стабили 
зиране на обстановката в тази 
част на света.

За съжаление е обаче че пър
вите крачки на новия режим в 
Багдад бяха ясно антикомуни
стически акцентирани и че пре
следванията на комунистите мо 
же би дезинформираха свегов- 
ната общественост по отноше
ние на истинските преокупацни 
и цели на извършителите на 
Държавния удар.

Макар, че изброените факти 
цовече допринасят за разяснява 
нето на причините за бързия у- 
спех на носителите на новия дъ 
ржавен удар, те са значителни 
и когато се търсят по-огтределе- 

за политическия 
курс, който в бъдеще ще застъп 
ват трите личности, които днес 
персонифицират новият иракски 
режим: президентът Ареф, еми. 
нентна фигура от рейолюциони 
те събития от 1958 година, 
нистър-председателят Ел Бакър 
за който

една от 
на вът- ГГрч такава обстановка, съз

даването на по-широка полити
ческа база безсъмнено е фактор 
от голямо значение за осигуря
ване и по-нататъшно развитие 
на постигнатите придобивки. За 
родишът на неуспеха и сваля
нето на министър-председателя 
Касем до голяма степен е име
нно в това че остана «усамо
тен*. В началото, опирайки се 
на левите сили, той успя да па
рализира силното влияние на 
последователите на по-тясно съ 
трудничество с ОАР. По-късно- 
кегато му изглеждаше, че него-

ни намеци

сеят не са-
политически но и прогресивни социални 

рик. разделяйки по 
арабский свят на сили на ггоо- 
греса и сили на реакцията О- 
риентировката „а новия режим 
-гь“ с- ттудничество с ОАР кл
ето и твърде значително 
стализиране на четирите 
кални пункта на арабското обе- 
ц-щение -върху платформата на 
борба за независима политика

крите-
начинми- този

се счита че е бил не
посредствен ръководител на дър 
председател на правителството 
жарения удар и Ал Сабди. под- 
пред.сет.члел на правителството 
И министър на- вътрешните ра
боти. който представлява парти 
ята ВААС,- политически спири-

вите съюзници от левицат а са 
историята, тяхното укрепнали много, той настоява

ше да ограничи тяхното влия
ние. За известно време това мо

кри-
Ради-

же би можеше и да бъде успе-на държавни удари.
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Пред Осми м«рт в Димитровград

Успешни крачки на секцията за
идеологическо-политическа и културно, 

забавна дейност в Димитровград
ОЖИВЕНА ПРЕДПРАЗНИЧНИ АКТИВНОСТ

ка за безпомощния човек” наДните пред празника на же- 1
Димитровград са изпьл I 10. вместо на 8 март. 

нени с богата активност. С наб 
лижаването на празника приго
товленията са по-живи, пс-трес 
кое и. Дружеството на жените 
вече пусна в продажба богата

ната в - За тържествата владее огро
мен интерес.

бщннекият народен отбор е о 
I бразувап фонд 

дейност в комуната. Досега та: 
фонд не е съшествувад^и 

дейности са би 
материални средс- 

чрез Културния дом, кои

всичкопреди
институции в 

„Иван
Новият стил на работа в о 

ргапнацнята на Социалистиче 
ския съюз поставя на преден 
план дейността ма секциите 
при местните организации. И_ 
: темпо затова работата ма сек 
цпнте често пъти е предмет 
на обширни обсъждания, с 
цел да се изнамери най-добър 
метод за по-съдържателна ра-

рнентирала 
на културните 
града — дружеството 

Караиванов", културно-прос- 
обишост, самодейния 
.Христо Ботев" к На

родния университет. Основна
та насока е тези институции > 

по-богата дейно- !

за културна
лотария, а не се изостава с при 

' гбтовленията за тържествено по 
"‘срещане на празника.

За прьв път след толкова го
дини. пред димитревградчани 
ще излезе синдикалният хор. В 
Основното училище подготвят 
рецитации на тема? „Жената' в 

' борбата и строителството на 
социализма”.

За пръв път пред публиката 
ще бъде изпълнен един рецитал 
— »Балада за майките, жените 
и сестрите”
Тържествената академия по сл 
Vчай Празника на жената ще 
бъде устроена на 8 (вместо на 7 
март), както бе съобщено по-ра 
ко, другарската вечер на 9, а 
изпълнението на пиесата „Клоп

къвСеминар 

в Звонска баня
оа културните 
лн делениЦветната

театър тва
то отивали за заплати на зае
тите в дома. След образуване
то на специален фонд за кул
турни дейности се предполага 

ще се съберат 
■най-малко 500.000 динара.

Направен е и опит за обра
зуване на хор при дружество- 

„Иваи Караиванов“, но ра, 
уличното работно време в за
веденията п предприятията за

Секци-

От 9 до 12 март т. г. в Звог. 
ска баня ще се проведе семи 
нар за секретарите на първич 

на СКС

да развиват 
ст. а от друга страна, идеоло-

че в началотоиорганизации 
(тредседателите и секретарите 
на местните организации 
ССРН от Бабушннчката обшн- 
на. Предвижда се, че на семи
нара ще участвуват около 100 
ръководители от този район'. 
Беседите ще бъдат

пнте

то

труднило тази акция.
/!та обсъдила и въпроса за о- 
|бразуване на културно.пропа 
Ганден център, след като се 
снабди подвижен киио-прожо 
1хтор. За осъществяването на 
тази замисъл са направени 
■контакти с пропагандния цен 
тър в Пирот и Ниш.

За признание на положе
ния труд в културно-забавния 
живот от страна на самодей
ците в Димитровград през по
следно време са направени н- 
звестни крачки, които подти
кват към по-голяма дейност. 
Така например за дългогодкш 
ната самодейна работа в теа
търа на Истатко Станулов е 
Дадена награда-радиоапарат, 

,‘1 на Венета Петрова — часов 
пик. Според изказването на 
ръководството на секцията и

изнесени 
И ръководени от обществено- 
политически дейци на Околий
ския комитет на СКС и ОколМ 
ския отбор на ССРН в Ниш.

Задачата на семинара е да 
оспособи ръководителите наСъвещание по 

еливарството
у нас

тези организации за по-успеш 
но ръководене във връзка 
новата Конституция и изводи 
те на Ш и IV пленум на ЦК 
на СКЮ.

с

Първо съвещание са подобря ЕШПрез втората половина на 
март в Звонска баня ще се проване на еливарството се е съ

стояло в края ка месец февруа- 
ри в Тузла. Основният въпрос веде семинар за председатели 
на съвещанието е бил предприе те на активите на Съюза на 
мане ка мерки за подобряване

Физкултурни упражнения

бота. Този път е изминала и 
местната оргаииация в Дими 
тровград за активизиране на 
своите секции,, които трябва 
да станат основни ядра в ра- 
ботаата й.
■ Секцията за идеологическо- 
политическа дейност се о-

,’гическо-политическата
рно-забавна дейност 
Мат признание и 
/всички фактори в 
предложение ма

н култ, 
да полу- 

подкрепа от 
града. По

югославската младеж във връ 
заключенията на VIIна производството на сливи и 

па техния пласмент на вътреш
ния и чуждестраните пазари.

Нашата страна е на второ мя
сто по производството на тази о 
Еошка. С 25 процента участие 
в европейското производство и 
с 16% в световното производ
ство Югославия е само след А- 
мерика. Миналата година са по
лучени 9 милиона долара само 
от продажбата на сливи в чу
жбина.

Обаче в света се приготвля- 
ват 20 различни вида произве
дения от Сливите, а у нас поч
ти една трета част от произво
дството се употребява за варе 
не на ракия. От над шест хиля 
ди вагона сливи, които се упо
требят за получаване на ракия, 
ние сами харчим около 96,5% 
от произведеното.

зка със
конгрес на Съюза на югослав тази секцг-Гя

и местната организация, 
то действували
Ьа просвета и култура, при О

местната организация тази пр 
ркгика ще продължи и запа

сната младеж. КОИ-
чрез Съвета1

А- И. пред.
Обаче пред секцията стоят 

и занапред няколко основни 
задачи за разгръщане на бога
та дейност. Става въпрос за о 
рганизиране на разисквания с 
Широк кръг граждани!, заин
тересувани за културно- заба 
вната и идеологическо-полити 
ческа дейност в града и в око 
дните села. т. е. на територи
ята на местната организзация 
което досега не е практикува
но. Такива разисквания не са 
организирани и на територия
та на отделни подружници на 
ССРН. Тази форма на работа 
т. е. организиране на разиск
вания, в които ще се 
чат всички хора, заинтересу
вани за тази област на дей
ност — не би могло да се 
ставя.

След едно събрание в Димитровград

Големи възможности за развитие
на тур изма

На 19 февруари тази година . работа. Обаче представнтеди- 
в Димитровград се състоя годи 
шно-отчетно събрание на Тури 
етическия съюз в града, на кое 
то присъствува и делегат от О- 
колийския туристически 
Ниш.

Туристическият съюз маброя- 
яа само 60 души, но в послед 
по време интересът за него е 
чувствителен.

те на дружеството 
че до сега не са могли да на
мерят „общ" език с ръководи 

гостилничарското 
предприятие „Балкан" и 
яа са пропаднали доста ценни 
идеи. През лятото то е 
до с предложение за открива
не на малък бюфет за безалко 
холни напитки край Лукавпч 
ки мост, защото там би било 
наистина от полза и за 
те и чужди туристи и за 
шмте се в Лукавъчка 
Нишава. За

заявяват,

дмтелите на
Тези дниНа съвещанието се изтъкна 

неправилното отношение на пре 
дприятията за износ към про
изводителите на сушени сливи 
и че оттам идва и несигурнос
тта на производителя дали ще 
продаде произведеното или не. 
Това пък предизвиква намал
яване на интереса у произво
дителите за увеличаване на 
производството.

Говори се и за унищо.аване- 
то на сливовите дървета. За по 
следните няколко години само 
в Бръчанска околия са били 
унищожени над един милион 
стъбла. Съвещанието е заклю
чило, че основно и важно е да 
се предприемат мерка за план- 
тационно отглеждане на сливи-

се разглежда въз
можността от построяването на 
един

съюз в зато-
вкляю-

мотел в Димитровград, с 
притокът наВ доклада, който изнесе пре

дседателят на Туристическия съ 
Димитровград Никола И-

изляз което 
ще бъде увеличен

туристи 
още повече. 
М. Андонов 
Ст_ Нацков

изоюз в
ванов се изтъкнаха някои неиз 
ползвани възможности за раз

на туризма в М. Присойскитози наши.
къпе

вити ето 
край- I река и 

осъществяването 
на тази идея ме са били необ 

ходими

Състоянието на посевитеНеуспешен опит за откри 
вапе па 
алкохолни 
Лукавшики

заведение за без- 
напитки край във Войводинаголеми материални 

само около 50.000давания 
динара и въпросът би бил 
решем!

мосс раз; Нови мерки зо ускорено розвитие но пшеницата
съюз в Дими

ОТ-
Туристическият 

тровград не съществува от 
лавна. Едва една година. Но 
това не оправдава слабата му

Съ->то така дружеството с 
считало за необходимо 
обърне към

да се 
черковните влас

ти за превземане па 
чето и

Ате. манастир- 
провъзгласяването 

за туристически обект. Тук би 
ха сс правили излети - 
тото, през зимата то би
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Във Войводина вече са нап- ' 
равплп необходимите 
зи за мерките, които

през ля-
килограма смесени 
един
производителите

торове 
хектар. Препоръчва

слу
жило за приют па любителите 
па зимните спортове. За 
•че са изгубени всички 
>\и и скоро време се

наанали-
сетрябва

да се предприемат за ускоре
но развитие на

сега 
падеж да обърнат 

другите 
мероприятия,

конто влияят за развитието 
пшеницата.

повече внимание и ма 
агротехнически

, ,. очаква
л I оворът на компетентните.

оа развитието на туризма в 
Димитровградско съществуват 
още много възможности. Но- 
Шият край изобилства с без.
,примерни природни красоти 
— Погановски манастир и Жл 
релото па река Ерма са твър
де ‘атрактивни места и само с 
подбреиие на съобщенията и I <ктар, та в близките 
по-добро пропагиране на тези 
места би могло да се направи 
много. Също така наскоро ту
ристическия съюз и Фотоклу- 
бът ще направят 
най-красивите места

пшеницата. 
/Специалистите от Войводина

насчитат, че след големите 
•* го задържалите се 
войводинските

и дъ 
снегове !пшеници се ну

ждаят то хранене. Необходи
мо е да се хвърлят по 100 
дограма

СЕМИНАР ЗА 

МЛАДЕЖКИ АКТИВИСТИ
кп-

нитромонкал на хе
лий, кога- 

по-благоприятно- 
на пше_

то настъпи 
време за развитието На 9, 10 и 11 март в Димитрови 

рад щ© се проведе семинар за 
активисти на Съюза на югослав 
ската младеж, (председатели и 
секретари) във връзка с Общес 
твения план на общината за 
1963 година. Заключенията на 
VII пленум на Съюза 
лавската младж и международ 
ните отношения в света.

ницата, тя да се съвземе 
навакса застоя 
си. Също така 
в първите пролетни 
ннцнте трябва да се

и да 
развитиетовизгледи на 

от наша- се счита, че и 
дни пше-'.а комуна, снимки на народ

ни носии и ще се погрижат за 
разхубавяването

наторят
със смесени минерални торо
ве. Съставът на тази смеса би

на югоена роднияМладежкият актив в Долна Ансина, Босилеградско, беше е 
лнн от най-активмитс в орга-цитирането на трудови акции 
за разчистването на главния !ът Босилеград — Владичип 
Хан, койго през зимата е е шметвената съобщителна ар
терии между Босилеградската комуна и вътрешността на 
страната, В този случай мла-лежите послужиха за пример 
и на членовете на ССРН, като показаха значително самопо- 
жертвование. И по твърде лошо време активът работеше у

На снимката група младежи

град.
зависелС от състоянието на 
посевите на отделните парце
ли и блокове. На 
те и обществените 
панства, които преди сеитба
та не са хвърлили торове, се 
препоръчва да употребят 200

оглед на все 
приток на туристи 
п, незабавно се налага предпр 
.чемането на мерки за подоб
рение на туризма, защото от 
него
материални средства.

по-големия 
през гра-

кооперации- 
селски сто

порято и с воля. 
ма работа.

могат да се вземат добри 
Засега



БРАТСТВО

новини от звонци

Сьшрудничесшво Звонци - Димитровград 

за изграждане на йьшища
ф Млади и обществено — политически дейни отбориици 

ф Посрещане на 8 мартКАКВО Е РАБОТИЛ 

ДРУГАРЯТ С. М?
тровградската община, по-ска 
ро да построи пътя от Одоров 
ци до Петачинци.

ПРАЗНИКЪТ НА ЖЕНАТА, 
8 март, в Звонци очакват с не 
търпение. Вече е известно че 
женското дружество готови се 
риозна художествена програ

ма, в която участвуват над три 
десет жени. Този ансамъд 
се представи пред Звончани с 
пиесата „Пред делба" и с хо
рови и фолклорни изпълнения.

М. Аидреевич

се отнасят до благоустрой 
ването на Звонска баня и ми
на Ерма допринесоха да се ре 
ши • въпросът и за изграждане 

пътищата в този район. 
Тъй като средства за строеж 

липсват, събрани- 
решиха

февруари бе месец на особе 
но жива обществено-политиче 
'ска дейност в Звонски район. 
След отчетно-изборните събра 
Пия по първичните организа 
ции на СКС, които в района 
се проведоха още в началото 
1ш месеца, последваха редица 
важни срещи и съвещания, от 
пасящи се до важни въпроси 
Ъг обществено-политическо и 
икономическо есгетство.

иго

то на
Другарят С. М. доскоро работеше п едно димитровградско 

предприятие. От 16. I. 1963 година той напусна предприятието и 
наскоро бе. приет в предприятие „Механик“ за комерцналеи ди
ректор. С него той сключил незаконен договор за постъпване на 
работа, защото до 1. Ш. 1963 година той нямал право да се заеме 
на работа — докато не му изтече срокът за оставка. Това обачо 
яе‘ попречило на бившия директор на „Механик" да сключи с 

договор за постъпване на работа?! В договора са прецизи
рани САМО задълженията на предприятието към комерцналния 
дпреткор а, никаде изобщо не се споменава и някакво задълже
ние нй о; М. към „Механик“.

Но да оставим това настрана.
Веднага следи постъпването в „Механик" новият комерциа- 

аднет предложил да тръгне на път, за да уговаря продажба на 
произведенията. На тръгване взел 50,000 динара като аконтация.

И „пътувал" другарят С. М. из нашата страна 42 дена все до 
като в „Механик“ не дойде нов директор, който потърси отговор 
мост от служителите на предприятието. След като видял усло
вията в договора, той веднага пртърсил другаря С, М.

на пътища 
ято на избирателите 
да се установи местно самооб 
лагане в работна ръка. Освен 
пътищата между селата в ра
йона, част от самооблагането 
шс се изразходва за довърш
ване на пътя Звонска баня — 
Трънско Одоровци, което 
представлява помощ на Дими-

НА 14 ФЕВРУАРИ Местната 
организация на Социалнстмче | 
ски съюз организира разшире 
па конференция па членовете 
на Местната организация, нар 
тийммте ръководители от ггьр 
вичпите организации па СКС 
II ръководителите на активите 
от Съюза на младежта!, на ко 
ято се обсъдиха въпросите за 

план на общината

него
Iще

Пред промени в Димитровградското 
гостилничарство

ЩЕ СЕ ПОДОБРИ ЛИ ПОЛО
ЖЕНИЕТО В »БАЛКАН«?

стопанския 
и местното самооблагане. На 
съшото заседание обстойно се 
разисква какви отбориици да 
се избират на предстоящите из 
бори за общинска скупщина. 
Трябва да бъдат предимно мла 
дн п обществено активни хо- 
па, които по квалифицирано 
би участвували в обемистата 
работа на новите общински 
скупщини.

След три дни С. М. пристигнал в Димитровград. За голямо 
щостпсг, той не притежава мито един екземпляр от договора и с 
това облекчи работата... За 42 дневни и пътни другарят С. М. 
потърси пари. Тук обаче нишката се скъса. Другарят С. М. ня
маше право на това. Според уговорената стока, чиято стойност 
Възлиза, на 1.100,000 динара, той получи 16.000 динара! провизии, 
а го лял 1а част от пътните и дневните не му беше призната, защо
то или нямашае документи за това , или пък е пътувал за едно 
Н също място по няколко пъти (само 4 пъти за Търстеннк и на
зад). . .

дойде до заключение да се ра 
згледа възможността за набав 
ка на емайлирани печки, кои
то ще бъдат от двойна полза 
за предприятието.

Димитровградското гостил- I 
ничарско предприятие „Бал
кан" прави сериозни усилия 
за подобрение на положението, 
в което е западнал вследствие 
лошата организация на рабо
тата в предприятието, различ
ни субективни слабости и пр.

За предстоя шия сезон специ 
ална комисия на предприятие 
то предложи на управите,1шия 
отбор проект за акциона прог 
рама.

ДО СРЕДАТА НА МЕСЕЦ АП
РИЛ
АКЦИОННАТА ПРОГРАМА

НА 17 ФЕВРУАРИ в района 
ре проведоха събрания на из 
цбрателпте. Основните въпро
си, които бяха разгледани 
отнасяха до обществения сто
пански план на общината и ме 
стното самооблагане за благо | 
устройване на селищата,, 
стойните разисквания по пла- : 
ма, осоебно по ония части, ко

ИЗПЪЛНЕНИЕ НАТова нещо беше, и „причината” С. М. да напусне и „Меха
ник".

[Другарят С. М. напусна и Димитровград. Но дали някой тр
ябва да бъде подведен под отговорност за неговия случай. Още 
повече поради това, че предприятието прави усилия да се ста
билизира?

Ако погледнем само тоз случай, съвсем лесно ще разберем 
за кого работи другарят С. М. А интересите на предприятието? 
А интересите на нашата социаЛистиечска общност?!

Коментар нека напишат отговорните.

се За ' да нямат вече неприятно 
сти с органите на санитарната 
служба, пък и в интерес на 
самото предпритие, комисията 
даде предложение за провеж
дане на една акционна програ 

В доклада на комисията се ма за оправяне на положение 
изтъкват някои цифри, които хо. Така до 15 април всички за 
в никакъв случай не би тряб- ведения, на Балкан ще се бе- 
вало да се повтарят в бъдеща лосат и почистят, ще бъде поп 
га работа. Само за лед (макар равена електрическата инста- 
че това е стар начин на раз- лация, което ще даде възмож- 
хладяване), през последните ност за приключване на разни 
три години са изразходвани термическн апарати, а ще бъ- 
повече от 500.000 динара. Тази дах преуредени и стаите за сп 

, сума е съвсем достатъчна за ; ане. Освен това и ресторантът 
; набавка на модерни разхладите ; ще бъде преуреден из основи, 

лнп уреди! С иея могат да се :
купят 4 фрижидерп, за всички ; Настоящето положение на 
локали на гостилнпчарското ' гостилничарското предприятие 
предприятие» „Балкан налага приемане на

За топливо само в течение ! ™Кра*
ствуващата. Като се има пред

I

ОТРИЦАТЕЛНИ БРОЙКИОб-

След зивърианиНГе изборни събргния е /организации 35е на СКС

Идейно-шитта робото-главна задача
:!

шните. Проблемите се засяга 
ха направи и се набелязвахан 
посочваха мерки и начини за 
Премахване на досегашните 
Пропуски м неправплностн, за | 
да се създадат благоприятни | 
условия за по-богата п по- съ 
държателна дейност.

Тазгодишните изборни събра [ 
ния в организациите на СК 

Босилеградско 
съдържание и дейност палми 
иаха миналогодишните. Това 
ни показва големият интерес, 
който проявиха членовете на 
Социалистическия съюз за из 
борците събрания на органи
зациите на СКС. На изборни
те събрания в някои селища 
членовете на Социалистичес
кия съюз по число са надми
навали няколко пъти” членове 
те на СК.

От друга страна в отчетите 
и докладите не е пристъпване 
към разясняване и обсъждане 
на нашата вътрешна и външ
на политика, както се практи 
куваше в миналите години, а 
вниманието бе насочено към, 
организационно-идейното ук
репване па членовете па СК, 
осветляването к критикуването 
на неправнлностите и пропус
ките в работата па отделните 
организации,, н несъгласията 
на отделни ръководите,ш, кои

то от своя страна е влияло от 
р] щателно върху самата дей
ност, работа и популярност на 
организациите на СК.

Във всички организации на 
СК са се развили полезни дис 
кусии, и са порицани всички 
аномалии и неотговорности. 
Посочи се, че някои комунис
ти са се съдили зарад съвсем 
дребни и незначителни неща 
като с това са спъвали норма 
лната дейност и работа на ор 
ганиазцията. Съставът на нови 
те секретариати е по-друг.

Влезли са нови другари. 
Значителен брой предишни чл 
емове не е избран поради не
достатъчна ангажираност к 
пренебрегване на длъжности
те си, внасяне на недоверие и 
несъгласия; а известно число 
стари ръководители е сменено 
поради голяма презаетост в др 
угите области па нашия обш.е 
ствеио-политически живот. Съ 
що така в новоизбраните сек
ретариати са влезли 6 другар
ки, което миналата година не 
се е практикувало. От друга 
страна 8 младежи са станали 
заместник-секретари, което го 
вори за голямо доверие у мла 
дите.

Обшата и важна задача, коя 
то бе изтъкната на всички съ 
брания е идейно-политическо- 
то издигане на членството в 
духа на нашата съвременост 
п нашите обществени изисква 
ния. Това има още по-голямо 
значение, защото предстоят тв 
ърде важни обществени зада
чи — наскоро трябва да се пр 
оведат избори за органите на 
народната власт.

Тазгодишните изборни съб
рания в организациите на СК 
на Босилегр адската комуна 
бяха далеч по-успешни и по- 
съдържателни от миналогодв

■

по-в
■

на изтеклата година са даде- _____ _________ ___
ни 505.000 динара. Като глав- ™ ,,
на причина за тези разходи се ^ 1 13 р А 3
изтъкнаха - лотраялите печ- | ; ван„ето »а г'/ризма в иашия 
ки. Обаче тук изглежда е има ~раи тогава е Разбираема ну-! ждата от всички тези мерки 

които са набелязани.ло и неконтролирано изразход 
Сг. //. ваие на средства и затова М. А.се I
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Кооперация »Сточар« има 

достатъчно храна за добитъка

Всеки четвъртък 

— трибуна на 

младите
От 25 февруари тази година 

всеки четвртък в димитров
градската гимназия „Иоспп 
Броз Тито” ще се устройват 
сказки на актуадни теми из 
литературата, живопистта, ки 
ноо и театралното изкуство.

Първата сказка, състояла се 
на 25 февруари тази година бе 
ше на тема: „Поезията у нас 
в светлината на речта на дру
гаря Тито пред Седмия младе
жки конгрес.

Овчарникът в »Мана стирище«
50.000
Чо и други зърнени 

Кооперация „Сточар" 
на селскостопанските 
дители храна за добитъка

Земеделската кооперация 
„Напредък" в Каменица пред. 
прие всички мерки за изхран
ване на кооперативното стадо 
до края на зимата. Тези дни

килограма овес, цареви 
храни.

кредит, като стойността ще С€ 
пресметне по-късно при пла
щането на млякото.

От неотдавна коперацията и 
ма и агроном — животновъд»

дава 
произвокооперацията набави около на

I,
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Кашасшрофаша Ь Среден Висок

Какво се случва при
бента: Темско, Станнчене ■ други^ Поради обща неазвесвост частично евакуирани селата под

^ Копането па канали продължава ★ Много помощи за пострадалите

село в тази■ и най-голямото
част на Среден Висок започна 

във водата на не-
хията. Тръгналата земна 
с поятите к бранищата

маса
отне

Сега, десет дни след свлича 
нето при с. Завой, се знае от 
кончателно какво трябва да се 
направи, та Височица да се осво 
боди от огромната земна бари 
ера, която предизвика потопя 
ване на селото.
, Части на Югославската на
родна армия, селяни от близ
ките
предприятия за строеж прокар 
ват път на реката през барие
рата и копаят ново корито на 
реката, в брега от лявата стра-

стихия може да стигне само 
за 40 минути. Загрижеността |
и бдителността са повишени. I към обед се смъкна в реката, да изчезва _
Хората и службите за защита издигайки се над 30 метра ви желаното езеро. Б ; Р

соко. Заприщена, реката за- на бавното прииждане на води
Една незапомнена и небива- почна да прави езеро, което ! те хората имаха време ла сп

ла в този край трагедия е връ към обед вече наближи селото ! ят храната, добитъка, 7^11"
хлетяла село Завой и близки- а във вечерните часове и през | нината, а по-смелите из
те села, отдалечени от Пирот нощта потопи моста и 60 къ- | и дограмите от къщкт ’

щи. В сряда броят на потопе | ставяйки на водата само сте
ните къщи се увеличи до 138, | ннте и покривите.

са в прнправност.

Мястстс на свличането 
на върха »Извор«села и специализирани двадесетина километра.

ония най-нат няколко къщи, 
високо и поятите по върхове
те, където водата никога няма 
да стигне.

В новото завойско 
училище, в което до скоро над 
400 ученика са дигали глъ4 е 
тихо. В двора на постав стои 
безмълвно училищната камба
на, а около нея — гумени лод 
ки, чували, дърва, платнища. 
В училището се помещава ща 
бът и групите за спасяване. 
Влиза се, излиза се, дават се 

Всичко

ВСЪЩНОСТ ВСИЧКО ЗАПО 
ЧНА в неделя, на 24 февруа
ри, когато никой не могъл ни 
ла помисли, че след два-три 
..ни Завой ще изчезне във во
дите на Височица. Тогава вър
хът „Извор”, започна да става 
неспокоен!: загадъчни мътни 
извори бликйаха от земята и 
л.рхът започна да се надига. 

Само някой овчар е могъл да 
види мътната вода, но мисъл 
за нещастие не се е породила 
у никого.

Нощта срещу понеделник 
последната спокойна нощ 
за завойските жители, 
понеделник, на 25 
арн, върхът тръгна 
реката, носейки със себе си 
пояти, бранища и ниви. Хора 
;га гледаха гази страшна и чу 
лна игра на природата, без да 
очакват нещастие. Внсът, с 18 по 
я.ти. с много храстови дървета 
и камъни действително се свли 
чаше, но още не достигаше ре
ката.

Ужасяваща гледка
на. основно

Остава обаче неизвестно ка
кво ще стане по-нататък? Да 
ли капризните, бистри води на 
Височица ще минат през изко 
пания проход на бента дисцм 
плиннрано, или избуяли от сто 
пения

метра и дебела 
километър. Двай 

метра над равнището на

Когато посетихме село Завой . 
и бента имаше само двадесе
тина непотъналк къщи. Още от 
върха над селото лъщеше зе
лената повърхност на езерото, 
простиращо се към Мада Ду 
каня, над четири километра от 
срутването. На левия бряг ле 
жаха разхвърляни кола*, шей 

е I ни, слама, кревати, нощви, ка 
| ци — още неприбрани к не 

В закарани в съседните села, а 
февру от самото езеро тъжно се пока 

към зваха непотънали покриви и 
комини на някогашните къщи. 
Ледът, що се хванал на езеро 
то, като в невинна игра бе 
обележил с бели четириъгъл- 

1 ни фигури местата над потъна 
лигс съвсем къщи. През тес
ния проход на пробития лед 
войници прекарвах^ с гумени 

I лодки покъщнина и хора от

рока над сто 
над половин 
сет
водата се издига тя и запри щ 

протичането. Казаха ни, че 
висока над 45 ме 

тра и че тук езерото е дълбо
ко над двайсет метра. В нача 
лото на бариерата, като че тук 
е расла, изправя ръст грамад 

която в неделя е би 
ма самия връх, 700 ме

ва
от дъното есняг, ще си направят 

проход и ще изсипятширок
водите от създалото се езеро 
върху селата под бента, като 
направят нови к по-големи о- 
пустошения низ течението. 

Остава

напомнянареждания 
на война, евакуация, на йещана круша, 

ла горе,
тра високо над реката. Земята 
е рохкава, в \ажна, червена, а 
камъните тежат и по десети
на тона. Вслушаш лк се, чу- 

на отроива-

стно време. ..
Но това е привидно. Хората 

се държат и вярват. Мнозина 
са настанени по близките села 
и сега се връгцвт да помогнат. 
Всичко върви организирано и 
бързо. Кола постоянно превоз 
ват покъщнината до новото на 
станяване, тук в селото прехра 
ната е осигурена. Всеки полу
чава хляб, продукти. В една 
стая се помещава здравният 
пункт с двама лекари к помо 
щем персонал, но болни ня
ма.

неизвестно и това,
дали езерото ще изчезне няко 
га, ако не се изпразни навед
нъж, или ще остане да съще
ствува тук, над големия каме 
неп мост и старинните плоче 

покриви на завойските къ
ваш грозния шум 
мето, защото върхът още се 
свлича. Долу, под бариерата, 

е пресъхнала.
ни
щи. оеката почти 

Струйки мътна вола само що 
означават, че тук до прели ед 
па седмица са плискали води-

Специалистите, които е 
пратил Републиканският щаб 
за отбрана от стихиите, са ре 
шили какво трябва да се пред 
приеме: да се прокопа отлнвен 
канал в бента и един друг в 
брега от лявата страна, та да 
се избегне по-нататъшното а-

из-

отвсякъ-А помощ пристига 
де. Организациите на ССРН от 
селата и града вече са изпра
тили първите количества хра- 

посградалите.

кумулиране на водата.
Работите по прокопаването

Следна канала са в разгар. 
ден_два проходът на бента ще 
е готов, но никой не знае да 
ли няма ла попусне целият бент.'

зана и пари 
Предприятията от Пирот, осо
бено „Тигър” са отпуснали зна 
чителна помощ в стоки. Започ 
ват да пристигат и помощи от 
вътрешността. Нишката общи 
на е предала два милиона ди
нара. Всички се грижат и по-

КЛК Е СТАНАЛА 
КАТАСТРОФАТА?

магат в нещастието.
И все пак и сега тегне въп

росът, какво тт-е бъле с барке 
рата, със Завой, с останалите 
села по течението па пеката. 
Работите по прокопаването 

I вървят. Копа се проход в бен
та и в левия бряг на реката, 
да послужи, ако ново свлича
не затвори прохода през бен
та. Водата приижда постоян
но. пълни езерото разширя
ва го и го удължава. Потъват 
последните къщи на Завой, по 
тъва и Мала Луканя. Дали 
бариерата ще удържи, още не 
се знае и затова се предприе 
мат мерки и надолу, все до 
Ниш, та нещастието, ако дой
де, ла бъде по-малко.

Огромна земна маса от над 2 
милиона
пръст се е смъкнала от висо
кия бряг., ,1Извор'” в реката, 
километър разстояние от село 
то, и е изпълнила коритото на 
дължина от 500 метра, създа
вайки по този начин естестве
на преграда от земя и камък 
висока 50 метра. За няколко 
дена водата е потопила 
Завой и е направила голямо е- 
зеро, дълго към 4,5 километ
ра, широко II ДО ПОЛОВИН КИ- 
лометъР на места и с огромни 
количества насъбрана вода, ко 
ято
кубически метра, 
къщи и стотици хектари най- 
хубави ииви и градини са пол 
водата, а към 1500 жители са През нощта земята започна 
останали без село и без къщи, да затваря прохода на вода- 

рънете на общността. Пое 1 та. От селото повикаха Общии 
тоянното повишаване на рав- | сккя щаб за отбрана ог стихи 
нишето на водата е угрозило ! ите в Пирот да изпрати по- 
и село Мала Луканя, която ве мощ. Във вторник 
че е наводнена, и Велика Лу- I части от ЮНА, водени от ка- 
каня, към която се насочва е I питан Коран, вече бяха дошли 
зерото. В случай преградата | к започнаха да минират при- 
да не издържи водното наля- пждашата земя, за ла отпор
ите, стихията заплашва и се : ят проход на реката. Но стоти 
лата низ реката, на първо мя ] шгге килограми взрив се ока- 
сто Темско, до което водната I заха немощни да възпрат сти-

кубическн метра

село

вече надминава 5 милиона 
Около 200 ИЗГЛЕД НА СЕЛО ЗАВОИ. НА 3 МАРТ

I
те на Височина. Нагоре, 
планината широк пад сто и по 
вече метра език от разровена 
пръст и камъни се качи 
до хоризонта. Тук са били по- 
ятп, сливнпк, едно дъбово бра 
нище и драки. Сега всичко то 
на е в бариерата, някъде дъл 
боко пол червената Земя и ка
мъка. Вижда се как стихията 
е правила бариерата: огромно 
количество земя, свличаща се 
от десния бряг е нахълтала в 
реката и притисната от отсре 
тиня бряг и свличащите 
нови количества е поела из ко

лесния бряг па реката, от къ
щите, конто потъваха пред о- 
чпте на стопаните мм.

Никъде сълза, никъде рила 
ние. Дори н кучетата пе лаят 
и нс се зъбят срещу минувачи 
те. Една чудна п страшна ти
шина владае пад езерото. Тихо 
товарят хопата багажа сп, 
мълчаливо подкарват добитъ
ка и пъплят- към върха, към 
селата Покровеиик и Коприв
щица, където главно са наста
нени семействата от Завой- От 
далечните пояти, горе по вър 
ховетс, се извива дим. Това сб 
гпеч-т- семействата, които не са 
могли да минат отсам и вре
менно са се настанили .в тях.

И разговорът с настрадалп 
те е някак си кратък, тих и 
тъжен.

— Какво да кажа — ни от
върна един седемдесетгоди
шен селянин. — Такова нещо 
тук ме се помни. Нещастието 
е голямо, но ето помагат ии , 
всички, та няма да има беда. 
Само тежко е на стари голи
ни да напускаш огнището си, 
кодкото и студено да е...

По брега от лявата страна 
"а реката се идва до самия 
бент. Картината ужасява; Нб 
измерио количество земя, ка
мък и големи дървета са наби 
ти в коритото на реката, пра 
вейки естествена бариера, ши

къ м М. Н. Нейков

на ПОСЛЕДНИ НОВИНИчак

сутринта БАРИЕРАТА ЩЕ БЪДЕ 
ПРОБИТА

Специалистите вече със сигу
рност потвърждава, че създаде 
ният бент при село Завой няма 
да задържи водата в езерото. О 
чаква се най-лошото. От вчера 
6 март са предприети мерки за 
изселване на всички села от За 
вой до Бела Паланка и една 
част от Бела Паланка.

Най-жалка картина представ 
влява селото Темско което се 
намира на 12 километра от езе
рото. Над 2500 жители са напус 
нали селото с цялото си иму
щество.

От вчера при бента се намира 
дежурни войник, който в случай 
чс езерото тръгне, ще съобщи 
тора с жълта ракета. Същевре- 
мено чрез радио връзка ще бъ
де съобщено на населението да 
напускат мястото където ще мм 
не водата на Височица.

се

ритото на реката, правейки пре 
града дебела 500 метра, Специ 
алистите казват, че тук 
пад два милиона

има 
кубически 

метра пръст и че още огромни 
количества могат да слязат, а- 
ко свличането не спре. Движе 
и ието обаче не се забелязва. 
Само земята се отронва от бен 
та и чупи леда на езерото.

А езерото расте. Хидротех- 
иикът два пъти мери колкче- 

водага. Над 7 кубн 
ч-ски метра в секунда влизат 
в езерото. За 24 часа 
над 600.000 кубически 
А дните

ството и а

това са
метра.

стават много вече. 
Връщаме се в Завой- На до 

сния бряг стоят
ОБЩИНСКИЯ НАРОДЕН ОТ • 
БОР В ДИМИТРОВГРАД Е 
ОТПУСНАЛ 500.000 ДИНАРА 
ПОМОЩ ЗА ПОСТРАДАЛИ- I 
ТЕ ПРИ С. ЗАВОЙ.

:
още две три 

къщи, черквата и гробищата. 
Дсн-два и ще потънат п те. И 
това ще бъде край. Ще

1НАПУСКАНЕ НА РОДНОТО ОГНИЩЕ оста :
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ПОЛЕЗНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
I

Няма даСпортното дружество .,,Парти | губеното доверие...
” — РСДОШ1П тренировки п допуснем времето да ни изпре 

срещи. Може н да гостуваме , вари. 
на учениците от Димитров
град в дните па фестивала. Ра 
збпра се, ако пи поканят и (в 
доверие: ако ни не забравят, 
както миналата година)... За 
пас е важно да се подготвим, 
а къде те го манифестирам е 
въпросителна...

И накрая успех. Мрмнене н 
недоволство от сами себе си.
Твърде болезнен, по не п пенз 
лечим въпрос. Намираме пъл

Последните зимни поиш ся ■ 
каш' ускориха бягането си. Ле 

-тят стремително, неусетно". А 
рролетга все овте чака, коле
бае се*
' Една . такава вечер ни, зава
ри в една класна стая на икб 
комическото" училище и гимна. 
зияга в Босилеград. Тук се па 
мнрат двадесетина души, чле
нове на училищния младежки 
комитет, председатели на сек
ции, ръководители на класови 
те общности. ..

Потече жив, непринуден ра
ЗГОВОр. : .

Кулгурно-забавен живот. От 
винаги си е бил и си остава пе 
разрешен проблем О.бсктпвпн 
условия: педостигат помеще
ния, липса на материални сре 
дства, уроци .... Субективни: 
недостатъчно залягане от са
мите нас, ненамиране подкре
па от „по-горните" (мисли се 
на Общинския комитет па мла 
дежта) и пр.

Но веднага изправка: и по
край това, той пе е заглъхнал 
напълно. Драмската секция 
подготовя програма за Празни 
ка на жената. От време на вре 
ме се провеждат танцови за
бави. Неотдавна имаше весела 
програма. Но. ..

Съплитаме се. Трябва реши 
телно да се тръгне в тази об
ласт. Ап разнообразнкм и обо 
гатим тоя живот Аа го напра 
в им интересен и привлекате
лен не само за нас 
жите, но и за тях — граждани 
те...

Обаче нуждаем се от помощ. 
Ние ояотно приемане помощ 
от коя и страна да дойде — от 
преподаватели,. Общинския ко 
митет на младежта, гарнизона 
в града... Към армейците има 
ше отделна благодарност.' Е- 
динствено с тях сътрудничим 
постоянно и неразривно. Каз
ваме: ПОЛЕЗНО СЪТРУДНИ
ЧЕСТВО, защото всяко наше 
начинание е намерило тяхна 
подкрепа. И занапред ще си 
сътрудничим.. -

Но да прекъснем — с подоб
рение на времето ще цъфне к 
нашият културно-забавен жи
вот. Също като пролетно цве
те. пролетта и на нас ще раз
движи смразената активност. 
Тогава и ние ще сме в състоя 
ние да му отделим повече вре 
ме...

Извънучилищна дейност. Засе 
га единствено нещо, с кеото 
може да се похвалим. Редовно 
провеждаме сказки, обсъжда
ме теми, четем свои работи. 
Литературната секция — вся
ка сряда (или през една) ус
тройваме литературни вечери 
(на които се четат оригинал
ни творби или се изнасят опре 
делени теми). Политическата 
катедра
ят теми по най-акгуалин меж 
дунарнодни и вътрешни въпро 
си. Интерес у ученицие за съв 
ре,мените събития винаги има.

Гърбаво ли е - гърбаво си оставаоан

Стоп! „Да прекъснем разгово 
ра н да се разотиваме...

Времето и занапред неумоли 
мо хвърчи. Просто 
как зимната вечер се преполо 
вява. Но и младостта е бърза

Невля и близките 
поло-През 1961 година населението от м руд

села започна ;.а строи, нова училищна сграда. “иого ТРУД
— '*—■>« - »

веднага щом си замина, а стени 
Училищният съвет

I :

навидиш
работата отиде на вятъра. 
къе »майс'гор«, че цоклата падна 
те и прозорците сстапаха нахераии и смешни, 
намери друг майстор да поправи грешките
.«■А.......... или,, “ ™ се „оии ч,шо
"ТЗ! “««Ьия и затопли,., „а хуб.в дои.

Радоева обаче беше кратка. Последиците от лошата май
стория па „кусовранския архитект. се бялата 'училищна?"
ри: от лошо направените комини се запали
гоада и да не се случи това през ден, сградата щеше да изгори.
Р Л Който е погледнал как е станало за"алва^й,тощъГв™ 

»Ктто че е специално нагодено за запалване.« Майсторът вгра 
дал? комина една греда, а тръбите от печката лежат- на баския-
та Сппековки) и естествено, запалването е било неминуемо, та (п.-овки,ИаЕа сег^ се питат хората. се поправят всички
мат мерки и срещу този безсъвестен строител, 
коми™ това е първо, а след това би трябвало да се предприе- 

Хубаво ни говореше той още при строенето, кегато с шише 
ракия благославяше. »Куде пили. вълци вили, пирони от пепел

Е. Тодоров

п енергична.. .
И ето — учениците се падбя 

гват с мего. Кой те успее да 
победи?

Разбира се — младостта. А тя 
е под ръка с учениците, тя ги

кусовранеца, но 
си остана

па

ве,

вадили.«

Повече такива спектаклищ 1.ЯШ
Ш половина на месец февруари димитровградча-

забавно-
& През втората

ни имаха щастиетто да присъствуват на една успела 
хумористична вечер, устроена от членовете на местния студент
ски. клуб. Аидреевич Мики, режисьор на забавно-хумористичната 
програма и Благсй Алексов, и Момчило Андреевич в ролята на 
изпълнители на комичните точки бяха най-топло поздравени от 
димитровградската публика. Успешно се представи оркестърът на 
клуба, съставен от Десимир Петров, Георги Станулов Димитър 
Гелев Любен Димчев, Миомир Милев, Иван Иванов, Кирил Ра- 
,-еЕ и Влайко Маринов, които много сполучливо изпълниха някол 
ко забавни и джаз мелодии и с майсторство съпровождаха певци 
те. Заслужават похвала за изпълнението на забавни мелодии Пе 
тъР Гигов Райна Иванова, Денка Петрова. Лиляна Колева, Весе- 
ликка Николова. Техните изпълнения, според обща преценка, до 
ближават качеството на изпълненията на известните певци на за

-:А 1 II А. шШ
аВ» 9II % тш.

ЗДй|11: Щ. .ШХШгтШЬ'%.
младе-

УЧЕНЕ, ЗАБАВА, НО И ТРУД

на помощ от преподавателите. ] окриля и им влива сила и до 
След часовете, уработят разли ; верие. Трудности ли? Те от_ 
чни кръжоци. Ползата е някол край си съществуват.. . 
кократна;. Това не значи, че Затова учениците (заедно е 
индивидуалната работа в къ- постоянните партньори армей 
ши трябва да се пренебрегна. ците) ще устроят програми. 
Тя и занапред ще си остане спортни състезания, ще се пръ 
най-важният фактор за полу- снат из батгрмте на залесява 
чаване на знания. Но това пък НС| ше научат уроците к няма 
не значи, че кръжоците няма да срамуват, ще се срещат на 
да посещаваме. Поизпуснали 
сме се и затова трябва работа 
та да удвоили па и утроим. И- 
иак нищо няма да бъде... 
убедени сме, че успехът ше 
поправим. И ще повърнем из-

баБНи мелодии.
Повече такива спектакли — това е общо заключение и жела

студентите-нание на Димитровградчани след това представяне 
А сигурно е, че това може да се устрои. к. г. л. я*-

ПРЕДСТОЯТ ОПАСНОСТИ 

ОТ ДОТРАЯЛ мост
танцови и ще се радват, че са 
млади. И ще докажат, че мо- 

Но ; гат. А те, безсъ,мнение, могат...:

Ст. Николов
Покрай ежедневните опасно

сти от този мост, трябва да се 
обърне внимание и на лошия 
изглед, който ' създава той на 
селото н то в самия му център.

Вене Велинов

На всяко събрание на подру 
жннцата на ССРН в Горна Ли 
сина се говори за построява 
нето на нов мост в селото. И 
така вече четири години по 
този въпрос се говори все ед 
но и също, но всяко решение 
си остава само на хартия.

Мостът е съвсем дотраял, 
което е известно на всички в 
селото. Камионите, които до
карват стоки за продавниците 
на кооперацията, спират пред 
моста и тук се изтоварват, а 
стоките се пренасят на рамо 
до магазините.

Също се случва и с воловс- 
ките коли. Често пъти впрегна 
тият добитък' трябва да гази 
през придошлата планинска 
река, която занася товара.

След наводнението в Димитровградско

Причинени значителни 

материални щети
Акция за добро

волно даване 

на кръв

Аимитровградчани прекара- 1 Нишава потопи и 55 хектара 
ха на 18 февруари една трево . плодородна земя в Керемнд- 
жна нощ. Всички граждани бя \ жийница. Градинско и Желю- 
ха на щрек. Но и покрай ■ шко полета от които на 41 хек 
това, водната стихия нанесе 1 тара посевите са напълно уии

шожени, а останалите са засе 
гнати
щета от наводнението на 
внте възлиза на около 4.500,000 
динара.

щети на стопанството — 
йност о около 10.000.000 
ра. От това — 7.000.000 се па
лат на Комбинат „Димитров
град” кото най-много бе засег 

: пат.

в сто 
дина-редовно се изнас- частично. Целокупната

посе В течение на тоя месец-на 
територията на Босилеградска 
та община се организира доб
роволно даване на кръв.

Понеже до края на месеца 
трябва да се изготви списък 
на кръводарителите, то се на 
дата да се ангажират всички 
обществено-политически и тру 
дови организации на терито
рията на общината, както и о 
станали фактори. Досега са се 
ангажирали само Общинският 
отбор на Социалистическия 
съюз и Общинското синдикал 
но вече, което е съвсем недо
статъчно. Ето защо е нужно 
с личен пример на изтъкнати 
и отговорни ръководители и 
обществени дейци доброволното 
даване на кръв да прерастне 
в масов отзвук на тази твърде 
висока и хуманна акция.

М. А.
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Тримата сговорни братя
Наближава полунощ. Смиловци е потънало в дълбок сън и 

тишина. Дебел сняг и остър мраз стяга цялата околност. Замътен 
месец мъждука над Видлич, сякаш и той е обвит с лед. В 
ката кръчма останали още неколцина смиловчани, не да пият, 
а унесени в беседа за далечни и близки случки. Но този 
приказваха за шеги, за някогашни лудории, а за местни артисти 
и музиканти. Борис Петров, селянин, минал средна гъзраст, чете 
свои пиески. писани по народни приказки. Някои от тях са пред
ставени на смиловската сцена, а други останали:

— Компанията ми се растури — оплаква се Борис.
— И нашата компания отиде — проточи един каскет от от

срещната маса.
— Нема нишо и от вас — отсече друг събеседник.
— А каква е вашата компания?
— Смиловските музиканти са прочути. На времето Славния 

имаше най-комплетна банда, па Смцлс$щи... Славинци днес ня
мат нищо, а ние още увеселяваме хората.

— Било това някога, а сега бриши го.
Оня с каскета стана от масата и изчезна някъде в нощта 

Неговото отсъствие не забеляза никой. Разговорът продължи, но 
от музиката и увеселенията мина на зимата.

Към дванадесет часа през нощта пред вратата на кръчмата 
внезапно гръмна духова музика. Вътре настана мълчание, а сетне 
смях... На широко отворената . врата, се показаха свирджиите. 
Начело вървеше оня с' каскета. Свири някак си триумфално, 
ритмично, сякаш иска да каже, че за смиловските музиканти 
не може ла се говори „някога било..а ето ги и сега, посред 
нощ. когато всички спят, те се съберат за един миг и, засвирят 
хоро или песен.

Трима братя — всички музиканти: Евтим, Цветко и Никола. 
Трима сговорни братя. Когато един . каже нещо, другите поемат.

И тазино щом като ЕС1И Цветко били легнали вече и унесени в сън,

^г:~лН5в~-°“ал”' “ "ияру
за всички... Свиренето им -■ 
съдържание на живота. Имат 
копаят,, сеят. както и другите 
цялата им радост

мал-

казаното е неписан законпът не
не е занаятие за поминък, а любов и 

си и имоти, обработват ги — орат, 
„ ™ __ Го смиловчани. В известни моменти

игрив ритъм „а хора когато н^ола МС™*
пелине , другите само поемат. Това 

Но музиката не е само увеселение

™ - По™рАПтоот'“ТР:А“^" ™«°« «А-
валял сняг непрестанно. Те тоъгнали чп ^ четири
каквото ще. но да не излъжа?човека Ще? чак?Г^Ва С ТЯХ 
ти — без музика^ Как ше го гпр „ * т ^ка- Сватове, гос- 
ред. Вървели, едвам вървели Единият пял?, В Пирот! Само нап- 
гите му помагали, но не отстъпили П™» На СреА пътя- Ару- билн сили. отстъпвали. . . Пред селото всички изгу-

или в
засвири »Ой пелине, бел 

е неговата песен.

дни

Ст. Я-

— Петър Кречарът 
— Ще го благославяме, 

—• А после?
— После по 
Но разказът

ни спаси.... той ни помогна __
докато сме живи. казват те.

нашему — музика и веселие.
сякаш беше безсилен'д? пре^т^крти^^р" АебелИя

Т'"„ата СГОВОР™ б*а™ славата

СНЯГ,
и мело-

ти.

М. П.
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свидетелства за набавка на очи 
с по-голя.\Т диоптър. Каз-

но ето, недо-

арестуват Касем и последната ^ 
група негови офицери, Касем \ 
се намирал в мощеята зад Ми | ли в
ппстерството. Войниците не ис ч говорка, на
кали да го разстрелят на място. » три дни, тряовало А 
Откарали го в Радио Багдад за < мери в Димитровград през 

полковник Абас Федел |
Махдауи (бивши председател ' Някога „Балкан" нямаше 

на народния съд), полковник | то една певица - Р
Таха Ел шеик Ахмед и комен- N чаеха за песен, за Р “
данта Калил Каман. А ние... Но, тези три дни неиз

л 1 V всстмо как и откъде — се нзвВ радио-станцията Ареф за ' ъдиха , и елате сега в „Ба
почнал да гн разпитва. Искал Ч лкаи> всяка от трите певици 
от Касем да признае, че не е ийа Свон обожатели (това
оил „истински вожд на револ- * мадко напомня на лагери, но 
юцията от 14 юли 1958 година до сериозии конфликти не до 

тази револю- ? йде!) Пред микрофона дефи- 
й лпрат една след друга... Колко 
? добре пеят — трудно може да 

се прецени в такива моменти ! нарки!
на избухване на ориентална е
ротика всред гостите. Затова

' разбира се, допринаст щедри- 
' те усмивки и кълчения на пе 

виците.

Всичко започна в осем и по остане свързано с историята 
довипа, когато предаването на ! па иракския народ".
Радио Багдад бе прекъснато из 1 
цедиаж. Малка група военни 
току що бе заела радиостани- 
цията, намираща се 5 километ 
ра от Багдад.

Същевременно командуващ 
пят военновъздушните сили на 
Ирак бе принуден да подпише 
нареждане за въздушно напа
дение на Министарството на 
народната отбрана, резиденци 
ята на генерал Касем. Щом ка 
то подписа нареждането бе по 
косен с картчен рафал.
' Това бе началото на истинс 

ки операции. В този момент 
рамолети, дошли от Хабания, 
се устремиха към военовъзду 
Фиат а база „Рашид", в която 
се намираха самолети и тан
кове. Бунтовниците добре знае 
ха че не могат да привлекат 
на своя страна официрите от 
лагера Рашид и затова пред
приеха бомбардировка, в която 
бяха унищожени всички еска
дрили, намиращи се в лагера.

В метежа, който настъпи, за
почна нападението срещу Ми
нистерството на отбраната.
Самолетите от Хабания в ни- 
ськ полет над Тигър хвърляха 
бомби върху сградата на Ми 
нистерството. Населението на 
Багдад вярваше, че. това са 
Ръздушни маневри. Обаче баг 
дадското радио даде първото 
комюнике на Националния ре 
волюционен съвет, който про 
кламира, че е свършено с „пре 
дателския диктатор и негова
та банда и че са унищожени 
като пълхове под развалините 
на Министерството на отбрана 
та". Но това не бе истина. В 
този момент Касем не се нами 
раше в сградата, която бе на 
палната от военовъздушните 
•сили.

Рано в зори, след обиколка 
по улиците на спящия Багдад, 
генерал Касем, съпровождан
-от своя ордонанс бе в кварти ността на село 
рата на майка си. И той, как 
то всички жители на Багдад, 
бе изненадан от въздушното 
нападение. Той отива между 10 
й 10,30, за да застане начело 
йа съпротивата. •

Ако някой е искал да се убе 
истината на народната по 

трае
ла
ват:Касем че всяко чудовсъишост се предал 

на следващия ден, в 6 часа су 
трннта. Бил разстрелян около 
15,30 часа,. Преди 
да се продължи със съпроти
вата поддържал непрекъснато 
телефонна връзка с водачите 
на Национално-революционния 
съвет у. специално с полковник 
Абдел Салам Ареф.

— Млади сме,
виждаме...

Някои млади домакини са 
потърсили помошта на лекаря 
против простуда, защото всич 

признайте, тези дни навън 
беше доста студено — а те тр 

решават да влезнат в

да нареди зи дни.едно с
ни

ки
удно се
V,мъжкия рай"...

И персоналът на предприя- ■ 
тието тези три „весели" дни 
беше се разделил на „лагери 
— само зарад певиците, 
доволни от вниманието — про 
дължаваха своята работа, за- 
щото пред тях цъфтяха стоти-

. 1
!
!

КОЙ ЩЕ СТРЕЛЯ?
а те

„В какво ме обвинявате”, за
литал Касем. Ареф само отгово 
рил: ,От вас искаме само да се 
предадете". Касем предложил 

да напусне Ирак и поискал та 
ранции. Когато това не му по 
зволили, Касем се опитал 
избяга през един таен кори
дор, водещ към реката Тигар 
и да избяга от Багдад с мотор 
на лодка. Речната полиция о- 
баче пленила лодката.

По-късно в разговор с Ареф 
по телефон Касем искал 
му се даде гаранция, че не ще 
бъде погубен. Ареф отговорил: 
уИмаше ли Фейсал таква га
ранция” (бивш крал на Ирак 
убит на 14.юли 1958 година).

Когато борбата прекъснала 
и когато парашутистите нахлу 
ли във вътрешността на Мими 
стерството на отбраната за да

и, че „изменил 
ция“.

Доакто военният съд се съ
бирал в една от залите на ра- 
дно-станцията за да даде ле
гална форма на смъртта 
Касем и неговите другари, мла | 
дите
кой ще има честта да коман
два с взвода, който ще изпъл- Ч
ни наказанието. Най-сетне бил ? И ако дойде до разводи, те 
избран капитан Абдел Монен Ч са виновни. Още втората 
Хамид „затова че бил аресту- ' чер, към десет часа, органите 

Касемово нареждане". Ч иа „вътрешния контрол по се
\ мействата (жените), по някол ! 
^ ко пъти влизаха в ролята си.
\ Дори и осмомартовските зака 
^ ни не помагаха. Техните спът 
ч ници в живота не можаха да

5 Тези три дни трудно сте мо 
н шефоветена ч глн да намерите 

по различните предприятия и 
учреждения.

— Вижте в „Балкан",

да
офицери се съвещавали * — ще

ви отговорят.
А там — пенсионери, келне

ри, учители, младежи... — об
съждат коя певица притежа
ва най-добра качества, та 

| да оставят...
Тези дни всички млади до

макини убеждаваха съпруги
те си, че работят в „трета смя 
на".

ве

да ван по
Веднага след това картечни

ца покосила четиримата (Ка
сем и Махдауми седяли, а дру 
гите двама стояли). След раз

нея

стрела Радио Багдад ,който о- ?
ше не бе съобщил вестта аз а- А оставят изпълнението на тези 
рестуването на бившия вожд ' „ангели ... а особено, ако е на 
на революцията, съобщи вест А подиума тяхната симпатия. То 
та за погубването му. ' гава те само се Ротираха от е

| дно място на друго — по-близу 
ч до певицата и — край! За оти 
Ч ване и дума да не става.
^ Още след първата „весела" 
ч вечер в „Балкан” някои пенси |,

А „трета смяна" работеше 
без почивка...

На четвъртия ден когато ед 
на от певиците си тръгна —ра 

! здялага беше неописуема — 
цяла една „трета смяна" я из 
прати до гарата....

ДЪРВО-КОЛОС
над 450 години и като такъв е 
най-старото дърво в Босилегра ' 
дско и в цяло Краище. Сама к 
та местност, където расте дъ 
бът, се нарича „Дъбо”, което, 
според местен изговор би озна 
чавало „храстът” („дъбът").

Босплеградско е известно по 
това, че в горите му растат 
дървета-колоси. Но тези дър
вета остстъпват по големина 
на редките, . самотни, стари 
дъбове, които все още се сре
шат край пътищата и пътеки 
Те в Боилеградско. Един та
къв колос се намира в окол- 

Бранковци, в 
местността „Дъбо”. Това е е- 
дин самотен дъб, който се 
смята за най-старото и най_го 
лемото дърво в цяло Краище. 
Обшсо.чката ла дъба ,е 7,40 .ме 
тра, дияметърът му 2,30 м. а 
теглото му, според изчисление 
то на 20 кубически метра, кол 
кото дърва има в него, възли-

» I М. Ли.опери потърсили медицински

✓ хдг У джг /• Х2Г у УЗУ ✓ ХЗХ Уу ' у. у ✓ лехг у у

Събранме но избиратели в Босилегрод
Преданията казват когато хо
рата се заселили в Бранковци, 
дъбът бил иай-голям между 
ситните храстови стъбла в го
рата, та по него и нарекли 
местността „Дъбо”.

Преди да влезне в бомбар
дираните сгради, той кръстоса 
няколко четвърти на града, за 
да покажа на жителите, че е 
жив. Към края на сутринта, 
Съпротивата бе толкова жесго 
ка че само въздушните сили се

След

Този колос вече ие расте, о- 
баче и не съхне, нкто пък о. 
сушилите клони гният. Преди 
седем десетилетия и той, стана 
жертва на хорското невежест
во секнра отсече главнияосмеляваха да нападат, 

това на арената стъпиха бро- | 
нирани сили.

ствол на този безмълвен указа-■

част на Краи-гел, че в тази!
’ ше, която днес е оголена, ня- •

ПАГУБНА ПАСИВНОСТ : Ш/> кога са расли просторни дъ-
Гови гори.От вътрешността иа Мнннс- | 

терството Касем се опита да I 
получи подкрепа от бронира- | 
Ните сили от военния лагер Ра | 
шил. Командващият бронира- | 
ните части на този лагер отго | 
ворил, че не може да стъпи в I 
действие. Офицерите на брони 

изгубили дове- 
комен-

>\
Шй !

Сг Евтимов I

— Защо повдигаш две ръце?
Босилеград — Много просто, да получим мнозинство...

рамите части 
рие в своя върховен 
дапт, ке му помогнаха.

След 17 часа самолетите бя- ! 
40: по-редки. Един бе свален 
одсл противовъздушната артиле 
рия на Министерството иа от 
браната.

Касем, както изтъкват оче
видни. загинал храбро.

' Не позволил ла му въп- 
но бил единствен

Досега се считаше, че япоп- своп заключения основават що така к кости на елени п би 
ските острови са стари около ; върху изедедпаинята на вътре | -зони, конто преди 20.000 годи 
200,000 голини. Последните гео шиите слоеве па земята в об са живели в Европа,

I Ш ; 1 лодки издирвания обаче от_ . ластта па Ханайзуме в север-
хвърляг тези предпоставки п | па Япония. Тук са намерени 
сега се счита, че тс са десет ' фоснлнп 
*.п.тц по-млади. Така някои я-

;жат очите}, 
от четиримата 
смърт, на когото 
свързани назад, 
следни думи били: 
да ме убиете, но моето име те

останки от дървета, 
| цветя и други растения, за ко

за па 2КООО килограм. Труд
но е да се установи

наосъдени 
пъцете били |

Неговите по- \
Можете I старост па дървото,, обаче всп

точната
попски геолози считат, чс тс 

чкп данни говорят, че е стар имат само 20.000 години. Тези
| пто с установено, че са окрло 
1 20.000 години. Намерени са съ

с..

ЗБАИ ИНЗМ На тема : РОТАЦИЯ ТЕКСТ И РИСУНКИ 
М. ПЕТРОВ
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жди, сякаш ще завика от няка § 
ква болка. На средата на кгь- щ 
щата беше тя, Петра, забраде- гд 
иа и цялата в траур, няма, без ~ 
поглед, без въздишка, само бол- = 
ка и черна голяма тъга. Не на Ц 
прави никакво движение. Пет- ^
ко стана бързо, несъръчно, пот. | АКО ЛЕКАРИ ИМА В 
крепеяйки се с тоягата- 

— Рашко!, Рашко, брате!
викна той, но когатл видя остро н Според статистически данни 
то лице и крвавите сърдити о | Световната здравна органи 

«Сйгурио тази сутрин е непо- I ч.и, старецът застана. = за1хия Преди една година в све
носима, ще полудее от студ, ще ( Рашко беше ням, дишаше за- | е 'имало един и половина 
умре; тогава вечно ще има до- ( пъхтяно. гледаше тъпо през ц ‘ ,а Лекари ,което значи,
статъчно борба и свобода и за студените стени, огнището, вси § ВСеки две хиляди житй
единия и за другия. През камъ- I чко в къщи. След това съсредо = ,е\шото кълбо се пада
ните вечно ще духа вятт.р и ще [ точи поглед в нея в Петра. I един лекар 
оставя пустош». ' | — Идва ли някога тук оня не | н ^ декари по отно-

потрепера, не , щастиик! — каза той. § щение на жителите има Изра
Гя не го погледна, нито глас щ ^ всек11 420 жители в та.

Потъна в някакво тежко разсъ | издаде, нито ггьк с пръст мръд- § -■ ана се пада един лекар.
ЖД“ “ ~ | За Вуле ли йиташ? _ ;об 1 След Израел = Съветски еь

™ Г Пт"" ! Йр ° Швейцария,11

— често § 'мания с по 730 жители на ле-
Рашко бързо разкопча шиие- = каР и САЩ с 790 жители на

ляга, съблече я, закачи я близо В лекар, 
до вратата и остана в износена- н НАЙ-ГОЛЕМИЯТ 
тя куртка и ореъфаните панта, § НЕПРИЯТЕЛ НА АКУЛАТА

I — Нека я вземе, когато дой- = тази кръвожадна риба,
1 де! — каза той и пристъпи към ? която напада и човека, най-го 

Стоеше над нея и я =. ле.мият неприятел не е чове- 
1 наблюдаваше, мислеше нещо. § кът или някоя едра риоа от 
I Навън духаше силна фъртуна В морските дълоочини, но една 

и гърмяха шрапнели. Той доксс Е малка риоа „диодон макула— 
на рамото й полека и нежно. Ц ТУС" > която живее в южноаме 

I — Това е., това е Черна..., Че = риканскиге морета. Тази риб_ 
! рна гора, Петко! в ка има една остра игла. Кога-
| Тя не се обърна, не се помъ Щ то акулата я глътне, рибката 

рдна. Като камен е, само тъга. В с иглата раздира утробата на
“ акулата и си прави път да са

Рашко въздъхна, изстена след Е освободи. От тези рани, аку-
дата най-често умира.

Душан ДжуроЬич:
ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ...

ПЕТ КРАЧКИ НАЗАД
СВЕТА

Виелицата от ситен сух сняг 
пак засипа лицето му. Мразът 
бе превърнал топа утро в крех 
ко стъкло, коват клинци дърЕО 
и камък, а вятърът шиба, и 
снежинките летят равно, С.Л 
каш са живи и гъсти конци, 
вденени там някъде в безброя 
от невидими планини.

— Вали, вали, сатано, опусто 
ши! — каза Рашко и се сви сре 
щу вятъра.

Струваше му се като че ли 
всичко е изчезнало, навсякъде 
е легнала тишина, ме с<-' виждат 
нито облаци, нито планини, ни 
що не се чува, и все пак знаее, 
че тук някъде наблизо се при
таила и расположила орисията и 
всеки момент може да ревне 
и полети. Хората са потънали 
в камъните, с премързналп ръ
це стягат черните цеви и деб
нат един другиго. „Тази снежна 
фъртуна няма да ме измами и 
и предаде, защото колко е тя 
хна, толкова е и наша, тяхно
то сърце не е по-каменио от на 
шето, тяхното око не може по- 
добре да вижда, техните уши 
не са повече кучешки от наши
те, ни страхът, ни геройство
то...!

за да види своята къща. В същ 
ност тя вече и не е къща. Прес 
тапа да е това оня ден когато 
синнът и дъщеря му отидоха на 
една страна, а той иа друга. Та 
Петра, неговата жена и тяхната 
майка, остана сама, скамеиеиа 
от тъга, никъде не излиза, не я 
де, не пие, не приказва а когл- 
то чу, че Мара е загинала, вик
на от болка; «Какво стана от те 
бе, мой лсме«! и паднала всред 
къщата, онемяла, преврънала се 
в тъга и в болка.

— О-о, Рашко Вукчич, окупа- 
торска слугооо!

Рашко отиопа 
от студ, а от страшни мисли.

| ва наведнъж се върна в »ща- 
Всичко става тази сутрин ня- ! ба«. 

си се сгъсти в Рашко. Пред | 
него изплува къщата му, ясена ! 
му, няма и отчаяна, мъртвата и 
кървава дъщеря и съиът, 
сен

как — Трябва утре да ги изнеиа- 
дим!
си. — Утре не очакват. Левият 
и десен фланг веднага в напа
дение! Аз ще бъда в центъра! 
Ще поддържам връзка!...

Борбата пламна: пушки, кар
течници бомби, минохвъргачки, 
гърми, човек не се вижда само 
фъртуната и гъстият синяг бри 
шят.

каза на помощниците
уие-

в борбата за свободата. 
Струга му се, че го вижда как 
се е изкачил на камък и издиг
нал се като млад храст, държи 
»геверка« п ръцете си, предизви 
ква всичко и бедно облечен, тре 
пери от студ, омраза и срам за 
рад него, Рашко, своя баща. 
Страшен, почти заклан от това

жена си.

— Предател! Изменник!
лошо време, няма много 
държи, няма балтон, няма 
що топло на себе си, а иска в 
борба, пиян с от нещо Белико, 
от младост. Сърнето на Рашко 
протрепера. Защо страдае? За
що се- измъчва? Вуле вярва, че 
що се измъчва? Вуле вярва, че 
се бори за велико дело: за своя 
та идея, че може да освободи 
страната и да изпъди този стРа 
шен и див враг. Това е хубаво, 
ако не е лудост, свободата е по- 
хубава от слънцето, когато не 
би я придружавала смъртта. О- 
тдавна са минали знаците и кня 
шките времена и само са остана 
ли песните и гуслите. Но нима 
и той не беше млад около Шко- 
дра, около Грахово? Да, млади
те не могат да отминат, те са 
Еечни, тяхното пиянство не мо
же да мине...

Борбата бързо се преместваше 
ни- левият и десният фланг проник 

маха дълбоко. Защищаван от о- 
гън, Рашко влизаше в селото. 
Скоро се озова пред къщата си, 
обърна се на ляво и надясно и 
издаде нареждане на своите хо 
ра: «Развивайте борба! Изгоне
те врага!”

Той не помни друг път вятъ- 
остро да е рязал само болка.рът толкова 

със снега. Потрепера и се стре-
се като смотен зеяр, когато но 
щно Ереме в планината беснее 
буря, бляскат светкавици и тъ
тнат гърмотевици. Повече от ко 
гато и да било по-рано почув
ствува колко ценна е и добредо 
шла почти новата войнишка 
шинела, която има сега. Протег 
на ръце, попогледа се и за е- 
дин миг почувствува удовол

ствие. Но това чувство извед
нъж прекъсна, когато голяма и 
широка вълна до него достиг
на засиленият вятър и в лице
то му удараха изпрекъснати гл 
асове;

— Е-хе, Радоше Вукчич, пре
дателю!... изменнико!...

Той потрепери, стори му се че 
черни мечове го съсехоха и пус 
тият вятър разнесе тези срещни 
думи по цяла Черна гора. Все
ки ден. редовно, той слуша те
зи викове, които напомнят за 
него и на камъните и на гора
та, но днес... днес това е...

— Чужда... чужда пушка си 
взел!...

Тази сутрин тоя глас е по- 
по-инакъв, някак е променен 
Рашко, пък комендант на оне- 
отчаян. Този глас е гласът на 
неговия син, познава го, ма
кар че е изтерзан от стъклено 
то утро и снежната фъртуна. 
Той, синът му Вуле, нему, на 
баща си всеки ден изпраща те 
зи поздрави и поръки. Там той 
е комендант на партизаните, на 
тези голобради младежи, а той, 
зи, които се борят против тях. 
Синът и бащата са един срещу 
друг, дени против друг, наблю 
дават се и разговарят през дула 
гата на пушките и често пъти 
стъпват в кървава и отчаяна 
броба.

»Сине мой. — въздъхна Раш
ко и пред брадата вятърът раз
къса думите му като стари пар
цели — ти не си предател, това 
не мога да кажа наистина... Ня 
какво пиянство ти е ударило в 
главата, още си млад, зелен, 
хвъркнал ки, огънят те е поел 
и ти се струва, че тези планини 
ще паднат пред тебе... А аз... аз 
не съм това, което ти всеки ден 
ми говориш...»

— Стар предател! Стар изме
них! — гъст сняг отново засипа 
лицето му и загшшя около уши
те му.

»Така ми говориш всеки ден, 
ти. мой рожден сине а целият 
народ съвсем иначе ме нарича
ше като честен и примерен чо
век, който пазеше и своята и чу 
ждата чест. О—о проклята Чер 
на горо! Никъде не е толкова

това посочи с ръка към шинела 
та си и рече на Петко: У

1
I

НАЙ-ГОАЯМА БИБЛИОТЕКА 
В ДРЕВНИТЕ ВРЕМЕНА— Предател! Предател! — Когато дойде...

Той се сепна, иска да влезе Оголял и наведен, като побед !€
в СЕоята къща. а синът му го 611 петел, той излезе навън в =; Най-годяма библиотека в
нарича предател! Разярен и по пустото и бяломъртво утро, за- =? древните времена е имал аси-
тиснат, удари с пушката по типа се до първата група свои к рнлСккят цар Асурбанипал)
вратата и едър, запъхтян, с по- хора и викна с целия си глас: ; седЛШ век преди нашата ера) 
к рваЕели очи и изкривено ос- Отстъпвай! Леви фланг! Де Г. Тази библиотека, която тога-
тро лице, с бели вежди и бели сни фланг! Отстъпвай под спа Г аа била известна надалече, е
ттрТКЧпгнм 06 втурна въ жение! Отстъпвай към първите ? изкопана само частично. Със-

I еше ОГЬН- позиг^! ртои се то 22.000 глинени плоч
етяпият к-т-цС * ^гл,гИг-,.л!1УШггШе Рашко пак стъпи в сражение М ки, изписани с многобройни

р ' ром сгьсед Пет- и той пръв отстъпи пет крачки знаци, конто учените тепърва
ко. с повдигнати и съставени ве назад. * трябва да дец^фроват.
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★ ★ж НЕЖЕЛА
НОТО 

ЕЗЕРО ПРИ 

ЗАВОЙ 

РАСТЕ

СЕЛОТО В НЕДЕЛЯ 
НА 3 МАРТ
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Наводненията в Средни Ви

сок продължават, обаче опас
ността от нова катастрофа се 
очаква ако водата мине създа 
лия се

ДЛ предвиждат, че в тоя 
ще се създаде водена вълна 
с височина от 18 до 24 метра 
и бързина до 40 км.

За да се избегне 
тастрофа предприети са мерки 
за прокопаване на бента. В на 
стоящия момент там работят 
селяни от височките 
части иа ЮНА. Канала на бел 
та ще има дълбочина 8 метра, 
ин-гоина
200 м. Засега бентът е висок 50 
метра.

случай:4’И

★ ж ★^ ' ЗЙЯщ»
в час. 

такава ка-
ШШ- бент. Специалистите

щ ,,-пя' :.;Ж
«'■

* села я

й 30 метра и дължина
;■

ЩШШ
И последните къщи от с. За 

вой се намират в езерото, кое 
то има пет милиона кубически 
метра вода, а дължина 5 кило
метра.

На снимката се виждат по
следните къщи от селото на 3
март т. г.

0

V -• <. ••••...
Изглед иа беп/Ва 

Шри с. Завей
сурова и лъжлива човешката съ 
дба като в тебея Никъде човек 
не може да изгуби своята мяр
ка, нито да изгуби разум и пред 
очите мум да падне коъ в. Си
нът против баща си, баща про
тив сина. брат против брата си! 
Проклята... проклята, Черна го
ро, Еече два пъти те помня така 
ва!«

•I

Създалото се езезро при За 
вой задава сега по-голем- 
жи на жителите под него. За 
това от вчера е установена ра

лио връзка за бързо 
ване в-7>к- Съобща- 

ако бентътРагттко се обърна към селото 
си, там където са партизаните.

случай, 
може да задържи

нс■к-к ★
водите. ккк


