
В центъра на вниманието
В ДИМИТРОВГРАД ЗАПОЧНА 

ВЪРШИТБАТАЗА ЕДИНСТВЕНА КУЛТУРНО-СПОРТНА 

МАНИФЕСТАЦИЯ НА НАРОДНОСТТА
От 11 юли започна тазго

дишната жътва на тиени-
вият ефект ще бъде по-ма
лък за около 450.000 динари.

при
нос е резултат на продължи
телната суша ц топлинния 
удар Освен това и тазгоди
шната зима, изобщо не бла- 
гоприятствуваше на посеви-

Центърът за култура блокиран Тазгодишният слабцата.
ЗемделскатаСтр. 2 кооперация 

„Сточар” и тази година, ка- 
кто и миналата, е засяла 320

ьрштВо
хектара площ с пшеница. 
Миналата година са произ
ведени 96 вагона жито. От 
един хектар е получавано 
3.000 килограма пшеница. Та 
зн година приносът е срав
нително по-слаб. Очаква се 
принос от 2.000—2.100 кило
грама по хектар, което зна
чи, че тази година ще бъдат 
произведени около 66 ваго
на пшеница или 30°/е по-мал

те.
В жетвата на обществе

ния сектор ще бъдат вклю
чени три комбайна. В Дими 
тровград жетвата ще привъ
рши до 18 юли, след това ще 
започне жетвата в Смилов- 
ци, която ще бъде завърше
на около 25 юли и накрая 
ще се мине във Висок. Жет
вата трябва да завърши до 
5 август.

Освен на обществения сек 
тор, два комбайна жънат на 
частни ниви.

• ВССТИИК НА БЪЛГАРСКАТА народност В Ссг»р ЮГОСЛАВИЯ *
ко в сравнение с миналого
дишния принос. Макар 
цената на пшеницата е уве
личена от 1,30 динари през 
миналата на 1,40 динари 
през тази година, финансо-

че
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ИНТЕГРАЦИЯ В БОСИЛЕГРАДСКОСРЕЩАТА КРАЙ 
КРИВОДОЛ - 

НА 30 ЮЛИ КРАЙ НЯМА ЛИ?.
тъчно дребни и с редица тру 
дности, бяха си попресметна 
ли, че не могат да живеят 

обстановка на взаимна ко 
нкуренция сред сравнително 
бедни потребители от кому
ната. Бе организирано съве
щание и изводът за мнозин
ството участници беше 
спасението е в обединяване-

Впрочее това не е никак
ва новина, която носи изне
нада за хората тук. Свикна
ли са с обещанията — инте
грацията е близо... интегра 
цията се подготвя и пр.

Смесената югослав
ско-българска 
сия за крайгранично 
сътрудничество тези 

дни реши традищшо- 
нните срещи на край
граничното население 
от СФР Югославия и 
НР България на учас
тъка в Димитровград
ско да се състоят на 
следната дата:

НА 30 ЮЛИ КРАЙ 
КРИВОДОЛ

НА 3 СЕПТЕМВРИ 
В ДИМИТРОВГРАД

НА 1 ОКТОМВРИ В 
ДРАГОМАН (НРБ)

коми-
КОГАТО ПРЕДИ НЯКОЛКО ДНИ ПОПИТАХ

МЕ ЕДИН ОТ..ВЛИЯТЕЛНИТЕ СТОПАНСКИ ДЕЙ
ЦИ НА БОСИЛЕГРАДСКА КОМУНА, КАКВО СТА
ВА С ТОЛКОВА ОЧАКВАНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯТА, ТОЙ САМО МАХНА С РЪКА: 
„СТЕКОХА СЕ НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, КОИТО 
ЗАТРУДНЯВАТ ПОЛОЖЕНИЕТО". ИСКАШЕ ДА 
КАЖЕ ЧОВЕКА, ЧЕ ИНТЕГРАЦИЯТА ПАК СЕ ОТ
ЛАГА ЗА ИЗВЕСТНО ИЛИ НЕИЗВЕСТНО ВРЕМЕ 
И ТЪРГОВСКАТА НАДПРЕВАРА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ.

В

чеИСТОРИЯ
то.Още малко и ще стане по 

ловин десетилетие, откак се 
приказва за нея. Идеята се 
роди от обстановката. Няко 
лко кооперации и няколко 
предприятия, всички доста-

Този извод е наличен и 
сега. Но конкретни практи
чески мероприятия няма. На 
последък се решило да им 
се помогне от камарата в из 
готвяне на документациите, 
но и от тази работа не ста
ва още нищо, „поради ново
създадена обстановка”, коя
то „пречела". Става въпрос 
за трудностите, в които е из 
паднала кооперацията от 
Тлъмино.в този

БРОЙ:
ОБСТАНОВКАТА

Всъщност каква е обстано 
вката? Всички предприятия 
и кооперации са се превър
нали в търговски организа
ции. Кооперациите не мис
лят за свое производство и 
за производствено сътрудни 
чество със земеделското на
селение, а откриват магазин 
чета къде трябва и не тряб
ва. „Слога”, търговското пре 
дириятне, върти търговийка 
с какво стигне 
занимава с изкуп на доби
тък и на други земеделски 
произведения. „Кин Стан”, 
гостплннчарското предприя 
тие, малко си гледа рестора 
нтнте, а повече магазинчета
та с хранителни и други сто 
ки. Горската секция, и тя се 
е впуснала в тази търговска 
игра и прави изкуп не само 
на дървен материал, но и 

добитък. Най-фрагшраща- 
та новина сега е, че и тран
спортното предприятие, кое
то превозва пътници и сто
ки, ще сс опита и в търгов
ската работа — искало да 
открие свои магазини за хра 
нителин и други стоки.

А цялата тая лоша стопан
ска дейност идва от желани 
ето да се осигурява възмож- 

най-голяма част от потре

ОД ТАНК ДО 
БРИГАДА
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ДимитровградвДве сесии на Общинската скупщина
Стр. 4 Интензивно пред годишните 

почивки
Наши села 

ТРЪНСКИ 
ОДОРОВЦИ

---------- Стр. 7

на

На сесията, състояла се на 
28 шии т.г. отборпиците се 
запознаха с отчетите за сто
панската активност и ликви 
диостта па трудовите орга
низации за период януари 
април текущата година и за 
изплатените лични доходи 
за същия период.

Особен интерес предизви
ка общественият договор, оп

СТР. 2

етжЖдаяк-е
СТВУВАХА ОТВОРНИЦИТЕ И ОТ ДВЕТЕ КАМА 
'ри — ОБЩИНСКАТА КАМАРА И КАМАРАТА ИЛ 
ТРУДОВИТЕ ОБЩНОСТИ.

КОГАТО 
КОМПЕТЕН
ТНИТЕ СА 
НЕХАЙНИ

—— Стр. 12

НО

СТР. 2



ма и нейното п-ьлно провеж
дане. С това биха могли да 
се позаиимаит общинските 
културни общности и сьотве 
тпнте комисии при общинс
ките обществено-политичес
ки организации.

културна общност е 
да участвува пъп финанси- 

майски

готоваЦЕНТШТ ЗА КУЛТУРА БЛОКИРАН ранете на такива 
срещи.

Осъществяването на тези
идеи наистина изисква изве 
стни усилия за изработване 
на добре обмислена програ-

цялата народност. То 
ва би допринело за създава- 

културни ценности от 
страна на българската народ 
пост, които тя ще внася в 
общоюгославскотс* културно 
съкровище; създадените

в една или друга

II айскнте срещи в Дими- 
|У| тровград, като една от 

най-големите и най-зна 
чителнито културни маннфе 
стачни, която обхваща и ан
гажира почти всички струк 
тури г общината а през пос
ледно време получи по-ши- 
рокн размери като среща на 
народностите, западна в се
риозни трудности.

Тази година онези, конто 
сс ангажираха в подготвяне 
то и изпълнението на програ 
мата положиха усилия сре
щите да бъдат на съответно 
равнище. Естествено около 
реализирането на програма
та. имаше известни материал 
ни разходи. В течение на по 
дготовките и изпълнението 
на. програмата не съществу
ваше от финансова гледна то 
чка. никаква опасност за про 
веждането на срещите. Про
грамата сс реализираше, 
оформяваха се сметки, за 
плащаха се разходи от ка
сата на Центъра за култура 
от средствата предназначе-1 
ш-: за редовна дейност и пр. 
Когато Майските срещи за- 
връшиха зададе се и тъмни
ят облак над касата на Цен
търа за култура. Стигна се( 
до положение, че той да из
празни касата си, а сетне за* 
почнаха да пристигат и тьж' 
бж5. Така онези, които най- 
-много буквално тичаха око
ло провеждането на Майски0 
те срещи се намериха в по
ложение да нямат пари за 
лични доходи, а за другатаг 
дейност и дума да не става.- 
Финансиерите, на които се

разчиташе да участвуват в 
покриване разходите не от
пуснаха търсените средства. 
Общинската скупщина, въп
реки настояванията на дирек 
тора на Центъра за култура, 
но прояви нужното разбира 
телство. И очакваните сред
ства от Републиканската кул 
турна общност не стигнаха, 
поради ясно обосноват! ус
ловия.

щи на

Милс ПРИСОЙСКИНС

вече Интеграция в Босилеградскотрадиции 
дейност биха се пренасяли 
от една в друга среда — от 
димитровградската в босилс 
градската и обратно; изпъл
нители на отделни програ
ми от Димитровград биха 
участвували в Босилеград, а 
изпълнители от Босилеград 
биха сс представили предди 
мнтровградската публика. 
Този начин на сътрудничес
тво би допринесъл за но-голя 

сближаване, занозванс и 
разбирателство в разрешава 
пето и на други проблеми. 
Включването на сурдулиш- 
ка, бабушнншка, пиротр|<а и 
други общини 
или от сръбска националност 
и чрез участието на ансам
бли от другите народности 
би се стигнало до организи
рането на твърде интересна 
манифестация на народите 
и народностите в Сърбия, ко 
ято би допринасяла за укре 
пване на тяхното братство и 
любов.

Край няма ли?Поради известни обстоя
телства стигна се до положе 
ние когато трябваше да се 
покрият направените разхо- 

V дн да сс говори за основна
та концепция и орнентнров- 
ка на Майските срещи. По
стави се въпрос дали тс имат 
перспектива за обогатяване 
като общинска манифеста
ция в областта на културни
те дейности, фолклора и спо 
рта или са узрели услови
ята да получат по-шнрокн 
размери. Съществуват досуа 
аргументирани 
по конто 
могат да бъдат манифеста
ция на културните и спорт
ните активности на цялата 
българска народност в Югос 
\авия. Основните аргументи 
са, че през втората полови
на на май, а особено на Де
ня на младостта се провеж- 
\ат програми от културни, 
фолклорни и спортни изпъл 
зения по всички центрове 
ча народността. Тогава защо 
гази активност да се обеди
ни по ясно изработена про
грама и, вместо районни и 
общински манифестации, не 
са организират Майски сре

никъде НС е направено дру
гаде. Резултатът е ясен — 
нищожни средства за фон
довете, въртене в кръг е ма
лкото оборотни средства и 
загъване на някои”.

А затъваме действиетлно 
има. Неофициално се носят 
слухове, че проверките пока 
звали големи загуби в една 
кооперация. Те не са от кра 
жби, а от надпреварата, ко
ято с години продължава ме 
жду всички стопански орга
низации в Босилеградско.

ОТ 1 СТР.

за своето 
или коопера-

бителския динар 
предприятие 
цпя, без оглед па опасността 
да сс фалира. Казва сс 
пример, чс транспортното 
мало друг избор, защото ко 
операциите и другите купу
вали свои камиони и отне
мали товарите на. транспор
тното. А то пък за сметка на 
това ще открие магазини за 
текстил, храни и друго.

В тази лоша игра губят 
всички. Предприятията пра
хосват голяма част от печал 
бата си, защото я инвести
рат в ненужни обекти, А по 
требитслят, съвсем невинен, 
плаща, за лошото стопанис
ване и със своя динар.

мо ка
ня

смесени

концепции, 
Майските срещи

Един на шега даже каза и 
никаква изненадатова.

тук няма да бъде, ако след 
транспортното се яви гимна
зията или болницата да ис-

Така концептирани и про
ведеш* Майските срещи би
ха излезли от сегашните об
щински и прераснали в кул 
турно-фолклорна-спортна ма 
нифестация на цялата народ 
ност и по-широко — на об- 
щорепубликанско равнище. 
Тогава и Републиканската

ИЗХОДЪТ
ка право за изкуп на доби
тък или за отваряне на го-Директорът на коопераци

ята в Босилеград има мне
ние по въпроса. „Изходът е 
в интеграцията, а тя никак 
не ще е трудна и сложна. И 
кооперациите, и другите са 
съвсем едно по дейност — 
търговия и то сравнително 
дребничка за. нашето време 
и изисквания. При интегри
рането ще е нужно да се по- 
разпредели кой с какво ще 
се занимава —■ с търговия, с 
изкуп, с производство, с 
транспорт. И работата ще 
тръгне. А така губим всички. 
Зарад конкуренция агнетата 
и при загуба се плащани от 
първия до последния ден на 
изкупуването по 13 динара 
килограм живо тегло, което

СТИЛ НИЩ!.

Струва ни се, че изходът 
е лесен. Но думите трябва 
вече да бъдат материализи
рани. Ако личните сметки 
на отделни директори и сче 
товодители са бариера, защо 
то бъдещето единно предпри 
ятие, няма да има сто дире 
ктори и счетоводители, ще 
е нужно енергично действие 
на другите сили в комуната 
— скупщината и партийна
та организация. Защото по
някога си струва и енергична 
политическа намеса, щом о- 
пасната игра продължава бе 
зкрайно.

Две сесии на Общинската скупщина в Димитровград

ИНТЕНЗИВНО ПРЕД ГОДИШНИТЕ ПОЧИВКИ
ОТ 1 СТР. та и пясъка, решение за ре

гулиране на движението, 
планово стопанисване с го-

отидоха на заслужена почи
вка.преимуществатаределящ 

при заемането в трудовите 
и останалите организации. 
Тоя договор вече няколко ме 
сеци бе на разискване, а по 
дписаха го общинската ску
пщина, общинският синди
кален съвет, общинската ко
нференция на ССРН, Общин 
ската конференция на СюМ 
Скупщината на общността 
за заемане в Ниш.

Освен това, отборниците 
приеха й редица решения: 
за създаване на Служба по 
обществени приходи, както 
и финансирането на тая слу 
жба, заключителния баланс 
на бюджета за 1971 година, 
изменения и допълнения на 
решението за най-високите 
цени за отделни произведе
ния и услуги. Също така бя
ха одобрени заключителни
те сметки от облаганията и

Разбира се, обемният мате 
риял „принуди” отборниците 
някои точки да

рите, отделяне на средства 
за жилищно строителство и разгледат 

бегло, но общо — в къс срок 
завършиха обемна работа, 
която дава възможност 
нормална и безпрепятствена 
обществена дейност.

пр.
Двете сесии на дневен ред 

имаха общо към педесетина 
точки, което изисква от от
борниците особено напреже 
ние, така че след тази интен 
зивна работа действително

за

Ст. Н. М. Н. Н.

ДЕНЯТ НА ТАНКИСТА теля, подкрепвайки пролетер 
и ударни бригади. 

През март 1942 година се фо 
рмира танкова рота при Пъ
рви корпус на НОВ в Хър
ватско. Същата участвувала 

много борби в Лика, Кор- 
дуи и на Хърватското край
брежие.

След капитулацията на И- 
талия, през септември 1943 
година бяха пленени

ряд с 45 танка и 45 бронира 
ни коли, които успешно по
магали и подпомагали Цан- 
каровата и Прешерновата 
бригади. През пролетта 
тото на 1944 година са фор
мирани танкови части в Сла 

това

ските

Създаването и развитието 
на нашите танкови части е 
свързано непосредствено със 
създаването

ли чувствителни загуби на 
неприятеля. И в Черна гора 
при Вилус, били 
три танка и също били вклю 
чеии в борбите за освобож
дението на Ластва. В 
лото на 1942 година в Лика 
бил формиран първият 
ков

и ля
впленении развитието 

на партизанските отряди на 
Народоосвобителната вой
ска на Югославия. Отнети 
от неприятеля най-напред са 
употребявани отделни танко

вония и Босна. През 
време всички тези части бя
ха формирани 
но от пленени танкове. Ос
вен съвсем малкото

нача-
изключител-данъците на гражданите за 

1971 година, заключителните 
сметки на общинските фон
дове, както и приети финан
совите планове 
ските фондове.

Отборниците също приеха 
решение за определяне 
отделни площи в промишле
на зона на градоустройстве
ния план.

На сесията пък, състояла 
се на 12 юли т.г., отборници 
те разгледаха отчетите 
бюджетните приходи за пе
риод от 4 месеца, за възпита 
телно изоставените малолет
ни деликвенти, отчет на „Ус 
луга” за стопанисване с жи
лищата.

Отборниците се запознаха 
и с обществените договори 
за личните доходи на орга
ните и службите на ОС и 
функционерите в общината.

На сесията бяха приети и 
няколко важни решения, ка 
то: за заплащане на водата, 
основаване на фонд за бор
ческа защита, фонд за вода

тан-
взвод. На Кордун, при повече

танкове, така че бяха фор- число
ранени танкисти, екипажитеОТ ТАНК ДО 

БРИГАДА
на общин- се състояли предимно от шо 

фьори, механици и артилери 
сти или съобразителни и 
храбри бойци. Най-често

на
тан

кове били употребявани за 
нападение на населени мес
та-укрепления. Редовно са изза ползвани и като подкрепа на 
пехотата. В началото 
падани комуникациите и то 
при най-укрепените места, а 
редко се действувало извън 
пътищата. Но по-късно, кога 
то били снабдени 
чно гориво, заобикаляли и 
нападали неприятеля в тила.

ве, които не са употребява
ни дълго. По-късно са плене
ни повече танкове и така се 
създавали танкови роти, а 

и батальони. Макар 
неопитни тези танкови роти 
много помагали в борбите.

Босанска Дубица и други 
градове танковите части дей 
ствували
против същия неприятел, от 
когото били отнети.

През февруари 1942

мирани танкови батальони 
при Върховния щаб и глав
ните щабове на Хърватско и 
Словения. Първият е водил 
успешни борби при Син- Ку 
прес, Травник и Дивно. Ба
тальонът при Главния 
на Хърватското

са на-
твърде успешно

после

годи
на частите на Трета ударна 
дивизия, в борбите за Про- 
зор, пленили 12 танка, от ко 

:■ била формирана 
ва рота при Върховния щаб. 
1я действувала 
появявала

Първите четири танка, пле 
нени през есента 1941 годи
на, не останали неизползва
ни. За пръв път били

с достатъ-щаб
успешно до 

принасял, за засилване на 
останалите части при борби 
те за Цазин, Огулин, Ощо- 
рия и Карловац. Танковият 
батальон при Главния щаб 
на Словения

ито танко-_ упот
ребени в борбата при Крагу 
евац, а няколко дни по-къс
но в нападението на Крале- 
во, където с ненадейна ата
ка и ефикасна борба нанес-

След завършване 
ните курсове в Италия и Аф 
рика, по заповед на Върхов
ния комендант на НОВЮ, 
на 16 юли 1944 година бе фо

често и се 
там, където неп- 

най-малко я очак
вал, така че нанасяла

на нуж-
риятеля,

чув-
ствителни загуби на неприя- прераснал в от
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Ооществено-политическа хроника Земеделието и стопанското развитие на
димитровградска общинаИМА ЛИ ОТГОВОР?
РАЗВОЯТ ДО 1965 ГОДИНАДоста време изтече, откак 

случаят на кооперацията в 
Звонци бе регистрирана от 
органите на преследването. 
Общинският съд вече произ
несе присъда за стопански 
криминал, незаконна рабо
та, мудност в работата и пр. 
с една дума за „стопански 
хаос". Но това не е и не мо
же да бъде достатъчно. Не
достига, което е всекиднев
но в нашата практика, обаце 
ствен коментар, политичес
ка акция и анализ докрай да 
бъдат открити причините, 
които са благоприятствува- 
ли за токова домакинствува 
не и да се оценят последст
вията от него.

Преди всичко, забавило се 
е откриването, но и все още 
не се действува организира
но от страна на Съюза на 
комунистите в Звонци. Мо
же би и затова, че в „афе
рата" имат пръст и някои 
негови членове. Още по-необ 
ходимо е да се използва яви 
лото (не)разположенне на 
хората от Звонци за по-пре
цизни политически и общес
твени диагнози, за да ги при 
общят решително да се про
тивопоставят на политикан- 
ството и групировките, от 
които не са имунни и някои 
влиятелни хора. А създаване 
то на такъв подходящ кли
мат на никого не е така не
обходим, колкото на самата 
партийна организация в Зво
нци, като носител на всичко 
прогресивно и революцион
но.

де оценка за димензиите на 
политическата афера и да 
предприеме мерки против 
носителите и против онези, 
които са дали възможност 
за вредни действия, показва 
йки така на гражданите, че 
съществува здрава организа 
ция и идейно-политически из 
раснала сила, способна да 
се противопостави и защити 
техните интереси.

Въпреки напора на общин 
ските ръководства организа 
цията да предприеме нещо, 
секретарят отговоря, че не 
може да събере всички чле
нове! Освен това нито с ед
на дума не е търсена помощ, 
нито е предложено какво 
да се прави. Изглежда, че 
това е само претекст, което 
прикрива манталитета за не 
укоряване, манталитет, кой
то същевременно значи и и- 
дейно-политическа незря

лост и непоследователна ре- 
волюцнонност. Най-голямо 
удоволствие при всичките 
тези оценки би било да бъ
дат прекалено остри!

Обаче разсъжденията во
дят към друго направление. 
Често четем във вестниците, 
че тази или онази партийна 
организация е разформира
на и че от нея са изключе
ни онези, които не схващат 
политиката на Съюза на ко
мунистите или не я поддър
жат.

Ако секретарят не може 
да отговори другояче на въ
проса, защо не се устройват 
съвещания, тогава се налага 
мисълта, че Общинският ко 
митет трябва сам да предпри 
ме мерки в самата организа 
ция в Звонци. И то за да за
здрави и по-ясно изрази по
литическия и революционен 
профил на тази организация 
на Съюза на комунистите.

Стопанското развитие на 
Димитровградско през вре
мето от 1957 до 1960 година 
бе насочено към укрепване 
на материалните произволи 
телни сили и към създаване 
на по-здравна основа за ус
корено развитие. Тогава бя
ха направени първите крач
ки за превръщането на зана 
ятчийското в промишлено 
производство. В областта на 
селското стопанство тези 
крачки водят до съзнаването 
на необходимостта от подо
бряване на материално-тех
ническите условия на труда 
и от инвестиции, в граници 
те на възможното. Кадрово
то укрепване трябваше да 
създаде носител на интензи 
вно селскостопанско произ
водство, а организационно
то укрепване на обществе
ния сектор в земеделието 
трябваше да съдействува за 
по-солидни и разнообразни 
отношения на производстве
но сътрудничество между 
обществения и частния сек
тор на земеделското стопан
ство.

Във всичко това бяха отбе 
лязани значителни резулта
ти през времето от 1961 до 
1965 година. В това време зе 
меделското стопанство до
живя успехи в цялата стра
на. Повече продукция има, 
поукрепва общественият сек 
тор и това се отразява и вър 
ху димитровградското селт 
ско стопанство. В този пе
риод частният сектор на зе
меделието участвува в обще 
ствената бруто продукция с 
27.830.000 динара (в 1965 г.), 
общественият сектор с 

10.210.000, а промишленост
та, която е във възход, осъ
ществява — 31.472.000 дина-

и общественият — 9,54 пъти 
в сравнение с положението 
от 1960 година. Тези резул
тати последваха от подобря
ването на материално-техни 
ческите условия на труда, 
от укрепването на обществе 
ния сектор и от засилването 
на производственото сътруд 
ничество със земеделските 
производители, което осигу
ряваше по-интензивен начин 
на производство.

Но като се наблюдава про 
мяната в участието на отде 
лните сектори от стопанство 
то в брутопродукцията, забе 
лязва се, че:

— индустрията има стре
меж към увеличаване на у- 
частието си в брутопродук- 
ципта на комуната, а

— селското стопанство (ча 
стният
намалява своя дял, и то ряз-

рен развой и интензивирано 
производство. Естествено, ко 
гато казвам това, не мисля 
да отричам пътя на индуст
риализацията. Обаче е било 
нужно да се зачитат начала
та за правилно разположе
ние на отделни производст
вени мощности с оглед на 
природните изгоди и специ- 
фичностите за развитие на 
дадена стопанска област и- 
ли отрасъл, в конкретния 
случай на земеделието, т.е. 
на животновъдството ово
щарството и пр.

Липсата на такава полити
ка на инвестиции в комуна
та повлия бавно да се съз
дават условия за интензив
но развитие на ония земеде 
леки отрасли, за които има
ше и има благоприятни при- 

Развитието 
неинтензивни

сектор, разбира се), родни условия.
на трудово -
отрасли, все още екстензив- 

Дали тези тенденции са ното стопанисване в частния 
били неизбежни, когато ста сектор и слабата оборуде- 

земеделието? ност на обществения сектор 
на земеделието създават и 
ще продължат да създават 
доста трудности на общия 
развой на стопанството в ко

ко.

ва въпрос за 
Веднага можем да отгово
рим, че не са.

Като се изхожда от специ 
фичностите на планинското 
стопанисване, от условията 
за развитие на отделни зе
меделски отрасли и от броя 
на населението, занимаващо 
се със земеделие, било е не
обходимо инвестициите рав
номерно да се ползват как- 
то в промишлеността, 
и в земеделското стопанство 
за да се осигурят по-благо- 
приатни условия за ускоре
но развитие при интензивно 
производство в животновъд
ството, овощарството и дру
гите отрасли, за които тук 
съществуват благоприятни у- 
кажем, че инвестициите в те 
кажем, че инвестиците в те
зи отрасли, за да се създаде 
база за интензивно развитие 
не са били съвсем 
но субективни слабости са 
допринесли ефектът от инве 
стициите да не бъде особен. 
Племенният състав на добн- 

бе значително подо-

муната.

Работна ръка и произво
дителност на труда.

В селското стопанство то
зи въпрос също показва, че 
е необходимо да се осигури 
по-голяма техническа база 
за работа в този отрасъл, 
специално в частния сектор, 
и да се обезпечи по-здраво 
сътрудничество между коо
перацията и земеделските 
стопани.

Като изразим произволите 
лността на работниците, ко
ито работят в земеделието 
посредством осъществения 
бруто продукт от работник, 
получаваме следните показа 
тели:

така

За да не остане всичко са
като и недойзказано — Кон 
ференцията и общинският 
комитет на Съюза на кому
нистите в Бабушница отдав
на се опитват организирано 
да помогнат на партийната 
организация, която на тази 

отдавна е трябвало да 
свое заседание, за да да

малки,ра.
Селското стопанство в два 

та сектора следователно по 
казва значителен растеж — 
частният сектор — 2,69 пъти

— в промишлеността 
бруто пр. на един 
работник

— в обществения сек
тор на земеделието

— в частния сектор на 
земеделието по ак
тивен работник

31,3
тема
има

тъка
брей, значително бе направе 
но и за подобряване на ово
щарството, но също е тряб
вало да се помогне на част
ния сектор с разнообразни 
форми на сътрудничество с 
обществения сектор, за да 
внедри пазарните условия 
на производството и съотве
тно — продажба на пзлише- 
цитс. А това всъщност лнп-

М. Б. 33,8

3,6лшца, способни да команду- 
ват своите части 
да ползват техниката и да 

нови генерации

части наДнес бронираните 
нашата Армия са въоръжени 
с най-модерна бойна и дру
га техника. Освен най-съвре- 

танкове, бронирани 
снабдени с най-

рмирана първата танкова 
бригада на Народноосвооо- 
дителната войска на Югосла 
вия. Бригадата имала чети
ри танкови батальона с око 
ло 100 бронирани коли. Пре 

била на остров 
а по-

успешно
(изразено в 000 нови ди
нара, според данни за 
1965 година).

Произлиза, че през 1965 го 
дина земеделието от обще
ствения сектор е било по- 
производително от промиш
леността, въпреки слабата 
техническа база, обаче в ча
стния сектор производство
то е изразително екстензив
но, което между другото ид
ва и от удребнеиостта на сто 
панствата и от липсата

производ-

Младен Димов

(В следващия брой — Зе
меделието до 1970)

подготвят 
войници. Те проявяват доста 
тъчно инициатива и способ
ност за осъществяване зами 

на общонародната от-

менните
те части са 
съвършенна техника — бро 
нирани транспортьори, само 
ходи, противовъздушни оръ
дия и противотанкови раке
ти, най-новите постижения на 
електро и радио-техниката, 
инфра-червена техника за 
нощно наблюдение, съоръже 

па подводно и повърхно 
преминаване на водни

хвърлена
Вие през месец август, 
сле на брега и действувала 

борбите за освобождение- 
Далмация, Херцегови

на, Бихач, Лика, Хърватско
то крайбрежие, И стрия и 
Триест. -

На Сремския фронт. Вто
ра танкова бригада, форми
рана на 8 март 1945 година 
в СССР, действувала като 
подкрепа на пехотата. При 
пробива на Сремския ФР°нт 
тази бригада подкрепила н 
рва пролетарска и 21 диви- 

посока към главното

слиге 
брана.

Многобройнитс военни уп
ражнения показват 
та боеспособност. Те показ- 

колко пашите бропнра-

сваше.
Тук обаче не трябва да се 

мисли само за преките ин
вестиции в земеделското сто 

От първостепенно 
значение за частния, и даже 
обществения сектор, е раз
вита инфраструктура, което 
ще рече 
пътища и под. Първите стъ
пки в това отношение се пра 
вят едвам към края на пери 

от 1966 до 1970 година, 
а по-значителни резултати 
се осъществяват едвам сега.

голяма-в
то на

ват
ни части познават система- 

общоиародиата отбра
на! гство.

та на
па. Съдействието с останалиния

стно 
бариери и т.н.

С тази модерна техника ра 
войни-

електричество,те родове, партизански и гс- 
части е все по- на

риториялии 
голямо и на това поло са по- 

зпачителпи резул-
специалнзнрано
ство.ботят млади хора

техните командири. стигнати
тати.

ците и
Огромно число командири 

млади хора със завър 
военни и други учи-

ода

са все 
шепи

Никола Матисвич Б периода ог 1960 до 1965 
година структурата на капи 
таловложенията е била:
— в промишлеността 71,3•/•
— в селското 

стопанство
— в другите области 15,7%>

зия в
нападание на Първа армия 
гонейки и унищожавайки не 

през Срем, Славо- 
по-натагък до оконча-

приятеля 
ния и 
телното 
нашата страна.

В суровата школа на вой
ната нашите бойци научиха, 
че решителна роля в борба
та, освен Техническото обо
рудване, на първо място има 
човекът, неговата съвест, лю 
бовта към родната земя, сво 
болата и обичта към своя на

13,0°/ о
освобождение па

100°/оОБЩО

Този процент кагшталовло 
жения за селското стопанст
во о бил недостатъчен да о- 
сигури върху вече подобре
ните условия 
напека дейност един уско-

иа селскосто-

род. . 1
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Из Нашите общиниИз нашите общини * Из нашите общини *
Срещи и разговориЗа единодействие 

между общините Инженер Цанич влюбен 

в Звонска баняЗа-
общини

ще бъде още по-голяма. 
щото неразвитите 1 
ще могат да се развиват еди 
нствено ако притежават про 
грама. Тъй като общините, 
в които живее българската 

също принадле- 
неразвитите, трябва

Общините, в които живее 
населението от българската 
народност твърде малко

и все още ня-
изостана. Но ето има някои 
„дреболии" които трябва“ да 
се допълнят, 
съвременният турист. На пъ 
рво място в 
трябва да се направят душо
ве, да може хората да се из 
мият преди да влизат във 
водата. Трябва да се подоб
ри чистотата около клозети-

си
сътрудничат

общ език по много жн- МЕЖДУ летовниците на Звонска баня и 
дина заварихме виж. ЙОВЛН ЦАНИЧ, който 13 го-

почивка. За това 
на ба-

тая го-
Това изисквамат

знени въпроси на народност 
та Затуй често излизат пред 
републикански институции, 
органи и ведомства с разли
чни, понякога и противопо
ложни изисквания и стано-

!народност 
жат към 
да изградят единни стаиовн- 

най-важните пробле- 
иародността. Особено,

дини прекарва тук годишната си
той запознал хората, ръководителите 
проблемите на същата. Тая година узнахме, 

че той безплатно прави елаборат за въвеждане на

главния базенвреме 
пята ища по

ми на
когато става дума за въпро- 

по-широко 
народ-

душове във банята.
Помолихме другаря Цанич да ни отговори на 

въпроса какво го свързва с банята:
вища.

Приблизително такава ми- 
гласно бе изказана, и то

си, конто имат 
значение за цялата 
ност, какъвто например е въ 
проса за обучението в учи
лищата, културата и пр.

Разбира се, за да обезпе
чат това общините ще тря
бва да осъществяват сътруд- 

на най-различни

съл
от страна на републикански 
дейци, на неотдавна състоя
лото се съвещание в Ниш 
за проблемите по образова
нието на българската народ-

те.
ма ресторант, храната е до
бра. По-рано, преди тринаде 

години, една група люби 
тели па банята се събирах
ме само в едно помещецие 
където сега е кухнята на ре
сторанта. Аз пропагирах ба
нята в Ниш и резултата :не

— Преди всичко аз оби
чам древните предели, а то
ва намирам тук в Звонска 
баня — каза другарят Ца- 
нич. — Освен това околност 
та предлага хубави терени 
за разходка, а да не гово
рим, че тук обикнах и хора-

За тринадесет години на
пълно се запознах с бамята 
и нейните проблеми. И каз
вам ви в Техническата шко 
ла в Ниш има 20 преподава
тели и всички биха прекар
вали годишната си почивка 
тук, но няма къде. Ето сега 
вече няма свободни места. А 
ако имаше добър път?

За водата и да не говорим. 
Тя има радиоктивни свойст
ва. Сега забелязах, а това и 
проверих, в главния резер
воар топлата вода се смесва 
със студена и по този начин 
намалява толината на вода
та. Това трябва да се попра-

— Вие проучвате и лекови 
билки около банята?сег титеност. иичество 

равнища — между училища, 
образователни и културни 
общности, общинските скуп 
щинн, стопански организа-

Нуждата от сътрудничест
во между петте общини, в 
които главно живее населе
нието от блъгарската народ- 

— Босилеградска, А11'

Да, още от първата годи
на, когато дойдох започнах 
да събирам билки и да ги 
подреждам според учебника 
„Лековити билки и живот"

ност
митровградска, Сурдулишка, 
Пиротска и Бабушнишка — 
неведнъж е изтъквана. Раз
бира се, правени са и опи
ти, а постигнати са и части
чни успехи, главно между 
географически по-близките 
общини, като например меж 
ду димитровградска, бабуш- 
нишка и пиротска община.

Досегашните скромни ре
зултати между двете общи
ни, в които населението по 
чти цялостно е от българска 
та народност — босилеград
ска и димитровградска, обе
ктивно се дължат на факта, 
че тези две общини физиче
ски са доста отдалечени.

Въпреки това не може да 
се каже, че досега не се е 
контактирало. На различни 
равнища и по различни по 
води представители на тези 
две общини се срещаха и 
разменяха мнения. Но като 
че ли с това се изчерпваше

та.ции.
Единодействието между об 

щините, както бе казано на 
съвещанието, ще даде въз
можност на общността, спе
циално на републиката, ця
лостно да решава наболяли- 
те въпроси на българската 
народност и по-целесъобраз
но да оказва помощ.

С други думи, ако общини 
те не намерят общ език и 
ако и занапред се явяват 
пред общността с различни 
становища и изисквания, съ 
ответните републикански ор 
гани и институции обектив
но ще бъдат затруднени бър 
зо да решават. А това зна
чи да се отлага решаването 
на въпроси, които не търпят 
отлагане.

Ето защо, окончателно об 
щините трябва да установят 
такива връзки и форми на 
сътрудничество, които ще 
им осигурят ефикасно и на
временно единодействие.

, и дойдох до заключение, че 
банята има 22 ра-тук около 

стения, които могат да се
използват.

По-рано учителите от Звон 
ци бяха се заинтересували и 
събират билките, но сега ка
кто се научих са спрели с 
акцията. Мисля, че 
които идват тук, ако 
рат тези билки и през зима 
та ги употребяват ще имат 
двойна полза.

хората
съби-

ви.

— Вие сте твърдили, че 
тук билките са радиоактив
ни?

— Вие сте се предложили 
доброволно да направите 
план за въвеждане на ду
шове? — По този въпрос трябва 

да кажат думата и учените. 
Аз мога да кажа, че от тях 
имам голяма полза и ги пре
поръчвам на хората 
идват тук. Убеден съм 
само една година някой дой 
де и понесе със себе си ле
ковитите билки и на 
година ще дойде.

сътрудничество им.
Необходимостта от съгла

суване на акциите занапред
— Да, трябва да кажем, 

че банята има напредък. И- Йован ЦаничСт. Н.
които

ако
В кооперация »НАПРЕДЪК« ако ние плащаме за заплож

дането на кравите, или дава 
ме аванси за тор и семена, 
това си е наш риск. Утре, 
когато дойде време за про
дажба на телето или друга 
продукция, селянинът отива 
при оня, който най-много му 
дава. А сигурно повече ще 
му даде този, който не е $ло 
жил ни динар в репродуци- 
рането.

друга

СЕЛЯНИНЪТ Е ОСТАВЕН Б. Николов

СЕБЕ I

Той чака интеграцията. То 
гава, вече, ще можем да на
мерим средства и кадри за 
Сега сме търговци, взимаме 
добитъка

Тези дни в босилеградска- 
та кооперация приключват 
с половингодишния баланс. 
В множеството бройки най- 
радваща е тази, която им 
казва, че няма загуби и че 
пет-шестнадесет милиона 

стари динара ще влязат във 
фондовете, като печалба. За 
бедничкото предприятийце 
това е много пари и радост.

Но тази печалбица, мере
ща се с малкото милиони,) 
не^е набрана из полето от 
собствена продукция. Все е 
това динар, който през обо
рота и постъпил в касата на 
кооперацията от няколкото 
дюканчета и от изкупа на 
добитък и траверси, които 
земеделските стопани пред
лагат на пазара.

„Няма да се лъжем — ка
за директорът на коопераци 
ята Васил Захариев — ние, 
и другите кооперации, само 
името си носим. Иначе сме 
си чисто търговски организа 
ции, каквато е и „Слога"

тук, защото полето и ферми 
те никак не ни интересуват. 
А защо не ни интересуват е 
ясно. Опиташ ли се в про
изводството — има опасност 
да пропаднеш. Продукцията 
тук е скъпа, а пазарът не мо 
же да плати нашите разно
ски през цената".

А в тяхно владение са над 
две хиляди хектара — боси
леградска земя — които мно 
го искат, а малко дават, и 
които за нещастие даже И 
не ги знаят къде са. Част от 
тях била подарявана, прена- 
сана на тяхно име, но пар- 
сяна, национализирана и пи- 
целите сега мъчно се откри 
ват къде са. От цялата тая 
огромна земя се обработват 
едва десетина хектара, а 
другото стои и дивее.

Кооперацията всъщност 
живее както и другите пред 
приятия — от селянина. Той 
с техен потребител на стоки 
от дюкяните и техен достав
чик на добитък и дърво. Не

официално се твърди, че о- 
боротът по магазините въз
лиза на повече от 700 милио 
на стари динара в месеца, 
които делят помежду си ня
колко организации. Босиле- 
градската кооперация 
ример е изкупила от селяни 
те добитък и дърво за бли
зо 200 стари милиона. А 
„Слога", а Горското? ’

Но селянинът е 
на себе си. Никой 
загрижил да му осигури по
мощ в производството, да
же и чрез упътване. В резул 
тат на това, редом с други 
причини, постепенно намаля 
ва добитъкът, особено дреб
ният, а племенният 
клони към лошите породи.

Директорът на коопераци
ята обясни защо е така. Мно 
го сме изкупчиците — каза. 
Ако беше един, щеше да се 
загрижи и да осигури усло
вия за солидно възпроизвод 
ство в селското стопанство. 
Така е невъзможно, защото

му срещу плаща
не „на ръка" и това е всич
ко.

нап- м. н. н.
Ш;

оставен 
не се еМ

■а,. .

състав

' ■

(Снимка В. П.)
ИвШвШ
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Из нашите общини * Из нашите общини Из нашите общини
Димитровград "Г-/ 777!

;75;
Подобряване на 

здравната служба
V? ШШ Ш■ • -

Изглед от 
ДимитровградНа 13 юли в Здравния дом 

в Димитровград бе проведе
но съвещание за изгражда
нето на амбулатории в села
та Т. Одоровци и Смиловци. 
В разговорите взеха участие 
представители на Република 
нския завод за социално о- 
сигуряване, представители 
на Завода за социално оси
гуряване от Пирот и Димит
ровград, представители на 
Общинската скупщина и 
Здравният дом от Димитров 
град.

бва да бъде построена до 
края на годината. Проблеми
те, свързани с локацията на 
тоя обект са решени и се о- 
чаква работите да започнат 
до края на тоя месец. Обек
тът ще строи строителното 
предприятие „Градня".

Освен здравната станция 
в Т. ..Одоровци, на територия 
на общината до края на та
зи година, трябва да се по
строи амбулатория и в Сми
ловци. Както в Т. Одоровци, 
така и тук, се закъснява със 
строежа. Проблемът е същ 
— лоцнране на обекта. Оча
ква се в течение на тоя ме
сец да бъде намерено място 
за изграждане и да се започ 
не със строенето през месец 
август.

Средствата за амбуланто- 
ринте обезпечава Република 
нският завод за социално о- 
сигуряване, а с известна сума 
участвуват и Заводът за со
циално осигуряване от 
рот и Общинската скупщи
на в Димитровград.

Както е предвидено, 
амбулаторните трябва да бъ 
дат екипирани с по един ле 
кар, стоматолог, акушерка, 
медицинска сестра, патрона 
жна сестра и лаборант.

Недостатъчна грижа за 

малолетните нарушители
Освен разговорите, отна

сящи се за построяване на 
амбулатории в Т. Одоровци 
и Смиловци, на съвещание
то се прие решение да се по 
строи амбулатория в село 
Славния. Тая амбулатория 
ще ползва населението от 
Висок, както от пиротска, 
така и от димитровградска 
община. Строежът на тоя о- 
бект трябва да започне тази 
година, а работите трябва 
да привършат през 1973 го
дина. Засега Републикански
ят завод за социално осигу
ряване обезпечава 150.000 ди 
нари, а Заводът за социално 
осигуряване в Пирот 30.000 
динари.

Строежът пък на амбула
тория в Т. Одоровци, най-се 

може да започне. Тя тря

На заседанието на Общин 
ската скупщина, състояло се 
на 12 юли в Димитровград, 
бе разгледана информацията 
за малолетни престъпници и 
пренебрегване на тяхното въ 
зпитание.

Макар, че отборниците от 
двете камари на Общинска
та скупщина, приеха инфор
мацията без дискусия, смя
таме че към тоя проблем е 
нужно по-сериозно отноше
ние.

Смятаме, че тоя проблем е 
не само актуален, но и на
лежащ. Не е достатъчна ед
на обща информация, през 
която бегло се минава и за 
която дори никой не разис- 
кба. Не е достатъчно да се 
констатира, че през 1970 го
дина са отчетени 23 престъп 
ления от страна на малолет
ни лица и това число се уве 
личило на 40 или почти със 
100%.

Поставя се въпрос: какво 
е направено през 1971 годи
на, тези и такива случаи да 
намалят; какво конкретно 
се предприема в тази годи
на; дали е достатъчно само 
да се констатира; какво се 
предприема за възпитанието 
и превъзпитанието на таки
ва лица; дали компетентни
те служби в Общинската

скупщина са водили поне е- 
дин разговор с такива лица 
и дали са предприети мер
ки за ресоциализация им? По 
върхностното наблюдаване 
не е достатъчно.

В информацията е изтък
нато, че във възпитанието на 
едно дете участвуват роди
телите и околната среда. По 
ставя се въпрос, какво е пре 
дприето средата да действу
ва положително и какво е

Пи

тия предприето и дали са воде
ни разговори с родители на 
такива лица.

За съжаление, оставаме с 
впечатление, че тоя проблем 
беше наблюдаван доста бег
ло: а в Спортния център десе 
тки малолетни лица все още 
играят комар и „оформяват 
своята личност”.

Без да се спираме в тоя 
момент на данните, изнесе
ни в информацията, ще си 
послужим с един 
пример. Дали някой от от
борниците през тия дни е 
посетил Спортния център в 

• града? Навярно, не е. Защо 
то ако беше направил тако
ва посещение на Спортния це 
нтър (градски парк), ежедне 

може да наблюдава ед-

типичен

А. Д.тне
А. Д.

вно
на и съща картина.

Над двадесет малолетни 
лица, с цигара в уста, игра
ят комар. Тоя комар ^не се 
играе за „развлечение”, а за 
пари. В един момент могат 

спечелят или загубят
Път до Милевци

да се
десетина хиляди стари дина 
ри. А това е достатъчно пси 
хата на младежа да бъде по
стоянно под напрежение, ко 

не остава без последст-

Досега в с. Милевци се пъ 
туваше пеш или с воловскн 
кола, понеже от махала До
бри дол (Босилеград) до Ми 
левци пътят бе тесен и не
проходим за камиони и път
нически кола. Местната общ 
пост обаче реши да построи 
пътя.

Тези дни, след двуседмич
на доброволна работа на хо 
рата • от селото, подпомогна
ти от булдозера, който нсот 
данна набави общинската 
скупщина, завършиха пътя. 
Всъщност, направен е път в 
дължина от 3 км и широчи

на от 4,5 метра.
Средствата за построяване 

то му осигуриха съвместно 
местната общност н Фондът 
за пътшца при общинската 
скупщина, н то: 30% даде ме 
стната общност, а 70% фон

сто
вия.В Димитровград създа 

ден фонд за водите
В информацията, между 

„Под 
възпитанието

другото, е написано: 
у грозено във 
дете, подразбираме всяко де

дът.
Примерът на мнлевчани 

трябва да последват и оста
налите села. Още повече, чете, което в развитието си со 

циалио е угрозспо и по тоя 
начин не може правилно да 
се развива”. След това е ка
зано, че това е състояние, в 
което родителите и средата 
не дават достатъчно възмож 
пост 'за правилното

и по тоя начин детето

на разположение им стон 
булдозер и че много между- 
селскн и междумахленскн 
пътища не са в добро състоя 
ние, дори са непроходими.Също така, фондът и- 

ма задача да финансира сне 
циалнитс служби, които ще 
изработват различни плано
ве и се занимават с изследо- 
вателно-научна работа, отна
сяща се до водното стопапст
во. -Особено внимание трябва 

обърне па защита на

Отборниците от двете ка- 
мари на Общинската скуп
щина, приеха решение за 
оформяване на Общински 
фонд на водите. Фондът е о- 

, формен е цел последовател 
но да обезпечава финансови 
средства за обществени нуж 
ди в областта на водното сто 
панство за територия на ди
митровградска община.

Фондът ще финансира под 
държането и изграждането 

обекти и постройки за 
наводнения, регу- 

течение

Б. К.

разви
тие
няма да бъде правилно въз
питано. По-нататък следват 
известни заключения, които »Тенстипнопор« между 

първенците
да се
водата от замърсяване. 

Доходите на фонда са ус- 
част

слагат под въм-педиага со 
росителен знак, тъй като сс 
казва: „Нямаме точнатановени. Освен една 

от данъка, който плащат гра 
ждаиите, също ще се взимат 

таксите за упот-

еви-
иа денция за такива деца но ги 

има”. Информацията, освен 
с данни, взети от съдията за 

гово-

защита от 
лиране на речното 
и защита на площите от еро приходи от 

реба на водата, такси поради 
на водата и та

пи машини в Лесковец. До
сега в своя собственост то 
има 2 златни и 3 сребърни ме 
дали. На същия панаир е 
сключен търговски договор 
за доставка на стоки от че
тиристотин хиляди динара.

„ТекстикоПредприятието 
лор“ в Бабушница през после 
дните пет години постига за 
видни резултати. За тях гово 
рят и миогобройинтс приз

зия. нарушения, които ио 
рят нищо, дава психо-социал 
пи обяснения, които 
пъти са коитрадикторни, не
пълни и недостатъчно 
кретии, обща и без приме-

Освен това, средствата на 
фонда ще се ползват за из
граждане и реконструкция 

мелирационни и лрух*и во 
стопански обекти и обе-

замърсянане
кси за
камъка и т.н., 
дат плащани от страна 
гражданите.

ползване на пясъка, 
които ще бъ-

чссто
на на мания, които получи на по 

следния международен па 
нпир па текстил и текстил

кон-дио
кти, които са предвидени в 
обществения план на общи-

А. Д. ри.
пата.
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т. ОдоровциПри косачите от

Мица Александров: ЗА ЕДИН ДЕН 

ОКОСИХМЕ ЦЯЛ ХЕКТАР ЛИВАДИ
вач, но задържам го тук 
край мене да ми помага.

Дядо Мица засука муста
ците доволно и продължи.

_Ето тези ливади, които
виждате тук, горе до върха, 

от звончанци и

Поганово с тазгодишната ре-позиаха 
колта.

— Имам иече 67 години — 
каза Мица Александров

сто все още косим заед- 
сина ми, който е ши-

В „Задслье" в синора 
Т. Одоровци се срещнахме с 
косачите МИЦА АЛЕКСАН
ДРОВ и сина му Стоимен Л- 
лсксандров. По време 
правената почивка те ни за-

на

Изкупуване на малината 

привършва
нона на-
ио със откупихме 

по тоз иначин продължихме 
Т. Одоровци. Ли- 

дават
синора на
вадите друга година 
повече село, но сега поради 
сушавото лято тревата е по- 
малко. Но и такава трябва 
др. я „омаамо”.

Мица Александров живее 
в наблизо е най-малката ма
хала на селото — има само 

Те са по-близко

сочените предприятия, а 90°/ь 
получават производителите. 
До 20 юли трябва да бъде 
завършено е изкупването на 
малината.

Макар че земеделската ко 
операция има договор за пла 
смент на двадесет и три ва
гона малина, очаква се из
купуването на още. четири 
вагона малина, което всич
ко заедно, с досега изкупена 
та малина, изнася седемнаде 
сет вагона или пет вагона 
по-малко отколкото се тър
си. В сравнение с миналата 
година, тазгодишната рекол 
та е по-малка с около 30.000 
килограма малина.

До 8 юли т.г. в Поганово 
са изкупени 13 вагона мали 
на. Земеделският комбинат 
от Куманово е изкупил 
26.280 килограма, „Вино- 

плод” от Пирот 26.414 кило
грама, „Босна-плод” от Са
раево 25.540 килограма и 
„Джервнн” от Княжевац 
49.460 килограма малина. Це 
ната за малината е от 5,10 до 
5,50 динари.

След изкупването на мали 
ната, ще бъде формирана 
средна цена. Десет на сто от 
цената за един килограм по 
лучава земеделската коопе
рация „Сточар”, която е из
купила малината за вече по-

две къщи. 
до Звонци, отколкото до це
нтъра на Одоровци. Затова 
внуците му се записали ,на 
училище в Звонци. В него
вото семейство има шест 
члена и обработват 10 ха об 
работваема площ.

— Не може да се оплачем, 
добре работим и добре сме. 
На друга година може да с? 
видим в банята, — каза дя< 
до Мица.

Взехме си довиждане. И

Дядо 
Мица 
от Т. Одо-

ровци

докато ние напускахме лцва 
дата косата на Мицо започ
на да свири из ретките тре
ви на „Задеье”.Камбанарията пречи на 

движението
Б. Н.

Четиво за земеделците
ЧететеКамбанарията 

на черквата в 
Клисура се нами 
ра в центъра на 
селото и прелета 
влява туристиче
ска атракция. Но 
поставена е така, 
че пречи на дви
жението Особе
но ще затрудня
ва движението, 
когато се асфал
тира пътят меж
ду Стрезимиров- 
ци и Сурдулица.

Как да запазим прасе 

тата през първите дни 

на живота им

и
разпрост
ранявайте

Онези, които отглеждат 
свине, знаят, че първите ня
колко дни след раждането 
на прасетата са най-критич
ни в живота им. Затова тря 
бва да им се посвети осо
бено внимание.

Всяко прасе след опрасва 
пето трябва да хване своя
та цицка. Добре развитите и 
здрави прасета веднага запо 
чват да доят. В леглото мо-

Особено внимание' трябва 
да се посвети свинята-майка 
да не смачка някое прасе. 
Има повече начина да се 
предотврати това. Добре ра 
звити и здрави прасета са 
немирни и трудно някое 
може да бъде смачкано. Чи
стото и топло помещение е 
главно условие. Защита на 
прасетата се постига и с то
ва, като се слагат греди 
край стените на обора и пре 
гради, където боравят само 

.прасетата.
През първите няколко дни 

прасетата трябва да се сла
гат в по-голям сандък 
кошница, където има сложе 
на слама, а при свинята-май 
ка се пускат да доят от 6 до 
8 пъти дневно.

Нека се
трябва да се запази

В.-г”

Местната общност е взела решение за определен пе
риод да премести камбанарията. Тогава пътят ще се из
прави. Освен това се предвижда и изграждане на нова 
черковна сграда, черквата в Клисура действително ще 
стане привлекателна за туристите.

и

„Братство“
Б. Н.

же да има толкова прасета, 
свиня. Ако прасетата са по- 
колкото цицки има майката- 
вече, трябва да се задоят на 
друга свиня, но ако има сво 
бодни цицки и то при усло
вие, че прасетата са на една 
ква възраст. Но и това изи
сква особено внимание. Най 
-добре е всички ~ 
се напръскат с някаква ми
ризлива течност, така че 
чки еднакво да 
Същото да се 
свинята-майка 
ето. Неразвитите 
най-добре веднага 
странят, така че само

Факти на статистиката
ИЛИ

Говеда и говвждо месо в света прасета да

има предвид, чевсиГовеждото месо е най-търсеното в 
света и неговото потребление постоян
но нараства. Най-много говеда се отгле 
ждат в САЩ, около 110 милиона глави, 
след това в СССР — 97 милиона и в 
Бразилия — около 88 милиона 
Тези страни са същевременно и най-го- 
лемите консуматори на говеждо месо, 
а Бразилия, Аржентина, Уругвай и Кана 
да изнасят най-много говеда и говеждо 
месо. В Европа най-много говеда 
във Франция — около 21 милион, в Ан
глия — около 12 милиона, и в Полша 
— около 10 милиона.

на говеждо месо се намираме на девето 
място, а по износ на месо на единадесе
то място в Европа. Говеждо месо се кон 
сумира най-много в Аржентина и Уруг
вай — около 87 кг на жител годишно, 
в САЩ — 46 кг, в Западна Европа по 
32 кг на жител годишно. Най-малко я- 
дат говеждо месо хората в Африка и в 
Азия — около 0,5 кг. У нас годишната 
консумация е около 8,5 кг средно на 
жител, което е съвсем недостатъчно от 
гледището на правилното хранене. Съ
ществуват благоприятни условия да 
увеличи както производството, 
износът на говеда и говеждо месо.

миришат, 
направи и със 
и с помещени 

прасета е

всяко
здраво и добре развито пра
сенце. Макар 
тежи около 1 кг — прасето 
доста коства. Опитайте се да

че е малко и
да се от-глави. здра

вите да останат в леглото.
На прасетата, веднага след 

опрасването 
клещи или ножици трябва 
да се изрежат, острите млеч 
ни зъби. В противен случай 
могат да повредят

пресметнете колко свинята- 
майка е похарчила храна
през време на бременността, 
колко е нейната цена, колко 
ТРУА е вложен, колко разно 
ски са направени и 
полза ще имате от едно у- 
гоено прасенце. Всичко това

със специални
има

цицкитесе колкона свинята-майка 
стане неспокпойна че 
доенето да смачка някое от 
прасетата.

В нашата страна се отглеждат и тя даоко
ло 5,5 милиона говеда. По производство

така и
при

ще се загуби, ако не се за
пази всяко прасе.
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Т. ОДОРОВЦИ - НЯКОГА
Н СЕГА

Село Т. Одоровци 
ра в югозападната част 
общината в долината на ре
ка Ерма. Някога е било най- 
гол ямото село в Димитров
градско, но икономическата 
миграция е повлияла и на 
него както и на всички 
в общината. От 224 
нства, почти половината 
веят от пенсия. Останалото 
население се занимава 
земеделие и занаятчийство.

се мами та казва, че е строен заедно 
с Погановски манастир, а 
го строили брат и сестра 
Деяновичи. По 
пастирът е запален от турци 
Те го запалили,

на

легендата ма

отмъщавай-
села

домаки 
жи Според миналогодиш

ното преброяване село 
го има 734 души. Прг/ 
ДИ десет години има,- 
ло 949.
Домакинства 224, а пре 
ДИ десет години — 258. 
Настанени жилшца — 
254, в 242 къщи, от ко
ито 235 са с пръстен 
под.
От селото 14 души ра
ботят в чужбина. 
Добитък: в селото има 
6 коня, 273 говеда, 716 
овце и 156 свине.

със
Ждрелото при Т. Одоровци

За името и за заселяване- 
то му няма данни. Една от 
легендите е ,че през минали 
те векове, по време на тур
ското робство едно семейст
во от В. Йовановац,

ра. Останало само едно ку
че, което избягало и след то 
ва открило на турците мяс
тото, където са били зарове
ни техните хора. Тогава тур 
ците за отмъщение запалили 
манастира и избили много 
народ, който се бил събрал 
на черковен празник тук.

Тези легенди в Т. Одоров- 
мента там се приказва за е- 
лектрификация, за път, за 
редовна поща и други уле
снения.

Що се касае до електрифи 
кацията, работите почти са 
завършени. Още малко то

кът ще светне в 150 къщи. 
Домашните инсталации са 
ци сега са забравени. В мо- 
готови. Токът е пристигнал 
до двата трафопоста и от 
23 юни, две електрически 
крушки светят денонощно. 
Планът е бил на 7 юли да 
бъде готова селската мрежа 
и да засвети селото. Обаче 
се закъсняло. Изпълняването 
на работите най-напред е би 
ло договорено с частно ли
це, но то не изпълнявало до
говора сключен с отбора на 
електрификация. Сега се вър 
ви усилено. Работят работни

ци от цеха на електродис- 
трибуция в Бабушница. Зае
дно с местното население 
те са завършили много от 
работите за една седмица. 
Както неофициално се осве
домихме (понеже официал
но не удовлетвориха жела
нието ни да ни дадат данни 
шй-много заслужили за еле 
ктрификацията са председа
телят на отбора Драголюб 
Микич и директорът на це
ха за електродистрибуция 
Добривое Николич.

което
се наричало Дойнетинци, бя 
гайки от турците се спряло 
тук. Според легендата тук 
направили „одър" (креват)
и от него идва името на се
лото.

ки за убийството на шестна
десет свои хора, които били 
убити от местни хайдути и 
били заровени край манасти

Още една легенда за Т. О- 
доровци е свързана за няко 
гашния манастир. Легенда- А. Д.

ПЪТЕПИС

С ЛЕТОВНИЦИТЕ 

ОТ ЗВОНСКА БАНЯ
Малко са ония, които по 

време на пребиваването си 
в Звонска баня правят екску 
рзии в околността на баня
та. Почиват в банята, ядат 

бани в

пата. След половин час, без 
особено напрежение излязо
хме над горичката, Пред нас 
разкри разкошната си кар
тина Трънски Одоровци. В 
триъгълника между Гребен

та, която се скриваше в по
лите на планината. Картина 
та беше великолепна. Излет 
ниците казаха, че са пътува 
ли и в други краища на стра 
пата и чужбина, но дадохав ресторанта, правят 

топлата вода и през цялото 
време гледат Асеново кале,
а после когато се завърнат 
по местата си разправят за 
хубавата природа. Една гру
па нишлии и белградчани на 
рушили традицията на гос
тите в банята. Организираха 
се и тръгнаха с цел да на
правят обиколка до „Стра
жата".

Звонска баня: някои чакат свободно място

ЦК и Трънски Одоровци. От 
тук вече можеше да видим 
почти целият Бурел. Погле
дът ни се движеше към Руй, 
някъде на запад към Власи 
на, а долу в Блатъшннца къ 
щнто на Звоицн бяха поста
вени като макети край река-

Тук трябваше голям опит и 
внимание. Защото, ако слу
чайно някой се подхлъзне 
трудно е да се спре!

Още един път се убедих
ме. че прекарване на време
то в банята вече втория ден 
става скучно. Обратно ако се 
предприемат екскурзии в о- 
колността, и летуването в 
банята може да бъде прия
тно и богато.

Малко е трудно след Але
ко да се даде описание на 

което видяхме от 
по-гол я

та.онова,
„Стражата", но още 
мо престъпление ще бъде ако 
не забележим тая екскурзия 

хора дошли от Белград и 
Ниш да се полюбуват на 
шата природа.

А какво става с Асеново 
кале, с оня великан, който 
от банята се навира в погле
да? Едвам го „намерихме". 
В тона пространство и огро 
мин масиви Асеново кале не 
представлява . онова, което 
виждахме отдолу. Сега раз
брахме как е докаран строи 
телпня материал на върха 
на Асеново кале. От изток 
към острия връх на Асеново 
кале се прилепва масив.

Банята пак но виждахме, 
но со орентнрахмо според 
острието на Асеново кале. 
Започнахме да со спускаме 
из нанадолннщето. Оказа се, 
че топа е по-трудно, откол- 
кото когато со изкачвахме.

на всред гората

ласкави оценки за природа
та около Трънски Одоровци 

Хванахме пътеката на за
пад ... От турска чешма на- 
влезнахме в 
„Клетище". Тук но време на 
турското робство, както 

легендата, се събирали 
хайдутите и давали клетва 
за борба против подтисници

Приятна разходкана- Б. Николов
и Влашка планина бяха на
кацали живописните къщичТръгнахме в следобедните 

по селския път изто- 
„Стражата". Половин 

пътувахме скрити в го
рата. Гората скриваше

околността, но и мал-

а пастелните 
скалите на Гре-

ки на селото,часове 
чно от 
час

тонове на 
бен засилваха лъчите на слъ 
цето, което след един 
трябваше да се скрие 
планинските вериги.

ливадите на
часне каззад 

Ние 
обекти- 

към

само
кото синьо небе, което гле- 

банята. Но това и- 
любоиит-

ва
гледахме, насочили 
вите на фотоапаратите 
Одоровското 'ждрело, но тру 

можехме да видим къде

дахме от 
зостряше нашето 
ство както у зрителите, 
то чакат да се вдигне заве
сата, за да виаят преставле- 

С нетърпение чаках

те.кои-
Ссга ни очакваше още ед

на, но-голяма изненада: 
качихме се на гребена, кой- 

синора между Звон-

дно 
завършват насклоновете

и започват 
планина. То-

из-
Гребен планина 
тия на Влашка

показваше само река-
нието. 
ме да 
за да се

изминем горичката, 
изкачим на височи-

то е нава ни
Страница 7
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РАЗКАЗКултура * просвета * изкуство
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(Полша)НАШЕНЦИ

ДИМИТРОВГРАДСКИЯТ 

„САФЕТ ИСОВИЧ“
_. Не, не! Аз казах преди 

това.
—. Преди това?
— Да. Преди да падне. 
Мухата все така се разхо

ждаше. Чувствувах как 
мен се свлича и последната 
дрипа на очарованието.

— Казах, но вие не чухте

— промълвих аз със сълзи в 
гласа.

еших да посетя един го 
лям поет, автор на мо- 

стихове.любимиите
Той ме прие.

Представих му се с трепе
рещ глас. Чувствувах как ог 
лупииам от

Седнах. Възцари се учти- 
тишмна. По масата лазе-

ог
вълнение.

ва
шс муха.би. И Стоян сс прочул като 

певец, 
заел първо 
вала в ,

— Горе, горе, в гората, в 
Барне—Било, преди двадесет 
п седем години се родил Сто 

— казва ми моят събе
седник. — Пет братя и две 
сестри напуснали селото.

Стоян Кръстев, от неотдав 
на работник в „Гумарата“ в 
Димитровград, за пръв път 
представяваше своето пред
приятие на традиционното 
съревнование на производ
ственици от каучуковата 

наречено

Помислих си ... — ка-Преди пет
място на фести- 

Дпмитровград. Тога
ва пял песента „Муяо кове

години зах аз несигурно.

ЯН,

ПОСЕЩЕНИЕКОНЯ .

— Защо пес именно бос
ненски?

— Струва мп сс, че гласът 
мп най-добре се приспособя
ва към босненската мелодия

промишленост,
„Гу млада“. Тази година дома 
кин беше „Тигър“ от Пирот. 
Самите подготовки бяха при 
края си и Стоян пътуваше 
за Пирот на последна репе
тиция. На всички димитров
градски фестивали и култур 
но забавни програми на сва 
тби не само в Димитровград 
ско, но и при съседите през 
границата Стоян се 
като извънреден изпълнител 
на босненски народни 
ни. Сега всички в Димитров 
граско го наричат Сафет, не 
само че и те искат да имат 
свой Исович, но по проста
та причина, че в този жанр 
е постигнал толкова много, 
че приятели, познати, слуша 
тели, и може би и първите 
обожатели не могат да оста 
нат равнодушни. Всъщност, 
всеки който постига нещо в 
живота е започнал отнача-

ш
— Извинете, извинете ме! 

И тъй, вие сте казали?... — 
заинтересува се той.

— Казах ви за пепелта.
— За пепелта? ... Ах, да! 

Че ще падне?
— Да, да, именно.
Мухата продължаваше да 

се разхожда.
— Е, много ви благодаря. 

Благодаря ви, че ме приехте. 
Знам, че нямате време, и въ
преки това__Благодаря ви,
наистина 
нах.

Той учтиво ми каза сбо
гом. като подтисна геройски 
една въздишка на облекче
ние. Мухата литна след мен.

— Какъв незабравим раз
говор — разказвах по-късно 
аз сред приятели, които ме 
слушаха със затаен дъх. — 
Седяхме един срещу друг и 
говорехме за чудни неща.. 
създаде се особено лирично 
настроение ...

— Е, и? — трескаво ме раз 
питваха моите слушатели.

— Трудно е да се повтори 
дума по дума, защото най- 
важното в този разговор бе
ше настроението.

— Моля те, разкажи как 
беше. Поне горе-долу!

$1 — Какво? — попита голе
мият поет, след като почака 
доста време да довърша ми 
сълта си.— отговаря. И изразява же

ланието да напредва все по
вече. „Всеки певец има свой 

а аз нямам ни-
I1 1 Казвам, че си помие-
Ш лих.. .кровптел,

кого".
1К)

■

— Какво? — попита той 
по-енергично.

прочу Ш Ето откъде идват тъгата и 
мечтите, и песимистичния 
оттенък в гласа му, който из 
дава и безпомощност, и за- 
немареност. Но димитровгра 
дскпя „Сафет” продължава 
да пее. Тази година на прег
леда в Долна Невля пя Са- 
фетова любима песен „Една 
отиде, другата дойде”. И щом 
Стоян пее въодушевлението 

няма край. И димитровградча 
ни все често го наричат Са
фет, а не Стоян. И тази го
дина спечели една награда 
на „Майските срещи” в Ди
митровград с българската на 
родна песен „Заплакала Ста
ра планина” и „Падна ми 
млад Стоян”.

Пее Стоян. Но много са 
препятствията на неговия 
път към славата. Димитров
гра дчани знаят да ценят ху
бавата песен и хубавото из
пълнение. Нека само пее, а 
кой знае, от този „Сафет” е- 
дин ден може да се роди 
Стоян Кръстев, работник в 
„Гумарата” в Димитровград, 
от онези планини „горе, го
ре” в Било...

пес-
— Казвам 

мислейки, че поетът недочу- 
че си ...

— Но какво си помислих
те? — прекъсна ме нетърпе
ливо той.

креснах аз,

ва,
•-/

%/ ; казах аз и ста-1 & I
— Ами помислих си да ви 

се обдя. Защото толкова дъ
лго съм мечтала да ви гадя 
отблизо. Но на вас тези по
сещения сигурно са ви дош 
ли до гуша.

— Не, защо? — каза тъж
но той.

Стоян Кръстевло, от онова малкото, от под 
ражанието.

Димитровградският Сафет 
седи в автобуса и е тъжен 
и замислен. Понякога в очи 
те му се чете тъга, която 
след малко залива душата с 
благородна и простодушна 
усмивка, и очите му отново 
стават огледало на душевно 
то му вълнение. Неговите 
мечти са големи и неулови
ми.

Стоян, последен между тях, 
слязъл в града преди годи
на и половина. Иначе, като 
работник-печалбар работил 
всякаква работа: в Банат — 
работник из безкрайните жи 
тни полета, в Далмация стро 
ил пътища, работил и в „Ме 
ханичар“, върнал се на село 
и най-после миналата годи
на започнал да работи в „Гу 
марата“ в Димитровград и 
то като неквалифициран ра
ботник. Като ученик в осиов 
ното училище в Долна Не
вля, покрай ученето напас- 
вал овце и пеел. От малък 
обичал да пее. Неговите пър 
ви певчески стъпки били на 
училищната сцена и по сват

— Прекрасни са тези сти
хове — въздъхнах аз.

Той се оживи.
— Какви стихове?
— Вашите.

— Кои стихове 
ват толкова много?

ви харес-

— Ами този например: 
„Влязох на Агамемнон в 
гроба мрачен ..

— Расписан е някакъв кон 
курс в Белград за любители 
певци ... Ако мога да наме
ря работа там, веднага ще 
се явя. Но така... Какво да 
правя, като нямам никаква 
подкрепа?

... Това са тонове от не
прекъснатата лента на него
вите мисли.

— Това е Словацки — 
роверга ме кротко той.

Мал шанс. Нямаше 
да упорствувам. Той сигур
но знаеше по-добре. Мухата 
лазеше.

— Извинете, пепелта от 
цигарата ви ще падне — о- 
баА«х се аз след малко.

Той така силно се стресна, 
40 пе"елта наистина падна!

Т* Моля? — попита учтиво той.
— А, нищо, нищо.

Но моля ви, кажете!
Нищо особено, наисти-

оп-

смисъл
— Е, добре. Най-напред ра 

змишлявахме за странното 
стечение на обстоятелства
та, за това как изведнъж ми 
е хрумнало да го посетя ... 
После започнахме много 
тересен разговор за Словац-

М. Б.

ин-

ки.

— И какво още?!

— Трудно ще го разберете 
Говорехме за пепелта от ци
гарата, Че докато човек се 
огледа, пепелта пада и изче
зва, без да остави следа ... 
Но не ... всичко това не мо 
же да се разкаже... да 
изрази с думи.

— Щастливка! — въздъхна 
ха моите приятели и ме из
гледаха с уважение.

— Моля ви, 
вайте!

Благодаря ви, но не е 
нещо важно. Не 
даже...

Не бъдете такава скро
мна. С удоволствие ще слу
шам. ■

— А не, нищо. Аз 
вах, че пепелта ще падне. От 
цигарата.

Той

—■ Но вече 
вих бързо аз.

— А! Вие 
ново ще падне? — учуди се 
той.

не се стесня-
се

си струва

само каз

огледа* цигарата си.

падна — доба-

лказвате, че от- ггптттттгп
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Дограждане на училища Култура * просвета * изкуство
Материалното 

на училищата в Босилеград- 
ска община не е 
висота. Съществуват 
подведомствени училища, ко 
иго работят в стари и вече 
дотраяли училищни сгради 
или пък учебните стаи са 
твърде тесни.

Всяка година, благодаре
ние на местните общности, 
които отделят известна част 

самооблагане 
за строеж или поправка 
училищата и помощта на об 
щинската образователна об-

положение щност, въпросът за училища 
та се решава. По тоя 
бяха доградени г 
училищата в Долна и Горна 
Люоата и Мнлевци.

начинна завидна и поправенимного

Тази година общинската 
образователна общност с~;. 
гури 50 хиляди динара за до 
граждане на училището 
село Дукат. Освен

оси-

в
това, пре 

дприемат се мерки за прис
пособяването на старата у- 
чилищна сграда на гимнази
ята в Босилеград.

от местното
на

Б. К.

НАБАВЕНО ПОДВШНО
КИНО

НУЖДАТА от подвижно кино в Босилеградско 
отдавна е налице. Понеже в селата няма широкоек- 
ранни кина, а в много от тях няма и електрически 
ток и

След прегледа на младежките и културните домове

Участието на димитровградчани 

— успешно
не могат да наблюдават телевизия, тази нуж

да от ден на ден все повече се изостряше. Босиле- 
градските села също са жадни за културни съби
тия и развлечения, но досега едва ли имаха възмо
жност да видятнещо.

Тези дни общинската културна общност, след 
отдавна приетото решение да набави подвижно ки
но, купи кинопрожектор, агрегат и кола. За целта 
са изразходвани 130 хиляди динара, от които 70°/о 
осигури Републиканската културна общност, а 30°/о 
даде общинска културна общност.

Очаква се, наскоро подвижното кино да започ
не с работа и посети някои от по-близките села.

Б. К.

От Алексинац днмитров- 
градчани се захвърнаха с гра 
мота, а сравнително успеш
ното им участие между 15-те 
състави от различни градо
ве в Сърбия, показва, че тра

От 3 до 6 юли в Алексинац 
се състоя вторият преглед 
на младежките и културни
те домове от 15 градове в 
СР Сърбия. На прегледа взе
ха участие и димитровград
ските самодейци — изпълни
тели на народни и забавни 
мелодии.

И този път оркестърът за 
народна и забавна музика 
при културния център с гру
па солисти и изпълнители се 
представи пред алексинаш- 
ката публика доста успешно 
на това инак интересно тра
диционно младежко търже
ство.

Въпреки, че прегледът ня
маше състезателен характер 
в групата, в която се пред
ставиха димитровградчани 
(освен изпълнители от Дими 
тровград в тази група вля
зоха и изпълнители от Бела 
паланка и Брестовац), лимит 
ровградчани, спорел обща 
оценка, бяха най-добрите.

За отбелязване е участие
то на младата изпълнителка 
на забавни мелодии Випкн- 
ца Митич, която представля
ва приятно откровение в ди
митровградския състав.

дицнонно димитровградски
те изпълнители поддържат 
високо реноме, па затуй са 
желан участник на такива 
културни акции.

Ст. Н.

В Босилеградската гимназияУчилищата в Забърдие 

въвеждат електричество ВАКАННТИ ОЩЕ 40 МЕСТА 

В ПЪРВИ КЛАС
Димитровград. Работите тря 
бва да бъдат готови до на
чалото на август т.г. то ест 
до началото на новата учеб
на година.

Основното училище в Сми 
ловци и неговите подведом
ствени отделения в Одоров- 
ци, Пъртопопинци, Моинци, 
Мъзгош и Радейна въвеждат 

Инсталации

В училището за висококва 
лифицирани работници 
конкурса участвуваха 45 ду
ши и всичките са приети.

Имайки напредвид, че ос- 
ми клас на основните учи
лища са завършили 187 уче
ници, очаква се, че двете у- 
чилища в първи клас ще за
пишат необходимия брой у- 
ченнци.

Босилеградската гимназия 
„Иван Караиванов’' бе обна- 
родава конкурс за приемане 
на 105 ученици в първи клас 
през учебната 197-73 година. 
На конкурса през юнския 
изпитен срок се обадиха 65 
души и всички бяха приети.

Съветът в гимназията об
народва допълнителен 
курс за прием на още 40 уче 
инци в първи клас. Конкур
сът е открит до 28 август.

на

електричество, 
те ще изработи „Градня” от П. П.

кон-

ТВ предавател Б. К.

ЕВГЕНИЙ ЕВ ТУШЕН КО

на „Край пътя стояха хиляди американци със свещи, 
запалени и знак на протест срещу войната във 
Виетнам ...”

**

„Асеново нале“ Безпощадно, уверено, 
ти, Америка е чест, 
на безчестна Америка 
разкажи всичко днес.

Покажи справедливо, 
покажи без воал 
който там е убивал 
или заповед дал.

Изпълнителят гаден 
о престъпник без чест, 
който заповед даде — 
той и дваж главорез.

Помълчи ти молитвено, 
здраве- зъби стисни, 
но крещи с устни свити 
като село Сонг Ми.

Е Колорадо и Кентъкн 
виетнамски деца 
вдигнат шепипкн детски 
като детски лица.

е пуснат в

стно от културната общност и Бабушни 
н! и Телевизия - Белград. По тоя 
чин още 20 села в Димитровградска и 
Бабушнишка комуна ще могат да слс- 
дят телевизионната програма.

Подпалвачи ужасни 
на невинни села, 
стига удряхте масата 
със юмрук или длан.

3>; прилични бъдете!
Кой не сс ужаси, 
чо по вашите подметки 
лепнат детски коси!

на
ня

на
грей по-ярко, Историко! 
Нека свети в нощта 
редом с тази на Стоу 
ц на Линколн свещта.

С бяла рокля вечерна, 
с рози в своите коси, 
щс се спънеш във череп, 
мис Америка, ти.

Престаряла плансто, 
г себо си надникни — 
криеш още кланета, 
криеш още злиин.

След пускането на препредавателя 
на Асеново кале в Бабушнишка община 
всички села са обхванати е тедевизион- 
на мрежа.

Н самичка във мрака, 
сред позора зловещ 
Свободата но факел — 
държи траурна свещ.

За злинито свирепи 
двоен откуп вземи — 
г черна тога от пепел 
изправи се, Сонг Ми!
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петък до петък във вашия град

Небрежност за чистотата на 

Димитровград
Пред изграждане на спортния център

Без ноннретно решение
какпрограмаопределена 

трябва да се строи и кое по- 
напред
да не се отзоват на покана*

Изграждането на димитро 
вградения спортен център е 
проблем, който продължава 
години наред. След несполу
чливото построяване на спо
ртния бюфет, (който едновре 
менно трябваше да осигури 
средства и за текущите про
блеми на футбола и за до- 
граждане на спортния цен
тър), а който «западна във фи 
нансовн загуби, днес отново 
се говори за построяване и 
дограждане на спортния це
нтър.

*'• Една такава възможност 
се откри едва след помощ, 
която дава републиката за 
построяване на спортни обе
кти в неразвитите общини 
и която помощ за димитров
градска община възлиза на 
150 хиляди динара.

Тези дни беше насрочено 
събирание на спортни, обше 
ствени и други дейци в ко
муната, заинтересовани за 
построяването на спортния 
център. Събранието се 
вали, тъй като отзивът 
малък. Може би, освен лет
ните горещини, и липсата на

рат Лукавашка и Гинска ре
ка край лукавашки мост. Ня 

човек можеше на тия 
приятни

бяха реални. Оправ-мнозина скусии
давайки иска па комунално 
то предприятие „Услуга те 
посочиха, че с повишаване 

цената хигиената на гра- 
подобрява. Л не е

накада На 12 юли отборницигс от 
двете камари па димитров
градската общинска скупщи 
па приеха решение да се по
виши цената па комунални 

за 8%. Това попи шо

ко га
места да прекара 
часове, а сега може да ми- 

край тях само с кърпа на 
носа. Там ще види всичко, 
от смет до трупове на заги-

та.
Макар чо средствата от 

150 хиляди динара нс са мно 
го. те дават възможност да 

основните наболя-

па неда не се 
тайна, че чистотата в града 
заслужава много по-голямо 
внимание. Накрая цената бе 
повишена, а услугата остава

услуги
мие се ирис след иска

предприятие
пасе решат

въпроси. Вече сега обаче 
се чуват мнения, че Димит
ровград се нуждае от С 
сейн и още други спортни 
обекти, които действително 
изискват огромни капнтало-

комуналиото 
„Услуга". В обяснението е 
посочено, че цената па услу 

с повишавана от 3 
февруари 1966 година, а лмч 
пите доходи са увеличени с 
31% за неквалифицирани и 
41% за квалифицирани ра
ботници. По тоя начин този 

пред-

нали животни.лн
Поставя се въпрос кой е 

одобрил сметта да се 
в центъра на града (край 
„Врело"). Кой е предприел 
мерки да се спречи. това. Ко 
лко хора са наказани като 
провинители? Дори и кому
налното предприятие „Услу
га" изнася боклука от града 
при състава на Лукавашка 
и Гинска река. Това оправ
дават с обяснение, че мина
лата година са получили ре
шение от Общинската скуп
щина, да изнасят сметта на 
наречено „Мутин луг". Оба
че, в решението не се посоч 
ва за коя парцела става ду
ма, нито кой е собственик 
на нея ...

ба- изнасясъщата.гите не в Димитров
град бе проведена акция: се 
дмица па хигиена и чистота 
в града. В акцията трябваше 
да вземат участие 
трудови организации и учре 
ждеппя. Ако тръгнем да ви
дим, колко е по-чист /рала, 
ще забележим почти същото 
положение. Затуй се поставя 
въпрос: кога и как и наши
ят град ще бъде по-чист.

Някогашните най-хубави 
места в града, където през 
лятото се събираха на десет 
ки лица, сега са легло на за
раза. Става дума за „Врело" 
в Строшена чешма и ,Съ 
кът” мястото където се съби

Неотдавна

вложения.
Ето защо, спортните дей

ци преди всичко, а след то
ва и обществено-политичес
ките работници, активно три 
бва да съдействуват да се 
изгради най-необходимото, 
например съблекалня, и да 
се уредят терените за онези 
спортове, пред конто в срок 
от няколко години се откри 
ват най-добри перспективи 
— а това са баскетбола и 
хандбала, както и спортна
та стрелба.

всички
цех на комуналното 
приятпе работи със загуба. 
С това повишаване на цени
те услугата няма да се по
добри, а ще се сап мрат загу 
бпте.

Върху тази точка на днев
ния ред отборницнте разиск 
ваха най-бурно. Отборници- 
те Гюра Марковнч, Митко 
Томов, Любомир Наков п 
Бранко Пейчев в своите дн-

става
А. Д.Ст. Н.

75ушит^-------------
И това лято ш:тнааа
Турнир по малък футбол — «Александър 

Пейчев — Аца« КАК ‘ПРЕКАРВАТЕ 

ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ?
лец и отборът, който има 
най-добро спортменско дър
жание.

Очаква се, пак според тра 
диция, срещите на отборите 
по малък футбол да предиз
викат особен интерес сред 
гражданството и масово да 
наблюдават тези инак доста 
интересни футболни състеза 
ния през лятото.

Местният клуб на димит
ровградските студенти съв
местно с Общинския коми
тет на младежта и това ля
то, от 22 юли до 1 август, ще 
проведат традиционния тур
нир по малък футбол — ,А- 
лександър Пейчев — Аца”.

Както в предишните годи
ни, така и тази, интересът 
към летния. футболен тур
нир е сравнително голям

сред димитровградската мла 
деж и младежите от околни 
те села на Димитровград.

Средства за провеждане 
на турнира и раздаване на 
награди за най-добрите оси
гуряват местният клуб, и то 
чрез внос за участие на са
мите отбори. Разбира се, на 
гради ще получат, освен най- 
добрия отбор, още и най-до
брия вратар, най-добрия стре

Павлина Методиева от Бо
силеград:

— Следвам елетротехниче-' 
ски факултет в Ниш. Макар 
че гимназия завърших с от
личен успех, на факултета 
имах доста трудности. Ос
вен с подготовка на изпит 
по електроника, почти с ни
що друго не се занимавам.

В Босилеград това лято по 
чти няма никакво развлече
ние — няма танцови забави, 
не работи студентският клуб 
Единствено редовно отивам 
на кино и на плаж край Дра 
говшцица.

Ст. Н.

4044 ЦАНА КАПНИ БАНИ
Симеон Глигоров от с. Рай 

чиловци:
— Аз следвам философия 

в Скопие. Вече съм на четвъ 
рта година. Имам някои из
пити, а помагам и на роди
телите си в прибирането на 
реколтата. Отивам всекидне
вно до Босилеград да си взе 
ма вестник и го 
от първата од 
страница.

Това е моето 
ние" през лятото.

С - - т>г/?

-3 ИГАЛОГ)У -В КОЯ КАЛНА БАНЯ,
( Беше ГА сцгака / 
\Но чернял А? р>"7 Щ

\ -Р1 прочитам
последната7

1 „развлече-0
А1

' не по -БлизсП) -срще по -Близо
----- -----„АНЧОННН

(Г^%пР\ роен/ у
Светлана Иванова от с. До 

лна Любата:
-3 ОВУА
-СУ пел-7

— Студент съм в Скопие 
— следвам химия. Остана 
ми изпита по математика и 
затуй сериозно се подготвям 
През свободното си време 
чета книги.

Тъй като баща ми има ко
ла, предвиждаме една почи
вка от десетина до петнай
сет дена някъде във вътреш 
ността. След това ще зами
на за Скопие.

)
■А

О

У

%>щ Ът Ш

I
Б. К.
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*

в часовете за отдих и почивка

сс я дека несъм му турал йи 
раиу, ни воду несъм му да
вал. Ко оно ровну, синат и 
комшията тиче се загледа
ше. Я пойдо да турим на те
лето, они по мене.

— Тате, колко време кико 
го чуваш.

— Па има йедно пешес ме 
сеца.

— Тамън йе — рече синат.
— Кикво йе, бре тамън..
— Знайеш ли кво -— ти че 

га продаваш та че га прода
ваш. Дай че га закольемо, 
че га натоваримо у колата 
па че га раскърчмимо при 
нас у солитерат. Сви че узну 
помалко, а паре че си ти да- 
демо.

— Чеке бре сине — ли и 
п слушам радио и четим ве
стници. Знам дега нигде не- 
ма месо, знам и дека требе 
да поскупейе па чекам и я 
по-арну цену да си платим 
порезат за туя годину.

— Ама сткуде ти знайеш 
ква че цена да буде ютре. 
Може да добийеш и по-мал
ко па че се кайеш. Нело дай 
да га кольемо, нийе по-зна- 
мо оди тебе. Додека да од- 
говорим, оборише га синове 
и зачас га заклаше. Натова
рите га у колата, мене ми 
остайише кожуту и малко 
оди дробове, па си вануше 
путат. Гледам синатога ки
ко се беше растърчал по 
дворат додека клашс теле
то, па се мислим да ли га и 
сг. пробада у кърстетину и 
осеча болке у гужнъото цре-

Осилчета

Почивка
>4

— Кои в Звонска баня има най-добра лятна по
чивка — питат се посетителите.

— Джубоксът — отговориха ни. — Летовници
те остават по 15 до 20 дни, а той почива 
месеца и повече.

Г 0 С И Евече два

Дойде синат, снаата, уну- 
четата и повели и комшийе 
да прекарат неделю у село 
на чие въздух. А я па ли не- 
мам време оди друге работе 
да си докарам дървца, ва- 
нул сам да вадим йедну су- 
ву сливу у сливникат. Оста- 
йи работу да причекам госи 
мети, бабата се растърча та 
вану да заколье кокошку, а 
синат узе търнокопат да ми 
помогне да извадимо сливу 
ту. Малко он, малко я, елем 
извадимо сливу ту. Седомо да 
пийемо по чашку и да си 
пооратимо. Синат се жали 
на комшиюту:

— Несъм вечнма за тежку 
работу брат ми — казуйе му 
ок. Знам по-рано можео да 
запием, а се на иде. Проба
да ме неща у кърстетинуту, 
а. изгледа имам и чир на два 
найестопалачното црево. А 
запием оно ване да ме сова.

Помисли се койе ли йе то
ва црево, па се сети да йе 
гужньото, нема койе да йе 
друго.

— А тебе, дедо, — питуйе 
ме комшията — има ли тека 
да. те пробада?

— А, немам я време да ме 
пробада, имам си работу ко 
джа па нища вечима не осе 
чам.

— Поседемо така па тиче 
сс съсети синат:

— Мамо, каже, че ми на- 
прайш ако можеш посипан 
качемак. Несъм га йел кой 
знай е откига, а млого га оби 
чем. Додека буде кокошка
та нийе че йеднемо качемак. 
Распрайише ми кико у град 
нема. нигде месо — ни свин
ско, ни телешко, ни говед- 
жо. Саде йедне кобасице мо 
же да узне човек. Тамън то
ва преоратимо, телето из ко 
шаруту вану да руца. Сети

МУЗИКА

При полагане на венци на паметника на заги
налите партизани в Изатовци бе изпълнена компо- 
зацията „Маршът към Дрина”. Ако имахме паметник 
на солунци, тогава щяхме да изпълняваме компози
цията „Нишавски сме млади партизани”.

/★/
БОГАТА РЕКОЛТА В ПОГАНОВО

Реколтата на ялови дискусии и напразно гла
суване това лето бе особено богата в Поганово.

През лятото направиха „референдум”, а през зи 
мата ще берат малините!!

/★/
НОВО НАЗВАНИЕ во!

„ТЪРГОКООП” във Висок наричат „Търнокоп”. 
Сега да видим какво ще копае? А със здравийе, 

Манча с.р.

/★/
БЕЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ Осъдени контрабандисти на хашишСъвещанието за проблемите по образованието 
в Ниш завърши без заключения.

Вероятно причината е в това дали да бъдат на-
или бо-писанк на димитровградско-босилеградски

език?
Парвез (22), които са залове 
ни на 2 юни т.г. при гранич 
ния преход на ж.п. гара в 
Димитровград, при опит не
легално да пренасят по 5,5 
килограма хашиш.

Всичките скривали нарко
тичните вещества в куфари 
с двойно дъно.

Освен наказанията от стра 
на на Общинския съд, на 
провинителите се е конфис
кувана стоката, а са глобени 
и парично от страна на мит 
ннчсскнте органи.

опит нелегално да пренесе 
700 грама хашиш.

На четири месеци затвор 
е осъден лпбанският граж
данин Жорж Обожурд (43я, 
също заловен на прехода на 
ж.п. гара в Димитровград, 
при опит нелегално да пре- 
насе четири килограма ха
шиш. Той е хванат на 14 ю-

Общинският съд в Димит
ровград, под председателст
вото на съдията Иван То
шев, осъди на временни на
казания пет чуждсстрани ко 
итрабандисти, които незако
нно сс опитали да пренесат 
наркотични вещества. Дело
то с проведено на 14 юли.

силеградско-димитровградски

/★/

ЗАЕМ

Село Клисура има три водопровода.
Защо тогава не дадат един на Босилеград,- за да 

реши въпроса с водата.
На два месена затвор е о-

съден италианският гражда
нин Бруио Лучия, двадесет и 

годишен студент.
ни.

На пет месеци затвор са 
осъдени пакистанските сту
денти Харуи Хумайуи (26), 
Иадем Ашраф (22) и Тарик

/★/ четири
Той е заловен па граничния 

ж.п. гара в Димипреход на 
троиграл, А. Д.на И юни т.г., и

иих~ сЬерщеяГ)- 'помет нау^ьртрина * 
А БАН<Л - ЛБЛАВАЧМ "Ги пир оф кора грг7А^\ 

ЧЕ/Ч зл вери пъ бч- 
кои БЕ АБ&ЕРЩБ#- &.!л-

ацт. петровшонъи
Страница П
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Писма на читатели
,. п» ,.«к.риф~к.™« у «;™ “;",',™"": 
ра, че някъде има 48, 50 и дори ™ 1КОГАТО

компетентните
началото на юли селата Бребевница, Мъ 
тгош и Моннци повдигнаха 70 на сто 
от стълбовете за селска мрежа. За ос

таналите стълбове дупките още не са готови. 
Този подвиг е за всяка похвала въпреки това, 
работите се извеждаха при трудни условия.

стълбовете

В стояние.
За отбелязване е, че на линията е правил 

поправки др. Ма«стГ°маИйстори" грешките ос 
тА^ГдГсеПГ^авяГееЯгаГ сабите селяни, 
които най-малко са виновни за станолото.

„X” трябва да се засрами 
. Къде се видяло и чуло с 

селска мрежа за елек- 
Ла бяга от своите гре- 

други. И считам,

По въпроса за повдигане на 
Бребевница трябва да благодари на една де
сетина войници от пот делението в Пирот и 
другарите официри Шпирнч, Марковнч и Лу- 
кич, които покрай помощта, която дадоха за 
далеководите за „Забърдие” и „Висок”

стълбовете в Бребев-

Затова другаря 
от тази постъпка 
крачки да се размерва 
трификация. Защо сега
шки, а белята да хвърл ля ге не из-че такива „помощници” по-добре да се не из-
пращат на село. И сега вместо да продължим 
с работата ние трябва да 
за стълбовете.

Нека това бъде урок за останалите села, 
които трябва да работят мрежите. Да не вяр
ват на крачките?!

са я на

помог-
копаем нови дупкинаха и за повдигане на 

ннца. Все пак не може да отречем и самоот
рицанието на хората в Бребевница. Обаче в 
този ентусиазъм на бребевничанн те останаха

нехайни
чн растоянието взимал от око. При поставяне 

стълбовете грешките се очертаха и при 
направиха другарите от Ниш 

Боли, Милснко, Ма

от компетентните, по-точно от пър- 
„X”, който със своята небрежност 

между

спъвани 
вия техник
и нехайност определял растоянието 
стълбовете за селската мрежа с КРАЧКИ, зна

на
Петър ПЕТРОВ, 

с. Бребевница
проверка, която 
и Димитровград в състав: 
ксимовнч и „Бели”., а по искане на комисия-

игтил_г^г> *...................

НИШИЗДАТЕЛСТВО »БРАТСТВ0«
За стопански и търговски организации, промишлени предприятия,

обществени организации, учреждения, ведомства, 
училища и частни лица

ЦЕНОРАЗПИС:ИЗПЪЛНЯВА НАЙ-РАЗНОВИДНИ УСЛУГИ

1/1 страница (25 х 37 см.) — 5.000 динара
— 3.000
— 1.000

1/2 страница 
1/4 страница
1/8 страница -— „
Бокс на 1 стр. двуцветен (10x6 см.) — 500 
Бокс на 1 стр. едноцевтен 
Бокс на 12 стр. двуцветен 
Бокс на 12 стр. едноцветен

ПОМЕСТВА:
500

дин.
— 400 дин.
— 400 дин.
— 300 дин.реклами

честитки
Конкурси и различни обяви — от 300 до 600 динара. 
Некролози със снимка — 60 динара.
Некролози без снимка — 40 динара.
За лични вести: 1 см. височина на една колона — 20 динара.

Издателството дава на стопанските и други организации 
за сключена стойност от 5 до 10 хиляди динара — 10°/е, 
а за стойност над 10 хиляди — 20% намаление.

конкурси
обяви СТОПАНСКИ, ТЪРГОВСКИ, ПРОМИШЛЕНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГА

НИЗАЦИИ, ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, УЧИЛИЩА, ЧАСТНИ 
ЛИЦА!

ПОЛЗВАЙТЕ УСЛУГИТЕ, КОИТО ПРЕДЛАГА ИЗДАТЕЛСТВО 
„БРАТСТВО”.

значи°]^екла^миран^(и^^осве*д(^иеност^на ^купувача^^^
съобщения 

некролози 

лични вести
Издателство предлага най-евтини услуги в сравнение 
лите в републиката!
Достатъчно е да ни се обадите с писмо, телеграма, по телефо
на или лично да дойдете в редакцията!

НАШИЯТ АДРЕС: 
ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО” 

18000 НИШ 
Ул. Станко Паунович 72 

тел. 25-480 и 25-444
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ВЕСТНИК „БРАТСТВО”!

ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ 25 ДИНАРА 
СУМИТЕ ВНАСЯЙТЕ НА ТЕКУЩА СМЕТКА 

625 - 3 - 78 СДК — Ниш 
за „Братство” — Ниш

с остана-

Печата: Постоянни и периодични публикации, монографии, вестни
ци на трудови колективи, осведомителни бюлетини, прос
пекти, каталози, рекламни репортажи, афиши.

Оказва: Информативни и издателски услуги за симпозиуми, конгре
си, съвещания, стопански и други манифестации.

Публикува: Лични и семейни вести, обяви за покупко-продажба, за
губени документи и друго.

ЕрятстВо ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ * Излиза вегк»
“па* Х^--“^,°С^ГпГ^Р ™А7?Рхел™В25^44Т^е5К*ИгРеАаКТОР ™ = 
го^ 12,50 * Т-. «5-5-7ГСДК -Л2


