
В Общинската скупщина е Босилеград Едно такова положително 
изключение, което трябва да 
бъде ежедневна практика, 
го направи Общинската .ску 
пщина в Босилеград. Става 
въпрос за уточняване на ус
ловията, които трябва да из
пълнят служещите в ново
сформираната общинска данъ 
чна служба. Именно, отбор- 
ниците категорично отхвър
лиха предложението на тру 
довата общност във връзка 
със систематизацита. Не се

съгласиха, освен необходима 
та квалификация, кандидати 
те обезателно да имат тру
дов стаж и положен профе
сионален изпит.

Положителното в това ре- 
щение на Общинската скуп
щина е, преди всичко, дове
рието у младите кадри. В 
случая, премахнати са бари 
ерите, които им затварят 
вратата.

ДОВЕРИЕ У МЛАДИТЕ
Често се говори за проб

лемите на младите специали други условия. Зад тоя пара 
ван обикновено се скрива те 
нденцията да се запази съще 
ствуващата структура. В та 
кива случаи, сестематизаци- 
нте се кроят не според пот
ребите, а въз основа на на
личните кадри.

често в конкурсите от канди 
датите се търси да имат пра 

сти, търсещи работа. При то , ктика. Това условие млади- 
ва остро се критикуват из
куствените „бариери” и да 
влезнат в предприятията, ко 
ито фактически не 
емат младите кадри.

те специалисти не могат да 
изпълнят. Не може да се по 
вярва, че за всяко работно 
място са необходими — ос
вен квалификациите

при-
Най- В. В.и

ьрятстВо МАЛКО ПОСЕТИТЕЛИ НА „СЛАВЧЕ“
За пръв път традиционната среща на югославско- 

българската граница, в местността „Славче”, край с. Из
вор, Босилеградско, която се проведе на 6 август, бе 
слабо посетена и от едната, и от другата страна.

Причината за това нещо е, че се стигна до отсроч
ване на тази среща, която обикновено се устройва през 
юни. Пък и лошото време (облачно и ветровито) доста 
попречи.

Срещата започна в 6, а приключи в 17 часа.
Съвместната културна програма, макар че продъл

жи три часа, остави на посетителите твърде бледи впеча
тления. Както и на миналогодишната среща и сега се 
повториха много същи номера, в изпълнение на само
дейци от Лесковац и Кюстендил. Трябва да кажем, че 
това е сериозно опущение в организаторите, защото мно
го посетители на срещата идват главно зарад култур-
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Из дейността на босилеградските студенти
пата програма.

И тоя път бе организирана търговия на хранитлни 
стоки, спиртни питиета и сувенири. Според договора, кур 
сът на обменянето беше седем динара за 1 лев.

За отбелязване е, че инспекционните служби твърде 
енергично се справяха с контрабандистите.ОЩЕ ИМА МАТЕРИАЛНИ 

ТРУДНОСТИ
В. В.

Проблеми на търговията и снабдяването
ти са материално осигурени, 
получават кредити и стилен 
дни.
Обаче има и бедни студенти, 
които по една или друга при 
чина още не са успели да ре 
шат своите материални тру 
дности. Също така мнозина 
от тях не са приети в студен 
тскитс. общежития, 
което заплащат високи нае
ми за квартируване.

масово посетено.
Но малцина студенти 

присъствуваха от селата. Но 
и покрай това срещите и ра 
зговорите бяха от полза, за
щото бяха посочени редица

се събират 
един път годишно, за да об
съдят проблемите си.

Тоя път студентското 
дание е Босилеград не бе

Студентите БЕЗ МОДЕРНИ 

МАГАЗИНИ
засе-

актуални проблеми, с които 
в бо-иш!шш1шшш]шптшп1ш11итпм»шпф. се срещат студентите 

силеградска община.
всъщност е в ръцете на две 
търговски организации — 
„Търгокооп” от Димитров
град и „Ангропромет” от Пи 
рот. От общо 69 магазина в 
общината 58 са тяхна собст
веност („Търгокооп” има 48, 
а „Ангропромет” 10). Остана 

11 магазина са собстве 
предприятие „Услу

га” от Димитровград, на ди
митровградски промишлени 
предприятия и на търговски 
организации от Белград и 
Лесковац.

Според броя на магазини
те, може да се заключи че 
населението е добре снабде 
но. Обаче не е така. Първо, 
защото повече от половина
та магазини са по селата, а 
само 32 в града. А след то
ва и защото това са повече- 
то дюкянчета, в конто всич
ко е струпано накуп.

Фактът, че само двайсети
на са специализирани, а 
останалите се продава всич
ко, убедително потвърждава 
това. Ако прибавим още, 
че само 11 магазина имат по 
върхнниа от пад 40, а само 
три — пад 60 квадратни ме
тра, наказателно говори за 
кавкм магазини става дума. 
Освен това в града има са- 

сднн магазин на самооб
служване.

От друга страна, 
от половината са чужда соб 
ствепост, което ще рече, че 
търговските организации ги 
държат под наем. Това до
статъчно илюстративно сочи 
за възможностите на снабдя 
вш юто.

При наличие на 
търговска мрежа, с 
мощения и 
па обслужване, почти е не
възможно да се обогати асо 
ртиментът. Затова доста чс- 

(НА 5 СТР.)

СНАБДЯВАНЕТО на граж 
данството от Димитровград
ска община с 
текстилни, хранителство-вку- 
сови и други видове стоки.

поради
Най-много се говори за ма 

положение на колониални,в този
БРОЙ:

териалното 
студентите. Бе посочено, че 
огромно мнозинство студеи- (НА СТР. 8)

лнте 
ност наЩЕ ИМА ЛИ ЬОШЕГРАДСВ* 

КАШКАВАЛ?
По повод Деня на 
граничаря
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ПРЕДИ доста години су\- 
на първа дума за възможно
стта Босилеградско да пра- 

кашкавал. Изхождаше се 
(НА 3 СТР.)

ППГЛРЛРН ПРЕТЕКС — ПРЪСНАТОСТ НА СЕЛИ- 
ШАТА НИКОЙ НЕ Е ОПИТАЛ ДЛ ЗАПОЧНЕ ИЗКУПУ
ВАНЕТО НА МЛЯКОТО. БЕЗ ИНТЕГРАЦИЯ 
КАШКАВАЛ.
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Кризата на Близкия изток

за мирно решениеНов опитСРЕЩАТА В 

ДЖОРДЖТАУН
глежда, че Великобритания 
приближава своето станови- 

към становището на Фра 
нция, за която днес се счи
та, че е иай-голям привърже
ник на арабските страни.

Засега съветското станови

Близкият изток ще бъде и 
една от главните теми на 
срещата на министрите на 
външните работи на Евро
пейската икономическа общ 
ност, която също ще се съ- 
стои през септември.

Както се съобщава, проб
лема на Близкия изток ще 
се разглежда във връзка с 
„европейската близкоизточна 
стратегия". И това — според 
мненията на мнозина добие 
запознати с положението на 
Близкия изток дипломати — 
не ще бъде лесна задача с 
оглед на разликите на стано 
внщата по този въпрос. Из-

Четирите велики сили — 
САЩ, СССР, Великобрита
ния и Франция ще продъл- 
жат да търсят възможности 
за. мирно решение на кри.за 
та. на Близкия изток на сре
щата на министрите на вън
шните работи на тези стра
ни на сесията на Генерална
та скупщина на ООН, която 
ще състои през следващия 
месец в Ню Йорк.

Засега обаче няма 
изгледи за решение да се 
намери, защото САЩ са из
цяло преокупираии около 
скорашните избори и проуч
ването на най-новите съби
тия и бъдещето на съветско- 
египетските отношения.

Възобновяването на миси
ята на ООН посредством Гу 
нар Яринг е добредошло, но 
в Ню Йорк, в близко бъде
ще все още не очакват ня
кои забележителни резулта
ти. Нито Египет, нито Из
раел променят своите ста
новища.

й

ще
«■- • '

ще не е известно.
Очаква се обаче Съветския 

съюз и занапред да дава пъл 
политиката

За срещата, на министрите на външните работи на 
необвързаните страни, която започна тези дни в Джорд- 
жлаун (Гвиана) от особено значение са два момента: пъ
рво — провежда се по време на положителни междуна
родни процеси и добри условия за активизиране на не
обвързаните, след няколкогодишен опит, има и извест

ени* несъгЛцЬия, дори и неразбирателства и отново са на- 
зрбЛй.'условията за нова афнрмация на принципите на 
необвързването потвърдени в Белград, Кайро и Лусака 
в международния живот. Това нещо предварително оп
ределя мястото на това събрание на необвързаните 
ду техните срещи на най-високо равнище.

На дневен ред на заседанието в Джорджтаун се 
намират няколко твърде актуални световни проблеми: 
намаляване на напрегнатостта, деколонизацията, апар
тейда и расовата дискриминация, икономическото раз
витие, агресията и заплахите срещу мира и международ
ната сигурност и разоръжаването.

Своите усилия министрите ще насочат към кон
кретни световни проблеми но ще приемат непосредстве
ни резолюции и решения по тях.

Най-важната дискусия се води за ролята и 
тивността на необвързаните в днешните световни про
цеси. Още в предварителната размяна на мнения се изя
вява общо уверение, че най-новото развитие на събития
та и положителните тенденции на осъществяване на от
варяне и преговори създават на необвързаните по-подхо
дящи условия да продължат борбата си за демократиза
ция
жение на принципите на активна коегзистенция.

Резултатите на най-новото развитие тъкмо потвър
ждават стойността на тези принципи, за които необвър
заните се бореха и застъпваха.

Това същевременно открива и нови реални изгле
ди за успешен изход.

В този смисъл те, без съмнение, както това и поот
делно направиха, поздравяват преговорите между велики 
те сили като път на мирно решаване на тяхните спорове 
и избягването на конфронтации. Ще се търси, същевре
менно обаче това споразумяване да не остане само меж
ду великите, но да се разшири и на всички останали фа
ктори и региони в света, които жизнено са заинтересо
вани за стабилен мир и обццо сътрудничество между вси 
чки страни и народи.

на подкрепа на 
на Египет.

Но изглежда, че СССР ще 
анга-много избягва всяко военно 

жиране на Близкия 
което би могло да доведе до 
конфронтиране със Съедине
ните американски щати.

изток,

меж-

Югославско - българските отношения

Преходна бележкаак-

ЗАМИНА
ТАХИА
НАСЪР

В интервю на вестник „Литературен фронт" 
министърът на външните работи на НР България 
се спрял върху отношенията с Югославия, за кои
то казал че са добри.

„С Югославия поддържаме добри отношения. 
В последното време те се развиват във всички 
посоки. Икономическите отношения са добри, 
разширяват се непрекъснато. По редица въпроси 
на нашите политически отношения в двете страни

на международните отношения и по-широко прило-

Съпругата на покойния 
президент Гамал Абдел На- 
сър, Тахиа, която гостува 
на президента на Република 
та Йосип Броз Тито и Йо- 
ванка Броз и прекара няко 
лко дни на почивка в Бел
град, на Бриони и в Слове
ния, замина завчера за Кай-

На Бриони с госпожа На- 
сър се разделиха нейните до 
макини президента Тито и 
Йованка Броз и други висо
ки държавни ръководители.

съществува стремеж към положителни решения.
Юго

славия, казал Младенов, ние сме оптимисти защо
то сътрудничеството, добросъседството и приятел
ските отношения са в интерес за народите на две
те страни".

Той добавил, че от българска страна „се прави 
всичко възможно тези отношения да укрепват, да

двете

Когато говори за нашите отношения с

ро.

се разширяват за благото на народите на 
страни".

По повод Деня на граничаря говорят, че всички Всяка пролет граничарите и 
гораните залесяват голини в 
Босилеградско.

Това са само някои от най 
важните акции на гранича
рите, от които 
полза има местното населе
ние. Да изтъкнем, 
довеждане на вода в Босиле 
град граничарите са отдавна 
готови не само с работна ръ
ка, но и със средства да по
могнат тази благородна ак
ция.

хора
край границата са — грани
чари! Защото и те пазят гра 
ницата, помагайки така най-Винаги на своя пост непосредствено 
съседи — граничари успеш
но и достойно да изпълнят 
своя честен граждански дълг.

на своите
наи-голяма

че и за
След няколко дни всички 

застави на югославската гра 
ница ще осъмнат окичени с 
цветя. Петнадесети август е
техен. празник. ____
Граничарите, тези млади во
ини от всички краища на ст 
раната, тържествено и досто 
йпо ще посрещнат своите го 
сти: пионери, младежи, об
ществени дейци.

Така ще бъде и тази годи
на: Обаче от единия до дру- 

• гия празник е.период, изпъл 
нен с усилия и непрекъсната 
отговорна работа.

И тоя път граничарите от 
ПОДдеЛението в Босилеград 
посрещат своя празник с 
внушителни успехи. Тяхно
то присъствие е неразривно 
свързано с живота на този 
край. Затова \ трудно може 
да се отговори къде започва, 
а къде завършва дейността 
на граничарите. Освен, че 
непрекъснато бдят на грани 
чния пост, те са и строите
ли, и културни дейци.

Поискахме от заместник- 
командира, капитан Свето-

мир Анджелкович да ни ка
же каква е равносметката 
между двата празника.

ШИРОКО СТРУДНИЧЕСТ-и наш. во
И културно-забавния 

вот е голяма грижа на гра
ничарите. В Босилеград и 
околните села почти 
културна програма се изгот
вя съвместно: от младежите 
и граничарите. Тази тради
ция има дълбоки корени и 
на общо удоволствие — 
по-могъщо крепне.

Ето

жи-
— С населението сътрудни 

много добре. Най-добри 
резултати имаме в успешно
чим

всяка
то провеждане на концепци 
ята на всенародната отбра
на — изтъкна Анджелкович.

Думите на зам.—команди
ра потвърдиха и най-отгово
рните по всенародната от
брана в общината. Редица 
военни учения бяха органи
зирани съвместно. И винаги 
бяха успешни. Частите на

все

защо, когато говорим 
за граничарите трудно може 
да се прави разлика между
тях и населението. Защото 
всъщност, те са едно.

Затуй Деня на 
е общ празник.

Верен страж на родината граничаря
териториалната отбрана не
прекъснато получават профе 
сионална помощ от старей- 
шините

Граничарите сътрудничат 
с успех с и работниците от 
службата за вътрешни рабо 
ти. Така съвместно те успеш 
но пазят границата на своя 
район.

Традиционно сърдечно и 
широко е сътрудничеството

В. ВелиновЦЕННА ПОМОЩ

Съвсем е сигурно, че без— граничари. Така
ва помощ те оказват и под
готвянето на младежи предк 
заминаването им в ЮНА.

— В тази област — 
Анджелкович

помощта на граничарите на 
селнието от с. Милевци 
маше да може да доведе ток. 
И за

ня-

изграждането на дале
копровода до Рибарци най- 
заслужни са

каза
нашето сътру

дничество още повече ще 
крепне, защото и целите 
са едни и същи.

те. В махалаграничарите с местното на
селение. Има толкова 
мери, които

„Велкичева”ни в с. Божица 
вод/.

при- 
красноречиво граничарите довели
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Земеделието и стопан- ЗЕМЕДЕЛСКОТО 

СТОПАНСТВО 

ЧАСТНИЯ СЕКТОР

Затревяване и залесяване 
на повърхностите, изложени 
на ерозионни действия, доп
ринася да се запази качест
вото на почвата, а с инвести 
ции може да се засили про
изводството. Тук вече има 
резултати през последните 
няколко години.

Но какво е положението с 
прилагане на агротехнически 
мерки в производството?

Материалното положение 
в двата сектора на земедел
ското стопанство е твърде не 
благоприятно. Частният 
тор не може да си осигури 
по-значителни средства за 
интензификация на произвол 
ството, защото ефектите на 
производството са 
Общественият сектор с нат
рупването си също не може 
по- значително да кредитира 
частника и с развити произ 
водствени връзки със селя
нина да помогне на частния 
сектор да стане производи
тел на пазарна продукция.

При това положение, като 
че от съществено значение 
са два момента: Какво може 
да направи общественият се 
ктор на земеделското стопан 
ство за подобряване условия 
та на производството в част
ния сектор. И вторият: как
ви мерки трябва да се пред
приемат от общността за 
кредитирането в тази област 

Нужна е:
1. По-добра организира

ност на обществения сектор 
на земеделското стопанство, 
като се подразбира изключи 
телно насочеността към ос
новната дейност и прилага
не на науката в производст
вото и организацията на тру 
да, по-ефикасен контрол от 
специалистите и контрол по 
осъществяване на поставени 
те задачи. А как трябва да 
бъдат поставени задачите? 
Зависимо от особеностите на 
отделните райони в комуна
та насоката трябва да е към 
трудово - интензивните кул
тури, към дейности с които 
се постига по-голяма произ
водителност, а ефектите от 
инвестициите са по-значими.

панство продължава да се 
удребнява, въпреки че площ 
та на едно стопанство и сега 
е малка. Средно на домакин 
ство се падат към 40 парце
ли със средно голяма площ 
1.000 кв. метра. Това е при
чина за екстензивност в ра
звоя на земеделското стопан 
ство. Като към това се при
бави и разхвърлеността на 
парцелите възможността от 
съвременно обработване още 
повече намалява.

Забелязва се също, че бър 
зо расте броят на старчески 
те домакинства. Броят им се 
е увеличил през последните 
десет години с 460 нови стар 
чески домакинства, което е 
оказало влияние върху отчу 
ждаването на имота в полза 
на обществения сектор и въ
рху обработването на земя
та, тъй като силата на тези 
домакинства не стига да об
работва добре имота си.

Но за земеделското произ 
водство, специално за поле- 
въдното, не от значение са
мо големината на стопанст
вото. Много по-важно е ка
чеството на почвата. Но тук 
може да се каже, че каче
ството на почвата не е задо
воляващо. Само около 20% 
от орната земя принадлежи 
към I и III кадастрален раз 
ряд, към IV и V разряд при
надлежат 15%, а бонитетът 
на почвата е между VI и VII 
разряд на повърхност от о- 
коло 65% орна земя.

Това състояние оказва от
рицателно влияние върху 
крайните финансови ефекти 
при отглеждането на дадени 
култури. Но самото качест
во е променлива величина. 
Тя може да се подобри с пре 
вентивни и допълнителни ме 
рки в течение на производ
ствени процес.

ското развитие

За развоя на земеделието 
и на отраслите му е от пър
востепенно значение състоя
нието на стопанството в да
ден район. Структурата 
с най-важният фактор след 
климатическия, и 
развитието на отделните от
расли на земеделието. Пове
че площи с ливади и пасища 
насочват към естествено раз 
витие на животновъдството, 
нивите — насочват към поле 
въдство и подобно.

В по-нататъшното си влия
ние върху развоя на земеде
лието стопанството действу
ва с големината си — по-го- 
лямото стопансвто е по-под
ходящо за прилагане на агро 
технически и зоотехнически

мерки, след това с бонитета 
на земята и пр.

Какво е състоянието в ди
митровградска община?

Този край принадлежи към 
планинските райони. Заема 
обща повърхност от 480.910 
декара. Според най-нови да
нни, 66,6% от тази повърх
ност, или 320.290 декара, при 
надлежат па частния сектор. 
От тази повърхност 49,5% е 
обработваема земя, 48,5% е 
необработваема, а неплодо- 
родна е 2%.

Както се вижда преоблада 
ват гори, след тях са ниви
те, ливадите и пасищата. 
Следователно, структура, ти 
пичиа за планинските райо
ни. Природните условия са 
съдействували да се развива 
дребното" животновъдство, 
след това полевъдството в 
по-ниските предели на кому 
ната. Но въз основа на на
маляването на добитъка и 
на приходите в частния сек
тор въобще може да се на
прави изводът, че природни
те ресурси на района не са 
използвани достатъчно, и то 
не само от частния, но и от 
обществения сектор. Поради 
това е нужно, особено в ча
стния сектор, да бъдат про
учени причините за такива 
тенденции, за да се действу 
ва организарано за смечка- 
ването или премахването им 

Според последните пребро 
нтелни данни населението за 
последните десет години е 
намаляло с 2.053 жители, а 
броят на домакинствата се 
е увеличил с 84. Със земеде
лие се занимават 2.475 дома
кинства, смесени са 604, а 
2.033 живеят от приходи от 
други източници. Това уве
личаване броя на домакинст 
вата говори, че селското сто

сек-

им
малки.

определя

Според кадастъра в края
на 1971 година структурата 
на имотите на частния сек
тор и големината на кадаст
ралния доход са следните:

Повърхност в дк. Кадастар 
доход в дин.Култура

Ниви
Градини
Овощни градини
Лозя
Ливади
Пасища
Гори
Общо плодородно 
друга земя 
Обща повърхност

105.730 дка 6.603.793
166.813
332.591

90.333
1.231.677

345.565
490.372

9.261.144

710
4.610

670
46.820
43.350

112.010
313.900

6390
320290 декара

Стопански въпроси

ЩЕ ИМА ЛИ Б0СИЛЕГРАДСКИ
КАШКАВАЛ?

Между кооперацията и зе
меделските производители 
следва да се установят таки 
ва отношения, които да бъ
дат от възаимна полза. Осо
бено се чувствува тая необхо 
димост в сферата на догова 
рянето по производството, по 
изкупуване на пазарната про 
дукций и редовното изпла
щане на взетите от стопани
те стоки.

По този въпрос обаче ре
шаването е сложно. Липсата 
на пари в стопанството се 
отразява най-тежко в селско 
то стопанство, зарад специ
фичността на производстве
ния процес, който тук трае 
дълго, а оборотът е сведен на 
минимум, което не е случай 
с търговията, която 
обръщение 10 и 12 пъти. То
ва положение пречи на сът
рудничеството със селяните, 
конто искат да знаят 
и за кого ще произвеждат 
и колко ще вземат. Тук оба
че въпросът може да се ре
шава с оборотни средства за 
авансиране с предназначе
ние.

Сигурно знаят, поне в общи 
черти, колко неголяма е се
бестойността на продукция
та тук, колко малко трябват 
пари за средствата за произ
водство на кашкавал. Но ра 
ботата не тръгва.

Ето и едно мнение на ръ- 
кооперация:

(ОТ 1 СТР.)

от бройката на овцете — над 
60 хиляди и се правеха из

биха — Структурата на прехра 
пата на населението в тази 
комуна е в непосредствена 
връзка с поминъка. От една 
страна това е традиция, от 
друга — резултат на сравни
телно лошите комуникации 
и на лошото снабдяваме с 
хранителни продукти, които 
да съдсйсгвуват за изменение 
на прехраната. Летно вре
ме например — млякото е 
задължително ястие поне вс 
днъж на ден във всяка къща. 
А 16 овце — колко мляко да 
ват, за да има за в къщи и 
за продан. Но, не забравяме 
кравите, които също дават 
мляко, по те са сравнително 
малко и породата им не е 
много млечна. Босилеград- 
ско има общо 7.720 говеда, 
от които се приема, че по
ловината са крави, що зна
чи но една крава па дома-

Но има и нещо в полза за 
млекопреработването. Г. Лю 
бата има 5.188 овце, Д. Лю- 
бата — 3.778, Босилеград — 
1.065, близките Райчиловци и 
Радпчевци — към 1.000 общо 
На растояние от 20 и някол
ко километра има овце, кол 
кото половината в Димитро
вградско. Още повече 
са по-заможните селища на 
комуната, където проблемът 
за прехраната е по-друг, от- 
колкото в цялата 
Два събирателни пункта или 
и повече биха могли да се 
организират, за да тръгне ра 
бота. Естествено при нредва 
рителпа подготовка, добро 
заплащане па млякото, свеи 
туалпн аванси и пр.

Таи възможност обаче е в 
провал веднага. Това не е те 
ритория на една кооперация 
а конкуренцията — нали се 
знае какво прави.

числения, колко полза 
имали селяните, а колко ко
операцията. Даже агрономи 
специалисти за млекопрера
ботване 
трябваше да отидат на мяс
то и да предложат някои ре-

наководител 
Сега не може да се мисли 
за такива акции. Нужни са 
пари за постройка на пунк
тове, няма навик ни тради
ция у селянина да носи мля
ко за изкуп и затова винаги 

да изневери и работа 
та ще стигне до провал. До
ри ни каза, че приказвал със 
селяни от най-овчарските ра 
йони, но те се отнесли не
заинтересовано към този въ-

от Димитровград

шения.
И както бива, инициатива

та умря.
Преди няколко години гру 

— обществени и стопански 
деятели от Босилеградско го
стуваха на Димитровград. 
Поразгледали бяха покрай 
другото и млекопреработва
телните пунктове в Сенокос 
и Забърдието и — бяха до
волни. Нещо ги подтикна да 

как

може това
па

прави

комуна.прос.
Следва ли от това да се 

направи изводът, че босилс- 
градското производство 
кашкавал е много-мпого да
лечна перспектива?

какво
пазапочнат разговори 

може да се организира пре
работване на мляко в Боси
леград. Имаше даже и кате
горични обещания — да ес 
тръгне, с помощта на дими
тровградски специалисти.

х х X
И да, и не — бихме каза- 2. Политиката на кредити 

райе на земеделското произ 
водство която от 2 юли 1971 
водят републиките и общи
ните дава възможност 
всеки район да се установят 
специфичностнтс и кредити
рането да се насочи към ус
корено развитие на земеде
лието.

Но кредитирането на зе
меделието никак не бива да 
се изравни с кредитирането 
на други отрасли, ако се 
държи сметка за особености 
те на районите. Но за това 
трябва да държи сметка об- 
щноста — от общините до 
републиката.

Младен Димов

кинегво.
Селищата са от пръснат 

тип. Махаш, отдалечени сд-

ли.
— Босилеградско има 4.353 

от които близоххх домакинства,
80 на сто са земеделски и 
живеят предимно от живот
новъдство, ако изключим се 
зопното строителство, къде- 

по някой член от

въвна от друга някога и по три 
ТоваСега въпросът е стихнал. 

Най-категоричните в обеща-
_. хора от Тлъминска-

са в теж-

п повече километра, 
също утежнява събирането 

мляко, особено когато ко
пията
та кооперация — 
ко положение кооперацията 
затъва. А другите мълчат и 

гледат търговииката. мле 
копреработването тук, зна
чи, все още е много-много 
далечна перспекитива.

Едва ли някому от дире
на земеделските ко 

известно, че

И въпреки някои възмож- 
за млекопреработване 

към

то отива 
домакинството. Може да се 
приеме, че този процент от
домакинствата отглеждат 
56 500 — те хиляди броят ов
це, колкото в 1971 година е 
имало в Босилеградско. Не 
е трудно да се изчисли тога
ва, че средно на домакинст- 

падат 16 овце, а това 
число е действително малко 
за пазарна продукция на мл-

па
личеството в домакинството 
е малко. Кой например ще 
бие път да носи мляко пет 
километра, когато то е два 
или пет литра?

Всички тези доводи, 
че идват в услуга на бездей
ствието по въпроса за млеко 
прербао!нането.

пости
поне в близките села 
Босилеград -• практическа 
възможност няма. Попе дото 
гава, докато дълго чаканата

си

като рсал-пптеграция но станс 
пост.кторите 

операции не е
от млекопреработването

понабере добра тор 
даже и долари.

во се
мо- м. н. н.

же да се 
ба динари, яко.
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Босилеградска хроника

Ще започне изгражда
нето на бензиностанция

Вече е сключен и дого
вор с нефтното предприятие 
„Ина" от Загреб, което ще 

техническото обору

След дълга неизвестност 
сега положително се 
че тези дни в Босилеград ще 
започне изграждането на беи 
зиностаиция. Главен носител 
и организатор на тази важ
на акция ще бъде местното 
транспортно предприятие. Ме 
жду другото, то ще финан
сира изграждането на обек-

знае,

осигури 
дване на бензиностанцията.

Според проекта обектът 
иде коства около 600.000 ди
нара. Известна помощ се о- 
чаква от общината и секци
ята за пътища във Враня.

В. В.та.

Ще се преустрои сгра 

дата на гимназиятаБЕЗ ТОК 

И ВОДА
Комунални 

проблеми на 

Босилеград Сградата на „Иван Караи
ванов” в Босилеград, която 
е от страна на общинска ко 
мисия е официално е забра-

динара, които ще осигурят 
общината и образователната 
общност.

По такъв начин до голяма 
степен ще се разреши въпро 
са с помещенията на 
средно училище в общината.

нена за употреба още преди
тованяколко години, наскоро ще 

бъде поправена. 3 а целта ще 
се израходват около 130.000

Експанзията на частното 
строителство в Босилеград 
не спира. Особено много се 
строи на периферията на 
града — към Извор и Рай- 
чиловци. Тук никнат два 
нова квартала: „Изворщица" 
И „Краин дол”. Обаче то съз 
дават и нови проблеми — 
предимно от комунално- би
тов характер.

Например в „Краин дол” 
отдавна съществуват потре
би за прокарване на нови 
улици. Вместо съответно у- 
редени
ни и импровизирани сокаче- 
та, които между другото, на 
рушават и изгледа на вели
колепните сгради.

В още по-трудно положе
ние се намира „Изворщица”.

Тя никна много бързо. Тук 
новопостроените сгради 
предимно собственост на про 
светните работници. За това 
често пъти се чува, 
бил „учителски” квартал.

Най-бо

В. В.са

съществуват кал- че това

лезнен въпрос на на
селението от тоя квартал е, 
че още нямат ток! Хората не 
прекъснато търкат праговете 
на компетентните в община
та за решаване на комунал
но-битови въпроси. Тук 
казват,
предприятие било длъжно да 
доведе ток. В предприятието 
пък им отговарят, че 
като се строи според градо
устройствения план, комуна
лните въпроси е длъжна да 
решава общината. И 
като в омагьосан кръг: дока 
то се установи компетенция
та — хората се измъчват и 
негодуват.

. Ще се отнася до „водния” 
проблем, трябва да се изтък 
не, че не само тези два квар 
тала, но изобщо Босилеград 
няма вода. Чешмите 
на са пресъхнали, а решава
нето на водоснабдяването не 
се знае чия грижа е.

Изводът е

Сенодобивът—два пъти 

по-слаб от ланиим
че електрическото

ЩОМ
Пролетната суша и непре

къснатите валежи през пос
ледните три седмици от ми
налия

това на компетентните об
щински органи е предоставе 
но да изготвят предложения, 
съгласно които ОС би 
жала да вземе решения за 
да облекчи посочения проб
лем.

така, месец сравнително 
много намалиха сенодобива 
в босилеградска община. В 
повечето села сенодобивът е 
два пъти по-малък от лани.

Това нещо сериозно 
зява животновъдството 
муната. Поради тези причи
ни отборниците поискаха от 
Общинската скупщина 
мери решение за тоя проб
лем. Някои предлагаха 
разреши приготвяне на 
ников фураж. Обаче 
решение Общинската 
щина не може да вземе, за- 
щото тази сеч е забранена 
с републиканския закон. За-

мо-

В. В.угро- 
в ко

отдав- да на

да се 
лист 

такова 
скуп-

ясен: комунал
ните проблеми на Босилеград 
без причина бавно 
ват. се реша-

В. В.

Сурдулишка »3везда«

Четиристотин хиляди печалба
Сурдулишкото 

предприятие „Звезда”* 
снабдява със
цялото население в комуна- 
та люже Да се похвали с 
добър оборот през първото 
шестмесечие. Близо половин 
милион динара е успяло да 
припечели, при общ 
от 11,4 милиона

търговско 
което 
почти

а това се е отразило и върху 
личните доходи на работни
ците в

пример са преизпълнили 
на за оборота с 10 на

пла
стоки сто.

М. Величковпредприятието, които 
сега са по-големи 
30 хиляди динара.

Властимир Здравкович, 
ректорът на 
ни съобщи, 
им в селата Клисура и Бсь 
жица работят много

средно с

АИ-
предприятието, 
че магазинитедоход

динара. 
Бройките за оборота и пе 

чалбата тази
добре,

защото населението 
оказва 
Клисурските

там се 
добър потребител, 

магазини на-

година са по- 
миналогодишните.големи от

Страница 4
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Из нашите общини * Из нашите общини Из нашите общини*

Из трудовите организации

ОТ ОТПАДЪЦИ

ЗА
ЗВОНЦИ — Докато траяха 

годишните почивки в един
ствената „фабрика” в целия 
звонски район — цеха за об 
работка на дърво — приклю 
чиха подготовките за рацио
нализация на производство
то и повишение производи
телността на труда. Цехът 
със складовете бе ограден и 
бе поставена желязна капия. 
Работниците искаха предпри 
ятието им да прилича на фа 
брика. По-важно от това е 
изнамирането на нови „пъ
тища” от цеха до складове
те и доставчиците на суро
вини. За тези операции бя
ха набавени вагонетки. То
ва не само рационализира 
производствения процес но 
и увеличи производителност 
та на труда и даде възмож
ност на работниците с по- 
малко усилия да постигат 
по-добри производствени ре
зултати. Ефектът на тази ра 
ционализация още не е изме 
рен, защото не е имало вре 
ме за ново нормиране на 
производството. Облекчения 
в производството дадоха и в 
градените вентилатори за из 
хвърляне на стърготините, 
които пречеха в работата.

Покрай това в цеха започ
наха по-рационално да се 
отнасят и към отпадъците. 
Сетили се, че голяма част от 
отпадъците могат да се изпо 
лзват. Събират ги и ги про
дават на склада в Бабушни- 
ца за отопление. Преди ня
колко дни доставиха на Н> 
гославските железници дър

вени клинове за 
на траверси. Иначе 
организация е завъ{ 
лугодието с положи 
ланс. Покрай разни 
ли едър стронтелеь 
риал, който най-чес 
ват в Пирот, в дър 
тващия цех в Звош 
вото полугодие са 
дени и изнесеш! в 
280 кубически метр 
рязан строителен л 
В миналия месец н; 
пазар са изнесли 70 кубиче 
ски метра. Няма нужда да 
изтъкваме от каква полза е 
това производство, за което 
като суровина се използват 
отпадъци от строителен ма 
териал. С оглед на възмож
ностите 
което има на работа само 15 
души, имат намерение да въ 
ведат и втора смяна. Поне
же са подготвили достат^- 
но суровини — те искат по 
тоя начин да произведат кол 
кото се може готова проду
кция, докато времето е ху
баво. Доколкото се 
до въвеждане на втора смя- 

— работната сила няма 
да се увеличава, а известно 
число работници, работейки 
в изсичането на гората, ще 
дойдат в произовдството. Ра 
зчита се, по такъв начин да 
се произведат най-малко 200 
куб. метра профили за из
нос. Това не е малко за ед
на така малка организация, 
не са малко девизи. Не по
не ако се има на предвид

вията на стопанисване — ли 
чните доходи на тези неква
лифицирани работници 
са много ниски. В пълния

пот. л ниот какви суровини става про 
изводството.

Бавно, но сигурно, млада
та малка организация все 
по-здраво става на краката 
си. Тези успехи ще насърча 
ват амбициите й да расте и

поне донякъде да 
празнината по настояването 
на работна ръка след закри 
ването на мина „Ерма”.

С оглед на условията при 
които е формирано, на отда 
лечеността от пазара, на усло

не

разгар на производството — 
те заработват и по 12 000 на 
месеца.на предприятието, М. Б.

Изкупуване на гъби
стигне пункт там, където най-много 

има гъби. Там да изкара ка
мион и вага, като предвари
телно насрочи ден на берит 
ба. Той е имал предвид това 
не само зарад по-ефикасната 
беритба, но защото вярва, че 
ако акцията така се органи
зира ще даде по-ефектен ре
зултат, защото берачите ще 
се отзоват в по-голям брой.

Не трябва да се забрави, 
че десет динара за сурова 
„варганя" и „лисичарка” (те 
зи се изкупуват), не са мал 
ко пари, заработени на лек 
начин. Същевременно, и ко
операцията като изкупчнк, 
ще заработи добри пари в 
моменталното безпаричие.

и беритбата, извършват за 
четири часа. Изкупуването 
върши кооперацията в Бабу 
шпица за нуждите на ком
бинат „Таково" в Горни Ми- 
лаиовац. Изкупчицнте са на 
мнение, че докато трае сезо 
па ще изкупят пад два ваго 
на от тези горски плодове. 
Това ще рече, че жителите 
па Лужиишко ще получат 
над 20 милиона динара. То
ва не са малко пари, още по 
вече ако се знае, че гъби бе
рат децата.

Бабушница — Към края 
на миналата седмица в Баб- 
бушница започна изкупува
не на гъби. Първите два дни 
били изкупени над 400 кг 
„варгани”. В тази акция, из 
глежда, най-голяма роля ще 
изиграят учениците от основ 
ните училища в Бабушница 
и другите места. В изкупвате 
лния пункт на кооперация 
„Единство” намерихме Сло- 
бодан Радоевнч от шести и 
Небойша Станкович, ученик 
от седми клас, които преда
доха по 7 кг гъби и взеха по 
70 динара. Попитахме ги ко 
лко време им трябва да па

на

СКЛАД ЗА ТОПЛИВНО 

ДЪРВО
Докато говорихме с изкуп 

циците и берачите на гъби, 
един представител на коопе 
рацията предложи, че би би
ло изгодно ако кооперация
та организира изкупвателен

берат кошниците, те отгово- 
че 4 км от Бабушницариха,

до Еремиино бърдо и насам
От строителни материали 

заинтересованите лица ще
могат да се снабдят с дъс
ки, щафли, летви ,дъски за 
огради и лр„ почти всички 
произведени в дървообработ 
ващия цех в Звонци. От дру 
га страна, горското стопан
ство в Пирот и горската се 
кция в Бабушница с органи- 

на такъв оборот не 
че облекчават хората,

М. Б.Бабушница — Тези дни го 
стопанство в Пирот 

складрското
откри в Бабушница 
на дребно за топливно дър
во и строителен материал. 
Така на прост начин е попъл 
не на голяма празнота в сна
бдяването на населението на 
Аужница с потребителни 
стоки, за които е заинтере- 

почти всяко семейст-

\т№/гШка.
ДА СПРЕ ИЗБИВАНЕТО НА СЪРНИзирането 

само
но създават и условия 
продажба на по-голямо коли 
чество разни отпадъчни ма
териали. Тази мярка „от та
зи страна”, рационализира 
експлоатацията на горското 
богатство.

Всички манипулативии о- 
перации в Бабушница, пок
рай редовната си работа, въ

соваио
во. На склада ще се продава 
дърво и от собствено произ 
водство, а строителен мате- 

снабдява и от дру-

за
нергични мерки. Опълномо 
щени ловджии избиват 
скитащите кучета.

Трябва да се изтъкне, че 
в боснлеградскня край и-

ва сърните в Боснлеград- 
ско? На първо място, това 
са скитащи кучета, между 
които има и ловджийски. 
Обаче има доводи, че ги 
унищожават и хора! Дори 
и някои несъвестни ловд
жии! За нещастие, такива 
случаи много трудно се от 
криват.

С оглед на угрозеиостта 
на тоя вид дивеч, ловджи
йското дружество в Боси
леград вече предприема, е-

ТРЯ ВЪПРОС най-много 
измъчва босилсградските 

и всички 
цена-

риал ще 
ги производители. Както и 
да е, жителите на Бабушни
ца и Лужница ще могат да 
си отдъхнат, защото няма ве 
че сами да се снамират с 
топливно дърво и строител
ни материали. Докато по-ра- 
но бяха принудени да се сна 
бляват дори и от Тумба и 
Ракитска гора, да търсят ка 
миони за превоз, хора за то 
варене, да ленгубят и разпи 
ляват сили — занапред ще 

само в канцеларията 
необходимите су-

ноловджии,
знаятония, които 

та на дивеча. Годишно в 
общинабосилеградска 

„страдат” около 30 сърни. 
Това са данни, които тре
вожат. Да напомним, че у- 
нищожаването на сърни се 

наказуемо дело.

ма условия за размножа
ване на сърните. Засега тоя 
дивеч живее па 13.000 хек
тара обрастнали с букаци 

че има о-

началника на секцията 
- Владимир Шелеста 
помощно лице. А ко- 

моитажната барака се

рши 
инженер
и едно
гато
завърши, в канцеларията на 

има работа
и се предполага, 
коло 300 броя сърни.

счита за 
За това нещо съществува

складището ще 
още за едно лице.

могат 
да внесат закон.Републикански

Кой най-много унищожа*
В. В.

чакат поръчанитеми и да 
стоки в своя двор.

М. Б.
Отравящ 3
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снабдяванетоПроблеми на търговията и
Новини от „Тигър“

БЕЗ МОДЕРНИ 

МАГАЗИНИПестене за нова Фабрика в града отдавна съществува. 
Досега обаче търговските ор 
ганизации, като че ли се със 
тезаваха кой повече магази 

ще открие, а не кой ще 
открива нови, 
магазини. Търговската поли 
тика: „От повече дула — по 

тече” се показа като

(ОТ 1 СТР.)

гражданите от Димитро 
и околните села паза-

сто 
вград
руват в Пирот, дори и 
Ниш. Фактът, че търговия- 

Димитровградско взи
ма само 68% от национал
ния доход в общината (доб
ре снабдени и модерно обза
ведени магазини захващат и 
до 80%) е само още 
потвърждение за относител
но лошото състояние на гър 
говията в Димитровградско.

нивг съвременни«гяйяаяяя: к.“ бави»зване е ц работни- ‘ тази фабрика инвеститори
трябва да бъдат съвместно 
„Тигър” и споменатата амс- 
рикаиско-аиглийска карпо- 
рация.

„Тигър” в преговорите с 
чуждестранния партньор е 
имал предвид ползата от ре
конструкция и изграждане 
на тази фабрика, с оглед на 
перспективите и взможност- 
та за пласмент на стоки, на 
нашия и на чуждестранния 
пазар.

Изграждането на фабрика 
та за радиални гуми и ре
конструкцията и изгражда
нето на фабриката за техни 
чески стоки се счита за пер
спективно и цялостно разви 
тие на фабриката. По мне
ние на Виденов основен дви

Централният работнически 
съвет на заводите „Тигър”
Пирот е решил 10%> от ли- проявяват нашите

цп в чужбина, а които проя- 
явяват интерес да 
средства в развитието на фа 
брика „Тигър”. Тези хора от 
Димитровградско и Пирот- 
ско по тоя начин виждат и 
своя перспектива във фабри 
ка „Тцгър”. Те имат жела
ние своята материална егзи- 
стенция да осигурят върху 

основи. Тази тяхна

та внав
вече
временно правилна, но не и 
трайно решение.

Струва ни се, че това 
разбрали и търговските ор
ганизации, защото напосле
дък все повече се говори за 
построяване на универсален 
магазин в града, в който и 
асортимант, и обслужването 
биха били модерни, съвреме

чните доходи на работници
те да се спестяват в , срок от 
две години и тази сума да 
бъде инвестирана в изграж 
дането на новата фабрика 
за радиални гуми.

внасят
саедно

Това положение особено 
се влоши 
годмна-две, 
тоя период много 
вкусът на потребителите и 
те все повече търсят не само 
ейтини, но и модерни, съв
ременни стоки.

Вземайки това решение 
работническият съвет е имал 
предвид разговорите, които 
са водили партийната и про- солидни
фсъюзната организация и самоинициатива е начално
службите в предприятието. приета и в момента са в ход
След донесеното решение от ИЗСледваннята в тая насока, 
страна на работническия 
съвет, върху него са разиск 
валй почти всички цехове.
Работниците в „Тигровите” * 
фабрики в Пирот и Димит
ровград вече единодушно са 

; се ' изяснили за внасяне на

през последните 
тъй като през 

нарасна нни.
Разбира се, да се постро/1 

такъв магазин са необходи
ми средства, а след туй пер 
сонал и пр. „Търгокооп”, ко 
йто в момента най-много про 
явява Интерес към построя
ване на такъв магазин, не е 
в състояние наведнаж да от 
дели толкова средства, а ос 
таналите търговски организа 
ции като че ли чакат по-бла 
гоприятни дни.

...и технически стоки
ДИМИТРОВГРАД СЕ НУЖ
ДАЕ ОТ УНИВЕРСАЛЕН 
МАГАЗИН

Освен изграждането на фа 
бриката за радиални гуми, 

момента са най-актуалнив
преговорите, които дирекци 
ята на „Тигър” провежда с 
една американско-английска 
фирма за изграждане на фа 

стоки

гател в това отношение ще 
е работникът. Затова всички 
работници са напълно осве 
домени.

Нуждите от един съвре
менен, модерно обзаведен и 
добре снабден универсален 
магазин на самообслужване

влогове, с цел да се изгради 
една фабрика, която да задо 
волява нуждите на югослав 
ския пазар и да изнася.

С изграждането на тази 
фабрика, в която качество
то на производството трябва 
да бъде на световно равни
ще, биха се сложили осно
вите за цялостно, перспекти 
вно развитие на „Тигър”.

Говорейки за значението 
на тази акция Живко Виде
нов, заместник главен дире
ктор на фабриката заяви, че 
работниците, чиято е иници 
ативата за внасяне на собст
вени средства, са показали / 
пълно разбиране и съзнател 
ност в. момент, когато банко 
вите кредити се получават 
много трудно. Той изтъкна, 
че работниците ще си полу 
чат за влоговете, както след 
ва нормална банкова лихва, 
а в ход са изледванията от 
страна на службите дали 
има начин лихвата да се уве 
личи.

А. Д. Ст. Н.
брика за технически 
в Димитровград. Тази фабри 
ка би имала основна цел да
следва развитието на автомо 
билната индустрия, с продук 
цията си. В тая насока вече 
е постигната основна съгла- 
сност от 1975 година да се 
отпочне с изграждане на та 
зи фабрика. Реализирането 
на тази програма трябва да 
бъде в две етапи. В първия 
етап трябва да бъде рекон
струиран старият цех на фа
бриката за технически сто
ки в Димитровград. Рекон
струкцията трябва да започ 
не през тази година, а ра
ботите трябва да привършат 
през следващата година.

Четиво за земеделския производител

Коя пшеница да си изберете?
Жътвата вече приключава по наши 

те предели. Вече се знаят и средните до 
биви за отделни райони. В Босилеград- 
ско средно от декар ще се получат 80 
до 100 килограма, в Димировградско — 
в разни райони, разни добиви. В Дими
тровград и околните села — към 300— 
350 кг от декар, в Забърдието малко по 
вече, във Висок — може би по-слабо и

на студа, на полегане, но зърното може 
да се рони, ако се закъснее с прибира
нето му. Дава добър добив.

ЛИБЕЛУЛА: Класът е без осил, тъ
мно червено оцветен, средно устойчива 
към студа, но по-малко от „Сан пасто
ре , добре устойчива към полегане, ви
сочина на стъбълцето към 90 см, рано 
узрява. При подходящ терен и други 
условия дава висок добив. Засява се ме 
жду 15 окт. и 10

пр.
Добивите, естествено, 

много причини, но и от сорта на сама
та пшеница. Оказва се, че за Забърдие 
то и димитровградските села била най- 
подходяща пшеницата от сорта „Кав
каз” и „Безостая”, за някои босилеград- 
ски предели също добра била „Бецоста- 
ята”.

зависят от
ноември.

производителни райони. Стъбълцето й 
л,™ „СМ П°-ниско от ..Еезостаята", три 
е^я ™еЯ ПО'раНО Узрява, по-устойчива
но™ ратури от „Либелула” и зър- ното е качествено. * р

САВА: Това

Успех на митничарите

Осъден контрабандист 

с хашиш
Затова именно искаме да запознаем 

земеделските стопани с разните сорто
ве пшеница, които се засяват у нас и 
по света. в много райони

Безостая- „ „Либелула", ^устойчива 
дена. Средноа“^; и ч“ и ЪнГ™* С два'трино о г50
декар.“ 32 КГ ПОВече « „Либелула” на 

оОо

за Аа 3вЛи*а“о"наемЧсСтмТа ““ С°РТО1 
р-а
|вГ= Гс“о-“9й|“-
Но кой сорт ще се нЪ’ке засяваме, 
стото. Най-добЪр е он!?'’ зависи от мя 
дини в даден район Ъ рт’ които с го- 
добив на зърноР Но“™ Давал най-голям 
трябва да с^е^е Сорта “ че “е
ка год„„а идват нови, подобна™ в"' 
прос е само какво е семето, което за- 

да е чисто, провере- 
по стар обичай сменя- 

ме наше зърно за комшийско, което е
-“кой добър сорт, не правим нищо, 
защото зърното се изражда. Значи иГяб 
ва да се купува проверено 
зърно.

от
БЕЗОСТАЯ: стъбълцето е около 111 

см, класът бял, без осил, зърното чер- 
веникакво, поднася добре зимата, сред
но склонна към полегане, с висока ро- 
довитост и качество, което говори, че 
принадлежи към най-качествените сор-Общинският съд в Димит- 

тровград, под председателст 
вото на съдията Иван Тошев, 
е произнесъл на 1 август 
най-тежката присъда през та 
зи година за контрабанда на 
наркотици.

хите на съпругата си и на 
две малолетни деца. Освен 
наказанието митническите 
органи са конфискували сто 
ката и парично са глобили 
виновния с 30.000 /динара.

През същия ден е осъден 
френският гражданин Жорж 
Боасек, който се опитал да 
пренесе 3,5 килограма хашиш 
на гара Димитровград, на 
29 юни т. г. Той е наказан с 
тримесечен затвор.

За също провинение е осъ 
ден и турският гражданин 
Абдул Хаджи (28). Той е осъ 
ден на шест месеца затвор, 
поради опит да пренесе 4 ки 
дограма морфий.

тове. Вече е известна в някои райони 
на нашите общини.

КАВКАЗ: Сравнително нов сорт у 
нас. През последните три години се по
казва като по-добър сорт от „Безоста- 
ята”. Дава повече от нея 80 до 120 ки
лограма от декар, което не е за подце
няване. Стъбълцето е по-дълго, отколко- 
то на „Безостаята”, но и по-устойчиво 
на полегане, класът е бял, без осил, зър 
ното е червеникаво, 1000 зърна са теж- 

46,4 грама. Устойчива е срещу зима-

съ-
со
е.

Сирийският жител Моха
мед Чубоки (42) осъден на 
едногодишен затвор за неле 
гадно пренасяне на 15,5 кило 
грама хашиш. Това наказа
ние съдията Иван Тошев 
е произнесъл като е имал пре 
двид голямото количество 
хашиш и начина по който 
Мохамед се опитал да го пре 
песе през границата. Той е 
заловен на 30 юни на гара 
Димитровград, а наркотици 
те е пренасял скрити в Аре

ни
та, има голяма родовитост.

АВРОРА: Стъбълцето на този сорт 
е здраво и не поляга. Класът е бял, без 
осил, зърното червеникаво, добре издър 
жа студовете, дава големи добиви и со
ртът изобщо е качествен.

сяваме. То трябва 
но, защото ако

САН ПАСТОРЕ: Този сорт пшеница 
има средно високо стъбълце (110 см) 
класът е затворен, без осил, зърното е 
червеникакво, рано зрее, устойчива е

качествено 
„ЗЕМЕДЕЛЕЦ”

А. Д.
Г ~Гс-Страница 6
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'ЛИСУРАКлисура се намира на 1300 
м надморска височина при
теснена в твърде живописен 
планински предел от Въртоп 
и Шойрина планина и Власи 
нско езеро. Заема 
нина от 75 м2. Околността е 
богата с хубави дъбови го
ри, всред които се намират 
тридесетте клисурски маха
ли, отдалечени и по 7 кило
метра една от друга. Селото 
има 350 къщи с около 2 иОО 
жители.

V

повърх- Гюра Виденов, Лика Апосто 
лов, Рангел Колев и др.

Клисура има големи кул
турни традиции. Първото 
училище в селото било от
крито през 1855 година. Чер
квата, която играла важна 
роля в миналото, е построе
на през 1883 година, а през 
1840

Клисура е най-голя 
мото село в района и негов 
център. Жителите на Клису
ра. се занимават с животно- е построена 

двуетажна, сграда, която по
ради височината и архитек
турните й особености била 
наречена кула.

първата
въдство и земеделие, а като 
отиват на работа далеч 
майстори-строители мнозина 
родния си край. От земедя*а1 
ето приходите не са големи.

от

От 1905 година в Клисура 
се появили зарадпши на ре
волюционно движение. Црез 
тази година била формирана 
партийна организация. Ней
ни членове били Рангел Гра 
нджов, Петър Миланов, Си- 
ма Иванчев от Стрезимиров 
ци и Благой Иванов.

СЕЛОТО НЯКОГА През последно време мест 
ната общност на Клисура 
прави усилия да подобри ко 
муналното строителство и 
в махалите.

бри сгради в Белград, Ниш, 
Крагуевац, В тия места и 
най-много се заселяват. Най 
много клисурци има в Бел
град в кв. ..Мали мокри луг”, 
„Душановац” и „Баново бър
ДО”.

населението, някои 
останаха с малко 
Докато ония домакинства ко 
ито са останали, а имат свои 
на работа във вътрешността 
на страна живеят добре. Кли 
сурци са прочути майстори- 
строители. Те направиха до-

махали
жители.В далечното минало жите 

лите на Клисура живеели в 
големи семейства и до 25 
души. Най-многолюдни са 
били семействата на Борис 
Велков, Еленко Станчев и 
Петър Илиев. Тяхните семе 
йства наброявали по 50 ду
ши. Най-добре работили ма 
йсторите-работодатели, кои
то отвеждали работници във 
вътрешността, на страната. 
Дори и преди пресъединява 
нето на клисурски район към 
Югославия, клисурци много 
работили в Сърбия. Освен в 
Сърбия те работили в Румъ
ния, като отивали пеша до 
Лом а оттам с лодка преми
навали Дунава. Така преди 
Първата световна война кли 
сурци работили в Белград, 
Чуприя и Светозарево (тога
ва Чуприя). Най-видни рабо

Текст: Цена ДИМИТРОВ 
Снимка: Милан ВЕЛИЧКОВСЕЛОТО ДНЕС

АКТУАЛНОЗа 27 години творческа де 
йност се подобри поминъка 
на населението. Селото полу 
чи модерен изглед. То полу 
чи ток, водопород и много 
нови сгради. Особено впечат 
ление на посетителите пра
ви центъра — Дервен. Тук 
никнаха нови модерни жили 
ща. Селото има основно учи 
лшце, в което се учат деца
та от целия край. То важи 
за училище с добри тради
ции и постигна добри резул 
тати в обучението и възпита
нието. Училището получ/1 
републиканска награда „25 
май” по-миналата година и 
се нареди между най-добри- 

Любен Ран- т ев страната. В селото ра
боти и амбулатория, осем ма 
газина, които са добре снаб
дени. Земедлската коопера
ция също така има добри ре 
зултати, особено в снабдява 
нето.

Въпреки че центъра на се 
се лото бе благоустроява и ста 

ва модерно селище, махали 
те все още са неуредени. 
Още нямат ток. В последно 
време, поради миграция на

НЕ ЧАКАТ ЗЕЛЕНИЯ СИГНАЛ
лени глави да се дадат на разработка 
на отделни групи и чрез анализ да се 
стигне до проект, който да бъде пред
ставен на обществеността, а след това 
в общинската скупщина на приемане. 
Работещите върху статута се надяват, 
че статутът в новото си издание общиу 
ската скупщина ще приеме до края на 
настоящата година.

Онова, което е характерно за рабо
тата върху новия статут в общината е 
подчертаното ударение върху самостоят 
елната предприемчивост при пълна само 
управителна отговорност за поетуте за
дължения и от страна на общинската 
скупщина и на професионалните служ- . 
би. Защото, тези хора не са чакали, ни- 
то чакат някой „отгоре” да им даде зе- ’ 
лен сигнал, за да минат към норматив
на дейност.

Те изхождат от своето самоуправн- . 
тслно право да оценят кога трябва да . 
започнат работата върху статута и сле
дователно, теглят своите ходове и пот
върждават своето самоуправително /ра- ■ 
мосъзнанне и отговорност, на първо мя
сто, пред избирателите, които са ги о- 
пълномощнли да развиват отношения, 
отговяращи на техните самоуправнтел-, 
ни интереси и изисквания на конститу
ционните промени.

0 бщинската скупщина в Бабушннца 
е една от малкото общини в Ниш
ки регион, която направи първата 

крачка в изготвянето на общинския ста 
тут. За изходна основа скупщината прие 
проектите, работени в духа на консти
туционните промени, които ще послу
жат на самоуправителните органи да 
направят проекта на самоуправителння 
акт е тази обществено-самоуправителна 
общност.тодатели в тези градове от 

Клисура били:
Рангел Искренов и Бо

В тези летни дни опълномощените 
лица разработват статутарните матерна 
ли и ги преработват в тезиси, въз осно-

гелов, 
рис Стоянов.

ва на които комисия ще започне да ра
боти. Две основни идеи, т.е., два основ
ни въпроса, тезите ще раздвижат и ще 
потърсят отговор на тях. Първият е съ
ществен, принципен: какво, в настоящия 
момент на самоуправително конституи
ране, статутът трябва да регулира и вто 

методологическн въпрос:

Клисура—Дервен предста 
в миналото най-интере 

този край. В мно-
вял и
сей кът в 
гобройните кръчми се съби
рали ония, които се заяръ- 

от печалба и тукщали
водили разговори от сключ- 

нови познанства до
какрият

да се определи и разработи целокупна-ване на 
сключване на бракове. Най- 
известни били кръчмите на

ч
товата статутарна материя и всичко 

да се вгради в основния самоуправите- 
акт на обществено-политическатален 

общност.
Писма на читатели Имайки ирсдпнд сложността па въп

росите и факта, че тс търсят ясни и нед
вусмислени отговори па, комисията за 
изготвяне ще бъде предложено опреде-БРАВО ГОГОВ? М. Б.

КЪМ КРАЯ на май Павел Гогов от Димитров
градско който е на временна работа в Западна Гер- 
^ мене и съпругата ни превезе от с. Шетка до

колата си. На раздяла отказа да вземе
ПУСНАТИ ПЪРВИТЕ ДЪЛБОКИ БРАЗДИмания, 

Парачин с
да върви без застой специа
листите в коперацията пре
поръчват , па производители
те чае ио-скоро да изкарат 
тора от Оборите.

предимствата
ПаРКогатоТогов‘си замина установихме, че в кола

Гуе^х. От СВР Димитровград потърсих сведения 
за Гогов, за да го намеря.

чувствували
меха1111311раната обработ-БЛБУШНИДА — Тези дим 

кооиечетирите комбайна на 
рация „Единство" пуснаха 
първите дълбоки бразди и 
па частните имоти и по 'този 
начин започна ссеи 
1П ба. Есенната сеитба може 
ше да почне и по-рамо, но 
попречи сушата, а продъл
жителните дъждове след то 

позволяваха да се вле

па
ка па земята.

И собствениците па трак
тори имат много работа.

За да може есенната оран М. Б.пата се-

и докато аз да
Гогов, че всичко е в Р Д. ите. Мсждувреме-

“ПСВР -^ Димитровград получих адреса му
■ :Л-4

да приеме предложе

ла ми 
нно и 
в Мюнхен.

ва не 
31 \е в нивите.

Интересът за механизира- 
па обработка е голям. Коопс 
рацията би трябнало да има 
още четири трактора, за да 
задоиоли основните погреби 

производителите. Те все 
повече търсят услугите

защото 500 ди

Гогов отказа 
му парична награда.

постъпката на

Почтеният
ната Гогов е за всяка по-

Считам, че
паМИЛОРАД ТРУИЧ, 

37,000 Крушеваи 
Божидар 14/А

хвала. на
кооперацията,

за изорвапо па един хе 
много. Вече са по-Ул. Поручик нара 

ктар ме с
Страница 7
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Из дейността на босилеградските 
студенти

Чувството, че е бил у- 
, преследван и прину- 
I се скрие, сега прера- 

желание да бъде

раба беше пияницата. Фили
пинецът го чуваше как ру
гае. Потърси място да се 
скрие и се втурна в тоалет
ната. Влезе в едно отделение 
И пусна резето.

Пияният влезе в тоалетна
та и започна да пита другите 
дали са видели момчето. „Аз 
съм истински американец — 
казваше той. — Бях ранен 
два пъти във войната".

Той ругаеше още по-грубо 
в тоалетната, употребяваше 
думи които никога не би ка-

рост.
нижем
ден да
стваше в л
свободен, дори ако трябва да 
го убие. То отвори блъсна вра 

опита да се изплъз 
стискайки здра-

Още има материални 

трудноститата и се
под човека, 
во ножа в ръката си, али пи
яният го сграбчи за ръкава и 
го дръпна назад. Ръкавът се 
разпори, момчето се обърна, 
заби ножа в хълбока на пия
ницата I* почувствува как ос 

остърга едно от реб- 
Пияницата изкрещя 

хвана

Студентите от Босилеград 
направиха сериозни забеле
жки защо не се устрои мла
дежка трудова акция за из
граждане на басейн и защо 
е закрит младежкия клуб. ,

Тези, както и редица дру
ги повдигнати въпроси гово 
рят, че има нужда от по-ор- 
ганизирана дейност на сту
дентския роден клуб. И не 
само това. Нужно е и по-го- 
лямо сътрудничество, преди 
всичко с младежката, а след 
това и с останалите общин
ски обществено-политически 
организации.

Заключено бе до начало
то на учебната година в Бо
силеград да се устрои още 
едно събрание

(ОТ 1 СТР.)
Обикновено, тук се касае 

за студенти от началните го 
дини на полувисшите и вис
шите учебни заведения, ко
ито още не могат да се спра 

новата обстановка.

РАЗКАЗ трието
рата.
пронизително, после 
момчето за гърлото а то го 
заудря в хълбока с ножа си, 
както нанася ударите си бо
ксьор в близък бой.

вят в
В разискванията се изтък

на, че е необходимо на всич 
ки такива студенти да 
окаже помощ не само от мла 
дежката, но и от останали- 

обществено-политически
Филипинецът се

Когато пияницата го пусна 
и падна на пода, момчето се 
втурна навън от помещение- 
нието. Още стискаше ножа в 
ръката си, кръвта калеше от 
острието, беше загубил шап
ката си, косата му стърчеше 
разрошена, ръкавът на сако
то висеше разкъсан.

Всички знаеха какво беше 
направил, но никой не мръ
дна. Момчето изтича към но
са на кораба, потърси място 
къде да отиде, после изтича 
обратно в ъгъла. Никой не 
смееше да го заговори, а вси 
чки бяха свидетели на пре
стъплението му.

Нямаше кде да се скрие и 
изведнъж, още преди да се 
бяха появили офицери от е- 
кипажа на кораба, момчето 
се спря и завика към струпа 
лите се хора:

„Аз не исках да го нараня 
— викаше то. — Защо не го 
спряхте? Може ли да се пре
следва човек като плъх? Вие 
знаете, че е пиян. Не исках 
да го раня, но той не ме пус
каше да си отида. Той раз
къса палтото ми и се опита 
да ме удуши. Казах му, 
ще го убия, ако не се махне. 
Вината не е моя. Аз трябва 
да отида в Окланд да 
брат си. Той е болен. Мисли 
те ли, че ми трябваха някак
ви неприятности, когато брат 
ми е болен. Защо не го спря
хте?"

цГ те
о организации.

и Мнозина студенти изтък
наха необходимостта от по- 

културно-забавен
и

оживен 
живот, особено през летния 
период, когато са на почив
ка. При по-добра организи->§ пияницата раност те са готови да уча
ствуват в изготвянето на ку 
лтурни програми. в. в.

Малко статистикаРазбуйствувалият се мъж 
с кафяво палто от камилска 
вълна всъщност не беше лош 
по природа, просто беше 
пиян. Той изведнъж изпита 
прилив на антипатия към дре 
бния, добре облечен филипи
нец и започна да го преслед
ва от ъгъл на ъгъл в чакал
нята, като му казваше да си 
отива, да не се мотае меж
ду белите хора. Всички чака 
ха кораба, за да пресекат за
лива и отидат в Окланд. Ако 
този мъж не беше пиян, ед
ва ли някой би го забелязал 
изобщо, но сега именно с пи 
янските си пристъпи той пре 
дизвикаше бъркотия в чака
лнята и макар че очевидно 
всички да съчувствуваха на 
филипинеца, никой не се о- 
питваше дя му се притече на 
помощ. Клетият филипинец 
се беше изплашил много.

Той се скри между хората, 
но пияният пак започна да 
си пробива път към него ка
то повтаряше: „Казах ти да 
си вървиш. Връщай се сега. 
Аз се сражавах двадесет и 
четири месеца във Франция. 
Аз съм истински америка
нец. Не искам да се мотаеш 
тук между белите хора ..

Като се извиняваше на хо
рата, филипичнето пъргаво 
се опита да се измъкне от 
пияния, промушваше се в тъ 
лпата, не отговаряща нищо и 
се опитваше да бъде колко- 
то може по-учтиво. То ту се 
измъкваше, ту се вмъкваше 
в тълпата, преследвано от за 
литащня пияница, и с всеки 
изминат миг враждата на 
пияния нарастваше. Той за
почна да ругае високо мом
чето. Пияният казваше: „Вие 
момчета, сте най-добре обле 
ченнте хора в Сан Францис- 
ко, но тия пари печелите, ка 
то миете чинии. Нямате пра
во да носите толкова фини 
дрехи.

Той ругаеше без 
атмосферата стана 
напрегната, че много 
трябваше да се правят 
хи, за да не чуят нито една 
от думите му.

Когато отвориха голямата 
врата, младият филипинец 
сръчно се промъкне през тъл 
пата и бягайки от пияница
та, пръв се качи на кораба. 
Изтича в един ъгъл, седна за 
момент, после скочи и запо
чна да търси по-скрито мя
сто. На другия край на ко-

зал в присъствието на жени. 
Спираше пред затворените 
врати на отделенията, над
ничаше над тях. „Моля за из 
винение” — казваше той на 
седящите вътре и когато сти 
гна до отделението, където 
се беше скрило момчето, за
почна да ругае, заповяда му 
да излезе вън.

„Не можеш да се измък
неш от мен — каза той. — 
Нямаш право да използува 
бял човек. Излез навън или 
ще разбия вратата".

„Махай се” — отговори мо 
мчето.

Пияният заблъска вратата.
„Рано или късно ще изле

зеш — каза той. — Ще те ча 
кам докато се измъкнеш."

„Махай се — каза момче
то, — не съм ти направил не 
що". То се учуди защо никой 
от хората в тоалетната не се 
опитваше да успокои пияния 
и като възпитан човек да го 
отведе навън, но после раз
бра, че нямаше никой друг 
в тоалетната.

„Махай се” — каза то.

Говеждото мосо не стига
Говеждото месо засега е най 
търсеното в света. Даже пот 
реблението му е в постоянен 
растеж и оттам често се чу
вствува недоимък.

Говедото се отглежда поч 
ти във всички райони на зем 
ното кълбо, но статистиката 
знае къде това животно най- 
много се развъжда.

Ето какво е положението: 
Най-много говеда има в САЩ
— около 110 милиона глави, 
след това е Съветският съюз
— с 97 милиона глави такъв 
добитък, след него е Брази
лия — с 88 милиона глави, а 
после са Аржентина, Уруг
вай, Канада и други.

В Европа най-много говеда 
се отглеждат във Франция — 
около 21 милиона, Англия 
има към 12 милиона, Полша
— към 10 милиона и нашата

страна —• пет и половина ми 
лиона.

По производство на говеж
до месо нашата страна зае
ма девето, а по износ на ме
со — единадесето място в Ев 
ропа. Най-много говеждо ме
со и говеда изнасят: Брази
лия, Аржентина, Уругвай и 
Канада.

Най-много ядат говеждо 
месо: аржентинци и уругвай 
цц (средно на година 87 кило 
грама всеки жител), следват 
ги американците с 46 кило
грама месо на жител годиш
но. В западноевропейските 
страни средно на жител се 
падат 32 кг годишно, а Аф
рика и Азия консумират на 
жител само около повин ки
лограм говеждо месо. У нас 
на жител се падат към 9 ки
лограма месо на жител го
дишно.

че

видя

Съвети на лекаряПияницата отговори с ру
гатни, блъскаше вратата. А 
зад вратата чувствуваше как 
мъката му се превръща в я- 
рост. То се разтрепера, но 
не от страх пред пияния — 
страхуваше се от нараства
щата в самия него ярост. Из 
вади от джоба си нож и от
вори острието му. Стисна но 
жа в

Напукване на петите
АПУКВАНЕТО 

шение на цялостта йн на кожата е нару-
_____  П°А въздейст
вието на различни причини. То се

=Го^л^лПГ^ВОра^

безредно Цепнатини, най-често 
на фона на суха и изтощена кожа.

шеи. Макар и рядко, 
решно заболяване.

Лечението на напукването 
и стъпалата изисква 
грижи. То може 
след като 
причините.

Прилагането на различни напплни 
лекарства (свинска маст л™., грес са
Неню попР > Не АЯВа необх°АИМИя ефект. 
” тааи н» о® ~ нееАнократно в такива 

лучаи на самолечение са наблюдавани
даже разязвяване на

е израз и на вът-юмрука си толкова здра 
во, че ноктите на пръстите 
се забиха в дланта му.

на петите 
много и системни 

да бъде успешно са.'ж<>
лекарят-специалист

„Махай се — каза то. — Аз 
имам нож. Не искам никак
ви неприятности".

Пияницата каза, че той е 
американец. Бил е двадесет 
и четири месеца във Фран
ция. Два пъти бил ранен. Е- 
дин път под коляното, втори 
път в бедрото. Няма да се 
махне. Не се

установи

=ЬЬТ"Н'ЗЕгНЕ”
болки. Не рядко болките са израз на до
пълнителна инфекция. Обикновено А 
кванията се засилват 
ни на

опла- 
през топлите сезо- 

се ходи с бос
мряка и 

толкова 
дами

изплашил от 
мръсното жълто филип инч е 
и неговия нож. Нека фили- 
пинчето излезе — той е аме
риканец.

годината, когато 
крак. През зимата

силни възпаления и 
кожата.утихват.

Често напукването 
тите и стъпалата кване аНе на кожата откване трябва да се прилагат 

мероприятия _ добра лична
веч1оТппНа Краката- Желателно вечер преди да лягате 
миват с топла

глу- на кожата на пе 
неправи- 

стъпалото (пло

напу- 
хигиенни 

хигиена и
се дължи на 

лен строеж на костите на
,ДЦе те убия каза мом

чето. — Не искам да убивам 
никого. Ти си пиян. Махай се. 
Моля те, не създавай 
ви неприятности — предупре 
ди честно то.

То слушшаае тласъците на 
корабния мотор. Така пулси 
раше в него нарастващата я-

ско стъпало, шипове и др.) е всяка 
краката да се из

вода и специалноВ редица случаи причината 
кването са кожни гъбички, общи 
локални (на краката), заболяване на 
кръвоносната и нервната система. Неу- 
добните обувки също

пети-за напу 
или

те да се намазват с крем. Това се на-
се ходи с боси. не- 

В чорапи крака. Своевременно ле 
куване „а ортопедичните отклонели в 
строежа на стъпалото, избягване 
Доони обувки

лага особено когато 
обути

никак-

могат да доведа1*
до напукване на кожата. То 
бъде белег на някои

на неу 
да пре- 

на петите и хо-

може да 
кожни болести (ег- 

зема, псориазис и различчни видове
и Ар. също могат

дотвратят напукването 
дилата.ли-
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Култура * просвета311 изкуство
КУЛТЙВ^№

Пред месеца на книгата
В международнатаТАЗГОДИШНАТА акция 

Месец на книгата, която ще 
трае от 15 октомври до 15 
ноевмри тържествено ще от 
крие председателят на Съюз 
пия изпълнителен съвет — 
др. Джемал Биедич, който е 
приел покровителството над 
тази забележителна култур
на проява.

Тази манифестация ще бъ
де открита в Травник, къде 
то тази година се чествува

80-годишнината 
ння носител на Нобелова на 
града за литература — писа 
теля Иво Андрич.

По този повод в Травник 
ще се съберат болшинство 
институции, културни и по 
литически дейци, а ще 
организира и продажбена из 
ложба на съвременната юго 
славска книга, на която ще 
участвуват издателства 
цялата страна.

на единство
година на книгата

се

Без програмаот

Панаир на книгата в Белград
Тазгодишният седемнадесе 

ти международе панаир 
книгата в Белград ще бъде 
открит от 24 до 30 октомври.

Международният 
на книгата ще има бройни 
специализирани изложби, ко 
ето ще означават новите му 
димензии. Очаква се Излож 
ба на славистичните

лизат в нашата страна.
Особено забележителна ще 

бъде изложбата „Тито — ми 
съл и дело”, която вече се 
състоя по повод 80 години от 
рождението на другаря Ти
то, но на панаира ще бъде 
обогатена по съдържание с 
нови книги и ексклузивни 
издания на Тнтовите произ
ведения, както и произведе
ния, посветени на него.

На ТАЗГОДИШНИТЕ СТ
РУЖКИ ВЕЧЕРИ НА ПОЕ
ЗИЯТА първата вечер ще бъ 
де представена словенската 
поезия в избор на Цирил 
Злобек. Ще бъдат представе 
ни тринадесет словенски по 
ети.

Отговорите, че нямало сре 
дства едва ли могат да се 

пък приемат като оправдание.
Първо, защото акциите, ко 

себе ито трябва да се разгърнат 
сред младежта, работници
те и гражданството изобщо 
— развитие на читателски 
навици и ползването на кни 
гата, устройване на излож
би с портрети и произведе
ния на писатели, литератур
ни четения и вечери, посве
тени на книгата и пр. — едва 
ли изискват особени сред
ства.

Освен това, тъй като в ак 
цията трябва да се включат 
всички обществено - полити
чески организации; култур
ната и образователната общ 
ност, училища, културните 
организации и др., и при на 
личие на такова масово при 
съствие на участници, сред
ства навярно могат да се на 
мерят.

Очевидно, въпросът е от 
по-друго естество. Според 
нас, касае се за липсата на 
инициатива КОЙ да се на
гърби със задачата да свика 
съвещание, на което да се 
учреди такъв комитет. По- 
късно тоя комитет би изгот
вил програма, която да ста
нс задължителна за всички.

Струва ни се, че в общи
на, каквато е димитровград
ската, където в обществена
та библиотека няма дори ни 
то по една книга на глава 
от населението и където кни 
гитс на роден език са приб 
лнзнтелно една четвърта от 
общия книжен фонд

ралии ще се прожектират и книгата има какво да се го- 
филм и ог областта на общо- ворн и какво да се предприе 
народната отбрана и здраве- ме, за да заеме тя по-достой- 
01 шаването. но място в живота на хора-

Сега обаче в центъра на та и действително да стаце 
вниманието е изграждането достояние на всички.

културен дом в Боснлсг- В културния център нзтък 
пад Положително се знае, «ат, че очакват да мине се
че тоя обект ще бъде пост- зона на годишните почивки, 
поен в училищния двор на за да свикат едно такова съ 
основното училище и гимна- вещанпе. Може бн лействи- 
■шята По тоя въпрос вече не телно има оправдание да 
съществуват дилеми. сс изчака, защото в се*.ш-

.. ния момент ще се провали заИзпълнителният отбор па к
културната общност взе ре- Р»А отсъствието на мнозина, 
шепне веднага да се обяви не могат да се уредят под- 
конкурс за строеж на обек- Това обаче не значи, че 
та. Очаква се 1131ражАането гохпител1Шхе акции. Преди 
да започне през следващия
месец. То ще става във фа- всичко, налага се да се ус- 
зм, в зависимост от осигуре тановят цифрените ноказате 
ните средства. За начало са ди да се изготви проекто- 
осигурени около 2 милиона програмо „ „абслежат мер- 
динара. С тях сградата на * 1
културния дом да бъде сло ките, относно акциите, кон- 
жена под покрив. то трябва да се изпълнят.

ИЗВЕСТНО е, чс ЮНЕСКО 
обяви 1972 г. за междунаро 
дна година на книгата. Де
визът, под който трябва да 
измине тази година — „Кни 
гата — достояние на всич
ки”, показателно говори за 
целенасочеността на тази 
международна акция.

Нашата страна откликна 
на призива и провъзгласи 
1972 г. за година на книгата. 
В републиката пък, още 
през април, след редица под 
готвителни акции, културно- 
просветната камара при Ску 
пщината на СР Сърбия даде 
препоръка: в общините — 
библиотеки, културни и об
разователни общности, учре 
ждения и организации в об
ластта на културата, общест 
вено,-политически организа 
ции -=~да--се оформят коми
тети и да се изготвят про
грами.

В димитровградска общи
на, а вероятно и в остана
лите, където живеят числя

щите се към българската на 
родност, досега нито са съз
дадени комитети, нито 
са приети програми. Въпро
сът се налага сам по 
си: защо?

на

панаир

КНИГОИЗДАВАНЕТО 
В СВЕТА

изда
ния, както и традиционната 
Изложба за технически най 
добре оформена книга, и то 
за период от 1958 до днес. 
Освен Изложбата за между 
народна периодика, на спе
циална изложба ще бъде пре 
дставена домашната период 
ика. Отделно ще бъдат изло 
жени всекидневниците и ос
таналите вестници, които из

През 1955 година в 
света са били издадени 
285 хиляди заглавия в 
общ тираж около 4 ми 
лиарда екземпляра.

През 1968 година — 
487 хиляди заглавия в 
общ тираж около 9 ми 
лиарда екземпляра.

През 1969 година — 
496 хиляди заглавия в 
общ тираж около _ 10 
милиарда екземпляра.

Приблизителни дан
ни за 1970 година са: 
над 500 хиляди загла
вия и над 10 милиарда 
екземпляра общ тираж

*
ПОВЕЧЕ ОТ ТРИДЕСЕТ 

стопански организации, из
дателства 
ния и обществено-политичес 
ки организации станаха ос
новоположници на Дружест 
вото „Социалистическа кни
га”. Целта на дружеството 
е да насърчи към изучаване 
и разпространяване на мар

ксизма и социалистическата 
мисъл, предимно чрез кни
гата. Също материално 
подпомогне и ускори проуч
ване, издаване, превеждане 
и публикуване произведения 
та на Маркс, Енгелс и Ленин 
на езиците на народите и на 
родностите.

данаучни учрежде-

Босилеград

* ЩЕ СЕ ФОРМИРА 

КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР
ит югославски поет в „Сту- 
дийската книжнина” на Ми- 

Ново место бс 
изложба.

ПО СЛУЧАЙ 60-ГОДИШ- 
НИНАТА ОТ СМЪРТТА НА 
АНТОН АШКЕРЦ — бележ-

рана Ярца в 
устроена пригодна

за
Изпълнителният съвет 

Общинската културна общ
ност в Босилеград обсъди въ 
зможността за

общински културен 
тър, който да обединява вси 
чки настояли! и пови култур 
ни дейности.

Според приетите предложе 
мия, съществуващата култур 
ио-просвстиа общност що бъ 
дс реорганизирана в култур 
ния център, като 
други важни задачи, 
ще е случая и с културно-са
модейното дружество, народ 
ния университет и библиоте 
ките.

на

Два вица формиране 
ценна

па

поеме и 
Такъв

— Винаш, кога™ се ус-
михвате, ми се иска да В Р Кажет0 й чь, хова Са 
покани при себе си... „росто признаци иа старо-

— Вие ми ласкаете! стта.

— Защо? Не. Аз съм зъ- 
болекар...

Важно място в работата 
ма бъдещия културен център 
ще заеме и кинофикацията. 
Наистина с новото подвиж
но кино вече успешно сс 

филми в боси- 
ссла, обаче тук

— Докторе, не бихте ли 
сам й казали това. Лз от 

не се отличавам с прожектират

всеРощеКима нерешени прак 
тически и кадрови въпроси.

селата освен иг

детство 
добро здраве.оОо

Ст. Н.В. В.Занапред, в
Страница 9
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спортните клубовеРазговори с председателите на

Станул Нацков: за хандбала 

да се заинтересуват спортиститеСВЕТОВНИТЕ
ПЪРВЕНСТВА имат специалност физкоито

култура — досега изобщо 
или твърде малко се интере-

С настоящия разговор откриваме поредица раз 
говори с председателите, ръководителите и треньо
рите на димитровградските спортни клубове. В 
тези разговори ще доминират въпроси за сегашно
то положение и състояние на отделни клубове, мя
стото им в състезаващите се групи и бъдещите пла
нове и желания.

суваха.
ВРЕМЕТО минава бързо. 

Две години вече са изтекли 
от последното световно пър 
венство по футбол (купата 
„Жюл Риме”) и вече футбо
лните отбори на редица стра 
ни се готвят за нови срещи.

Може би е време да си по 
припомним нещо за истори
ята на досегашните светов
ни първенства, в които на
шият отбор няколко пъти е 
бил близо до славата на пър 
венец.

Световното първенство по 
футбол датира от четири де
сетилетия. Първо първенство 
се е състояло през 1930 годи 
на и в него Югославия е де
лила 3—4 място със САЩ.

Но ето резултати редом:

ПРЕЗ 1930 г: първенец е И-
ТАЛИЯ, на второ място е Ар 
жентина а трето и четвърто 
място делят Югославия и 
САЩ, които не са играли 
мач, тъй като не е било въ
ведено победените полуфина 
листи да играят. Това се въ
вежда от следващото първен 
ство.

Онова, което сме постигна 
постигнахме с голям 

труд и много усилия. За нас 
беше важно да останем в Из 
точна хандбална група и на 
шето желание се изпълни.

Веднага искам да кажа, 
че глвната сила бяха игра
чи, които довеждахме от
страни. Винаги, когато има
ме решаващ мач се обръща
ме към наши спортисти, кои 
то учителствуват във вътре
шността: изпращаме теле
грами, водим телефонни раз 
говори, плащаме пътни и 
дневни. А това е последица, 
че нямаме достатъчно подго 
твени играчи от средношкол 
ската и работническата мла 
деж.

Тук обаче главната дума 
трябва да имат спортните 
дейци. Те са тези, които тря 
бва да се грижат за създава 

с нето на добри играчи. Не 
с само, че са специалисти, но 

те най-добре познават възмо 
жностите на децата, тъй ка
то с тях прекарват часове 
по физкултура и могат да 
преценят кой за какво е спо 
собен.

ли

На нашия въпрос: накъде 
върви хандбалът тоя път от
говаря СТАНУЛ НАЦКОВ, 
председател на хандбалния 
клуб „Димитровград":

— Пред** всичко финансо
вият въпрос окончателно не 
е решен. През миналото пър 
венство почти за всяка сре
ща събирахме пари между 
себе си, за да посрещнем го

стите или да отпътуваме. Па 
все пак нито един мач не 
сме предали без борба.

Струва ми се, че цялата ра 
бота е легнала върху плещи 
те на председателя на клуба 
и на треньора. Онези, които 
трябва да бъдат носители на 
спортния живот в града — 
това са спортистите 
на просветните

__ ■, мисля
работници,

НАЙ-СИЛНИТЕ Приятелска баскетболна среща
Ако най-голямото участие ПРЕЗ 1934 г: първенец е

пак. ИТАЛИЯ, на второ 
сто е Чехословакия, на тре
то — Германия, на четвърто 
— Австрия.

ПОБЕДАТА, ПРЕВЪРНАТА 

В ПОРАЖЕНИЕ
като мярка за силата на дър 
жавните отбори, които са се 
състезавали

мя-

във крайните 
срещи за купата „Жюл Ри
ме”, би могло да се каже, че 
най-силна е била футболната 
дружина на Бразилия. Тя е 
-участвувала (по данни до 
1970 г.) девет пъти във фина 
дните турнири. Между най- 
добрите по СЕДЕМ пъти са

ПРЕЗ 1938 г: пак е първе
нец ИТАЛИЯ, на второ мя
сто — Унгария, на трето — 
Бразилия,
Швеция.

Тези дни любителите на 
баскетболния спорт в Дими
тровград бяха приятно изне 
надани от насрочения мач 
между традиционните проти 
вници — баскетболистите от 
Димитровград и Пирот.

Макар че времето бе обла 
чно и студено и постоянно 
се очакваше да рукне дъжд, 
над 250 души бяха дошли да 
наблюдават тоя мач.

Играта през първото полу 
време на мача обещаваше 
да достави на димитроград- 
ските любители на баскетбо 
ла истинско удоволствие. До 
машните баскетболисти 
раха поривисто, прецизно и
набързо__спечелиха

"предимство. През-цялото-по“ 
лувреме те бяха отборът, ко 
йто диктуваше играта, а 
отделни минути като че ли 
гостите бяха недораснал про 
тивник. Резултатът от 55:39 
за димитровградските баске 
тболисти потвърди 
ето им.

За съжаление, хубавата иг 
димитровградчани 

грая само едно полувреме. 
Защото през второто полу
време пиротчани не само че 
наваксаха разликата, но 
убедително поведоха, така 
че крайният резултат от 129: 
95 в тяхна полза съвсем съот 
вествуваше на отношението 
на силите на терена.

Мнозина от наблюдателите 
се запитаха: какво стана _ 
димитровградския отбор, та 
претърпя такова високо пора 
жение, когато бе на път да 
си извоюва хубава победа 
над ценен противник?

Струва ни се, че трябва да 
„открием” слабата 
димитровградския отбор. То
ва е слабата волева закал
ка, недружески отношения 
и така

на четвърто

ПРЕЗ 1950 г: първенец е У-
РУГВАЙ, на второ 
Бразилия, на трето — Шве
ция, на четвърто — Испания.

място
играли: Италия и Мексико, 
по ШЕСТ пъти: Уругвай, Че
хословакия, Англия, Франция, 
Унгария и Швейцария,
ПЕТ пъти: Югославия, Арже
нтина, Белгия, Швеция и Гер 
мания (западна), по ЧЕТИРИ 
пъти:

точка на
Доколкото става дума за 

останалите условия, 
сме ги изпълнили. Се 
ме хубав терен в градския 
парк, а ще имаме и профе
сионално подготвен треньор, 
който тези дни бе на 
нар за треньори в Белград.

ПРЕЗ 1954 г:
по ГЕРМАНИЯ (западна), 

ро място е — Унгария, 
трето — Австрия и четвърто 
— Уругвай.

ПРЕЗ 1958 г: първа е БРА- 
по ЗИДИЯ, втора — Швеция, 

ТРИ пъти: България, САЩ, трета^^ Франция, четвърта 
Парагавай и Австрия, ДВА 
пъти са играли: Перу, Боли
вия, Германия (преди война
та), Холандия и Шотландия, 
а по веднъж: Салвадор, Ма
роко, Израел, Египет, Куба,
Индия, Полша, Норвегия, Ту- 
РЦия, Южна Корея, Северна на АНГЛИЯ, второ — Гер- 
Ирландия, Колумбия,
Португалия и КНДР. Общо

първенец е 
на вто

почти 
га имала се каже „диктато 

рството” на треньора В. Ми
лев, който между другото 
бе най-добрият играч-баскет
болист в димитровградския 
отбор. Но именно съзнание
то, че е най-добър, сякаш- га 
„насърчава”—към съйграчитр 
си да се отнася като треньор 
а не като техен другар. В иг 
рата един играч може да ди 
ктува^да бъде един вид „мо
торна сила” на отбора и то
ва е желателно. Обаче 
(без оглед дали 
лно или

на

семи-
Чили, Испания, Румъ

ния и Съветския съюз.
заиг

От друга страна, интерес 
за хандбала в града има. Пу 
бликата редовно надхвърли 
200 до 300 души, а това е ху
баво. Тяхната

голямо

— Зап. Германия.
в помощ и за

напред ще ни бъде нужна. 
Все по-другояче е когато се 
играе пред повече зрители. 
Действително

ПРЕЗ 1962 г: първенството 
спечели БРАЗИЛИЯ, 
бе Чехословакия, трета — Чи 
ли е четвърта ЮГОСЛАВИЯ.

втора
щом 

е оправдате 
неоправдателно) се 

заеме позицията на „съдник” 
който

и отговорност 
по-голяма, но и присъ

ствието окуражава.
надмощи та е

ПРЕЗ 1966 г: първенец ста
да решава „тук, 

дали някой с
нара на Искам да кажамястото още, че на 

шият отбор в групата беше 
наи-младият, че

остра конкуренция. Съ 
стезавахме се с 
то по няколко

сгре
— няма една во-мания (зап.), трета — Порту

галия и четвърти — Съвет-
шил или не 
ля в колектива.

А. Милев именно така 
се държа. Чудно бе отноше
нието му към Е. Соколов, 
действително талантлив 
неопитен баскетболист. ’ Да 
му се караш по време 
рата за направена грешка
баеп?4™ съи^° е да поколебаеш вярата му. И не

Уелс,
се състезавав хме вският съюз.

заключителните турнири са 
участвували в състезанията

и градове, кои 
пъти числен- 

надхвърляха Димитров
град. с някои от тях равно
правно се борехме, 
побеждавахме.

ПРЕЗ 1970 
на. БРАЗИЛИЯ.

ппървенец ста
ноно

42 страни на света. м. н. н. на иг дори и

Нашият отбор 
със спортменско 
При нас

се отличи исамокъм него. държание.
чки, защото знаят,И^ВаТ ВСИ" 
обичаме грубостите, 
наги обаче и нас 
така. Но

РАБОТНИЧЕСКИ СПОРТНИ ИГРИ Очевидно, едновременно 
да бъдеш треньор и 
показа колко 
бъде меч 
собено ако

че ние не 
Не ви- 

посрещаха 
в общи черти 

же да бъдем доволни 
тивниците.

игра щ 
това може да 

с Аве осртиета. О- 
1 при това си взел

жещ? Ис“а''М0Т°РНаТа- АВИ

В Рамките на работниче-рогмглаге жжвп—
взеха 18 трудови колективи, 
поП°пА1Гтел стана отборът
СурдМулГаИНСКИЯ Це'тр В

републиканските работ 
ническо-спортни игри. Съре- 
внованието 
на 16 и 17

ва в
изпадане. По тоя начин бя
ха излъчени 8 най-добри 
бора за финалната част.

Във финалето първо място 
зае отборът „ВИЛУС” от Су 
рдулица а второ — „ПАТ- 

от Масурица, които по 
лучиха купи и комплети спо 
Р™ реквизити по малък фу

За най-добър играч на тур
^?а,Лет^ровъзгласен БЛА
ЖА МАКСИМОВИЧ от Сур- 
дулица, който 
тална ваза.

мо- 
от проот-ще се проведе 

септември на иг
рището на Техническия 
нтър в Сурдулица. Тук ос
вен домакините ще се съре 
вновават още 14 отбора от 

Сърбия.

отбора.в Тъй като
ВО трябва да°започнеРВеНСТ 
септември считам 
товките трябва 
още сега. Времето е твърде 
к °’ за да разтакаме.

Искам обаче да подкап. 
спортните дейци дейно да се 
включат, като поемат рък“ 
водството над клуба „ запС-
Желае ПОАГОТ°вките му. Ако 
желаем, а ние това желаем
Полета^ Град Аа Има Аостоен
телно !ИТеЛ ® САНа Действително качествена група 
квато е Източната 
на зона,

Може би, това поражение 
АОбра поука за бас

гпад°лаСТИТе °Т Аимитров- град да консолидиоат 
вете си. А

це- през 
че подго- 

да започнат
редо-

__, Ще бъде още по-
радостно ако самият тре-
заЬ°тебе' “ИЛев намеРИ изход за себе си и окончателно се 
определи: или играч 
треньор! Срещата с 
ни бе

ша Вранска околия, се про- 
през юли тази година 

във Враня. Във финалето се 
срещцаха отборите на Меди 
динския център от Сурдули
ца и Памучния комбинат от 
Враня. Победи Медицински
ят център с резултат 2:1. По 
такъв начин отборът по ма
лък футбол при Медицин
ския център в Сурдулица по 
лучи правото да се сревнова

УЧЕНИ

КЖГДвоГ или
пиротча
Димитро

Както получи крис-всяка, така и 
година се проведе 
ко- студентски

приятелска и 
градчани освен

таак 
ученичес престиж

залагаха нищо друго. 
ч»А„ВОИ мрже Да гарантира
пи илй°Т° НЯМа Аа се повто ри или потрети в срещи ко
гато борбата се води за важ 
ни точки, за място в със?^ 
ващата се група?

неЗаслугата

отоора с около 400

™ я за провеждане
то на работническите спорт
ни игри и ученическо-сту
дентския турнир принадле
жи на СОФК-а от Сурдули
ца, а особено на секретаГШ 
МИОДРАГ КУСАКОВЙЧ. Р 

м. Величков

ка-
хандбал- 

Ще трябва да обе-
участни-ци.

пп!!вРВИТе съРевнования са проведени по

Разговора води: Ст. Н.

системата на
Ст. Н.Страница 10
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часоветеВ за отдих и п о ч и в к а
ЧЛЛ/ЧЛ/'АЛ<>Л*ЛЛЛЛ/ЧЛЛ.

цървену рибу. Може да йе 
за добро. Узе въдицуту и 
се заложи до йедън вир.

Чекам тека, гледам у та- 
путу ка че щукне, а она 
не се мърда. Погледа на
горе и надоле из рекуту, 
оно
стари и они вачаю църве- 
нуту рибу.

Не сечам се колко тека 
смо чучали, ка по едно вре 
ме майВе гледам нещо се 
лъщи на слънцето. Тия на- 
ди мене вануше да се соб- 
лаче и теБи нарипаше у ре

Какво да правим, когото няма 

какво да се прави?
— За да дадете почивка начучали и млади ина очите,

длани на затворените клепачи и се старайте да си 
въобразите, че виждате абсолютно 
минути „разглеждане” на черния цвят 
ни, за да отпочинат очите ви.

поставете

черен цвят. Три 
са достатъч-

оОо

— Седнете удобно, 
раменете, затворете очите и концентрирайте мис
лите си върху следното: „всичките ми 
лото ми тяло е разхлабено”. След 2—3 минути 
те предишното си положение.

Това упражнение дава възможност

куту.
Бърже поче и я да се соб- 

лачим. Тамън распетля и 
гачете ка из вират почеше 
да извирам» рибе. Вану да 

ам очи: не сънуйем

отпуснете ниско главата и НА ЗНАКмускули, ця- 
заеме

търк
ли? До оточка немаше ни
каква риба, а съга нема да 
веруйете — све Билци. Док 
да трепнеш с око — напъ
лни кроипьето. Поче да Би 
трупам на куп.

Не веруйем некига пове
че риба да йе била ванута. 
Тамън си помисли кико це 
лу недел>у бабата нема да

за отдих на
всички мускули и може да се прави, когато седите 
пред телевизора. Три минути такъв отдих действу
ва като чашка силно кафе. Е9оОо

— Когато четете книга у дома си, едновремен
но можете да си правите масаж на главата. За та
зи цел се опнете с лакти върху масата, а с палци
те и пръстите на ръцете 
ния по повърхността на кожата на главата. Кръ
говете трябва да бъдет малки, за да не се разваля 
прическата.

ме прача у празнуту каса- 
пницуту, ка йедън детиш- 
няр изока: „Бае, рибата йе 
отровена не йе за йеденье” 
„Язък за тумараньето и ра- 
дуваньето” реко си и поче 
да върлям рибуту пак у во 
дуту.

Те на кикъв знак била
цървената риба — пуче 

ми пред очи най-после.

правете кръгови движе-

Онядън ме срете бай Он
зи и рече: „Не знам на що 
че йе, ама йедън от риба- 
рете ванул цървену рибу!” 
„Айде не думай!” — реко 
я. „Истина йе, видо Бу с 
очите си”.

„Ква ли че я тая риба и

на кикъв ли знак?” — поче 
„АкооОо да ме клюца нещо. 

речеш нема да има вода, 
свикомо с това. И струя— Когато никой не ви гледа, поставете на гла

вата си тежка книга и походете така няколко ми
нути. Това ще ви помогне да оправите осанката си 
и да направите линията на шията си по-красива. 
Можете, ако съумеете, с такъв товар на главата да 
изпълнявате и някои домашни работи .например по 
ливане на цветя изтриване на чинии, избърсване 
на прах.

има — исдека нема да 
това свикомо”.

Помисли, помисли, па ре 
ши, че идем и я да вачам МАНЧА

Разчитане на темпераментаНепредвидени мисли
НЕ ОСТАВЯЙТЕ ЖЕЛЕЗНИТЕ СИ НЕРВИ ПОД 
ДЪЖДА. ЩЕ РЪЖДЯСАТ... 11. Лесно сдържате поривите си.

12. Не ви засягат много одобрения
та и порицанията.

13. Незлобен, снизходителен към за 
качките по ваш адрес.

14. Постоянен в своите отношения 
и интереси.

15. Бавно се включвате в работата 
и променяте заниманията си.

16. Поддържате еднакви отношения 
и интереси.

17. Трудно се приспособявате към 
нова обстановка.

18. Инертен, малко подвижен, вял.
19. Обичате във всичко акуратност.

АКО СТЕ:

1. Спокоен е хладнокръвен.
2. Постоянен и обстоятелствен в ра 

ботата си.
3. Предпазлив и разумен.
4. Умеете да изчаквате.
5. Мълчалив, не обичате да дърдо-

оОо

СМЕХЪТ Е ЗДРАВЕ. НО НИКОЙ НЕ ИСКА ДА 
СТАНЕ ЗА СМЯХ ...

оОо
рите.

НЕ ИСКАШЕ ДА ОСТАНЕ В СЯНКА И ПОЛУЧИ 
СЛЪНЧЕВ УДАР...

6. Имате спокойна, равномерна реч, 
с паузи, без рязко изразени емоции, же 
стикулация и мимика.

оОо 7. Сдържан и търпелив.
8. Довеждате докрай започната ра-ЛИ ИМУНИЗАЦИЯ И СРЕЩУ ЗЛРАЗИ-ПРАВЯТ 

ТЕЛНИЯ СМЯХ?!
бота. ред.

20. Запазвате самообладание в труд 
нн моменти — вне сте ФЛЕГМАТИК.

В следващия брой: кое определя 
МЕЛАНХОЛИКА.

9. Строго се придържате към днев
ен режим, системен в работата си.
10. Ие прахосвате напразно силите

оОо ния

СЕ КАЛЯВАТЕ, ДА НЕ ПРЕКАЛЯВАТЕ,КАТО си.

Кой какво 

си мисли
А^ЕТ. ПЕТРОВшон%и
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Из нашите 
краища

V

Босилеград, 1910
Из книгата на Й. Захариев

зо, но расте. Над триста жи кооперация. Малки, а упори-
тели има повече, отколкото ти — но само в конкуренци- 
преди десет години, а 574-те ята си. Иначе в деловитост- 

в та не са за хвалене, защотосемейства се помещават
ако такива бяха щяха да съ-571 жилища, което значи, че берат сиротинката си в ЗД-квартирният въпрос е решен 

сигурно най-добре в целия 
свят.

но, за да живеят по-добре. 
Но и това ще дойде. Едно,

защото така вече не могат, 
друго — защото специалис
тите — 59 души с факултет 
и към 850 с виеше и средно 

Тук няма предприятия ги- образование живеят или ра
ботят в управлението, обра
зованието и стопанството. 
Те ще умеят .да пресметнат 
изгодите.

НИКОИ не знае кои са би то от нашия юг към Цари- Оттогава само в Босилеград 
ли първите обитатели на те град, още не е довършен, за
зи чудно хубави, но и непло щото като костенурка пълзи са вдигнати 333 нови големи 
дородни предели. Знае се към Босилеград. Но време- жидища. 
частично по-късната история то минава. Идват дните, ко- 
на Босилеградско — време- гато това ще бъде завърше
те на гърците траките, на но. А тогава Босилеградско 
римляните и Средновековие ще оживее — 
то. Тук, благодарение на ру съвременни 
дното богатство, още в древ- кервани и парата ще 
ността е имало железни ми Босилеградско 
ни и видни за топене на ру- зъм, от търговия, от мините, 
да, чието примитивно същес 
твуване продължава и през 
турското робство, а сега са- 
мо-следите остават като сви 
детелство за 
тук.

Има и легенди — за вся- Лйва брутопродукцията в ко 
ко село. И те са отражение муната, малък е национални 
на народната мъка през ве- ят доход на глава от населе- 
коветс. Легенди за бягане нието. Но не се жив (е съв- 
пред насилието, зарад мъст сем трудно, защото строите 
и друго.

Сега Босилеградско живее зиАаРска ръка на босилегра 
дчанина.

XXX

ганти. Иито броят им е импо 
зантен. На пръсти да ги из
броиш: „Услуга”, „Кин-стан”, 

Градът не расте много бър „Транспортното”, „Слога” и

XXX

ще минават 
туристически 

капе в
м. н. н.

от тури-

XXX

Иначе сега всичко се ме- 
минното дело—ри—сгмалки бройки.—Малко— 

над два милиарда се начис-

Учебното дело най-много
изразходва

лството още търси сръчната

по-другояче, по-добре, но не
още толкова добре, колкото А тая сръчна ръка строи 
предлагат ония потенциални и тук. От къщите строени 
възможности, чието използ- преди две и половина десети 
ване не е започнало. Рудите летия са останали само 1740, 
са още под земята. И то ру- другите _ до 4.339-те къщи 
ди, каквито никъде няма у * , щ
нас на друго място. И път- в босилеградска община са 
ят, който съкращава със сто- построени после, особено 
тици километри разстояние- през последното десетилетие.

.. к< % я <
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Транспортното е между най-рентабилните предприятия

у ажич , ст. Паунович № 72 —
ШттВо


