
По следите на нереднотоАкценти ващото положение. Специа
листите в органа на управле 
ние още през 1970 година „на 
помняха” на трудовите орга
низации, че е време да из
готвят проектите.

И колкото се може по-бър 
зо да ги представят в органа 
на управление. По това вре
ме, според някои сигнали „от 
горе” — настъпил застой. И 
органа на управление през 
миналата година започнал да

ВАНДАЛЩИНА 

ИЛИ СПОРТ
»Железничарите«неб- 

режни-влакът закъснява
Когато с отговорните в ор обикновено 

гана на започват с „за-
управление в Димит- щото, понеже, ако... защо- 

ровград заговорите за сред- то... — Ако нашите трудови подгонва всички, които рабо 
носрочния план на обществе организации От Босилеградско и Димитровградско не 

от вчера пристигат лоши вести за зверско из
требление на рибите и на дивеча по горите. В 
планинските реки с пъстърва и други видове ри 
би от пролетта ехтят взривове, пускат се отро
ви, преграждат се тесни места и се правят „ле- 
си". Всичко това с цел по-леко да се налови ри
ба и по-голямо количество да се унищожи. В 
това масово изтребване на рибите участвуват 
самите хора от селищата и гости — някогашни 
обитатели на тия места, отишли на работа във 
фабрики и учреждения извън комуните.

ни доставяха тят обществени планове. Има
но-икономическото развитие своите планове — бихме мо- ло 
на Димитровградска общи- гли да започнем 
на те свиват рамене. Започва тим... Всичко това в знак на фронта не се случи. В тру 
с думи на оправдание, които на оправдание за съществу-

е няколко интервенции.
да рабо- И нищо особено в тази част

(Следва на 3 стр.)

ърштВо членовете на това дружест
во също има хора, които са 
склонни да бракониерству- 
ват за угода на приятел или 
гостенин, дошъл 
град.

КРАЙНА НЕСЪЗНАТЕЛНОСТ

Риболовните дружества са 
безсилни да се противопоста 
вят на бракониерството, за- 
щото нямат много власт за 
противопоставяне, а между
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В реките Ерма и Височица 
и притоците им, що слизат 
от планината, имаше на вре 
мето доста риба — високо 
— пъстърва, 
клен, къркуша, мряна, някои 
други видове с местно назва 

Сега всички браконие-

1I
по-нисков този

БРОЙ:
I ‘ •

ние.
ри се оплакват горе-долу та
ка: „Цял ден хвърляме серк- 
мето и рибче не 
Къде ли се дяна тая силна

Г 4
ЖЙ

I хващаме.
* Щ

риба?” Обяснението, което 
си дават е, че Завойското езе 
ро попречило, че язовнрче ня 
какво имало в горното тече
ние, руди се плакнели и ри
бата не могла да идва.

Съвместно срещу 
градушката

§I
1 ; / .

ш2 Ш. 7Ш! (На 4 стр.)шш.

I »Ниш 72« без 
димитровградчаниВЪРШИТБАТА

ПРИКЛЮЧВА
Причини за 

миграцията В тазгодишната трудова 
акция „Ниш 72”, младежите 
от Димитровградско трябва 
ше да вземат участие с две 
бригади. Обаче в акцията не 
участвува нито една

§шшиЗ 1 Димитровград
В разговорите, които по-ра 

..о водихме с председателя 
на Съюза на младежта в Ди 

Симеон Костов

Тази година на обществе- 
засетиЖътвата в Димитровград- 

(на обществения сектор) 
а па частния, в ня-

I к >»Граничар« без смяна пия сектор са били 
около 320 хектара със след
ните сортове пшеница: „бс- 
зостая" II „абомдапца" и сор- 

конто за пръв път са 
като „ти

I ско
завърши 
кои райони — продължава. 
Добивите са по-слаби от ми 
налогодишнитс, на ако се 
имат предвид климатически
те условия, добивите през та 
зи година, са относително до 
бри. Най-добри са добивите 
в районът Забърдие — около 

1 -- хектър.
те възлизат

мптровград 
за трудовата акция, беше из
тъкнато, че участието на Ди 
мнтровградската младеж е 
осигурено и подготовките са 

Но не излезе нищо. 
На въпроса, защо младежта 
от Димитровград тази годи
на не участвува в трудовата 

„Ниш 72", получихме 
отговор, че причината за то
ва е времето, когато младе 

отиват на почивка или 
със земеделска рабо

10 тове,
засети тази година, 
мочанка”, „кавказ” и „авро- 
ра”. Най-добри добиви 
лучепи от „безостая“ и „кан 
каз”, докато „тимочанка”, но 

лошо обработване, е 
най-слаби резултати (о-

в ход.са по

Звонска баня - 
привлекателно 

летовище

акцияради
дала
коло
тър).

3 500 килограма от 
В Аимигрошрад^ килогра.

така и във Висок 
добив от 2 500 ки-

1.000 килограма от хсксредно 
ма, а също 
се очаква

жнте 
са заети 
та. Дори бе изнесено мнение, 
че това се е знало още кога
то е получено писмо от стра 
на на Съвета за акцията, за 
участието на младежта от 
Димитровград. А факт е, че 
не е така.

Зоран Петрович, коменда
нт на младежката трудова 
акция „Ниш 72”, по този по
вод заяви:!

Л. Д.
от хектър.дограмаю Босилеград по-слаби от миналогодишни- 

те Главната причина за то- 
кли- 

които се

Във високопланинските се
неблагоприятните

Ла "а жътвата0 още продъл- 
Тук късното съзрява- 

реколтата се дължи на 
природните условия. Обаче 
напоследък застудяването и

на жътвата.

ва са 
матически условия,Бистърска лятна 

панорама
сина 
жава. 
не на

в продължителнапроявиха 
пролетна суша, а в периода 
на съзряването па житата в 
ненужни валежи.

— Председателството, пре 
дн всичко председателят на 
ОК па СМ в Димитровград 
Симеон Костов постъпи неко ' 
ректно към тазгодишната тру 

„Ниш 72",. Дими

валежите пречат Единствено се очаква^до- 
котловина ди(«6 бивите ма царевица 

леградската 
бъдат по-добри от лапи.

в по-ниските села вече при 
и вършитбата . дова акция 

тровградските представители 
(На 4 стр.)

ключва
Специалистите считат, че 

тазгодишните резултати са
В. В.



вешлщез
Шайцата0^Югославско-западногермански отношения

МИНИСТЪРЪТ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 

НА ГФР ПОСЕТИ ЮГОСЛАВИЯ Югославско-български договори
Зечевич и води 

с него и с предста
бия СлавкоМинистърът на вътрешните юзния секретар на вътрешни 

работи на Германската феде те работи в Югославия Ау- 
рална република Ханс Ди- ка Банович и сътрудниците 
трих Геншер направи офици му. 
ално посещение на нашата 
страна като гост на Съюз
ния изпълнителен съвет.

Той води разговори със съ-

разговор 
вителите на Секретариата за 
вътрешни работи в Белград. 

Министъра Геншер прие
ма Ре-

Сътрудничество в отбрана от град
Министърът Геншер след 

това посети секретара на въ
трешните работи на СР Сър-

ха и подпредседателя 
публиканския 
съвет на СР Сърбия Браии- 
слав Иконич, председателя 
на Съюзния изпълнителен съ- 

Джемал Бйедич и секре- 
Изпълнителиото бю-

изпълнитслен - НР България се дого- 
отбрана от градушка, която 

на селското стопанство в две- 
подписан на 18 този

СФР ЮГОСЛАВИЯ и 
вориха да сътрудничат 
нанася сериозни вреди 
те етпани. В договора, който е 
месец в София се .предвижда сътрудничество между 
институциите, които водят борба срещу градушката, 
както и пряко сътрудничество между площадките за 
отбрана от градушка, намиращи се близо до грани
цата. Двете страни се договориха занапред да разме 
нят метеорологически, информации, необходими за 
осуетяване на градушка над областите, които отбра 
няват от тези природни бедствия, да разменят 
лизи и опит в разбиването на градоносните облаци 
както и специалисти, които са ангажирани в борба-

в

Загадката за смъртта 

на Лин Бяо
вет
таря на 
ро на Председателството на 
СЮК — Стане Доланц.

Водиха се разговори за от 
ношенията между двете ст
рани ,за проблемите на ияко 
лко стотни хиляди югослав
ски работници в СР Герма- 

, ния и за проблемите, които 
възникват от действията на 
югославската екстремна еми 
грация в Германската феде
рална република.

Докато официален Китай 
не вдига булото на мистери
ята, в Хонгконг, откъдето от 
летя първата новина, че е 
загинал Маовия 
маршал Лин Бяо, упорито се 
носят слух и предположе
ния. Някои са изконструира 
ни, други присадени към не
значителни детайли, трети 

или повече логич-

към сензациоиалиите писа
ния на западния печат отно
сно Ани Бяо. Факт е, че не
го вече го няма, както що ги 
няма мнозина членове на По 
литбюро на китайската Пар
тия. Начина, по който той 
изчезна — може би ще узна
ем някога.

наследник
ана-

та срещу градушката.
За обезпечаване на пряко сътрудничество в 

оперативното следене на развитието и движението 
на градоносните облаци в граничните райони, ще 
се установи двустранна радио-връзка между площад 
ките за борба срещу градушката от двете страни на 
граничната линия.

малко,
ни, но няма кой да ги пот
върди.

Първата и най-разширена 
версия говори, че ЛИН се 
опитал да свали Мао Дзе 
Дун, а когато заговорът бил 

разоткрит - той със самолет мо 
дел „трайдент” искал да из
бяга от Китай. С него уж би 
ли неговата съпруга и сина 
му, началникът на генералща 
ба Хуанг ю!нг Шенг, комен
дантът на военновъздушните 
сили Ву Фа Хсйен, политнче 
ския комисар на флота 1а Ли 
Чо Пенг и др. Но дъщерята 
на Лин Бяо в последен моме
нт, говори приказката, изве
стява за бягството съпругата 
на Мао-Чянг Чинг, която ина' 
че е член на Политбюрото 
на ЦК на КП на Китай. Оба 

/ че самолетът успял да се из
паднал някъде

От следващата година и в Югославия

МЕЖДУКОНТИНЕНТАЛНА СТАНЦИЯ
Недалеч от Иваница в СР Сърбия на 17 тозл 

месец започна да се строи междуконтинентална спъ 
тническа станция, по която ще стават телефонни и 
телеграфни съобщения със страните от западното зе 
мно полукълбо. Станцията ще служи и за предаване 
на телевизионна програма. Съобщенията ще стават 
чрез изкуствен спътник над Атлантическия океан.

Станцията ще се завърши през следващата го 
дина, когато Югославия по най-съвременен начин 
ще се включи в междуконгиненталната система за 
пренасяне на телефонни разговори, телеграми и те 
левизионни програми.

Виетнамската »война«в Америка
ВОЙНАТА ВЪВ ВИЕТНАМ се пренесе тези дни във 

Вашингтон. Извън плановете и очакванията на ад
министрацията, тя стана актуална политическа те*ма. В 
момента — тя се води на два основни фронта и заплашва 
да се превърне в крупен въпрос в изборите за президент 
на САЩ.

Единия фронт съчиняват бившите американски пре 
говарякци страни в Париж — Аверел Хариман, Сайрус 
Венс и частично Сарджент Швайвер — който об 
Никсън, че не е използвал шансовете, които своевремен- » 
но са му предлагали противниците за изналшране мирно 
решение за виетнамския конфликт. Вторият — много осе- 
тлив фронт — представлява непосредствено изстъпване 
на американските свидетели, които посетиха Виетнам 
срещу политиката на администрацията.

винявамъкне и Безуспешен атентат на Хасон IIвърху монголските стени 
през нощта между 12 и 13 
септември миналата година.

Така оперативният план 
пропаднал, а според него се 
предвиждало група офицери 
от авиацията да превземе 
властъта в Шангхай при по
сещението на Мао Дзе Дун 
в тоя град, а в случай да не 
се успее — да избягат в пла
нините на провинция Чекянг 
(откъдето е Чанг Кай Ши) и 
да отпочнат въоръжена бор
ба. Една версия говори, че 
трябвало да се бомбардира 
влакът, с който Мао Дзе Дун 
пътувал в Шангхай, но иде
ята била провалена.

ДруГата приказка е само 
изменена версия на първата. 
Тя говори, че самолетът не е 
паднал „случайно, както се 
случва в самолетните злопо
луки, а в него дошло до раз 
пласта между чудните му път 
ници около това, в коя посо
ка да тръгнат. Говорят — 
на мястото

На 16 август след обед ма 
роканският крал Хасан 
избегна

атентат е организирал сре- 
II ,-щу него бившия министър на 

злополука. Самоле- народната отбрана, генерал 
тът „Боинг 727”, с който се Мухамед Уфкир. 
връщаше от частно посеще
ние на Париж, стана за при
цел на картечни и рекетни' 
залпове на военните апара
ти на мароканското въздухо 
плаване.

Дипломатическите кръгове 
в Париж считат, че Уфкир 
е убит за рад участието си 
в най-новия заговор срещу 
крал Хасан II. Иначе, той е 

Кралският „Боинг 727” бе известен 
надупчен, а два мотора из
гасени. Но, благодарение са 
мообладанието си Хасан II 
изпревари нападателите и 
успя с един мотор на самоле 
та да се спусне на рабатско 
то летище. Когато това забе 
лежили, нападателите открп 
ли огън от самолетите срещу 
летището и резиденцията на 
краля и убили 10 лица, а 
тежко и леко наранили 50, 
межд# които 5 министри и 
2 чужденци.

Изтегляне от Виетнам
лвпп ц?^Л,Л' ЗИГЛЕР- представител на печата в Белия 

5 18 август вечерта потвърди, че президентът на
по преследването 

на прогресивните движения 
и хора в Мароко.

Образи от революцията се обърнал към 
на правосъдието:

А знаете ли колко стру 
ва на тая страна министър 
на правосъдието, който ни
говори преди малко? __ д
след това започнал да гово 
Ри за неговите приходи и 
при въодушевление на рабо 
тниците, на края казал: — 
Това е 
сов
кръв, нашата пот, това сме 
ние и ние един ден ще 
кажем: господа, доста огра 
бвахте,
плещите на работниците и 
беднотията.

Кумануди тихо запитал 
как се казва този младеж. 
Някой му отвърнал, че това 
е Станко Паунович, работ- 

от Железничарската ра 
ботилница...

Така полицията откри до 
сието на Станко Паунович.

Станко Паунович, работ
ник, по потекло е от твърде 
бедно работническо 
ство от село Брестовац, не
далеч от Неготин. Баща му 
починал като пленник по вре 
ме на Първата световна вой
на и затова вуйчо му чрез 
връзки го дал в детски дом.

министъра

на злополуката 
намерено обгоряло оръжие, 
както и гилзи от изстреляни 
патрони...

В една друга версия се 
казва, че Лин загинал от кур 
шум, в друга, че до самолет
на злополука дошло — не 
при бягството от Пекин за 
Москва, но. при връщането 
му от Москва в Пекин. Тази 
версия е много неясна, за- 
шото не говори как Лин Бяо 
е стигнал до Москва и зашо 
се връщал в Пекин.

В същност действителна е 
само онази приказка, която 
казва, че Лин Бяо не е 
между живите

Десетки съветски гражда
ни поставиха тези дни въп
рос на съветския публицист 
Юрий Жуков за съдбата на 
подпредседателя на КП на 
Китай и министъра на отбра 
ната Лин Бяо. Жуков заяви 
пред московската телевизия: 
„Трябва да бъдем скептични

На 10 юли миналата годи
на бе извършен още един 
неуспял атентат на крал Ха
сан II. Разликата между то
зи епизод и миналогодишния 
е в това, че преди година, 
след потушаване на загово
ра получил цялата цивилна 
и военна власт, този човек, 
който сега 
атентат ненадейно 
от политическата и жизнена 
сцена. Това беше генерал Му 
хамед Уфкир, доскорашенми 
нистър на отбраната и вътреш 
ните работи на Мароко. И 
целокупният състав на еска 
дрона на мароканските въз
духоплавателни сили в Кени 
тра, откъдето започнал бун
тът е в арест.

нашият дванадесетча 
трудов ден, нашата

им

доста живяхте на

след неуспелия 
изчезна

КЪМ кра на 1926 година в 
кръчмата „Ориент” в Ниш 
трябвало да се състои голя 
мо събрание на някои граж
дански партии. Трябвало да 
говори Коста Кумануди, ми
нистър на правосъдието. Въ
преки че събранието бе на 
гражданските партии, кому
нистите и работниците от 
Ниш бяха

гославия! „Той някак 
изнес есвоята реч, а след то
ва се чу отговор на един 
младеж.

си про

Той никискаше да говори.
излезна на трибу- 
посрещнат с бур

ни аплодисменти. След 
произнесе десетина изрече
ния се видя, че младежа, кой 
то е имал двадесет години с 
факти разобличаваше афери 
те на различни министри и 
председателя на правителст
вото. Той говорил за пиле
ене на парите, а след това

вече
Когато 

ната бе
като

дошли масово на 
събранието, за да го превзе 
мат от ръцете на организа
тора.

Работниците дочакаха Ку
мануди с повици: Да 
работническата

семей-

На 20 август крал Хасан 
II два пъти по радиото осве 
доми нацията, че последния живее 

класа на Ю-
Страшщ» 2
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ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СТОПАНСКОТО РАЗВИТИЕ

ПРИЧИНИ ЗА МИГРАЦИЯТА 

НА НАСЕЛЕНИЕТО
Изглежда няма да е изли

шно, даже за бъдещото раз 
витие ще е полезно да се ус
тановят най-основните причи 
ни, които са довели до таки 
ва крупни промени в броя и 
структурата на население
то в комуната и до последи
ците, които досега и зана
пред ще се отразяват върху 
ускорения ход в развоя на 
икономиката.

Един от най-важните фак
тори, обусловен от обектив
ни обстоятелства е било рав 
ншцето началния период, от 
който се започна и относи
телно закъснелият старт в

ка дейност и с това и дви
жение към по-развити рай-, 
они и по-големи стопански 
центрове.

2. Това положение на об
щинската икономика не е 
било без отражение върху 
земеделието и затова то днес 
е доста екстензивно и непри 
влекателно за значителна

сравнение със следвоенното 
стопанско развитие на феде 
рацията. Началното разви
тие на икономиката в кому
ната започна направо от ну
ла и затова е разбираемо за 
що веднага не са могли да 
се съдадат условия за интен 
зивно развитие. Много хора 
от тази комуна това прину
ди да се преселват другаде, 
където имат по-добри усло
вия за живот. В по-сетнеш
ното развитие се стигна до 
вертикално движение на ра
ботната сила — учение, ква
лифициране, подготвяне за по 
съвременен начин на стопанс

Строшена чешмаДимитровград:
част от населението.

3. Развитието на инфраст- че се явяват на по-висока сте 
руктурата в комуната е мал пен на развитие на материал 
ко по-изразително едвам от ните производителни сили и 
по-ново време. Пътищата не същите се решават съгласно 
са добри и малко са. Елек- с икономическата политика 
тричеството не е стигнало в на по-нататъшния развои на 
голяма част от селищата. То обществото или ако 
ва влече със себе си липса дават натрупване и не са 
на добра здравна защита на състояние за осигуряване на 
други области на обществе- разширено възпроизводство

незабелязано изчезват от сто 
папския живот, както са се

7. Ценовата политика след 
ва да се направи селективна, 
и цените на 
продукти трябва да се съгла 
суват с цените на другите 
произведения — възпроизвод 
ствен материял, фураж, тех
нически оборудни средства 
и пр. Съгласуването на най- 
високите цени на дребно за 
някои произведения да ста
ва едновремено с определя
нето на най-високи цени на 
дребно за финалните проду
кти. Вследствие на тази не- 
благовременност земеделско
то стопанство днес 
големи загуби.

8. Да се води по-либерална 
данъчна политика когато ча 

земеделски 
сменят парцели или купуват 
и продават земя с цел да се 
комплектуват стопанствата 
им.

земеделските

не съз-
в

Акценти ния живот — образованието, 
културното преобразяваме 
на селото и пр.

Всички изнесени дотук 
проблеми са отражение 
на действителното състояние 
в комуната. Те могат да бъ
дат разрешени, обаче, са
мо със собствени средства и

явили.
2. Селското стопанство ка

то стопанска област, с оглед 
на особеностите на района 
и на процента на население
то, което се занимава със 
земеделие и живее от него, 
не заема съответно място в

на стопанския стни

„Железничарите“ небрежни 

— влакът закъснява
понася

сили. стопаниструктурата 
потенциал, което би заемало, 
ако природните ресулси тук 
бяха използвани докрай.

З.Земеделското стопанство 
не се е използвало съобраз
но с особеностите на отдел
ните части на комуната, но 
до скоро се произвеждаше 
от всичко по малко, 
никак нс с пазарна продук
ция и зачитане на пазарните 
закономерности.

4. Общественият сектор на 
селското стопанство 
операцита в Димитровград — 
още не е енлна толкова, че 
да поемо организирането на 
всички видове 
производство посредством из 
намирането 
на нови форми на производ
ствено обединяване с частни 
те земеделски производите
ли. Това ще може да прове
жда, ако укрепне организа- 

и ако обществените 
и стопански фактори в ко
муната й окажат подкрепа в 
бъдещото развитие — 
интеграционно цяло. Искани 
ята за разтуряне на единна-

(От 1 стр.)
довите организащш, техните 
служби, па и органите на 
самоуправление реагираха 
на всичко, като чели са си 
запушил ушите. Малките из
ключения не можаха да по
правят положението.

Следователно, целият раз
говор в органа на управле
ние се свежда към констата
цията — и когато би в мо
мента имали всички петгоди 
шна планова на развитие на 
всички трудови организации
— средносрочният план 1971
— 1975 на обществено-иконо
мическото развитие на дими 
тровградска община би мо
гъл да се даде на публично 
обсъждане някъде към края 
на настоящата година. А то
ва е, позволете да каже, гол 
ямо закъснение, причините 
за което трябва да търсим в 
безотговорността, небрежно
стта и несамоуправителното 
схващане на 
трудовата организация-общи- 
нската скупщина.

В трудовите организации 
никак да схванат, че са част
на обществено-политическа
та общност, че от тяхното ра 
звитие и тяхното планиране

зависи икономическата си
ла и плановото насочване на 
общината. Опората на самоу 
правително-комуналнпя меха 
ннзъм е тъкмо в обединява
нето на всички трудови ор
ганизащш, организациите на 
сдружения труд, общности
те, местните общностите, об
ществено-политическите и др 
угите организации в едно ця
ло, гледана през призмата 1. Следвоенното развитие 
на самоуправителните дейст- на тази комуна, което започ 
вия на всички тези фактори, ва по-устремено едвам от 
коио съчиняват общинския 1955 година, е било динамич 
самоуправителен механизъм, но. Стопанската мощ е уве- 

Плановете на трудовите ор личена няколко десетина пъ- 
ганизашш, реалната основа ти, обаче не с разширено въ- 
на икономическите и общес зпронзводство от собствено

но обикновено

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ БЕЛЕЖ
КИ

На базата на досега изло
женото в няколкото броя на 
вестника по въпроса за раз
воя на земеделското стопан
ство в комуната би могло да 
се направят следните 
ди:

9. Кредитната политика, за 
кредитиране на производст
вото или оборудването, тря
бва да се води съгласно осо
беностите на тази област. Не 
приемливо е да се изеднак- 
вява тя с останалите области 
на стопанството, защото е из 
вестно
тът на обръщението на капи 
тала в тази област на стопан 
ството за разлика от оста
налите.

коетоизво-

какъв е коефициен-
ко-

10. Трябва да се каже. съ
що, че без добра благоустро 
еност (инфраструктура) 
един район не може да се 
постигне нунжото интензн- 
впране на производството в 

Става

земеделско
натвените фактори на разви

тие на общината. Въз основа 
на тях обществено-политичес 
ката общност определя свои 
те задачи за предстоящите 
пет години, на какво да даде 
предимство, осигурава средс 
тава за насърчаване на раз 
витието и — насочва и моби 
лизира всички фактори — от 
избирателите, самоуправител 
ите-до общинската скупщи-

натрупване, 
от допълнителни средства. 
По отношение на по-развити 
те краища тук преобладават 
дребни мощности, които по 
само себе си не могат да са 
по-производителни от това 
което са, с оглед че самото 

без

и откриването

селското стопанство.
за пътищата, за елеквъпрос

тричеството и за други подо
бни обекти.

От изложеното могат да 
се видят три вида фактори, 
които отрицателно са възде- 
йегвували върху положение
то в селското стопанство в 
Димитровградско. Това са: 
фактори от субективно есте
ство, от обективно естество 
и обществени фактори.

На факторите от субектив
но естество в условията 
обществена собственост над 
средствата за производство 
няма място и те трябва да из 
чезнат. Факторите от обек
тивно естество са действува
ли във вид на особеностите 
па планинските райони и ела 
бо развити краища. От тях 
нещо е останало, нещо е пре 
възмогнато. Това, което е ос 
тапало ще действува докато 
производството не се ннтен- 
знвира толкова, че действие
то на тези фактори да бъде 
намаленр до минимум.

Третата група фактори са 
обществените. Тяхното дей
ствие се отчита чрез кредит- 

политика, данъчната по

цпонно
им изграждане е било, 
много да се е държало смет
ка за пазара на суровините, 
т.е. преследвани са други це 
ли — равномерно размества- та кооперация с позоваване на 
не на стопанските мощности 
в страната, работа на насе
лението и пр. Проблемите в 

малки мощности оба

отношенията: като

на. конституционни амандманп 
и работническо самоуправле 
ние, могат да бъдат оправда
ни, ако предварително се на 
правят обстойни анализи. То 

би трябвало да знаят зе- 
меделскитс 
на първо място, за да не се 
подават па временните про
гнози и привидни успехи при 
малки кооперации, защото 
па себе си правят лоша ус-

Да заключим: който закъс 
нява — не пристига навреме.

М. Б. такива
нава производителимежду първите бил разпи- 

Белград. Та мтой казал: „Аз 
се гордея с делата, за кои
то ме обвинявате".

— Станах комунист, защо
то разрах, че обществото мо 

стане по-добре ц 4по-

което «ис

ла паланка, Лесковац, Пи
рот, Димитровград, Зайчар 
и Неготин.

През юни 1928 година бил 
делегат на Краевата конфе
ренция на СКОК) за Сърбия.

През април 1929 година на 
линията недалеч от нишка* 

полицейският сер- 
Мустафа Легич аресту 

вал един съмнителен човек. 
Когато отворили колетчето, 
което намерили при аресту
вания, били изненадани от 
съдържанието: 
афиши с които Партията се 
обръщала към трудящите се.

Така бил арестуван Ми
лан Маринкович, работник 
от Железничарската работи- 

Ниш. Веднага след

В този дом интелигентният 
младеж
иик, но училище не 
жал до края да завърши. Да 
ли го в Ниш в Железничар
ската работилница.

бил най-добър уче- 
мо-

луга.
5. За по-нататъшното сто

панско развитие и за подо
бряване условията за разви
тие на селското стопанство 
нужно
йнк системни решения заспо 
вани върху принципите 
реформата и съгласувани с 
особеностите на този отра 
съл. Трябва също да се 
мерят трайни решения за 
пълно активиране па стопан 
ските ресурси в обществения 
и частния сектор с оглед на 
постепенното трансформира 
не сегашния начин на про
изводство от страна на час
тния стопанин в производство 
за пазара.

6. В областта на данъчна
та система следва да се про 
учат сегашната данъчна по- 
политика и ефикасността на 
сегашните

же да 
сте създали, 
хубаво от това, 
сте създали.
Своята заключителната реч

По това време Ниш пред- 
ставявал крепост на работни 
ческото движение. Нарича
ли го „червени град". На 
улиците му още тогава се 
развявало червеното знаме
на Комунистическата партия 

е трябвало да мине мно

та гара 
жант

е да се осигурят тра-завършил с:
_ Да живее комунизма!
А след това добавил: ^
— Съдете, арествуваите, 

своето

па
това били

и не
го време и момчето да 
определи.

пано аз ще продължа 
дело и в затвора.

И навярно в затвора 
продължил своята дейност. 
Заедно с Моша Пиядс, Ио- 

Веселинов и Пашко ”о- 
създал партий-

се
той

литика, политиката на насър 
чавапе развоя на неразвити
те краища п чрез други ме
роприятия.

Но всички тези проблеми, 
конто се предизвикват от 

: па тези фактори 
да се разрешат с анга 

на всички сили на

През 1925 година става 
член иа СКОЮ. ван 

мац и други 
но ядро.

лница в 
това са арестувани седамна 
десет комунисти.

Като член на ръководство 
СКОЮ, Станко подгот-то иа

вя някои младежи за прием 
в организацията. По едно вре 
ме партийната техника се 
намирала в неговата скрсчь- 
на квартира. Известно е че 
един афиш Станко умножил 

екземпляра.

Избягал от затвора, тон се 
отзовал на Фрушка гора през 

1941 година. Тон го- 
че на 
През

По това време Станко бил 
в армията в Славонски брод, 
И той бил арестуван. Два 
жандарма, с байонети на пу 
шките го откарали в. Окръ- 
жпия затвор в Ниш. Голямо 

неговите другари 
там. Запо-

дейегвите 
могат , 
жнрането 
обществото п на съзнателни
те фактори на нашата самоу 

система.

август
ворил на партизаните, 
ближава свободата.
1942 година в борба с нем-

усташите, обкържеи 
авгус

в две хиляди 
Приел
Ниш да образува седалище 
на СКОЮ за цяла Югоизточ 
на Сърбия. В движението 
включил млади работници 
от Крушевац, Алексинац, Ве

пправптелнаданъчни улесне-и задължението в число от 
вече се намирали 
таи. Той забелязал, че поли- 
1 Станко

ците и 
от неприятеля на 2 
1942 година загинал.

насърчаващо МЛАДЕН ДИМОВ
икономист

ДИМИТРОВГРАД

Странно* *

тяхнотония,
въздействие за производство 
ма определени култури ичнало следствието, 

цията разполага 
териали. През януари

с много ма 
1930

пр.СтамснковичДжордже
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Из нашите общини

»Ниш 72« —без
димитровградчани

Из нашите общини *Из нашите общини *
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ПО
младежки акции, защо-го беа 
младежите е невъзможно ла 
се построят някои обекти. Це 
лта е друга. Чрез младежки
те трудови акции се заздрав- 

другарството, а особено 
внимание на младежките ак 
ции се оказва на идеологиче 
ското възпитание на младеж

(От 1 стр.)
участвуват във всички раз
говори за акцията, а на десе 
типа дни преди започване 

работа па третага смяна 
осведомиха, че не са в съ

да оформят бригада

СЛЕДИТЕ

НА па ява
ни
стояние 
и да вземат участие в акцп- 
та. Това е доказателство, че 
една сериозна акция 
приета сериозно и поради то 
ва затрудни работата на ця
лата бригада от третата смя 
на. Тяхната постъпка заслу
жава всяка осъда и нашето 
мнение е димитровградската 
младеж вече да не взема уча 
стие в трудовата акция 
„Ниш”.

Дали наистина младежите 
от Димитровградско не са за 
интересирани за младежки 
акции или е въпрос до неак- 
тивност на Председателство
то на ОК на СМ? Факт е, че 
обществото не организира

НЕРЕДНОТО
та.не е В Димитровградско има 
много младежи, които търс
ят работа, а нямат никакви 
квалификации. На тазгодиш
ната трудова акция „Ниш 
72", всички заинтересовани 
са имали възможност да по
лучат известни квалифика
ции и всички такива Машин 
пата индустрия от Ниш при
ема на работа. Но въпреки 
това от Димитровградско на 
тазгодишната трудова акци* 
„Ниш 72" няма нито една 
бригада.

ВАНДАЛЩИНА ИЛИ СПОРТ
во хваната риба се отразява 
много зле върху естествено
то развъждане и увеличава
не на рибния фонд.

В такъв случай ни се стру
ва, че изходът е в няколкого 
дишната абсолютна забрана 
на риболова в тези реки. В 
такъв случай и наказанията 
биха могли да бъдат по-голе- 
ми, й ефектът би бил по-зна 
чим.

А в името на бъдещето раз 
витие на туризъм, което ве
че не е празна дума, си стру 
ва да се предприемат и та
кива мерки.

Хубаво обаче би било, ако 
по тези въпроси се обадят 
във вестника и членове на 
риболовните дружества, кои 
то още по-добре са запозна
ти с тези вандалски постъп
ки към малкото богатство 
на нашите комуни. А време 
има до пролетта, защото зи 
мата малко се бракониерст- 
вува.

(От 1 стр.) или овчо мляко или планин
ско агне и пр. А къде ще 
му намерим пъстърва, кога- 
то вече е на изчезване само 
защото млади или възрастни 
безделници през лятото пре- 
бъркват всяко камъче и пли 
тчина и безразборно ловят 
и най-дребните рибки.

Значи този вандализъм ще 
ни отмъсти в близко време 
и то жестоко.

Може и така да е. Но това 
е само една от причините, ко 
ято иска повече съзнателно
ст й дисциплина в ловенето 
на риба, щом природните ус 
ловия са лоши за нейното ра 
звъждане. Но вместо съзна
телност в ловуването, става 
обратно. Един младеж, госте
нин, който всяко лято идва 
в едно височко село смята, 
че в първите летни дни се 
ловят по течението на река 
та не по-малко от 500 кило
грама риба и затова после я 
няма ни за лекарство. Лов
ят риба с леси, с отрови, с 
мрежи и с ръце и то ежедне 
вно към 200 до 300 души, ко 
ито друга работа нямат тук 
в пределите на Висока.

Подобно се постъпва с по
тоците и реките в Босилегра 
дско, където има повече пъс 
търва. И там се използува от 
ровата, взривът, мрежата, 
разни други риболовни уре
ди, забранени със закона.

Очевидна е, значи, пълната 
несъзнателност на тези сега
шни гости и някогашни оби
татели или потомци на оби
тателите на тези райони.

А. Д-

НАСКОРО - ТОК 

ТР. 0Д0Р0ВЦИ
В

ИМА ЛИ ИЗХОД?

Да се очаква у гостите и 
местните рибари да прорабо 
ти съзнанието, че това риб
но богатство утре ще ни пол 
зва за развоя на туризъм е 
малко вероятно. Да се надя
ваме, че някакъв кантролот 
голоръки пазачи на риболо
вните дружества ще има е- 
фект е също празна работа. 
Няма ефект и глобата, която 
налагат съдиите за наруше
ния, защото в намалелите во 
ди и най-малкото количест-

В Тр. Одоровци на 15 ав
густ отново продължи рабо
тата по електрифициране на 
селото. Очаква се електрифи 
цирането да приключи най- 
късно до 15 септември.

Работата известно време 
бе в застой (от 23 юни, ко- 
гато токът беше доведен до 
трафопостта, до 15 август, ко 
гато започна работата вър
ху селската мрежа).
Във връзка с електрификаци 

ята на Т. Одоровци говорих
ме. с директора на електро- 
дистрибуцията от Бабушница 
Добривое Николич, който ни 
съобщи:

— През средата на. месец 
юни бях поканен от предста
вители на комитета по елек
трификация в Т. Одоровци, 
да бъда иадзирателен

частното лице, което е рабе? 
тело върху електрификация
та, не придържайки се към: 
проекта е - направило голяма 
вреда. Естествено е, че не 
исках да приемем предложе 
нието да бъда надзирателеи 
орган. Но, имайки предвид, 
че Т. Одоровци е бедно сел<ь 
и гражданите са изразходва 
ли големи средства, приех 
предложението да проведем 
работата по електрификация 
та и то по-евтино от цената, 
която е била договорена с 
частното лице. С работата по 
далекопровода 
на 16 юни и завършихме на 
23 юни, когато беше пуснат 
тока до трафопоста. За изгра 
ждането на селската мрежа 
сключихме договор на 6 ав
густ. С работата започнахме 
на 15 август и очакваме да 
ги завършим 
ври, когато обектът трябва 
да бъде приет от страна на 
техническата комисия и да 
започне с работа.

Във връзка с електрифицж 
райето на този район на об 
щината, Добривое Николим 
каза следното:

Планът е от трафопоста 
в центъра на Т. Одоровци да 
получават ток и селата Пета- 
чинци и Искровци. Подгото» 
ките са в ход и трябва да се 
снима трасето за далекопро
вода. аг^

м. н. н.

започнахмеБележка
ЩЕ НИ СЕ ВЪРНЕ ТЪП
КАНО Ще има ли 

Димитровград 

вода?

орган
електрификация на село

то. Имайки предвид, 
район трябва след известно 
време да ползва ток от 
ша територия, не приех пред 
ложението защото терена не 
ми е познат. С представите
лите на комитета за електрн 
фикация се договорихме след 
три дни да прегледаме мяс
тото. Но по това разбрах, че 
комитета за електрификация 
е сключил договор с частно 
лице от Ниш. Понеже, 
район трябва да ползва

територия, заинтере 
сувах се за качеството 
работата. Тогава

Димитровградски Висок се 
слави с природни красоти, 
които отдавна са сравнява
ни с швейцарските. Ермино- 
то ждрело е възхитило с ху
бостта си мнозина славни хо 
ра, минали тук преди десе
тилетия. Босилеградско съ
що е чуден предел за тури
зъм и отмора. Това, че досе
га са малко известни и посе
щавани от туристи — наши 
и чуждестранни — си има 
причина — няма пътища и 
други удобства, които иска 
съвременният туризъм.

Но в близко бъдеще в Ди 
митровградско и в Босилегра 
дско ще пропълзи асфалтово 
то платно до най-хубавите ме 
ста и хората ще си припом
нят, или ще им препомним, 
какво са писали и говорили 
славни хора за 
ща. Тогава те ще поискат да 
ни посетят. И какво после? Го 
ла природа днес не въодуше
вява много съвременника ни. 
Той иска покрай другото — 
местни деликатеси, не от чре 
воугодничество, но понякога 
и за това да се похвали на 
другари как там и там е ял 
чудна планинска пъстърва

по
че тоя до 15 септем-

на-

През това лято в Димитровград постоянно се 
чувствуваше недоимък на вода. Свърнахме до дирек
цията на „Услуга": какво се предприема по тоя 
рос? По тяхно мнение, капацитетът на резервоара е 
максимален и работи двадесет и четири часа непре
къснато. Но въпреки това има дни, когато без вода 
е една трета част от града. Това е поради невъзмо
жността да се обезпечи известно

въп-
тоя
токот наша

на
видях, чеколичество вода ка- 

то резерва. Поливането на градини е голям проблем.
Освен това и

А. Д.

която е задоволявала дневните нужди През юни й 
юлИц макар че капацитета е повишен на 900 кубика

Съветът на трудова общност на Основното 
Поганово, Димитровградско, обявява училище

тези край- Допълнителен конкурс
За разрешаването на проблема 

мат мерки. Вече е изготвен
се предприе- 

проект за изграждане на 
резервоар с мощност 700 куб. м. вода. Обаче, засега 
още няма достатъчно средства за тая цел.

истина "конкурсЛаВаНС На М°Лб“ 6 Пет Ани с^д обявява- 
Постъпване на работаА. Д.

е от 1 септември 1972 година.
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Новини от Звонци ЗВОНСКА БАНЯ - 

ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЛЕТОВИЩЕИзкупуване 

на гъби Никога както тази година, гостилничарите 
Звонска баня не постигнаха по-добри резултати. До

в

Земеделска 
„Ерма” в Звонци организира 
неотдавна беритба на гъби, 
сорт „коваль”, които тази 
година са поникнали в изоби 
лие. Един килограм гъби ко
операцията заплаща 10 дина-

кооперация края на сезона — до края септември, всички капа
цитети са ангажирани. От друга пък страна, същите 
хора, пак, са недоволни защото са принудени да от
кажат на мнозина гости, защото разполагат само с 
22 легла. Ни все по-голямото ангажиране на частни
ците не беше достатъчно да задоволи интереса на 
ония, които търсят „окрепление” в Звонска баня. Та
зи година приливът на посетители „обхвана” и Трън- 
ско Одоровци. Защото — този край с природните си 
красоти става все по-привлекателен. И щом няма ме
ста в банята — не е далеч и Трънско Одоровци! Вси
чко това ясно говори, че нещо във връзка със Звон
ска баня се мени. Промени се и отношението на го- 

До тази година кухнята готвила най-много
които

ра.
Само в първите три дена 

са набрани близо 2 000 кг. 
След последните дъждове на

има възмож-селението ще 
ност да набере и продаде но 
во количество гъби, от кои
то ще осъществи добри при
ходи. • Има хора, които 
продали гъби за по 2 000 ди
нара и то от еднодневна бе
ритба.

са
стите.
400 порции, предимно обед, а сега — ония, 
се хранят в банския ресторант там и вечерят. Всички 

промени съдействуваха отговорните в банята 
да направят големи усилия в подобрението на пре
храната, да им осигурят колкото се може зеленчук 
и овощия. Колко трудно е това, говори и факта, че 
най-голямата част от тези произведения се набавят 

нишкия пазар и се превозват по много лош път, 
е този за Звонска баня.

Й. Миланов
тези

Просто да не 
повярваш

наВъпреки дъждовното вре
ме прибирането на пшенич
ното зърно в Дерекула е при 
вършено. Тазгодишната ре
колта е една от най-богатите 
откак помнят най-старите хо
ра в тоя район. При добри 
стопански грижи и агроте
хнически мерки пшеничени
ят сорт „Безостая” е дал сре
ден добив в селата Пресека 
и Нашушковица 400 кг от де 
кар. Просто да не се вярва, 
но е така.

какъвто
безДа изтъкнем още нещо. На пръв поглед 

значение. Гостите са предимно работници и млади 
хора. Голям интерес за това почивно място проявят 
профогранизациите в този край, които през настоя
щата година са отпуснали значителни средства за ре 

Звонска баня. Не идват в Зво- 
— нои от

креация и то тъкмо в
нека баня гости само от близките градове 
по-големите промишлени средища в Сърбия като 
Бор, Кралево, Лесковац, Зайчар, Нови Сад, Зрена- 
нин и други. Новото в банята е: за първи път през 
настоящата година 50 работници от „Тигър' са до
шли на почивка тук. Отново започнаха да идват го- 

Македония. Общо взето, Звонска баня става 
летовище за работниците и младите

От Звонска бани се открива прекрасна гледка към Гребен

градската суматоха. Да кг подче?щи и живещеи в _ 
таваме Асеново кале, което не е достатъчно да се 
види. Привлича ги ждрелото на река Ерма и Пога- 
новски манастир. Колко тази година се отличава от 

финансовия ефект, който през 
по-голя.м с 60 на сто!

й. м.

Ремонт на 
амбулаторията

сти от другите, показва и 
юли настоящата година е

Но не всичко е в пълен ред. Гостите се оплак
ват от лошите съобщителни връзки (40 на сто идват 

ообствена кола), а работниците в „Църни връх 
_■ спокойно зарад лошите съооще- 
Бабушница—Звонци—Суково. На

привликателно
хора.

Какво ги привлича тук?
Най-вероятно, на първо място, твърде достъпни

те цени — от 43 — 45 динара. Работниците непре
одолимо „влече" прекрасният планински въздух, 
водата, зеленината, планинската красота, спортните 
басейни. Тишината и спокойствието, които преди 
всичко, са насъщна необходимост на

Здравният дом в Бабушни- 
20 000 динара 

на здравната амбу 
в Звонци. Според

съсца е отпуснал 
за ремонт 
латоряи 
плана, ще се поправят подо- 

се боядисат стаите 
се уредят пристъпите

и общината не спят 
ния на релацията 
всички страни търсят инвеститор, които да строи съв 

гостилничарски обекти в Звонци.ременнивете, ще 
и ще 
до амбулаторията.

1М. Б.
хората, работс-

-------------------------——--------------------------- ------------------
те „почтальони” в босилегра 

села. Така единствено

Й. М.
>>ЧАЛЛААЛАЛЛЛЛАА^1

ка котловина. Естествено е, 
основно училите поречия. Долу, край ре

ките, са градините и ливади
дски
ще могат и доганчани по-ре 
довно да получават пощен
ските пратки.БИСГЬРСНА ПАНОРАМА че тук има

което с подведомствени 
имаще,

те наброява 400 ученика.
а жилищния въп- 

просветните работни

те им.
Преди войната тук бил ад 

министративен център. И по 
който без

интернат, 
рос на 
ци доста добре е уреден. 

Освен бистърския, няма 
босилеградски район

лицейски участък, 
причинно обезпокоявал и 
тормозил мирното иаселе-

ПЪРВОТО киноПобързахме, по-скоро да 
до единствената те-

в Долно Тлъ 
: на киломе-

пресрещнахме
и ни олекна.

в Бистър. В 
където

ш^отои разбито шосе К^м
-аКсРите°ЧУсГпр^

скалистия каньон.

стигнем 
лефонна връзка 
мино. За щастие 

два

Тъмното було на лятната 
вечер започна да се 
над селото.

Училищното салонче се 
пълнеше. Подвижният кино- 

на културната

друг
толкоз отдалечен и безпътен. 
За здравеопазването — 
ва обстоятелство с твърдо се 
риозно. А то сс решава с от 
крнваието па амбулатории. 
Кога тази в Тлъмиио що за
почне с работа — не е изве
стно. Узнаваме, че средства 

са проблем.

ние. свиваЦентърът на селото е запа 
някогашния си вид. Но 

контрастът с видим: 
ехлупеиите старинни 

и СС ИЗДИ 
жили-

тако
тар
джипката

Приети шахме
котловина,
7 водите па тлъмин- 
ярешничка река са 

па бистър 
на селото.

зил 
вече иват презМинахме Бранковци...

На пътя обезумял мъж ма- 
, ръка, да спрем. Отс 
— жена държеше в 

малко дете, с клюмна- 
Тежко болно.

Оча-

между
сгради, промъкват

кокетни и уютни 
Там, дсто е била сграда

та на жандармерията
новата училищ-

прожектор
общност от Босилеград за 
първи път се намери и в то
ва село. За хората това бе 
същински празник. И те му 
даваха наистина тържествен 
вид. В кратките паузи, първа 
та крушка огряваше щастлн 
внте лица на 
пристигнали тъкмо 
ва...

Подвижното кино пак ще 
се върне в селото им, кога- 
то започне учебната година, 
а учениците му прндадат жи 
зненост...

С нетърпение очаквахме 
да потеглим обратно. Ведна- 

осведомихме в Здрав-
п.,п ЛП|г _ казват ни, ко- ния дом, че след дълга неиз-

гато иа спирките псе до Бра вестност кризните моменти 
НКОВЦИ остават неприбрани минали — и л°™™ °зна 
пътници още за три автобу- спютк гщизмъ-

'“Бистърчани твърдят, че би ж| “ ™В™?а' за хората 
било нужно тук да има по- .Заради грижиш ли н 
ща И зарад учениците, кои- от отдалечения рвАол^ 
то по традиция са най-добри

малката 
се срещат 
ската и 
накацали домове \ е 

от центъра

хаше с гатреща 
ръце 
ла глава
трепереше безпомощно, 
хвали джипката от болииц 
та да пристигне. Почти цял

ща 113-
та по 

Пък м кадрите.
Значи — нещо трето.
А то с в съвестта и спосо

бността за акция иа компете 
птиитс в Здравния дом... На 
пашите събеседници не нека 
хме да им кажем за случая 
с детето, който пътьом 
разтревожи.

Оплакват сс хората, че ня- 
добри съобщения с Бо-

Останалите са пръснати
баирите, над 

каньони иа две

правя ръст 
на'сграда.

Напоследък в Бистър, ново 
то, макар още бавно, всс пак 
сигурно навлиза.

Старите се тревожат, че 
младеж) га предпочита шко
луването и светли градски 
улици- В това няма прякор, 
У облекчение. Селото ос- 

без младост. По-инак е 
изпоснялата зс

ви
носоко горе

живописните планинците.
от жът-

ии

но и 
тава
невъзможно:

убива човешкия труд за 
бедни резултати. Стар 

ческите семейства се „креп
ят” от животновъдство. Оста 

с „печалба”.

мат 
силсград.

Един автобус на ден и — 
това е всичко.

мя
га семного

палите —
ДИЛЕМИ И ТРУДНОСТИ мо-

Но Бистър пак си е цен- 
Всички пътища за Яре- 

Догаиица и Назърица 
малката бистърс-

тър.
ШНИК, 
водят към
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го има — бензинът й е свър.
до капка. Имаш ли ре

зерва, или да смучем от моя
та, за да се смъкнеш до се-

шилПо нашенско
Наскоро

СИНЬОТО МОТОРЧЕ азнй
смънка: „Май има нещо в 
тубата отзад, да се не виде
ло". И стана да налее бен
зин. „Шкодата" запали вед
нага.

»ТЕКСТИЛКОЛОР« 

В НОВИ ХАЛИ иска да потегли, 
ама какво, тя си

какво 
рече

щеше да се

пата, пито 
Нещо й е, 
знае.

Горещината играе пад вся 
Козарица. Ьдин 

не ти
Дългогодишната мечта на работниците от „Тексти 

лколор” най-сетне ще стане действителност. До края на 
годината ще са готови новйте производствени хали, ко- 

се строят недалеч от завод „Лужнмца”. Ведно с това 
се извършва и реконструкция и модернизиране на про
изводството. В първо време ще се модернизира цеха за 
производство на конфекция, а след това и цеха за произ
водство на печатани тъкани.

За строежа на халите и новите машини ще се из
разходват към 1.250.000 динара, от които 1 милион креди
ти е отпуснала Кредитната банка, а 250.000 динара са соб
ствени средства.

След пускането в действие на новите машини в 
„Текстилколор" покрай 128 ще бъдат приети на работа 
още 60 нови работници.

ко храстче в 
задух, едно потене 
е работа. Колата ни се мъ ш 
от жегата, но повече от ло
шия път и шофьорът тревож 

често гледа измерител- 
инструмент за тсмпсра-

пък- видим
е закъсал 

, птТ Колата фьорът. време.
ХЛГлЯхм°еТ мъ>^ * 
възраст и же®вичка 
сянката. Една » черБена,да”, иатрапничаво^ ^ иро
беше саила 6езучастна
пастта, съвсс ,ите и.
към нервите на сто 0т ед

Беше тукашен 4 работа 
„о височко «:л, инженер 
някъде къмV3'л ншцо не
бил. вма **1.М прищевките
разбирал от Р и скоро го
автомобила. П ни на-
взел, та нямал време ни д& 
ПЪТлТкато минал Видлич, но
Ги
Димстровград Аа ^кк чУШ- 
чнцн, домати, динки ив ^

— Я ла
толкова

шо
Инженерът седна до нас. 

предложи ни цигари .Зоди
ак" и ни заоглежда. Искаше 

- в му се да намери начин да 
„Шко ни благодари, за „поправка

та' на колата. Но жена му 
го изпревари, като се заема 
на глас.

нто

средна
него

ио и 
пия
турата.

— Загрява вече —
ни осведомява.

няма

почти
шепнешкрм 
— Л тук за проклетия 
ни изворче, ни влажно чим- 
че. Иначе лесно — сложиш 
малко мокър бусеи трева 
карбуратора и 
още малко.

Ние мълчим. Много не му 
разбираме от шофьорската 

и се опираме па негови 
те познания по авто-мото те
хника. И върхът не е много 
далече, а щом стигнем до не 

надолу

— Ех, моя шофьор, моя шо 
фьор — говореше на хубав 
сърбохърватски език. Все не
що ще забрави той около ко 
лата.

Оня като че понечи да пра 
тестира или да я прекъсне, 
но тя го засече: „Де, де, то
ва са неши хора, на тях мо
жем да си кажем резилъци- 
те".

па
повървиш

М. А.
на

мъка

Кой е по-силен:
го, става лесно 
към Радеипа и такова се ваНишава или фабриките? ЛЯ. — Колата ни е отскоро. 

Преди това имаше моторче 
— продължи жената. Беше

Изтегли ни колата и през 
селото и поехме по равнина
та през Смиловци, после за
късахме при смиловските гра 
дини, та малко остана да счу 
пим осите в разръгаиите пло 
чи на пътя, но мина. После 
запълзяхме по снагата на Ви 
длич и при първия завой ко 
лата за киха и спря.

— Ей, и вие ли я закъсах
те? — се провикна някой от 
височниката. — Пуста жега, 
при мен всичко извря — про 
дължи да вика незнайният 
колега, докато не се показа 
над завоя. Аз стоя тук два 
часа, но нито се хлади пущи

Вече за втори път в един месец, по невнима
ние на отговорниците в някои предприятия, се слу
чва рибите в Нишава да бъдат отравяни.

Най-новият случай е от 15 август когато са от
ровени рибите, от пусната замърсена вода. Винаги за 
това е на кожарското предприятие „Братство,, в 
Желюша. Случаят е забележен късно, така че не е 
известно какво е количеството на отровената риба.

На 16 август, в риболовното, дружество е доне
сена около шест килограма изтровена риба. Съ
щият ден от страна на образуваната комисия, в ко
ято са се намирали представители на републикан
ската и общинската санитарна инспекция, инспек
торът по водно стопанство и риболов и представи
тел на риболовното дружество, е извършен кон
трол в кожарското предприятие „Братство”. Коми 
сията е заключила, че пуснатите води се вливат вед
нага в реката. От мястото, където се вливат пусна
тите води в реката са взети три литра вода за ана
лиз.

шкодичката
лошо място. лн __
_ Чакам да се охлиДН 

рече. Не бързам кои знае ко 
лко, ио да ме завлече до се 
ло и да ме върне до 
После лесно — маи1гРЕИ 0 
ще й видят работата. :|''1' 
нашия край ни ковач няма, 
та механик ли.

Нашият шофьор 
ли Шкодата” и му поиска 
ключа. После влезе в кола
та, опита да я задвижи, но 
не успя. Пак опита, позаслу- 
ша превъртането и рече: „Не 
е от жегата, инженерче. Дру

му понаучил там свещички, 
гориво, ама като го беше ку 
пил... и жената взе да 
се смее така, че Радедина 
падина ехтеше от смеха й.

— Не може да не каже ре- 
— рече инженерът 

и взе сам да си разправи за 
него: — Преди две три годи
ни си купих „Томосче”. Тол 
кова

зила ми
пообико-

ми беше силата тогава, 
защото започвах работа. Ху^ 
баво синичко мотопедче си 
взех от магазин. Продавачът 
ми даде първите познания,
като предварително ме пора 
зпита знам ли да карам ко
лело, умея ли да държа раз 
новесие добре и пр. После 
попипна ръчките — това би
ло газ, това било спирачка* 
така се тръгвало, така се на 
въртала газта и аз 
един кръг пред него и напра

Стойността на извършена- Добие *юех за Аома~г Аооре, ама още по пътя ме
та работа в настоящия мо- пресече мисълта: „А бе/ чо

век, защо не пита продавача 
как се спира мотопедчето? 
Как сега ще спреш пред вра 
тницата? А то проклетийка- 
та пърпори-пърпори и все ед 
на скорост държи. Аз не 
смея да го пипна, а си мисля: 
„А като стигнеш двора, 
глава, как ще спреш?

НОВ ПЪТ ЛИН0В0-Б0ГДАН0ВАЦ
БАБУШНИЦА — Тези дни, 

и покрай сезонната работа, 
не спира строежа на пътя 
Липово — Богдановац. Насе
лението от тези лужнишки 
села, подпомогнато то фон
да за пътища при Общинска 
та скупщина в Бабушница, 
чрез местно самооблагане ве 
че е построило 4 километра

хубав път. По този начин и 
селата от този район ще се 
свържат чрез Любераджа с 
центъра на комуната.

Макар, че през последните няколко години, че
сто се случват провинения в това отношение (това 
е пети случай), по всичко личи, в Димитровград 
не реагират на наказанията и си остават равноду
шни към замръсяването на животинския и расти
телния свят.

направих

мент надминава 3 милионаА. Д.
динара.

М.

Срещи Последният случай е отпреди няколко дни. На 
разсъмване, недалеч от границата, той забелязал съ
мнителен човек, който с разгърната в ръце карта се 
опитал да се ориентира. Любен издебнал момента 
да не бъде забелязан и на един дъх претърчал два 
километра до заставата, за да съобщи за случилото 
се. След това не било трудно беглецът да бъде за
ловен, за когото е установено, че бил от Източна 
Германия.

Любен така постъпил и тоя път. А миналата го
дина, някъде по същото време, той пак забелязал

бе

„ГРАНИЧАР“ 

БЕЗ СМЯНА
Стигнах Ао вратницата, тя 

затворена. Продължих
веднаж по улицата__
творена. Няма

още
пак за 

какво, взех
Да викам така в движение: 
„Марооооо, Маро, 
вори вратничката, мааа! Вър 
тя аз по

ма, я от^

как двама непознати минават границата. Излязъл 
отсреща им и се правил, че уж не ги вижда. Когато 
доближили до него, той хладнокърво ги посрещнал, 
без да се обърка. Започнал да приказва 
сле ги убедил да влезнат в къщата му. И

улицата, пак мина
край вратнята, 
все в

пак викам и 
движение. Четвъртия 

път чак ме чу тя 
отвори вратницата, 
то насочих

с тях, а по- 
докато

жена му им слагала вечеря, той с всички сили ти 
чал към заставата. Опасните бегълци били 
веднага.

и излезе та 
а аз ка- 

моторчето минахзаловени благополучно 
право в

портичката и 
ягодарника изрих 

прахта. Поожулих себе
И преди тоя случай, Любен участвувал 

криването на бегълци, които винаги 
жавната граница така да кажем

в разот- 
минавали дър

па неговия район
СИ К1

сингьото мотопедче, ама спр
ях. То горкотоНяколко пъти вече Любен само заднотополучава награди и

признания от ЮНА. Но за него най-голяма 
е тази, щото успешно, като гражданин 
социалистическа страна, изпълнява 
дача. Той също така 
рите в заставата се

му колелце се 
инерцията, а мотора бе 
шил.

въртеше, отнаграда 
на нашата свър

една важна за- 
е щастлив, че между гранича- 

чувствува както у дома си. Пък 
и граничарите често пъти се отбиват при него Това

3аЩОТО Аомашн°™ му положение не 
е дооро. Неговото тринадесетгодишно момче Иван 
е парализирано с двата крака. И то другарува само 
с — граничарите. 1 у и

Въпреки естествените препятствия, граничарите 
никога не са осамотени.

Със себе си те имат народа. Намирайки 
на вечния страж, те с успех пазят родината.

И хората край границата 
През целия си живот. Те

Това искаше да ви каже 
— рече инженерът. Нам 
стана весело, но слънцето ве
че бягаше към Тепош, 
чки вкупом решихме, 
време за тръгване, 
ни наскоро

се така
11П

са граничари, 
са горди, с това защото 

изпълняват един честен социалистически дълг.
За мнозина може да се каже, че са „стари дру 

гари” на граничарите. За пример 
може да послужи Любен Васев, от село Расен

1а ваш
че е 

КолитеТакъв е Любен. Граничар без 
всеки празник е скъп гост смяна, който на 

на граничарите.
на всички млади изкачиха Вил- 

ЛИЧ и се загубиха в букова- 
та сянка поВ. Велинов надолнище! о.

М. Н. НейковСтраняща 6
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СПОРТ ЗАПОЧНА Надежда Пенева 

жена - пресовчик?

XX ОАИМПИАДА Надежда Пенева от Босиле 
градско работи в „АЛФА” ки”. 
във Враня. Тъй като нямало Това не е попречило на 
кой да работи на преса тя Надежда да се през минала-
се наела с тази нелека ра- та зима омъжи за младеж от 
бота. босиХеградско, койтб също

така'\се%. работи във Враня, 
където семейно и живеят с

които иначе се смятат „мъж*

За целта недалеч от Мю
нхен, в така нареченото оли 

ниско село, са построени 
всички бекти необходими за 
съревноването на олимпий-

жи завет Хайди Шилер (22) 
студент по медицина, иначе 
атлетка от СР Германия.

В олимпийските игри ще 
вземат участие около 10.000 
спортисти.

От СФР Югославия ще взе 
мат участие 129 спортисти в 
15 спортни дисциплини и 47 
ръководители и специалисти. 
От общия брой — 18 са же
ни. Никога до сега и при най 
големите спортни състезания 
в света Югославия не е има
ла толкова представители.

Радош Чубрич (39) е най- 
старият наш състезател, ина 
че колоездач, а Йордан. Ра- 
довчич (13) — най-младият — 
веслар-кормчия. От жените 
Ерна Хавелка (28) е най-ста
ра, а Мария Тежак (15) —
най-млада състезателка, ина
че и двете принадлежат на 
гимнастическия екип.

. Малко чудно е, девойка от 
Босилеградско да се опреде- Надежда, 
ли за такова занятие, а още 
по-чудно когато се знае, че 
Надежда е единствената же
на в смяната всред 200 мъже. дин. месечно. За нея са пи- 
Обаче, това още веднаж по- сали и във Вранске новине 
казва, че жената е равнопра в притурката за новините от 
вна с мъжа и способна да Алфа. 
упражнява и ония занятия,

мп

Пенева като работничка е 
много добра. Личния й доход 
се движи от 1.000 до 1.300

ците, жилищни сгради за пре 
биваването им с особено ар- 
хитектонно решение на гла
вния
Стадионът<58Ъ олимпийски стадион.

може да приеме 
около 100.000 зрители.

Двадесетите юбилейни оли 
- мпййски игри, кактоеизвест 

но, ще се проведат от 26 ав 
густ до 10 септември тази го 
дина в Мюнхен, ГФР.

На 26 август при открива- 
ването на юбилейните олим
пийски игри от името на вси 
чки съревнователи ще поло-

Г. Лисина

ЗАЛОВЕНИ КРАДЦИ»Пъ рва петилетка« (Търстеник) 
-(Свобода) 121:91 (56:35)

никът М. М. Последните два 
ма са от село 
край Сурдулица.

Крадците са предадени на 
съдията — следовател в Ок
ръжния съд във Враня. Инак 
вече съществуват доказател
ства, че тази група участву
вала в още три кражби.

За разоткриването на кра
дците, на Службата за вътре
шни работи в Босилеград са 
оказали помощ съответните 
служби в Сурдулица и Пре- 
шево.

Органите на Службата за 
вътрешни работи в Босиле
град разсветлиха кражбата, 
която на 2 август тази годи
на стана в село Горна Ли
сина. Както вече съобщихме, 
на земеделеца Асен Ангелов, 
били му откраднати 2,5 мили 
она стари динара и радио с 
грамофон.

Актьорите на тази дръзка 
кражба са: 50-годишният Фе 
йза Асанович, който от пре
ди няколко години живее в 
Босилеград, 20-годишният Ше 
риф Пеифанович и малолет-

Масурица,

Баскетболистите от „Свобо 
да” загубиха първия хмач от 

- „Първа петилетка” в Тръсте
ник с резултат 121:91 (56:35). 
Мача се игра на 20 август и 

"• с него започна есенния полу- 
сезон за баскетболистите, съ
стезаващи се в централната 
сръбска дивизия. В пролет
ния полусезон те се класира 
ха на шесто място между 

**• единадесет състезаващи се 
отбора.

На мача в Тръстеник, „Сво 
•* бода” се представи като до

бър, но още неподготвен от
бор, а също се чувствуваше 

т и отсъствието на В. Милев, 
‘ капитан на отбора и най-до

брия баскетболист. В отбора 
* на „Свобода" особено се из

тъкна Димитров, който сам 
отбеляза 43 точки.

Отборът от Димитровград 
игра в състав:

Големеов, Симов 12, Ива
нов 12, Андонов 2, Димитров 
43, Михайлович 16, Петров, 
Соколов 4, Милев, Тодоров 
2, Йосифов.

А. Д. М. Величков

Сурдулица
в. в.

»Радник« : »3латар« - 1:2 (1:0)
Цветята не са само красивиСрещата се игра по хуба

во време пред около 2.000 
зрители. В началото на игра 
цете на домакините, но от 
бранителната линия на гос
тите беше твърд орех.

„Радник“ игра в състав: 
Филипович, Д. Станкович, П.

Станкович, Стефанович, Сто- 
шич, Трайкович, Мичич, Де 
яновски, Петкович, Ивано- 
вич и Величкович.

„Златар” игра в състав: X. 
Мусич, Емини, Генчич, Йоха, 
Томац, Исмет, Главонич, Ка- 
вазович, Заметица, Милути- 
нович и Друлович.

Головете дадоха: Иванович 
в 43 минута за „Радник”, а 
Главонич в 58 и Ковачевич 
в 74 минута за „Златар”.

Във второто полувреме иг- 
ставиха инициативата на 
„Златар” и тс заслужено от- 
телно победиха. Особено ефи 
касен при гостите беше вра 
тарят X. Мусич, който полу
чи оценка — девет.

Мача води съдията Весслн- 
нович от Зайчар.

клпачи, придава блясък на 
очите.

Отвара от лайка се изпол 
зва като компрес за успоко 
явне уморените очи. За ос
ветляване на кестенявата ко 
са и за запазване блясъка 
на русата се използва също 
отвара от лайка.

Нуждата от красота ни 
праща да търсим цветята в 
градинките, по поляните, 
горите. Те радват окото. За 
доволяват чувството ни 
повече естетика. Но ние не 
само да им се наслаждава
ме, а можем да ги използва 
ме в услуга на нашата кра
сота.

в

за

ХАНДБАЛ: Д1РОГРЕС” (Свърлиг) — „А. БАЛКАНСКИ“ 
(ДИМИТРОВГРАД) 18:20

В мача, който беше реша
ващ, дали ,А. Балкански" ще 

• остане в централната група 
на сръбска дивизия, хандба- 
листите на „А. Балкански се 
представиха като по-добър 
отбор и спечелиха срещата 
срещу отбора на ..Свърлиг” 
с резултат 20:18 (11:10). Сре
щата се състоя в Свърлиг на 
11 юни. Домашните хандба- 
листи проявиха неспортсмен 
ство, а и рефера на среща
та беше слаб. След срещата.

недоволните домакини скъ
саха протокола.

В отбора на „А. Балкан
ски” всички играха добре.

Отборът на .,А. Балкански“ 
игра в състав: Ставров, Ми
лев, Соколович, Гогов, Д. Гга 

Ранчсв, Петров, Леков,

Ако сдъвчете няколко мен 
тови листа ще имате свеж 
и приятен дъх в устата.

Отвара от глухарче — ед
на стиска на чаша вода из
белва луничките. Лицето се 
мие сутрин и вечер.

Август, септември. После- 
то пъстрее все още от цветя. 
Не ги отминавайте.

Запарка от метличина (син 
чец) свива разширените по
ри, успокоява зачервените

ров.
Н. Гюров.

м. В.А. Д. Отвара от магданоз има 
същите свойства, както та
зи от глухарчето. Направе- 

много силна и мажете 
с нея луничките. Или про
сто си пригответе

те я

АСФАЛТИРАНЕ НА СПОРТ
НИЯ ЦЕНТЪР

запарка
от 10—20 гр. магданоз на ли 

и я използвайте катър вода 
то ласнон, с който да миете

В Спортния ценътр в Ди- 
известномитровград, преди 

време, завърши асфалтиране 
то на хандбалното игрище.

' Строежа комуналното пред- 
притие от Пирот. За асфалти 
ране на терена се изразход- 

38.000 динари, а средс- 
Фонда за изгра 

обекти

цялото лице.

В планината, където има 
листалещак, наберете си 

от лешникови храсти. И те 
помагат употребени като от
вара за затваряне на разши 
репи пори.

ваха
тва отпусна 
жданс на спортни 
при Общинската скупщина 
Димитровград..

в

А. Д. Запарка от разните билки 
се получава, когато растени 

(билката) се залее с вря 
* ща вода, похлупи се за из

вестно време (10—15 минути 
до половин час) и след това 
се използва.

При отварата растението 
се вари Ю—30 минути в 
съответно количество «ода, 
оставя се да изстине и тога
ва се използва.

МЪЛНИЯ УДАРИЛА В 
СТАДО ОВЦЕ

СТО

На 17 август, в село Изато 
стадо от 1211 

било под една
вци, от мълнии в 
овце, което е " 
върба в селото и от удара 
са загинали петнадесет ов- 

Вредата би била много 
ио-голяма, но благодарение 
на присъствуващитс /ражда- 

се притекли на по 
да спасят ед-

це.

ни, които 
мощ успели

част от стадото.на А. Д. Страница 7
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Кумуро * просвета * изкуство
чина, която никога не е съществувала, за др 
пристигна в този град — каза Швам.

На близката гара маневрираше влак. Зем : 
се тресеше и леглата на двамата вибри-

Швам натисна дръжката надолу. После за 
твори врата зад себе си и потърси пипнеш- 
ком електрическия ключ. Изведнъж застина*, 
до него — той предположи, че там са легла
та — някой каза с пригушен, но енергичен 
глас:

ята
раха.

— Да не искате да се самоубиете тук? »- 
— попита другият.

— Не — каза Швам, — изглеждам ли на— Стоп! Моля не палете лампата. Ще ви- 
бъда задължен, ако оставите стаята в тъм
нина.разказ такъв?

— Не знам как изглеждате — каза дру
гият, — тъмно е.

Швам обясни с плаха веселост в гласа си:
— Пази ,боже ,не. Имам един син, госпо

дин. .. (другият не каза името си), един истин 
ски хлапак и заради него съм дошъл тук.

— В болница ли е?
— Как така? Той е здрав, малко бледен 

наистина ,това е обяснимо, но иначе е съвсем 
здрав. Исках да ви кажа заацо съм тук, при 
вас, в тази стая. Както разбрахте, това е свър 
зано със сина ми. Той е извънредно чувстви
телен като мимоза е: даже някоя сянка да па 
дне върху него и той се свива веднага.

— Значи, все пак е в болница.
Не — извика Швам, — казах ви, че е 

здрав във всяко отношение. Но той 
жен на опасност; това малко хлапе има кри
стална душа и заради това е застрашено.

— Защо не се самоубие? —

— Чакахте ли ме? — попита изплашено 
Швам, но не получи отговор. Вместо това 
непознатият каза:

— Внимавайте да не се спънете в патери
ците ми и да не паднете върху куфара, кой
то е приблизително в средата на стаята. Аз 
ще ви направлявам до вашето легло: извър
вете три крачки, ще напипате рамката на кре 
вата.

Нощният портиер поглади адресната кни 
га с изгризаните си пръсти, сви съжалително 
рамене и се извърна наляво, при което пла
тът на униформата му се изопна застрашите
лно под мишницата. е изло-

— Това е единствената възможност — 
каза той. — В този късен час никъде не ще 
намерите единична стая. Разбира се, свобо
ден сте да проверите в друг хотел. Но още 
отсега мога да ви кажа, че когато се завърне
те безрезултатно при нас, ние не ще бъдем в 
състояние да ви услужим. Защрто свободното 
легло в двуместната стая, което вие — 
знам по какви причини — не искате да нае
мете, ще бъде вече заето от някой изморен 
пътник.

ЗИГФРИД ЛЕНЦ попита другият.
— Но люля ви, дете като него, още незря 

ло и в такава възраст! Защо говорите така? 
Не, моето момче е изложено на опасност по
ради следната причина: всяка сутрин, 
то отива на училище — междувпрочемто пъ
тува винаги само, — всяка сутрин трябва да 
спре пред бариерата и да чака, докато влакът 
отмине. И това малко човече стои и маха с 
ръка, маха настойчиво и приятелски 
чайва.

кога-не

НОЩ в 

ХОТЕЛА
и се от-— Добре — Швам, — оставам. Но, вяр

вам, че ще ме разберете, искам да зная с ко
го ще деля стаята: не от предпазливост, поло 
жително не, защото няма от какво да се боя. 
Тука ли е вече моят партньор — смятам, че 
хората, с които се прекарва една нощ, мо
гат да бъдат наречени партньори.

— Да, той е тук и спи.

— Той спи — повтори Швам, поиска фор 
муляра за записване, попълни го и го върна 
на портиера; после се отправи нагоре. •

Когато съзря вратата с назования номер, 
Швам неволно забави 
жа дъх с надеждата да чуе някой шум, 
то непознатият можеше да предизвика; после 
се наведе към ключалката. Стаята беше тъм
на. В този момент той чу, че някой се изкачва 
по стълбите и трябваше да стори нещо. Мо
жеше да се отдалечи непринудено и да се 
държи така, сякаш се е заблудил в коридора. 
Другата възможност беше да влезе в стаята 
в която въщност бе настанен и където 
рото легло вече спеше

— Е, и?
После каза Швам, — после отива на 

училище и когато се върне в къщи, е обърка
но вцепено, и понякога плаче. Не 
ние да изпълни училищните е в състоя-

| " —«А■.гг.тгЕ,”!I "В
Момчето ми ще се съсипе.

~ 6 причината за това държание?:
Виждате ли — каза Швам, — това е най 

странното: момчето маха с ръка и констати
ра тъжно, че никой от пътниците не му отвръ-
цитееиТб;Г(?1НО’ не_можем Аа насилваме пътш ците и би било абсурдно и смешно да се из
даде някаква наредба в това отношение но 

- Значи вие, господин Швам искате ла 
помогнете на клетото дете, като вземете Аа 
ранния влак и помахате с ръка на малкия?

— Аа — каза Швам,
— Аз —

Швам се покори; той се добра до леглото 
си, съблече се и се мушна под завивката. Чу 
ваше дишането на другия и разбра, че засе
га поне не ще може да заспи.

— Впрочем — каза той 
колебание — казвам се Швам.

— Аха
— Аа.
— За някой

след известно

крачките си и задър- 
, кой- — отвърна другият.

конгрес ли сте пристигналитук? утре.
— Не. А вие?
— Не.
— Служебно?
— Не съвсем.

А аз навярно имам най-странната првй

— да.
ресувам от Аец^УрТз^гГГги^тбягв^™6'
Ж же°наСесГтМе б^алноДа^Гтях из- 
дансГ жена си. Тя почина при първото раж-

по-
на вто

някакъв мъж.

. —"Кг,“Г“
по тялото му; той 
заспи.

и се поопъна- 
„„ топлина се разля 
усети, че вече би могъл да

Другият попита:
— Вие пътувате за Курцбах
— Аа. нали така?

™,г? “Агг,;“те, 1е ще измамите 
да признаете, това 
чиста

от наме-

кГтГ^ОТО'”-
пред вид, е_измама, подлост. 

Швам се възмути:

можТ да° помислите°3тов^|ВаТе’ МОЛЯ

полоТжеИнСае7з;7с™овоеГТО ЗЗВИ Се -
заспа. известн° време в размисъл

ви, как

презглава, 
и после•

бвашГАа0уСтановиАчеНеаса“АвНсТа утр??’ тря';
на часовника и се изплаши л "3' ПоглеА- 
влак оставаха само петиш™ А2 Утрешния-;, 
чено да го хване минути и беше изклю-

Следобед —
не в града още едиП“-тоТсе" р^а^с' 
ипан и отмалял в къщи. рна оъс'

ливоиН извън сеГбе™Сп?Та На вратата- Щаст- 
срещу не?о затчпк» ^ раАОСТ- То се «пусна- 
и извика-Г°’ Затупка с юмруци по бедрото му-'

маха дългоК време! ““ АН6СКа еАИН ми,
— С патерица ли? — попита Швам. 

ката си з’а бастуна и "дапи33“1131 кърпич-.. 
жд'амР°ЗОРеЦа' АОКато веАчеР?еамТожехАЪдГ °Т~

Я ВИ—-
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Култура * просвета * изкуство
..Нашенци

За една хубост в 

изобразителното изкуство■ *

Все по-импулсивно и на по 
интензивни фреквенции на 
музикланото и изобразител
ното изразяване на хората 
от не така числената българ
ска народност със своя ори
гинален израз, разнобразно 
и богато съдържание, всест
ранните човешки опуси и ми 
слени обхвати превърплътца- 
ват в процесите на югослав-

• ското творчество. В немощ
та да се прекали, когато ста 
ва дума за това, на тази ре- 
лация, знамето носи Димит
ровград и неговите хора.

Тези дни в Димитровград
• бе уредена скромна излож

ба на младия художник Ди
митър Илиев — един, негов, 
не първи принос към култу
рната и художествената ис
тория на родния край. Млад, 
голобрад, винаги засмян и 
винаги бодър, унесен в сво
ите опсесии на художестве
но изказване. За втори път 
излага пред хора- които са 
видели много негови произ
ведения, приемливото приели 
ис топлината на простосър 
дечието си и безпристрастно

■ то си разсъждаване. По визи 
-онерския обсег на палетата 
и така сложната композиция 
на цветове за него значи, ма 

най-м ал-

ното превъплъщение на при 
родата Човекът, това най-ху 
бавото в природата, сам за
плашва себе си, по най-вул- 
гарно, при страхотни ужаси, 
унищожи човечеството 
миг. В името на най-хубаво
то, човекът протестира и тър 
си спасение на цивилизация
та. Протестира със своя ху
дожествен израз и с вдхнове 
нието си и младия Илиев. 
Бих казал — успешно. Ако е 

тогава Димитров-

Изгледза

Плитвишки
така
град може да очаква още ед
но име в плеадата на велики 
те майстори на палетата. Мо 
жал е Димитър Илиев да тръ 
гне и по друг път. Не би бил 
ни пръв ни последен. Но, из
глежда, той е един от ония, 
„които не обръщат гръб на 
огъня”.

езера

Така, крачка, по крачка, 
доскоро неизвестният Димит 
ровград, надмогва живурка- 
нето и своето ежедневие. По 
край Свободан, Сотиров, бра 
тя Петрови, Никола Антов, 
Веселин Денков, Душан Дон 
ков, Никола Денков, и дру
ги, на този списък, със стес
нителна ръка изписват име
ната си Илиев, Бишчан, Та
шков и ония, които напират 
след тях.

На края, да кажем и това: 
нека Димитър Илиев се „изка 
же" до най-голяма степен на 
художествения израз, нека в 
тези граници изсмуче храб^ 
ростта на своята младост и 
даровитост, нека тръгне на
пред, за една нова мярка на 
художествената крачка. Не
ка успее да се запише на 
Академията по приложно из 
куство и даде приемния из
пит.

кар че подражава, 
ко художествен пробив в ми 

• слените предели недостъпни 
-за обикновените хора. Колко 
може да оцени поклоникът 
на класичното изкуство 
неговото подражаване на Пи 
касо най-красноречиво гово
рят произведенията „ПРОПА 
СТТА НА ЦИВИЛИЗАЦИЯ
ТА" и незавършения труд 
„ЖЕНА”.

вечерята. Напра- 
казах на келнера да му донесе ра-

Рангочев дойде в разгара на* вих му място и 
кия за аперитив.

— Благодаря, кондензиран алкохол не пия — 
Хваща ме моментално разстрои-

за

Злободневна рече Рангочев. — 
сгво.

_Добре, тогава почвай направо с ордьовъра
подканих го аз.

_да почна ама... като ям яйца се обривам под
мишниците.

_ Че ти остави яйцето настрана. Изяж рнока-
та... _

_Ох, само риба не споменавай. От консервира
ната риба ми посиняват устните. Особен организъм 
имам аз.

БОЛЕСТТАТова признание, че Илиев 
•е привърженик на ненадми
натия Пикасо може само да 
потвърди неговите страстни 
амбиции съм висините до 
които никой никога сам не 
се е изкачил. Оригиналност
та идва с опитността, отре
зняването, с изобразителна
та самостоятелност и идейни 
те покушения за откриване 
на собствен израз. Ако някой 
иска да облекчи това разсъ
ждаване нека най-напред си 
припомни народната погово
рка: „денят от сутрин се по
знава .Така да се каже в са 
мото начало, при 
пътеки би могло да се каже 
крачки на художествената 
— Илиев много по-сигурно 
върви от своите връстници. 
Самото название „Пропаст 
на цивилизацията” говори 
много Макар че може би, в 
строгия смисъл, 
ято е своеобразен бунт и 
предупреждение, не е иай-все- 
обхватна. Това ще рече, че 
младият Илиев преди всичко 

•е искал с художествения си 
нерв да отрази импулсите 
на времето, в коего живее и 
в съзнанието и в подсъзна 
нието си отрази страха, про 
тив които днешните хора, 
млади и стари протестират, 
искат да защитят дивилиза
пият» от най- цивилизования
хомо сепиенс". Цивилизаци

ята заплашва човечеството
и всичко, което човекъ! е сь 
зл^ човека от най-смелия 
домен н на най-организира-

__На изпита излизам ей та
— казва той. НАка, на щастие 

Да му пожелаем щастие. 
В неговия успех и народно 

и родния му Димитров-
— Пийни си тогава вино.
_Абе да пийна, ама знаеш ли какви алени пет

на ми излизат по бузите като пия вино. Просто наРАНГОЧЕВстта
град ще имат още една стра 
ница в красотата и ценност- човек не приличам.

— Оранжада?
— Избгвам. Потят ми се от нея краката.
— Бира?
_Ха, на моята щитовидна жлеза само бира й

трябва.
' — Тогава не пий. Изяж медальона с гъбите и

толкова.първите
— Не е полезно да се яде месо вечерно време.
— Че ти изяж гъбите. Ще си оближеш пръстите,

толкова са вкусни.
— Няма да ги оближа, защото гъби не ям. Страх 

ме е да не са отровни.
— Глупости, това са проверени гъби. Ето, аз 

ядох и нищо ми няма.
— Не ме агитирай. Срещу нас живееше един 

професор по гъбарство, който се отрови лапи с гъ
би.

идеята, ко-

— Добре де, дявол да го вземе, нищо ли няма 
да хапнеш?

— А, защо нищо? Нека ми донесат две домат- 
чета и малко настърган морков.

Донесоха му.
На другия ден Рангочев легна болен. Някой му 

беше казал, че снощната вечеря била заплатена със 
средствата на профсъюзната организация.

Йордан Попов

_______________ ____ ______________________Стрино* *
Жена (незавършен труд)
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На прехода при Градини

За митничарите
н

контрабанди \ГГЩш

Всекидневна картина на прехода при Градинистите Той е един о г ветераните на чувствува обиден, ако конт- 
митницата в Димитровград и 
може да се похвали с доста 
успехи.

скували 124 килограма 
шиш и 4 килограма морфин. 
На всички такива провини- 
тели стоката е конфискува , 
на и са глобени от страна на 
митническите органи.

ролът е детайлен. Поради то 
ва митничарят е тоя, който 
трябва да прецени дали път
никът пътува с честни наме
рения или не. Всеки митни
чар с по дълга практика има 
тази способност. Интересно 
е, че това се долавя 
интуитивно. Пътник, който 

четири се опитва да пренася 
години се срещам с пътници нелегално е обикновено 
от различни народности и с коен. Обаче той с

ва коиго пренасят забране- Гтоди^ос^“ ™ ^ АВИЖение''
™ по°закотш К0ИТ° СК "аКаЯ- е™ кората и "ърж^ 

закона- те. Но през тях минават не
Е™за тези х°Ра приказва- само хора с добри намепе- 

1 “итническия, служещ НИЯ. Моето мнение Г

~— »~ Рг= згггг г;—г а

XXX
На контролопропусквател- 

ния пункт при Градини, на 
югославско-българската гра 
ница, включително и на пре 
хода при жп гара Димитров
град ,са минали границата 
над 460 хиляди пътници; от 
които към *76 хиляди наши 
граждани. Това не е най-гол ■ 
ямата цифра. Рекордите при 
надлежат на миналата и ня
коя друга година, обаче й то 
ва не е бройка за подценява
не. Изчислете сами: за око
ло 200 дни от началото на го 
дината — 460.000

При това имайте пред вид, 
че преминаването се усилва 
десетократно почти през ле- 
тните месеци — юли, ашуст. . — Вече двадесет и

А в множеството

Помолихме го да ни разка 
же за митническата си ра
бота.

Също така те са съдени от 
страна на Общинския съд в 
Димитровград. Председател
ят на Общинския съд Иван 
Тошев във връзка с контра
банда на наркотични веще
ства каза следното:
— Наркотиците се пренасят 

от Близкия изток (където се 
и произвежда), а пласментът 
им е в Западна Европа й 
САЩ. Общинският съд в Ди 
митровград е единствен в 
републиката, който постоян-- 
но се среща с такива случаи 
в своята практика.

някак

нещо
спо-

пъгува-
щи има честни хора, тръгна 
ли да видят света, но и таки- се открива 

по най- 
малка мимика. Нормално е, 
че ние митничарите сме 
затруднени в това 
ние. Докато лицата.

по-
отноше-

които
в се занимават с контрабанда 

пътници е имат на разполагане доста 
време за „подготвяне"
Имаме само 5—10 
ги открием. А 
що само на

е, че

ниепътници. минути да 
това е присъ- 

митничар с пра
ктика, който в работата си 
получава такъв усет. Затова 
най-много се радвам, когато 
раоотя с млади начеващи хо 
ра. Ссооено удоволствие из- 
питвам да им предавам своя
гато ,я,ВИНащ се радвам, ко гато такива хора имат успех.

слвоята практика съм 
иил доста интересни слу
чаи и ще ви разкажа за 
дин от тях. Пътуваха 
души с кола 
ен". На

........................................... .

Малко статистика
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на наркотици в днешни ус
ловия, когато те масово се 
употребяват, специално на 
Запада, е особено добре 
тена работа. Поради 
причина броят на контрабан 
диетите с наркотични веще
ства постояно

пла-
тази

Петрол за още 36 години се увеличава
и от тая гледна точка_ е акту
ален проблем за обществото^.

Въпрос е ,какво да 
приеме, наказанията 
ствуват положително. По 
мнение, наказанията в стра
ната ни са съвсем малки, по . 
неже законите предписания 
в това отношение не са стро
ги. Докато в другите страни 
наказанията за такива ^ 
тъпления са много по-остри 
дори и ригорозни, у нас за
конът е сравнително мек а
такаеНк°оНаКа3аТелната поли- 
т1°™ ое води на тери 
торията на общината ни То
ва се дължи на фактите- 
во, че почти 
бандисти 
които

е-
двама 

марка ,;Ситро- 
тези коли резервоа

ременнот^чщючество най^ва с^У ^ Аават на света „ад 800 мили- -Глки.Тб^УГпътГка6
енергиен продукт. Въг рол а сеГе^лееД ПеТ' она тона годишно Следих На КОГОТО правех контрол

лищата, водата, атомната си късно —'П°' 6 СевеРна Америка — 607 ми имаше Резервоар и в бага
да са значително по-малко на А оТюситолЛ?тона- СССР с източиш жника- По неговд думи на- 
използвани, отколкото петро тие в световни* ^Ч^Я" те стРани — 422 милиона то- пРавил още един резервоап
ЛЪГ. С него, т. е. с неговше ™нс също е ^и!оба жп- Южна Америка - към ~ "овече бензин. Ер че
продукти днес се движат ми темпове11!? нячя???, С реЗКИ 260 милиона тона, Африка__ Не бях напълно убеден че
лиони моторни коли и маши то столетие^ петпплъГ Н«Ше КЪМ 260 милиона тона, стра- ТаКа На правех пълен кон
зданиТя°ТсеаТдв^аЛ™ незначитвле« за световна къГуГмил^онГтонаТз ~ прехода^ря'ощ™? Вре“гна

ОТ тази ценна течУстТоя- вГс^™*™ В ягодови- Те “а 3апаАна Европа“: з„„ оришнал^т ““™ бен
то човечеството смуче от зе !?„С 3 процента, а в 1980 го то близо 80% от енергетик беше пълеТ???? резерв°ар
мните недра, ' Г/оСнГв™Гщ?“^' г^ГмУ*

Е"»»»- "г*"“” »
те дълбочини? да^ткр^еУ®010 Може аи «аме™ нещо^те“' Не

години про- петрол ил„ °Всие в|Аежи на ^ ватрУА- Котато го с?иша
се удвои. Това з^ачГче У ГроГкГР™№ ^те ^Що нСе“
чатНгп? “еАра Ще се извли- гов°Р — Ще откп 3 Т°1'ен от 0 Йуниция-Р 6 ПЪЛен
чат тодишно около пет мили лежи петгюл °™рива нови за Вижте, такава е 
арда тона. А ако приемел? га енер2 “ ТЪРСИ АРУ- слУЖба. Хората Л нашата 
че в следващите десетилетия преди петполя п° е било и „имават с контЛ? ТО се за 
производството ще се удвои ната техни??3' Със съвРемен стоянно измиел ??3баНАа' п0- 
също _ тогава се изправям? ни 3 Техника откриват но Аи и ние сме л НОВИ мет°- 
?? ЛПр0бЛема за откриване тто ЛТ? Не Само в посоче- -следим", ?а?а А'^ъм<ни 
на нови залежи. Защо? Сега на света. но и Ажевич
известните находища могат ?ругаАе- Ааже и в дълбочини 
Аа осигуряват човечето II На океаните. Но ™ 
то петрол за още тридесет и “енно се върви към 
няколко години. След това ването на Друг вид 
време ще бъдат изчеипяЛ? ресурси —
РАНИИЗК0ИЗТ0ЧНИТЕа СУ СТ° На 

засега са първи в гшо изводството на петрол. Те^

се пред- 
да деч- 

_ мое

ЖНИЯТ

ли. А
пър-.

контра- -

та и °рганизиРат тая раб?:
пол?аотЛя1Тд„?[!'Й-ГОЛЯМа 
коват нищ^Д3 хората ™РИС 
пренасят наркотиците

Тад по социални,, здравни и други причини: 
-Ьто от това зависи и наказа-- 
нието; второ, недостатъчният' 
опит на нашия съд, 
това е относително нов кри- 
минал и няма оформени кри
терии в това отношение; и~ 
трето, нерешените финасови»- 
проблеми във връзка с фи
нансирането на затвора, ле
куването на затворниците щ- 
други проблеми, са причина* 
за такива наказания.

всички - 
са оръжие на

Производството 
е расло с 
скорост. През 1900

на петрол 
главозамайваща се за- -

След десетина 
изводството на

понеже -

о Аа ги
Златко Джор

едновре-
използ- х X х XXX

неимове??оПмРощ°наМта

легално пренасяЛ743“1 на не 
М. Н. Н. тични вещества „ На нарк°- щества И са конфи-

на™°и:ХОрата пътУват. Някои ,-
за ???? 'някои с желание- за нови познания 
пия, а някои в 
намират лесна 
печалба.

ядрена сила. и впечатле-- 
пътуванията 

но незаконна».
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шшшшш ЗАБАВА

ФОРМУЛАТА ЗА РАЗЧИТАНЕ 

НА ТЕМПЕРАМЕНТА
— Пенчо, я иди да ви

диш какви пъпки са излез 
ли на Латинка по лицето! 
— рекла разтревожена же 
н-ата на Пенчо.

'Влязъл той при седемна 
десетгодишната си дъще
ря. Огледал я и се върнал 
при жена си.

— Само в бръсненето е 
спасението!

— Пощуря ли бе, Пен
чо! Де се е чуло момиче 
да се бърсне?

— Не тя. Той. ...

Като имате предвид, че един и същи човек може 
да притежава белези и на четирите основни темперамен
та, направете изчисления за себе си и за своите приятели 
с помощта на формула, която предлагаме тук 

Фт означава „формула - 
X — холеричния темперамент.
С — сангвиничния темперамент.
Ф — флегматичния темперамент.
М — меланхоличния темперамент.
Ах — броят на кръстчетата в първата колонка. 

Ас~ бр*ят на кръстчетата във втората колонка.
Аф броят на кръстчетата в третата колонка, 
л ~ броят кръст.етата в четвъртата колона. 
А общият сбор на кръстчетата в четирите колон-

След изчислението формулата 
къв например резултат:

МАНЧИНЕ
ЗОДИЙЕ

на темперамента”.

ТЕЛЕ йе зодии на родени 
през април и май. Тия че су 

късметлийе. Лъсно че 
се вану на работу ка поизу- 
че малко. Женското дете че 
има убаво лице и снагу — на 
носат че му израсте голема 
брадавица и че носи обуче 
43 номер. А мушкото че йе 
добар къщовник — че се при 
зети у богати и че вади душу 
ту на човецити там. Они мло 
го вайду нема да виде од 
нега, до дека га не искараю.

Реко ви йоще у онова Брат 
я че вражукам. 
видо додека на

ство, че са 
Млого муку 
учим кво йе зодия, ама ми 
помогиуше нашинци, алал им

млого
ки.

еможе да даде та- акълат.
И еве да почнем: 

ВОДОЛЯЙЕ су тия що су се 
родили от Василов дън до 

—- на сечка. Йедън при 
вражалъц ми каза тека:

— Къжи ми бе, свате, 
как да разделя щерката от 
тоя нехранимайко тракто
риста. Не го искам за зет 
и туй то! — При кои ли 
главни не ходих. Сякаш са 
си плюли в устата: „Оби
чат ли ее младите — ни
що ке може да ги разде
ли. „Душицата ми изгоря! 
Думай лек за тая болка!...

— Съветва ли я?
— Тъй я съветвах, че ця

ла седмица не можа да 
седне и се покаже пред 
хората. Не помага. На ме
не се е метнала.

—Тогава. .. вземи, че 
я ожени!

средуту
V ятел

Ако през това време се роди 
мушко, млого грозно че йе, 

излази уоа- 
во. Млого белеЬе че има по 

— че га бию даскал- 
\ че га бию 

и седем Ье, а 
седенНе, а па 97

ама на слику че
БЛИЗНАЦИ — Това йе зо, 

дията на тия што су дошли 
бел свет од половин май 

до половин юни. Свака рабо
та че иим иде од руку. Муш
ката че обичу ковачлъкат, 
ама куде се не подидза чук, 
та затова че вану светат Да 
уче и че си найду работу у 
некою вабрику ко бившият 
ФАБРАД, бог да га прости. 
Ама и онака че су добри — 
дома нема да се прибираю 
до зору, на делник че дре- 
му, а у неделю че работе ча 
сно, да си попълне Ъесиюту 
с малко труд. А девойче од 
тую зодию, ако га узне не- 

да слазе у градат да траже кой, голему белю че си навле 
работу у фабрику, оти на че на главу — се близнетия 
село нема да им се работи с че му раджа, та че се учуди 
матпку. Момчетията че су цовекат с кво да ъи рани. И 
буйна и че обичаю карте да млого устато че йе, та ком- 
пошибкую, рейию да пию, а шнлъкат нема мирку да има 
койе се ване на работу у ва од Нега. 
брику нема да йе млого ра
ботник. Тъгай че сака и на 
село да работи и паре у 
брикуту да веча. Девойчети- 
ята па, ако не се вану на ра 
боту че вану некога работни 
ка със зеструту и после цел 

му думаю ко су би 
ле застраджиййе и ко су го 
лю задомиле.

ОВЪН йе зодия за родени 
през марту и през април. МЯ 

родено тъгай че йе мло
го убаво. Че носи дългу ко- 
су, ама че му йе млого жал 

си нема убаву рунтаву 
Че свърши големе

главуту 
йети додека учи, нанапо кърчме 
по кърчме и 
годи не че му опадне косата. 
Ако се роди девойче, че личи 
на момчето — че носи панта 

че пуши и че пийе и 
не подпали на некога цър

фт-35% У+30ЖС+14%ф+2Ш
* ■ - лонье,

ако
гуту да га узне, че си остане 

живейе 174 годи-Това означава, че у дадения човек темпераментът 
е 35 процента холеричен, 20 процента — сангвиничен, 14 
процента — флегматичен и 21 процента — меланхоличен.

Какъв е най-хубавият темперамент? Древните фи
лософи са смятали, че идеален е този, при който и чети
рите съставни части са равни. Но това са изключително 
редки случаи. Съвременната наука не се заангажирва 
с отговор на този въпрос. Всеки от темпеарментите има 
своите добри и слаби страни. Важното е човекът да си 
избере такъв род дейност, който е най-подходящ за него
вия темперамент. Има и по-сложен път — да работите 
върху своята природа, да я изменяте в желаната от вас 

Но при всички случаи е добре 
темперамент — това ще ви помогне да намерите своето 
място в живота.

мома и че
не.РИБА йе зодията на тия що 
су се родили од половин се- 

1 - марту.начка до средуту 
Ако су од село че поседу там 
до 15 годи не. После че вану

?!?
— Какво се пулиш като 

муле пред майка хи. Сега 
най-бързо се разделят мла 
дите, като се оженят.

да знаете свояпосока.
РАК. Това йе зодията на 

тия щто су се родили у голе- 
мете жеБе од Видовдън до 
Петровдан. Млого че су вла 
чопетави завалнйете и ника
ква работа нема да им иде 
у ред. Оди гьи само тия што 
су се ванули шоферйе че су 
добре, што нема да оде пе- 
шачката. Ама по знакат на 
ракатога — че обичу млого 
пазадачКи да караю. А девой 
четия от туя зодию че су мло 
го добре къщовнице. На му- 
жатога че нзневерваю доде
ка не стану на педесе године 
н после че се маиу од туя ра 
боту. Че имаю църну косу до 
старос, защото че Ьу бояди- 
сую с ваксу за обуче и със 
садже.

ва-

ТОЙ няма крила, но крилатите го носят 
гърба си, за да запазят единството на колектива.

па

* живот чс

Когато на един началник му се ругае, свиква 
съвещание.БОДЛИВИ мче

щоЗа едно и също нещо на едни се плаща да го
ворят, на други — да мълчат.

опашку.
школье, ама че си остане със 
знакат од зодшоту 
Че га подържа само докумеп 
тат от школюту, ко што ме- 
риицити Ьн държи името па 
расуту. А девойче од туя зо- 
лию нема да йе овца. Че но
си голему косу, чс пцуйе и АРУГ пут че ви кажем за 
млого че обиче мужйе. Зато лруЬетс зодиие. 

нема млого работу да 
до куде 30 године. По

мисли овъи.

Докато докаже, чс е прав, го изгърбиха.
■V

* купува, по рожбите муВдъхновението ис се 
се продават.

ва па 
тражи 
сле чс стане мстачка.

А със здравйе
Монча

Наши
»олимпийци«
А^ЕТ. ПЕТРОВ

Ън%и
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