
В Бурела
АКТУАЛНОМАЛИНИТЕ НОСЯТ МИЛИОНИ

ДОКОГА ГРАДЪТ ЩЕ Е 

БЕЗ МЕСО?
Макар че тазгодишната ма 

липова реколта 
от миналогодишната, произ
водителите

цена 4,70 динара за 
грам. За разноски по транс
порта коперацията засметва 
10 на сто. Това е 0,90 дина
ра повече от дани. Да ка
жем и това: неотдавна „Сто 
чар” изплати на производи
телите и 0,20 динара за сме
тка на миналогодишното из 
купуване.

Когато всичко се събере 
— и когато се направи рав
носметка, стига се до вну
шителната цифра; 
производителите в 
во, Драговита и Бански дол 
ще получат над 700,000 ди

нара. Има домакинства, кои 
то са осъществили доходи и 
над 13 000 динара! Това не 
са малко пари. Още повече 
ако се има на предвид, че 
малинопроизводството е до
пълнителна работа — върши 
се с не много работа и 
не изисква големи средства 

Ако в това производство, 
в района на Поганово, къде 
дето има отличния условия 
за производство на малини, 

намеси

кило-е по-слаба

. _л предадоха над
150 000 кг малинов плод. Су
шата до значителна 
намали добивите, 
в малиновите градини, нами 
ращи се в -югозападната част. 
Но добрите цени — 
ват намалените

степен
особено През лятото в Димитровград се чувствуваше недо

стиг на месо. Това винаги се обясняваше с високите цени 
на изкупуване и малки продажбеНи цени. В обясненията 
от страна на земеделската кооперация „Сточар” вината 
се споменава иска отправен до Общинската скупщина в 
Димитровград за увеличаване цените на дребно. Като че 
ли се забравя, че цените бяха увеличени максимално (спо
ред законните предписания) на 30 заседание на двете ка
мари на Общинската скупщина, което се проведе на 28 
юни т.г. Въпреки това от тогава насам месо няма или го 
има много рядко. Казва се, че цените на едро са по-висо
ки и кооперацията няма сметка да продава на дребно. 
Въз основа на тези обяснения може да се изведе заключе
ние ,че месо в Димитровград ще има само ако някое до
биче счупи крак или се разболи и по нужда се заколи или 
се намери някой, който ще продаде добичето си по-евти
но. Но това едва ли ще стане.

По всичко личи, че изкупуването на добитък е пре 
димно за износ и продажба на едро. За сега не е изобщо 
известно има ли изход и дали има възможност Димитров
град да се снабдява с месо. В земеделската кооперация 
„Сточар”, чиято собственост са магазините за продажба 
на месо, на въпроса, какво се предприема проблема да 
се реши, оставаме без отговор. Логично заключение е, че 
докато продажбената цена на едро е по-висока от цената 
на дребно месо няма да има.

Дали разсъжденията на отговорните фактори в „Сто 
чар” са правилни? Нормално е, че печалбата на предпри
ятието е в преден план. Но освен това „Сточар” има ма
газини в Димитровград за продажба на месо. Тези мага
зини са празни. Остава въпрос не са ли длъжни отговор
ните от „Сточар" да предприемат нещо. Ако вече се изку
пува добитък от територията на общината, струва ни се. 
че населението поне трябва да имат нещо от това. Но по 
всичко личи, че за тях малко се води смятка в това от
ношение.

навакс- 
добиви. Ко

операция „Сточар” е сключи 
ла договор с „Босна-плод” 
Белград, „Джервин” Княже- 
вац, Куманово и „Виновоче” 
в Пирот за доставка на ма-

в
се думата намалино-

Погано- добивитсспециалистите - 
биха били още по-високи. 
Засега такова нещо няма.лини като осъществи средно М. Б.
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ГРИЖА ЗА БЕЗРАБОТНИТЕ УЧИТЕЛИ За сега проблемът не е решен. Остава жителите от 
Димитровград да чакат докато не бъде решен проблема 
за снабдяването с месо или да купуват месни продукти в 
двата магазина на „Сточар”, предназначени за продажба 
на месо.празните места в трудовите 

организации. Едно от реше- 
би било и това Общи

нската образователна общно 
ст и Заводът за настаняване 
на работа да заделят средст
ва за преквалификацията им 
Констатирано е и това, че 
стопанските организации до
сега не са взели участие в 
разрешаването на този проб 
лем и поради това в бъдеще 
ще се отправят препоръки до 
самоуправителните им орга
ни, с цел колкото е възмож
но по-успешно да се разре- 

наболял проблем. 
А. Димитров

фичен а това се дължи на 
закриването на някои основ 

кому
ната вследствие на миграци- 
та, както и на това, че зако
нът забранява на учителите 
да преподават във висшите 
класове на основните учили 
ща. В комуната има 16 про
светни работници, които по 
такъв начин изгубиха работ 
ните си места.

В разискванията се изтък
на, че повечето от тях имат 
над 15 години служба, а съ
щевременно са дали голям 
принос в акциите за разви
тие на социалистическото ни 
самоуправително общество.

Проблемът ще се разреши, 
когато за 
работник се осигури в съде
йствие със стопанските тру
дови колективи да 
пред вид при попълването на

Проблемите на просветни
те работници останали без 
работа в димитровградска 
община бяха предмет на ра
зискване на съвместното засе 
дание на Изпълнителния от
бор на Общинската образо
вателна общност, ИО на ОК 
на ССРН и ИО на Общин
ския синдикален съвет. То 
се проведе на 28 август тази 
година в Димитровград. На 
заседанието взеха участие 
представители и на трудови
те колективи от предприя
тията.

Решено е да се формира 
комисия, която ще извърши 
анализ и подготви конкре
тен материал и ранг 
за първенство при настанява 
нето на работа на просветни 
те работници, останали без 
работа.

Проблемът за тяхното на
станяване на работа е специ

А. Д.
ниятаучилища вни

БОСИЛЕГРАД

Кикообиколката“ приключи99
Общинската културна об

щност завърши с прожекти
рането на по един игрален 
филм във всички районни 
центрове на комуната. По- 
след!юто кигюпредставление 
бс устроено в Долна Люба-

та. Както и всички предиш
ни и то бе масово посете
но. Това означава, че при
селското население същест
вува голям интерес за фил
ми.ши този Със започването на учеб
ната година прожектиране
то на филми в босилеград- 
ските села ще се организира 
редовно и то в определени 
дни. За тази цел с всяко ос
новно училище културната 
-одоУ пьсяумо зйт хоонЩдо 
вор. Защото, понастоящем 
очаква се главна публика да 
бъдат учениците.

За начало културната об
щност ще прожектира ци
къл домашни филми с тема 
от Народоосвободителната 
война. Между другите ще 
бъдат прибавени игралните 
филми: „Козара”, „Неретва”, 
„Кървава байка”, „Двамата” 
п др.

Същевременно от Щаба 
на всенародната отбрана ще 
бъдат прибавени научно-по
пулярни филми, от областта 
на цивилната защита, здра
веопазването и др. И те ще 
бъдат прожектирани нарав
но с игрални филми.

листа
всеки просветен

се имат

ЧЕС ТИТКИ ЗА ПРАЗНИКА

?рвс°к°оВГвГ-ГсЖЙ-.

* Димитровград ще 
празнува

КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
МЛАДЕЖТА

„а всички граждани ^ А”^бОЖДЕНИЕТО 
8 СЕПТЕМВРИ-ДЕНЯ ИЛ фДШИЗМД

И тази година Димитров- 
градчани тържествено ще 
чествуват 8 септември — Де 
ня на освобождението от фа

ОБЩИНСКАТА

шизма.
По този случай на 8 сеп

тември ще се проведе търже 
ствено заседание на Общин
ската скупщина в Димитров 
град. Тържеството също та
ка ще сс увеличи и с подхо 
дяща културно-забавна про
грама за населението.

А. Димитров

*
КОЛЕКТИВЪТ НА^№АТ(ТВО;'^Я^ЧЧ“^икд

Църнощица (Си. С. Евтимов)Пастир от



Югославско — българското Сътрудничество

ПО-ШИРОКИ ВРЪЗКИ МЕЖДУ 

ГРАНИЧНИТЕ ОБЩИНИ
С доста закъснение, тази 

година, се проведе разговор 
между представителите на 
Димитровград и ла крайгра
ничните градове в НР Бъл
гария—Драгоман, Годеч и 
Сливница. Разговорът се про 
веде в Димитровград на 25 
август. В разговора взеха 
участие Димитър Славов, 
председател на Общинската 
скупщина, Райко Зарков, се
кретар на ОК СКС, Илия Пе 
рто, председател на ОК 
ССРН, както и представите
ли на гимназията „Й. Б. Ти- 
то”, Центъра за култура и 
забава и представители 
спортните отбори от Димит
ровград. В името на Драго
ман, Сливница и Годеч, в 
разговорите взеха участие 
Никола Талев, първи секре
тар на градския комитет на 
Партията в Драгоман, Дими 
тър Матеев, завеждащ пар
тиен кабинет към градски 
комитет в Сливница и Хри
сто Христов, първи секретар 
на градския комитет на Пар
тията в Годеч.

състав сприеме от страна на всички 
представители.

не на театрален 
представление за гражданс
твото. Освен това той пред
ложи срещи по футбол и во 
лейбол. На края Христов из 
тъкна, че е желателно сътру 
дничеството да се прошири 
и в тая насока предложи ус 
тройване на битови излож- 

обла-

*
Илия Петров, след като по 

здрави гостите, говори за 
програмата, която предлага 
Димитровград. Освен вече 
традиционното сътрудничес
тво на спортно поле (футбол, 
хандбал, баскетбол, шахмат 
и т. н.) и културно поле (фо 
лклорен състав, театрален 
състав, концерт на народни 
и естрадни песни) предложи 
и сътрудничество на стопан 
ско поле. В това отношение 
той изтъкна, че е желателно 
сътрудничество в областта 
на търговията и пр. След 
това той каза, че е желател 
но континунрано сътрудни
чество, с цел да се поддър
жат вече традиционнте сре
щи между общините.

Димитровградби, изложби от
стопанството, ка 

и изложби на индус-
стта на 
кто
трнални стоки. Също така 
каза ,чс е желателно сътру- 
дничеечтво и обмяна 
опит в областта на здравео-

СЕМИНАР ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
От 28 август до 2 септем

ври тази година се провеж
да семинар за учителите, пре 
подавателите във висшите 
класове на основните учили 
ща и професорите в средни- 
училища по български език 
от общините: Бабушница, Бо 
силеград, Димитровград, Пи 
рот и Сурдулица.

Семинара организира Ко
мисията при Републиканския 
изпълнителен съвет на СР 
Сърбия за сътрудничество с 
чужбина в областта на кул
турата, науката и образова
нието и Заводът за основно 
образование и образование 
на преподавателите в СР Сър 
бия.

Преподаватели на семина
ра са: Чавдар Стефанов По
пов, преподавател в Центра 
лния институт за усъвършен 
А-вуване на преподаватели
те в София, НР България и 
Лиляна Василева Генчева, 
кандидат за педагогически 
науки, преподавател и заве
ждащ катедра при Институ

па

пазваието.
на

*
Димитър Матеев лредло- 

жи срещи по баскетбол ме
жду градските отбори, а съ
що и сътрудничество между 
гимназиите в Сливница и 
Димитровград. В областта 
на културата той предложи 
гостуване на театрален със
тав (есента) и градски хор 
и естраден състав (през про 
лета). Като изтъкна, че насе 
лението в Сливница и въоб
ще в НР България проявява 
голям интерес за живота в 
Димитровград и Югославия, 
предложи фото-изложби с 
цел запознаване на постиже 
нията в областта на жизне
ното и културно равнище и 
обменяне на вестници „Бра 
тство” и „Димитровградски 
път” — седмичник, който се 
печата в Сливница.

та за усъвършенствуване на 
преподаватели във Варна, 
НР България.

Ръководител на семинара 
е Милица Чубрович, просве
тен съветник при Завода за 
основно образование и обра 
зование на преподаватели в 
Белград.

★
Никола Талев, който в име 

то на представителите от 
НР България поздрави уча
ствуващите в разговора, ка 
за че Драгоман и Димитров 
град могат през тази година 
да проведат срещи в разли
чни области. Той предложи 
срещи между футболните от 
бори на двата града през се 
птември-октомври, а също и 
гостуване на театралния съ
став с пиеса и смесен кон
церт през декември.

★
А. ДимитровЦелта на разговора беше 

тазгодишното сътрудничест 
во между посочените градо
ве и срещите на културното, 
спортно поле и пр. След кон 
статиране от страна на при
състващите, че тази година 
се доста закъснява, но причи 
ните са обективни (появата 
на едра шарка) се пристъпи 
към конкретни предложения. 
Заключението

В неделя е

СВИЖДАНЕТО В ДИМИТРОВГРАД
За свиждането което ще 

се проведе в Димитровград 
на 3 септември тази година 
се вършат сериозни подгото 
вки.
Югославско-българската гра 

ница при Димитровград то
зи ден ще бъде отворена от 
5—19 часа. За нашите граж
дани присъствието е обезпе
чено без всекакви формално 
сти. Централното място за 
самото свиждане ще бъде з 
спортния център в Димитро
вград, където ще се построи 
трибуната за културно-заба
вната част, в която ще взе

мат участие от наша страна 
евстрадните певци: Аца Ма- 
тич, Мики Сибинович Мил е 
Иванович — първия акорде
он в СР Сърбия, ансамбъла 
от Нишава с оркестъра Ата- 
насиевич, както и ггредстави- 
вители от Димитровград.

На свиждането ще се про
дават всички видове стоки, 
включвайки и промишлените. 
Покрай продажбата в мага
зините, стоките ще се прода 
ват и в специално построени 
те за целта щандове в спорт
ния център.

* *на съвещание 
то беше да се изготвят кон
кретни предложения и сре
щите между Димитровград и 
градовете Драгоман, Годеч 
и Сливница да се уточнят на 
15 септември т. г., когато от

Христо Христов каза, 
Годеч може да устрои пред- 
сътавление на куклен театър 
за децата от предучилищна 
възраст, както

че На края се заключи, всич
ки градове да изготвят про
грами, които трябва да бъдат 
готови до 3 септември и след 
обсъждане да се уточнят сре 
щите, които по обща съглас- 
ност трябва да се проведат 
от октомври т. г. до май 1973 
година.

и гостуване 
на драматичен състав за 
учениците от основните учи 
лища,ново ще се проведат разго

вори, на които предложена- , 
та програма трябва да

както и гостува
не на драматичен състав за

се учениците от основните учи 
лища. Също така и гостува- А. Д. А. Димитров

В любатски район

КАК ЩЕ СЕ ХРАНИМ УТРЕ?Актуални темиНОВА възмож
ност ЗА ЕЛЕК
ТРИФИКАЦИЯ

Учените изследват и преценяват какво ще е утре- 
шното потребление на хранителни продукти. С тази рабо
та се занимават икономисти, агрономи, статистици. Тех
ните изследвания са важни за планиране развоя на земе
делското производство. Резултатите от проучването тряб- 
ва да знаят и земеделските производители, за да се ориен 
™РйТ!Г производството на ония продукти, които вРбли- 
зко бъдеще ще се консумират повече, 
л ПАДЕНИЕТО НАРАСТВА ОТ ГОДИНА НА ГО- 
ДИНА. Заедно с това се увеличават и доходите му Оцен-
стпяня ,Че ВСЯКа следваааа г°Аина населението в кишата 
страна ще се увеличава средно около 0,96 процента Съще
временно националният доход би се увеличавал с 55 Го
дишно. Ясно е, че ще расте и потреблението на земелел 
ски продукти и то 2,9 на сто средно на година Това пз' 
начава, че производството на земеделски продукти тояб 
“ Аа наРаства най-малко толкова тодишнсГ заУда сеРзт"
гури^табилност ВД К^еГГпр^иГР

”се°лТе“3„Гто' походът* ЖГизГз™ ^ ** 
^продукция трябва да се увеличава най-малкТеТто-'

и повече зеленчук — от 140 килограма през 1968 консума 
цията ще нарасне през 1980 година на 180 килограм Ла

Както се вижда от данните, щастието ше се усми
хне на производителите на зеленчук и на плодове на жи 
вотновъдите, но също и на растениевъдите 

Ьто данни за потреблението

Населението от Долна Лю 
бата, Мусул и Горна Любата 
е доволно от решението 
Власинските 
срок от две години да фина- 
сират изграждането на 21 
лометар десеткиловолтен 
лекопровод за електрифика
ция на тези села.

От разговорите, 
дихме с мнозина хора от там 
узнахме, че тази помощ те 
считам за особено важна, за 
щото им дава реални належа
ли в кратък срок да се 
ктрифицират. Инак те израз
яват готовност с работна ръ
ка да помогнат за изгражда 
нето на далекопровода, а съ
щевременно сами да постро 
ят селската мрежа.

За сега най-голяма 
ст показва населението 
Горна Любата. За потребите 
на електрификацията то 
вече събрани около 5 милио
на стари динара.

на на някои продукти:водоцентрали в
Продукт

Хлебно зърно 
Зеленчук (общо)
Месо и месни изделия 
Мляко и млечни произв 
Яйца (в брой)
Захар

Консумация на глава от населението 
1968 г. 1975 г. 1985 г.

155 кг. 
180 кг. 
48 кг. 

190 кг. 
140 кг. 
40 кг.

ки
234 195
140 150
31,6 37

125 145които во- 97 110
24,5 30

хляб ^начи- намалява само количеството консумиоан 
“б„а Другото ще се увеличава. Интересно е че и Ля

сГ„°ог^\т“4бСте
глава от населението А 10 1шлогРама на
огр6м™А1сСе0пов1чещЛ3еЕй,псЕЛИЕТО уТре' значи- са
и сигурно цената им няма ля 2СЯТ земеАелските продукти 
ля. Но перспективата^шма!Т/ЛТ“ За пР°изводите- 
те стопанства на Летите ТДДД6™0 СВ6Тла за малки- 
утрешната конкуренция те няма'"роизв°Аители. В 
защото няма да имат вьмп»уЛАа успеят да се борят, 
водството си с натрупани спел™3 механизират произ
ходът ще е в сдружаването и °Т "РОАУкчията. Из-
ство С кооперациите и сел“кодтопя2сС™еН°ТО сътРУАниче 
постоянното подобряване на зняи^, Те комбинати 
изводство. Иначе земеделието няма ля™ земеАелск°
си по прехраната на населението А пълни заАа'

еле-

а»» »1 гикугта
се стигне до 155 килограмЛГ чо^ек. СЛеА Т°Ва Ще
намаление на'Лба ^пре^ранатТн^ч Т°Ва чУвствителн°

' те считат, че хлябът щей^а населението? Учени- 
чуците и месото. В^сто ^ °Т каРтоФите, зелен
кого е консумирал нашият човеЛрТзЛ^Л04”' КОЛ' 
1985 година това количество трябвЛя д1968 Аи?а- през 
■Рама на човек. Нашите нови*^0“ ^а°т

готовно-
от

има

В. В.

БРАТСТВО 1 СЕПТЕМВРИ 1972



— над три хиляди радиоапа
рата и над 700 телевизора (ре 
гистирани до миналата годй 
на) са прекрасни средства за 
информация на населението 
от комуната, а хилядите до
макински уреди улесняват 
мнозина домакини и в най- 
отдалечените села.

е съсредоточена почти цяла
та работна сила на община-

А в промишлеността по то 
ва време израства гигантът 
за местни условия — химиче 
ската промишленост „Луж; 
ница”, която осигурява на ко 
муната над три милиарда об 
ществена продукция, „Тексти 
лколор”, „Балкан” и др.

Но и земеделието не е ос
тавено на себе си. Коопера
циите, новото време и нови
те хора допринесоха да се 
осъвремени този отрасъл 
Днес се засяват средно 1.200 
хектара с пшеница, над 1.500 
хектара с фуражни храни и 
много хектари — с други про 
изведения, които с добивите 
осигуряват на стопанина мио 
го по-добри условия на жи
вот от предишните Средният 
добив на пшеничено зърно 
сега е над три пъти по- 
голям от преди войната, на 
фуражни храни — четири 
пъти. Но това е резултат на 
проникналите 
методи в обработването. Де 
сет пъти повече тор се упо
требява сега, отколкото пре
ди едно десетилетие.

та.

Текстилколор«»

НА РЕД СА ПЪТИЩАТА
Бройки за Бабушница Не само токът е големият 

подвиг на населението. То
ва са и мостовете, водопро
водите, селските пътища, бе
збройните строежи на част
ни домове и на обществени 
сгради по селата. Навсякъде 
е вграден трудът на лужниш 
кия човек и неговият динар, 
даден за благоустройството.

Сега са на ред пътищата. 
Един изход вече е завършен 
— Бабушница — Бела палан
ка. Другият се прокарва — 
поправя се старото трасе 
към Власотивнци. А след 
някоя година и Звонски рай
он ще има асфалотово щосе 
към Бабушница. За шосетата 
обаче силата на лужнишкия 
човек не стига. Помощ от 66 
щността се чака и затова се 
строи бавно — годишно по 
десетина километра.

Сиромашията 

бяга
пред трудолюбието

съвременни

ГЕРОИЗМЪТ НА БЕДНИТЕ
XXX

— Като се обърнеш назад, 
в годилите, които изтекоха 
— рече председателят на об
щината, може да се 
види какъв е възходът 
в комуната. Иначе, ако се

Онова, за което на лужии 
шкото население и на ръко
водните хора в общината и в 
обществено-политическите ор 
гаиизации трябва да се сва 
ли шапка е благоустройство 
ного дело. От 53-те селища

норушеното и запаленото, 
веднага сс тръгнало и къ*м 
развитие па първия помннъ- 
чен отрасъл — земеделието. 
Тръгнало се всъщност от ну
лата към сегашното

На 6 септември Бабушница ще празнува деня на | 
освобождението от фашизма, в борбата срещу който бе 
между първите. Ще го празнува с подчертана устременост 
към бъдещето, което не много отдавна бе поначертано от 
отборниците, конто приеха плана за средносрочното раз
витие на комуната.

В този ден сигурно ще се направи кратък обзор вър 
ху постигнатото и ще се заключи, че то не е малко. И 
това ще е пълна истина — постигнатото е много, като се 
тръгва от местните условия. _______________________

разви
тие.

Ненужни са сравненията с 
предивоенното 
Тук 1952 се взима за прелом 
на, защото дотогава са.мо зе 
меделие имало, и то слабо 
примитивно, бедняшко. Тога 
ва била основана „Лужница”, 
от която в скоро време 
раждат още три предприя
тия. В Бонинци пък занаят
чийска работилница била пре 

„Бал-

положение.

Сега това градче е среди
ще на обществения и стопан
ския живот на комуната, еди

XXX
Разказаха ми предания за 

центъра на комуната — 
бушница. Било огромно езе
ро. Водите му покривали ви 
сокия Стол даже. Но постоя
нно напирали към ермината 
долина и се отприщили на
там. Това и някои наши уче 
ни го смятат за достоверно.

В мочурищата не се жив- 
Хората били високо, а

Ба- сенансчвеният почти център 
промишлеността, въпреки че 
и В. Бонинци има една фаб
рика, по-стара даже от тези 
тук.

'Vвърната във фабрика 
кан".

...
••аС председателя на община 

та Свето иначе учител, при
казвахме за живота на град
чето, за стремежите му. Ка
за ни, че Бабушница не бива 
да се отделя от комуната, и 
в разговори даже. Не се е 
живяло и строило само тук 

той. Навсякъде е ра-

Колко малък е бил иконо
мическият потенциал на ко
муната пи говорят данни от 
1960 година. Обществената 
продукция била тогава мал
ко над 19 милиона нови ди
нара, а нац. доход — към 11 
милиона, или 292 динара срс

яло.
в низините слезли сравните
лно скоро защото мочурища 
та трудно се заличавали.

Живяло се първо 
над Здравния дом. А там хо
рата ги настанила някоя си 
баба Злата, която помогла на 
християнски воини да опят 
неверника и те я възнагра
дили. Затова селото първом 

Бабино село

^7 •/*
УяЗШ* , . ..някъде -1 '— рече 

ботено. И затова е по-добре 
да се приказва за комуната 
а не за средището й.

дно на година на всеки жи 
През 1965 година бройкител.

те са тройно по-големн, а щ 
през 1970 година обществена Ш 
та продукция възлиза на по- !*| 
вече от 110 милиона и паци 

вече 1.500

гг*“у ■

ОСНОВАТА Е НУЛА
Паметникът на загиналите бойци

само две още нямат ток - Бог* 
даповец и Щърбовац. Други 
че са електрифицирани и то 
с труда и средствата на на 
селението и комуната. Това 
е своебразен героизъм за бе 
дпня край, защото за елек
трифицирането са събрани 
общо пад 1 милиард динара.
11о ползата сега проличава

оналннят доход есе наричало
това Бабичинци, а след До войната — тежък, непо 

носим живот зарад сирома- 
Хлябът се печелил по 

други места — от грънчар- 
лък, ог напитки и от строите 
лство. А после — окупация и 

срещу

динара па човек.
Ясно е, че тук обществени 

яг сектор в земеделието, в 
промишлеността и другите от 

най-заслужилият.

след
освобождението от турците 
Бабушница. 
на селото, ^
от пожаревашки Баоушинан 
може би е пожелал да има ед 

селище с името на него- 
станала Ба-

мери с някой град от други 
райони — па човека щс му 
се струва, че тук нищо не е 
правено. Цифрите обаче мо
гат да опровергаят всеки — 
защото, да не забравим, тук 
се е тръгнало от нулата, ча 
сега брутопродукцията се 
рн с милиарди.

шията.Освободителят 
капитан Вранич

ерасли
Примитивното земеделие, ко 
сто до 1960 година дава па 
комуната 73 па сго от обща 
та сума на обществения про 
дукт ,в 1970 година дава са- 

50 па сго, въпреки че там

жестока съпротива 
всички, които се опитвали да 

властта си над луж
но
вия роден кът и 
бушница. А сегашното сели
ще, от някоя година град, е 
ново. Може би след Първата 
световна война.

наложат 
нишкото население. 

В първите дни след освобо м. н. н.се обновявало разждепието

т- - В общината
/;

: . Тържествена сесия
за успехите през последните 
години, и с връчване на сеп
темврийски награди. На се
сията ще бъдат поканени пре 
дшшШ ръководители на об
ществения живот в тази ко
муна, които сега не са в гра

На 6 септември 1944 е била 
освободена от окупацията и 
фашизма Бабушница, цен
тър па бабушиишка община. 
Този ден е провъзгласен за 
Ден ма освобождението на 
града м всяка година се чсс- 
твува от населението н орга
низациите.

За тазгодишното чествува- 
не не се предвиждат големи 
тържества, защото миналата 
година е празнувана юбилей 
на годишнина.

Подготвя се тържествена 
на общинска!а скуп-

да.
Председателят на община

та ще даде прием за участ
вуващите в сесията.

Същия ден ще бъдат поло
жени венци пред гробовете 

за свободатана загиналите 
па Лужнишко.

сесия
щипа със съответен доклад м. н. н.
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ЗдравеопазванетоСрещи По близо до народаМЕЖДУ )ВЕ ПРОФЕСИИ Фтзиологът и гинекологът на 
скоро ще се върнат от специ
ализация. Колкото и да се 
„разпиляват" кадрите, а то- 

големи главобо 
не само на самоуправиЗге 

дните органи и на колекти
вите и предприятията и въ» 
всички институции. Остават 
перманентните усилия праз
ните места да се по- 

Как изглежда 
най-добре знаят 

хората в Здравния дом. Вед
нага след заминаването на 
последните двама специали
сти, никой и не е изброявал 
колцина са си отишли през 
последните години. Обявали

Димитровград. — В Дими
тровград винаги неприятно 
„пролегяват” весгти, че някои 
лекар ги е напуснал. Неща
стието е там, че такива въл 

чести. Ако им е за

— Защо Йордан Андонов от 
с. Горна Любата е земеде
лец и строител. ва създава 

лиипения са 
утеха, пека има послужи кон 
статацията, че често ,/Ядат 
киселици" всички, които 
имат щастието да живеят и 
работят в условия на недос
татъчно развити райони. То
зи път Здравния дом са на
пуснали двама лекари обща 
практика, защото Пирот им 
предложил специализация за 
хирурзи и изобщо, по-добри 
условия. Така Димитровград 
останал с трима лекари об
ща практика и един,работещ 
в детския диспансер, а от спе 
циалисти имат, засега — два 
ма; интернист и педиатър.

Тук именно е феномена, 
за който говорим. Боснлегра 
дският строител не иска да 
напусне имота си, въпреки, 
че той не му осигурява ег- 
знетенцнята. Такъв е случая 
и с нашия събеседник. С 
имота си в родното село той 
се чувствува много по-енгур

Край шосето между села
та Горна Любата и Мусул ни 
направи впечатление довър- 
шаваща се къща, която по 
нищо не се отличава от оне
зи, за които се казва, че са пълват.

това,на населението в босилсгра 
дека община.

И при такива обстоятслст 
ва трудолюбието па босиле 
градския селянин е евидент- 
по. В случая както и па на
шия събеседник, който е ти
пичен носител на един 
къв динамичен и напрегнат 
живот. Само така той е усп 
ял да построи къща и съврс 
менно да я обзаведе. Вътре 
има дори и баня. Най-голя- 
мото му желание е да полу
чи ток. В къщата е вече по-

градски.
Срещнахме се със собстве 

ника й. Пред нас стоеше 
млад мъж, 26-годишният йор но. 
дан' Анодонов.

Какво е той по професия: 
земеделски производител 
или строителен работник?
И едното, и другото. Всъщ
ност това, което вече от го- мо строител — и това не мо
дини е феномен при работ- га. Наистина така е много
носпобните мъже от Босиле по-трудно, но привикнал

съм — казва Йордан.
Разбира се, Йордан както 

и много други босилеградча 
ни, би се занимавал само 
със земеделско производст
во, ако му гарантира сигу
рен поминък. Но засега 
отрасъл е все още в сянката 
на строителната дейност. 
Всъщност той само допълня-

— Не би можал да се ори 
ентрирам само на земедели
ето, защото обработването 
на изпосиялата земя не се 
отплаща. А пак да бъда са-

та- са конкурс за трима лекари 
— един за работа на терена. 
На конкурса са се обадили 
само трима, но поставили ус 
ловия, които домът не можал 
да приеме. Един бил „твърде 
скромен". Искал личен до
ход от 6 000 динара на месе
ца. А в Здравния дом — леЯ 
кар получава по 2 880 динара. 
Не можахме да утвърдим ка 
къв е „научният ранг” на то
зи „скромен лекар".

Не трябва

градско. Те са земеделски 
производители, но и строи
телни работници. Дори нико 
га не се колебаят едната от 
професиите си да напуснат. 
Все така докато .могат да 
работят...

Такъв е нашият събесед
ник Йордан. Въпреки, че е 
млад мъж, за когото никога

В Босилеград
Безправна сечставил крушки, които може 

би сега провоцират, но няма 
да е далече, когато ще запо
чнат и да светят.

Трудолюбивият Йорадн и 
всички други като него, кои 
то по неволя успешно упра
жняват две професии, ще 
могат да решат и въпроса с 
електрификацията.

Безправната сеч в босиле- 
градската община все още 
е масова проява, на която 
трудно може да се сложи 
край с административни на
казания.

Съдията за нарушения в апетити не могат да отговор- 
Босилеград е отрупан с акто ят и по-развити общини, а ка 
ве от тоя вид. За това той моли Димитровград. След вк 
не е в състояние да ги реши. сичко това — в Здравния 
Същевременно горските ст- Дом са принудени да въведат 
ражари ежедневно доставят „извънредна работа”, макар 
нови актове. Такива нару- че това в Димитровград не 
шения най-много има в се- звучи много популярно. Мно 
лата от лисински и любат- го по-дългосрочно би било 
ски район. Пак и паричните въвеждането на дефицитар- 
наказания не оказват особе- ността — лекарите да се сти 
но положително влияние вър мулират и по-дълго да оста- 
ху намаляването на тоя вид ват в този край. Такава кат 
нарушения. тегория са въвели и общини

Всичко това говори, че не които нямат такива ггробле- 
може да се очаква единстЛе ми с лекари, 
но съдията за нарушения да Трябва да констатираме, 
реши тоя проблем. Значи, ну че Здравния дом, а и други 
жно е да се заложат и дру трудови организации не с» 
гите обществени фактори. били много „щастливи” 
Струва ни се, че това ще бъ
де по-добра превантива за 
опазването на горите в Боси- 
леградско, отколкото

наказанията.

тоя

и да подчерта
ваме, че на такива незаситнане е късно да търгне от на

чало, той не се колебае: ще 
поддържа 
главния: му 
приходи ще е сезонното ст
роителство, което в босиле- 
градските села 
го наричат — „печалба".

— От четирнадесетгодиш- 
на възраст започнах да ра
ботя като строител. Това 
е професия годишно по 
месеца и заработя 
един милион стари динара. 
Това са ми главни 
с които заплащам 
си, купувам онова, което не 
мога да произведа на имота 
си, а ето, че успеях да пост
роя и нова къща.

Нашия млад събеседник 
питахме защо не се опреде
ли да бъде само строителен 
работник, когато и инак та
зи професия осигурява по
минъка на семейството му

ва приходите на строители- 
а те, въпреки, че формално ос 

тава да бъде главен отрасъл
земеделието, 

източник на В. В.

КОМУНАЛНО-ЖИЛИЩНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
„УСЛУГА" — ДИМИТРОВГРАД

■на всички граждани от общината 
ЧЕСТИТИ

ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО ОТ ФАШИЗ
МА — 8 СЕПТЕМВРИ
С БЛАГОПОЖЕЛАНИЕ ЗА РАЗЦВЕТ НА КО
МУНАЛНОТО СТРОИТЕЛСТВО
„Услуга" снабдява гражданите от Дими
тровградско с промишлени, текстилни, 
хранително вкусови и други видове

популярно

ми
три

около

приходи,
данъка

сто
ки.
Същевременно превозва пътници, тъче 
килими, строи и оказва друга услуги. 
Ползвайте услугите на „УСЛУГА”!

и с
домашните кадри. Рано или 
късно, и специалистите от 
тоя край са отивали 
леми стопански

в по-го
само II културни 
В. В. средища, търсили по-добри 
_ условия за живот и работа, 

на което, естествено, имат и 
право.

С оглед на плановете здпа 
вната мрежа в общината тр^ 
ябва да се разширява, в здра 
ВИНЯ дол, още отдавнк са X 
почнадч да стнпенднрат кад
ри от тоя край. Сега има»
петима стипендианти-медици
от Които трима привършй^ 
калп“еАВаНето- Изглежда, 4

се има Ша МН°ГО- Но- ак“ 
че *а на предвид, 
латопшг 3адРав™ амбу-

С« Р?алш^РаОВ?Треа;-а«оа«

~иаГ-
равна станция в То Паа 
Щ^Обект^ тряеЙ' °—

Кратък интервю на тема:

ДОВОЛНИ ЛИ СТЕ ОТ РЕКОЛТАТА?
СТОЙНЕ АНГЕЛОВ, Например от 40 снопи ече

мик получих само 30 кило
грама жито!

И от сенедобива не съм 
доволен. Единствено речни
те ливади бяха по-щедри, но 
аз такива нямам.

ВЛАДИМИР СПАСОВ, зе
меделски производител от 
Паралово:

СТОЯН СТОЯНОВ,земе
делски производител от Зли 
дол:

— Тази година бе твърде 
неблагоприятна 
стопанското производство в 
нашия край. За това нещо 
най-много е „виновна” 
летната суша.

С вършитбата още не съм 
приключил, защото не поз
волява лошото и дъждовно 
време. Пак и добивите от 
реколтата са особено слаби.

земе
делски производител от Ри- 
качево:

косихме. Това довежда 
вотновъдството ни в твърде

жи-

сериозно положение. Като 
отборник на

— Имам още два дни за 
вършитба, но чакам време
то да се по-добри. От доби
вите изобщо не 
лен. От житната

за селско-
Общ ниската

скупщина ще се заложа, 
съществуват възможността,

акопро- съм дово- , 
реколта ед

— За нас земеделските 
производители тази година- 
бе много лоша. Под очаква
ното са резултатите и от се 
нодобива, и от житната 
колта. Например аз от 55 
снопи ръж получих само 100 
килограма. Това е два пъти 
по-малко от лани. За 
тази година

ре-

строи в Смиловци а 
пата '

това 
няма какво и ще се

— и във Висока*363!"?^кШстанции. Те 3Дравн»

да меля.
Подобно е и със 

бива. Накосих общо 
колко овце. Обаче имам 
седи, които не са успяли да 
съберат пито 
Ако не ни се

сенодо- 
за ня-

съ-

за една овца. 
разреши да се 

чем листников фураж — не 
зная какво ще правиме с до 
битъка през зимата.

Вл. Спасов
ва ли ще мога 
семето.

Ако отС. Стоянов 
да ни се позволи 
листников Фураж, 
друго решение нямаме.

всичко трябва да 
направим основенда изтегля извод ---
тогава да кажем, че в поли
тиката на Здравния 
самоуправителните
ни като червена 
провлича идеята,

да сечем
Поради пролетнатаИнак лошото 

още не ми 
ожъна овеса и да го овър
шея.

дом и 
му орга- 

нишка се

време все 
позволява да

с1ДОа
и сенодобива е твърде слаб. 
Повечето

защото

от половината пла 
нински ливади въобще не

С. Ангелов , че здравна- 
та служба трябва да бъде по 
олизко доВ. В. народа. М. Ь.Страница 4
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Босилеградското стопанство Обществена хроника

Скромни резултати Имо ли изход?
Полугодишните ' баланси 

на босилеградските стопан
ски организаци не каз
ват нищо ново: равносметка 
та е положителна, но дело
вите резултати са скромни. 
Единствено тлъминската ко
операция има загуба от 
250.000 динара. Обаче в об
щинската служба за анали
тика считат, че тази загуба 
е много по-голяма тъй като 
в баланса нереално са изчи 
слени дълговете към делови
те партньори и незаплатени- 
те лихви.

Общият доход на босиле
градското стопанство в пър
вото полугодие от тази го
дина възлиза на 26 милиона 
динара и е с 6 милиона по- 
голям от миналогодишният

Това е резултат на постоя
нно увеличаващите се цени 
на търговските. услуги, ка 
кто и на личното потребле
ние. Това означава, че и фи 
зическия обем на реализира 
ния оборот и услугите се е 
сравнително много увели
чил.

Чистият доход възлиза на 
5,17 милиона динара. Той би 
бил по-голям, в случай да са 
намалени ненужните матери 
ални разходи, които инак бе 
лежат постояннен ръст.1 Те 
изнасят около 5 милиона ди 
нара и главно се отнасят на 
транспортни, пътни и днев
ни разходи.

За пръв път от чистия до
ход във фондовете са отде
лени по-значителни средст

ва. Стопанските организации 
на това са били дължни, им 
айки предвид изискванията 
на обществения договор, ко 
йто определя разпределяне
то на чистия доход. Тук ста 
ва въпрос за общо отделени 
средства от около 1 милион 
динара. Поотделно сума от 
360.000 динара във фондове
те си е внесло занаятчийско 
то предприятие „Услуга”.

Броят на работниците и 
средния им личен доход в 
първото полугодие тази го
дина е сравнително увели
чен и то преди всичко на но 
воформнрания строителен 
цех при занаятчийското пре 
дприятие „Услуга”.

Според балансите става 
евидентно, че босилеградски 
те стопански организации 
все още страдат от нелмкви 
дност. На своите делови па 
ртньори те дължат над 8 ми 
лиона динара. Причината 
за това е щото пито една от 
тях не разполага с достатъч 
но собствени оборотни сре
дства.

Трябва да се изтъкне: най 
важното в полугодишните 
баланси на босилеградските 
стопански организации е, 
че успешно е започнат да 
се прилага обществения до
говор за разпределяне на до 
хода

Спас 
ДенковВ СК в Босилеград

МПредимство на идеологи
ческото образование

факт. След 25 години 
влезне в къщата си!

животМалко чудно е но е 
Спас Денков не може да

А ето защо.
Старицата Доза Виденова му заградила пътя, които 

води до къщата. И сега Денков и семейните му могат са
мо пеша да идват в къщи, докауо с кола не могат.

— От началото на май тази година — казва Спас 
Ганева, подпомогната от деверите си Зарко, Васил и Пе
тър, загради пътя, под претекс, че не съм минавал през 
техен имот. Излиза „на място” и представител на миро
вия съвег, разговарях с братя Виденови, молих, но нищо 
не помогна Не ми оставаше нищо друго — дадох ги под 
съд Присъдата гласаше — да освободят пътя. Не поиска- 

Обжалваха делото. Тези дни пристигна отговор — жал 
бата им е отхвърлена.

Но приказката не свършва тук.
Излязъл и съдия-изпълнител на
_още в негово присъствие — Виденови пак го „за?

в общинатаче има нужда 
да се оформи център за иде 
ологнческа работа. Същевре 
менно те важно място дават 
и на Народния университет 
при общинската културна 

кой-

Комисията за идеологичес 
ка дейност при Общинския 
комитет на Съюза на кому
нистите в Босилеград обсъ
ди проблемите, които общин 
ската организация на СК 
има в областта на идеолога 
ческо-политическата подго-

общност, посредством
идущия период трябв* 

да се организират сказки с 
подбрани политически теми. 
Преподаватели ще бъдат из
тъкнати обществено-полити- 

дейци от републиклн-

то в ха.
товка на членовете.

На заседанието се изтък- 
тоя въпрос трябва място, „освободил”на, че на 

да се посвети отделно вни
мание чрез реализиране на 
съответно разработената про

Това е гаранция, че 
средствата, които се отдел
ят във фондовете се създа
ва реална база за възпроиз
водство, 
ще бъде още по-видима, ако 
се стигне до интеграция на 
стопанските организации.

със пътя
творили”. И съдията не могъл ншцо. _

Сега е ред на обществения тъжител. Тон тряова да си
чески 
ските организации.

Така предстоящия есеннеп 
период в работата на Съюза 
на комунистите в Босиле- 
градската община ще бъде 
изпълнен с богата и разно
образна дейност. При това 
идеологическата работа ще 
получи първостепенно 
ние.

каже думата.
Но докато продължава този съдеоен процес, 

става? Семейството на Денков се измъчва. Не може да 
прибере реколтата. Сеното е по ливадите, а плевникът си 
зя и празен.

— Очаквах поне нещо да се „реши докато стигне 
вършачката — казва Денков. Но нищо. И, ето, прину- 
пенн сме да правим нов харман тук, пред къщата на орат 

Свободни, а оттук, до къщата, както виждате — ще 
пренасяме на ръце... ,

Какво да се прави? Щом не се действува ефикасно 
и бързо — другояче не може и да бъде?

Но остава си открит въпроса: дали правораздаващи 
те органи щяха да действуват по-ефикасно ако се случе
ше побой между Виденови и Денков? И дали трябва да 
се разтака още кой знае колко, за да се сложи край на 

„ненормално” положение?
Не е изключено един ден да „избухне и по-голям 

пътеката, по която минават Денкови е

грама.
Формите на тази дейност 

ще бъдат конкретно органи
зирани и целесъобразно про 
веждани. Занапред в тях по 
специално ше бъде включе
но членството от структура ^ 
та на работническата 
и частните земеделски прои 
зводители. Това ще са вед
но и организирани подгогов 
ки за приемането на нови 
членове в редовете на Съю 
за на комунистите от тези 
социални структури.

Приетите предложения на 
комисия да

какво
Тази възможност

значе- В. В.класа ми

Горна Любата

снабдяванетоНедоволна от
товапито частна зарзаватчнйни- 

ца. Така тоя вид снабдяване 
сега е оставено на частни ли 
ца, които от време на време 
дохаждат в селото от вътре
шността.

Горнолюбатчани
снабдяването. Това

не са до-идеологическата
ват гаранция, че ще се пре
възмогнат проявилите се до- 

слабости партийните 
организации да не се отда
лечават от проблемите на ра 
ботниците и земеделците, ь 
новите форми на действува- 
не ще трябва също така да 
се надмине форумното ре- 

широката 
на основните парти 

активи-

конфликт, защото 
„гореща”.

волни от 
голямо босилегралско село, чи 

население е добър потре- Тогава може би и компетентните ще действуват 
по-бързо, но сигурно ще е късно.сега ето

бител търси онова, което ве- 
подобни селски сре- М.В. в.че имат

ДИ.Населението предлага сега 
шиите девет търговски мага
зина, които продават едни и 
същи стоки при доста оскъ
ден асортимент, да бъдат 
циализирпи. Защото при се
гашното положение, когато 
всеки магазин продава от 
всичко по нещо, все по-често
се случва да няма захар, олио 
обходими стоки. Например 
няма обувки, селскостопан
ски сечива и почти редовно 
се случва да няма захр, олио 
и други хранителни продук-

Горна Ръжана
шаване в полза 
дейност
йни организации — 
те и клоновете.

Чрез идеологическа раоо- 
------ •, ще се повлияе и

недоразвитостта на 
отноше-

Не могат да си разделят водатаСНС

11итс акции водите да се от
веждат в селските домове. 
Тук в нито един случай не 
става въпрос за липса йа во
да. Напротив вода има дос
татъчно, но проблем е как тя 
правилно и рационално ^а 
се ползва.

тоя спор още реши да вмаха лия
зародиша. При това тя е на
стоявала пито едно семейст
во от скараните махали да 
не остане без вода. Обаче ре 
щенията на тази служба гор- 
норъжанчанн изцяло игнори
рали, въпреки, че спорната 
вода стига за нуждите на 
още толкова семейства.

Три горноръжански
„Бсрковци”, „Гераци и 

„Момчиловци“ враждуват по 
между си, защото вече две 
години не могат да се спого
дят как да разпределят води
те от два местни извора, за 
да я отведат у домовете си.

Създаденият спор се е пре
върнал в дълготраен съдебен 
процес, който вече е стигнал 
и до републиканските орга
ни на правосъдието. Още по- 
лошото е, че хората от трите 
махали враждуват и не ча- 

последната дума на ком
петентните органи.

Правно-имуществената слу
общината в Босилс- 

големи уси

ли:та силно
върху
демократическите

общината. Това е ре 
за ефи-ния в

^оТ^ешиТподготвя,. 
на членовете на Съюза на 
муниститс да възприематI 
продълбочават стойностите 
на самоуправителната

Съществуващите тук
где-

Но е нужно да коментн- 
„водните” проблети. рам, че за 

ми би трябвало да се заинте 
ресуват местните обществе
но-политически организации

В това село, което е гла
вен снабдител и на миньори

ца — пекара. Поради недои 
мък на два такива магазина, 
трудно се снабдява и учени
ческият интернат при учили-

Случаят за които говорим 
не е единствен. Такива и ~~ 
добий почтй редовно възни
кват в босилеградските села. 
Всъщност явява се противо
речие във връзка със собст
веността на водите. Всс по- 
често те се присвояват поот
делно или от група хора. С 
това се

сис- по-
темапротивополож пости
дищата трябва да се надми
нават чрез конкретни ак
ции, а не с абстрактни поле
мики, както в много случат

А<Изкаявайки се за цялостно 
решаване иа проблемите от 
тази област членовете на
комисията бяха на мнение,

В
и мировите съвети на селата. 
Само така ще могат успеш- 

да се решават спороветекат
но
от тоя вид.щето.

Отделен проблем в товасц 
.„е и снабдяването със зар
зават. Тук няма обществена,

В. В.жба иа 
град

пречи на благород-о вложила
Страница 3
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МАЛЪК РЕПОРТАЖ

МЪТЕН ОБРАЗ
Сурдулнца

Така да се каже, в същия 
момент, .когато потече ток в 

трудолюбивите 
жители на това село се въз
ползваха от предимствата на 
електрификацията. Между 
другото, набавиха шест те
левизора, 60 радиопарата и 
транзистора. Любопитството 
на хората е приковано към 
малкия екран. Но — нямат 
щастие! Картината е мътна, 
Това нещо им загорчава ча
совете па отдих.

Те никак не могат да се 
примерят с положението. Ми 
палата година се оплакали 
на Телевизията в Белград. 
Тогава им отговорили да 
имат търпение и че „всичко 
ще бъде в ред". Нищо оба
че до днес не се е промени
ло. Пак писали, и пак им обо 
щади, „че наскоро” ще дой
дат. .. и занапред им не ос
тава нищо друго освен да 
гледат ва мътните екрани.

Може би другарите от те
левизията, когато са говори

ново ръководство във
Ф. К. »РАДНИК«

Погаиово,

На 24 август тази година 
се проведе годишно отчетно 
събрание на футболния клуб 
„Радник” от Сурдулнца.

Скупщината разгледа ра
ботата на клуба през изтек
лия период и фанансовия му 
баланс, и обсъди новите за
дачи които предстоят на 
клуба, особено след влиза
нето на „Радник” в Сръбска
та лига — Юг от есенното 
първенство на тази година.

На скупщината присъству- 
ваха председателят на ОС. 
председателите на обществе
но-политическите организа
ции н представители на тру
дови организации, които съ

що схващат новото положе
ние, в което се намира „Рад- 
ннк” и нуждите му във фина 
нсово отношение.

Скупщината избра нов уп
равителен отбор па клуба от 
25 членове и изпълнителен 
съвет от 9 членове. За прелее 
дател на клуба отново е из
бран Милое Лнджелкович, за 
служил спортен деец. За по
дпредседатели са избрани: 
Тихомир Иванович, дирек
тор на основното училище 
в Сурдулнца и Момчило Са- 
внч, секретар във фабрика 
„Мачкатица”.

И вършачка се чака

на. А когато се заговори за 
предавател, погановчани сви 
ват рамене и се съмняват, че 
вълните от Асеново кале ще 
„пътуват” и към Поганово- 

М. Б.

ли „че ще дойдат наскоро” 
са имали предвид пускане
то на предавателя на Асеио 
во кале. Този предавател тр 
ябва да „обслужва” и пет се 
ла в димитровградска общи

М. Величков

Хандбал

»Раднйк« в източната група ПЪТИЩА
синдикален съвет в Сурду- 
лица.

На 28 август „Радник” от 
Сурдулнца игра приятелски 
мач с Алексинац. От 1 сеп
тември започва главното ес
енно първенство.

Също така на 13 август 
инициативният комитет е 
взел решение в Сурдулнца 
да се оформи и баскетболен 
клуб. Отправен е иск до ре
публиканския баскетболен 
съюз на СР Сърбия за дава
не напътствия, Какви мате
риали са необходими за реги 
стриране на такъв клуб и в 
кой ранг на съревнование 
може да се включи.

Както се вижда, в сурду- 
лишка община обръщат гол 
ямо внимание за развитието 
на физкултурата и спорта. 
Инициативата са добре схва 
нали и я подържат отговор
ните в ОС и представители
те на обществено-политиче
ските организации.

По .инициативата на 
СОФК-а от Сурдулнца на 
13 август тази година е ос
нован физкултурен клуб по 
хандбал „Радник”. Той е ре 
гистриран в източната част 
на сръбската зона. За съще 
ствуванието му има условия, 
а и интересът е много голям. 
Съставен е солиден от
бор от редовете на средно
школската и работническа 
младеж. Покровител на клу 
ба е училищният техничес
ки център „М. Пияде” в Сур 
ду лица.

Асфалт до Божица
Както е известно вече, две 

години се строи модерен ас
фалтов път от Власина дЪ 
Босилеград. Този път е един 
от най-наболелите проблеми 
за. босилеградската комуЯа. 
След 10—15 дни пътят ще б^- 
де напълно готов от Власи

на до Божица. Една част от тази част ще бъде готова. То 
гава ще останат за асфалти
ране още 10 км от Люти Дол 
до Босилеград. До края на та 
зи година няма да прекъсва 
построяването, така и ако ос 
тане някоя част за следваща 
та година това ще бъде мал-

иего е построена минал-' 
година, а другата ще бъде 
завършена тези дни.

Миналата година е постро 
ена и една част от Бож^а 
до Романовски мост. Тази го 
дина е продължено от Рома 
новекм мост и подготвител
ните работи са завършени д<3 
Люти дол (пред Д. Лисина на 
път за Босилеград). На 
част трябва да се сложи са
мо асфалт.

Също са завършени изкоп
ните работи на пътя от Бо
силеград до старата центра
ла, така че в скоро време и

ко.
Значи всички са изгледи 

Босилеград наскоро да се 
свръже със съвременен път 
с вътрешността на страната 
ни. Това ще има много голя
мо значение за по-нататъш
ното стопанско развитие на 
Босилеградско.

Тютюнопроизвод
ството
запада

Построени са модерни фи 
зкултурни терени за ръчна 
топка с трибуни за зрители 
в двора на Техническия

тази

учи
лищен център „М. Пияде” в 
Сурдулица. Терените са ас
фалтирани. М. ВеличковКолкото повече нарастват 

старческите домакинства — 
все повече намаляват тютю
нопроизводителите в Погано 
во. Причините са твърде про 
сти и ясни.

Отглеждането на 
изисква упорита, денонощна 
работа, такъв, какавто 
же да поднесе само

За председател на клуба 
е избран Бранислав Михай- 
лович, директор на техниче 
ския център, а за подпредсе 
дател — Джока Стоянович. 
председател на общинския

Четиво за земеделци
КОЯ ПОРОДА СВИНЕ?тютюн МинаМ, Величков

ското, даже Т селско™ СВШ,СКаТа Мас' Все п°вече 
сумирането на олио,

Това налага да 
отглеждат нашите 
ми в по-гол ямо 

Ето
^ МЖГ -'™е^с=-аТ * ™ 
е и се отглежда в Сърбия П^производ7 СВИНе‘ СъзАадена 
принадлежи към преходните п ^ИЗВОАИТелна способност 
накво дава мас и месо По тлЛ АИ ~ пР"близително ед- 
чере„ косъм. Леко сехрян,?'' Ша е сРеАно едра и с 
Приспособила се е добре към ог^?° Не е взискателна. 
вот и добре използва пашата за т5МТе Условия на жи- 
новеио дава 7 до 9 прасета П™ПР6ХраНа' Св™ята обик- 
нужния прираст, но кланиците? уг°яване бързо достига 
та. Качеството й може « се шпп *™ зарад ««нина- 
белите породи, но по-изгодно Ж Чрез кръстосване с 
бели свине. АНО тогава е да си отглеждате

ГОЛЯМ ЙОРКШИР 
повече месо. Създадена ‘
Дуктивна порода 
отглеждане. Тази 
те от

мо--
- млада 

работна сила. В Погаиово — 
млади почти и няма.

Към намаляване 
зводството

КОНКУРСИ
на пронз- 

допринесоха и 
ниските изкупни цени. Тази 
година тютюнът 
ща и по 20 нови 
лограм. Но тази 
Погаиово е

Трудовата общност на Основното училище в с. Дол
на Любата, община Босилеград, обявява

ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 
за следните работни места:

ще се пла-
динара ки- 
намеса за 

— заксняла.
Старческите семейства е 

много по-голям успех се зани
мават с отглежадне на мали
ни, които са подоходни и не 
изискват отделни физически 
условия. Затуй малиновите гр 
адини в това село в Погаиово 
се разширяват и 
селото 
на горите.

1. Един учител по физическо и здравно възпитание 
с 12 часове

2. Един учител по музикално възпитание с 6 часа
3. Един учител по домакинство с 3 часа
4. Един учител по физика с 6 часа
5. Един учител по математика с два часа
6. Един учител по общо техническо образование с

2 часа защищават 
от „разширяването” Това е порода свине,

но иска доб~- ТОВа 
порода е едра,

1 й, защото

7. Един учител по български език с 3 часа 
УСЛОВИЯ:
Освен общите условия кандидатите трябва да из

пълняват и следните условия:
— Да имат съответен професионален 
— Да знаят български

даващи 
е високо про- 

11л _ хранене и
но не бива да се откаже-

се заловите1?'нейното46 ^ “

е
Поради всичко това от го

лина на година броя на тю-
тюно-производителите намал
ява. Преди 4 години в Пога- 
ново имаше 100 тютюнопро- 
" които засажда,
тюн 1? * милиона стръка тю 
пък ' 1 ? ,настояЩата година
шо 600 йоТ СЯ 3асаАИЛИ общо 6ШОО0 стръка тютюн 
Следователно, би могло да 
се каже, че тютюнопроизво
дството в Погаиово 
чезване.

условия на
отглеждането

изяде много храна. Ако 
.дане, ад „мате сметка.

в Холандия, ШвециВапегр^роАа сввне’ която се 
тосваие на йоркшира с^оламл?' Тя е съзАаАена с кръс- 
ядтАа Се за п°лучаване на Аомашни породи. От- 
здрава сланина с добре оазииЛ °И' заи<°то дава тънка 
ЗО расте и се угоява Св,.“™ “У"ка' Таз» порода бъ^

5Дгдг;аДад

ценз отглеж-
език

оглеждаАко не се явят кандидати със съответния ценз ше
™ о™.01гру

Конкурсът трае осем дни от обявяването му. 
Молбите с нужните документи се подават до Тру-йкиггглгг” »-... ■= нея

о на из-
по-добри 

шведски или 
се пригответеМ. Б.

да имСтраница 6
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КОНФЕКЦИЯ »СВОБОДА«

ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИН ТЕДЕГРАМ И

1 СЕПТЕМВРИ 1972 * БРОЙ 3 ★ ГОДИНА Засилва се износът на 

продукцията ниСамоуправление
Въз основа на тази реали

зация доходът е 3.017.320 но
ви динара или 22 на сто по
вече в сравнение с минало
годишния период.

Първото полугодие за кон 
фкция „Свобода” е приклаоче 
но с успех. Данните от сче
товодната служба ни казват 
следното:

— Реализираните стоки в 
сравнение със същия период 
от миналата година в стойно 
стен израз са в повече с 13 
на сто. Бройката за реализа
цията е 12.475.407 динара. От 
цялата сума на реализацията 
чрез търговската мрежа са 
осъществени общо 5.041.096 
динара или 17 на сто повече 
от полугодието на 1971 годи-.

ЗАСЕЕШЕ НА РАБОТНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ
На 20 юли в „Свобода” е 

заседавал работническият съ 
вет. На дневен ред бяха:

— Периодичният баланс
— Решение за увеличаване 

лихвата за потребителски 
кредити чрез търговската 
мрежа.

— Решение за участие в 
конкурса за купуване на жи 
лгаца.

— Решение за съкращава
не сроковете за изплащане 
на кредити за жилищно ст
роителство и определяне на 
горната и долната граница 
на кредитите.

По втората точка съветът 
реши лихвата върху потреби 
телските кредити да бъде 6 
на сто върху целия износ на 
отпуснатия кредит На счето 
водно-финансовия сектор е 
предоставено да реши от ко
га ще се прилага този лих
вен размер.

хххни източници, но ще участву 
ва и в конкурса за отпуска
не на заеми, който е обяви- 

услуга”
Кредити за жили
щно строителстволо предприятието 

от Димитровград.

ххх Комисията за отпускане на 
кредити за жилищно стро
ителство при предприятието 
на заседание от 25 юли т. г. 
е разгледало молбите за от
пускане на кредити по обя
вения конкурс за кредити за 
жилищно строителство и на 
заинтересованите лица е да
ло кредити в стойност от 
225.000,00 динара на 21 лице.

ххх

Съветът изслуша доклад 
ването на главния счетоводи 
тел Тодор Михайлов, който 
изтькха че оборотът е увели 
чен с 13%, в сравение с ми
налогодишния период, дохо
дът — с 22%, личните дохо
ди — 33% и печалбата — 
33%. Но тревожно е явлени
ето, че има загуби в произ
водството, причините за кое 
то са честите застои в про
изводството, което води към 
плащане на .много режийни 
часове. Затова, каза той, за
напред трябва да се посве
ти внимание на осигуряване
то на суровини, на произвол 
ството и организацията му.

КЪМ 500 ДУШИ РАБО 
ТЯТ В КОНФЕКЦИЯ' 
„СВОБОДА"

ПОТРЕБИТЕЛИ! 
КУПУВАЙТЕ 
ОБЛЕКЛА В 
КОНФЕКЦИЯ 
„СВОБОДА”
ПРОИЗВЕДЕНИЯТА
НА „СВОБОДА"
СЕ ОТЛИЧАВАТ 
СЪС СЪВРЕМЕННА 
КРОЙКА И СА 
ЕЛЕГАНТНИ И 
МОДЕРНИ

на. Реализацията посредст
вом купувачите е 3.222.473 ди 
нара ,а другите видове реа
лизация, в които доминира 
износът, възлиза на 2.340.823 
нови динара или 48 на сто 
повече, отколкото през полу 
годието на миналата година.

По четвърта точка от дне
вния ред е решено най-дъл
гият срок за получаване на 
кредити за жилищно строи
телство да бъде десет годи
ни, а сумата на отпуснат кре 
дит да бъде от 10 до 30 хил
яди нови динара.

ххх

Съветът е решил също да 
се купят два двустайни апар 
тамента, един едностаен и 
ако има възможност още две 
гарсониери За целта средст 
ва ще се осигурят от собстве

X х,х
*-:4

Страници от историята на »Свобода«

В НОВИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПАВИЛЬОНИ
ма в дневния ред на работни 
чсския съвет.

Въпросът за пласмента, за 
осигуряване на клиенти, за 
подобряване на трудовата 
дисциплина и на условията 
на труда обаче още дълго 
време беше главна задача на 
управителните органи на пре 
дпрнятнето. Зарад сравните
лно слабото качество на про 
дукцията, вследствие заста
релите начини на производ
ство, често се стигаше до прео 
цепки на стоките, за да се 
намали фондът залежали сто 
ки. Но н така не вървеше, 
защото потребителят искаше 
качествени изделия.

Това обаче не можеше да

ца, а резултатите по пласмен 
та не бяха много добри. Вси 
чко това доведе до открива
не на собствени 
чрез
но резултатен. Но докато се 
стигне до откриването на со 
бетвени магазини проблемът 
много пъти бе централна те

за пласмента на стоки-роса
те, който пък искаше и упоз 
наване на пазара.

качественопазарът искаше 
производство, а ръчната рй- 

нитО
пък е рентабилна за нреднри 
ятието.

Кадрите обаче бяха занаят
чийски и се опираха на но
вините в организацията

в технологическия пр
, Затова прел

ее насочи към обу

През 1961 година „Свобо
да' се сдоби с нови производ 
ствени помещения. Това бе- 
_ сградата на предприятие
то „Циле”, което по това вре 
ме се пренесе в нови помеще 

все пак даваше пове- 
работа.

бота не го осигурява, магазини, 
които пласментът беше

В началото стоките се пла 
сираха на пазара чрез тър
говски агенти. Но това беше 
нова служба и ставаше така, 
че през годината се сменява
ха но дссстина-двападесет '

ше

ния, но
че възможност за 
Можеше да се организира 
производственият процес по- 
добре, защото цялото пред
приятие беше на едно място, 
под един покрив.

За този период

на
литруда

оцес и прочее, 
приятието 
чавапе и усъвършенствуване 
на кадрите. Белградският Це 

облеклонтьр за съвременно 
организираше тогава семина 
ри по кроене и организация, 

които се внасяха нови

ни съобщя- 
технически ди

ректор на „Свобода", който 
по това време бил ръководи 
тел на производството:

само

ва сегашният
чрез и
ни в работата.

Главната работа
до това време би-

на пред*ча-„Производството
ставаше по промиш- приятието

железничарски уиифор- 
бригадирски дрехи и по- 

частни лица за ши 
зимни бал-

стично
леи път. Значителна част от 

ставаха по старите 
методи, заши

ли се разреши със старите ма
шини, със старите методи на 
производство. Затова работ
ническия съвет все 
стигаше до извода, че така 
не може и- е необходима ця
лостна реконструкция, 
се желае предприятието да 
върви дцапред.

ми,работите 
занаятчийски 
то машините и АРУгите сре' 

бяха от пре-

ръчки на
на костюми,

тони и друго. Но променените 
на работа и пазарът

повече
дства на труда 
ди, а за купуване на съвреме 

нямахме средства. Осо-
условия 
съдействуваха да се тръгне 

на гото- акон ни
бено заключителните произ
водствени работи бяха 
занаятчийски. Това пък мно- 

защото

към производството 
ви (конфекциоднни) дрехи.

налагаше предпричисто
СледнаТова пък 

ятието А а се
Мнозина от работниците слязоха от селатазанимае с въп-
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Аа беше друг мъжът й, Стефан би го убил. . 
А той му беше побратим и за побратимство о 
него той беше се клел в черква. Стефан се вър 

у не се прибра нито в къшлата, пито у до 
Оттогава той се изгуби. Скоро една нощ 

чорбаджи Димчо пламхана. Не бе 
ше тайна за никого, че това е страшно отмт, 
щение на Стефана, че той е вече хайдутин, че 
се скита наблизо из Балкана със страшни за
кани срещу вуйча си. Той ходеше повече сам : 
и никого не' задяваше. Мнозина чуваха кавала 
му из гъстите усои. Майка му, останала 
сем сама, беше обезумяла от скръб. Последни 
те думи на Стефана не. й даваха мир. „Ти си 
крива — беше й казал той, — ти ме раздели - 
от Елена. Не искам вече да те видя! Често, 
чула от хората, че Стефан го видели някъде, 
тя отиваше там, скиташе се по Балкана и,. 
нейният отчаян и плачевен вик будеше само
тиите. Но Стефан не излизаше.

А на други той се показваше. Той слиза
ше и на хорото дори. Неведнъж, когато 
Старча се люлееше голямо хоро, из лъстите 
дървета на кориите се зачуваше кавал. Вси
чки млъкват, сладките звукове на кавала ги* 
завладяват като магия. Моми и момци се спо-- 
глеждт и си шепнат: „Стефан е, ей го, с дру
жина е. „И ето, отгоре, от корията, кавалът за 
свири на хоро. При тия лудо весели и игриви 
звуци никой не може да се удържи. Лицата 
светват усмихнати, ръцете сами се подават и. 
в миг се залюлява чудно хоро, хоро без говор,..

Култура * просвета * изкуство
на, но 
ма си. 
къшлите на

платна на Ореша, изправени с платната в ръце, 
стояха като вкаменени, и слушаха свирнята 
му. Пътници се спираха сред пътя си, забравя- 

конете си и не можеха да му се на-ха се на
слушат. съв-Аете Стефан пасеше стадото си по зеле- 

ооляни на Балкана, пладиуваше под де- 
Но щом дойдеше есен,

ните
белите яворови сенки, 
щом поляните посърваха, шумата на гората се 
зачервеше и гъсти мъгли плъзнеха по гребена 
на Балкана; като огромни змии — тогаз той 
наедно с всички овчари слизаше от планина
та. Кавалът му обаждаше, че си е дошел, мо
мите отиваха за вода па най-далечната чеш
ма, та да го видят. Но в село Стефан малко 
стоеше — ден-два, колкото да раздаде чака
ните армагани, писани хурки и кобилици. Ско 
ро той заминаваше за юг, накъдето заминава
ха и жеравите, накъдето заминаваха и големи
те стада овце, защото него време овчарите 
прекарваха зимата долу в полето на Ромъня. 
А напролет, когато кукувицата закукуваше в 
зелената шума, тя обаждаше, че овчарите се 
връщат.

разказ
на.

ЕДНА ЛЯТНА ВЕЧЕР ние с дяда Въля, ста
рия горски стражар, седяхме под 
орехи край село. Слънцето затъваше зад го
рите на Разбойна и насреща по сините зъбери 
на Балкана догаряха пурпурните огньове на 
вечерната зара. Току над нас се издигаше 
сока камениста чука, цяла вече обгърната в 
сянка, прилична на голяма птица с отпуснати 
крила, под която се гушеха една до друга като 
пилци къщите на селото. А пряко по ребрата 
на тая чука, като нагъната черна лента, се тъ
мнееха кориите.

Те бяха три: Черковната, Старча и Циган
ската. Но духаше ли вятър, шумеше всякога 
една ,а другите мълчаха. Спуснеше ли се до- 
лнякът откъм равна Ромъня и залюляваше кло 
ните на Черковната, тя зашумяваше, а Старча и 
Циганската, останали на завет, мълчаха: те 
сякаш слушаха старите хайдушки легенди, ко
ито Черковната им разказваше. След няколко 
дни пък, при промяната на вятъра, със същия 
тъмен и тайнствен език, те заговорваха на 
Черковната.

И аз не зная друг спомен от детинството, 
изпълнен с такова очаквание, както разгово
рът на тия стари гори. Помня как дребни де
ца, излизали сме през летните звездни вечери 
на двора, където се тъмнееха чимшири. На се
вер в светлото небе виждахме да се отсичат 
тъмните върхове на кориите. Долиташе до нас 
страховит шум оттам: сякаш хиляди потоци 
лееха невидими струи, бучаха водопади или 
като че там, в недрата на гората, бяха се на
събрали юди и самодиви, играеха по зелените 
хорища, викаха, смееха се.

— Черковната хучи, ще се развали време
то — казваше просто майка ни.

Полъхваше хлад, някоя звезда се откъсва
ше и падаще от небето и ние бързахме да се 
приберем в къщи. Ние най-малко мислехме, 
разбира се, за времето. Ние се прибирахме и 
отнасяхме в себе си само трепета на страха и 
на любопитството за онова, което ставаше вън, 
което ставаше в кориите, под тъмния свод на 
зашумените вековни дървета.

И тая вечер Черковната шумеше. Щуме- 
ше, но още тихо, сдържано. Ние гледахме с 
дядо Въля към поляната в подножието на Ста
рча. Там играеше хоро. Но ето гайдата млък
на, до нас долетя вълна от смехове и висок 
говор, спуснаха се към село чевръсти моми на 
групи и поотделно. Както беше обичаят, те бър 
заха да грабнат менците си и да дойдат пак 
там за вода.

— Хубаво се веселят младите! — рекох аз 
на дяда Въля.
Както си правеше цигара, дядо Въльо ди
гна очи: нещо присмехулно светна в тях, на 
устните му заигра усмивка.

— Хм... туй нищо не е — каза той. «— Де 
едно време? И момите бяха 
момците.

— Де другошното — продължи той след 
малко. — Де оная скъпа премяна? Да можеш 
някак да видиш някоя мома натруфена и на- 
гиздена с някогашните тия дрехи. Ония ми ти 
елечета- от ален и зелен атлаз, грейнали като 
слънце; писаните божигробски престилки, але 
ните терлици с копринен пъстър гайтан, върви 
те с махмудии и рубета. И какви хубавици 
имаше тогаз! Бели и чернооки, високи, а-коси
те им стигнаха чак до под пояса им. Ергени
те, все /лични овчари — юнаци бяха и те. Как
во хоро е ставало там, на Златна Ореша. Кол
ко пъти помня, Стефан е свирил от корията, 
а хо^о играеше долу по кавала му. Ти чувал 
ли си за Стефана, за хайдутина?

големите

Тъй оставаше всяка година. Но последна
та пролет Стефан се върна много променен.

ви-

ЙОРДАН ЙОВКОВ

Овчарова
мсалба

Замислен беше, тъжен, не слизаше в село по 
големите празници на хорото, с другарите си 
беше мълчалив и хладен. Явно беше, 
нещо в душата си. Но стария кехая 
всичко, знаеха го и другите овчари.

— Взе му ума оная долченка — говореше 
кехаята на дружината овчари, когато поняко
га, насядали на голямо колело, се хранеха на
едно, взе му ума, не ще го биде...

Овчарите поглеждаха подир Стефана и се 
позасмиваха. А той, прав и тънък като топо
ла, метнал беше вече пискюллията чанта през 
рамото си, грабнал беше гегата и ямурлука си 
и отиваше подир стадото си. Гледаше час по- 
скоро да се отдели настрана и да остане сам. 
Винаги странеше тъй. И често, когато падне
ше тиха топла нощ; когато пълният месец плу
ваше пред рой дребни звездици; когато Бал
канът, загърнат в сребърна мъгла, се изправ
яше като стена, а горите мълчаха в черни се
нки — той, разпръснал стадото си в голяма ви
та дъга след себе си, вървеше по някой рид и 
свиреше. Кавалът му не свиреше, говореше; 
ту се издигне иагоре-нагоре и затрепти във за
трепти във възторг и радост, ту се огъне на
долу и ниско заплаче, зареди. В тия часове ка
пчиците на росата се събираха по тревите и 
светеха като сълзи. Но ето Стефан оставяше 
тая жална песен и започваше друга, весела, за 
хоро. Ставаше весело навсякъде; месецът обър 
иат вече към гората, се смееше, звездите бър
зо-бързо трепкаха. В глуха дълбока въздиш
ка изпискваше най-после кавалът и млъква
ше. ..

без шум. Очите са наведени, всички, заслуша
ни в кавала, играят мълчешката, чува се само 
равномерният отсечен тропот, звънят само гри 
вни и гердани. Жално изписква кавалът и млъ. 
ква. Всички с въздишка устремяват

че таи 
знаеше

очи наго
ре, където между големите дървета се губят 
няколко сенки.

Из селото се бързо разнасяше мълвата. 
Стефан дохождал, Стефан играл на хорото 
Дочуваше и тя, злочестата му майка, и кога
то последните моми и булки се прибираха от 
чешмите, по стърмния баир към кориите при
стъпваше черна сянка. Това беше майка му 
Момите се спираха и чуваха да долите до тяк 
сърцераздирателният й вик, който заглъхва
ше в тъмнината и в шума на кориите. И ко-- 
гато в хладната сутрин на другия ден Стефан 
и другарите му се събуждаха под кръстати бу- 
ки, под които бяха прекарали нощта У
голите сипеи те виждаха да 
тях достигаше слаб,

далеч по- 
крета жена. До- 

покъртителен вик.
Стефане, пак майка ти! 

— Излез, покажи й се най-после, майка :-ти е.

и - п’ТЛй, не се ТЪРПЙ вече! И ние майки 
имаме. Оставили сме ги да плачат и ла чепнс 
ят за нас, искаме да ги забравим. А ето всекичас 
майка ти ни спомня за тях. Не може вече съп
^хСщеестопимаЖ “ ГУ6И " СтеФане. голям 
убием?6 сторим' хвърлим —

други тогаз, и

майка ти ще-

Тъй говореха суровите и мрачни хайдути 
чиито корави сърца дори бяха трогнати На. 
Стефан

Мина лятото и Стефан повече не можа да 
таи. Когато дойде време да върви в Ромъня, 
той каза на майка си, че ще се ожени за Еле
на, русокосото момиче на дяда Никола, в къш 
лата на когото прекарваха всяка зима. Май
ка му нищо не каза, но отиде и обади на бра
та си, прочутия и богат чорбаджия Димчо 
Негови бяха овцете, които Стефан пасеше. Чо
рбаджията кипна от яд, развика се и се раз- 
гьлча, че не иска за снаха боса и лиха селя
нка. На сестра си той каза, че тая зима Сте
фан .ще прекара на Балкана, а тайно прати ке
хаята с хабер до бащата на Елена, че Стефа
на са го сгодили и през неделята

не чуваше. И все тъй, подпрял 
на ръка, стоеше замислен 

Наскоро след това той

глава..
и тъжен.

се изгуби. Майка . 
е самотният му гроб. _му никога не узна къде

Дядо Въльо свърши разказа си. Замълча
хме и двама и станахме да си ходим. Припа 
дна здрач. Душата ми беше препълнена с кар
Г"Т*Н\,ЧУАНИЯ разказ- Черковната глуха- шумеше. И мене ми се струваше че виждам- 
приведената фигура на майката да пълзи по 
сипеите, стори ми се, че чувам отчаяшщ й 

Черковната шумеше. Сякаш 
ше скръбната и горка повест на овчаровата...

Той беше овчар — един от някогашните 
овчари с пискюллии чанти и дълги геги, на 
които стадата затъмняваха поляните, каточе 
припадаше тъмна мъгла. Таквиз овчари вече 
няма. Рядко имаше някой да се мери по ху
бост и сила, но прочу се най-много той с това, 
че никой не умееше да свири на кавал като 
като него. Момите и булките, които белеха

■-Д

що иде, ще
го женят. Повярваха хората и кое от болка, 
кое от срам, охце същата зима ожениха Елена 
за други.

вик._
тя разказва--

тъга.
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Култура * просвета * изкуство
В Димитровград

СЛАБ ИНТЕРЕС КЪМ ГИМНАЗИЯТА
През последните 

все по-малко ученици се за- 
писват в гимназията.

На обявения конкурс през 
месец юни т. г. за приемане 
на 110 ученика, са се

(и са приети) само 46 учени
ка. Конкурсът е обявен 
вторно през месец 
За 60 свободни места 
явили 5 ученика. Имайки 
предвид, че приемането

години учениците в гимназията е 
без проверка на знанията, 
това явление е още по-необ- 
яснимо. Мненията в това от
ношение са различни. Мето
ди Георгиев, директор на ги 
мназията в Димитровград, 
за малкия интерес за запи
сване в гимназията каза слс 
дното:

по-
август, 

са се
явили на

^Босилеград
— От търсения брой на 

ученици, за тази учебна го
дина, не са се явили 50%- 
Миналата година имаше не
що подобно, но това явление 
не беше толкова изразено, 
така че числото беше почти 
попълнено. Една от причи
ните за намаляване на запи 
ващи се ученици в гимнази 
ята е и намаляване броя на 
мназия. Освен това и след 
учениците в основниге учи
лища. Интересно в това от
ношение е мнението на ро
дителите. Болшинство от 
тях смята, че гимназиалните 
лекции са обемни и доста 
трудно е да се завърши ги- 
завършена гимназия остава 
въпрос, къде след нея. На
пример в професионалните 
училища кандидати има ви
наги повече. В средното ико 
номическо училище в Пирот 
през тази годна са се яви
ли 40 кандидата повече. До 
по-мнналата година, за вси
чки кандидати, запйсващи 
се в гимназията, се провеж
даха проверки на знания и 
въпреки това интересът бе
ше голям. По мое мнение, из 
тъкна Методи Георгиев, най 
голяма причина за това е че 
у младежите има нова тен
денция. Това е желанието 
за по-бързо завършване на 
средно училище, което да
ва известна специалност и 
възможност за намиране на 
работа. Това резултира пре
ди всичко от желанието на 
днешната младеж за самос
тоятелност и за по-бързо обе 
зпсчаване на материална ек 
зистенция. А също така ед
на от причините е, че и на 
родителите, и на учениците 
е известно, че работа се тру 
дно намира и с виеше обра
зование, особено 
специалности.

Подготовки за формиране 

на културен център
Трудовият колектив на ку 

лтурно-просветната общност 
в Босилеград взе решение 

. да се присъедини към фор
миращия се общински кул
турен център.

С това практически отпоч- 
на да се реализира решение 
то на Общинската културна 
общност за формиране на 
културен център в Босиле
град, който трябва да отпоч 
не да работи от първи окто
мври тази година. Той ще 

■ обедини и дейностите на са 
модейния колектив, подвиж

ното кино, а занапред 
активира дейността на наро
дния университет.

От тази културна интегра
ция в Босилеград се очак
ва значително да подобри се 
гашните и създаде нови нео 
бходими културни дейности. 
От значение е, че по такъв 
начин по-рационално ще се 
ползват предназначените за 
културни цели средства, 
пак и редица културни дей
ности по-ефикасно ще допи
рат и до селата в общината.

В. В.

ще

а

„Къпеща се жена’”Зденка Градиш

Пред новата учебна година.Димитровград

Недостигат много 

учебници
Традиционно представление 

»Прокисло лято«
мата беше добра, а най-доб- 

остави !Йом
Вече трета година Центь- 

и забава в ри впечатления 
чило Андреевич, който чрез 
хумор и сатира успешно ра 
зкритикува някои отрицател 
ни прояви в ежедневния жи
вот на Димитровград.

В програмата взеха учас
тие и изпълнители на народ 
ни и естрадни песни, съпро- 

ни от оркестъра „Алба

рът за култура 
Димитровград организира 
традиционно представление 
„Прокисло лято”. Организа
цията, постановката, хумо- 

дело на любители-ен- 
Момчило Андрее- 

Благой Николов.
На тазгодишното прелета 

което беше на 22 ав

Особено много липсват учеб 
ници за гимназията и учили 
щето за квалифицирани ра
ботници. Но и за основните 
училища почти за всеки клас 
липсват по един или два уче 
бника. Някои от тези 
още се намират на печата
не ,а други още не са преве
дени на български език.

В училищата смятат, че тоя 
въпрос е твърде болезнен и 
че би трябвало да се намер
ят начини още в началото гЯ 
учебната година да се оси
гурят необходимите учебни-

В. В.

В Босилеград се готвят за 
новата учебна година. В гим 
назията и училището за ква
лифицирани работници при
ключват поправителните изпи 
ти, а същевременно започна 
и допълнително записване на 
ученици в непопълнените ме 
ста в първите класове.

Тези дни в двете книжар
ници в града е също много 
оживено. Умниците купуват 
книги и други необходими 
учебни помагала. Осведомих
ме се, че за сега нито едната, 
пито другата книжарница ра 
зполагат с комплектирани уче 
бници за всички класове.

ра, са 
тусиасти 
вич и все

вожда
троси”, които на тазгодиш
ните младежки срещи в Кня 
жевац, постигнаха голям ус 

. Също така взе участие

вление,
густ, на програмата бяха на 
родни и естрадни песни и 
злободневен хумор

Тазгодишното представле- 
лято” беше

пех
и новооформения музикален 
състав „Тау. Цета”.

в някои
ние „Прокисло 
масово посетено и проследе 

голям интерес Програ
А. Д.А. Д.

дено с ци.

Земеделска кооперация 

»Сточар« 

ДимитровградНародна
носии

Честити ПРАЗНИКА НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО на 
Димитровградско на всички земеделски производители, 
коопераитн и потребители. <

„СТОЧАР" е известен производител на млечни из
делия,’ конто се търсят и на чуждестранния пазар.

Кооперацията услужва на населението с механиза
цията си, върши нзкуп на земеделски продукти и но до
битък и продава млечни и други изделия на населението.
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Интересна история

МАНЧИНЕ 

3 0 Д И Й Е
Римски императори 

от нашите предели
смел и добродушен владетел, 
правил опити да осигури мир 
на страната и да я уреди. Из 
сушавал блата и мочурища» 
като ангажирал войските си. 
Но войниците нямали смет
ка да се занимават с мелио- 
рисваие на земите, защото 
във войните забогатявали от 

разбунтували 
срещу императора. В бунта 
Проб загинал след петгодиш
но владичество на римския 
престол.

Историята е забележила, 
че в древния Рим са цару
вали точно 273 императора, 
между които е имало и до
бри, и лоши, и способни и 
неспособни. Но интересното 
е това, че сравнително дълго 
Римската империя са управл 
явали императори, които са 
се родили в пределите на на 
шата страна.

ДЕЦИЙ ТРАЯН ОТ МИТРО- 
ВИЦА

славу. Ама за събиран>е на 
откосйе ноБе нема да си пре 
бию од варканье. Мушкото 
нема млого аир да види у 
животат. Че йе работник у 
Услугу” и постояно че га 

пцую што нема вода у Дими 
тровград, та млого че се му

момчето 
избийе зубитину подлогу, 

пак нской че 
за преоруванье на ньиву.

За морал — не питан. Ро
дени су у знак на девоиъу, 
ама никикъв срам нема

оти тека било модер-

Еве да си наставим вражу 
кагьето:

ЛЪВЧЕТА су тия що се ро 
Амаде през юли и август, 

нема да су истинсИи лъвове 
и лъвице, що опашБете че 
ним су малко овче. Голем 
късмет че имаш. Тата че но
си, мама че меси, а опи че 

Ама

да
имаю, 
но са.плячка и се

чи.
А женското и оно муку че 

сакаюКАНТАР. Важи за родени 
септембар и октомбар. си има. Нема да га

оти че има белегу
ручаю асъл ко лъвове, 
тека нема да йе довека, 
после голем зор че виде 
рану, додека нажуле шик» од 
работа.

през
Е тия че буду — мамката си 
траска. Щом науче азбукуту, 
че вану млого да чету. Се од 
чикове и стартове и адамие 
и кремичЬи че уче, та од че- 
теиье че стану разокави. Те
бе гледа, мене види, де! Ама 
оно нема да йе толкова од че 

слиБе

та момчетия 
на слепото црево, та нема да 
ним арексуйе. Ама 
си намери капак 
само малко че почека.

за
Има предания, чс той е за- 

лозя във Фру- и она ч*. 
ко свака

Първият наш земляк на 
римския престол е бил Де- 
ций Траян, император на 
Рим от 249 до 251 година на 
нашата ера. Той се родил в 
едно село на петнайсетина 
километра далече от Срем- 
ска Митровица, която тога
ва се наричала Сирмиум й 
по името на която днес се 
нарича нашият Срем. Но то
ва.не е император Траян, по- 
корителят на Дакия (Румъ
ния), който е живял стотина 
години - преди този. Когато 
римските легии избрали Де- 
зий за император, Рим бил в 
тежко положение. Герман
ските племена постоянно на- 
нахлували от към Рейн и Ду 
нав, по северната граница 
на империята. Освен това в 
страната върлувала чумата, 
а християнството като чер
вей нагризало темелите на 
някогашната мощна импе
рия.

садил първите 
шка гора.

Мупкото че йе яко и мър
зеливо, та може и тупандж- 

стане, и поляк да сеДИОКЛЕЦИАН ОТ СОЛИН, 
КОНСТАНТИН ОТ НИШ

ЛОВДЖИЯ — Важи за ро
дени у новембар и децембар.. 
Момчето че йе млого умно и 
че се учи. Щом започне рабо 
ту че забогатейе и че си ку
пи велисопед, та млого де- 
войъе че му върлье окб да 
га узну. А оно нема да се 
ожени за нийедну, а че си 
узне удовицу с млого паре. 
Щом ъи поарчи, че ване ши- 
шавуту и никой 
знайе куде се йе скутал.

А девойчето че йе убаво 
ама нервозно. Постояно че 
дума нервозна сам, болу ме 
нервити. Требе да се лекуйе 
със соду за сапун или с цед%| ' 
от пепел, ако сака да стане 
здраво. За по сигурно па има 
и друг лек — нека си тури у 
пазукуту поганца. Тъгай или 
че се излекуйе или съсве че 
искукурига.

пя да
ване, ако йе на село. Ако пак 
йе градско и мине през шко- 
лю, ко куче през росуляк, че 
ване плавезат, што га кими- 
калка окаю по градсБи и не 
ма млого зор да си дава да 
писуйе с нега. Да га не арчи. 
Женското па че йе млого че 
паво, та млозина че га запо- 
мне по това. На копанье и 
на жетву нема млого да оди, 
а у град само премену 
обиче. На плажу ка иде че 
лежи на мешину и ако зас
пи, че сънуйе лоши сънове. 
Ка се зажени, че лъкне на 
бащу и манБу ньой, ама тия 
што га узне скоро че върли 
подковете от муку.

гле-теиье, колко од 
дагье.

Едни от най-известните ри 
меки императори, роден в 
наши предели е Диоклециан. 
Родил се е близо до Солим, 
недалече от Салона (днеш
ния Сплит). Наситил се 
владичество, той се прибрал 

рай, където предва- 
величест-

Зарад щва силно ученье че 
поизуче школи» и че 
чиновници и златна 
че си купе да поскутаю разо- 
кавото и да изличаваю 
млого паметни.

стану
очила

па
на

в своя к
рително построил 
вен палат, в който и умрял 
през 311 година. Останките 
от Диоклециановия палат 
стоят още.

нема да га
Мушкото че йе голем къ- 

щовник. Паре че събира и 
све че си има, ама па свет 
никикъв 
А женското убаво че се оже 
ни. С мужатога 
споредуйе. — Само у поне- 

г, чет- 
бию, а

че

нема да посветуйе.

млого че сиКОНСТАНТИН ВЕЛИКИ 
се е родил в Ниш през 274 го 
дина на новата ера. Бил вла
детел от 324 до 337 година. 
През властвуването си осъ
ществил замисъла на Диокле 
циан за единство на държа- 

власт

делник, торник, среду 
въртак и петак че се 
у друБи дни че си живую и 
че се лекую. Ка ньой мужат 
умре, и 
чи три

ДЕВОЙКА. Тая е зодията 
на авустенчета и септембар- 
чета. Све че ним иде от ру- 
Не. И у село че работе, и у 
вабрику че печале, ама се не 
ма да ним егнза; та че стану 
приватници. Момчето че ста 
не сладкарин, а девойчето пе 
вица, и че йе млого убаво. Че 
има убави бели зуби с гуме-

Деций бил смел воин. Ко
гато сина му загинал в бор
ба с варварите, той казал на 
войниците, които го утеша
вали: „От загиването на е- 
дин воин държавата няма да 
пропадне”. След това повел 
войските срещу Готите, но 
при преминаването на едно 
блато, когато пробивал после 
дните вражески линии, той 
потънал в блатото. Не мо
гли да намерят ни тялото му. 
КЛАВДИИ ОТ ДАРДАНИЯ 

. Наследник и отмъстител 
за смъртта на Деций е Клав- 
дий. Този римски император 
също е роден в нашите пре
дели, даже близо може би 
до нашия край. Областта Да- 
рдания се простирала от Кня 
жевац до към днешния Ти- 
тов Велес. Той бил истински

че отка- 
па н>е-

она 
дъна

га, ама од муку, че нема 
с кога да се бийе, а не оди 
жалос.

вата и неограничена 
на императора. Той прехвър
лил столицата си от Рим във 
град Визант на Босфора, ко
йто по негово име бил наре
чен Константинополис. Това 
е сегашният Цариград. Той 
е първият римски владетел, 
който дава свобода на хрис
тиянството като движение. 
Това обаче не го е направил 
като вярващ християнин, но 

политически 
Християните му били необхо 
дими за разплата с неговите 
политически 
Той бил суров император, по 
добно на мнозина други та
кива.

ПъРЧ. Унукат ме мене 
искара пърча, ама неговото 
гледане йе друго. Пърч йе зо 
дията на тия што су се роди
ли од зимнога св. Николу до 
куде зад Василов дън. Мом
чето цел живот че си тегли. 
Че накоти целу сурию деца, 
та ушити че му изеду и че 
се ване на работу ко соция- 
лан тип. У некою вабрику че. - 
га туре за ношнога пазача та 
барем там да си поспи; ако 
дом не може.

СТОНОГА. Тия су родеш 
у октомбар и новембар. Маг 
го че су търчомочави и се 
че варкаю. Ка йеду, ка збо- 
рую, ка отоде на оро или на

по причини.

Може би не знаете, че...противници. Девойчето че не по с къс
мет. Че йе млого убаво и ск
ромно. Йоще од петнайес го— Метричната измерител

на система е въведена в Сър 
бия на 1 януари 1883 година, 
в покрайнините, които били 
под Австроунгария е въведе
на на 1 януари 1876, а в Бос
на и Херцеговина едвам през 
1912 година.

XXX
— От хиляди цветя 287 ви

да са чисто бели. След бели#, 
цвят най-много има жълти .— 
220 вида и сини — 144. Вио
летови са 72, а зелени 36 цве
тя. Портокалов цвят пребла- 
дава в 12 вида, с преоблада
ващ сив цвят са 4 и само два 
вида имат черен цвят. да дри 
бавим и това, че 90% от цве
тята не миришат.

дине че ване да луня натам- 
навам та бърже че га ожене. 
С първотога мужа че йе мло 
го добре, с друготога йоще 
по-добре, с трейБотога — йо 
ще по-добре,

ИМПЕРАТОР ОТ БЕЛГРАД

Това е римският владетел 
Йован, роден в околността 
на Белград към 331 година. 
Владеел от 363 до 364 година. 
Той бил едър. на ръст, но 
слаб воин и загубил войната 
с персийците. Обичал живо
та и сладостите му. Много 
пиел. Така и умрял. Една 
вечер много се напил и сут
ринта осъмнал. мъртъв.

„Интерпреглед”

исполин по ръст и смелост. 
Воювал срещу Гостите при 
град Ниш и ги сразил жесто 
ко. В боя загинали над 50 хи
ляди Готи. Клавдий обаче 
умрял от чумата в Сремска 
Митровица.

с четвъртотога 
— най-убаво. Ама чък с пето 
тога че се запише при попа- 
тога и че разбере че вече йеххх женьена.

Добре че си йе и със здра- 
вйето, ако не руча месо. ОйЙг 
дал бог по нашият край га 
нема съга, та нека се не бойвг 
от болку.

— Негрите са доведени в 
Америка за първи път през 
1503 година, кратко време 
след колонизацията на Но
вия свят. Довеждали ги като 
роби за работа по плантаци 
ите и сечене на горите.

ххх

— Най-старата винова лоза 
на света се намира във Фран 
ция, в Шарамт. Тя е на 150 
години и има 79 сантиметра 
диаметър.

ИМПЕРАТОР ЛОЗАР

Известният римски импера 
тор Проб съшз е роден в 
Сремска Митровица. Бил

Те тека!

А наздравйе вражуканье- 
Манча

Тези ДНИ 

в чаршията
м».
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празника
Общинската

Димитровград
»ТЕТЕКС« - Тетовоскупщина

В 1!
Потребители ако желаете да бъдете 
елегантно облечени, трсете тъканите 
на ТЕТЕКС! Тъканите на ТЕТЕКС,

|||
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ В КОМУНАТА

ЧЕСТИТИ освен в магазините навред из страна

та, можете да намерите и в магази

ните на конфекция „СВОБОДА” — 
Димитровград.

8 СЕПТЕМВРИ 

Деня на освобождението
ОТ ФАШИЗМА КАТО ПОЖЕЛАВА ВИСОКИ ЗАВО

ЕВАНИЯ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА СОЦИАЛИЗМА

Винаги ще вървите в крак с мода

та, ако се обличате в тъканите 
ТЕТЕКС — ТЕТОВО!

!1ш на

I И КОМУНАЛНОТО СТРОИТЕЛСТВО

1:::::
СОУР »ТЪРГОКООП« 

Димитровград
Конфекция »Свобода« 

Димитровград
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ ОТ ДИМИТРОВ

ГРАДСКА КОМУНА

1:::
Ш На всички граждани от Димировграсдка комуна

честити

ЧЕСТИТИ

ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ДИМИТ

РОВГРАД ОТ ФАШИЗМА — 8 СЕПТЕМВРИ 
„СВОБОДА" ПРЕДЛАГА ЕВТИНИ, МО

ДЕРНИ, СЪВРЕМЕНИ ОБЛЕКЛА ЗА 
МЪЖЕ, ЖЕНИ И ДЕЦА.

ДЕНЯТ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО ОТ 
ФАШИЗМА — 8 СЕПТЕМВРИ

КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ПО-ВИСОКИ УСПЕ 
ХИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛ
СТВО

Ш1!• -

1I „Търгокооп" снабдява гражданите с про
мишлени хранително-вкусови и други 
видове стоки. В магазини на „Търгоко
оп” винаги ще бъдете обслужени бързо 
и ще намерите търсените стоки. 
Купувайте само в магазините на „Търго
кооп"!

II::::: [Н!Н1 Граждани, купувайте в магазините на 
„Свобода", защото това значи, че имате 
изискан вкус.

;;;;;
ш
ШII Унион — Белград — Мотел 

Димитровград
ш ■:Строително предприятие 

»ГРАДНЯ« - Димитровград
ш II :

:
:::::уш
Ш

На всички граждани от Димитровградско 
честити

ЧЕСТИТИ

::::: __ ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕ-8 СЕПТЕМВРИ 
НИЕТО НА ДИМИТРОВГРАД ОТ ФАШИЗМА

1111

Деня на освобождението 

от фашизма 

8 СЕПТЕМВРИ
от Димитровградскона всички граждани

I осведомяваГРАДНЯ” същевременно

че строи евтини, уютни и 
жилищни постройки. За про 

предприятия и други заинтере- 
търговски, административ 

видове обекти.

I гражданите,

съвременни
Граждани, посещавайте редовно МОТЕЛ 
ДИМИТРОВГРАД, понеже там ще бъде

те обслужвани бързо със специалитети 
и алкохолни и безалкохолни питиета.

мишлени

совани строи

: ни и други

\

Ьтяштттттт.. Страшщя Ц
1 СЕПТЕМВРИ 1972,БРАТСТВО ■
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Музеят на революционното движение в Трънско. Малци
на можеха да го видят, защото малко чехли имаше и тря
бваше да се чака.

&
'• Т.

Свиждането при 

Слишовска могила
На 27 август тази година имаше свиждане за юго

славски и български граждани при Слишовска могила в 
НР България, на 2 км от югославско-българската граница 
при с. Стрезнмировци.

Съборището посетиха около 12—15.000 души от две
те страни. На общата трибуна в центъра на съборището 
в продължение на 4 часа трая съвместна културно-забав
на програма, която не беше така издържана, както пре
дишните години .

Продаваха се от българска страна само хранителни 
изделия. Промишлени стоки не се продаваха, освен ми
нимално количество текстилни и порцеланови произведе
ния — на два щанда. Гостилничарските обекти бяха съв
сем скромни. Размяната на парите 9 динара и 20 стотинки 
за един лев не задоволи югославските граждани, тъй като 
знаят, че при Криводол 5 динара са сменявани за 1 лев, а 
при Славче 6:1. Това бе от полза за контрабандистите. 
Югославските граждани рядко сменяваха динари за лево
ве в банката. Българските граждани пък на групи чакаха 
всяка югославска кола и свои познати и купуваха стоки 
от тях. Особено голям интерес имаха към грамофонни 
плочи, дъвки, шоколад, ризи, чорапи, обувки и др.

Югославски граждани посетиха добре уредения, от
крит тази година, Музей на революционното движение в 
трънския край. Някои обаче се отказаха да го посетят. 
Много се чакаше, защото хората трябваше да обуват че
хли, за да не замръсят пода при разглеждането на изложе 
ните предмети.

Паче свиждането се проведе в пълен ред.

Слишовска могила — памет
никът на загиналите

На обща естрада четири ча
са трая съвместната програ
ма, но беше по-слаба от лани

а . 1ШшМ. Величков

I- 4 Шв
ф:, едИ-ЯНд-л*-? -.-шля

!

шс

'

, »Л% ;

петнадесет хиляди души имаше на свиждането. Всеки 
терес познанства, търговиика, развлечение. Може би 

ден на братската среща.
Все повече се чувствува нужда от това да се продават на 
съборите и промишлени стоки. В такъв случай не би има- 
ло такива картини — да се чака всяка кола и да се търсят 
контрабандни стоки.

си е имал някакъв ин- 
мнозина са доволни от този
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