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Пленум на околийския отбор иа ССРН в НишВ Бабушница жътвата привършва

Резултати - над очакваните БЕЗ ПАУЗА В ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ
—изтъкват в земеделска кооперация »Единство«

В бабушнишка община жт>т на 
вата на ■ високодобивни сорто 
ве пшеница вече 1гривършва, 
докато на домашните сортове 
е в ггьлен разгар- Тази годи
на земеделската кооперация 
„Единство” в Бабушница за
ся в производствено съдру
жие с частни стопани около 
400 хектара с високодобивна 
пшеница. Добивите тази годи 
оа се движат от 40 — 45 цен 
тнери на един хектар. Такива 
до6иеи се получават само 
при най-благоприятни клима 
тически условия. Оше по-доб 
ри резултати са постигнати

Тези дни общинските отбори 
на Социалистическия сък>з ше 
изготвят правилници за провв 
ждаце на предизборна дейност.

В заключенията на пленума 
се изтъква, че трябва да се 
настои за разгьрщане иа ши
рока политическа дейност във 
всички общественополитнчеС' 
ки организации през лятото, 
защото предстои важна поли- 
тическа задача — избори в ор

На заседанието на околигеекия отбор на Социцлисттви» 
сквя съюз. в Ниш, състояДО) се на 10 поли, бяха .обсъдени под- 
ютовкигте за предстоящите избори в организацията и подго
товките за чествуване на 20-Годишнината рт освобождението 
в околията-

Доклад по въпроси за предстоящите избори в организа
циите |на Социалистическия, съюз изнесе Бранислав Павлович.

На пленума прпсъствува Радован Пантовнч, член на ЦК 
на СКС и секретар на Главния отбор на ССРН в Сърбия.

комуните също ще бъдат в дне 
вен ред.

На пленума се изтъкна, че в 
Течение на предизборните раз1

кооперативното стопан
ство б Бабушница. където са 
приложени по високи агроте
хнически мерки. Добивите на 
дминаЕат и 50 центнера от е- 
д'ин хектар.

Според преценка на специа 
листи и добивите от домашни 
те сортове тази, година ще 5ъ 
дат по-добри.

Добивите на частните сто
панства се движат от 25—30 
центнера, което в сравнение 
с добивите от ви.сокодобивни 
те пшеници е чувствително 
по-малко-

През тази есен в организаци
ите на Социалистическия съюз 
ще се проведат нови избори. 
В подружниците и местните ор 
,‘цанизации на СоцИ|алиаги,чек)ч 

съюз и в Околийския от- 
жива по- ШГ'" ~кия

бор вече се разгърща 
литическа дейност. От страна' 
на Изпълнителния 
Главния отбор на Социалисти
ческия същз на Сърбия вече е 
изготвен план за провеждане! 
на изборите. Така изборните 
конференции по подружниците 
и местните организации на Со 

съюз ще се

А'
. у/:; -!•' V

■; ';;- ",■.

отбор наМ. Денчев ж-
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ДЕНЯТ НА БОЕЦА 

ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВУВАН

Ш гал иетическия 
проведат от 1 до 15 ноември, 
общинските — от 1 ноември дб 
31 декември, а околийската пз 
борна конференция в Ниш е 
насрочена за 20 януари 1965 го) 
дина.

3 а

устроен околийски събор на го 
раните, в който участвуваха гс* 
райските организации от Вла- 
сина, Враня, Власстинци, Кли 
сура, Сурдудица и Босилеград. 
Отделни горански организации 
се представиха пред многолюд 
ката публика с подбрана про
грама на танцови състави, ре
цитации и други номера. В ес
традната част от програмата 
взе участие и дружеството ,,А- 
брашевнч” от Лесковац.

Горанската организация от 
Босилеград се представи с фол 
хлорни и танцови изпълнения- 
Особено въодушевление всред 
щНЗликата предизвкиа нзпълне 
ннето на няколко народни пес
ни от страна на Анка Захарие-

В. В.

В навечерието на 4 юли в 
Босилеград бе устроена търже 
ствена академия на която меж 
ду другите настъпиха младежи) 

актив и ЮНА и!

В течение иа широката пре
дизборна дейност в организа- 
цтшгге на Социалистическия съ 
юз най-обстойно ще се разучат 
Тенисите за. организационно3 
политическия опит и задачите 
на ССРН в обЩинната.От друга 
страна предизборните конфере 
нции в Социалистическия съ
юз ще бъдат още една възмож 
ност за разработване и внедря 
ване на Основните директиви 
за предконгресна дейност в пъ 
рвичните организации на Съю 
за на комунистите.

Подготовките за Осмия кон
грес на СЮК и изготвяването 
на седемгодишните планове в

. А/Аот градския 
изпълниха културна програма 
На следващия ден се състоя 
събор на- местността Буков 
рид, в който взеха участие бор
ческите организации ст Боси
леград, Търговице, Дървени 
град и Радовница.
, На събора бяха евоцирани) 
спомени за Деня на боеца, а 
след това бе устроено общона
родно увеселение. Също така 
бяха
върху паметниците на загинали 
те воини в борбата.

Освен това, във Власина ба

Изглед от Ниш
членски внос и други.наисквания в организациите 

Социалистическия съюз ще гря 
бва да' се излъчат и кандидати 
за новите ръководства. При то 
ва, този път ще се държи по
вече сметка за по-широко в-клю

на Социалистиче- 
подготовка за Ос- 

СЮК.
подготОвкпте 

за чествуване двадесотогодиш- 
освобождението. бт

ганизацните 
ския съюз и
мия конгрес на 

По отношение

иината от 
фашизма се каза, че почти вси 
чки общини са изготвили пла^ 
нове. Подчерта се обаче, че за 
възобновяването на възпомена 

плочи п откриването на 
издаването на

чване на непосредствените про 
изводители, младежи и жени. 
Освен това последователно' Ше 
бъде приложен и принципът за 
.ротация и реизбормост. Така 
в новуте ръководства 
зат най-дейни членове.

В течение на предизборната 
дейност ще се оцени дооегаш 
ната дейност. Като най-важна 
задача вече сега. се изтъква по
ощрението на критериите за 
приемане на нови члиове в ор 
пшзащпште, както и разреша)- 
ването на редица организацио 
шпт проблеми — събиране на

венциположени и

ва.
теднн
нови такива, за 
разни публикации и пр. 
безпечени средства, но има слу 

общини да се

ще вля-
са о-ПРЕД ПРАЗНИКА НА СВОБОДАТА

чан и в някои 
прекалява.
Зае се становище да се пазиОсвобождението ва Димитровградско ще 

бъде тържествено отпразнувано мярка.
М- А.

Димитровград, Петърлаш, Сми 
ловци, Т. Одоровци, Поганово, 
Д. Невля, Одоровци к, други се 

ла. Същия ден в село Камениу 
ца ще бъде открита възпомена 
телиа плоча в спомен на два де 
-сетогодишницата от формира
нето на царибродския парти
зански отряд, който 
си акция е направил в Камени 
ца. След тая акция, проведена 
през средата на юНн 1944 годи
на престана да работи първата 
Фашистка обшила в Димитров 
градско. На тържественото от 
кргшине ше ггрисьствуват бон 
ци от партизанския отряд и
населештето от Висок. Съще
временно група бойци ще 
ти село Бачево, къИ.сто са из? 
правени първите връзки меж
ду отряда и бойните групи в 
Димитровгра д.

В чест на празника на- 
дата се предвиждат още много 
културни манифестации. В ско 
ро време ще започне фпскулту 
рно съревнование за Купа на 
свободата и съревнование меж 
ду. най-добрите певци в общн- 

. На 8 септември ще бъде 
провъзласен най-добрият певец 
в комуната. За победителите в 
тези съревповаиия се предвиж 
дат отделни награди.

А в училищата в наачлото на 
септември бойци от партизвн 
екип отряд ще изнесат спомени 
от патризпаското движение и 
освободителната война.

Ня 8 август т. г. спомените на 
някои бойни ще бъдат записа
ни на магнитофо-нпа лента. 

Централните тържества ще 
на 7 и 8 септември в

Според плана на отбора за 
празнуване на освобождението 
на Димитровградско от фашис 
тко робство се предвиждат го
леми тържества във всички се 
дища на комуната. Тези дни за 
почнаха сериозни приготвящ?, 
ния. Отборът е поканил есички 
партизани от цариб-родския 
партизански отряд „Момчил 
войвода”, да изпратят свои спо 
мени, според които да бъде из 
готв,еи.а-кетср.-дяуа на страда-

СТАТУТИТЕ 

СЕ БАВЯТ
■станат

Димитровград. Па тържетвеио 
то събрание в Дйлштровгг.ап 

присъствуват всички бойцй 
от отряда, ятаци и други съ
трудници. В деня на освобож
дението на Димитровград — 8 
септедг.ври ш-е бъдат положени 
венци пред паметниците на за
гиналите бойци от войната и

где първата п •
Значението ма специалистите за квалифициране и навре- 

меркп във всички области иа жнвотцметшо предприемане на 
и работата-май-добре чувствуват неразвитие комуни, които 
най-малко- ги имат. За повече от една година,, от както тряова 
ще да започне изготвя пето на 'статутите в нашата община* 
твърде малко е направено върху изготвянето на^иезисите и 
проектите в трудовите организации и местните общности — 
ни уведомиха на неотдавнашното заседание иа комисията за 
пвготвяие на статута иа' Общинската скупщина в Димитров*, 
горд. Паралелно с това се констатира, че и ония малък брой 
специалисти в общината са претрупани с текущи и други -ра
боти и не са били в състояние всестранно да се ангажират 
върху такива студиозни задачи.

От 31 трудови организации/ -които трябва да имат свои» 
статути', само в комбинат „Димитровград" и конфекция „Сво
бода:" е направено нещо в тоза •отношение, докато в земеде
лските кооперации оше нищо не се предприема в този смисъл. 
Остава за твърде кратко време да се навакса (загубеното и до 
септември във всички трудови организации да се очертаят кои 
цепйните за -вътрешната организация иа предприятията, ко
операциите и учрежденията, за разпределението, понататъш
ното раввитне, обществените отношения и т. н. и да се. пристъ 
хш към формулираме на предварителния проект на основния 
щзавен акт на трудовата организация.

За да може поставената задача да, се изпълни възможна 
по-добре, на заседанието е прието предложение па пред- 
седатбетвото на Общинския синдикален съвет в работата да 
се ангажират професионалното дружество иа правниците и 
икономистите и обществено-политическите дейни, така че вен- 

трудови организации на време и -добре да осъществяват 
тази важна обществено-иолтиическа задача. М. Б.

посе

свобо

У/,

У:УУ'' ■.

пата

чки

Бойци оа* VII сръбска бригада В. Ни*.
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Пред Осмия конгрес на СЮК Морис Торес /
IПленум на синдиката 

за жизненото равнище
Па 12 юли, в 20 часа, умря миньорско семейство. Като три 

на 64-годишна възраст от с-ьр- надесетогодишш работи в мили 
дечен удар председателят на те. През март 1919 година ста

ва член на Социалистическата 
партия, а от основаването на 
Френската КП през 1920 година, 
за което има заслуги, член на 
партията. От 1923 година става 
функционер на френската КП, 
а след една поуина е избрат за 
член на Централния комитет. 
През 1925 година става органи 
еационен секретар на Централ 
ния комитет, а през 1930 годи
на, след няколко годишен за
твор и нелегален живот става 
генерален секретар на партия 
та и остава на този пост до май 

\ тази година, когато бе избран 
| за председател на ФКП — пост 
I установен за пръв път в тази 
I партия.

В рамките на предконгрес
ната дейност, а по инициати
ва на Общинския синдикален 
съвет на 11 юли тази година 
в> Димитровград се състоя ра 
зширен пленум по въпроси 
за жизненото равнище на гра 
жданите в комуната. На пле 
нума, освен членовете на Об 
щинското синдикално вече, 
лрйсъетвуваха.. и членовете 
на Общинския комитет на 
СК и Общинския отбор на 
ССРН-

Пленумът обсъди и първи
те подготовки за провеждане

— улици, пътиШа, електрифи 
Циране на селищата, построя 
вале на водопроводи/ и пр—ко 
ето се отразява върху жизне 
ното равнище.

В тази насока ще се подчер 
тае и недостатъчната дейност 
на обществено-политичесйсите 
организации и културни ин
ституции, които всяко начи- 
нение пречупват през призма 
та на динара, а съвсем малко, 
или изобщо не действуват за 
превъзпита валето на гражда 
ните, издигане на културното 
равнище, пряко свързано с 
бита и поминъка.

труда в стопанските организа 
ции, производствените нави
ци, и селското стопанство.

За по-конкретно разяснява 
не ще приведем някои показа 
тели-

'}

т

Само в стопанството нето- 
личните доходи през 1963 го
дина са възлезли на над 275,5 
милиона динара, което е за 
16,4% повече в сравнение ос 
1962 година. Или средна месе 
чна заплата на зает през 1963 
е била 17.821 динара срещу 
15.312 през 1962 година. Пре
сметнато

ШтШ
У;‘.Ц жшш ■жп

т,
ш у Торес е заемал важни посто

ве в Комунистическия шкерна 
1щонал: от 1928 юдина до 1,43 
голина е член на Изпълнител
ния комитет, а от 1939 година 

Френската комунистическа па- до 1949 година е член на Прези 
ртия МОРИС ТОРЕС. диума на Изпълнителния коми

Животът на този известен ко тст на Комунистическия интер-

ЙЙШ
Морис Торес

проценти през

Широката, всеобхватна и 
конкретно-изчерпателна дис
кусия показа, че за издигане мунистически деятел се угаси, национал.

кЬгато със съветския кораб В живота на френската репу 
,Литва” пътуваше от Франция блика е играл видна .роля като 
за Съветския съюз. Смъртга народен представител на гру, 
настъпя, когато корабът плава пата на ФКП и като член на 
ше в Черно море, между Иста правителството, 
мбул и Варна. Торес бе изтъкнат борец за

В сутрините часове корабът мир и мирно съвместно съще- 
с тлешште останки на Торес ствуване, за единство между ко 
хвърли котва във Варненското мштистическите партии, 
пристанище, откъдето Ст,е спе
циален самолет тялото бе пре 
месено в Париж и изложено в 
тържествената зала на община 
та в предградието ИВРЮ.

на жизненото равнище ще тр 
ябват /га се: впрегнат, всички 
о бще фг в е но^п о лит и ч ес к и ф а к 
тори, на първо мгясто Синди
катът и Съюза на комунисти 
те, да се проследят условията 
възможностите и начините и 
съответно на тях предприе
мат конкретни мерки. „Безумие е — бе казал вед

нъж Торес — да се цели изгра
ждане на социализъм върху ра 
ввалини, както пишат китай
ските ръководители.,. Никон

войната

За тази цел накрая бе 
брана тричленна комисия за 
изготвяне заключения по до
клада и разискванията, кои
то по-късно Ще бъдат дадени 
на всички обществено-полити 
чески и стопански 
ци, които да ги 
живот възможно 
цялостна форма-

из-

В сряда тялото му бе пренесено 
в Централния комитет на ФКП, 
откъдето днес в 15 часа ще т-ъР 
гне траурното шествие. Тялото 
ка Морис Торес ще бъде погре

та няма да считаме 
като средство за победа на со
циализма, а когато казваме, че 
ще спасим .мира, това не е ка- 

_ _ _ питулация, това е нашата бор
бано днес в гробищата Пиер ба за социализъм".
Лашез.

организа- 
проведат в 
в пълна иЕдин цех в „Циде”

на предстоящите избори в 
Социалистическия съюз-

* Югославските народи приеха 
Морис Торес е роден през с голема скърб вестта за смър- 

1900 година в село Ноел-Годо в та на/ този изтъкнат комунист.1963 година заплатата е по- 
висока с над 161/» от 1962 го
дина, а с 27% от 1961 година.

Тези данни, обаче, са отно
сителни, защото жизненото 
равнище на гражданите не 
се утвърждава само според 
личните доходи* т. е. пряКо и 
ли косвено свързано с реди
ца други фактори.
Не без значение са снабдява 
нето и търговията, цените на 
поизведенията за гшгроко; / по 
требление, които също са в по 
стоянно покачване, а които в 
Димитровград, твърде често 
еа неоправдано по-високи ог- 
колкбто в Пирот, Нищ и дру 
ги градове.

Също така неуспехът на 
някои стопански организации 
чиито годишни загуби се по
пълват из общинската каса 
замръзват разрешаването на 
отделни комунални въпроси

Ст. Н.

Редом със стопанското раз 
витие на комуната — се каз
ва в доклада, направен от 
председателя на Общинския 
синдикален 
Митко Томов 
равнище на гражданите в Ди 
миггровградско отбелязва пос
тоянен растеж. Обаче 
край това нарастване Димит
ровградска комуна в това от
ношение е под равнището в 
околията, републиката и Фе
дерацията.

Съществуващото 
ние се обяснява: първо, с кра 
йна

ДОСТАТЪЧНО МЛАДЕЖИ В САМбУПРДВИТЕЛНИТЕ ОРТАНИ
съвет, другаря 

— жизненото
Съюзът на 

Димитровградско 
бъде

на СЮМ в Димитровград, 
което чрез информативни дан
ни бе проследено провеждаенто 
на изборите за самоуправител 
ни тела в трудовите организа
ции и земеделските коопера
ции.

Че наистина младежите 
заели своето място в самоупра 
вителните тела на стопанските

младежта в 
може да 

доволен от броя на 
младежите, заели място и ръ
ководни постове в самоуправи 
телните тела на стопанските ор 
ганизации.

Това доверие бе спечелено с 
оживена дейност и ангажира
не на младежите в 
отрасли на обществено-полити
ческия и стопански живот в 1 
предприятията. Тяхната настой 
чивост за развитие и стопан
ско укрепване на комуната, 
стремежът им да следят и ре 
шават проблемите в своите сто 
пански организации — показа
ха, че не са безразлични към 
съдбата на своето предприятие.

Такъв извод бе направен на 
последното заседание на секре 
тариата на общинския комите^

на са

организации свидетелствуват 
цнфрените данни, които показ 
ват — във вкупно девет работ 
нически съвети са избрани 13 
младежи от вкупно 164 членове, 
което число е също задоволи-

и по-

Макар че младежката орга
низация не е провеждала спе
циални събрания за провежда 
не изборите за самоуправител- 
ни тела в стопанските органи
зации — се посочва в информа 
цията — 
пресната

.различни телно, когато се има пред вид, 
че броят на младежите на села 
е съвсем малък.

Заседанието на Секретариата 
на ОК СЮМ в Димитровград 
заключи с извода, че младежи 
те-членове на работнически и- 
ли кооперативни съвети по на- 
стоящем трябва активно да съ 
действуват за приемане и ожи 
вотворяване най-правилните ре 
шения.

в унисон с предкон- 
дейност и съгласно

положе-

препоръките на висшите пар
тийни и общински форуми, а 
в съдействие с останалите об-

изостаналост на ко
муната и 
дица субективни причини, ко 
ренещи се върху липсата на 
добра производителност на

второ, ре-
ществено-полнп /.чески организа 
ции, младежта е намерила и за 
рла мястото си в самоуправите 
дните тела на стопанските ор
ганизации. С. Н.

Една година от катастрофата в Скопие налиЗационната и електричес
ката мрежа, всички връзки на 

■големия град със света.
Югославските народи първи 

се притекоха на помощ на ско 
пянци, а след това човешката 
солидарност намери пълна из* 
я-ва в помощите, 
от почти всички страни на све

таени сгради. Стопанството 
Скюпие, съчиняващо 38% от 
македонското стопанство, кое
то тежко бе засегнато от земе 
тресението, отбеляза през тази 
година по-добри резултати, от- 
когато и да било по-рано.

Животът на жителите

на и др., в самия град, протича но 
рмално. Радостите на живота 
пак са върнати. А за това е за 
служила цялата общност на ю 
гс-/ авекте народи и дъ шоко 
проявената човешка солидар
ност на света 
столетието, както бе наречена 
упоритостта и устремът да Оъ 
А ат заличени раи :тте. М. Н . Н.

Подвиг на сшолешиешо
Преди една година, на 26 ю> 

ли, в 5,17 часа силно ха ранени в развалините на» 
сто и Авадесетхиляддия град; 
90 на сто жилищни и обществе 
ни сг.ради бяха сринати; ушм 
щожени бяха водопроводът* ка

земетресе 
ние разруши столицата на СР 
Македония Скопие. Към 4.000 
души намериха смърт или бл-

г.одвигьт иапристигащи в се
лищата Гьорче Петров, Лиси
че, Драчево, Тафтадидже, Козле

та.
Анес след една година жи

вотът в Скопие е нормали зи- 
ран, въпреки честите следи на 
катастрофалното разрушение. 
Няма я хубавата скопска гара, 
липсва хотел „Македония”, на 
мястото на Офицерския дом се 
га се паркират кола, отвъд Ва 
рдар, в старата чаршия стър
чат пребити минарета и зеят 
празни прозорци ...

Но Скопие живее. Шестдесет 
хиляди жители имат нови ква 
ртири. Дванадесетте нови сели 
ща — сателити, приличащи на1 
малки, съвременно обзаведени 
градове, вкупом заемат толкова 
простарнство, колкото заемаше 
Скопие преди земетресението; 
Тринадесет хиляди жилища, па 
правени или новостроени при
ютиха още седемдесет хиляди 
скопски жители. Редом с изгра 
ждането на жилищни помеще
ния бяха построени или попра
вени 57 тчилицда, 12 детски за
ведения, 22 здравни обекта, 
к-„м 40 търговски и гоешлни- 
чарски обекти и редица общес

-

ЩЯ%___е

Новопостроеното „Вл ая” в Скопи*селище



БРАТСТВО

а
ЖЪТВАТА Е В РАЗГАР

Лоша равносметка

По-големи добиви от лани Четиристотин наказания 

за половин година
В долината на Нишава 

Димитровград жътвата 
гар. Комбайнът на

край 
е в раз 

земеделска 
кооперация „Нишава" в Дим№ 
ггровград вече прибира зърно
то от коператтзиитс блоковес

Съдията за нарушения в бо- ( е наказана една група хора, ко 
силеградската община не е се | 
дял със скръстени ръце през 
първото полугодие на 1964 го
дина. Над 400 наложени нака
зания през този период са яв
но доказателство, че е така.

Наказанията са наложени за 
различни видове неспазване на' 
законопредписанията. Вос пак, 
както и през миналите години, 
най-много наказания са нало
жени по опазването на новоза 
десените места. Над 130 земеде 
леки стопани са наказани за-

хектар, от 490 хектара в коопе
?ЗЧПЯ 28 АО 30 цен1нера. От 
4,390 хектара в частния сектор 
се очаква среден добив 13 цеи 
тнера пшеница с нормално хек' 
толитрено тегло, защото

ната щеше да бъде 14 и повече 
центнера от хектар.

Това значи, че влор-кентгге сре 
дства биха могли да се върнат п 
да обезпечат значителни изли 
шеци, което ще е от интерес

ито са нарушавали обществе
ния ред в района на Лисина И 
Любатнте.

Петдесет пъти са произнесе
ни наказания на кондукторите 
„Весна кобила" зарад претовад 
ване на рейсовете. Не по-малко 
са накарани и занаятчиите, кО 
ито работят без позволително 
по домовете си. Други видове 
нарушения са по-малко.

Прави впечатление големият 
брой накавания. От това въз
никва и въпросът за тяхното 
намаляване. Глобите се оказват 
неподходящо средство защото 
нарушенията се повтарят. Дали 
ако те бъдат придружени от 
солидна разяснителна работа 
ротедприегйа от обществено-по
литическите организации нару

пшеш!

рад непозволена паша в млади' 
те горски насаждения и повро 
ди на дръвчетата. В желанието, 
•да напасват добре добитъка си 
мнозина земеделски 
пасат

стопани^ 
добитъка си в залесени" 

нанасяйки по тозите места, 
начин големи щети на младите 
гори. Преценява се, че щетите, 
направени ггоез тази година на 
Дминават 1,000.000 динара. Пред 
нина в това отношение 
райчиловч>п-ш, радцчЬвци, С|> 

босиЛеградчани. Въ

шешгята ще намалят.
В. Велинов

В Димитровград ще 
има достатъчо вода

имат

лутачни и 
преки че глобите са строги 
от 3.000 — 10.000 динара, въпро 
сът за опазването на горите е

Най-после • и Димитровград 
ще получи повече вода за пи 
ене- Оше през юли ще бъдат 
завършени работите на 
ви1я кладенец, който ще бъде 
свързан със старите два и с 
главната мрежа и нарочно 
Първия район Ще има доста
тъчно количество вода за пи 
ене.

все. още висящ.
Не малко наказания са нало 

жени и зарад щети, причинени 
на нивите. Тук обаче има едно 
явление, което затруднява съ 
дията за нарушения. За да си 
отмъстят един на друг, земеде 
леките стопани представят из
мислени искове за несъществу 
пати- щети. В този сулчай ре- 
дът на следствията се утежня 

голям брой искове остават* 
неуволетворени.

Има обаче и многобройни о- 
правдани заявки за причинени 
щети.

За неспазване на обществения 
ред са произнесени наказания 
общо 150 дена арест. Толкова

но-

в

Според изследванията нови 
ят кладенец ще дава три ли
тра вода в секунда. Доколко 
то този прилив остане посто
янен, един проблем е сне.т от 
дневните редове на конферен 

Социалистическия

Механизирана ж-ьтва ва и

високодобивни сортове ггшени 
ца. И частните стопани с коси 
и сърпове бързат да приберат 
реколтата докато врелгето е ху 
баво. Жътвата на 60 хектапа с 
пшеница на територията на зе 
Меделската кооперация „Побе
да” в Смиловци ще започне 
след няколко дни, зарад по-къ 
сното съзряване.

Покрай незначително измръз 
в а не, според първите резултати 
и преценки на специалистите в 

• Общинската скупщина в Дими 
тровград, тазгодишните доби
ви както на социалистическия, 
така и на частния сектор ще 
бъдат значително по-големи от 
дани. Очаква се от 120 хектара 
в социалистическия сектор да 
ое получат средно 34 центера от

цата не е претърпяла топлинен 
удар.

Тазгодишните добиви са поч
ти двойно по-високи от минало 
годишните и затова, че на об
ществените стопанства бяха при 
ложени комплектг-ги агротехни 
чески мерки.

Добивите на частните стопан 
ства можеше да бъдат ччветви 
телно по-високи, ако произво
дителите правеха дълбока оран, 
засяваха по-качествено семе ви 
сокодобиЕМа пшеница, обезпе
чаваха повече изкуствени тор^ 
ве и повече ползваха съветите 
на селскостопанските служби. 
По такъв начин - от своите сто
панства щяха да получат не по 
13, а 20 и повече центнера пше 
ница, а средният добив в кому

и за комуната, защото би се из 
бегнало внасянето на пшеница 
от житниците в страната. циите на 

съюз и събранията на избира
М. Бахич телите и гражданите, •••

ПРИЕТ Е ИДЕЙНИЯТ ПРОЕКТ ЗА ЖЕЛЕЗО
ПЪТНАТА ГАРА В ДИМИТРОВГРАД

Комисията за ревизия на 
на проекти при Югославски
те железници, представители 
на митницата и граничната 
служба на 9 юли тази година 
в Димитровград прегледаха 
и приеха идейния проект за 
сградата на съвместната юго 
славско-българяка железопът 
нт гара в Димитровград- Про 
ектът е изготвен от бюрото за 
проекти при Общността на 
югославските железници в 
Белград, въз основа на прие
тите концепции на заседание 
то на представители от Юго
славските железници и Бъл
гарската държавна железни-

Според преценки железопъ 
тната гара, която трябва да 
се построи, ще бъде една от 
най-модерните погранични га 
ри в страната. Функционални

за местно пътническо движе
ние. /

Освен това в проекта е пре 
двидена отделна чекалня за 
чужденци, експрес-ресторант

МалинарсшЬошо-доходен 

ошрасъл Ь селскосшойанскошо 

йроизЬодсшЬо I

Когато започна засаждане
то на малините в Поганов- 
ския район почти никой не

вярваше, че малинарството 
за кратко време Ще стане твъ 
рде доходен селскостопански 
отрасъл. Първоначалните пет
— шест хектара през 1958 го 
дина, днес достигнаха цифра 
от над 70 хектара от които 
около 40' хектара са коопера
тивни.

В младата история на мали 
нарството трябва да'сезапишат 
и имената на Стоян и Спа
сен Стоилкови, Нацко и Нико 
ла Мадовй и Никола Милев
— първи частни селскостопа 
нски производители, които на 
пример в миналата година от 
над 3 дка са набрали около 
1.700 килограма малини- Кола 
то знаем, че един килограм е 
заплащан 126 динара- тогава 
печалбата е налице.

Миналата година земедел
ската кооперация в Поганово 
и от своИте малинници и от ча 
стните е предала около 15 то 
на малини. Тази) година, оба
че, очаква се цифрата да на- 
растне на 18 тона. Досега са 
набрани над, 4 000 килограма. 
Според неофициални изказва.

ца-

В Димитровград 
образувана комисия 

по жътвата

Висок сенодобив 
в Босилеградско

Коснггбата в Босилеградско. 
пълен разгар. Преди две 

еедмпци тя започна в по-низ
ките места, а сега вече се пре 
несе и по височините. Първите 
резултати от тазгодишната ко 
ситба показват, че сенодобивът 
тази година хце бъде два пъти 
по-гол ям в сравнение с мина
лата година. Ако добивът

■чте ливади е сред 
ден, то на мелиорисаните пло
щи той е завиден.

е в
При Съвета за селско и гор

ско стопанство в Общинската 
скупщина в Димитровград е 
формирана комисия за жътва 
на пшеницата. Тя ще се ста
рае за правилното;разпреде- 
деиие ма вършачкнте и правил
на организация на вършитба 
та с 12 вършачкй, колкото и- 
ма в Димитровградско. Ще 
се предприемат мерки и за по 
пълно използване на меха
низацията н обезпечаването на 
магазини за зърното-

На първото заседание Ко
мисията разреши въпроса със 
складирането на пшеницата 

„Нишава”. 
След няколко успешни раз
говори с директорите на учи 
литцата в учебни! помещения 
в Желюша., Гоин Дол, Лука- 
вица и Бачево кооперацията 
Ще складира жита за извест 
но време, а след това на свои 
разноски) Ще белоса 
тези помещения.

Гарата в Димитровград

те решения са такива, че без 
затруднения едновременно ше 

се Извършва 
железопътна служба. Сграда
та в партера Ще има отделен 
вход за югославската и бълга 
река железопътни служби и

гардероб и парно отопление 
за всички помещения в сгра
дата-

Проектосметната стойност 
на сградата възлиза на 
500.000.000 динара.

от митническа и

Добрите добиви са резултат 
на благоприятните Климатиче
ски условия, преди всичко на 
изобилните палежи, в най-нуж 
ните моменти и увеличената. у- 
потреба на минерални торове. 
Така

М. Б.

Уреждане на парка в Бабушиица
например на мелиориса-т 

ните площи сенодббивът е три 
пъти по-висок от тоя на обикио 
вените ливади.

Увеличеният оенодобгго тази 
година вероятно 
ще се отрази и Върху животно 
въдството, кЪето хце доведе до 
увеличения броя на добитъка, 
който преди три години пора- 
ди недосгътачно фураж намаля 
зя 30 на сто.

Заслужава внимание неотдав 
нашната доброволна акция на 
младежта от Бабушиица. До 
тази година в Бабушиица нр 
Ьъществуваще мито една гради
на за отдих и почивка, макар 
че градчето наброява над 1.000 
жители.

По почин на Съюза

кооперацияЕ градина с хубави цветя и пей
ки за почивка през свободното 
време.

Грижата около поддържането 
на градината занапред ще има 
жилищната общност в Бабуш- 
ница.

положително

ния, очаква се заплащане на 
един килограм и до 170 дина- на мла-ра. дежта се проведоха няклоко до 

броволни акции като
и уреди И. Дончев 

Бабушиица
В. В. Ст. И. се уреди

I
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СПОМЕНИ ОТ ПАРТИЗАНСКОТО ДВИЖЕНИЕ
ОсГщ аСм (лгнсу
В ХРОНИКА! ПЪРВИ ПАРТИЗАНИ В ДРАГОВИТАги

Беше Пеггровден 1944 годи
на. В Драговита, в местността 
мГлог” се беше събрал много 
народ- Селото 
тоя ден кой знае от 
Млади и стари бяха дошли 
от всички села на Бурела и 
Дерекула- На поляната се б« 
ха разпили няколко кръшни 
хора- Облак прах се дигаше 
високо над насъбралия се на 
род. Така беше всеки Петров 
ден, но тази остана в споме-

ставители на местната власт 
не знаеха нищо- Те спокойно 
се разхождаха из народа. Ста 
ршият. един дебелян от окол 
ността на София, самоувере
но се разхождаше сред хора 
та на пътя за Поганово с от
крит пистолет. Изведнаж на 
събора стана онова, което се 
очакваше: партизаните влез
наха между народа- Това бя
ха двамата партизани Жив
ко Виденов и Драголюб Стан 
ксвич. И двамта въоръжени с 
пушки минаха из народа и 
застанаха на едно малко въз 
вишение, откъдето можеха 
да наблюдават насъбралия се 
народ. Музиката спря... Наро 
дът се придвижи към възви
шението, затаи дъх и започ
на да слуша думите на парти 
занина:

— Ние ви подканваме да 
спрете с предаването на рекви 
зитните стоки, зашото те са 
предназначени за немдите Ние 
партизаните, Ще ви помогнем 
Също Ще ви помогнем в бор
бата против неприятелите на 
народа-..

Всички слушаха с внима
ние- Оведнаж от долния край 
на насъбралия се народ се по 
каза старшият на горските 
стражари. Драгче се отправи 
към него насочи пушката и 
изкомандува:

— Горе ръцете!
Изплашеният началник вди 

гна ръце, изненадан- Драгче 
взе пистолета му, след това 
двамата партизани: подпомо
гнати от народа намериха два 
мата полицаи И останалите 
горски, обезоръжиха ги и ги 
пуснаха веднага на свобода.

Хората бяха много довол
ни от постъпката на партиза 
нкте- Всички ги караха на го 
сТи, изнасяха храна- На ,,Из 
ворска глава” — високия хъ 
лм над „Глог” се виждаха си 
луети на хора. На север към 
, Средни рид” също така се 
виждаха хора... Някои мисле 
ха, че това са партизани. О- 
баче тоя ден в Драговита бя 
ха дошли само двамата пар>ти 
зани, които имаха за цел да 
обезоръжат полицията и гор 
ските и да говорят на насъб
ралия се народ -..

Тая вечер, от събора в Дра 
говита хората си зтминаха ра 
дсстни и по всички махали 
на Бурела и Дерекула се раз 
казваше за случилото се. На
родът беше окуражен, защо- 
то партизаните бяха с тях-

Велибор РАЙКОВ

на по нещо друго.
Към два часа след обед ка

то мълния се разнесе из на
рода вестта, че партизани ще 
ли да дойдат на събора. Ни
кой не говореше за това от
крито. Всеки търсеше свой 
близък да му съобщи радост 
ната вест- Малко време це
лият народ знаеше за това. 
Само двамата полицейски 
стражари, горските, старшия 
та им и още неколцина пред-

празнуваше 
кога...

БЕЗСТОПАНСТВЕНО
ИМУЩЕСТВО

Близо ло Босилеград в долината на Драговищица до пре
ли три години работеше малка водоцентрала, която десетина 
.годишс снабдяваше с електрическа енергия града и близките 
села Райчиловци и Радичевцн. Когато Босилеград се включи 
във- Власинската хнлроснстема, тази централа спря.

Естествено, няма нужда от нея, защото токът е постоя
нен. Обаче тази централа стана безстопанствена. Сградата е с 
развалеин врата и прозорци, а мнозина са ое постарали да из: 
несат от нея всичко, което им е харесало: машппш части, км 
бели и друго са отнесени. А тези машини са обществено иму
щество.’ За тях са дадени обществени, пари и то м>с малко. Се
гашната стойност иа машините е значителна въпреки тяхната 
изхабеност.

.

МОТЕЛЪТ ОЩЕ НЕЗАВЪРШЕН, 

А 50 ТУРИСТИ АНГАЖИРАТ
МЕСТАПолучва се обаче впечатление, че нейният стопанин като 

че е вдигнал р-ъце или не може да намери начин да запази то
ва имущество от грабеж и пропадане. А работата е много про 
ста—ако стопанинът не иска да гп даде като основно средство 
на някое предприятие, може машините да продаде като старо 
желязо н да вземе значителни суми. Сградата пък едва ли за
служава да бъле оставена на стихията да я руши. Тя е со 
лидна постройка, все още нова, но при такава грижа, без врата 
и прозорци пропада. В Босилеград няколко предприятия ое 
оплакват от липса на помещения, а стопанинът, че и предпри
ятията не се сещат за тази сграда и тя стои неизполвана.

Няма ли решение за нея?
Без много средства и затруднения тя може да послужи 

за някоя цел.

б’ия- В 25 стаи са обезпечени 
около 50 легла, а покрай то
ва има и лятна тераса, бюфет 
траг,'езария, »:ухня, санитар
ни уреди и ДР-

В студените зимни дни го-

Чужденците вече няма са
мо да транзитират през Дими 
тровград защото нямало къде 
да пренщуват, Еечерят, оста
вят кола, или да бъдат услу- 
жени. До 1 август тази годи-

В. В.

„СПЕЦИАЛИТЕТ“ 

НА ОКРУГЛИЦА
— Не!
— Ами какво имате тога 

ва? И пред очите на госта 
едва тогава заиграхе раз
ни пъстри бутилки, консер 
Ей, шоколади, бисквиди, бо 
нбони и тн. по рафтовете 
зад тезгяха- През отворена 
та врата е другото помеще 
ние той видя котлон и кан 
че за кафе, с няколко чаш 
ки за черно кафе, в които 
сигурно се служи ,,дивка”. 
Разсърден, той излезе на 
планинското утринно слън 
це и погледът му заплува 
по зелените пасища па кои 
то пъплеха стада овце.

Слаба е репутацията на

Деловостта на гостилни- 
чарското предприятие ,Вла 
синско езеро” нека илюст- 
рира този диалог между 
келнера в ресторанта, на 
Промая, и един гост, воден 
в ранни утринни часове 
този месец-

— Моля, едно черно ка
фе?

— Черно кафе нямаме, 
почти доверчиво казва кел Новият път минава край мотела
нерът.

— Нямате?!
— Имаме само ..дивка”, 

продължава още по-меко 
келнерът-

— „Дивка”! — това спе
циалитет ли е?

— Това е-.- знаете, само 
за мене си е.-.

— А колко струва една 
„дивка”?

— Трйдесет динара.-.
— Имате ли чай?

на строителните и други рабо 
ти на мотела в Димитровград 
ще бъдат завършени и обек
тът ще бъде способен да при
еме първите гости — казват 
з строителното предприятие 
„Градня” в Димитровград ко 
ето строи мотела-

Според мощностите, съоръ
женията и функционалните ре 
шения този мотел се реди1 ме 
жду най-модерните в Социа
листическа република Сър-

стите ще намерят уютно кът
че, защото инвеститорът е 
предвидел парно отопление-

Интересно е да се отбеле
жи, че 50 туристи от Фран
ция са се обърнали за резер 
вир а не на места, макар моте 
лът още да не работи.

За строителните работи, ко 
тларницата и модерните съо
ръжения са израходвани към 
96,000.000 динара.

предприятие, в чиито заве 
дения вместо чрно кафе се 
служи ■,дивка”, за гост, ко 
йто тук се отбие, за да се 
окрепи. А Округлица е ра 
зположена на самия бряг 
на живописното Влаеинско 
езеро!

— Не нравим чай-
— Може би имате сире-\\\ *гне? М. БакичМ. Бакич

л
I железопътната линия и части 

на Първа и Шеста българска 
фашистка дивизия, които бяха 
съсредоточени източно от Пи
рот. Това увеличение на окупа 
торските войски в тези крайЩа 
дойде като резултат от заплат 
ващця бунт на населението от! 
Понишавието. Тс вече не бяха 
сигурни не само в окупирани
те краища, но и в „старите пре 
дели” на царството, където ки 
пеше недоволство срещу фашй 
стката власт.

<АЬса^охмгп и)с/1Ши. оь\ <}аЬб6'дЩй\н!г*д наиамш

6'огдам 
•Николов:.
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села в Пиротско и Димитров- лни Криводол, Драговита, Ка- 
градско. Това създаде условия мекица, Лукавица, Желгоша и 
за появяването на нови парти- други, 
зани, които стъпваха в редо
вете на Нишавскм отряд и Юж СЪЗДАВАНЕ НА ДИВИЗИИ 
номоравските бригади, които 
действуваха на юг от Пиротс-

гади трябваше да се спрят с 
вое още необазвредения про» 
тивник.

Неприятелят беше си ггригот
вил поткрпления за да продъл Аражевисткиге части също 
жи своите дни в тези свободо- така бЯха многочисленк макар 
дюбиви краища. В Ниш беше ла не представляваха особена 
разположен първият добровол- ®°енна сила- 
чески полк и служеше като из корпуси (Княжевашкн, Ншпав 
ходен пункт на батальона в Ле ски> Чегьрски — около 3.000 ду 
сковец и Прокупие. Щабът на ши) действуваха южно от лини
л „__ ‘ ята Княжевац—Сокобаня до субългарския окупационен кор- ва платгаа. Власинският кор
пус беше в Нишка баня, 22 бъ пус (около 800 души) действу- 
лгарска дивизия и 66 полк в ваше в района на Власотинци. 
Бела паланка. Части на 27 ди 
визия с Щаба няколко роти на 
122 полк,

Увеличаването на партизан- 
ндванетз на 
възможното

ските отряди и 
нови бойпи даде 
Главният щаб на Сърб".| ла ре 
ши за създаването на нови ди-

Нишката групако.
Започна се и ст,с създаване

то на организации на НародО 
освободителното движение в визии. Така на 19 май 1944 го- 
много села в Пиротско като в дина в село Гайтан беше фор-
Аържина, Раснпца, Барйе Чи ^Л1Ч)ана ^ сръбска ливизия, 
, _ », няколко дни по-късно дойдедо
флнк, Костур, Велика и Мала формиране на 22. сръбска диви 
Луканя, Гостуша, Бела Покро- ЗИя (22 май 1944 г.), а1 на 14 ю- 
веник, Росомач, Темско и дру- ни същата година бе образува 
ги села. на 23 дивизия.

През 1944 година само в Южна 
Сърбия имаше 2.300 четници. 
Тези сили, според заповед на 

четири роти от 123 Дража Михайлович, са имали 
полк, артилерийски части на за задача да използват акци- 
27 дивизия, също така бяха съ ите на германските войски през

Живог.н Николич-Бърка

казва, по всички села‘в Горно ™’а йшоввд Еша офанзиви, предприеха настъпа
Пошпнавие и всред парола се Власи, Куса врана и други! т^се вражес^^едтюни^В 
утвъРАН мнение, че фашистите През април 1944 година се при Южна и Източна Сърбия. В 
могат да бъдат победени. съединиха първите партизани дълги походи и непрекъснати

След тази схватка с непрня- КъМ П1СР°тскня отряд, а към сражения от границата на Ма
«« * «ш =ур» по “г,;?^^™ьо„аАо„Та
литпчески Ж1ШОТ във всички ско, и то от селата Моннци, До нина и Понишавието тези бри-

средоточенис в долината на ре- мия, насочена срещу сръбски- 
ка Нишава, а ннгочислени лов мия, насоечна срещу сръбски- 
нн роти денонощно кръстосва те, македонски и косо веки пар

тизански части на линията 
Освен българските фашистки Пирот Куманово — да зае

мат свободната територия.

(Следва)

ха терена.

военни части тук имаше и во
енни части за осигуряване на

У
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Съвети на агрономаКакво мъчи селото 

под Гребен
ЗАПИСАНО
В ПОГАНОВО Съхраняване - 

на овършеното 
жито

Джипката наггрЯгд сетни 
сили по разровения път Къ;л 
Естаново. Рек«'а сълзи. През 
нея мост с дървени подпори- 
В хладината му стоят впрег
нати волове. Една воловска 
кола, натоварена сгьс сено за 
ви в едно сокаче- В един вир 
— няколко голи деца. Покя- 
кой мине край плотовете.

Работно време. Мараня иг
рае над овощните градини и. 
през тях се червенеят покри 
вите. Никой не се чува. В 
кооперативния дом винаги Има 
хора. В партера е управата 
на кооперацията- В съседната 
сграда е поместена местната 
канцелария. На стената поЩе 
нека кутия- Всеки втори ден 
носят с кон пощата от Дими
тровград. От някогашната ке 
ремиджийница някой товари 
камйон с отпадъци. Салонът 
в Дома е без дъски- Напред 
б‘ина с кулиси. Самодейният 
колектив в селото ги получил 
някога на фестивала като на 
града за успешна работа. 
Пред театъра са наблъскани 
пейки, а от половината на са 
лона насам — бурета. Някол
ко сезонни работнички донесо 
ха пълни кофи с малини от 
кооперативния малионик. Пре 

мериха ги, Изсипаха и! отидо 
ха отново...

“■ Вез своята страна — ни 
що! Никога вече няма да я 
видя. Нямам никого, винаги 
ме изпращат в пустиня и слън 
це да не видя, живот да не 
почувствувам. Аз плащам да
нък и на слънцето. Имам 50 
години 'и вече нямам що да 
очаквам от живота -.

В пустинята и в душата е 
пусто. Човешкото не може да 
се изгони, не може да се око
ве- Сълзите са човешки. Те 
търсят жизнени пристанища 
а пустинята е чужда на чове 
ка..- А това наистина е съшм 
нека пустиня Все докато по 
трасето на теснолинейката не 
се построи автомобилно шосе 
и отвори сърцето на ,,втора 
Швейцария” — югославската, 
а не друга.

На външната стена на древ 
ния манастир посетителите 
са записвали дати И години 
кога са идвали. Най-старият 
подпис датира от 1923 годи
на. Някой си Нацко от Ско
пие с пирон вдълбал името 
си, сигурно е 'искал името му 
да влезе в историята като он 
з'и, който запалил библиотека 
■та в Александрия..- 

***

Жътвата и вършитбата вв 
че започват. Необходимо е Да 
поговорим със земеделските 
производители 
как да съхранят овършаното 
зърно. Нашйте хора практику
ват веднага след вършитбата 
да насипват пшеничното зър 
но в хамбарите, а след това 
го оставят и ползват,, докато 
трае. Често може да се случи 
при такъв начин на съхране
ние зърното да се развали и) 
тогава загубите са големи- Де 
йствително веднага след вър
шитбата има други полски ра 
боти, обаче не е зле да се от 
дели време и за зърното.

Правлното и сигурно съхра 
нение на пшениченото зърно 
изисква специални) условия И 
внимание. Ако го оставим в 
хамбарите на дебел слой, мо 
же да се случи още в първия 
месец след съхранението да 
настъпи запотяване на зърно 

, то, а в някои случаи и плесекя 
сване-

Считаме, че няма нужда да 
се подчертава, че такова зър 
но е неупогребимо за прехра

джийница”- 
бил друг упуалник’. А сега коо 
г.ерг.-дл-та има само два мага
зина и сс азмимаза с нзкупу 
Еа::е, а заплата — знае се. И 
ма г.гпсго оплаквания по ад-- 
рсс па моторизирания управ
ник. ,.Пазап на селяните 
парзетота да оставят за семе

ще го 
I п. елззедителите

Някога докато към 2.000.000 динара- Телеви
зионният предпредавател ня
ма да се строи над Бански 
Дол. Планиница, Бански Дол 
и Драговита са съгласни да 
се доведе електрически ток, 
но не предприемат нищо. Се
га в Поганово са готови да ди 
гнат ръце- Десет километра и 
половина далекопровод не е 
дребна работа. Пари и голям

по въпроса.,

ес-

пепеже кооперацията 
изитпузг. .

вПо пътя из долината на Ер 
ма, на края да забележим ду 
мите на Никола Станоев:

— За нас не е добре, че 
влака спряха- За нас старите. 
Сами останахме никъде ,немо 
жем. Ще умрем и няма вече 
да видим свят--.

А какво да кажем за пре
лестите на тези краища?... На 
шият туризъм ще плаща да
нък като калугерката за слъ 
нцето все докато тези атрак 
ции не станат активни.

Те заслужават това много

на-
Какво трябва да се напра

ви?
*** Веднага след вършитбата 

зърно с 12 до 13% влажност 
не бива да се оставя в слой 
повече от 80 но 150 см. дебе
лина. При това два пъти се
дмично трябва да се превър- 
ща с лопата. Ако зърното е 
с по-голяма влажност, тогава 
слоят не трябва да бъде по- 
дебел от 60 см. а превръщане 
то трябва на става три до че 
-тири пъти седмично.

Този начин е най-сигурен 
•зърното да бъде запазено к 
качествено-

Изглед ст с- Поганово
— Не искат да ни кажат п0 

колко кооперацията продава 
малините — казва седемдесе 
тгодИшният Никола Станоев 
сърдито- От първата беритба 
предадох 
днес не искат да 
по колко ще ми ги заплатят, 
а вече е привтасала и втора
та беритба.-.”

Преди седем години петима 
души в селото послушали ко 
операцията и засадили мали
ни. Кооперацията им дала ма 
териал да й продават- Тогава 
Никола засадил-3 ара с мали
ни и не се покаял:

— Има сметка, повече отко 
лкото да се сее царевица или . 
пшеница- Миналата година 
за малини кооперацията ми 
заплати 70000 динара- Тази го 
дина ги дадох на обработвате 
на съседите под закуп за 
10.000 динара Кооперацията 
не се е сетила за това. Сам 
съм в къщи и не мога да ра
ботя, бях принуден... Стоян 
Рангелов миналата година 
взел 180.000 динара. Но той 
има работна ръка, а и добре 
ге наторил и окопал. Тази го 
дина той заминал за Пирот, 
но градината си обработва. И 
ма сметка в малините, има— 
само да ни кажат по колко 
те ги продават, кълват съмне 
ни ята Никола.

*сс труд трябва да се вложат. На 
деждите в релето се изялови 
ха .защото Общината трябва
ше да прокара далекопровод 
до над салтото село. Тогава ра
ботата щеше да върви поина- 
че. А така.-? Какво? Може 
би трябва да се започне с то
ва. па някой ще се притече 
на помощ- В селото има 65 
транзистора, всяка трета къ-

послушали управителя на сво 
ята коперация- Но, той проме 
нил решението: „Кооперация 
та няма да изкупува семе”- 

^ Узрялата еспарзета не я бива 
за храна на добитъка Произ
водителите имат загуба. Така 
искал управникът — ,,да им 
отмъсти за свой кеф.”

Кегремеджийнишдта преди

200 килограма
ми кажат

повече от много други в наша 
та странадве години „даваше доходи 

до ,3.000-00$ динара и Опасява-/ ща... 
ше кооперацията. „Миналата! 
година тя имаше загуба поне' 
же за отговорник бил поставен

Милош БАКИЧ
***

В земеделската кооперация Горна ЛисинаДжипката с м'ька се спусна 
край Ерма, мина теснолиней- 
ка-та и хвърли котва в хладо 
вината под разклонена черни 
ца- Никъде няма нещо подоб 
но — два феномена са тук— 
историческият Погановски ма 
настир и природно-географ
ския
ма. Въздухът носи здраве. 
Столетните корони на дърве
тата правят дебела сянка. 
Скалите на Влашка планина 
и Гребен почти се прегръщат

негов съселянин пияница 
А поганов ските керемиди се 
търсят много. „Хубава е зем 
ята за керемиди”. „Няма ра
ботна ръка”, казват в коопе
рацията. ,,Откъде ще Има ко- 
гато искат да се работи и по 
10 часа дневно за 400 до 500 
динара”- „Почакали и зами
нали за ВойвоДика да търсят 
работа-” „Ликвидирали хлебо 
пекаркицата и млекарата”- 
Сега стопаните биеха си купи 
ли хляб, когато тръгнат на ра 
бота. „Млякото няма кому да 
продадат. По-рано коопераци 
ята от млякото правела сире 
не. „И по 12 литри дневно да 
вали някои на кооперацията” 
„Но, новият управник”—

КУРС КЪМ НАЙ-ДОХО- 

ДНИТЕ КУЛТУРИ
ждрелото на река Ер Земеделската кооперация а 

Горна Ансина прави усилия в 
две прюаюводспЛящ НаправлЪ 
ния — подобряване на живот 
новъдството в района и при у- 
силено обезпечаване на фураж 
ни храни и отглеждане на най- 
доходците за района земедел
ски култури — картофа и пло 
довете. Самите условия в голя
ма степен определят производ 

чеството у човека- Но тук кя ствената дейност на население 
ма нищо. Само напусната сгрг то от Лисински район, а въз

основа на това и на коопера
циите. Животновъдството е е-

47,5 милиона дниара, а тези при 
ходи идват от продадените 4,500 

над 110 говеда, към!
__ траверси а

започна и изкупването на коне, 
Понастоящем е в ход изкупва 
нето на лечебни билки и м-цх.

От няколко години коопера
цията се опитва да направи за 
вой и в областта на отглежда
нето на доходните овощарскИ 
и земеделски култури. Клима
тическите условия влияят бла 
готворно за виреенето на яб-ьл 
ки, сливи, круши и други ово
шки. Лисинските ябълки вече 
са известни и в чужбина, а на 
нашия пазар те конкурират па 
качество на най-известните на< 
ши сортове. Сливите също та
ка бяха известни обаче черни 
пата ги унищожи и те бяха из 
сечени.

Сега кооперацията прави у- 
силия за повдигане на нови сли 
вници и снабдява произволите 
инте с качествени дръвчета. 

През пролетта за частните сто 
папи тя набави 4,000 сливови 
дръвчета. В собствената гради
на, те 40 декара кооперацията 
отглежда най-качетвени ябъл
ки и обезпечава земеделските 
производители с фиданки.

За да помогне на земеделския 
производител кооперацията си 
глежда на 7 хектара известния 
сорт картофи „бинте". Тези кар 
тофи обаче не излизат на паза 
ра, а сЬ използват само за семе. 
Редицата мероприятия, които 
проведе кооперацията я издиг
наха до степента на единствен 
носител на внедряването на съ 
временния начин те производ 
ство в областта на селското сто 
панство и на солиден производ 
ствен сътрудник със земедел
ските производители.

агнета,
6,000 железопътни

високо над планинската дека. 
Всйчкс е създадено за рекреа 
цкЯ- Оная същинска, която
вдъхновява и подтиква тв ор

да на някогашната железопът 
тка гара и ттве табла: „Стой, 
внимавай иде влак!”, а надру 
гата, превита-” Забранено да 
се върви по линията!” Две 
жени гонеха крава по трасе
то. Няма го вече в тази атрак 
тивна и романтична клисура 
на Ерма. Богатството е откъс 
нато от света. Колко дълго та 
з'и „втора Швейцария” ще ос
тане „зад гърба на бога”?

На манастирските врата 
стои калугерка- жадна за раз 
говор с хора- Веднага започ
ва разговор на руски. Като 
чу първата нума засълзи:

— А какво става с копера 
тивния съвет?

— Не пита той никого. Дик 
татура е това. Работи какво 
то си иска. ^

Когато някой се моторизит 
ра забравя, че ходи по земя|

динственият селскостопански 
отрасъл, който вече има тради 
цил и кълето е възможно при 
едно солидно осъвременяван® 
на производството да се постиг 
нат забележителни стопански 
резултати.

По този път е тръгнала ко
операцията. Съзнавайки значе 
нието на фуражната основа за 
животновъдството тя предприе 
.пелина агромелиора-тивни мер
ки. Така например голямото и 
просторно плато наречено „Ва 
но голяма мелиорирана площ 
лози” лнес вече не е пасище, 
'Надминаваща 450 /декар^. От 
фуражните тпеви, засети 
зи местност тази година се о 
чакват два сенокоса, при добив 
400 килограма на декар. Тази 

мелнорисанн 950 де
кара пови повърхности. Тези

В новопостроения туристи- ^'^^'^деГскито^стоГанш %
чески хотел в Бела паланка 1 „ „ че натоV. - „ лепени от практиката, че нлш
край известното врело ОбЩин _ ваието с минерални торове- 
ската скупщина от Ниш е пбезпечава много по-високи до 
сместила 200 неца на почивка биви на сено те са изразходва) 
Така този хотел е превърнат Ли през пролетта над 14.000 ки 
в детско летовище, което дограма тор. 
действително притежава вец 
чки качества, на подобно за
ведение. Приятният климат, 
хубавата вода и честите заку 
екги бързо поправят малките 
летовници, които след това 
си занимават ободрени и от- 
починали-

***
Управникът на кооперация 

та го няма. „Откакто коопе
рацията набави мотор почти 
всеки ден е в Димитровград”. та 
— казва бивш служител в ко/ 
операцията..- (Може би злъч-| 
но’.
„Някога в селото имало хле по електрификация на селото 
бопекарница, млекара, кереми Погановчани имат . сърбани

I/

***
Преди две години--. акция

в та-

Туристически хотел- 

дстско летовище година са

Във връзка с постоянното ра 
зширяване на фуражната база 
ос настоява за промяна на пора 
лите на добитъка. И резултати 
има. Тази година кооперацията 
трябва да изнесе селскостопаЦ 
ска продукция за общо 76 ми
лиона динара. Само за Първи
те.,пет месеца са реализирани В.н. т.Погановски манастир
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ПРЕДИ ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ

Злодеянията в Цървена ябука
Наближихме, а то пусто — 

пяма ни куче да ни срещне. 
Помислих си, че спят или още 
не са се върнали от скривали 
щата. Ио когато дойдох пред 
къщи, какво да видя —

лежеше в локва кръв пред 
прага и държеше в прегръдка 
намушкания с нож осеммесе-. 
чен син Славко. Даваше слаби 
знаци па

гаранции от Пиздаров, излезли 
от пещерата, Войниците ведма 
га зверски се нахвърлили сре
щу тях. Тогава Симо видял, че 
е стршно измамен, но било къ 
сно. Вързаха ги и ги закараха 
към Църнн връх, а Сима оевъ 
рна в къщи отчаян.

Не мина много и друга група 
войници дойдоха в къщата на 
Сима — на място убиха него, 
жена ме и майка му, защото 
фашистите шпсога не оставяха 
живи свидетели, конто могат 
да докажат, че с лъжа или из 
мама за изкупване па животи*

На извора на 
речника Тегошшща,. която ска 
чайки от камък на камък, бъР 
за към Власипа, се намира се 
ло Дървена лбука, обкръжена 
от планинските върхове на Ту 
мба, Таламбас и Църнн връх. 
Намъчени през двете войни, в.

платшеката

жена/
ми

които дадоха огромни жертви, 
червеноябучагш от памтшвек се 
борят против различни пашео 
■изпя, плашшекм ветрове, велви| 
ци и пороища, отглеждат доби 
тък и орат поената земя, за да 
изцедят и последните 
от нея. Тежък и мъчен живот,

обичаи

живот. Взех л па ръ 
съседнотода л занеса в 

На пътя издъхна. Върнах 
потърся дъщерите си. На

не
сокове село.

се да
дявах се, чс попе те са се укри 
ли. Викнах няколко пъти,

но въпреки всичко те 
своя край- 

Дървена ябука мина тежка, 
но и славна своя неторил. Тя е 
едно от първите села от освобо' 

образува-

са взимали пари.
Измамените младежи обяха 

закарани към Дършг върх и
избити.

по
в пустата нощ чувах само ехо 
то ма моя глас. 
намерих десетгодишната лъшЧ 
ря Вндосава с прерязано гърло 
п избодени гърди. А синът мц 
Божа пък извади от водешгчиа 
та вала дваиадесстогодишиата 

дъщеря Зорица, простреля 
на с куршуми. Вече нямах 
ли. Паднах в безсъзнание.

Чичо Люба 

Златанович
по иай-свпреп начин 
Телата им бяха избодени, с го На дръвника

депата територия, 
на през Първите годдпш на На 
родобевободнггелиата борба. И 
менно затова българските фа
шисти се нахвърлиха върху нея 
с цялата си жестокост, опожар 
явайки я, избивайки невинни 
хора и я опустошаваха.

За тези тежки дни ето как рак 
чичо Любо Златанович, ко

леми рани, изгорени на огън, 
косите им изгорени, части от 
телата им отпадаха... Грозна) 
карпша, но нямаше какво да 
правя- Стегнах сърце и мълчах 
Синът ми Божа, който беше о 
мене, ми каза да отидем дома 
да видим какво става с други
те домашни.

—в средата

ми
С10 зва чичо Люба Златанович — в | фия, фелдфебел на така Наре- 

Дървена лбука са дело на фа- | чената „изтребителна рота . 
шиста Ангел Пиздаров от Со- I Стоядин Грозданович

казва
вач от Цървена ябука, когато 
и неговото семейство пострада Всички тези злодеяния — ка
ло:

— На 17 май 1944 година, ра 
нр сутринта български фашно 

войски от 25 пехотен полк, 
подполковник

Беседа с Миле Ватра, партизанин от Царибродския отряд »Момчил Войвода«
тки
командуван от 
Монев, и 13 радомирски полк, 
кома и дувани от подполковник 
Стойчев, и плицейскп части от 
Трън и Бабушница започнаха 
да блокират селото. Но за къ 
со време то остана пусто. Вси
чки хора избягаха от него. Ка 
гато фашистите влязоха и не 
намериха никого, напуснаха го 
и сякаш заминаха 
Населението ое освободи и се 
Върна по домовете си. Но вси 
чко това беше само лукава па 
мама. Фашистите се върнаха и 
Ненадейно и отново блокираха, 

И тогава започна една

Първата и последна акция
— Когато получихме зада- 

— спомня си Миле Ват-
Бора той изказа желание да постъ 

пи в отряда- Нямаше причи
на да не му вярваме в искре 

придвижи ността на предложението. О- 
каза се, че той бил активен у 
частник в събитията през 
1!23 гздииъ

По тоя начин каменишката

Побеседвахме с Миле Ват 
ра за акциите на Цариброд- 
скил отряд. „Момчил войвода ,

ския отряд с взводния 
Църнотравац и няколко, дру
гари от Царибродско получи 
нареждане да се 
към село Брайковци във Вид 
лич и направи засада на бъл 
гарски обоз, който по сведе
ние от наши хора трябваше

чата
ра — никой не мислеше, че 
освобождението на тези край 
Ща е толкова близо. Тръгнах 
ме от Петровац и някъде ме
жду Суково и Пирот настигна
хме колоната на изтеглящите 
се български части- Войници 
те, изморени от дългия път, 
едвам се движеха по праш
ния път. Те бяха доволни, че 
се върщат в къЩи- Първите 
контакти дадоха лоши резул 
тат’и. Никой не мислеше да 
дава оръжието- В разговор е 
войниците обаче узнахме, че 
по техния план трябвало да 
се задържат в Димитровград, 
на почивка. Също така в та-

нанлкъде.

'&
гттЖу да пристигне от Димитров- .; община престана да работи 

град. Сведенията обаче се о- ‘от 17 юни 1944 година и Д» ос 
казаха неверни и затова тръ вобождението никой не се 
гнахме да изпълним втората опита да я създава. От Каме-

Щселото.
масово избиване на невинни хо) 
ра. Този ден бяха убити 23 ду 
ши, следващия ден още едно 
лице, а на 19 май — паднаха но 
ви 19 жертви.

ш шшш нища в отряда постъпиха се 
дем души, а числото на акти 
вните сътрудници се увеличи 
още повече-

До края нй юни престана 
да работи и общината в Ком- 
щиЦа.

задача за тая нош — нападе 
нието на каменишката обши 
на- Понеже това беше първащТретия ден загинаха повече- 

то членове и от моето семей
ство. Двамата ми синове Йован 
и Милован, с още петима свои 
другари, бяха се скрили в една1 
дещера. Между тях беше и Дра-- 
гослав Савич, първият учител 
в освободената територия на. 
селото. Един фашистки фелд
фебел на име Ангел Пиздаров 
обеща на Сима Савич, баща на 
Драгослав, срещу отплата 
В6.000 лева, че няма нищо ло
шо да се случи на сина му и

Сима

наша акция на тся терен, тя 
бе грижливо подготвена. Цел 
та ни беше да хванем кмета 
на общината, общинския поли 
цай Митко да унищожим об
щинския архив и опожарим 
общината- За тая акция бех- 
ме помолени, от много 
от В’исок, на които 
дотегнали ежедневните рекви 
зиции.

зи група 'имаше войници — 
комунисти, които искаха да 
ни помогнат в изпълнение на 
задачата. Те Ни казаха, че а 
ко се арестуват някои офице 
ри, войниците сигурно Ще 
предат оръжието.

През нощта останахме в 
Димитровград. На утре ден, 
9 септември, в Димитровград 
беше същинско безвластие. 
Полицията беше предала оръ 
жието на 8 септември към 4 
часа след обед- В града има
ше много войници от българи 
ския купационнен корпус, 
кои хора от властта, между 
които и началникът на поли 
цията Миленков не напускаха 
града. Около 7 часа сутрин
та арестувахме 8 офицери 
от българската армия- След 
това войниците започнаха да

Последна акция; разоръжава 
не на българския окупаци
онен корпус

Няколко дни преди освобо
ждението на Пирот и Цариб
род партизанските отряди в 
Гор-но ПонИшавие бяха получи 
ли нареждане да влязат във 
връзка с частите на българ
ския окупационнен корпус- 
който започна да се изтегля 
от Сърбия и да водят прего
вори за предаване на оръжие 
ето. Пилотският партизански 
отряд бе водил преговори 
по тоя въпрос в Любераджа, 
но офицерите отказаха да 
предадат оръжието. На 6 сеп 
тември Миле Ватра бил из- 
викао в Петровец край Пирот

Миле Ватра
хора
бяха— Първата акция, която на 

правихме на територията на 
Димитровградско И която всъ 
Щност бе. решаваща за разви
тието на партизанското движе 
ние в тоя край 
другарят Миле — е разфор
мирането на Каменишката об 
щина. След завръщането ни 
от Студена, през юни 1944 го 
дина, една група от Пиров

от

Обаче акцията не успя на
пълно. Архивът на общината у 
нИЩожихме, сградата опожа
рихме, обаче кметът и поли
цаят избягаха. На следващия 
ден отново се опитахме да 
хванем полицая, но той зави
наги 'избяга. Кметът на общи 
ната Борис Тикварски остана 
в селото дълго време след та 
зи акция. Известно време се 
скриваше, но правеше впеча 
Тггио той не ттпепгшема

останалите му другари, 
повярва на обещанията на Пи1 
здаров, като му даде уговорена 
та сума, и отиде към скривали 
щето-пеш,ерата, заедно с фелд 
фебела и група войници.

Когато младежите чули гласа 
на Сима Савич и за дадените

започна

БОБРИ, КОИТО НИКОЙ 

НЕ ИСКА • • •

Най-после се констатира, 
Че понататъшно поддържа 
не на фермата води към но 
ви загуби. Взе се решение 
да се ликвидира. С писма 
босцлеградчали с|е ^обърна
ха към ,много гостилничар 
ски ггредприятил, но отвся
къде пристигнаха незадово- 
литя.ти отф>вор!иК.| За ко
жите се даваше ниска це
на, а за месото никой не се 
интересуваше.

За отглеждането на бобри 
те за изразходвани 2,5 ми
лиона дшпгра, контго пред
ставляват чиста загуба за 
Босилеград.

Едва сега се видя, че тру 
дът около фермата с бобри 
те е напразен. При изготвя 
нето на проектосметната ло 
кументация не се е Държа
ло сметка за икономическа 
та оправданост на тази за
мисъл. която окончателно 
пропадна.

И така — „хубавата” идея 
отиде на вятъра ...

Често пъти се вложат зна 
чителни средства, труд и 
време, за да се направи не 
шо, й. след това излезе — 
че е нерентабилно... В този 
смисъл ое разисква и на 
последната сесия на Общкн 
ската скупщина в Боисле- 
град за формата на бобрите.

Преди 4 години по почи- 
тогавашния Народен

предават оръжието, но отказа 
ха да заминат на фронта при
Бела паланка. Около обед уз 
нахме за преврата в София, 
а след обед в Димитровград

ощепристигна Търпешев И 
двама хора от ЦК. на БРП (к) 

стъпиха във връзка 
на ЮКП

на на
отбор бяха набавени бобри, 
за които бяха изразходваш! 

' 1.000.000 динара. Построена 
бе и ферма, обезпечени ра
ботници, които да се гри-

които
с окръжния комитет 
в Пирот- Водеха се разговори 

Отначалооколо оръжието, 
българските другари не дадо
ха съгласие оръжието да ос-

жат за тях.
— Хубава е тази идея — 

говореше се тогава. Месото 
И а бобрите е скъпо, а и ко 
жата отива . ...

Някол по-сериозна сметка 
обаче не била правена.

След няколко години се о 
каза, че фермата е нерента 
билна. Бавно се размножа
ват, а раеходите около от
глеждането им са значител 
ни. За 4 години едвам ста
наха 30 на брой-

итане, но след това дадоха 
камиони да го прекараме в 
Пирот. На утре ден сутрин
та на 10 септември, вече няма
ше български въоръжен вой- 

страна н’ик. В града влезна Царибро-
отряд

В акция против дражевис-Ди 1945 година

някакви мерки да организи
ра работата на общината. Ня
колко дни след това узнахме 
чрез нашия сътрудник Илия 
Ранчов, че кметът искал връ 
зка с нас. На първата среща

и получил задача от 
на Павле Бошкович да се дският партизански 
придружи с още двама парти . „Момчил войвода” в пълния 
зани към българските части 
и да разговаря с тях за пре
даване на оръжието.

В. В. си състав.
Б. Николов
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Беседа с директора на фосилеградската гимназия Кадри и конкурсиУспехът ва учениците - незадоволителен Слоб отзив но просветни роботнициОбщо впечатление е, че ус
пехът на учениците в босиле 
градската гимназия е под сре 
днсто. равнище. Данните 
казват, че от 241 ученици 
мо 75 са завършили 
поправителен изпит

нагледни средства, обзаведе
ни лаборатории, библиотека* 
та е съвсем бедна,

Узнахме, че широко се об
съждат условията за основна 
промяна на това положение- 
Предвижда се едно коренно 
подобряване на обучението, 
за което Ще се потърси по
мощ от Околийския съвет на 
просветата в Лесковец. Ще 
се засили извънучилищната 
работа на учениците, ще се 
организират кръжоци, с кое
то да се улесни обучението.

Също така се предвижда 
(макар това да е все още въ
прос) в началото на годината 
при записването, всеки уче
ник да внесе 5.000 Динара за 
обзавеждане на училището с 
пособия и инвентар1. Счита 
се. че така биха се събрали 
към 1,500-000 динара, което е 
ностатъчно проблемът да бъ
де решен частнично.

От 130 гимназиални учители, преподаватели и учители 
в*ьв всички училища в Димитровградска община през миналата 
учебна година 14 бяха без необходимите квалификации. Само 
двама От тях са напуснали общината Съветът на просветата 
Ц училищните съвети обявиха редовен конкурс за попълване 
на 20 н»;заети места и за онези работни места1, които са заема
ли неквалифицирани просветни работници. Но само за три 
от тези вакантни места се явиха кандидати) И то: дв,ама за 
образцовото основно училище „Моша ПияДе" в Димитровград 
и един но история и география в Смиловци.

Интересно е, че за шест вакантни места в димитровград
ската гимназия не се е обадил нито един кандидат^ така че 
това учебно Заведение в обшЦната все още Няма преподава
тели по философия и социолоция, двама по математика, по 
музика и физическо-здравно възпитание за момчета. И в поч ■< се 
то дртги училища, в които се т-ърсят подготвени кадри -— най» 
много по физика И математка — много работни места вой още 
са вакантни. Затова Съветът на просвета ще б-ъде принуден 
да обяви допълнителен конкурс.

ЕднЬ ойг причин>тс за това положение е, че [разпитите 
общини предлагат по-викоко жизнено равнище от неразвитите 
и затова просветните работници в повечето случаи се опреде
лят за тях. Затова Общинската скупщина в Димитровград бн 
трябвало да преизпита в-рзнаграждаването зЦ трудни условия 
на работа на просветните работници в общината и по този наг 
чии Аа ги Привърже към този край. Без тези мерки, вероятно; 
,и допълнителният конкурс няма много да промени структура
та на преподавателския кадър в общината.

а вскмко 
това са неща, които улесня- 

и съдействуват 
за резултатно обучение.

по-
са- ват ученикас успех, 

по един 
или два предмета трябва на 
държат 120 ученици, а 55 ос 
тават да повторят класа. Те
зи сведения не могат да не 
предизвикат безспокойство.

И битовите условия на уче 
ниците б«ха твърде лоши- И 
ма случаи е една нехигиени
чна стаичка да са квартирува 
ли и по 5 ученици,' да се хра 
ня-т само с донесената от къ
щи храна, която е и оскъдна 
И често ггьти развалена. Тък 
мо това ненужно и опасно и- 
кономисване от страна на ро
дителите има голяма вина за 
слабите резултати през тази 
година.

Кои) са прич'ините за 
необикновен неуспех?

На този въпрос ни даде от
говор директорът на гимнази 
ята в Босилеград Стоян Стан 
ков-

този

— Успехът — каза той — 
нс е. здоволитапен. През 
лата учебна година на ученкг 
чески срещи винаги се рази
скваше по този въщрос, оба
че съответно решение не се 
намери.

Причините не са малко, а 
всяка е подействувала успе
хът да бъде под позволеното 
равнище- Все пак повечето от 
тези причини са от субективен 
характер- Преподавателите 
въпреки съответната подгото 
вка позволиха в обучението 
редица слабости. Това са мла 
ди, неопитни хора, без доста
тъчно метод и педагогически 
такт в работата. Кампанийно 
преподаване и изпитване е 
явна слабост, а тъкмо тя на
мери място в обучението и в 
това училище. Даваха се ,пе 
дагогически” слаби бележки 
а това никак не въздействува 
върху учениците- Всъщно 
ст въздействието е отрицател 
но- '

Помещенията също така не 
бяха достатъчни. Четирите 
помещения, в които се работи 
са съвсем неудобни и непод
ходящи за целта. Работи се

Директорът Станков ни да
де отгоЕор и на въпроса, как 
ви мерки ще бъдат предприе 
тИ положението да бъде подо 
брено поне през идната учеб
на година.

ця-

В. Велинов М. Бакич

Според сведения, в Дими
тровградската община, а спе- 
уиално в Димитровград, кул
турно-забавният и спортен 
жиест през лятото е съдър
жателен и богат ’и не може 
да се каже, че активността в 
тази област е навлязла в мър 
тъв сезон.

И ирез „мъртвия сезон“ все иак е живо
На политик». Именно досега на 
екрана са прожектирани глав 
но вестерн 'и ксвбойски фил
ми, па ще се настои, предстоя 
Щия репортоар да съчиняват 
предимно домашни филми 
и повече филми от со
циалистическите страни, до- 
склюучването на договори,

колкото д и с т р и б у т е р и т е, 
не създават затруднения. В 
техен интерес е внесените ло 
ши филми да натрапят на па 
ртньорите в малките места, 
понеже таюгва филми в по-гсн 
лемите средища трудно могат

Общо взето, и. покрай това, 
че' не се предвиждат други 
ЕидсЕе спортни състезания в 
Димитровград, този летен се*- 
зон се характеризира с жйва 
културоо-забавна и спортна 
активност-Освен това, тези дни орке

стърът за народни мелодии 
при КХД ,,Иван Караиванов” 
на прегледа в Сокобаня зае 
второ място и; сега се подгот
вя за студентските срещи, ко 
ито Ще се проведат от 5 до 
10 август в Княжевац- В тече 
ние на подготовките на про
грамата за тази манифеста
ция, студентите от Димитров
градска община ще устроят в 
града вечери на забавни мело 
дии и народни песни:. Плани
ра се в хода на Културния 
дом всяка неделя да се устро 
йват танцови забави с про
грами, които ще подготвят 
студентската, средношколска 
и работническа младеж от 
града.

Както ни уведомиха, в Цен
търа за забава се правят под 
готовки за сключване на до-

да минат.

ш * -V'.»-

*

в две смени, паралелките бя 
ха многочислени, инвентарът 
е Изхабен и малко,

*
липсват

*

за филми. При това 
сметка за забе-

говори
ще се държи 
лежките на СъЕета за филм

Културният дом в ДггмПгр овградвърху досегашната репортоар
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РЕПОРТЕР — Да, студенто се самозас- 
треля.

— Браво! Браво! Така тря
бваше!

— Много хубаво направил 
—- викам аз, прегръщам слу
гинята от благодарност и хук 
вам по стълбите...

— И тиI няма да свършищ 
по-добре- Още сега не си та- 
мам

— От вас искам: две самоу
бийства, едИн атентат, едно у 
бийство, една смърт от мизе 
рия, две до три кражби) и о- 
Ще няколко работи от същия 
род — казва редакторът.

— Но как? — Аз не съм 
престъпник-. Най-многото, ко 
ето мога да извърша, това е 
едно самоубийство, а вие Ис
кате две.-. Колкото за убий
ствата и кражбите 
наемам! — викам аз и отчаяно 
мачкам шапката си-

Редакторът поглажда ос
трата си брадичка,, усмихва 
се снизходително И ми поясн 
ява работата:

— Наистина, 
че не сте се занимавали друг 
път с подобни работи..- Обаче 
криво сте ме разбрали.

Той се впуска в Дълги раза 
снения, че не е нужно нито 
да се самоубивам, нито да 
крада, нито да върша покуше 
ния: перото Ще вади хляба 
ми, а не револверът.-.

Христо Смирненски
„Божичко, пищи същата, 

бум — и нея... Тича големия 
син... бум — пада и той- У- 
жас, кръв... сензация!

Хиляди дяволи! Пак нищо- 
Една слугиня изтърсва няка
къв килим-

Пак вървя. В джоба ми и- 
ма само един лев. озваждам 
лева и го подавам на едно ци 
ганче и му казвам:

— Я иди плесни един ша
мар на онова момче!

Изваждам бележника и ча 
кам резултата. Циганчето ще 
го удари. Момчето ще го рит
не. Ще се намеси -господин, 
втори, трети— цяла навалица. 
Препирни, двама се обиват..- 
Циганчето грабва лева ти
ча към момчето, обаче изве
днъж свива по напречната у- 
лица. Ах, вагабонтин! То ме 
изи!гра-.•

...Не върви и това си е! Ви
дя се„ че днес нищо няма да 
се случи. Редакторът ще се 
сърди. Може би ще ме увол
ни! Пък нека ме уволни- Ето 
Гошо се завърна. Той обеща 
в неделя, непременно в неде

ля, да ми върне двеста лева, 
които ми дължи -. С тези па
ри -ще проживея, докато си 
намеря друга работа..- Но ка
ква е тази навалица. - Тичам 
Изморен кон паднал. От уста 
та му тече пяна. Навярно ще 
умре--. ,.Напоследък каруца
рите са надминали тигрите 
със своятт жестокост. Така 
днес на „Мария Луиза” един 
кон умря в най-жестоки мъ
чения благодарение”-..

— Настрана, настрана! — 
вика тълпата-

Прекъсвам писането и по
глеждам — проклятие! Конят 
станал. Що му трябваше да 
става! Нали по-добре Щеше 
да бъде, ако беше се отър
вал?

Пак крача-Ето една бабич
ка се плъзва. Изваждам беле 
жника. Навярно няма да ста
не. Но и тя става-.. Нямам къ 
смет и туй ц го.

— Какво? Самоубийство 
ли? Чакайте другари? Дайте 
път!

— Самоубийство ли? — пи 
та ме една слугиня.

ни сензации, обаче днес нито 
най-малко, рито най-обикно
вена случка! Сякаш светът е 
поумнял-.- Оше два часа ми о 
стават на разположение! Не, 
необходимо е поне едно убий 
ство! Да! Хайде бе! Ти с вди 
гната яка, извади револвер и 
застреляй е онзи господин с 
бомбето. Хайде не! Дръпнеш 
спусъка: бум! — човекът па
да, аз изваждам бележдик и 
молив и най-точно отбеляз
вам всичко-, Гол «ма работа! 
Хайде де! Човекът с вдигнат 
та яка влиза в една обущар- 
ница. Мерзавец! Страхливец! 
Господинът с бомбето най- 
спокойно продължава своя 
път..- Дявол да го вземе! Ня
ма и няма! Изведнаж до ухо 
то ми достигат тъпи, глухи 
слухове. Не Ще и съмнение! 
Това са револверни ' гърме
жи. Тичам по посоката откъ-1 
дето долита гърмежите-. • Ми
сля си: семейна сцена- Баща
та пиян, Жена му го нагрубя 
ва- Той кипва, дръпва чекмед 
жето на масата, вади револ
вера и бум..- Жена му пада.

измърморва слугиня
та.не се Влизам в стаята- Бележни
кът е в ръцете ми., разбутвам 
навалицата. Лицето ми свети 
от радост, обаче изведнъж 
краката ми се подгъват. Не 
успявам да се задържа и па
дам на едно канапе... Самоу
биецът е Гошо, Гошо, който 
ми дължеше, ах защо се не 
беше самоубил в понеделник.

Някой ме поръси със студе 
навода-

— Нищо. зле—
— Можете ли да ми каже

те как се казвате, какъв сте 
на покойника, и какви са мо 
тивите на самоубийотвото —■ 
пита ме млад добре облечен 
господин.

— Защо ви) е нужно това?.-. 
Кой сте вие?

— Аз съм репортер- 
■— По дяволите и аз и вие.

познава се,

* *
Вървя по улицата. Днес съ 

веем не ми върви. Ето шест 
месеци като съм на служба, и 
винаги доставям сведения, в 
излйшек даже, за всевъзмож

)



(/ШследиЬ СтрсмИць*

Интересни новини Четиво за майките
КАК МОЖЕ ДА СЕ ЖИВЕЕ 1400 ГОДИНИ Най-чесши 1решки йри 

храненешо на кьрмачешашаЧовекът би могъл да жи 
вее 1400 години, при условия 
всяка година да прекарва в 
сън три до четири месеца- Та 
кова твърдение неотдавна е 
изнесло американското геогра 
фско дружество. Изявление
то на това дружество се осно 
вава върху следния довод: 
всички животни, които имат 
зимен сън, живеят двадесет 
пъти повече от ония животни 
чийто сън е еднакъв през вОи 
чки годишни времена.

Колко това твърдение е о- 
държимо е въпрос, обаче ми
сълта е заинтересувала мно
зина учеше, които се опитват 
да решат този проблем- Про
дължението на живота е от 
особена важност за космичес 
ките изследвания, защото в 
Космоса, преди да се стигне 
до набелязана планета- е нео
бходимо да се лети из косми 
ческсто пространство десет
ки, дори и стотици, години- А 
ко космонавтите биха имали 
зИмен сън, тогава проблемът 
на далечните полети, резерви 
с кислород и храна би бил 
по-решим.

може да даде толкова мазнини 
колкото дават 1.000 добре уго 
ени свине.

не цялата храна-
НАЙ-ГОЛЯМО ДЪРВО НА 

РОЗА — съществува в град 
Тулон във Франция то е за- 

ВЪЛКЪТ—трудно може да садено 1813 година стъблото 
се отрови. Щом усети, че изя му има диаметър един метър 
дената храна предизвиква бо 
лки в стомаха му, той повър-

В миналото поради насоката да се произвеждат повече 
зърнени храни голяма част от населението нямаще възмож
ност да ползва ценните и разнообразни продукти, които раж. 

Особено селската домакидя, обременена сда нашата земя- 
нЬпофлен труд" на нивата и в къхци, не можеше дд отдели 
нито време, нито средства за да приготви разнообразна И 
Пълноценни храна за семейството си. Бяха се създали и ре
дица вредни навици, например да не се заКусвр фггрин, или 
да се закусва с-парче сух хляб. През работния сезон се кон
сумираше изключително суха и студена храиа. Тези вредни 
навици се бяха внедрили и в храненето иа децата още от 
нйй-ранна възраст и за съжаление, съществуват тук-таме и

а всяка година на това дърво 
цъфтят 50.000 рози.

Анекдот от НОБ

Шаро се приключи към партизаните...
В една къща в с. Сенокос през 1944 година, имаше едио 

куче което .щом партизаните влизаха п селото започваше да 
лае и вдигаше всички кучета. Много пъти партиЬамито иска
ха да влязат незабелязано, по всички опити бяха безполезни. 
Тоя Шаро веднага ставаше и оъс силно лаене съобщаваше за 
идването па партизаните. Затова между партизаните ое гово
реше, чЬ това куче трябва да се осъди па смърт и след осво
бождението решението да бъДе изпълнено.

КогаТо Селото бе освободено, някой на шега каза:
— Отивам да разстрелям, опя наш неприятел Шаро ог 

горна махала..,
Но когато партизаните влезоха в двора, Шаро изтича от 

гумното п започна да Върти опашка пред партизаните ...
Всички се засмяха и продължиха пътя си. Шаро бе се 

приключил към партизаните ...

до днес
Кои са нац-чес гите и големи грешки при храненето на 

кърмчет)*га1?
Първа грешка,, която води до изоставане във физичес

кото развитие и до заболявания, е подценяване 
на естественото хранене. Много майки не знаят от какво гол
ямо значение за правилното развитие и за здравето на децата 
е да ги кърмят сами. Други, в желанието си децата им да 
растат бързо и от страх, че млякото им недостига,! избързват 
с даването на добавка. По този начин те допринасят за гол
ямо намаляване на млякото им. Най-сигурното средство за 
увеличаване млякото на кърмачетата е редовно слапане де
тето на гръдта. Всяка капка Майчино мляко е ценна неза
менима хрипа за детето, итде никакви изкутевюни/ омеси не 
може да се замени. Затова една от най-ва^жинте грижи за де- 
'фто през първия месец след раждането е да се установи ко
личеството мляко, което изсуква детето, а ако то е недоста)- 
тъчно да се вземат своевременно мерки за увеличаването му.

Друга грешка, която правят майките при кърменето е, 
че НЬ установяват режим на храненето още от първите дни 
р. това намалява апетита у кърмачето предизвиква повръща
не! к/Рипзане и пр.

Съществена слабост проявяват майките при захраня- 
вПне на кърмачетата в края на петия месец и по-късно. Из
вестно е че майчиното млясо е най-лобрата храна за кърма
чето през първите пет месеца. След този период майчиното 
мляко е недостатъчно, защото тялото се нуждае от белтъчини, 
мазнини,' витамини и пр. Затова детето към края на петия 
мес!»;ц трябва да се захрани с каша от препечено браШно или 
грис със зеленчуково пюре, с попара, с яйчен жълтък, супа 
и други кърмачески храни.

В няколко от следващите броеве ще ви дадем рецепти 
ва правилното хранене на кърмачетата и децата до тритодинг 
на възраст.

значението

Съвет за домакините

СИРОП ОТ МАЛИНИПЧЕЛАТА — 
гли тридесет пъти по 
тежест от

може да поте 
голяма 

тело-го на тялото
Малината е висококачестве 

ио овощие, което,поради при 
ятния аромат и освежителен 
вкус е доста скъпо. Малина
та е иначе овоШие с най-мал
ка трайност. За условията на 
нашите домакинства най-из
годно е да се приготви сироп

от тези плодове- 
За приготвянето на сироп 

плодовете трябва добре да уз 
реят. След брането трябва да 
се оставят 15 
което време става известно о 
тделяне на сока. След това 
плодовете се пасират ръчно 
г.\ сз платно. При това дт се 
държи сметка, колкото може 
по-малко плодове да останат 
неизползвани. За целта може 
да се 'използва' и специална 
машина, в която се вари ма
линовия плод

ен.
ЧОВЕКЪТ —

над 6.500 мириса.
»**

КИТ — който тежи 130 
на, значи от средна

може да раз
личава

20 часа, за

то- 
голеелина

Управителният съвет на ко( бпната за каучу .овн изделия
СПОРТНА ВЕСТ

Насрочена среща между стрелци 
от Ниш и Бургас

„Димитровград Б Б — в Димитровград
обявява

КОНКУРС В получения сок се слагат 
700 — 900 ?;рама захар, 2—3 ският стрелчески отбор в 

Ниш е предложил приятел
ските среши между двата 
града по стрелба да станат по 
следния ред: първата среша 
да се състои в Ниш от 21 до 
25 овгуст тази година, а ре
ванш — срещата да се отстои 
ст 18 до 20' септемри в Бур
гас.

Общинският стрелчески от 
бор в Ниш прие предложени
ето на Доброволческата орга
низация за сътрудничество и 
защита при Окръжния коми
тет в Бургас, в НР България,- 
в течение на лятото да се про 
веде приятелска среща по 
стрелба между стрелческите 
отбори в Ниш и Вургас- 

В писмото до стрелческата 
организация в Бургас и ОбщиП

ра; отпускане на стипендии на студенти и ученици от следни
те факултети и училища:»

1. Технологически ф-т — 4 студенти
5. Щашимен ф-т — 1 студент
3, Електротехнически ф-!г — 1 студент
4. Виеше училище за инженери по сигурността на труда 

специалност — ХигЩенно^техническа охрана — 1 студ.
6. Висш химико-технологически техникум — 4 студенти 
Т, Вцсша утгравнггелн|| школа — 2 студенти
8. Медицински ф-т — специализиране по медицината на 

труда — 1 студент
9. Средно' техническо училище 

— 1 -ученик.

грама лимонтуз и ако разпо
лагаме с- малко сок от черни 
череши 'или с плодове от къ
пини за да се получи по-ху
бав цвят. Тази смес слагаме 
в един съд и я загряваме, до 
като не започне да кипи- 
След това Кипящата маса сва 
ляме от огъня и наливаме в 
бутилки и то внимателно с 
постепенно загряване на бутг.л 
ките. След това ги затваряме 
с тап'и и целофан- Бутилките 
обърщаме надолу за да се сте 
рилизират и тапите и тогава 
нареждаме на студено и сухо 
място.
Ако прибавим повече захар и 
сиропа държ'ям повече на огъ- 
ня, същия Ще бъде по гъст и 
траен- Сиропът се употребя
ва обикновено с 1-/6 част- 
роп и 5^6 сода или студейа во 
да.

М. Б-
отдед електрически

КОМИСИЯТА ЗА ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ ПРИ ЗЕМЕДЕЛ
СКАТА КООПЕРАЦИЯ „НАПРЕДЪК” В БОСИЛЕГРАДОсвен молба, която трябва да съдържа и биографични 

сведения и данни за досегашната училищна подготовка, кан
дидатите трябва да приложат удостоверения от факултета за 
дадени изпити/и годината, за която 
оеместъР-

обявява
са заверили. летния КОНКУРС

Ученици, които са завършили 
училище трябва да представят с молбата и свидетелството (в 
оригинал или препис;.

Право на каидндатствуване имат всички студенти и уче
ници, които изпълняват условията на конкурса, предвидрни за 
отделните факултети и училища, обаче 
лентите 'от последните години на следване.

Конкурсът л валиден 15 дни от публикуването му.

гимназия или основно за 1 финансов счетоводител
Условия: Икономическо училище и 2 години трудов 

стаж в специалността.
Заплащане според правилника за разпределение на лич-си-

предимство имат сту- лите доходи.
Молбите с биография и нужните документи да се изпра

щат дс- Управлението на кооперацията до 30 юли т. г.
Инж. Венко Колев

НОВА „ВЪЗМОЖНОСТ"
Текст и рисунки
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