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Някъде далече в планините на Югославия 

гърмяха пушките на Свободата. Народът възста- силеградско... Гори ще никнат навсякъде... 
ваше срещу фашисткия окупатор и народните 
врагове...

Екотът плавно се нрсеШе насам, заедно с убе 
дителните слова на Тито и Партията, че из бор 
бата ни ще се роди нова Югославия — на равно
правни народи и народности,

Този екот и словата-зов бяха оная сила, 
която тласна нашето население в борба против 
фашистките „освободители", против всички, кои
то в миналото ограбваха свободата му.

Днес сърцата ни са изпълнени с радост.
На двадесетия рожден ден на Свободата мир 

цари в душите ни и мисълта се устремява през 
; годините да надникне в началото на борбата, 

из която нй огря щастието на мирния труд.
В спомена стоят образите на приятели и 

другари, които в борбата дадоха живота си, и в 
миг прошепваме — Слава!

пътя... Стотини хектара залесени голини в Бо-

Предприятие .Циле" в реконструкция, „Ме 
ханик" става промишлено предприятие, Авто
транспортното предприятие в Босилеград — пу
сна първия рече през Бесна кобила... „Услуга’* 
работи вътрешни жилищни инсталации... Ком
бинат „Димитровград”, единствен такъв в ю*Ор 
славия, пуснат в действие... милиони брутопро- 
изводство... възход.А беше ден. Светъл, септемврийски...

Осми септември 1944 година.
От родните планини — Стара, Влашка, Цър- 

ноок и Бесна кобила — слизаха нашите отряди. 
Радостни и уверени в делото сц, носителите на 
свободата тръгваха на поход срещу последните 
твърдини на фашизма в нашите краища — гра
довете — на задна разплата с фашизма и мрако
бесието.

В този възход израстна и човекът на бъл
гарската народност в Югославия — свободен 
югославяннн и съзнателен строител на социа 
лизма, обичащ мира и мирното строителство, 
всички които се стремят към прогреса и зачи
тат правото на народите да жцвеят и създават 
независими и свободни.

Към две хиляди хора добиха виеше и полу- 
висше образование, стотици станаха членове на 
работнически и управителни съвети по заводи ц 
учреждения, хиляди среднисти от всички спе^ 
циалности и безкрайно стремление към образо
вание, към труд.

Да спрем тук пробега на мисълта през годи
ните, защото сме' съвременници на двете десе^ 
тилетия и ги помним.

Устремът ни е към бъдещето, което в прог
рамата на седемгодишното ни ново напред се 
очертава в общоприетите показатели:

Брутопроизводството на нашите краища ще 
надмине 20 милиарда динара...

Трудешият се ще живее няколкократно по- 
добре, отколкото сега...

Ще никнат нови фабрики и мини. И то само 
след седем години вървеж по вече прокаралия 
път към неотклонния възход.

Затова в деня на нашия празник на Свобо
дата привет на Партията и на Тито, които очер
таха пътя за създаването на братската югослав^ 
ска общност и ни водиха в борбата за свобода*' 

Привет на боеца-партизанин и на трудовия 
човек, който в мирен труд продължава борбата 
за човешкото щастие.

Май 1944 година. Партията в Църна трава 
реши: „Да се образува царибродски отряд!”. 
Долу в Пчиня се набираше вихърът на босиле- 
градското освободително движение.

И много скоро загърмяха партизански пуш
ки в Стара планина и Църноок, носени от мал- 
цинственици, жадуващи за истинска свобода.

Бойците ни пронесоха славата из цяла Юго
славия и извоюваха в общоюгославската борба 
Против окупатора свобода и на нашата българска 
народност.

Фашизмът отстъпи, предаде се ...
Този ден на; устните на всички, хора бе 

думата Свобода. И то . не беше празнословица, 
защото бяха я донесли родните синове и дъще 
ри, борили се за нейното извоюване.

Двадесет години едва ли е история. Съв
ременниците и участниците са още крепки хора, 
а тия, които се родиха в годините на борбата ц 
след нея тепърва са поели кормилото на живота 
и рамо до рамо със старите борци все/ по-дъл
боко орат нивата на социализма.

Историческо е обаче събитието, бе&пример- 
но в историята на българската народност в Югог 
славия.

Осми септември беше венецът на тази борба.*.
И ден първи в живота на малцинството...
Двадесет години се изнизаха оттогава, една 

от друга по-зведри, по-забеДежителни. Мисълта 
пробягва през тях в този знаменит ден и реди:

1945... Първа царибродска и Босилеградски 
батальон с бригадите на всички югославски на
родности окончават с победа борбата против 
Хитлеристите.

... Населението от града и селото в задру
жен труд лекува раните на стопанството, при
чинени му от българските фашистки главатари.

1946... 1950... двадесетата година на Свобо
дата — 1964...

Младежките бригади от Царибродско три 
пъти ударни на Бръчко-Бановичи... на Шамац 
Сараево, Нови Белград, Железник, Автопътя...

Босилегра^еките младежи — ударници на 
Бръчко, Шамац, Железник, Нови Белград, Авто-

На 8 септември бе завинаги изменено съще 
ствуванието на това население и му бяха откри-! 
ти кръгозорите, към които протягаше ръка от 
давнини, без да ги е досягало някога, защото мно
го „освободители" бяха проездили из неговите 
предели, без да му дадат обещания мир и спо
коен живот.

А то и живот ли беше...
1920... 1941...
Мъка и неверие прогризваше сърцата на хо- 

и растеше убеждението, че в нещо сарата
излъгани, че са роби.

• • •
М. НЕЙКОВ
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ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БОСИЛЕГРАД Светли дати от освободителната 

борба в ДимитровградскоТози рейоришж направихме въз основа па разговор с Милачко 
Костадинов и Владо Митов, които непосредствено са участвували в 
акциите за освобождението па Босилеград и създаването на народ
ната власт.

Към края на август 1944 го
дина боснлеградският отряд бе

ше пред вратата на Босилеград 
Трябваше вече да се пред-, 
приемат мерки за освобо
ждението на града край Драго

14 април 1944—ВПиротския партизански отряд постъпи 
ха първите бойци о*т Димитровградско.

Май — Окръжното представителство 
трева реши да се образува царибродски отряд.

3 юНИ—След нарастване па/рулата 'вПиротския отряд 
на Окръжното представителство на 

, юКП в Пирот формира Цари 
„Латинац" край село Росомач.

ЮКП в Чернана

По това време дойде и Милен- 
тпе Попович, секретар па О- 
кръжимя комитет на юКП Ду 
шап Девсджнч и други.

След това бе образувана пър
вият околийски Н. О. комитет

заеме със сила.
По това време частите на от 

ряда бяха ликвидирали 
км фашистки общини в тогава 
шиата околия и разорили и ли 
квидирали омразните полицаи

бе изпълнено реше/шето 
ЮКП. Околийският комитет на 
бродския отряА в местността

17 юни — Царибродският огрял проведе първата си въо 
ръжена акция за ликвидиране на фашистката община в Каме 
ниЦа.

ВС11Ч-

18 ?они — В местността „Изворище' край село Сенокос 
бе извършена първата реорганизация на отряда. След проме 

бяха определени партизани за работани в командния състав 
в районите на Димитровградско.

19 юни — Отрядът нападна мандрата във Вълковия и 
цялото производство бе разделено на населението.

27 топи — Стана стълкновение с българската фашистка-, 
полицейски части при село Горни Криводол-

11 — 18 юли — Станаха редица политически срещи и 
събрания в селата Радейна, Липинци,Драговита. В последно 
то село бяха надошли и селяни от съседните села, а най-мно 
го от село Погаиово.

12 гали — Съвместен поход на Пиротски, Царибродски и 
българския фердииандски отряд в Северна България. Отряди 
те влязоха в село Дълги Дед.

20 юли — Царибродски и Пиротски отряд влязоха 
ло Чипровци. В селото се завърза четиричасов уличен бой с 
фашистите.

та войска и

в се-

село26 гали Царибродски отряд нападна полицията в 
Крулац, Барйе чифлик и пост № 22. Същия ден бе дигната 
във въздуха и линията Цариброд — Суково.

14 август — В отряда пристигна група младежи от 
Цариброд.

Средата на август — Царибродски отряд и части от Фе 
рдинандски и Пиротски отряд извършиха съвместно напада- 
ние на селата Главановци и Горни и Долни Лом.

25 август — След освобождението на селата в Димитро 
вградско започнаха приготовления за освобождение на Цари 
брод.

4 септември — В село Власи бе учреден първият в Ди-, 
митровградско Народоосвободителен комитет.

5 септември — В Поганово и Бански Дол бяха избрани 
Народоосвободителни комитети. Същия ден Царибродски,- Пи 
ротски и Фердинандски отряд се разделиха на билото на Ста 
ра планина.

6 септември — Във Висок отрядът започна мобилизация 
на населението по заповед на 13 корпус на НОВЮ-

8 септември —- Части от Царибродски отряд обезоръжи 
ха полицията в Цариброд и освободиха града от фашисткото 
робство.

по селарга/. Запасите от рскв>13и-| 
цип бяха разделени на населе 
нието, а една част бе оставена 
за войската. Веднага след това 
Владо Митов с група партиза-, 
ни получава задача във всич
ки освободени общински мес
та да се образуват Народоосво 
бодителни комитети" на власт
та. Събранията и изборите ос 
тавиха силно впечатление на 
хората,, които за първи път 
по един демократичен начин и 
збираха представители на съ
щинската народна власт. Те и 
маха силно политическо влия
ние всред народа от този край, 
защото хората по най-конкре
тен начин схванаха същността 
на революцията.

Нарасналото партизанско 
движение, ликвидирането па 
фашистката власт по селата и 
въодушевлението на народа на 
ложиха градът да бъде прев
зет час по-скоро. Затова на 8 
септември вечерта една парти-, 
райска група влезе в града] и се 
настани по къщите. Сутринта 
на 9 септември 1944 година 
в 6 часа партизаните бяха 
при началника на полицията 
на преговори за предаването 
на града без сражение. Прего
ворите не се завършиха. Око
ло 10 часа боснлеградският пар 
тизански отряд влезе в града и 
разоръжи полицията. Веднага 
се устрои народен митинг. На 
балкона стояха партизанските щ 
ръководители. В Босилеград I 
започнаха подготовките за фо
рмиране на народната власт.

вищица. Затова 
да се преговаря с началника 
на полицията и коменданта на 
гарнизона за предаването из. 
Босилеград. Тогава в него се 
намираше специалната лОлш 
ция, 36 полк и един батальн от 
ловна дружина, която преслед 
ваше партизаните и техните 
сътрудници. На един от първи 
те преговори щабът на босиле 
градския отряд бе повикал фа 
шистките главатари. За по-гол- 
яма сигурност щабът изпрати 
един взвод с Владо Митов на 
баира между Долна Лисина и 
Горна Любата със задача от
към Босилеград да пропусне 
само една кола, а ако се пока
жат повече, да ги нападне с 
картечен огън.

Изпълнявавйки задачата Вла 
до Митов бе пропуснал колата 
които се показали. В колата, 
между другите бяха полицей
ският началник и комендантът 
на войската. Преговорите се 
водеха за капитулираме на гра 
да обаче не се постигна спора
зумение, понеже фашистите не 
приемаха условията за капиту
лация.

Вторите преговори за капиту 
лирането на фашистките сили 
в Босилеград в началото на се 
птември води група партизани 
начело с Митар Тасич.

Когато всички настолния гра 
дът да се предаде без кръв ос 
танаха безплодни, Мигар Та
сич заяви, че ще нападне гра
да с минохвъргачки и ще го

Първият председател беше 
Васко Апостолов, а секретар Е 
встати Илиев. По същото вре
ме се формира и първият нар° 
дсосвободнтелеи общински от
бор и първата партийна клет
ка със секретар Милачко Кос 
тадииов

Така боснлеградският край 
и Босилеград получиха своята 
обществено-политическа фирит 
ономия и демократически офо 
рмена народна власт.

реши

9 септември — Царибродски отряд пристигна в Петро- 
веЦ, Пиротско.

10 септември — Царибродският партизански отряд „Мо 
мчил Войвода” влезе в /утринните часове в Димитровград.. 
Същия ден бе формирана Първа царибродска бригада.Милош Бакич

Последната акция на отряда-освобо
ждението на Димитровград

След успешно проведените а- 
ссции в пределите на Совероза 
падна България, през месец а 
вгуст 1944 година Цариброд-

лта. След като премина из се 
дата на Висок отрядът потег 
Ли за село Петровец при Пи 
рот, където трябваше да се 
получи оръжие за новопостъ 
пилите в отряда и да се тръг
не за Димитровград.

За тази цел на 8 септември 
1944 година Предраг Бошко-* 
вич-Павле, член на Окръж
ния комитет на ЮКП в Пи
рот заповяда на един взвод, 
предвождан от партизанна 
Милорад Йованович-Ватра да 
се приключи към колоната 
на войските от българския о- 
куапционен корпус за да про 
дължи преговорите по въпро
са за разоръжаването на тези 
Попски. Всъщност преговори
те бяха започнали преди това 
още в Любераджа и траяха 
псе до Пирот. Тези преговор11 
с българската окупационна 
войска се водеха от името ка 
Окръжния комитет на Парти 
ята в Пипот и на Щаба на 13 
корпус на НОВЮ.

По пътя до Димитровград 
хората от взвода успяха да у 
бедят мнозинство офицери и 
подофицери от запаса да пре 
лалат оръжието на своите под 
деления и да съдействуват що 
То взводът съвместно с дру 
ги партизани от отряда да а- 
лестуват единично и без мно
го 1шш всички фашистки на 
строени офицери и полофне" 
ри от частите на корпуса. До 
говорът бе проведен в Дими 
тповгоал с помощта ка влез 
латя на 8 тХ. в Димитровград па 
г>тизанска глупа начело с 
Крум Миланов-Борнмечката* 
Фашистки настроените офи
цери, за които вече беше изго 
твен списък от страна на за 
пасните офицери, бяха извик
вани единично, и арестувани*

Последен бе извикан и аре- 
стуван комендантът на изтег 
лящите се войски. В затвора 
той направи опит да се само 
убие, обаче бе осуеТен навре 
мето лостовите.

След като бе завършено а- 
рестуването на фашистки на-, 
строените офицери, от балко 
на на хоте,л „Балкан*' вой 
ниците бяха призовани да пре 
дадат оръжието си и да се 
приключат към отряда, за да 
се борят до окончателното 
разгромяване на фашизма. С 
помощта на запасните офице 
ри обезоръжаването бе про 
ведно напълно спокойно.

Цялата тази акция бе прове 
дена на 9 септмври сутринта. 
Отрядът славеше победата 
своята последна акция, а дими 
тровградското население пра 
знуваше четири години очак 
ваното освобождение от фа
шистко робство.

Първият' етап на въоръже
ната борба ка димитровградс

Запо
чваше нов етап-борба за око 
нчателкото освобождение на 
нашата изстрадала родина* 
Тази задача, под лозунга „Вс 
ичко за фронта, всичко за по 
бедата” пое Първа Цариброд 
ска бригада оформена на 10 
септември в Димитровград.

Тази бригада, влязла по- къ 
ско в състава на Осма сръб 
ска бригада измина дългия и 
славен път на обрбите рамо до 
рамо с бригадите на всички 
югославски народи.

Младежите ош Извор

Активни и през лятото
Младежкият актив в село 

Извор, Босилеградско, макар 
че е формиран преди 8 ме
сеци разви оживена дейност. 
Въпреки летния сезон и дру 
гите затруднения младежите 
развиват разнообразна дей-< 
ност. През последните три 
месеци те подготвиха 10 про

Грами, с някои от които гос
туваха и в другите села в ко 
муната — в Любатски и Ли- 
сински район. Освен това чле 
новете на Съюза на младеж
та в Извор организираха ня
колко акции по залесяване а 
също така взеха активно уча 
стие и в поправката на пътя 
Босилеград — Извор.

През летния сезон сега те 
редовно устройват танцови 
забави и вечринки, с някои 
от които наспътваха и пред 
босиле градската публика.

Петър Стоянов първи председа 
тел на НО комитет в с. Власи

ският отряд се намираше на 
почивка в Широки лъки. То
гава се получи заповед от 
Щаба на 13 корпус на НОВю 
да се пристъпи към попълва
не на отряда с нови хора и 
да се направят всички прйго 
товления за мирно или Въоръ 
жено превземане на Димитро 
вгпал, с което да се ликвиди
ра Фашистката власт и да се 
предотврати изтегленето на 
па частите на българския о- 
купационен корпус от Сър
бия.

/Ко бе окончан.
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ВРАТСТВО
1

Освобождението на Боси- 

леградско ще бъде трже- 

ствено чеетвувано
При общинския отбор на 

ССРН е формиран отбор за че 
ствуването на двадесетгодиш- 
нината от освобождението на 
Босидеградско. Според изготве 
ната вече програма във всич
ки села и в Босилеград ще се 
състоят тържества по случай 
великия празник.

От 5 — 12 септември в, села
та Дукат, Назърица, Горна Ли 
сина, Църнощица, Бресница, 
Горна Любата, Дорно Тълмино 
Долна Любата и в Босилеглрад 
ще бъдат устроени популярни 
сказки на теми: „Босилеград- 
ският край в народоосвсбоди- 
телната война и народната ре 
волюция" и. „Две десетилетия 
в нова Югославия'. В рамките 
на тези теми ще се направи об 
зор върху събитията и акции
те в Босилеградско през наро 
доосвободителното движение 
както и икономическото и кул 
турно развитие на общината 
след войната.

Във всички централни ос
новни училища се готвят под
брани кулурно-Забавни програ 
ми. Младежките активи по се
лата и в града също ще изне
сат програми, и ще организи
рат различни спортни състеза
ния.

Съюзените организации на бо 
йците ще устроят тържествено 
събрание в Босилеглрад, на ко

ето ще бъдат разделени награ 
ди на отделни бойци участници 
в НОБ.

В тържествата по случай 
празника на свободата ще бъ-> 
дат включени всички масово-
политически организации в ко 
муната.

В. В.

Догражда се ловият 
здравен дом 

в Димитровград
От неотдавна, в Димитров 

град започна дограждането 
на новия Дом на народното 
здраве.

Новият Дом на народно 
здраве, освен благоприятното 
местоположение ще обедини 
здравните служби в една сгра 
да, така че изразходваното 
време около прегледи ще се 
намали няколкократно. Пред
вижда се оборудване и обза
веждане на две лекарски ор- 
динации, рентген-отделение, 
лаборатория, превързочно от 
деление и амбулатория, зъб 
на амбулатория с технически 
помещения, апотека и канце 
ларии.

На празника в Димитровградско

Величествени моннфестоиии но свсЕслато
По случай двадесетгодишнина 
та от освобождението на Ди 
митровградско от фашистко 
то робство и формирането на 
царибродскня партизански от 
ряд „Момчил Войвода" в Ди
митровград и по всички сег 
ла в комуната ще се прове
дат редица културни, спорт
ни и други състезания спо
ред плана на отбора за юби
лейните тържества.

Днес, 5 септември, градът е 
пъ1лен с гости от селата и съ
седните комуни. Тук пристиг 
наха много бойци от парти
занския отряд „Момчил Вой 
вода" и гости от отрядите 
които съвместно действува 

ха през дните на борбата. 
След другарска размяна на 
спомени от войната, бившите 
бойци ще разгледат новите 
хали на комбината за гумени 
изделия „Димитровград", кон 
фекция „Свобода" и дървооб

рации. В отделен щанд ще бъ 
дат изложени печатни произ 
ведения на български ебик — 
издания на в. „Братство” в 
Ниш, Завода за издаване на 
учебници и учебни помагала 
и „Нолит" от Белград;

След пладне в града ще се 
проведат спортни състезания, 
а вечерта в 19 часа в Дома на 
културата ще започне търже 
ствено събрание. За раз- 
витието на партизанското дви 
жение в тоя край и за стопан 
ското развитие на комуната 
«це говори зам. командирът 
на отряда Славчо Кръстев. 
Народният театър от Пирот 
ще предаде рецитал за парти 
занското движение.

На 7 септември тържества 
та ще продължат в Камени- 
ца. В 9 часа сутринта в цен
търа на селото ще бъде от
крита възпоменателна плоча

муната ще посетят гробове 
те на загиналите партизани 
и бойци където ще положат 
цветя.

Б. Николов — М. Андонов

По повод 20 години ош освобождениешо на Босилеградско

Без застой към благоденствието
БОСИЛЕГРАДСКО посреща 

двадесетгодишния ата от осво 
бождението си с редица пос
тижения в социалистическо
то строителство, с което ко
ренно се измени битът и по 
минъкът на населението. Се 
га няма нито следа от бедите 
ка тоя някога напълно откъс 
нат край, без лекари,' учили 
ща, с дребно изостанало жи 
вотновътдство и земеделие. 
Промените се забелязват как 
всякъде. Старите схлупени 
къщурки, разхвърлени по да 
лечните баири са подменени 
с нови уютни жилища. В Ли- 
сина, Радичевци, Милевци из 
чезна завинаги газената ла 
мпа, а радиото, транзистора, 
пружиненото легло, модерни 
те мебели станаха нещо обик 
новеио за този край.

Преди години Босилеград 
кямаше нито едно превозно 
средство. Тогава транспортно 
то предприятие „Бесна коби
ла" започна да превозва път 
ници с едни стар товарен ка 
миои. Днес то разполага с 13 
рейса, които обслужват пет 
рейсови линии, а 14 товарни ка 
миона обслужваТ~ТъРговска- 
та мрежа в цялата комуна.

През изтеклите години за
бележителен напредък отбел 
яза социалистическото преу-1 
стройство на селското стопан 
ство. Земеделските коопеоа- 
мии станаха носители ма ин
тензивно 
производство. Започнаха ла 
се произвеждат земеделски 
-'култури, които в миналото

този край ке познаваше — 
тютюн, фуражни растения. 
Подлежащият на“ ерозия бо

сред новите поколения ке съ 
ществува.

Ако богатството на един

Старият Босилеград

селеградски край отбелязва 
особени успехи в залесяване 
то. Досега са залесени над 
2.000 хектара голини и то 
предимно с борови и акацие 
ви насаждения.

В този все още изостанал 
край може би просветното л\е 
ло е отбелязало най-големи у 
спехи. Почти няма село, кое 
то да ме е построило, или не 
строи ново училище. Днес на 
територията на общината съ 
ществуват 40^ училища с 3.200 
ученици. От освобождението 
насам над 1.000 души са за 
вършили виеше и полувиеше 
образование, а неграмотност

край най-често се мери с осъ 
ществяващия се брутопро- 
дукт и национален доход, то 
за Босилеградско можем да 
кажем, че от освобождение 
то тези стойности са се увели 
чили многократно. Само в 
последната стопанска година 
брутопрдуктът е 1.327.000.000. 
Националният доход на гла
ва от населението в сравна 
ние с 1962 година от 34.460 е 
нараснал на 46.000 динара. В 
структурата на брутопродук 
та най-голямо участие взема 
селското стопанство.

Босилеградско най-голяма 
надежда полага в минното де 
ло. То е потенциалната сила, 
която е в състояние да тлаа 
не целокупното стопанско ра 
звитие. Геоложките проучва
ния в Мусул, Караманица, 
До л н а* Лиси на показват: че 
тук има залежи от оловно-ции 
кова руда и редки метали* 
Скоро ще се пусне в пробна 
експлоатация мината „Благо
дат", а очаква се, проучвания: 
та и в останалите мини да да 
дат добри резултати.

Видни успехи са постигна
ти в жилищното строителст
во и комуналната дейност:'

Но, както вече казахме вси 
чки надежди са обърнати 
към минното дело, което е 
и най-светла перспектива на 
този все още^ изостанал в сто 
панско отношение край.

В. Велинов.

Бойци от Димитровградско на фронта през 1945 год

селскостопансков чест на първата партизанс 
ка акция и разгрома на фа- 

власт във Висок.

работващото 
„Циле”, където ще се срещ 
нат с представители на ра- 
ботническотЬ самоуправле
ние, ръководители на цехове 
те и работниците от Димитров 
градската промишленост.

След запознаване с досега
шните постижения на дими
тровградското стопанство го 
стите ще бъдат запознати с 
бъдещето стопанско развитие 
на комуната.

Утре, 6 септември, празнен 
ствата продължават с прием 
при председателя на Общин 
ската скупщина Стоян Наков

предприятие

шистката 
След това бившите бойци от 
отряда ще посетят село Сено
кос, където ще се устрои пар 
тизаиска закуска, а бойците 
ще се срещнат със своите съ 
трудници от времето на вой
ната и ще разгледат модерна 
та мандра, построена след ос 
вобожденнето. Същия ден 
гостите ще разгледат една ов 
цеферма на каменишката зе
меделска кооперация, а след 
пладне гостите ще присъству- 
Бат на финалната футболна 
среща в Димитровград под 
шефството на вестник „Брат 
тево”.

В навечерието на 8 септем 
ври, деня на освобождението 
на Димитровград група пио
нери от всички училища в ко

-т

Ц
Шт*

■

В 10 часа преди пладне ще 
бъде открита стопанска из* 
ложба, в която участвуват 
всички димитровградски пред
приятия и земеделски коопе

В двора на транспортното предприятие в Боси.пег*^-
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ХЩ ВРЕМЕТО НА НОБСЯ/щеСм{яищ
1 ХРОНИКА!

шш л;

НАСЕЛЕНИЕТО БЕШЕ Е НАС
и Здравата и постоянна връз- 

ка между населението и бой 
ците не секна и в дните, ко 
гато нашата бригада се сра 
«жаваше с врага за окончател 
Ъ-юто освобождение га страна 
та при подстъпите на Ниш, 
Прищина, при река Дрина, 
Босут и пр.

Такъв значителен е прино
сът на населението от българ
ската народност към общата 
борба на югославските наро 
ди и народности за освобож 
дението на страната от окупа 
тора, за създаване на нова со 
циалистическа Югославия, не

юдепис на фашистите, а но
щем изпълняваха възложени 
те им от отряда задачи. Ня
кои от сътрудниците дочака 
ха освобождението като конц 
лагеристи.

огато говорим за разви
тието на освободител
ната борба в Димитров 

не можем да ке споДребни сметки - голяма 

опасност
градско, 
менем и изтъкнем заслугите

Не трябва да се забравят и 
сътрудниците от Димитров
град и околните села, откъде 
то също така имаше хора в 
отряда. В къщата ма Йордан 
ка Крумова, Спасен „Класка 
та", Мирко „Паляча", и др. 
се устройваха срещи, органи 
зираше се заминаването на 
младежите и отряда. Влайко 

Милка водени 
Тодор кожухарят

Петър Петров, гражданин от Димитровград, идва при 
председателя на Общинската скупщина да се оплаква:

— „Дирекцията за построяване ка автомобилното шо
се „Братство — единство" (надзорната секция за построява-» 
не на пътя в Нишка баня) иска да отмени решението за 
експроприиране на къщата ми, намираща се в непосред
ствена близост до автомобилното шосе ..."

Всъщност, жалбата на Петър Петров не е единствен 
случай. В Общинската скупщина се изказаха, че десетина 
семейства са у грозени от автомобилното шосе, тъй като 
къщите им се намират в непосредствена близост до шосето 
и при злополука могат да бъдат угрозеии животите ма тия
граждани. -----

Но )бщмнската скупщина Издава решения за експро
прииране единствено по искане па инвеститора.

А инвеститорът, по-коикретио Дирекцията за построя-* 
ване на автомобилното шосе „Братство — единство", ръко
водена от една или друга причина иска да отмени н ония 
реншия, конто са вече издадени. Своето желание мотивира 
с построяването на пластмасова защитна ограда.

Случаят на Петър Петров законно е решем. Искът на 
Дирекцията за експроприиране е представен на 22 май 1964 
под № 05-2026/2. Решението за експроприиране е издадено 
на 10 юли съшата година. Според законните разпоредби то 
е валидно и няма законна основа за отменяването му.

Но случаят с Петър Петров ще трябва да се разгледа 
и от един друг аспект — ще допусне ли комисията, която 
приема автомобилното шосе на употреба, останалите десе-. 
типа семейства постоянно да страхуват за живота си само 
затова, че някой иска да избегне заплащането.

От друга страна, компетентните в Общинската скупщи
на ще трябва да се заемат да ускорят разрешаването на тоя 
проблем, тъй като макар и неофициално пуснат, ф/гомобвд* 
пият път се използва от леки и товарни кола. Ще допуснем 
/VII да търсим виновника след несполуката, когато и закон
ните разпоредби ще бъдат безсилни да върнат живота на 
или оня гражданин.

АСЕН
НИКОЛОВ

от Каменица

дърводелецът, 
чар ката 
снабдяваха отряда с муниции 
и облекло чрез връзката в 
лозето па Влайко. Санитарен 
материал и парички средства 
отрядът получаваше чрез Гро 
здаи Велев от Аукавица, И- 

воденичаря х>т Калотина.
Петър Мм-. 

Вл а ди

на мпогобройимте сътрудни
ци, които всестранно помага 

па този бо
димитровградския

ха за разгарянето 
рОа 
край.

Тъй като отрядът „Момчил 
Войвода" действуваше предим
но във Висок, повечето сътру 
дници бяха именно от този 
район. Мнозина сътрудници 
имаше в Каменица, Сенокос, 
Горни Криводол, Вълко вия, 
Росомач, а също така и в дру 
ги селища (Аукавица, Желю 
ша, Драговита, Власи и др.).

От височките села специал-

в

ЗАМФИР
АЛЕКСОВ

вал
Отряда помагаха:

от Драговита, 
мир Ставрев, Зора Панов, Ни 
кола Арбутина, Рашо Градим 
ски от Димитровград и още 
много знайни и незнайни ов-

лапов от Сяавиня

разруши ма общност на рав
ноправни нации и малцинст
ва.

Славчо Кръстев 
подполковник в К)НАно трябва да си припомним 

на това място за дейните сът
рудници, каквито бяха: Ран
гел Димчев и Гьоша Медаров 
от Сенокос, ПетъР Нонич и 
Лека Станойкин от Росомач, 
Асен Николов и Иван Тошев 
бт Каменица учителите Крум 
Тасев от Вълковия и Никола 
Нейков и Замфир 

Славния*

КРУМ ТАСЕВ
ТОЯ

от ВълновияАлексов
ТяхнотоОще по-малко трябва да се поддаваме на уговорки, че 

има време проблемът да бъде разрешен.
уча

стие в борбата е равно на 
участието на тия, които бяха 
в отряда, а в някои случаи 
техните задачи бяха и по-тру 
дни. Денем те бяха под набл

от
чари и косачи, които даваха 
залъка си на бойците от отр 
яда. Сенокошките косачи ви 
наги носеха повече храна, за 
щото знаеха, че презденя ще 
се срещнат с някои боец от 
отряда. Когато партизаните 
слизаха в селата, хората се 
надпреварваха 
повече партизани на вечеря.

Именно тази безкористна 
помощ, оказана от население
то на движението даде възмож
ност отрядът от 18 души по 
време на образуването му да 
нарасне през август с над сто 
души и през септември да пре 
растне в бригада.

Ст. Н.

3 Босилеградско

Ваксинация йрошиЬ туберкулоза
кой ще

Антитуберкулозкият диспа- 
нзер във Враня от 15 август 
.започна акция по ваксинира- 
не против ТБЦ в Босилеград
ско. Според плана ваксинаци 
ята се провежда в 14 пнукто 
ве в комуната. Досега вакси
нира нето е завършено в Боси
^1П11111111111111111и111111111111111Ш1Ш11111111111111Ш1!111Ш11111111111111111111111111111иПН11Ш111т11111Ш11111111111111111111Ш!11!гаП1т11ПШ!1ПП1ШШШтшгШ11ШП111Ш11га111«(ШтПШ1  аШШШ1П1ШЯ11Ш[Ш1Ш11111111111!11!||11111Ш1!||ШП1111111111111111Ш1111111111111Ш111111111111Н11111111111111!111!1111иМ11111111

леград, Бранковци, Бресница 
-и Извор, докато в другите ра 
йони ще се проведе тези дни.

Ваксинирането обхваща вс 
ички хора от двадестгодишна 
възраст нагоре.

НИКОЛА
НЕЙКОВ
от Сяавиня

В.

мобилизация във Висок. Оба 
че много младежи стъпваха до 
броволно в отряда. Гояемо чи
сло невъоръжени младежи из
минаха с отряда пътя от Ви
сок, през Видлич, Крупац и Пе 
тровац и влезнаха в освободе
ния Цариброд на 10 септември. 
Мобилизацията продължи по за 
повед на Любо Вучкович, комен 
дант на ХШ корпус. Единствен 
но право за провеждане на мо 
билизация в Димитровградско 
имаше царибродският отряд 
„Момчил Войвода".

Бригадата бе въоръжена с 10 
тежки къртечници, 5 бомбен 
хвъргачки, 60 леки картечници. 
Всеки войник имаше облекло

армия. Под команда на Военна 
та област на корпуса ще бъ
дат !и Пиротския, и Цариброд-* 
ския отряд, както иновоформи 
раните бригади, които са невъ 
оръжени.

На 7 октомври бе дадено на 
реждане от страна на Щаба на 
корпуса на 22 дивизия (без ед 
на бригада), в чийто състав да 
влезе една бригада от 46 диви
зия и I Царибродска бригада^ 
на 8 октомври да се концентри 
рат на сектор Слатина—Гради-* 
шница — Бискупово.

.-----ЛкЪщосит и)'диш< б/ц дЖд61(Що.№гьО'иа/намшши^иищ-Сс/ —

Оогдам 
■Николов :<

-4

П

5):1

V
В нашата войска и сред насе 

лението на тоя край, т. е. в о* 
громното му болшинство, се за 
белязва и чувствува голямо раз 
Положение и задоволство зарад 
това, че нашата борба се увен
ча с огромни победи над герма 
нската армия и предателите, а 
Заемане «на големи градове и 
очистване на големи иростраи 
ства на нашата страна от не* 
Приятели и предатели на на
шия народ. Особено се чувству 
ва задоволство и разположение 
зарад идването на Червената; 
армия в нашата страна, която 
Цялата наша войска и целият! 
честен народ 06114а и тачй".

За няколко дни отрядът разо- 
ръжи голяма част от българс
кия окупационен корпус. На 10 
септември бе формирана Първа, 
царибродска бригада от 900 до 
бре въоръжени бойци. Тл се 
задържа в града до 28 септем 
ври за охрана и обучение.
: За освобождението на Дими
тровград се говори и в доклада 
на Щаба на 13 корпус на Сър 
бия:

спазъм и желание да се про
дължи борбата до окончателна 
та победа над фашизма. Моби
лизацията имаше само форма 
лен характер, защото много 
младежи доброволно стъпваха 
в редовете на партизанските 
отряди и бригади. Едвам ли Ц 
историята на тези краища е съ 
ществувало по-голямо желание 
за воюване. Въпреки че фрон 
тът при Бела паланка се задър 
жа дълго време след освобож 
дението на Пиратско и Дими-) 
тровградско, в освободените кр 
аища се създаваха органи на 
народна власт и други общесТ 
вено-политически организации 
формираха се бригади, с лозун 
га — Всички на фронт — всич 
ки за фронт!

Ето как е описано настроени 
ето на населението от Пирот* 
ско и Димитровградско в едиН 
доклад на Щаба на 13 корпус5 

„На 2 октомври 1944 година 
се проведоха големи митинги 
в Пирот и Цариброд, на които 
приоьствуваха множество граж
дани и -селяни, които с въоду 
Упевление нзелуваха и поздрав 
виха ораторите. На тези мигам 

се казва в доклада на 
Любо Вучкович — ние обясних 
ме на народа участието на бъл 
гарската армия в съвместната 
борба против фашизма, че тях 

Б септемврийските дни на ното по-рано фашистко военно( 
1944 година в освободените гра управление е Ликвидирано и} 
дове и селища на Горно Пони* 'че тази войска единствено пред 
шавме дойде до небивал енту ставлява българския народ.

По нареждане на щаба на 
22 дивизия I царибродска бри
гада се прехвърли на сектор 

от българската армия, от въо- Борин дел—Крушевица — ЦъР 
Ръжени е пушка или шмайсер, на бара — А иловица, а на 10 
ботуши по едно одеяло и други октомври бригадата трябваше 
съоръжения нужни за воюва- да следи 12 бригада, която ва 
не. Това беше една от най-до
бре въоръжените бригади в та* 
я част на Сърбия.

На 28 септемви, след някол
ко седмична подготовка брига-

деше тежки боеве с немците от 
Горна Купиновица към ГорнР 
Барбеш и Велимировци. След* 
това I царибродска след излн- 
зане на сектор Гаджин Хан —- 

дата тръгна на фронта. До Пц Долни Барбеш — Виландршда 
рот бригадата ое прехвърли с *— Тумба — Бербатово продъл- 
влак, а оттам към Бабушница жи да настъпва докато 12 бри-
и Власотинци пеша. гада остана "в резерв. В тези

оа ооиния път на бригадата, . военни действия I царибродска 
нейното участие в боевете пра бригада заедно с 12 бригада 
тив немските пълчища се гово зае пространството от село Яр 
ри в документите на Военно-и- сеново — Терезина — Горица
томври6С1944 годшта Щабъ^ та —Коцин РЯА ~ ГоРШ! Барбеш 
ХШ корпус даде нареждана ~ Винарице—Тумба, а на дяс
на своите части да се придви- но Ярсеново — Терезина Горя 
жат към сектора Пирот—Бабу- ца — Коцин рид — Долни Бар- 
шница—Бела Паланка и да о- 
Чакват нареждението на

„На 9 септември капитулира 
българската фашистка армия 
под натиска на Червената ар 
мия. Тя веднага започна да из 
тегля своите части.
22 дивизия със сиДен йатйск 
освободиха Бабушница и Пи*- 
рот, а партизанските отряди от 
терена освободиха останалите 
места в този край* като Цари 
брод, и в тях започна създава
не на народна власт. 22 дивизия 
веднага откри фронта срещу 
германските части при Вдасс^ 
танци.

Части на •- /
I ЦАРИБРОДСКА БРИГАДА 
НА ФРОНТ

На 10 септември в Димитров* 
град бе образувана I цариброд
ска бригада. Тя бе въоръжена 
с оръжие отнето от български! 
я окупационен корпус. В ней
ния състав имаше пет батальо- 
на с 900 бойци. Ръководния^ 
кадър беше на висота. Почти; 
всички офицери — антифашис 
ти от бив. югославска армия се 
бяха включили в бригадата, Нд 
кои от тях бяха партизани. За 
Комендант на бригадата бе на, 
значен Партизанският майор 
Бранно Вукович, сега полков
ите в Югославската армия*

Създаването на бригадата за 
почна на 6 .септември, когато; 
по заповед на 13 корпус започна

В освободените селища бяха 
запленени големи количества 
военен материал—боеприпаси и 
храна" беш—Раднички рид—А^йАучкз* 

кладенец—Църно езеро—Власе. 
Щабът на 22 дивизия се движе» 
ше между I царибродска и 26 
бригада. В това пространства 
действуваше I царибродска по 
посока към Ниш.

__мар
шал Толбухин за нападение в. 
в направление на Ниш и Лес- 
ковец.

По-нататък в

ги
ВСИЧКИ НА ФРОНТА - 
ВСИЧКО ЗА ФРОНТА! нареждението 

се говори, че корпусната воен* 
на област ще бъде в Пирот, от* 
Където ще ое поддържа връз
ка с Щаба на маршал Толбу
хин и Щаба на П българска (Следва)
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Димитровградско след 1944 година В Леековац ирез средата на сеишемери

ГОДИНИ НА ПОДЕМ Изложба на сувенири и туристическо снаряжениеДнес, двадесет години 
освобождението след та, високодобивна пшеница да

двадесет години? В Димитров- стра-Балкан" се изнася на три 
град тогава са могли на пърс континента... В този стопански 
ти да ги изброят, а малко жн- отрасъл досега са инвестирани 
тели от село са могли да се по над 200,000.000 динара 
хвалят, .че слушат звуци от ра За двадесет години ' 
диоапарат Нека тези сравне тровградска община много не- 
ния ни послужат като илюстра ща промениха своя лик. Пер- 
ция за огромния ръст на жиз- спективите са широки и свет- 
неното равнище — основната ли. Благоденствието разбива за 
нишка в революционния ход в твореността в този пограничен 
нашата страна... град, Общественото бруго-произ

водство бързо нараства. През 
1956 година то беше 467 милио
на динара, 1959 — 1.300 милио
на, четири пъти повече, а тази 
година — 4.516 милиона—иди 
10 пъти повече, отколкото през 
1956 година.

Всичко това оказа влияние 
върху начина на живот па тру 
довия човек. Домакинствата 
все повече „се електрифици
рат", имат съвременни мебели, 
а чувствително се промени и 
начинът на хранене. Паралелно 
с това расте и жизненото рав
нище. Досега са построени 14 
нови училищни сгради, нова 
гимназия, 10 кооперативни до-: 
ма, Дом на културата в Дими 
тровград, в който е поместено 
и киното, набавена е подвижна 
киноапаратура за селото и по
строени над 100 жилищни апар 
таменти.

Освен това чрез разни креди 
ти са построени над 200 нови 
къщи, около 45 километра ху
бав път и свързани почти вси
чки села с центъра на комуна 
та, асфалтирани 3 км улици, 
строи се нов модерен дом ма 
народното здраве, нова сграда 
на основното училище „Моша 
Пияде", електрифицирани са 4 
села и пр.

Двадесетогодишнината от ос
вобождението на Димитровград 

същевременно 
ще ’ се

дат материални условия за скок 
в ера на пълна индустриализа
ция в общината, в която напъл 
но ще дойде до проява личното 
жизнено равнище, достойно за 
трудов човек на когото са до
верени средства за производ
ство й управление, а което во
ди към още по-големи трудови 
победи.

— Ще бъдат изложени кожени, текстилни 
и метални изделия

От 12 до 20 септември в ха 
лите на Лесковашки тексти
лен панаир ще се проведе 
първата югославска изложба 
на сувенири и предмети на 
домашни изделия и туристи
ческо снаряжение. Организа
тори на изложбата са Турис 
тическият съюз на Сърбия и 
Околийският туристически съ
юз в Леековац, докато носи-

макети, пропагандни издания, 
туристическа литература, из
гледи, филми н други мата 
риали.

В рамките па изложбата 
ще се организира и авто-рели 
за шофьори-любители Едип 
клон от него ще тръгне от ч 
НовИ Сад и Белгард, а дру
гия от Крагуевац. По това 
време в Леековац ще се уст
рои състезание на певцн-ама 
тьори-изпълиители на народ
на и естрадна музика и съ
бор на кебапчии и готвачи.

Интересът за тази програ
ма е огромен. Голям брой 
предприятия и учреждения 
вече са приявили своето уча 
стпе. Туристически печат, 
Народна радиност, Завод за 
приложно изкуство и комби
нат „Спорт" от Белград, след 
това „Декор” и „Интерплет” 
от Загреб, драгачевската жеи 
ска кооперация ще изложи 
килими, ще участвува и „Бос 
на-фолклор" от Сараево, За 
нат-сервис от Ниш, произво
дителни организации и от Че 
рна Гора, Македония и други 
републики в страната.

в дими-

През зимата на 1947 година 
в сградата на околийския ко 
митет влизат четири ко
вача с черни напукани ръце и 
искат да им се разреши да съ 
берат алат и сили и да форми
рай ковашко-столарска рабо
тилница в Димитровград. През 
януари идната година е реги
стрирана — машинско-шлосер- 
рско-коларо-столарска работил милиона динара — два и поло-, 
ница „Циле". С примитивни и вина пъти повече от 1956 годи- 
слаби основни средства не е 
могло да се направи много. Об 
ществото им даде и първите 
машини. В едни и същи поме- ка и националният доход на

глава от населението расте бър 
зо. Докато през 1957 година ига 
един жител се падаха по 27.250 
динара, през тази — той дости 
та (цифра) )от 132[.000 'дин&р^,. 
Тази стопанска категория рас
те с по-бърз темп в общината 
отколкото в околията, републк 
ката или федерацията. През 
този период доходът в община-, 
та нарастна за 366 на сто, в о- 
колията 225, в републиката, а в 
югославски рамки средно 206

тели на туристическата дей
ност ще бъдат туристически 1 
те организации в нашата стра 
на, индустриалните, 
чийскм

занаят- 
търговски и другц 

организации, които се занима 
ват с развитие на туристиче; 
ското стопанство и производ
ство и продажба на туристи* 
чески предмети и изделия»

п
Паралелно с това расте и на 

ционалния доход. В края на 1959 
година той възлизаше на 682

на, а тази година надминава ци 
фра от 2.368 милиона динара 
или — 9 пъти повече. Също та. Структурата на .изложбата 

ще съчиняват главно сувени
ри, произведния на домашно 
ръкоделие и туристическо 
снаряжение. Ще бъдат изло
жени изработени предмети 
от керамика, метал, кожа, 
стъкло, хартия, пласт-маси ц 
други суровини, след товц 
произведения, предназначени 
за лов и риболов, съобщения 
та, туристичен спорт и др. Ту 
ристическите места и обекти 
ще бъдат демонстрирани с

фаза,е
в която създа-щения в един ъгъл се намираше 

духало и наковалия а в дру
гия счетовъдството... По този 
начин в Димитровград се раж 
даха всички промишлени пред 
ггриятия.

От занаятчийски работилни
ци, разпръснати дребни се- 
лскигстопанства, от съзнанието 
и воля на хората чрез трудови 
победи в периода на обновата 
и изграждането растеше мир- 
новременото стъбло на револю 
цията и все повече и повече

М. Бакич В. В.
на сто.

С промените в структурата 
на материалната база неминуе

променяше лика на това град-, 
че, според планираните пропор
ции и благодарение на постоян мо се променя и структурата на

населението. През 1956 година 
имаше 388 заети работници, а 
тази година в промишлеността 

До 1956 година 6о на сто от и останалите стопански отрас- 
съвокупните капиталовложе- ли Са заети 1800 души. Дина- 
ния отпадаха на нестопански мичните промени налагаха раз 
дейности, 13 на сто за селско- членяване и засилврне наобще 
то стопанство и 19 на сто в о отвените служби, за разрешава 
станалите стопански отрасли не на все по-сло лените задачи. 
Вече идната година структура Затова и расте броят на служи 
та на вложените средства се телите в обществените служби 
прбмени в полза по промишле и учрежденията. Въпреки че
ноСТГ?- ,Я пеРспективния броят на заетите расте, лични
за 1957/61 година вложенията те доходи не падат затова, за 
възлезоха на 337.371.111 динара щото това нарастване е отра- 
а от тях само за построяване- Жение на засилването на ико 
то на помещеш!я за промишле комическите сили. От 1956 годи 
ните гиганти 125.807.000 дина на до днес личните възнаграле 
ра .От тогава темпът на инвес Дения се увеличиха три пъти. 
тиране е все лр-бърз. През трзи година средните лични 
1962 година -— 262 милиона ди възнаграждения в стопанските 
нара, през 1963—293, а през тази 
година — капиталовложения! а 
вече достигат импозантна циф 
ра —- 1.119,000,000 динара.

За двадесет години интезив- 
Но развитие на стопанството а 
димитровградска община за 
построяването на промишлени 
гиганти са изразходвани към 
2.275,000,000 динара. Благодаре 
ние на тези капиталовложения 
никнаха няколко съвременни 
промишлени предприятия — от 
примитивни работилници 
щава на кожа — кожарско 
преработвателно предприятие 
„Братство", ;,Циле", занайтчий- 
ско предприятие „Механик", ко 
ето наскоро ще открие и цех 
за секретни брави, конфекция 
„Свобода" и на края — един
ственото предприятие за гумени 
нишки и каучукови изделия в 
страната — Комбинат Дими
тровград", нова парна хлебопе
карница, мотел и др.

Към общия устрем на дими
тровградското стопанство се 
приключва и някога екстезивна 
то селско стопанство. Трактори 
те на земеделските кооперации 
порят из просторните коопера 
тивни стопанства и стопанства 
та на частните производители, 
вършачките заместиха конете, 
все повече изкуствени минерал 
ни торове се пръскат из нивя

МИНА „БЛАГОДАТ" НАСКОРО 

В ПРОБНО ПРОИЗВОДСТВО
ното увеличение на капитало
вложенията.

През последните няколко 
години белградското предпри 
дтие „Геозавод" върши изсле 
двания на оловно-цинковите 
залежи в недрата на Бесиа 
кобила край Мусул. Резулта
тите от тези изследвания са 
охрабряващи. Според прецен
ка на специалистите рудата 
Съдържа 25 ка сто метал и е 
годна за експлоатация. От то 
гава вече се говори за открива
нето ма мина „Благодат".

Косметската мина „Трепча" 
вече върши първите подготов 
ки за експлоатация на олов- 
но-цйнковата руда. Наскоро 
ще бъде завършена проекто
сметка документация за отпу 
кане на капиталовложения за 
експлоатация. Вече се пла
нира довеждане на електриче 
ски ток ка дължина от 30 ки 
'лометра. Също така ще се 7 
вземат мерки за поправка 
па пътя за Враня през Бесиа

{кобила, който представлява дат заети доста нови работни 
най-голямата пречка за прево ци от тоя край, които отиват 
за, особено през зимата кога- 
то съобщенията тук са прекъ 
спати и по няколко месеца.

За съкращаване и улесне
ние на превоза в план е про 
биваме на тунел на дължина,
От 8 километра през който да

на печалба по строителствата
в страната.

За работниците ще бъде по 
строен почивен дом, а ведна 
га ще се пристъпи и към ст
роеж на жилища и други не 
пазването и санитарната слу 
обходим и обекти по здравео- 
.жба.

се транспортира рудата до 
Крива Фея, където ще се ст
рои флотацията.

С пускането на мина „Бла 
годат" в експлоатация ще бъ В. Велинов

организации и обществените 
служби възлизат на 28.000 ди
нара. С увеличението на възна 
гражденията растят и спестов
ните влогове така че сега в Ко 
муалиата банка на спестовни 
книжки димигровградчани ич 
мат 129 милиона динара, дока
то преди три години имаха са
мо 49 милиона динара. Сега спе 
стовни служби има: (и при пощин 
те и земеделските кооперации 

00 по районите в комуната.

по почин на ссрн

БОЖИЦА С1Р0И ВОДОПРОВОД
Понеже досегашният водо 

рровод в Божица е застарял 
и не може да задоволи нуж 
дите на населението от Цен
търа и някои други махали, 
неотдавна се донесе решение 
за построяването на нов, кой 
то да обезпечава достатъчно 
вода.

По почин на Социалистиче 
ския съюз всяко домакинст
во в Божица ще ' * вложи по 
три трудодни, а местната ор 
гаиизация ще задели 40.000

динара за построяването ма 
новия водопровод.

Очаква се строежът да се 
завърши за две седмици.

ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕРАг' 
ЦИЯ В БОЖИЦА ОТКРИ 
МАГАЗИН ЗА ПЛОДОВЕ И 
ЗЕЛЕНЧУЦИ

Земеделската кооперация 
„Единство" в Божица откри 
магазин за плодове и зелен
чуци. С това е снет от дне-1 
вен ред въпросът за сиабява 
не на населението от този ра 
йон с тези необходими произ 
веления, които тук не виреят 
добре.

С построяването на нови 
делови помещения земеделс-* 
ката кооперация в Божица 
ще разреши въпроса с магази
нните помещения, които за 
сега са пречка за успешна 
работа на кооперацията.

Г. Тльмино СТРОИ СЕ МОСТ
Съобщителните връзки ме* 

жду селата Доганица, Кара- 
маница и други в Тлъмински 
район значително ще се подо 
брят с построяването на мор 
та на Тлъминска река. Члено 
всте на Социалистическия съ
юз от Тлъмино и Доганица 
чрез местно самооблагане до 
сега дадоха по 6 трудодни ка

то вече докараха на място нео 
бходимия строителен мате
риал.

Очаква се мостът да бъде 
'завършен до края на септем. 
ври тази година. Стойността 
на досега извършената рабо
та възлиза към 300.000 дина
ра.

ТРАКТОРИСТв.в. в.
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XV сесия иа Общинската скупщина в Бабушпица

ПРИЕТ ПРОЕКТ ЗА МОДЕРНИЗИ
РАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

„ЩО МЕ ПИТАШ" - »Балкап« работи еьс загуба. - Мерки в земеделското Производство. 
— Решение за месшпо самооблагане.

• • •

Често се отбивам в мага
зин „Нама” в Босилеград и 
место пъти обаче съм сви де 
телка на нелюбезности на( 
продавачите към гражданите. 
Не може да се пренебрегва 
яхкото невнимание и нелю- 
безио отношение към хората. 
Тук не се касае само за изра 
зите им, в които не рядко и* 
ма п обида като: „ей, ти там 
що очеш?..., или „що ме пи
таш кога нечеш да узпмаш”...

За да вземете нещо, поняко 
га ще се наложи да чакате с 
часове, го не поради големия

брой купувачи, а поради то
ва, че продавачите си нами
рат друга работа — вършат 
някои справки; водят частни 
разговори и прочее.

Ако при това направите за
бележка па продавача, ще по

шми и училищни сгради, Спо 
ред решението за завеждане 
*ха местно самооблагане за ко 
мупална дейност

Радосин, Раков Дол, На- 
шушковица,. Остатовица и

1.470 чифта волове и 
чрез
края на годината ще докарат 
19.510 кубически метра ка
мък. Общинската скупщина» 
ще открие каменолом и; ще

кола
местно самооблагане до

На петнадесетата редовна 
сесия на двете вечета на Об
щинската скупщина в Бабуш 
ница с прието предложение
то за построяването иа нови 
п модернизиране на старите

жителите
на

лучите отрицателен отговор, 
а може и да ви нагруби.

Смятам, че продавачите тр
ябва да се стараят по-култур 
но и по-бързо да обслужват 
гражданите.

111ЦСтойна Николова 
Икономическо училище 

Босилеград

.еШщ ",

Ненужни гощавки 

в жътва
Малкото босилеградско се 

ло Гложйе, скътано в пазви
те на планината, това лято 
има слаби съобщения с гра
да. Гложани си живеят тих ц 
спокоен живот, ко все пак 
по много неща се отличават 
от жителите на останалите 
босилеградски села. Съвреми
ето съвсем бавно нахлува 
в това планинско село, а пък 
и гложани му обръщат гръб.

Тук все още виреят някои 
преживелици чужди на наше 
то време.

Многобройните „летни пра 
зници” ке дават на гложани 
време да си гледат полето. 
Над 100 дни в годината те 
„празнуват”...

Голямата загриженост за 
„съдбата на бога” изглежда

само гях ие ги оставя,
,Сега, по време иа иай-трес 

кава работа около прибираме 
па зърното, гложани пилеят 
времето си. Тези дни посетих 
ме Гложйе. Зрели жита сърп, 
чакат. А в полето жив човек 
няма. Било някакъв си „Пан 
талей”! Всички бяха по домо 
вете си, правят гощавки и ве 
селбн... палят- кандила и све 
щи — а житото се рони.

Съвсем е сигурно, че в то 
зи случай гложани много по 
вече ще сгрешат, защото лет 
ните дни крият доста иеизвес 
тност и за час кякоя буря мо 
же да унищожи зърното.

Не е ли чудно, че още тряб 
ва да става дума за такива 
прояви...

«* - ■: -X.

Изглед от Бабушница

обезпечи валяк и дробачка.
От значение е приемането 

на предложението на нови 
мерки за подобрение на селс
костопанското производство 
през идната икономическа го 
дина, за ориентиране към у-, 
величение на добивите от жи 
тните растения в производст 
вено съдружие и на частните 
стопанства с прилагането на 
агротехнически мерки, чувст 
вително увеличение на площ
ите с фуражните растения и 
на производството на качест 
вено семе на пшеница и дете 
дина.

Между многото решения, 
'които взе Общинската скуп
щина на тази сеещ* трябва 
Да изтъкнем решнието за ос 
новаване на фонд за защита 
^а детето, решение за завеж 
дане на контрол над цените 
на някои занаятчийски и гос 
тилничарски услуги, решение 
за разпределение на местно 
самооблагане за построяване 
то и поправка на пътища, че

Дол ще дадат по 4 до 5 тру 
долни. На сесията се взе ре
шение за определяне на най 
висока продажна цена на 
хляб от пшенично и ръжено 
брашно, решение за определ
яне на маржа в оборота на 
дребно на зърнеш! храни и

Взети

пътища в общината. Според 
плана 4.660 домакинства във 
всичкиВ. В. села в общината с

На савашише около Власинско езеро
хлебни производения, 
са и решения за размяна иа 
обработваема земя с частни
те стопани.

Един вагон и половина сено 

од мелиорнсаните ливади Освен това отборниците из 
слушаха доклад за полугоди 
шната работа на „Балкан” 
във Велико Бонинци, който 
през първото полугодие има 
4 и половина милиона дина-» 
ра загуба, доклад за провеж 
дането на мероприятията на 
СИС за покачването на не

произведения д 
и за някои прояви на 
рара, както и доклад за нап- 
лащането на приходите и из
пълнението на разходите 
бюджета на общината.

— Неизползвани възможности за угояване на добитък. — Район Вла- 
енна има благоприятни условия за производство на картофи за семе.

пет пъти. И добивите от зеле 
ните пасбища ще бъдат по-го- 
леми от сегашните 140.000 то 
на иа 400.000 тока годишно.. С 
тоя фураж могат годишно да 
се угоят над 20.000 бройки е-
ДЪр ДОбИТъК II КЪМ НЯКОЛКО
хиляди , овце и агнета. Обаче 
сегашното производство на 
добитък е незадоволително. 
Като главна причина до сега 
беше недостигът на фураж ило 
шия расов състав, липса на 
приплод и неорганизирано 
производство.

По-големи добиви и от 
картофите

Оказа се, че в този район 
добре виреят картофите за 
семе и преработка. Годишно 
около 2.200 
ват с тази култура, от които 
се получава 11.000.000 т кило 
грама картофи, или средно 
по 5000 килограма от един хе 
дтар. Опитите с картофите по 
казаха, че с малки 
вложения и труд добивите мо 
гат да се увеличат трикратно. 
Трябва само добре да 
торяват, а за семе да се изпо 
лзва добър материал. Опити 
о картофите са вършени в 
Босилеград, Власина, Сурду* 
лица, Вранска бамя, Влади- 
чин хан и други места.

Също така в района на Вла 
сина има реални възможно
сти за производство на висо 
кодобивки сортове овес и- ече 
Л1ик, което е от особено зна
мение за храна на добитъка.

В. Валковяч

39.000 се намират в социално 
тическия сектор- докато лива 
дите заемат площ от около
29.000 хектара, от които само 
1.200 са в социалистическия 
сектор.

Поради изтощеността си ли 
вадите и пасбищата досега 
не даваха почти никакви до
биви — едвам към 1.000_кило 
грама от хектар. Освен това 
тревата от тези големи пло
щи ие се ползва рационално 
понеже тук няма достатъчно 
добитък. Стоковият фонд ми 
палата и тази година е“ чувст 
вително намален.

През пролетта селскостопа' 
нската станция във Враня съ 
вместко със селското стопан 
ство „Власина” направиха о- 
пит на ливадите на 102 до
макинства от Крива Фея, Вла 
сина и Божица. Естествените 
ливади се наторяваха и през 
месец юни бе направен пър
вия откос. От наторените ли 
вади са получени по 5500 ки
лограма сено от хектара, а не 
торените — по 1100 килогра-

Добивите от мелиорисашг 
те ливади и пасбища около 
Власинско езеро , постигнати 
през това лято, надминаха о 
птимистичните очаквания, а 
вложените усилия и труд на
пълно се изплатиха. От един 
хектар мелиорисани ливади, 
■където са приложени съотве 
тни агротехнически мерки, 
от първия откос са получени 
над 12.000 сено, а от другия— 
5.000. За така богат сенодобив 
в този край не се знае от ми 
налото и той е 15 пъти по-ви 
сок от секодобива от обикно
вените ливади.

Опитите, извършени на те
зи ливади от страна на селс
костопанската станция във 
Враня показаха, че този ра
йон за сравнително къс пери 
от от време ще може да ста
не голям производител на тре 
ви н сено.

някоините
па-

М. Б.

В Димитровградско

Вършитбата е Ь йълен разгар
— Средният добив 20 центнера

ч

рация „Нишава" имаше пар
цели, които дадоха и по 45 
центнера от хектар. Високи 
добиви са постигнати на ед- 
ик комплекс от 27 хектара, 
от който са получени около 
60.000 килограма пшеница за 
семе. Средният добив от коо- 

блокове е 28

На територията иа земедел 
ските кооперации „Нишава” в 
Димитровград и „Победа” в 
Сми ловци вършитбата е в пъ 
лек разгар. Очаква се пшени 
дата от социалистическия и 
частния сектор за двадесети
на дни да се намери в хамба
рите;

Според сведения,, които по 
лучихме в Общинската скуп
щина, средният добив възли 
за на 20 центнера от от един 
хектар. Може да се констати 
ра, че благодарение на ком
плектното прилагане на агрсГ 
технически мероприятия таз 
годишните добиви, както иа со 
циалистическия сектор така 
и на частните стопанства, са 
по-добри от миналогодишни 
т©< Нл стощшството

хектара се зася-

Първи опити и успехи

Районът около Власинско е 
зеро (Чемерник, Божица, Ст 
ръмна, Варденик) представля 
ва необятни пасбища. Счита 
се, че заемат повърхност към 
70.000 хектара, от които

перативните 
центнера. Интересно е, че до 
машната пшеница па терито-

капитален

ма.
Това нещо предизвика инте 

рее всред частните стопани и 
за няколко дни в земеделски 
те кооперации във Власина о 
круглица бяха продадени 
60.000 килограма изкуствена 
►тор, а преди кооперацията пр 
одаваше едва по 2 до 3 хил

се на рията на тези две коопера
ции е дала около 20, а на ня 
кои парцели и по 30 цейтне- 
ра от едш-г хектар.

Към

В „Победа” не са доволни 
от добивите, защото пшени
цата е измързнала от студове 
за около 20 на сто. Все пак 
средният добив е по-висок от 
20 центнера от хектар.

яди килограма годишно.
Счита се, че от 29.000 хекта 

ра ливади сенодобивът в то
зи район след наторяване на 
ливадите с изкуствени мине 
рални торове ще се увеличи А!> БакячНА КООП^*
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МНЕНИЯ

Защо недовиждаме 

консуматора?
„Нишава“ гарантира ниски цени.
„Услуга“ занемарява комуналните проблеми в града.

През средата на януари т. *— подобряването на селско* 
г. земеделската кооперация то стопанство. Според наше 
„Нишава" от Димитровград мнение такива заключения 
отправя искане до председа- нямат никакво оправдание, 
теля на Общинската скупщи защото кооперацията и в е- 
на компетентните органи да дкния и в другия случай се 
доверят на кооперацията сна занилгава с търговия. И имен- 
бдяването на града с месо, но. тя и сега продава на „Ус- 
мляко и млечни произведе- луга" добитък, мляко и млеч 
мия. В обосноваиието хмежду ни произведения, 
другото се дава гаранция, чо Няхма съмнение, че цени- 
кооперацията ще задоволи те на въпросните произведе* 
нуждите на потребителите от ния ще бъдат далеч по-евти 
града и че цените ще бъдат ни. Органите на управление- 
по-ниски от сегашните. то в кооперацията са на мне

Подобно писмо е изпрате- ние, че за работа в магазини“ 
ко и до дирекцията на кому Хе и кланицата няма да им 
налното предприятие ,,Услу- бъде нужна допълнителна ра 
га", задължено за снабдява- ботна ръка, защото могат да 
пето на града. използват съществуващата

На това искане са получе-, чрез вътрешно разпореждане, 
ни само устни отговори. Об- особено през мъртвия сезон, 
щикската скупщина предос- ® подкрепа на това твърде
те*. на двата' колектива да ние се привежда, че напри- 
решат въпроса сами, а „Ус- меР вг паницата, в която се 
луга” отговаря, че колекти- га работят 10 души, могат да 
вът не е съгласен. Втората Раоотят само трима души. И- 
алтериатива на Общинската лн напри^р цените на С1нре- 
скупщина е, че „Нишава” мо ьет0- само за Х!е_гра път
~ ™ *™ ла гйКК н”лгд“га“са
ни и да, бъде конкурент на по.впсоки с 60 Д1Шара, 'а в „7 
-Услуга . Обаче „Нишава юДИ„ с 80 динара за килог. 
це иска да купува нови основ рдм> Нишава" гарантира, че 
ни средства и както заяви у* ^1ренето няма да бъде по- 
правителят на кооперацията, СКъПо от 500 динара килог- 
да дублира основни средства, рам. Също е положението и 
от което не се нуждае гра- с цените на кашкавала и ме
дът. Всъщност тя иска „Услу сото. 
га"4 да й пренесе основните 

' средства, които миналата го 
дина е получила след прнсъе 
диняването на Деловото сдру 
жекие за животновъдство 
Към нишкия „Сточар". „Ни 
шава" доказва, че тя има пра 
во на.тез#,,средства, защото 
са купени от провизията, коя 
то земеделските кооперации 
от територията на Димитров 
градско са плащали на Дело 
вото сдружение.

В оправдаността на искане 
то ка „Нишава" никой не се 
съмнява. Най-нормално е да 
продава оня, който произвеж 
да — това е заключение и на 
компетентните органи от об 
щикската скупщина. Разбира 
се има и противоположни 
мнения — че ако коопераци 
ята поеме върху себе си снаб
дяването на града ще занема 
ри основния си вид дейност I

съгласни с това, че е най- 
естествено снабдяването на 
града да се довери на оня, кой
то произвежда и който дава 
'гаранции, че цените ще са 
по-ниски, тогава устният от
говор на Общинската скуп
щина двата колектива да 
вземат взаимно изгодно реше 
ние прави само конфузия. По 
канален ред този въпрос тря 
бваше отдавна да бъде раз
гледай от Съвета за стопанст 
во и Съвета за търговия и 
оборот при Общинската скуп 
щина.

Така остават мкогобройни 
неразрешени комунални про
блеми, снабдяването на града 
постоянно се обуславя с но 
ви искания за увеличение на 
пените, а недоволството на 
гражданите расте.

ВЛАСИНСКО ЕЗЕРО

Власива“ няма складове
От тазгодишната реколта 

селското стопанство „Власи- 
на" във Власина Округлица о 
чаква рекордни добиви от 
картофите. Според преценки 
на специалисти, от 100 хекта 
ра ще се получат 1.500.000 ки 
дограма картофи, голяма ча 
ст от които ще представлява 
пазарен излишек.

Обаче още от сега се пос
тавя въпрос къде да се скла 
дират картофите. Селското 
стопанство „Власина" няма 
складове, а продажбата 
\гова произведение стопанст
вото още не е сключило.

Пред стопанството стои тру 
дноразрешима задача — на
къде с толкова картофи? Да 
строи складове в момента —. 
няма достатъчно средства, а 
реколта вече е готова за приби 
ране...

Очаква се все пак да се по
лучат известни капиталовло
жения, които с разполагаеми 
те средства на „Власина" да 
бъдат използвани за тави цел.

Времето обаче е кратко и с 
разрешаването на този нале
жащ въпрос не бива да се ра 
зтака.

на

В. В.Димитър Йотов

НА ТЕМА: ПРОСПЕРИТЕТ

ВСЕ ПОВЕЧЕ СПЕСТЯВАНИЯ
ните: В края на миналата го 
дина при Комуналната банка 
в Димитровград е имало око 
ло 1.000 спестовници с вкуп 
но спестени 98,3 милиона, ди 
нара. Тази година, обаче, за 
изминалите седем месеца чи
слото на спестовниците се е 
покачило на 1.050 с вкупно 
спестени 137,8 милиона дина

Сравним ли пестенето с в:;е 
тите потребителни кредити 
ще видим, че пестенето е по- 
годямо с около 10 милиона 
динара.

Но бф оглед, дали внасят 
на спестовна книжка, или 
взимат кредит, хората от Ди 
митровградско напоследък 
виждат ползата от пестенето 
и все по-често застават пред 
гишето на спестовния отдел.

Свободно може да кажем, 
че па половината от постоое

Почти е невъзможно да се 
замисли едно съвременно се 
мейство, което да не пести. 
Това пестене, всъщност, не е 
лишаване от кай-потребните 
неща, а възможност, да се на 
бавят и по-скъпи неща, като 

електрическа печ-

‘ В подкрепа на това искане 
на „Нишава" някои органи 
от Общинската скупщина са 
на мнение, че реализирането 
му трябва да се ускори защо 
то комуналното предприятие 
„Услуга" представлява едно 

■ -от редките изключения меж 
ду предприятията от този 
род, които напълно са зане
марили основния си вид дей
ност, зарад която са основа
ни. Именно, „Услуга" се зани 
мава с всичко само не със 
своето. „Услуга" е задър
жала само водоснабдяването, 
докато поддържането на пар 
ковете, зеленината, пазара е 
занемарила съвсем. Разреша“ 
вакето на тези въпроси е из 
тласнато на заден план и раз 
бира се негодуванията на гра 
жданите са съвсем оправда
ни.

телевизор, 
ка, хладилник и пр.

Пестенето обаче не е изклю 
чителен монопол на семейст
вата, защото пестят и отдел
ни лица — деца, пенсионери

ра.
Разбира се, това не са всич 

спестовници, тъй като 
мнозина внасят суми в поищ 
те. В Димитровградската по 
ща тази година са издадени 
около 50 спестовни книжки, 
с начална спестена сума от 
около 4 милиона.

ките
и ДР-.

От съвкупното число спес
товници в Димитровградско 
20% са деца, 5% войници и 
милиционери и 10% домаки
ни, пенсионери, и др. Това го 
вори, че пестят всички без из 
ключение.

Обаче, най-голям процент 
спестовници — около 40% са 
служещи и работници и око 
ло 25% са селскостопански 
производители.

Че пестенето от ден ка ден 
се увеличава се вижда от дан

ните частни къщи основите 
са били положени от спестя 
вакията.

Ст. Николов

4 Я«1.

Най-сетке, ако всички са

- *
НА КОГО ЛИ Е БАЩИНИЯ?

На път за кланицата прев детската градина, за изгра 
ждаието на която са изразходвани 3 милиона динара, спо 
койно минава едър и дребен рогат добитък.

На забележката на някой димитровградчанин и един 
случаен гост от Белград, че това е детска градина, а не обор
ски тор, директорът на комуналното предприятие „Услуга" 
мъдро отговорил:

— Да не ви е случайно бащиния?

ДЪРЖАТ СМЕТКА ЗА ПОДЧИНЕНИТЕ
Управителят на I народна аптека в Димитровград и 

управителят на Ветеринарната станция не позволяват на под
чинените да работят извънредно и хонорарно. Всички хо
норари и паушали са в техни ръце.

Зли езици в чаршията говорят, че управниците държат 
сметка за тях и не искат да ги изморяват с извънредна И 
хонорарна работа.

ЩАСТИЕ Е, ЧЕ НЯМА ОЩЕ МАГАЗИНИ
В млекарницата на „Услуга" овчо сирене се продава 

по 560 дтгара килограм, а на десетина крачки от него 
магазина за самообслужване на „7-юли" същото сирене по 
580 динара.

в

— Щастие е че в града нямаме още няколко такива 
магазини инак щяхме да закръглим тази цифра на 600 —* 
констатира един консуматор от града.
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НАШ РЕПОРТАЖ

СЛАМЕНАТА 

В ЧЕРБЕЗ
ЧОВЕКЪТ ОТ 

КОЛИБКА
едно със свинете. Връщаше 
се там, откъдето за едик час 
,го бехме откъснали. В памет 
та ни се вряза тъжният му 
като на сърна поглед, който 
като че ли канеше: 
пак..."!

Сърбия е оставил дълбоки 
следи особено на ръцете му: 
бели като сиренето, нежни — 
аптекарски.

— Чухме, че тук сте сами, 
не ви ли пречи това?

— Не, защо ще ми пречи. 
; Не съм свикнал на удобиости 

Задоволявам се с онова, кое 
то имам. Слизам един п-ьт се 
дмичио в Смиловци да видя 
жената и децата и това е вси 
чко. Получавам и вестници 
— „Задруга" и „Братство" и 
с Това запълвам малкото сво
бодно време. Инак какво да 
кажа, през целия ден гледам 
голия плочак и небето — дру 
го шТщо не се и вижда. Хуба

(броя на овцете, а на овчари 
те като подарък за Нова го
дина — по едик транзистор, 
та да не бъдат усамотени — 
каза управителят, прехвърляй 
ки ръка през рамото на бай 
Иван. Бай Иван, легнал на 
кълк с подметката под глава 
ръка местеше една сламка от 
единия до другия ъгъл на ус 
тата, но от едвам доловима
та усмивка не можеше да се 
разбере да ли изразява съм
нение в думите на управи
теля или мисли: ако дадете 
добре ще е, ако не, добре ми 
е и така".

— Време е да вървим —

„елате

Димитър Йотов

Прочешеше 

и шоЬа
Кооперативната 

на „Победа" от Смиловци ба 
вко се клатушка из тесния 
селски път, карайки ни с 12 
километра в час към Чербез 
•— една от овцефермите на 
кооперацията. Диалогът с уп 
равителя и агронома на коо
перацията често прекъсва не 
надейно изпречилата се на 
лътя фигура ка някой селя
нин, който с дигназф ръка спира 
джипа.

Вършитбата в селата под 
Видлич е в Пълен разгар и 
както всяка година разправи 
ите са все едни и същи — Кой 
тази година ще е първи, а 
кой последен. Или нови при
щевки — някой иска дребна 
слама, друг едра... Управи
телят мълчаливо изслушва те 
кните искания, но не отстъп 
ва от установения вече ред.

— Зная, че има ред, но за
що вършачката да прескача, 
когато е само ка двадесетина 
крачки от моя двор — насто
ява един селянин от Одоров 
ди, Но щом ти кажеш, твоята 
дума се слуша.

— Това не мога да направя 
— отвърна управителят и шо 
фьорът потегли. Джипът кри 
воличи из тесните, стръмни 
сокаци на Одоровци. Палави 
ят шофьор с пълна скорост 
кара право срещу насядалите 
пред портите жени и девой
ки и след това внезапно сви1 
ва и го изправя към средата 
на сокака. През кукурякане- 
то ка изплашените кокошки 
доловихме и техните клетви! 
„Убил ви марен"! Силният 
мотор в ловките ръце на ве
селия шофьор пое по стръм
нината, където вече нямаше 
Път, нито вожеха някакви съ 
общителна правила.

— Чухме в Димитровград» 
не и калугерът от манастира 
„Св Кирик” е кооперирал с

г^зика пас продълажваме прекъсна“ 
тия диалог с управителя.

— Вярио е, кооперираме — 
усмихва се председателят —

, успях да го убедя някак, но 
И той ме отстъпва. Имаме ц 
дребни разправии с него. Пре 
ди някой ден загради водо
поя недалеч ог манастира.
Селяните,се оплакват, а гой 
ме убеждава, че ние с него 
сме „старейшиии" в този 
край и трябва да се нагодим.
Щом като могат големите в 
Белград да се споразумяват 
— казва — можем и ние, ка 
то „главни" в този район.

С кооперирането някак ще 
се справим но аз с нетърпе 
ние очаквам какво ще кажат 
тия долу посочва ни с ръка 
агрономът група геолози, кои
то открили железна руда.
Ако установят, че има по-го 
леми залежи да видиш какви 
пътища и телевизия и работа 
и богатство ще има...

— Карай към животновъдо 
твото, то му е майката, за съ 
нища сега нямаме време — 
мушна управителят шофьора 
& джипът с последни сили за 
почна да преодолява стръм 
ното като комин възвишение, 
което столетия наред познава 
само свинските цървули на 
забърдските овчари.

От върха като на длан гле 
даме заградената от всички 
страни малка котловинка, 
в средата на която са чербез 
ките „егреци". Посрещат ни 
с озарени лица главният май 
стор Иван Цветков и неговия 
помощник. Насядахме около 
кладенеца пред импровизира 
Пата мандра. По традицион
ния бачийски ред бай Иван 
ни почерпи с едри буци овчо 
сирене/ Двадесетгодишният 
му трудов стаж на майстор 
за кашкавал и сирене в Доб
руджа, Войводина, Южна само това, ще увеличим и в която нощем се стопля за-

Растителната обвивка на 
Земята е най-голямата „фаб
рика" на кислород. През те 
чение на годината растения
та отделят около 400 милиар
да тона кислород, а използу 
ват 150 милиарда тона въгле- 
двуокис и до 25 милиарда тона 
водород.

кк

Най-прозрачна вода има Са 
ргаското море около Бермуд 
ските острови. Ако във вода 
та се спусне бял предмет с ди 
аметър 60 см, той ще се виж 
да на дълбочина и до 66,5 м. 
Най-голямата порзрачност 
Средиземно море, мерена по. 
същия начин, е край сирий
ския бряг, която достига до 
60 м. а в Адриатическо море, 
в неговата южна половина, та 
зи прозрачност достига от 35. 
до 54 м.

в

Решихме да използваме цвика
кк

во е през деня, но нощите са 
студени. Дори и свинете през 
иоща спят с мен в колибата.

— Имаме

прекъсна мислите на всички 
ни агрономът Цветан.

Бай Иван унесен в мислите 
си се сепна и се изправи на 
крака.

— Е па довиждане — стис 
каше ни той с двете си нежни 
ръце — и заповядайте пак 
ако ви нанесе бог из тези 
краища.

От бавно отдалечаващия се 
джип гледахме разкрачилия 
се бай Иван. Той Дълго ни 
маха с ръце, след това погле 
дка нагоре към небето, къде 
се виеха ястреби, и с наведе
на глава бавно закрачи към 
мандрата. Връщаше се към 
своя малък свят 
мандра и сламената колиба,

Количеството сол на устие
то на река Волга достига, 1 
гр ка 1 литър вода. В залива 
Кара Богаз Гол, на Каспийс
кото море, в един литър вода 
йма и над 200 гр. сол.

план за идната, 
година да направим по-голя- 
ма мандира, с уютно помеще 
ние за майсторите и овчари
те — каза управителят. **

— Чия е идеята тук да се 
създаде свинеферма. Докол- 
кото ни е известно това е но 
ваторствои в нашия край—о- 
бъркахме се към управителя 
и агронома.

— Идеята е колективна. 
Просто решихме да използва 
ме цвика. Сега угояваме 100 
броя, но ако този пръв опит 
даде добри резултати, догоди 
на ще угояваме повече. И не

Най-важният център на се- 
полукълбо, къдетоверното

се образуват ледени брегове е 
заливът Диско на Гренландия 
където в морето влизат шест 
най-бързи глетчери на Земя
та. От тях всяка година се о 
бразуват 5.500 плаващи ле де 
ни брегове. Най-високият ле 
ден бряг от около 149 м е за
белязан близо до залива Ди
ско.малката

**

Град Богора, който се нами 
ра на остров Ява, в Индоне
зия, е място, където най-чес
то валягг дъждове, следва 
ни от силни светкавици и 
гръмотевици. Средно 
220 дни в годината

Спомени от партизанското движение Тя ни посрещна с известно 
недоверие. Когато попитахме 
за воденичаря, тя ни отвър
на, че в момента не знае къ
де се намира. На въпрос за
що го търсим, отговорихме, 
че се интересуваме за гриз- 
брашно. Това беше част от 
лозунга, който вероятно е 
знаела. Приятно ни поздрави 
и бързо пристъпи към нис
ките врата на воденицата, от 
Където се чуваше веселата пе 
сен на кречеталото.

След малко на вратата се 
воденичарят бай-И- 

ван. Нисък на ръст, с коже 
на шапка, целият побелял от 
брашно, отговори ка нашия 
лозунг и ни въведе във во 
деницата.

В тъмнината

през 
валят про

ливни дъ{ждове. Като противо 
положност на този град и не 
говата околност е град Санта' 
Мария в САЩ: тук лошо вре 
ме може да има веднъж на 
две години.

Изпълнената задача
Славчо Кръстевот

През втората половина на 
юлйй младежката група, съста
вена предимно _от ученици 
от царибродската гимназия, 
яолучи задача да пренесе за 
Царибродски отряд известно 
Количество лекарства, облек 
ЛО и боеприпаси. Връзката 
от отряда ни чакаше в кало- 
тгинската воденица, около 6 
километра от Димитровград 
Задачата трябваше да се из 
Пълни до вечерта на опреде
лената дата. Предвид на това» 
че количеството на материа
ла и срокът за пренасяне на 
^гаше групата да бъде по
мислена, решихме че е най- 
добре да си дадем вид на ри
боловци. Затова всички мла 
.дежи от групата бяха си взе 
ли риболовен прибор, а при
зова понесохме и мрежа.

Излизането на групата от 
трада не беше толкова труд
но, защото беше петък, паза 
рен ден в Димитровград. От 
^началото групата вървеше по 
жгьтеката край Нишава. Мре 
$ката използвахме и ка бърза 
ръка хванахме няколко риби, 
жоито бяха нужни, за да пок

рием санитарния материал и тсата и хванахме шосето. Пър 
боеприпасите в кошниците, цзата неприятна изненада ни 
Материалът преди това беше чакаше при Градинския мост. 
разпределен по кошниците — 
пистолетите й патроните пред 
варително бяхме покрили с Лицейския началник Милен- 
трева и листа, върху които ков. Погледнахме се с мисъл 
наредихме по няколко риби 
Останалият материал—облек 
лото и лекарствата носехме *- 
в стара войнишка рани
ца. Най-трудно ни беше с го 
лемите обуща на партизани 
на Крум Милаиов-Боримечкз 
*га.. Нито един от нас не мо 
жеше да ги обуе. Понеже и- 
маха нови подметки бяхме ги 
вацапали в тинята и ги да
дохме да ги обуе Спас Соти 
ров. В тези обуща Спас изгле 
ждаше, като че на краката си 
има букаи. С тях едвам изми
на стотина метра и тогава, се 
Ььбу и със завързани обуща 
През рамо тръгна след нас.
По целия път до Калотина 
‘гой вървя бос.

Из реката към Калотина 
не можеше дълго да се вър- 
!ви по безпътицата. Някъде 
към „Брест" напуснахме ре-

**

Най-висока температура на 
морската вода през август е 
в Персийския залив, която 
достига до 35°Ц. В Адриатиче 
ското море тази температура, 
не е по-висока от 26°Ц.

От Градини към Димитров
град забелязахме на кок по-

показа

та, че ни очаква най-лошото, 
но решихме да продължим 
пътя на всяка цена, а* на не 
го да се обадим с „добър 
ден". На надменния полицай 
изглежда допадна нашата 
„любезност". Повдигна бавно 
дясната си ръка, в която дър 
жеше камшика и каза нещо 
като „добър ден".

Когато изчезна зад горич
ката, почувствувахме облек
чение.

**

Реката Енисей, която се ка 
мира в Съветския съюз е най 
богата с вода в тази страна. 
Всяка секунда тя дава на Ка 
рското море, където се вли
ва 17,400 кубика вода, което 
представлява 10 пъти по-голя 
мо количество вода, отколко 
то средно реката Сава Аа* 
ва ка Дунав за същото вре*

отначало ед
вам различавахме предмети
те. а от шума на водата не мо 
жехме да чуем първите 
драви ка партизанската трой 
ка, която видяхме, 
добре се приближихме до 
тях. Пред нас

поз

когато.

се показа ог
ромната фигура на Крум Ми- 

ланов-Боримечката, Драгол
юб Станкович и Славчо Пет 
ров, партизани от отряда „Мо 
мчил Войвода".

След като

Пътя до Калотина изминах 
ме бързо. Пред селото започ 
йахме да ловим риба. Движе 
хме се по реката към опреде 

място. Група от три
ма младежи тръгна към во
деницата с лицето което зна
еше лозунга. Пред воденица
та намерихме слабичка жена 
с черна забрадка, която про
стираше бельо. Изглеждаше, 
че не

ме.

предадохме ма
териалите и получихме дирек 
тиви, трябваше бързо да се 
върнем, защото трябваше да 
стигнем в Димитровград пре 
ди полицейския час. На 
среща получихме заповед за 
ванимаваке на Димитровград 
ската група в отряда.

леното

тази

ни обръща внимание’
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Конкурс, но за кого?
В „Служебен вестник” на СРС брой 22 от 30 май тази 

година е публикуван конкурс за приемане на нови препода
ватели в основното училище в с< Бистър Босилеградско, Ме
жду другото (в конкурса е^рбявено, че това училище се ну
ждае от преподавател по сърбохърватски .език. В конкурса 
са определени и условията за кандидатите: завършено вие
ше педагогическо училище и даден професионален изпит.

На конкурса участвува само другарката Ст. Н., 
напълно изпълнява условията.

която

Нейната молба обаче беше отхвърлена.
На това място е поставена съпругата на директора в 

основното училище, въпреки че не изпълнява условията в 
конкурса. Тя е приета с мотивировка, че... „наскоро ще да 
де професионален изпит", а без такъв тя вече три години за
ема това работно място .Три години на това работно място 
не се приема профеисонално подготвен преподавател, а хо 
норарен.

N■11
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Пред прага на новата учебна година
Сега съвсем естствено, не е трудно да се разбере по 

кои причини не е приета другарката Ст. Н. на конкурса, (в 
допълнителния конкурс това място изобщо не се споменава!).

Без много анализи и доказателства може да се разбе
ре, че става дума за несъблюдаване на конкурсите като за
конен път за избиране на най-добри кадри.

УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗАПОЧВАТ
НА ВРЕМЕ

Симптоматично е обаче, че това го гледат училищният 
съвет и преподавателския колектив в основното училище в 
Бистър. ----

Новата учебна година 
димитровградските училища 
започва на 5 септември.

Само два дни ни делят от

в звъна на училищния звънец. 
Само два дни и отново ще 
еживеят училищните дворо* 
ве, класните стаи ще се из
пълнят с глъч, радост, смях 
и тревоги.

Въпросът за учебници в ос 
новните училища почти е ре
шем. Тая година от печат из
лизат
VIII клас. В печат е и чи- 
ганка за IV клас.

В. В. читаики за Ш. IV и

Заиисано в Долна Невля БЕЗ ОСОБЕНИ ИЗМЕНЕ 
НИЯ В СЪСТАВА НА 
ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ 
КАДЪР

ГИМНАЗИЯТА БЕЗ 
ОБРЕМЕНЕН ПЪРВИ КЛАСТримата с бележниците За разлика от миналата, 
тази юдика в първи клас на 
шмназията ще бъдат приет» 
само 140 ученика. По тоя на* 
чип, практиката да се прие
мат всички завършили, без ог
лед на звания и възможнос
ти, ще бъде пермахната, а в 
първи клас ще бъдат приети 
ония ученици, които имат 
знания и сили да продължат 
школуването си.

Всъщност, редовният прие" 
мен изпит, както и допълни
телният, показаха, че прдви- 
деного число съвсем съответ 
ствува па числото ученици, 
способни да продължат обра 
зоваяпею си в гимназията.

И редовният и допълнител 
ният конкурс за преподавате 
ли не донесоха особени про 
мени в състава на преподава 
тслския кадър на училищата 
в комуната.

Сега димитровградската ги 
мказия и основните училиша 
се нуждаят от преподаватели 
по математика. Така напри
мер основното училище в 
Смиловци търси двама мате
матици, Поганово и Трънски 
Одоровци по един. Трънски 
Одоровци се нуждае още и 
от преподавател по сръбски 
език. Обаче, и тези места са 
относително незаети, тъй ка 
го има над 20 молби от завър 
шили преподавателски курсо 
ве, средни училища, апсолвсц 
ти, стипендианти пред завър 
Шване, които желаят да рабо 
ботят.

В Съвета за просвета и кул 
тура при Общинската скуп
щина в Димитровград считат, 
че и подведомствените учили
ща в Горна Невля, Било, Ку- 
са врана и Искровци ще бъ
дат попълнени от тоя недоста 
Тъчко професионално подгот
вен кадър.

В СТАРИТЕ УЧЕБНИ 
ПОМЕЩЕНИЯ

В течение на лятото учеб- 
нше помещения не са разшнр 
яваии. По-остра нужда се чув 
ствува в града, крайградски 
те селища и центровете на коч 
муната. Няколко основни V 

пък поради липса па 
нежното число 
бъдат закрити (Бребсш плу,. 
Сенокос).

вор... Тези дни се отнесохме 
и до Околията, па ще видим...

Обществена грижа. Кой как 
я разбира. За една махала от 
пет-шесткадестина семейства 
се състои в това дали ще по
дучат вода. И да прекъснат 
двочасовното чакане на цър 
цорещия кладенец за десети
на литра. Защото на педесе- 
ггина метра от тях водата те 
Че безполезно из пътя.

Пък капризните хора вина 
ги намерят причина за инат...

ничий. Или по-точно, на вси 
чки. Ето, тук се изкупува до
битъкът, устройват увеселе
ния, събират хората. Но ни
кой не го чисти. Нито ония, 
които изкупуват добитък, ни 
то магазинерът, нито младе 
жите...

— Два-три пъти — намеси 
се и бай-Владо пощарът — го 
(измитах. Не защото ми теже
ше, а защото се подиграват. 
Но прекъснах. А тоя двор е 
дин вид, е „сборен пункт”...

Санитарната икспекторка 
дава нареждане дворът да бъ 
де почистен, и по настоящем 
чистотата да се поддържа ре 
довно.

— То, дворът, е лесна рабо 
та — започна бай-Верчо. — 
Но, водата за пиене е по-гол- 
ям проблем...

— Недоумяваме — възрази 
ха„гостите’’. — В селото вид 
яхме две чешми с достатъчно 
вода.

— Не става дума за тези 
чешми. Те са далече. Думата 
ми с- за „Филиповска” махала. 
Пет-шестнадесетина семейст
ва са Оз вода. А не, че няма 
вода. Дори така си тече из 
пътя- Тази вода, обаче, е соб 
ственост на Георги Иванов, 
пък той я забрани...

— А вие, защо ке се отне
сете дс Общинската скупщи
на в Димитровград? — попи 
тахме.

— Отнесохме се, и то още 
през май. Сега е четвърти ме 
сец как няма никакъв отго-

Прочутото по шеги село 
Долна Невля сега е сти
хнало.
вите врабчи ята са притихна 
ли в омърлушените от жега 
та огрели. Цари пълна тиши
на. Може би това се дължи 
и на работното време, което 
разпиляло хората из къра, а 
само старци и деца оставило 
да нижат тютюн под някоя 
сянка.

Линейката спря пред коопе 
ративния дом и изсипа неча 
каните гости — инспектор по 
пазара, санитарен инспектор» 
журналист. Бележниците лю 
бознателно се разтвориха:

— Къде е магазинерът? — 
питаше инспекторът по паза

Дори креелиII

***

Живи буркани 

с мед
— Водата и зърното са, за

сега, основните проблеми — 
подзе пак бай-Верчо.

— Да не би цените да са по 
качени над предвидените рам: 
ки — заинтерсува се инспе
кторът по пазара.

— Не, мисля за житото. Ле 
жи си така, непипнато. Няма 
вършачка. Търсихме от зе 
меделската кооперация „Ни 
шава” в Димитровград, но от 
там ни отговориха да чакаме 
още един месец. Ние бихме ча
кали, но ще чака ли време 
то? Пък и старото отдавна 
се свърши. Как ще я опра
вим тази работа — не зная... 
4 И от присъстващите никой 
не знаеше. Те имаха свои 
грижи и задачи.

Санитарната икспекторка 
;да погледа училището в паве" 
черието на новата учебна го 
у\киа, да осведоми хората, че 
«след един месец1, Някъде в 
средата на септмври, ще има 
(ваксинираме на децата...

А апаратът на журналиста 
бележи и нечистия коопера
тивен двор, и църцорещото 
кладенче, той забелжи проб* 
лемите на едно село, което 
от време на време, пуска по 
една шега, която се преразка 
зва, видоизменява, допълкява 
из цяло Димитровградско...

Стефан Николов

ра.
— В чия собственост е тоя 

двор и кой се грижи за чисто 
тата му? — заинтересува се 
санитарната.

— Кой е председател на ме 
стния отбор и къде се нами 
ра сега,?—не изчаках аз.

На всички въпроси отговар 
яха бай-Владо пощарът и при 
зетекият милиционер, не на 
миращ се в момента на длъж 
ност.
босите крака на малчугани, 
любознателни и готови да по 
Погнат.

В Южна Америка живее е_ 
дин род мравки, които в ки 
лерите си имат „живи бурка 
ни с мед”. Тези буркани съ 
Що така са мравки, които и- 
мат по една кухина в коремче
тата си. В тази кухина те на 
сипат пчелен мед, разбира се 
когато се доберат до 
пчелин, а след това другите 
мравки ги заканват на тава 
на на мравуняка да висят на 
долу. В мравуняците медът 
по този начин е защитен от 
лакомите уста и на други жи 
вотинки-лакомци, а когато 
се почувствува оскъдица на 
храна, особено през зимата, 
медът се яде от всички. В та 
зи гощавка се взимат и „живи 
те бурканчета”.

някои
•Сетне, заприпускаха

***

— Магазинерът е някъде 
Из къра — след като се ръ
кува с всички по ред, зараз- 
правя Верча Иванов, предсе 
дател на местния отбор. — 
А дворът, как да ви кажа, е

ученици ще

Пред новата учебна година в Божица

Достатъчно преподаватели, обаче все още 
липсват някои учебници и помагала

Новата учебна година осно 
вното училище в Божица по 
среща с достатъчно препода
ватели, но и с някои стари пр 
облеми-недостатъчно учебни 
Ци и учебни помагала. Тази 
година са дадени още 4 жи
лища на просветни работни
ци в Божица, обзаведени още 
5 учебни стаи и разрешени 
редица други училищни проб 
леми.

За нагледни средства и ня
кои учебни помагала учили

щето и ученическата коопера 
ция са изразходвали 
300.000 динара пари. По този 
начин напълно е обзаведен 
кабинет по естествените нау-

над

СъобщениеКИ.

И тази година ученическа
та окоперация ще проведе а- 
кция по събиране на шипков 
плод и лековити билки, от ко 
ито обезпечава и завидни при 
ходи.

ПОРАДИ ПРАЗНИКА НА О- 
СВОБОЖДЕНИЕТО В ДИ
МИТРОВГРАД И ПИРОТ 
СЛЕДВАЩИЯТ БРОЙ ЩЕ 
ИЗЛЕЗЕ НА 12 Т. М.В. В. М. Петгюв: Димитровград



ЧЕТИВО ЗЛ МАЙКИТЕ

КАСКЕТ
Михаил Зошчепко

ХРАНЕНЕ НА КЪРМАЧЕТАТА
во пюре, най-напред от карто 
фи, а след като детето свик
не да приема такъв вид храна 
и пюрета от Друг вид зелен
чуци (моркови, спанак, тикви 
чк'и, зеле) Много полезни са 
и смесените пюрета от карто
фи и моркови, от картофи до 
мати и чушки) разбира се не 
люти) и т. н. През зимата 
ранна пролет, когато липсват 
пресни зеленчуци портокали 
те и лимоните са източници 
на витамини. По-пара със си
рене и масло се дава на дете 
то към края на шестия ме
сец. В това време храната се 
сразнообразява и с яйчен жъ 
лътък, а при рахитични деца 
веднага след навършване на 
четвъртия месец.

За запазване на апетита 
при детето трябва да се спаз 
ва установения режим, койтр 
е з и половина часа или шест 
пъти дневно.

В следващия брой пригото
вляване на кърмачески хра-

мляко съдържа три пъти по
вече соли и белтъчини от ма 
й41 тото млдод»

Кравето мляко се 
много по-лесно и се смила по 
добре в стомахчето на кърма 
четоЛ ако се даде подквасено, 
т. е. като кисело мляко.

През първия месец и в на
чалото на втория на кърмаче 
то даваме кисело мляко, по 
две части краве кисело 
ко разреждаме с една част о 
ризова вода 
с една чаена лъжичка захар. 
Тази храна трябва повреме
нно да се промени със заела- 
депо и разредено пресно кра
ве мляко- Когато кърмачето 
навърши четири месеци него
вата храносмилателна систе
ма е по-ухрепнала- Затова за 
почва да се дава на детето не 
разредено, но пак подсладено 
кисело мляко-

Храненето, на детето тряб
ва да става по същия ред как 
то при кърменето. Но захран 
ването след петия месец тряб
ва да започне със зеленчуко-

Изкуственото хранене на 
най-малките кърмачета се 
прилага само когато собстве
ната майка не може или не 
трябва да кърми детето си, а 
липсва мляко от друга кърма 
чка.

понасячовечеството през последни- 
сега. Ето, наблюдавайте, а 

навея къ-
Колко много е напреднало 

те двадесет години ми е ясно едва 
ко. щете, кояТо и да било страна на нашия живот
ле съвършен напредък... . _

Аз братя мон, като бивш чиновник по съобщенията, до.
съобщенията, наблюдавам и добре ви 

на този доста важен
Всяка майка трябва обч'ге 

да помни, че при изкуствено 
хранене не само да се допус 
не недохранване да детето и- 
ли обременяване на храносми 
дателната система с необход

някъде представител на 
ждам какво например постигнахме 
фронт.

и в
Влаковете пътуват нататък и насам. Дотраялите травер 

си са подменени. Семафорите поправени. Свирките правил*- 
по пискат. Значи същинско удоволствие е да пътуваш...

А преди? Да речем 1918 гвдина: пътуваме, возим се и из 
— спри! Нито крачка напред. А машинистът току за

мля-

и се подслаждапаящата храна, вследствие 
което може на получи разст
ройство. Грешките пр’и хране 
не довеждат до намалена ус
тойчивост при заболявания, 
изоставане на тегло и др- 

При това при всяко дете 
нуждата за храна не е еднак 
ва- Някои кърмачета се нуж
даят от по-голямо количество 
храна, докато друга с от
носително по-малки количест 

развиват отлично, а май 
ките им, въпреки 
децата, настойчиво им дават 

порции- Това обикно- 
безапе-

веднъж
почне да вика от локомотива:

— Ей, елате насам бе братя!
ННе пътниците хубаво се съберем.. Машинистът загово- 

р„ каточелп ^ржи^еш^ ^ __ Койт0 иска да про‘-
гората за дърва!
започват да псуват и да негодуват сре 

новини, поскарат се помежду си, а
и вдължи, да слиза —

Пътниците първо 
на тиящу въвеждането

^ЛеЛ ^а^^и1 кубш^цепешещ а*след това търгва-т 
Дървата, дявол да ги вземе, сурови — цвърчат и пинататък. 

щят — а вагоните едва пълзят...
Спомням си една случка от 1920 година. 
Возим се скромно.
Изведнъж застой насред

ва се
отказа на

път! След това назад, па отно големи 
Вено води до упорито, 
гитие у децата.

ни.
В° Пътниците, разбира се, питат: откъде този застой, защо

СС С1°БояГе ^мой — дали пак трябва гориво за локомотива, а 
машинистът избира по-добра гора, по-хубави стъбла или мо 
же би е станало разбойническо нападение?

Огнярът вика от машината: ''
— Такава и такава работа... Стана злополука. Вятърт

той отиде да я търси!...

Кои животински млека се 
използуват при изкуствено
то хранене на кърмачетата?

Най-подходящо от всички 
млека е кравето мляко. Кра
вето мляко обаче се отличава 
по състав от майчиното, мля
ко, затова е нужно да претър 
пи известни промени, за да 
стане подходящо за кърмаче-

Фушболно състезание за 
Куйаша па маршал Тишо

„Асен Балкански“ елиминиран оСи 

йо-нашашъшнаша борба
Гарнизон - Лесковец-»А. Балкански<с Димитровград 

5:2, полувреме 2:1

отнесе каскета на машиниста и
Наслизаха пътниците от влака и гледат по линията.

машиниста да излиза екг гората като 
Тъжен. Блед. Свива рамене.Най-сетне видяха

се *пям——^азва—-неНна/мерих. Пътниците се разпре

делиха^на^угшч двадесетш^а минута един от търсещите. вик
на с глас като Колумб:

— Тука а а а! Братя, ето го!
Гттедщме наистина, каскетът стои закачен на един клон. 
Машинистът наби каскета на очи, завърза го с конец 

не го отнесе вятъра и започна отново

то.
Докато кърмата от гръдта 

на майката попада направо в 
устата на детето и е съвърше 
но чиста то в кравето мляко, 
дори когато е издоено от здра 
ви крави и при спазване на 
най-голяма чистота, винаги 
попадат микроби-

Ето защо млякото трябва 
непременно да се свари, пре
ки да се даде на детето. То 
се дава винаги подсладено и 
разредено,

сна. И двата отбора организи 
рат нападения, изпращат уда 
ри. „Гарнизон” има леко над 
мощие, а „А. Балкански” из 
праща повече и по-остри уда* 
ри, които поради навремен
ната и непогрешима намеса 
на вратаря не осъществяват 
целта си.

Едно нападение на гостите 
и — гол от засада. Обясне- 
Мия без резултат. Съдията на 
срещата, Радован Бакич от 
Ниш, посочва центъра на иг 
рището. Той е категоричен 
в решението си. Резултатът е 
е 4:2.

В рамките на състезанието 
за Купата на маршал Тито на 
16 август, тази година, ка 
градското игрище „Асен Бал 
кански” в Димитровград се 
срещнаха армейският отбор 
„Гарнизон”'в Аесковец и от 
борът „Асен Балкански” в Ди 
митровград.

Още в първите минути гос 
тите започнаха да атакуват 
вратата на „Асен Балкнски”, 
така че в течение ка няколко 
минути Живкович и Саболек 
отбелязаха два гола в полза 
на своя отбор.

Втората част на първото 
полувреме измина в теренско 
надмощие на „А. Балкански”, 
което пред края, чрез напада 
телния играч — Касим, се ко 
роняса с гол и намали резул 
тата на 2:1.

Със сигнала ка съдията за 
второто полувреме футболис 
тите на „А. Балкански” пове 
доха организирана атака, коя 
то завърши с гол, изравня
ващ резултата 2:2 Стрелецът 
на гола бе Стратков.

Нещо по-късно, гостите раз 
късват защитиическата вери
га и чрез Реджепович покач 
ват резултата на 3:2.

След това, играта стана ди 
намична, подвижна и иктере

за куртката си —* за да 
на кладе охладения вече локомотив...

След половин час тръгнахме благополучно.
Ето, това исках да кажа.
Поеди цареше пълна дезорганизация в съобщенията.

А днес? Не каскет — ами пътник да отнесе вятърът, 
пак не ще спре — нито за минута!

Защо то времто е пари. Трябва да се пътува...
защото кравето

Пионерско сьсшезание на малак фушбол
Самоинициативното пионер ции, на първо място Съюзът 

ско състезание привлече от на младежта, защото тяхна- 
ромно число пионери от це- та дейност се нуждае от на- 
лия град и показа, че с пио- правляване и помощ в различ 
нерската организация трябва ките области на културно-за 
да се заемат останалите обще бавния и спортен живот, 
ствено-политически организа

Неотдавна в Димитровград, 
пионерите от различни улици 
и махали организираха пио- 

състезапия по футбол
на малки врата. В състеза
нията взеха участие отбори
те: „Младост” от улица „Мом 
чил Войвода”, „Лъв” от ма
хала „Рампа”, „Торкадо” — 
махала „Гарата”, „Парк” от 
едноименната махала, „Друж
ба”, смесен отбор и „Чуй пе
тел” оТ едноименната махала.

Състезанието се 
по системата на точки. Най 
добрите отбори — „Чуй пе
тел” и „Торнадо” се състеза 
ваха във финалната среща. 
Победи „Чуй петел” с 4:2, по 
лувреме 2:0.

И от тоя момент играта гу 
би жизнеността си. Гостите
са доволни, а домакините из
падат в малодушие. То е по 
држано от постоянно и поре 
дно грешене на съдията. Най 
голямата грешка, обаче, пра 
Ви когато посочва единаесет 
метрови удар след грубо вър 
клетяване на един защитни 
^ески играч на „А. Балканс
ки”. Топката предварително
бе в ръцете на вратаря! Ся 
ково обяснения, бърканица- 
Наказанието е изпълнено 1 
крайният резултат затвърАеН 
•на 5:2.

нерски

Ст. На

КРАТКО, ИНТЕРЕСНО
Азовското море е най-бога

то море с риба на света. В 
Него годишно се улови също 
То количество риба през година 
та, както и в Средиземно мо
ре, макар че Азовското море 
е три пъти по-малко от Сре 
диземно море.

Количество лед на Земята 
е процепена на 20 милиона 
кубни километра. Около 90% 
от това колечество лед се ка 
мира на ледения континент 
Антарктик.

проведе

Ст. Николо»

СЛЕД 20 ГОДИНИ
Текст и рисунки

М. ПЕТРОВ

, -БРе, БАЙ~ОНЗЦ'МН6 \
С/46 ЗВЪРкУ\776?ииМА&пЛ 
4&ЯОТВИТЕ77НО ГО&А
грАлче варивроа

честит празри к..' 
Ар5РеАоше7г вАй-ве&

/ а
/у ^ггг1-;

Л/ИА г ш
11. г >•иX1 —Ч7Ш7 \МлР? П
Яат”* | ХмзСЩ■г-

I д


