
Преговорите за язовира в Лисина

НА МРЪТВА ТОНКА
ВЕЦ »ВЛАСИНА« ОЧАКВА ОТГОВОР НА ЖАЛБА

Както вече писахме след дезинформацията в 
дневния печат във връзка с изграждането на язови
ра в Горна Лисина, Босилеградска община остро 
реагира и официално осведоми ВЕЦ „Власина”, че 
прекъсва всички разговори по тоя въпрос.

То значи, че разрешение за локация и изграж
дане на тоя обект не е дадено.

ВЕЦ „Власина” е изпратила жалба до Репуб
ликанския секретариат за комунална дейност и гра 
доустройство. Отговор още не е получен. Значи, 
без оглед на дълготрайните преговори, все още се 
стои на мрътва точка.

Това обаче не значи, че изграждането на язови
ра е Лисина за нуждите на ВЕЦ „Власина” е въп
рос, който е снет от дневен ред. Напротив — той 
става още по-актуален. Дори получава и нови ди- 
мензии, с оглед на това, че в решаването му трябва 
да се намесят и републикански органи.
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Стр. 3

ДимитровградПРЕД ДЕНЯ НА ОС В ОБОЖДЕНИЕ ТО

Главните тържества - на 28 септември Стабилизационните мерки - 

основа за действиеВ Димитровград достойно 
ще бъдат ознаменувани пра 
зника на освобождението 8 
септември и деня на форми 

партизанската

работка на тъкани от плас
тмаса при фабриката „Луж 
ница”. Отдавна 
водопровод ще бъде пуснат 
на 5 септември за чието из
граждане комуналното пред 
приятие „Комуналац” е инве 
стирало два милиона дина
ра.

На тържественото заседа
ние на Общинската скупщи 
на, което ще се проведе на

6 септември ще бъде изнесен 
доклад за 30-годишнината 
от въстанието ла югославс
ките народи и за 27-годиш- 
ното развитие на бабушниш 
ка комуна. На най-заслужи 
лите за развитието на кому 
мата стопански организа
ции, местни общности и от
делни лица ще бъдат връче
ни грамоти и награди.

Н. Николов

Стр. 6очакваният

рането
бригада — 28 септември. Та 
згодишните тържства съвпа 
дат с 30-годишнитата от ре-

на Из дейността на синдикатите

Има ли конкуренцията край?волюцията и затова ще по
лучат най-широки размери.

В чест на Деня на освобо 
ждението — 8 септември — 
в Димитровград ще бъдат 
пуснати в строя нов цех в 
комбинат „Димитровград”, 
ще бъдат пуснати в движе
ние няколко нови улици и 
други обекти. На тържест
вата ще присъствуват и пред 
ставители на Стопанската 
камара в СР Сърбия.

Централните тържества о- 
баче ще станат на 28 сеп-

На заседанието на Общин 
ската конференция на Съю
за на синдикатите в Боси
леград се изтъкна, че мно
го въпроси от стопанския и 
обществен живот в комуна 
та се решават бавно и непо 
следователно. Членовите на 
тоя общински форум, пове- 
чето от които са работници 
не са доволни от деловите 
резултати на своите стопан
ски организации, особено в 
тоя смисъл показаха, че 
безредието в стопанския жи 
вот има за последица и все 
по-слаби резултати.

На заседанието остри за 
бележки бяха отправени де 
съществуващата търговска 
конкуренция, която не поз
нава и не признава не са 
мо границите на деловия мо 
рал, но и на съществената 
си дейност. В такава обета 
новка не е известно кой на 
кога конкурира. Ето и при
мери: транспортното пред
приятие се готви наскоро да 
открие търговски магазини 
и кафенета. Земеделските ко

Из дейността на стопанските организации

Спасението е в - 

обединението
показа сериозните труднос
ти пред които са изправени 
стопанските организации в 
провеждането на стабилиза
ционните мерки на Съюзния 
изпълнителен съвет. По обс-

Проведеното миналата се 
в Босиле-тември.

На тази дата ще се устрои 
тържествен преглед на пре
живелите бойци от Народо- 
освободителната борба в ко 
муната в присъствието на 
коменданта на бригадата ге 
нерал-майор в пенсия Бран- 
ко Вукотич,. Ще бъдат връ
чени отличия на най-прос- 
лавените бойци и команди1 
ри на бригадата. В същия, 
ден ще се състои и тържес
твена сесия на Общинската 

ще бъ* 
и септемврий-

дмица съвещание 
град, на което присъствува- 
ха най-отговорните общест- 
но-политически и стопански 

комунатаръководители в
Стр. 2Стр. 2

НаскороВисок електрифициран!
нов хотел вскупщина, на което 

дат връчени 
ските награди. Освен четири 
те награди от по 10 000 ди
нара, ще бъдат раздадени и 
грамоти и гобилярни значки 

Членовете на Съюза на бо
йците до празника ще орга 
низират уреждане на памет 
ниците от НОБ.

ДИМИТРОВ
ГРАД

За 8 септември — 
Деня на освобожде
нието на Димитров
град в града вероят 
но ще бъде готов но
вия хотел.

Той ще има 52 
легла, модерно обо- 
рудена кухня, ресто
рант и кафене.

Стойността на обе 
кта надминава 2 ми
лиона динара, а стро 
ежа извършва „Гра
дил".

В. г.

Бабушнща

В чест на празника 
— нови обекти
В рамките па чествуването 

на ЗО-годшниииата от въста- 
Югославия и годиш

освобождението
онието в 

нината от 
ма Лужница е предвидена 
разнообразна и богата про
грама.

На 4 септември 
де пуснат в действие
дървообработвателен цех, яг
дена по-късно ще бъде пус
нат в действие и цех за пре-

&а
з

т.г. ще бъ- 
нов М.

^ ^АЛЛА^ААЛЛААЛАЛААЛЛ



Из дейността па синдикалните организацииСтопанските организации пред затруднения

СПАСЕНИЕТО Е - В 

ОБЕДИНЕНИЕТО! КОНКУРЕНЦИЯТА
КРАЙ?

ИМА
трудностите трябва да се 

включат всички фактори.

ИЗХОДЪТ Е — В ИНТЕГРА 
ЦИЯТА!

(От 1 стр.)
гойните разисквания, 
ментирано бяха посочии тру 
дностите ,пред които 
се намират и ще се намерят 
стопанските организации в 

Това нещо особе 
но много ще се почувствува 
в предстоящите месеци до 
края на годината, когато 
още повече ще се засили де 
йствуването им. Че е така, 
и че настъпват затруднения 
проличава и от шестомесеч 
ните баланси, които не по
казват положителни тенден
ции.

на
аргу-

вече

Не се спазва и работното 
време в много магазини. По
добно е и с частните занаят 
чии, които 
работна ръка. Това допуска 
експлоатация и несъответно 
възиаграждаване па работни

(От 1 стр.)
операции превозва.1 със собс 
твените сн камиони стоки и 
материал па трети лица. Го-

;\<п конкретни договори 
събрания на равнището 
с чмоупрашп едните 
Г1рь това е необходимо по
засилено да се почувствува 
ролята и дейността на кому 
пистите.

иСега с ясно, като. ден чс 
дребните босилеградски сто 
папски организации не те 
могат да съществуват разе
динени. Его защо сдииствс- стилничарското. иредприя- 
иият изход е — в иитегра- -п1с „Кин стан" продава стро
4-Т До сега жупаркахме - ително желязо 
казаха директорите на боси | Търговското предприятие 
леградската земеделска коо- „Слога” търгува с минерал- 
перация „Напредък" и па ,йи ТОрове Н изкупва доби- 
„Кин стан”, защото ни кре
дитираха по-едитс предприя ( 
тия. С най-новите мерки па I 
СИС това вече е иевъзмож- I 
но! Зиачн-иеобходимо е да 
създаваме собствени средст
ва. А това е възможно само 
ако се обединим!

Чуха се и остри забележ
ки защо тоя въпрос е полу
чил второстепенно значение 
и защо и досега върху него 
не е работено по-сериозно.

Представителите на 
нската камара от Лесковег- 
заявнха, че ще помогнат при 
изработването на необходи
мата схема и елаборат за 
интеграцията.

На съвещанието се взе рс- 
шине с мерките на СИС да 
се запознаят всички трудо
ви колективи, като същевре 
менно най-сериозно се пос
тави и въпроса за интегра
цията. Формираната отдавна 
комисия за интеграция ще 
даде предложения.

комуната. ма
органи

ползват чужда

и цимент.

ка.
НЕОПРАВДАНИ СОЦИАЛ 
НИ РАЗЛИКИ Чуха се остри забележки.' 

че недостатъчно койтролора 
работата на търговците. На 
пример при постоянното по 
вишение на цените

тьк!
На заседанието бяха пов

дигнати няколко особено ва 
жнн въпроса, които заслужа 
ват вниманието и па всички 

. други обществено-политичес
ки организации. Така напри 
мер бс изтъкнато, че по от
ношение на възнаграждава
ното съществуват иедопустм 
мм и абсурдни разлики, ко
ито са обусловени от момей 
талното положение на гази 
или онази трудова организа
ция Това създава големи сс 
циални разлики. Обаче факт 
е, че работниците от непо
средственото производство 
имат най-малки лични дохо
ди, което не стимулира тру
да, а създава недоволствие

Замразяването на кратко
срочните банкови кредити в 
следващите три месеца ще 
доведе под въпрос не само 
нормалната дейност и дело
вия живот на организации
те, но и изплащането на ли 
чни доходи. Организациите 
не разполагат със собствени 
средства. При такова поло- 

— те ползват банко 
кредити. Само в първото 

полугодие тази година те се 
ползвали такива в стойност 
от 8.000.000 динара.

Наистина с невъзможно да 
сс намери края ма тази кои 
куренцйя н положително ла 
сс знае кой на кого копкур 
пра?

От година ма година — 
стопанските организации и- 
мат във фондовете си всс гю 
малко средства, поради кое 
то се задължава възпроизвел 
ството!

не се
прави проверка, което е не- 
необходимо за да се спре 

забогатяванеличното 
търговците 
на потребителя и предпри
ятията.

на
за сметка

жение
ви стопа

Макар, че има .много тър
говски магазини в комуна
та все пак е невъзможно в 
тях да се намери всичко оно 
ва, което е необходимо на 
потребителя. В някои, как- 
то например, в Горна Люба-

Не е нужно да се изтъква 
какви трудности ще 
сега.
ТЪРГОВИЯТА —В ЗАДЪНЕ
НА УЛИЦА

Ето защо общинската кон 
ференция на сидннкатите се 
залага за иай-спешио обеди 
пипане на стопанските орга
низации.

имат

Всички бяха съгласни, че 
в настоящия момент от съ
ществуващите 
йности пред най-сериозни 
трудности ще се намери тър 
говията. Дос”ега в Босилеград 
ска комуна тя се кредити
раше от по-големите търгов 
ски предприятия. Това обаче 
не ще може да става зана
пред, защото ще се работи 
само с чисти сметки. Значи 
стоки ще купува оня, който 
може веднага да ги запла-

Няма веча нужда за поли 
тически събрания по тоя въ
прос — бе поръката ог това 
заседание. Сега са необходи

та няма дори и основни по
треби.

стопански де-

В. Велинов В. В.

Пета южноморавска партизанска бригада тръгнала 
на 21 април от село Беровица към Суково. Предварител
но били проверени всички пътища към обектите и тяхна
та охрана. Въз основа на това бил направен план за дей
ствие заповедта на коменданта на бригадата гласела:

1. На железопътната гара в Бело поле и при мост на Ер 
ма се намират по едно подделение неприятелски войници, 
а общината в Суково пазят 6 полицаи. Неприятелска ин
тервенция може да се очаква от Пирот, отдалечен около 
15 километра и от Цариброд (сега Димитровград) отда
лечен 10 километра.

2. Нашата бригада ще използва нощта и дъждовното 
време, ще ги изненада, унищожи и прогони неприятелска 
та охрана, ще прекъсне железопътната линия между Пи
рот и Цариброд и Суково и Звонци и ще вземе колкото 
може по-голям плен.

Времето за началото на нападението било насрочено 
за. 23 часа, ^когато на даден сигнал Втори батальон и 
останалите батальони нападнали предвидените обекти. Си 
лният дъжд давал възможност на 
ближи незабелязано всяка част да се при- 

до целта и когато пукнала първата 
пушка партизаните скочили като тигри и бързо завзе
ли планираните обекти. В Бело поле бил заловен часо-
к^ай м“вой^ИТхеВско^аТа буНКера’
бягат. Няколко

ти.
Констатира се, че при та

кова положение ще се заси
ли и инак съществуващата 
неликвидност в комуната. И 
сега финансовите дългове на 
стопанските 
възлизат на

в река и започнали да 
загинали, но повечето избягали. В Суко- 

?акаУчГтГ^" предупредил полицаите „а опасио^га 
а те заеДно с оощинските служещи, избягали без да изстрелят нито куршум.

организации
един милиард 

стари динара. Дълговете, ко 
ито трябва да им заплатят 
деловите партньори са с 20% 
по-малки. Да добавим, че и 
запасите на стоки, които за 
мразяват и инак оскъдните 
оборотни средства се увели
чават многократно.

На съвещанието се изтък
на, че това стопанско състо 
яние вече не се мени някол 
ко години. В разрешаването

,ат„ВятА— тТзи™—“ заВележе-за постиг-
но:

„Разрушен е железопътния мост на река Епмя V™ 
щожен е един локомотив, а влака с 20-30 товапни 
™"е запален. Изгоря,! вагон е вълна, вагон с овчи ко

на
ната железопътната линия. 646 места пРекъс-

Кьм 30-годишнината от въстанието ва-

АКЦИЯТА НА 

БРИГАДАТА ПРИ
СУКОВО

Суково, теснолинейката 
У нижощени 
архив. В

е прекъсната на 17 места

Пленени: 2 картечници, 24 пуш™ п?а«а" ,-пар™занин- 
вера, 3000 куршуми 200 кг „У,,,.,, ’ ^ бомои, 2 револ-
машина, 4 телефона’ 220 поп взрив’ едно радио, пишуща телефона, 220,000 лева и още дуги материали”.

не-

БРАТСТВО 
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В ОФР 

ЮГОСЛАВИЯ
Излови зееш петък 

Урежда редакционна колели 
Директор,

глиеп а отпорен редактор 
АСЕН ЛАЗАРОВ

Издава „Братство" — Наш 
С*. Паувовкч 72, телефон 

25-444 я 25-450. 
Родилия абонамент 15 а по- 

зтгоджшса 7,5 н. днаара
Тек. спеша 525-3-75 Сцужба 

другата .яо 
Нар. б|

ЦиЯтааПбамНз^ознатАместш1яМнаоо1?еТО я“ успеха на
изпратени били и няколко народен отбор в с. Студена, 
се укрепят позициите към Звощ™ "УШКИ и наложено Да

гарнизона наеок^а?™сщ1теУвойскиаЗВпЛНуВаЛИ Не само 
лите на града Своите1* „„!!! , ° ски в ПиРот, но и жите- 
разказва пенсионера Божн^аГвелкоУшГ СЛУЧКа ЧеСТ°

през” ноцУт?,° т^ната4 <'ерквата изби И часа
Суково. Страхът при .лшого^раждаш^пп ГЬрмежи »™ъм 
стъпи място на любопитнитГпоглел!!' ^ при мене. от- 
отеква толкова страшно? “в пш™. въпроси. „Какво 
тръба, с която войниците се вдигай”3™ започна да пищи 
гава схванах, че експлозията г Р“ тревога- Едва то- 
дело. Обвзе ме някакво вълнение ^уково е партизанско 
мислих:" Доста гърмя по идещите т ”Й УМ искРено по- 
нека сега бият по вас такпт,- ,, ™ите лужничани, 
всеки ден” _ завършва йв ™ “СИба ви пожелавам 
ство на омраза към окупмора. впечатления

(Откъс от хрониката »3ли времена« 
от Гюро Златкович-Милич)

3. Първи батальон 
пътната гара на Бело поле

е един взвод ще завземе железо- 
, ще унищожи всичко, което 

може да послужи на неприятеля, а с два взвода ще охран- 
ява бригадата, която се движи към Пирот.

4’Вт°Ри батальон с един възвод ще завземе моста на 
река Ерма и ще го разруши, 
пътя откъм Цабриброд.

5. Трети батальон ще завземе общината и гарата 
село Суково, ще запали общинския архив, ще разруши 
железопътната линия на индустриалния коловоз 
щожи пленените вагони.

а с две чети ще охранява
'ОМДСТВО
Ниш в

и уни-
с чув-Страница 2
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Преговорите за язовира в Лисия*

НА МРЪТВА ТОЧКА
(От 1 стр.) то ръководство 

да даде съгласие. 
Това

няма право роса, за да не се стигне до 
намесата на трети лица.

Изглежда обаче, че ще бъ
де така.

Какво ще бъде по-нататък? 
На тоя въпрос не създава една друга 

димензия на въпроса: необ
ходимост за реална 
ка малка

бе да
ден отговор и на прес-кон- 
ференцията, която преди ня 
кой ден бе организирана 
Босилеград. Свои

и не та- 
компенсация. А 

това е именно главната 
ка в

Интересно е обаче че и ед 
пата и другата страна очак 
ват републиканските органи 
да бъдат на 
Изпъкна обаче

в спънстановища 
изнесоха: Владимир Стоич
ков, председател на ОС, Сто 
ичко Ангелов, секретар на 
ОК на СКС и Цоне Тодоров, 
председател на ОК на ССРН 
от Босилеградска община, а 
от Сурдулишка: Петър По- 
тич, директор на ВЕЦ „Вла
сина” и Йован Петрович, 
председател на ОС.

преговорите.
Най-отговорните хора в 

ооществено-политическия и 
стопански живот в комуна
та изтъкнаха, че Босилеград 
ския край в икономическо
то си развитие е забравен 
изцяло. Тук се явяват 
тересовани фирми — казаха 
те, само тогава, когато имат 
полза. Такъв

тяхна страна, 
въпроса как 

во ще се случи ако напри
мер спорът получи ВЕЦ „Вла 
сина". Дали това не ще бъ
де „пирова” победа? Дали 
тя още повече няма да усло
жни отношенията и създа-

Стоичко Ангелов: 
съгласни с „ВЕЦ Власина"... Цоне Тодоров: Гражданите 

негодуват
сме

заин-
де недоволствие сред насе
лението в Босилеградска ко 
муиа? Или обратно: какво 
решение ВЕЦ „Власина" ще 
намери за изграждането на 
втория фаз на системата си 
ако не получи водите на Бо 
жичка, Лисииска и Любат- 
ска река?

Решението, сигуриое в до 
говора. Сега трябва да се 
търгне от начало Това нещо 
не отговаря на ВЕЦ „Власи 
на”. Тя търси бързо реше
ние за да започне с изграж
дането язовира още тази 
есен. Босилеградската общи

че посочените причини, не 
на в договорите поради ве- 
иска да пропусне нищо. Тя 
търси пълно съгласие на вси 
чки в комуната, а след това 
по-голяма компенсация от 
онази, която предлага ВЕЦ 
„Власина”.

е случая не 
само с ВЕЦ „Власина”, но и 
с „Трепча” и някои търгов
ски организаци в страната. 
Именно, според тях, всички 
производствени организации 
настояват да отвличат суро
вини оттук, но никак и да 
инвестират в създаването на 
някои промишлен обект.

По-сцепиално, те подчерта 
ха, че е неоправдаемо едно 
природно богатство, какво- 
то е водата, да се вземе, а 
селското население и зана-

&ях
я

1)

§2
Изненадва обаче защо дру 

гарите от ВЕЦ „Власина” 
бързат да издействуват съг
ласие по един формално-ад
министративен път, който да 
не зачита договора като ос
новен път за разрешаване 
на спорни въпроси.

X

1$ и з
&1 
1 §
|°§
Иво

пред да няма ток.
След това се водиха остри 

полемики дали е. обществе
но по-оправдано да се взе
мат водите. В това най-мно
го се намеси директора По 
тич. Между другото, той твъ 
рдеше, че търсеното съгла
сие трябва да даде съответен 
общински орган, а не и Об 
щинската скупщина. В едни 
момент Потич остро напад 
на и кореспондента на „Бра 
тство” от Босилеград, който 
по негово мнение, за досе
гашните преговори „пристра 
стно осведомявал читатели- 

Обществено-политичес-' — те и~ с -това-усложнил па-на— 
татъшните договори”. За ин 
формациите в другите вест 
ници, той каза, че „били уме 
рени".

Председателят на ОС в 
Сурдулица се застъпваше за 
„мирно” решаване на въп-

В. В.

Новина за тютюнопроизводителите

МашиниЙован Петрович: Ще наме
рим „мирно" решение вместо ръце!Разногласията си остана
ха. Още не може да се на
мери „общ език”. Една машина ниже като лямо облекчение за произво 

, ЩШ-ЦО--------—дителите.—Именно -то. дава
Долна Невля, Нада Момчи 

.„лова от.Скърв.еница и.Г.еор- 
ги Димитров от Верзар, жи 
вущ в Лукавица.

Колев, също ни уведоми 
цената на тютюна тази го-

_Владимир Колев инструк
тор по тютюнопроизводство 
в долноневляиски район ни 
уведоми, че тютюневото пре 
дприятие „Нишавска 
на” в Пирот е направило го

машини за низане на тютюн 
на петгодишно изплащане 
без лихва, които струват по 
2,700 динара.

Машини за низане вече са 
набавили Митко Андонов от

ките организации и цялото 
население в комуната - из
тъкна Ангелов, категорично 
не дават водите на трите ре 
ки, с оглед на икономически 
те потреби. При такова поло 
жение никой от общинско-

дина ще бъде средно от 20 
до 25 динара.доли-

М. А.

долина на Върла и едно под 
земно езеро пред ВЕЦ „Вър
ла 3”, представяват интере
сен и единствен технически 
и туристически обект в на
шата страна.

Условията

Местя, з* които се говори на алпинисти с богата прог
рама. Езерото е свързано с 
рейсове с околните места и 
с Белград. Очаква се идни
те години туризмът на Вла
сина да доживее още по-гол 
ям разцвет.

могат да се упражняват: плу 
ване, спортен риболов и 
др. спортове. Тук, край езе
рото, има хубав хотел, и ка- 
мп-къщички, а 
се строи хубав хотел.

На Власинско езеро вся
ка година на 4 юли Деня на 
боеца се организират срещи

на ПромаяВласинско
езеро

летуване 
край водите на това планин
ско езеро са отлични. Тук

за

Б. Н.

дават особен 
на пейсажа край

лените петнаВласинско езеро е едно от 
най-големще изкуствени езе 
ра в СР Сърбия. То се нами 
ра в югоисточна Сърбия на 
1 200 м. надморска височина. 
Образувано е с изграждане 
то на бент на Власинска ре 
ка и Власинско блато. Съз
даването на езерото започ
на на 9 април 1949 година.

Власинското езеро има 12 
кд2 повърхина. Неговата дъл 
жина е 10 км, а средната 
дълбочина само 
Езерото е относително доста 
плитко и затова през зима
та се заледява. Обаче през 
лятото водата на езерото е 
топла и достига температу 
ра до 23 С.

Власинското езеро е твър 
ле красиво. Към езерото се 
спускат хубави ливади, р 
които има пъстри планински 
цветя. Около езерото са за
садени млади борови гори, 
които всред жълтозелените 
планински венци с тъмнозе

колорит 
Власинско езеро. Очите на 

който пътува с рей 
Промая

пътника
към Босиле-са от

град и Клисура с тъга се от 
късват от хубавия пейсаж 
Затова всеки пътник

ако мине край езерото
един

път
пожелае да го види по-от
близо.

Околността на езерото е 
по-красива. Недалеч еоще

връх Чемерник.10 метра.
Водите на Власинско езе

ро се ползват за електриче
ска енергия Върла 1”, Върла 
2" „Върла '3”, и „Върла 4 . 
ВЕЦ „Върла 1“ използва во 
лите на Власинско езеро, а 
слел това с водите на река 
Върла и рекичките които се

нея се движат ос-вливат в
таналите водоцеитрали.

електрически цеитра 
две малки изкус-

в живописната

Че
тирите 
ли с още 
твени езера

Страница 3
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Полугодшшиа стопанска равносметка Какво ще стане с
инфраструктурите

инвестиции?СЛАБИ ДЕЛОВИ 

РЕЗУЛТАТИ
Нно значение нужно е да се осигури собствено уча
гтис от 30%» от инвестиционната сума. стис от ли О можс да доведе под въпрос

обекта в областта

тлъмннеката кооперация, а 
най-малко 
кооперация. Средната запла 
та в първото полугодие въз 
лиза на 1.227 динара. В това 
отношение с 1.330 динара на 

по място се намира „Сло

нара. За други законни об
лаги са дадени 594.000 дина-

Общага реализация, която 
тази в лисиискатав първото полугодие 

година са осъществили сто
панските организации в Бо 
силеградска община възли
за на 18.512.000 динара и е с 
27°/о по-голяма от миналого
дишната. Това обаче не се 
дължи на повишения обем 
на дейността, но на повише 
ните цени на стоките, на за 
наятчнйскпте и транспортни

ра. Това ограничение

здравеопазването, учебното дело и ку''ТУ,Р^а 
силеградска община. По-точно, изгледите за изгра 
ждаис на две училищни постройки, две здравни ам
булатории и културен дом се ограничават. В сл^ 

необходимия депозит посредством своя бюджет 
състояние да осигури, защото се

нана няколкоСгава ясно, че има много 
излишни разходи поради са 
мостоятелно действуваме на 
те ш дребни стопански орга 
иизации. С това рязко се 
намаляват необходимите за 
възпроизводство средства. И 
в деловия фонд стопанските 
организации нямат собстве
ни средства!

Недостигът на оборотни 
средства не дава възможно
ст да сс влагат каппгаловло 
женил във възпроизводство. 
Обаче други организации ог 
вътрешността имат такива 
възможности. Те инвести
рат в босплсградската общи 
на, разбира се в търговПя, 
и сериозно конкурират на 
местните организации.

в Бо-

възли-Запасите на стоки 
зат почти на една милиард 

динара. Такива най 
„Слога” и земе 

дедекпте кооперации.

На стопанските организа
ции деловите партньори им 
дължат 5.747.000, а пък тех
ните дългове към доставчи
ците възлизат па 
нара. Последните са се уве 
личили с Л0°/с в сравнение 
със съшия период миналата 
година. Иай-големи дългове 
има тлъмннеката коопера
ция.

чая
общината не е в
касае за значителни средства.

При такова положение предложението
Лесковец за изграждането на

стари 
много имат на сто-услуги.

папската камара от 
инфраструктурни обекти от депозити да се осво
бодят икономически неразвитите общини каквато 

Босилеградската ще може да бъде единствено

За постигната реализация 
са изразходвани 
динара, или 27% повече от 
миналата година.

16.342.000
си
решение планираните обекти да се завършат.

Дали това предложение обаче ще се приеяе 
сега не може да се отговори. Ясно е, че това е оп
равдано не само за Босилеградска, но и за още мно 
го други изостанали комуни.

за-
9.683.000 лиОттук ясно се вижда, 

икономичността 
на същото равнище както и 
миналата година, без оглед 
на това, че е повишена про 
изводителността на труда.

че
е останала

В. В.

Изразходването на средст 
вата в сравнение с общата 
реализация по-бързо се уве
личавало при търговското 
предприятие „Слога”, земеде 
леките кооперации в Г. Ли- 
сина и А- Тлъмнно и „Услу
га”. При тях и икономично
стта на дейността е в сери
озен упадък. За това най-мно 
го са подействували създаде 
ните непланирани разходи, 
пътните и дневните, теренни 
те добавъчни и др.

Казано по събрания...
За мътим и дневни са из

разходвани 104.000 динара, 
което е с 31%: повече от ми 
палата година. Такива раз-, 
тлъминсклча кооперация. До 
ри много повече от транспо 
ртното! Същите показват ге 
нденцня на увеличение и в 
..Слога”. Зова е признак на 
иерамионтлно ползване на 
средствата. Общо: във всич 
ки стопански организации де 
ловите полугодишни резул
тати ие задоволяват.

ВСЕКИ ДИНАР — ЗА ЗАП 
ЛАТА УПОРИТОСТ 

С ДВА КРАЯПри положение, когато и- 
кономнчността на труда ие 
бележи увеличение, а осъще 
ствения доход е на същото 
равнище, заплатите се уве
личават твърде бързо. Така 
например, в края на първо
то полугодие те са били с 
33% по-големи в сравнение 
с миналогодишния период.

Най-голямо увеличение на 
заплатите има в „Услуга” и

Директорът на босилеградското транспортно 
предприятие Иван Стойнев на съвещанието по повод 
провеждането на стабилизационните мерки на СИС 
каза:Осъщественият доход въз

лиза на 3.170 000 динара. Той 
е с 29% по-голям в сравне
ние със същия период мина
лата година. И това увели
чение е резултат на повише 
ните цени на услугите и сто 
ките. Той е най-голям в тра 
нспортното предприятие, а 
най-малък в лисииската коо
перация. Общият доход са 
осъществили 290 работници 
заети в стопанските органи
зации.

— Досега само общинския икономист Симеон 
Глигоров в своите анализи упорито говореше и пред 
лагаше интеграция. Ние обаче в стопанските орга
низации упорито я отхвърляхме, защото не искахме 
да разберем решаващото значение на тази акция.

Свободно мога да заявя, че ако не се изборим 
за интеграция, вече след една година вратите на по 
ловината наши стопански организации ще бъдат 
окачени големи катинари...

В. В.

НАКЪДЕ ВЪРВЯТ 

ГЛИГАНИТЕ?
В. В.

Прави впечатление, че сре 
дствата от осъществения до 
ход най-много се изразход
вани за заплати. При това 
постоянно се намаляват от
численията за сметка на ос
таналите категории. В слу
чая съвсем незначителни 
средства се отделят във фон 
дове. Така след първото по
лугодие във фондовете на 
всички стопански организа
ции са заделени само 35.500 
динара. Това говори, че не 
се осигуряват средства за 
възпроизводство.

Димитровградско е 
г: опасност! Дивите

сами, без оръжие, да 
се борят срещу надви 
лата се опасност и ни
вите с картофи и ца
ревица. във Висока и 
Забърдието са. опусто
шени. Щети са причи
нени и в южната част 
на. комуната, но са по- 
незначителни ?

Какво да се прави?
В момента и Общин 

ската скупщина е без
силна. Тя чака разре
шение от републикан
ските органи, да позво 
ли избиването на ди
ви свине. А тези дни, 
една компетентна об
щинска. комисия ще из 
лезе не място, за да 
прецени щитите.

Има изгледи да се 
получи разрешение за 
избиването на този 
опасен дивеч. Но кой 
ще навакса щетите на 
производителите. Реко
лтата е унищожена...

Общинската скупгци 
на. в Димитровград ве 
роятно ще направи ня 
кои облекчения за още 
тените производители.

свине, които преораха 
Висок стигнаха в За
бърдието — вече запла 
шват и Димитровград 
Вече не се касае за 
майтапи 
то в комуната е в опа 
сно положение. При 
председателя на Общи 
нската скупщина Ди
митър Славов постоян 
но идват делегации от 
селата да търсят по
мощ.

земеделие-

обединена кредитна банка
В ЛЕСКОВЕЦ 

С КЛОНОВЕТЕ В:

— буяновац
— БОСИЛЕГРАД 
— ВЛАДИШКИ ХАН 
— ВЛАСОТИ1IIПТ 
— ЛЕБАНЕ 
— ВУЧЙЕ 
— ГЪРДЕЛИЦЛ „
- СУРДУЛИЦА

Засега и Общин
ската скупщина е без 
помощна. Както ни у- 
ведомг председателя, 
тя не с седяла със скръ 
стени ръце, но след 
първите сигнали за на 
увисналата опасност 
от Стара планина вед
нага поставила на ^не 
вен ред и — борбата 
срещ глиганите. Но 
тазк борба все още не 
се води. За това има 
повече причини. На 
първо място — през ле 
тния сезон, според ре
публиканско разписа
ние, избиването на то 
зи. опасен дивеч е за
бранено!

За ползване на кредити за 
оборотни средства, а поради 
недоимък ка собствени, е за 
платена лихва от 234.000 ди-

приема спестовни влогове със заплащане на го
дишна лихва от 6 в 7.5 на сто

спестовници с влогове от 1 000 
вече носи динара са застрахован, от последствия 
та на злополуки.

Банката

Всички
II ПО-

води валутни сметки на частни лпиа 
със заплаггане на лихг-з от 6 1, 7.5 на сто. 
(-пестовната служба в Централата но бойката] 

работи всеки работен ден от 7 до /9Но трябва да се на
мери и трайно реше
ше. защото опасността 
нараства.

часа
Значи ловджиите не 

действуват. Земеделс
ките стопани не могат

Те«екс — 1(С6-79 УИС 
Телефони- 20-15. 21 15. 33 63М. А.
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ПОГАНОВО
шение, от което да бъдат до 
по 1 000 кг от декар, докато 
досегашния сорт дава от 700 
до 900 килограма! Освен то
ва наши специалисти ще по 
сетят Поганово, Драговита и 
Бански дол и ще изнесат ска 
зки във връзка с малинопро 
изводството.

Мали нопроизводите ли те казват:

НЕ СМЕ ДОВОЛНИ *• • • •
И тази производствена го 

дина завърши. Но проблеми 
те си остават открити. Про 
изводителите не са— 80 милиона за

— Ако
малини доволни 

от цената, от .данъка", кой
то кооперацията им взима за 
малините. Просто

кооперацията не 
пим като В. Одоровци. 

Г. Иванов,

промени становището си към нас — ще се отце-

казано,
искат и тях кооперацията да 
ги пита, а не да си 
сметка без кръчмар, защото 
досега тя нищо не влагаше 
в производството, а не взи
ма малко...

отговорник в кооперативния цех в Поганово 
,,1ази есен ще пристигнат специалистите". ..

прави
През лятото в Поганово са набрани 215.767 кг малини, 

от които 4.716 на кооперативните малиници, 
те са предали на кооперацията частните

Гера Марков: — Ще полу 
ча наистина милион. Но за-а останали- 

производители. 
За тези малини погановчани ще вземат около 80 милиона

Гера Марков

волни двете страни. Иначе, 
може и да се повтори „слу
чая с Височко Одоровци”...

М. Андонов

що кооперацията да ми взе 
ме 100 000 динара? Какво е 
вложила, та 
лкова МНОГО;

Да ми вземе то 
Аз разбирам 

да ни е давала съвети, 
пак е .много 10%... А мали
ни не се произвеждат лес
но. .. Оставихме си другите 
работи, за да отгледаме ма
лините. Затова съм на мне 
ние, че кооперацията тряб-

стари динара.
Но до пролетта има време. 

Вероятно ще се намери ре-ноНо производителите в По 
ганово не са доволни. Ма
кар че тази година цената

цията ми даде минерални то 
рове, семе или нещо друго 
— тя. си слага лихва. А тя 

на малините е значително по на мене ми дължи да речем
за малини над 1 милион ди 
нара, работи с тия пари вече

Димитровград

АСФАЛТИРАНЕ НА ТРОТОАРА 
НА ГЛАВНАТА УЛИЦА

висока от по-раншните 
дини (преди две години бе
ше и 80 динара килограм!), 
те недоволствуват. Считат, 
че ония 10 на сто, които им

го-

В Поганово това лято ще „влезнат" 80 000 000 
динара. Над 11 малинопроизводители ще вземат 
над 1 милион. Ето и имената на най-добрите: Ма
нол Тошев — предал е 3 800 кг малини и ще полу
чи 1,368 000 ст. динара. Следват: Стоян Тошев — 
3,713 — 1,336 000, Гера Марков — ЗД87 — 1,219,000, 
Стефан Зарков — 3,242 — 1,167,120, Стоян Ранчев 
— 3,223 — 1,160,280, Верда Милев — 3,107 — 1,118,520, 
Борис Марков — 3,002 — 1,080,720 динара и тн.

Към тях се придружават и производителите от 
Шумйе — Станко Колев с 2,675 кг. и 963,000 динара, 
Тодор Димитров с 2,645 кг и 952 000 и др. От Бан
ски дол най-добър производител е Ценко Ранге- 
лрв, от Планиница Гера Димитров, а от Драговита: 
Истатко Петров, Манол Момчилов, Тодор Гигов,

взема кооперацията е мно
го. Ето какво казват Стефан 
Зарков и Гера Цветков, ко
ито се числят между най-до
брите производители и кои
то ще получат по над 1 ми
лион динара.

Стефан Зарков: — Коопе
рацията ни взима много. Де 
сет на сто — па това е мно 
го голяма цена за онова ко
ето тя прави за нас, произ
водителите. Нито ни дава 
съвети по време на произво 
дството, нито друга помощ Найден Илиев и др. които приблизително ще взе- 
— а на края, когато преда-

Десният тротоар на ули 
ца „Йосип Броз Тито” в тър
говска част на Димитров
град понастоящем се асфал 
тира. Средствата от около 
деведесет хиляди динара, не 
обходими за асфалтиране на 
три хиляди квадратни мет
ра тротоар, са осигурени 
чрез обществен договор меж 
ду търговските и останали
те предприятия, които дър
жат магазини в чаршията. 
Носител на акцията по ас
фалтирането е фондът за ко 
мунална дейност при ОС.

Досега тоя обществен до
говор са подписали повече- 
то търговски и други орга

низации: „Свобода”, „Услу
га", „Циле“, „Антилоп“, „Тър 
гокооп” и пр. Остава и дру
гите предприятия да подпи
шат договора.

Същевременно, трябва да 
изтъкнем, че за асфалтира
не на тротоарите са заинте
ресувани и частните гражда 
ни, живущи на други ули
ци, които също биха
се приключили към акция. 
Ето защо се чувству
ва нужда да се разгърне но 
ва акция за построяване на 
тротоарите,- тъй като нема
лък брой улици в града ве
че са асфалтирани.

мат по един милион стари динара.

Ст. Н.
два месеца — а аз не полу
чавам нищо... Значи тя е за 

—. > тцитила! '•самсг-свотгте "интере
си. А производителя? Аз съм 
за друго. Щом ние плащаме 
разни лихви, когато тя ни 
кредитира — тогава и тя на 
нас да ни плаща, когато ние 
я кредитираме. И -защо този 
милион да не ми донесе 
още някоя пара.

На няколко събрания 
течение на годината постав 
яхме въпроса с продажбата 
на малините и досега няма 
резултат. Догодина може да 
се случи да повдигнем въп
роса и за отцепване на По
ганово от „Сточар”. Защо не 
си основем своя кооперация 
на малинопроизводители. Си 
гурно е, че . ще намерим и 
пазар за малините и ще ни 
излезе по-износно........

ва да промени отношението 
си към нас малннопроизво- 
дителите. Хората и не (заетостта)
Какво казва другата страна?

САМО ДА СЕ КАЗВА РАБОТАГригор Иванов, отговор
ник в коперативния цех в 
Поганово след като ни даде 
сведения за малиновата реко 
лта каза:

Разказа си започна с наки 
пели очи:

— Вече две години обхож 
дам вратите на димитров
градските предприятия и тър 
ся работа. Но нали си ня
мам никого 
празно... Уж виждат, 
без работа не мога да жи
вея един или друг ще пообе 
щае, но когато прибират — 
прибират си свои хора: же
ните, синовете, дъщерите, ро 
днините, близките и прияте 
лите... А, аз от какво да жи 
вея ? ...

И отприщи сълзите.
Като поутнхна продължи:
— А майка съм на две де

ца — едно сега ще учи вто
ри клас, а другото в четвър 
ти. И не 
учат се. 
ри за книги, за други пома
гала. И нали, и аз трябваше 
като майка, когато завърши 
ха класа, да им купя по не
що, да ги насърча... Но... 
с какво...

Сълзите отново я задави
ха. ..

Цялата изповед на 
Депата майка — Тодорка Ра 
игелова от с. Петачници из
мина в плач и някаква мол
ба, с която търси работа.

— Зная -— продължаваше 
тя. — Вие не може да ми да 
дете работа. Това ми казват 
и в общината, и навсякъде, 
където молих. Казват — ко
гато има конкурс, па се оба 
ждай... Не зная вече колко 
пъти съм се обаждала и в 
„Свобода”, и в „Гумарата” и 
в „Братство“, и къде ли още 
не... Ето, най-после се явих 
в „Балкан", но и там не ме 
приеха... И, което ме засе

гна много казаха: „Трябват 
ни такива с шорцове, мла
ди. ..” един вид подиграват 
се... На тях им е до подиг
равки, а аз не зная как да 
свържа краищата.

Отново хълцане. Дълбоко, 
из дън душа.

— Може да се случи да по 
лучим и по-висока цена за 
малините, каза той. Засега е 
сигурно, че производителите 
ще получат по 3,60 динара 
за килограм, а водим пре
говори с „Джервин" да даде 
още по 0,20, 0,30 динара...

— С 10% покриваме наши 
те разходи... и не е много. 
За идната година коопераци 
ята планира да даде на про
изводителите високодобивни 
малини, които ще дават и

Стефан Зарков в
ваме малините — тя си взи
ма „своето". Значи аз 
що трябва да „подаря" на ко
операцията над 100 000 ста
ри динара! На какво прили
ча това? Хайде да е по-мал
ко, докъде 50,000, но и това 
е много. Какво е вложила 
кооперацията в производство 

вземе толкова? И

всичко е на-за ни- че

то, та да 
друго нещо. Искам да изтък 
на, че ние производителите 
сме в неблагоприятно поло
жение в сътрудничеството с 
кооперацията. Ако коопера-

;, че не се учат — 
Но, нали трябват па

разве- — А да речеш, избирам ра 
бота — не избирам. Само да 
се казва работа. Ето, през 
лятото работих в земеделска 
та кооперация временно. Но, 
вече се свърши работата и 
отново по старому...

Та, моля те, напиши, може 
би, някой най-сетне ще се 
сети, ще види, че две години 
с две невръстни деца на ръ
це е много...

Изпълнихме желанието й. 
Дано действително най-сетне 
някой прочете това и разбе 
ре мъката й. И болката

Моми от 
Поганово в 
народна носия

Ст. Н.
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В последно време в Клисурско са купени 
около 50 телевизори, 
електрически печки и други домакински уреди,

Бележки от Клисурско 60 хладилника, над 100

*
Кооперацията през първото полугодие на 

оборот ОТ 2 743 763,25Клисурчани се 

модернизират
годината е направила 
динара е печалба от 103 769,40 динара.

*

— Телевизори без програма
— Пълни хладилници
— Живот от пощенски записи

В това направление рабо-за снабдяване па население 
ти и земеделската коопера
ция в Клисура, която през 
последните години построи 
нови търговски магазини в 
Клисура и Стрезимировцн и 
с готова да строи и нови та 
кпва. Снабдяването па пасе 
леннето в тоя район е 
завидна висота. Сега коопе
рацията не се грижи само

Дрсмлнвнят пътник в рей 
са на релацнята Сурдулица- 
Клисура, който, минава заво 
ите на Власпна, ще се сепне 
когато рейса напусне пава- 

. жното платно и се устреми 
към Клисура.

Тогава кой знае за кой път 
главна тема е — пътя. Хора 
та станаха по-нетърпеливн, 

. откакто при Стрезимировцн 
се откри прелез за Трън и 
София. Надеждите обаче не 
се сбъдват. Пътят си остава 
както и по-рано и по този 
начин тоя път от София за 
Сурдулнца и Враня, прока
ран още през турско време 
фактически остава 
рен. Все по-рядко минават 
леки кола. И затова митни
ческите при Стрезимировцн, 
с малко работа но големи 
надежди, чакат момента ко 
гато край тяхната „къщич
ка в цветята”, ще започнат 
да фучат коли всички све 
товни марки. Те имат право 
за това, защото много хора 
ще предпочитат да скратят 
пътя от София за Скопие и 
обратно пътувайки край жи 
вописното Власинско езеро 
и планинските гиганти Вър 
топ и Руй в горното течение 
на хубавицата — Ерма.

то с „хляб и сол”, какго по-
рано. Тя се старае да удо
влетвори исканията па сво
ите потребители и затова в 
магазините на кооперацията

Центърът на 
Клисура

днес клисучани могат да си 
хладилници, мебе-купят и 

ли, електрически уреди, телена
инзори и други домакински
апарати.

ри динара. В пощата за един 
месец пристигнат над 2 000 
а над се изпратят 2 500 пис
ма. Приемат се до 200 теле
грами и също толкова се йз 
пращат от Клисура по света.

ОКОЛО 50 ТЕЛЕВИЗОРА ЧАКА Т 
ПРОГРАМА...

чатление, че малката поща 
в центъра на Клисура вина
ги е пълна с хора. Управите 
лят на пощата Стоян Милте 
нов едва стига да даде от
говори на хората, дошли в 
Клисура да се интересуват 
на гишето за писма, пощен 
ски записи, телеграми. Мил 
тенов, който познава всички 
отговаря на многото въпро
си и с двамата разносва
чи на пощата успява навре
ме разнесе писмата по вси
чките махали на Клисура и 
в района.

От данните, които ни да хс 
Милтенов може да се закл 
ючи, че тази малка поща, ко 
ято обслужва около 10 000 
граждани има много рабо
та. Само през последния ме 
сец тук са пристигнали око 
ло 500 пощенски записи на 
стойност от 50 милиона ста

затво-

Колко желанията на хора купени около 40 телевизора, 
та от Клисурско вървят пред 60 хладилника, над 100 елек 
действителното положение трически печки и други до 
може да се заключи по това, макински уреди. А колко са 
че днес в райбна около 50 'набавени в Сурдулица, Вра 
телевизора чакат програма!
Какви мъки не срещат тези 
собственици на телевизори
те, колко дни и нощи обръ
щат огромните антени за да 
хванат програмата — но на 
празно. Тяхните екрани ос
тават празни. В коопераци
ята казват, че хората въпре 
ки това купуват телевизо
ри, които им допълват ат
мосферата на градската по
къщнина.

— Нямаме никаква стати-

★
Клисурчани все по-малко 

напускат своя роден край. 
Където и да се намират — 
те поддържат къщите и имо 
та си в живописния клисур 
ски край, който е на път да 
стане още по-хубав и по-бо
гат. В това направление пра 
ви усилие и Общинската ску 
пщина в Сурдулица и ме
стните общности по селата 
и основното училище в Кли 
сура, чиито преподаватели с 
голям елан възпитават де
цата им.

пя и други места това никой 
не- знае. Да споменем и то
ва, че много хора от Клису 
рско имат свои леки коли. 
Тесните улички на Клисура 
са пълни с коли. С леки ко 
ли се отива и на работа, в 
полето.

По този начин коопераци 
.•па, през първото полугодие 
на годината е направила обо 
рот от 2.743 762,25 динара с 
печалба от 103 769,40 дин. Из
купувала е агнета, кожи, и 
др. стоки на стойност 
176 550,00 дина.

През последно време коо
перацията отпуска и креди
ти за телевизори, мебели и

Б. НиколовВ това направление работ 
ят и хората от Клисурско, 
които подготовяват своя ро 
ден край за тоя велик мо
мент. След елекрификация 
на много от селата те запо-

стика, с която да подкре
пим нашето твърдение, но 
все пак можем свободно да 
кажем, че покъщнината на 
нашите хора в Клисурско 
напълно е променена и мо- 

казва Ало-

Димитровград
други промишлени стоки.

Стабилизационите мерки 

— основа за действие
дернизирана - 
стол Антонов, главен сче
товодител в кооперацията в 
Клисура. — Днес множест
во домакинства имат мо
дерни мебели. А след елек
трификацията на. тоя край 
започнаха да се търсят хла-

Защо клисурчани купуват?
Отговор на този въпрос 

не е трудно да се даде ако 
се знае, че болшинство от 
мъжете на тоя край работят 
в различни краища на на
шата страна като отлични 
майстори-строители. Някои 
от тях получават месечно и 
до 300 000 ст. дин. Затова на 
човек от страни прави впе-

чнаха да се благоустрояват. 
В много села вече има вода 
или се работи за въвеждане 
на вода в своите дворове и до 
хмове. В това направление 
им дават ценно съдействие 
войниците от граничните за 
стави, които през свободно-

На 20 август в Димитров
град се състоя разширено за 
седание на ОК на СКС във 
връзка с действието на ста 
билизационните мерки на 
Съюзния изпълнителен съвет. 
В уводната си реч Димитър 
Манов, съюзен представител 
подчерта, че мерките • ще 
имат дългосрочно действие. 
Затова ще е необходимо об 
стойно да се анализира по
ложението в стопанските ор 
ганизащш, за да се направ
ят изводи :как да се върви 

'напред. Както 
разискванията фондовете в 
множество предприятия са 
значително изтъня ли и 
спешно се налага да се цър 
нат на стопанството средст 
ва от 10,8%. В противен слу 
чай някои стопански органи 
зации ще изпаднат в незави 
днр положение.

Засега нестопанските

на „Димитровград”, Живко 
Виденов, защото само 19% 
от средствата са в стопан
ските, а 41% — в нестопаш 
ските дейности, а към 40% 
— се намират в ръцете на 
частните занаятчии и стопа 
ни.

На съвещанието бяха прие 
ти заключения. В тях, между 
другото се подчертава, че в 
най-скоро време група със
тавена от специалисти при 
стопанските съвети в община 
та и предприятията, трябва 
да направи щателен анализ. 
Изготвеният анализ след то 
ва ще се обсъжда на засе
дания на работническите съ 
вети и профорганизации по 
предприятията.

Въз основа 
риали до 10 септември ще 
трябва се изтогви акционна 
програма на стопанското ра 
звитие в комуната.

дилници, радиоапарати, еле
ктрически уреди.

В кооперацията казват, че 
само в. последно време са

то си време помагат на сел 
яните в изграждането на 
водопроводите.

;

се изтъкна, в

като

Мотив от 
Клисура на тези мате-

орга
низации са в по-добро поло
жение, изтъкна директора В. Г.Страница 6
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ПЕТ ВАГОНА КАШКАВАЛ ЗА ИЗНОС НОВИ СТРОЕЖИ

в пунктовете за произвол 
ство на кашкавал в Димит
ровград — в Сенокос, Гор
ни Криводол и Височки Одо 
ровци и още в пет пунктове

Р е "Роизвела 
^гона от прочути* старопла
том К^аШКаВаЛ И седем ва гона пръвокачствено

възлиза на около 2,6 мили
она динара.

Трябва да изтъкнем обаче 
че изкупните цени на мляко 
то тази година са значител
но по-високи от лани. Тази

пет

сирене
като преработила над 200 000 
лиггра овче мляко.

Кашкавалът и 
Ще бъдат продадени 
ждестранния пазар.

Сключен 
ставка на 4

Наскоро 

ВОДА В 

ПДАНИНИЦА

година кооперацията запла
щаше на производителите по 
2 кг овчето и 1,5 динара кра 
вето мляко. Това нещо съде 
йсвува за значително пови
шение на животновъдния 
фонд, който през последнит>; 
години е в упадък.

сиренето 
на чу-

е договор за до 
вагона кашка

вал в Ливан, а един вагон
овче сирене 
сен в Америка. Стойността 
ство на кашкавал

ще бъде изне-
Малкото димитровградско 

село Планиница тази $сен 
ще получи вода и с това ще 
тури край на пренасянето 
на вода от далечина, което 
става в Планиница още ог 
основаването на селото. Три 
надесет от деветнадесетте 
домакинства са внесли по 
1 100 динара, с доброволен 
труд са изкопали канала и 
направили каптаж и сега 
очакват тръбите, за да мо
же да потече вода по домо
вете им.

И Общинската скупщина 
в Димитровград е отпусна
ла 5 000 динара помощ на 
планиничани.

М. Аи сирене

Наскоро ще никне нов хотел на Промая
БРОЯТ НА НАРУШИТЕЛИТЕ НЕ 

НАМАЛЯВА
Новинв от ЗвонциПри съдията за нарушения 

в Димитровград Павле Трай 
ков всеки месец пристигат 
около сто заявления. Много 
от тях не могат да се раз
гледат поради това, че нару 
шителите напускат местопре 
биваването си. Някои дори 
са на работа в чужбина. А 
от нарушителите, които пра 
вят полски щети няма дос-

зататъчно доказателства 
решаване на делата — заяви 
съдията за нарушения ПА
ВЕЛ ТОДОРОВ. БОГАТА РЕКОЛТА

Поради тези причини око 
ло сто заявления остават без 
решение. За сега най-много 
заявления има срещу ония 
които държат кози.

Тазгодишната жътва и 
вършитба в звонски район 
е към края си. Добивите са 
рекордни. Така в село Пре
сека от 1 декар са получени 
по 300 кг пшеница, а Стани
мир Петров — и по '400 кг! 
В Ясеновдел добивите са 
по 360 кгр по декар.

на овцете. Ангелов е добър 
стопанин и в последно вре
ме много чете литература по 
овцевъдство.

М.

Й. м.

НОВИ БЕТОННИ МОСТ*) 
ВЕ НА ПЪТЯ
БАБУШНИЦА — ЗВОНЦИ 

Строителното предприятие 
„Градня” от Димитровград 
през това лято посторои 12 
моста на пътя Бабушница- 
Звонци. По този начин пътя 
се модернизира, а движени 
ето стана по-удобно. Моето 
вете се изграждат от бетон 
1Г'ймат шест' метра 'широчй 
на. Същевременно се асвал 
тира 6 км от този път и по 
този
се приближава към Звонци.

Й. М.

Основан щаб за бор
ба срещу холерата

в. г.

й. м.ИзвтовцнЗарад по-епикасна борба 
срещу холерата тези дни в 
Димитровград е основан 
щаб, който да води сметка 
за предпазване от тази опа 
сна болест. Щаба съчиняват: 
Милорад Златанов, Никола 
Цветков, Вера ‘Миланова. 
Любиш а Дръндаревич, Бо
жидар Ковачевич, Евтим Ис 
татков, Йован Ранджелович 
и Мирко Панов.

13 ОВЦЕ ИМАТ БЛИЗНАЦИ 
В малкото стадо на Мир- 

чо Ангелов, за който „Брат
ство” писа и миналата годи
на, от 14 овце 13 имат бли
знаци. Агрономът Велко Ге- 
оргиевич от Пирот тези дни 
посети селото и заяви, че 
такъв успех в овцевъдството 
на Мирчо Антонов не е ни
какво чудо. То е резултат 
от правилното отглеждане

ТРЯБВАТ НОВИ КНИГИ
Вече няколко години в Изатовци съществува мла 

Обаче то има съвсем малко кни-дежко читалище, 
ги. Затова е нужно да се снабди с нови книги от 

' художествена и селскостопанска литература.
Читалището е от голямо значение за културно

то издигане на населението на това височко село, 
разположено в полите на Видлич и затова общин
ската културна общност трябва да му начин асвалтния пътпомогне.

(Ц. А.)
М,

Какво става с пътя за Поганово?

СЕГА »УСЛУГА« РАЗТАКА • • •
Въ-ети и конкретни мерки.

самообла-
Пътят Желюша — Погано 

най-непроходимия в Дн
Той е пое го

велено е местно 
гане за населението от 
до 20 на сто на кадастръс- 
кия размер. По този начин 
се вярва, че ще бъдат обезпече

во е 15митровградско. 
янна
изводителите. Те всяко лято

заплаха за малинопро-

- ако пътят бъде 
някой ще дойде 

малиновата реко

треперят — 
лош, дали 
да изкупи

към 7—8 милиона стари ди 
10 вече има от ми- 

година. Но строежа

ни
нара, а 
налата
на пътя все още не започва

главна преч- 
съобщенията. Пога 

единствения районен 
в който

лта, а пътят е 
ка и за
ноьо е 
център в комуната 
не идват рейсове!

Защо?
на Обтцинс-Председ ателя

скупщина в Димитровката
град Димитър Славов ни увсС години наред — само се 

В началотоговори за пътя. 
на тази година бяха предпри

че сега е ред на кому-доми,
нално-услужното предприя 

което трябва 
да го строи. Но в „Услуга” 

защото

„Услуга”тие

товабързат,
сигурна работа, а

се тревожат 
мине хубавото вре

ме _ Поганово, Драговита 
Бански дол и Барйе тру 
дцо ще могат да

не
ниим е

най-малко не
че щом

се снабдя

ват.
М. А.
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На тема: Учевикът и семейството |
Е

!ч
Р< I. Кой и кога може 

да бъде оптимист
14> А- 

/1--V© IВ I1и —-Н Ев I
< 1«
л 5.57 л § =% Е

Наближава началото на учебната голина^ Без- 
= спошго всеки родител желае детето му да постиг 
= нсТзможно наЛобър успех. Такова желаиие има 

и детето. Обаче, едно са желанията, а друго усло- „ детето, ио^, работа и „остигаатите ре
зултати. Оптимист може да бъде самошшученик, 
който от първия учебен ден редовно следи уроци 
те^който дейно участвува в работата на час и кои- 
то не оставя уроците си „за утре .

Но успехът не зависи само от работата (само
дисциплината) от степента на Умствените способ
ности на детето и т.н., но и от други оосктивни об
стоятелства. Именно, твърде важно е дали детето 
е сито, добре облечено, дали има свое място за ра- 
бота. където ежедневно и по съгцо време ще ра-

ето това са

IЩши в& Iо Гг ©мЕ I< -^1 1= Iн I вията за
О е
м

Iсе ШВ = I/ Iео V Iсз IIV Iа § 1_ боти, какъв сън и почивка има...
| също фактори, за които трябва да се води сметка
= _ от страна на родителите и на учителите. Понеже
= ученикът е цялостно същество, което има своя при- 
| рода, свое желание, склонности, интереси.

С това не се изчерпват, обаче, всички условия 
зя постигане на висок успех. Също така от огромно 

е и отношението на родителите към дет- 
труд. Ако родителят се отнася незаинтересо

вано и безотговорно към задълженията на детето 
си и ако му предоставя само да приема заключе- 

§ ния, може да се очакват редица непредвидени тру
дности, неприятности, недоразумения, нежелани яв- 

Затуй че в много случаи детето 
не е в състояние, зарад липса на жизнен опит, да 
приема правилни решения. Следователно, сюгжес- 
тиите на възрастните в повечето случаи са от неза
менима полза.

Освен това на масата ми лежеше 
на книгата „Какво ми носи

Нанесох се в тиха стаичка на 
петия етаж в един добър, стар хотел, 
с дова чифта чорапи и две огромни 
шишета сливовица за непредвидени

отворе
денят'' и аз изненадах веднъж каме
риерката, като я четеше.

При тези скандални обстоятелства 
увереността ми, че има мишки, бе
ше доста разколебана. В замяна на 
това обаче аз си извоювах известно

=

Iслучаи. значение 
ския— Моля — попита етажният ке

лнер, — да наредя ли да качат ба
гажа горе?

— Нямам багаж — казах аз про- положенис, вече не спореха с мен, 
прощаваха ми дори дребни слабо
сти, като се правеха,’че не ги забе
лязват, отнасяха се към мен извън
редно учтиво, като към някой болен 
или особняк.

А мишката си се появяваше всяка 
нощ, драскаше книжните тапети и 
често се изкачваше в умивалника.

Една вечер купих капан за мишки 
със сланина вътре и минах наперено 
покрай портиера, прислужника, уп
равителя, етажния келнер и трите 
камериерки и заложих капана в ста
ята. На следната сутрин мишката 
беше вътре.

I Iления и лош успех.сто.
Той пак попита:
— Желаете ли електрическо осве

тление?
— Разбира се.
— Струва петдесет хелера на нощ. 

Но можете да използувате и само 
свещ — каза той, съобразявайки се 
с даденото положение.

— Не, бих желал електрическо ос 
ветление.

Около полунощ чух шум от раз
късване и драскане по книжните та
пети. След това се появи една миш
ка, изкачи се на масата ми за миене.

IНе малък брой родители в стремежа да помо
гнат на детето си, с нетактичността си могат да 
сторят обратното. Не рядък е случаят, детето още 
да не се е „загреяло” за у^ене, а родителите вече 
му ангажират преподаватели по някои предмети. 
Тук преди всичко се касае за особеностите и спо
собностите на детето им, което е безспорен про
пуск на родителите.

__ Родителите в къщи трябва да развиват отговор-
= ност и навик у детето започната работа винаги да 

приключва, то ест, да не оставя за утре онова, ко
ето трябва и може да завърши днес. Когато става 
дума за ученето, особено трябва да се настоява де
тето редовно да преповтаря новите уроци, непосре
дствено след обработването им на час, понеже про 
цесът на забравяне тогава е най-силен. И не случайно 
е изречена латинската мъдрост: Повтарянето и май
ка на знанието! (КереЬЧю ез1 таГег зЦкНогш).

От отношението между семейството и училище
то до голяма степен зависи и успехът на отделния 
ученик. Искрени и взаимни контакти 
месечни срещи и разговори по успеха и поведение
то — е едно от съществените условия за постигане 
на добър успех в ученето. А когато става дума за 
детето-ученик, намиращо се в периода на полово 
съзряване (пубертета), тогава контактите дшжду 
мейството и училището трябва да бъдат по-чести. 
По-точно срещите им

1
I

I
и поне едно-

влезе в умивалника, изобщо направи 
няколко различни хода, после слезе 
отново на пода, тъй като порцела
нът не й се стори подходящ, и въо
бще, понеже нямаше някакви особе
ни планове, сметна в края на краи
щата при наличните условия тъмни
ната под сандъка за доста благопри
ятна.

На сутринта казах на прислужни
цата:

—• Слушайте, тая нощ имаше ми
шка в моята стая! Бива си го вашия 
хотел!

— .У нас няма мишки, само те ни 
липсват! И откъде може да дойде 
мишки у нас?. Да не сте казали по
добно нещо още веднъж!

Затова рекох на етажния келнер:
— Вашата камериерка е нахално 

същество. Тази нощ имаше мишка 
в стаята!

Възнамерявах най-непринудено да 
сваля капана долу. Нека фактите го 
ворят сами за себе си!

По стълбата обаче си представих 
колко ли биха се обидили хората, 
когато река да оборя твърдението 
им, още повече че не можеше да 
има мишки в стаята на един хотел, 
в който просто „въобще няма" ми
шки!

Път и по този начин славата ми 
на човек без багаж, с два чифта чо
рапи, две шишета сливовица, една 
•книга „Какво мй носи денят'' и кой
то нощем :вижда мишки, чувствите
лно бе си засенчила и аз веднага бих 
изпаднал в жалката категория 
досадните и най-обикновени пътни
ци. В резултат на тези разсъждения 
аз пуснах мишката, която изчезна в 
едно много подходящо за тази цел 
място, и отново'заредих капана пра
зен на пода ва моята стаичка.

Оттогава към мен започнаха

I
|

се- Iтрябва да се заенрвават на 
пълна откровеност, разбирателство и доверие.

С. Василев

I на

— У нас няма мишки. И откъде 
може да дойде тук мишка? Да не 

казали подобно нещо още вед- дасте се отнасят с още потопло внимание, 
не мелаеха по никакъв повод да ме 
дразнят, отстъпваха ми мато на бол
но детенце.

И когато

нъж!
Когато влязох в преддверието на 

хотела, господин портиерът, госпо
дин прислужникът, двете други го
спожици камериерки и господин у- 
правителят ме изгледаха така, както 
се разглежда човек, който пристига 
с два чифта чорапи и две шишета 
сливовица и веднага вижда мишки, 
които въобще не съществуват.

ная-после си тръгнах, 
всички изпитваха към мен приятел
ско съчувствие и привързаност, 
кар багажът ми да се състоеше 
от два чифта чорапи, 
шишета' и сливовица и един 
за мишки!

ма-
само

две празни 
капан
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I Просвета * култури * БЕЛЕЖКАизкуство
Пред новата учебна година в Диммтров- Културни домове-или? ■ ■ а

УРЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩ
НИЯ ДВОР

След освобождението 
ма в Димитровградско 
бяха построени култу
рни домове с цел да 
се издига културното 
равнище на население 
то. Обаче с миграция- 

нашите села ос
танаха без младежи и 
затова тези домове не 
можаха да изиграят 
своята роля.

Димитровградските учили 
гимназията „Йосип 

Броз Тито” и основното учи 
лище „Моша Пияде” — през 
летните ваканционни 
ци — юли и август — тази 
година, осигуриха съвмест
но средства за ограждане, 
бетониране и асфалтиране 
на училищния двор. Средст 
вата на стойност от около 
270 хиляди динара се обез
печени чрез срочване на по 
30 хиляди динара и получа 
ване на кредити.

Всъщност, тези дни се при 
вършва железо-бетонната ог 
рада — на дължина от 336 
метра
на спортните игрища по бас 
кетбол, волейбол и хандбал. 
Същевременно 
част от двора е или бетони 
рана, или превърната в зе
лена площ за разходка и по

чивка на - 
Ако към

учениците, 
товаща прибавим 

че също така, понастоящем 
се привършва и асфалтира
нето на улица „Христо Бо
тев , която води от центъра 
на града до училищното зда 
ние, трябва да очакваме, че 
хигиената в училището 
чително ще се подобри през 
учебната година.

За улеснение

та
месе-

Сега тези постройки 
са в твърде лошо със
тояние. Преди всичко, 
не се знае чия собстве 
ност са. За тях не вод 
ят сметка нито местни 
те общности, нито ко
операциите. Ползват 
ги и едните и другите, 
но не са собственици... 
Затова ако днес над
никнем в погановския 
културен ще видим ма 
\ини. Домовете в Забър 
дието са пълни с жи-

зна

на ученици
те, освен досегашните 
ми в сутерена на училище
то, това

чеш

лято са вградени 
още няколко чешми при са
мия вход. как изглежда културният дом в Смиловци

Много домове са из 
драскани с вулгарни 
думи като в Смилов
ци, Бербевница, Изато 
вци. Горни и Долни 
Криводол. Това дава 
твърде лоша картина.

С досега направеното ди
митровградските 
действително получават при 
ветлив изглед, като при това 
значително се подобряват хи 
гиенично-техническите усло 
вия за работа.

Дори такова е положе 
иието и в селата, кои 
го неотдавна се елект
рифицираха като Пе- 
търлаш и Радейна. Те 
са в плачевно състоя
ние: с разпукани сте
ни, с изкъртени врата 
Л прозорци, изпочупени 
стъкла.

и асфалтирането училища

останалата

Ст. Н. то.

Ниските хора - по-стабилни хлътнал гръден кош. 
Затова те много по-бъ
рзо се разболяват, а 
особено са предразпо
ложени към туберкуло , 
за. Известни са случа
ите, че нашите планин
ци: черногорци, херце- 
говци, босненци, лича-

чти редовно нямат до
статъчното телесно те
гло често боледуват от 
стомашни и нервни бо 

I лести.
Предполага

Защо най-сетне ня
кой не поведе сметка 
за тези обществени сг 
ради, за които са даде 
ни пари и много до
броволен труд? Защо 
да продат тези сгради? 
Неотдавна на страни
ците на нашия вест
ник бе отправена ост
ра критика по този 
въпрос. И никой не 
предприема нищо.

Колкото човек е по- 
висок, толкова по-голя- 
ма част от теглото му 
пада на краката. Висо 
ките хора имат по-къс 
труп, но затова 
имат дълги крайници, 
предимно дълги крака. 
Хората, ниски на ръст 
пък напротив имат дъ
лъг труп и къси крака, 

дава
нбст на вътрешните бр 
гани да функционират

по-добре, отколкото е 
те хора. Освен това, 
това случай с високи- 
ниските хора имат по- 
добра мускулатура, ко 
ето им дава възмож
ност да понасят по-го- 
леми напрежения от 
по-високите хора. Най- 
сък или среден ръст. 
известните атлети са 
имали обикновено ни- 

' Високите хора' ’ често 
имат кръгли рамене и

се, че и- 
деалната височина за 
мъжа е 175 см, а за же
на — 162 см. Идеално
то тегло не би трябва
ло да бъде повече от 

.... отговарящата цифра 
у над 100 см височина, а 
т" *----- е. препоръчитед-.„.

пък

ни и пр., които са пре
димно високи хора, ко 
гато

.
слезнат в равни

ните, лесно стават плен
. О1ШГШП0 6сл°ЛРОО; '«Г Д„рИ *.
ни заболявания. Към щ но да бъде 2—5 кило- 
това високите хора по- * §г грама по-малко.

възмож-което
но да оъде 
грама по-малко. В. Гъргов

КОЙ ДА СЕ ГРИЖИ * ~

ЗА ИСТОРИЧЕСКИТЕ
ПАМЕТНИЦИ?

това напълно да сета и сВ клисурско няма много отзаличи един паметник 
миналото на тоя край.

Кулата пък в Клисура, ко 
ято се намира в центъра на 
селото е построена край пъ-

паметници.исторически
Но и тези които има ни

как не се пазят. Става въп- 
двата исторически па 

прирос за 
метника 
с. Паля и турската кула в

Манастирът при Паляманастира тя Трън-Сурлулица, сигурно 
преди три столетия по вре
ме когато тук е прокаран 

Нейните дебели стени
та реставрират такива исто

са паметни- рически паметници, а тук — 
искат да я съборят.

Клисура. Това •5 тКулата може да бъдепътя.едва ли има някъ-ци, които от камък и до днесстроени никойЗасега, изглежда, атракцияде другаде. на зъба на времето.УСТОЯЛИ
Доскоро помещенията на ку 

използвали за квар
тири. В бивша 'Югославия 
за общинско управление, а 

освобождението поради 
на помещения 

за поместване на 
обществени учреж

Паля е от не води сметка за тоя исто 
рически колос. Не само че 
единствената квартирантка 
не плаща наем, но се уиищо 
жава паметника. И тоя, ка- 
кто и манастира при Паля 
е в лошо състояние. В хладо 
вината на дебелите стени за 
варихме две-три свине. Пре 
дната фасада, която е инте
ресна като архитектурен ст 
роеж, вместо да украсява 
селото — действува твърде 
лошо всред хубавия живопи 
сей пейсаж на живописния

Манастирът в 
9 столетие. Над главния л \ 
вход има надпис, че е пос
троен (или възобновен; 

през 818 година. При как®^ 
исторически условия е по - 
троен, защо е построен ту 
в пазвите на този планин-

. /лата се
премахне? Дали ще бъде по 
добре на нейно място да 
се построи модерен жили
щен блок? Сигурно, че това 
не е решение. Място за мо
дерни жилищни блокове и 
в Клисура има, а без кула
та Клисура няма да бъде то 
ва, което е днес.

Утре когато пътя се напра 
ви и когато Клисура стане 
по-достъпна — то хората тук 
ще идват зарад хубавата 
природа, зарад манастира в 
Паля и единствената турска

кула в Клисура. Модерните 
строежи в Клисура няма то 
лкова да ги интересуват, за 
щото те никога не могат да 
бъдат по-модерни" от строе 
жите в по-големите градове.

Трябва да пазим историче 
ските паметници, които го
ворят за миналото на род
ния край. В конкретния слу 
чай трябва да се намерят 
средства и начин да се възо 
бновн манастира при Паля 
и турската кула в Клисура.

Б. Николов

след 
недостиг 
е служила 
различни 
дения.

Днес в нея
на прислужничка
щето. Кулата е напълно на 
пусната и пропада. Някои 

имат намерение и пре 
ллагат на нейно място да се 
построи модерен жилищен 
блок?! Всичко става на този 
свят! В някои краища хора

тя

в живописната
не сески масив 

долина, положително живее само ед 
па училизнае.

Тоя исторически манастир, 
сигурно най-стария в тоя ра
йон сега е в твърде лошо съ
стояние. Напълно напуснат 
очаква своя край. Не само 
стенописите и вече пропад
налите икони, но може да 
се случи да рухне и сграда-

вече

Дервен.
Дали кулата трябва да се

Страница 9
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Пред футболното първенствоИзгледите на баскетболния отбор на »Свобода« 

ТРЕНЬОРЪТ В. МИЛЕВ: Разпадане, или т я т

ще възбог, който отново 
порне димитровградските 
футболисти е трупата на по- 
додборите. Или просто ще се 
разпадне?

Без оглед на „виновници 
то" за изпадането, трябва да 
напомним, че Димитровград 
като град, разполага с тала 
нтливи футболисти. Ясно до 
казатслство за това беше ме 
мориалният турнир по ма
лък футбол „Александър По 
йчев — Аца”, в който броят 

състезаващите се дости/ 
души.

лн последната 
около мача със „Сло

Като чсНуждаем се от помощ „афера" 
га” — Лесковац, нанесе цък 
рушителиия удар на димит 
ровградския футболен отбор 
„Асен Балкански". Намира
ме се пред новото футбол
но първенство, а почти ни
кой не мръдва с пръст да се

градската баня, което може 
с хандбалистите заедно да 
ползваме? Или: защо и ос
таналите дейно не се вклю
чат в подготовките и провс 
жданего

Само при такова съдейст
вие може да очакваме же
ланията ни да се изпълнят 
Ние сме отбор в период иг 
формиране и всички трябва 
да проявят интерес и разби 
ратслство — и баскетболи
сти, и спортни дейци, и пу
блика.

Във втропя кръг па пър
венството „Свобода" госту
ва на „Радиички" в Крату

ни, а в третия па „Мла
дост” в Алсксииац. Без оглел 
па изходите от тези срещи 
трябва всестранно да полк ре 
пим усилията ма отбора и 
специално па треньора му 
за да дадем възможност си
лите напълно да се изявят

Ниш,ва са: „Ергоном"
„Трайко Райкович" — Вучйе 
И Свилаинац от едноименно

Неотдавна започна 
пият дял на 
първенство в групата Цент
рална Сърбия, където се със 
тезава и димитровградският 
отбор по баскетбол „Свобо
да”. Вече в първия кръг (са
мо с три точки разлика) дп 
митровградчанн загубиха в 
Търстеник срещу отбор, ко 
йто почти през целия мач 
има подчинена роля. Това 
беше повод да поведем раз
говор с треньора Васил Ми 
лев, който прави всичко, за 
да популяризира тоя спорт 
в града. На нашия въпрос 
какви са изгледите на бас
кетболния отбор „Свобода” 
в тазгодишното първенство 
той отговори:

— Считам, че нашият от
бор тази година има реални 
възможности да запази мя
сто в средата на таблицата. 
Нещо повече, ако премерим 
силите реално, само три от 
бора са по-добри от нас. То

есен-
баскетболното

то -селище.
Но, за съжаление, зарал 

редица „технически” переше 
ни проблеми, все още не мо 
же да покажем каква е па
шата стойност.

Между „технически” пере 
шепите проблеми,

подготвя.
Инак

футбол вече няколко годиш» 
о в постоянен упадък. Причи 
ните са от най-различно ес 
тество: липса на материал
ни средства, нерешени орга

ВЪР

на състезанията. димитровградския?

ЕХ9.
на няколко десетки 
От тоя „резерв" безспорно 
може да се създаде силен от 
бор.

Разбира се, предварително 
трябва из основи да се про 
мени сегашното отношение 
към футбола, да се създаде 
атмосфера на доверие, раз
бирателство, да 
спортменски дух.

Резултатите, обаче, ще бъ
дат известия не задълго.

по п ата- 
липсата патък, спомена 

съблекалня, техническо ръ
ководство, на спортменски 
дух, не само у играчите, но 
и сред членовете на управа
та, финансови средства н пр 

— Засега обаче — продъл 
жн В. Милев — ние редовно 
тренираме, т.е. три пъти се 
дмичмо по два часа, което 
е сравмнтелто добро време 
Но ако желаем високо мя
сто, а всички това желаят 
по-точно изискват от 
ще трябва да сс окаже

низационио-техиически 
роси, иесъществуване на 
спортменски дух и пр.

Днес въпросът: какво с ди 
митровградския футбол по- 
нататък, струпа ни се, се на 
трапва с иай-голяма остро- 

„Асен Балкански" изпад 
на от междузоновата групг. 
и трябва да се състезава г 
ГГиротския подсмсз. Ще смо 
гис ли сили да консолидира 
редовете си и да създаде от

св та. се прояви

Ст. Н.
мас 

п ну
жната помощ. Защо да пс 
11,1 се даде помещението в Ст. И.

Изразявам дълбока благодарност на д-р 
АНИСИЯ ГИГОВА, лекарка в Здравния дом 
в Димитровград за голямото и старание и вни
мание при лекуването на нашата внучка Сне
жана Петрович.

Приятелска баскет- 
болна среща
„Свобода“-„Сту

дент“ 111:82 
(45:35)

Крайно благодарна 
Радмила Златанович 

с. Обреновац

В неделя, 22 август, тази 
година, понеже димитров
градският баскетболен от
бор, състезаващ се в групата 
на Централна Сърбия, беше 
свободен, използва случая 
да се устрои приятелска сре 
ща между „Свобода” и „Сту 
дент”.

Пред около 150—200 зрите
ли, срещата измина в инте 
ресна борба, в която „Сво
бода” заслужено отнесе по 
бедата с 111:82, полувреме 
45:35.

ДВЕГОДИШЕН ПОМЕНОтборът „X"

По случай две години от смъртта на

ИЛИЯ ЗЛАТАНОВ—ЛИЧА

Съобщаваме на близки и приятели, че на 
28 август тази година на гробищата в село Же- 
люша ще се състои помен на гроба му.

В следващите два 
„Свобода” играе срещу бас
кетболните отбори на Крагу 
евац и Алексинац.

кръга I

IСт. Н.
;

Нови
Съветът на трудовата общ 

ност на Детската градина 
„8 септември”' в Димитров
град обявява

В четвъртък, на 2 сеп
тември 1971, навършват 
три години от смъртта на 
нашата мила, неизмерно 
обичана майчица, 
ря и сестра

строежи.... -МШI ш Конкурс
дъще-

За управител на Детската 
градина

Условия:

— Средно образование от 
областта на просветата (въз 
питател, учител, професиона 
лен учител)

— 3 години трудов стаж

— Взет професионален из-

В центъра на 
Сурдулица 
расте хубава 
многоетаж-

ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА, родена КАМЕНОВА

Съобщаваме на всички роднини, приятели, 
близки и другари и другарки на милата ни по
койница, че в неделя на 29 август 1971 година 
в 12 часа, ще даваме тригодишен

НИЦИ

помен и ще 
положим венци и цветя на винаги окичен гроб 
в Димитровград.

Нейния прекрасен, незабравим, 
винаги засмян лик вечно ще живее 
сърца.

пит

Молби с 
тация няма да се разглеж
дат. Конкурсът е открит 15 
дена след публикуването.

непълна докумен
светъл и 
в нашите

Вечно опечалени и неутешими: 
дъщеря Биляна, майка Евгения, баща 
Рашко, сестра Любинка и брат Божко.
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Първите пощенски —--5
марки КУЛТУРНО -ИСТОРИЧЕСКИ оА БЕ ЛЕЖИТЕ Л1ЮСТИ

Лжагса
правените пощен^""слутГсе^лавд^о” 
такава услуга била необикновено

но средство заЩпощенсадтеРуслугиПпрЛУЖИ КаТ° платеж' 
Хил, търговски пътник, и то слеТедиГкГ "ЯК°Й СИ Р' 
Хил тъкмо бил влезнал в една пощенска кола46“ СЛучай' 
това време служела за превоз на т™,,’! ’ то през
колата трябвало да тръгне гг-1 г,.,'.11, и точно когато 
гражданин. Този пътник отказал "даС "',а'адь'ша “ еА"н

га3 ™ —
се догорил с боат ги »,-«-» о V У . Той предварително^Не3~рай г сГоб“^рр:
юнските УлуГ до°с=ао Гда^мГдТвиГ ^

да приемат писмото.

Б СР СЪРБИЯ Iпуснати в продажба

марки, за на- 
в готово. Обаче, Александровац е от времето 

Стеван Неманя
скъпа.

и определения знак и откажат

БЕТОН ОТ ДЪРВО...
Специалистите от ДР Гер 

мания са изнамерили бетон 
от дърво. Като суровина из 
ползвали тръстика, кора 
дървета и чворовете на дър
ветата, а вместо смес с ци 
мент

дълги 75 и дебели 12 см Ед
на плоча тежи 12 кг; а по 
качество е подобна на стена 
от тухли, дебела 42 см.

Фабриката в Гротендорф 
произвежда дневно около 
600 кубически метра такива 
плочи, които се използват 
като замяна на 90 00 тухли.

от

— гасена вар и течно 
стъкло. Получената маса до 
обработили технически, от ко 
ято вече се изливат плочи

ЛЕДНИЦИТЕ НА ГРЕНЛАНДИЯ
Александровац днес

Група швейцарски специалисти работят на прое
кта, който предвижда изграждането на големи водо- 
централи на Гренландия. Електричеството на тези 
централи би се използвало в Европа и Северна 
Америка. Основната мисъл на тези специалисти е

които 
ми-

На ония, които ще пътвуват в Алек
сандровац обръщаме внимание на ня
колко по-значителни забележителност 
от историческото минало на тоя град-по 
братим на Димитровград.

В повелята на Стеван Неманя от 1196 
године това селище се споменава като 
Кожетин. За средновековното селище 
съвсем малко се знае. По-късно Коже
тин участвува в бунтовете против тур- 
ците през 1804 година. Известно е, че 
през 1806 година в укрепения Кожетин 
турците били разбити под водачеството 
им на Али-паша Лесковашки. А през 1812 
година, когато венните действия били 
пренесени тук турците пак били разгро 
мени. Следващата 1813 година турците 
отново идват тук, а Махмуд-паша Лес
ковашки завзел кожетинските окопи.

Кожетин бележи напредък от 1833 го
дина, когато бил присъединен към Сър
бия на Карагеорги. Кожетин получава 
името си Александровац по името на 
Александър Обренович през 1882 година, 
когато е и провъзгласен за градче.

От културно-историческите паметници 
трябва да се види градът Козник, кой
то е един от най-запазените в Сърб 
Той се намира на 8 км западно от Алек- 
сандоваг; на едно хълмче над р. Расина 
на 922 метра надморска височина. Знае 
се, че градът е построен Радич Посту- 
лович в началото на. 15 столетие. Досе
га са запазени стените със здрави чети- 
риълни кули. Останки от подобна кула 
се намират южно от града.

Посетителите на Александровац не тр 
ябва да пропуснат възможността 
дят развалините на манастира в село 
Дренчи, който се намира само 3 
верно от града. Построен е през 1382 
година, връстник на нашия Погановски 
манастир, но за съжаление сега е 
звалини. Затова пък 
запазения манастир 
сандровац в направлението на Търсте- 
ник — Руденица.

Той е построен от Вук и неговата же 
н аВукосава по време на деспот Стеван 
г. началото на 15 столетие.

Добре ще направите ако посетите и 
останалите манастири от така нарече
ната „Моравска школа” в долината на 
западна морава.

В следващия брой — Любостиня 
Б. Николов

използването на огромните водни резерви, .. 
глетчерите „защитават” на повърхнина от 1,7 
лиона квадратни километри, а вместимостта на 
самия лед е 2,6 милиона кубически километра.

Акумулационните езера би се снабдявали с вода 
от изтопяването на глетч!ерите, получена с помощта 

Към тази вода ще се стича

ия.

на ядрена енергия, 
и онази от топенето на ледниците през топлите дни. 
Този метод вече се използва в СССР и на Аляска. 
Том, по ивиците на глетчерите се простират черни 
панделки от известен материал, които всмукват 
слъчевите лъчи от и създаващата се температура 

се стопяват. Изтопената вода сама „ко-ледниците 
пае” канала си. да виПроектът на швейцарските специалисти пред
вижда изграждането на резервоар, така че водата 
от него да се спуска към водоцентралите, които 
биха били изградени в подножието на глетчерите.

км. се

в ра- 
може да се види 
северно от Алек-

Копна високо 

ЛЕТЯТ ПТИЦИТЕ Крепостта Кмзиик

АЛАААЛАЛ^ААА/<ААЛА^УУЧАА/УЧАА/УУААА/ЧА^АА/УУ^Л/УА/УУУУУУЧ

ци трябва да замахнат 
с криле около 4 мили
она пъти. При това тр-

Все още е тайна за 
наукасъвременната 

птичият лет. Някои от Най-скъпият автомобилна света е бил изложен на 
панаира в Париж. Цената му е 300 хиляди френски фра- 
нака или 54,5 хиляди долара. Това е „мерцедес—600“. Не
говият осемцилиндричен мотор с 300 конски сили дава 
възможност да развие бързина от 250 км на чдс. Този 
автомобил няма серийно производство, а се прави само 
по поръчка. Досега са изработени 18 такива супер-лук 
созни автомобили. Както пише списание „Пари-меч“, ме 
жду купувачите се намират — кралят на Саудитска А- 
рабия, кралят на Мароко, персийския шах, римския па
па и др.

ябва да се има пред- 
птиците, (ста-птици летят дори и до 

6000 метра височина, в 
разредена въздушна ат 
мосфера, която на хо 
рата причинява големи 
трудности при дишане. 
В течение на тридесе

Най-
скъпият
автомобил
насвета

вид, че 
ва дума за прелетните 
тгици) имат извънреден 
смисъл за ориентация

и за опре- 
път.

в простора 
делянс правилиния
Това им дава възмож 

непогрешимо да 
до крайната

типе*/ часово непрекъс 
нато летене, при изми 
нати около 3000 кило- 

пти

ност
дойдат
цел.метра, прелетните

Ч^^^^АААА^^А^^АААААААА^АА^^А^АА^ЛАААЛАЛААЛАААА^^^Ч/^
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ШТСТВО ХУМОР ♦ САТИРА * ЗАБАВА ♦^СУМОР^^САТИРД^З^йЬЬ

Комшийска хроникаХумор
ЖЕНАТА НА ШЕФА

В Микиевия бар влиза един човек 
след полунощ и като ударя с ръка 
на шанка казва:

— Имате ли нещо студено като 
лед? Но да бъде и люто и горчиво!

— Имаме, — отговаря му — же
ната на шефа!

★
МАГАРЕТА

През време на паузата в един ци
рк разни животни показвали дреси
рани номера. .Малкият Мичо любо
питно пита баща си:

— Татко, дали магарета се женят?
— Да, синко, всъщност само ма

гаретата се женят.

★
ОСТАВКА

И тека денъска, тека 
ютре — руби си Зарубица 
паруту, а ония що су му 
контрола си йуту. Плаше 
се да га не обиде ли, що 
ли?

В детската градина близо до една 
казарма, млада жена с напреднала 
бременност, се мъчела да се справи 
със своя немирен син. Най-после, из- 
нервирана, започнала да вика:

— Има дни, когато от тебе ми ид
ва до гуша. Ще си дам оставка като 
майка на семейството — да знаеш.

— Може би е доста късно, госпо
жа, обадил се един офицер, който 
бил наблизо. •— Изглежда, че отно
во сте поели това задължение.

Елем тия дни начални- 
кат срамежливо се решил 
да му сопщи дека вече с 
текве работе не треба да 
се занимава.. .

И я се питам съга: едън 
ли е Зарубица зарубил 
тия хора? Защо одма се 
не предузму мерйе та да 
си върне парете на чове
ци. . .

Я си нещо мислим: ко
лко ли душ кико Заруби- 
цу минуше през Димитро 
вград? Поседу по некою 
годину по предузезата, на 
рубе пару — и вачаю по 
големите градове.

Щом немамо поверене 
у наша момчетия, специ
алисти що 1)и окаю —те
ка че йе. Нека руби Зару 
бица.

Айд съг със здравйе. И 
я га млого заруби по же- 
гуту. Сигурно некому че 
припадне мука ка проче
ти това.

ЗАРУБИЛ
Млого души оди села

та че се питаю: кой ли па 
тия? Ако не знаю — нека 
питаю ония оди Димитро 
вград или околната села 
кои е требало да граде 
куйе или нещо друго оди 
тея работе. Они убаво 
знаю кой е Зарубица и за
що е —. зарубица.

Зарубица работеше у оп 
щинуту. По комуналнете 
работе. Без негов амин — 
и нужник не може да се 
направи!

Е щом йе тека ■—- Зару
бица му нашъл лекат. Ако 
некой оче да гради —

има да плати и надплати, 
нега га не интересуйе що 
тия човек си е платил ко 
муналийе — оче и он да 
пипне нещо. . .КЛУБ

НА
ЛЕНСИОИЕ — Ойеш план? — Пла

ти 300—400 динара!

Ойеш локацию
исто. . .

Ете — тека казую ония 
кои су платили...

На ония що пак не е 
успеял да 1)и одере Зару
бица — нека им е ясно — 
нема скоро да добию доз 
воле...На опашката

Бая Манча, ср

БЕЗ ДУМИ

БжаЩон-*и


