
Междуобщинско съвещание на ССРН в Ниш През миналата седмица на 
съвещанието на Междуобщи 

нската конференция на 
ССРН в Ниш

ността на труда, изнесени 
са стоки за 15,5 милиона до
лари, а вносът е приблизи
телно колкото и миналата 

на година. Обемът на строежи- 
ре- те е за 20 на сто по-голям, а 

също е увеличена стопанска 
та активност в почти всич- 

по- ки останали стопански отра- 
увеличени са сли. 

индустриалното производст
во, заетостта и производител

Преди всичко стабилиза 

ция на стопанството
в уводното из

ложение за проблемите 
стопанството в нишкия 
гион се каза, че за последни 
те пет месеца резултатите на 
стопанската дейност са 
ложите лии:

(Следва на 4 стр.)

ВрятстВо С »БРАТСТВ0« И »ФЕРИАЛ- 
ТУРИСТ« НА МОРЕ

ПОСЛЕДНО ТЕГЛЕНЕ:

1. Петър Арсенов, Димйтровград
2. Драгиша Кръстев, с. Грознатовци — Клисура 
Съобщаваме на участниците във викторината,

че в следващия брой окончателно ще ги осведоми 
за резултатите и за всичко във връзка с виктори
ната.
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Съвещание за проблемите по образованиетоВ ТОЗИ 

БРОЙ: НУЖНА Е ЕДИННА УЧЕБНА 

ПРОГРАМА ЗА УЧИЛИЩАТА 

НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ
По - силни от
общинската
скупщина

Стр. 4 ската и преводаческата дей
ност на учебници за учили
щата на българската народ
ност, Марин Младенов, про
фесор на ПВШ св Ниш — 
за школуването кадри и си
стемното проучване пробле
мите на учебното дело и 
Цветан Еленков, преподава
тел в димитровградското ос
новно училище — за пробле 
мите на учебното дело във 
връзка с финансирането му.

ски просветни и обществени 
институции и учреждения, 
занимаващи се с проблеми- 

народностите и учебно 
то дело изобщо.

За актуалните проблеми 
на образованието в общини
те с българска народност 
докладва Тодор Славински. 
Съдокладваха Любен Ранге- 
лов, директор на босилеград 
ската гимназия — за учеб
ните планове и програмите 
на български език, сърбохър 
ватски език, като немайчин 
език, Кирил Тодоров, дирек 
тор на основното училище в 
Димитровград — за нздател-

Неотдавна в Ниш се съ
стоя съвещание на представи 
тели от Димитровградска, 
Босилеградска, Бабушнишка 
и Сурдулишка община с пре 
дставители на републикан-

»Случаят« 
Манов

те на

■ ■ ■.

В работата на съвещанието участвуваха: ТОДОР 
СЛАВИНСКИ, член на Председателството па Рспуол,Аг-е- 
ската конференция на ССРН, ВЛАСТИМИР СТАМЕНКО 
ВИЧ подсекретар на републиканския секретариат за оо- 
разоватше, ХАДИЯ МОРИНА, републикански помощник- 
секретар за образование, както и председателите на оо- 
цпшеките скупщини. представители на общсствеио-гюли- 

организацни, общинските образователни общ- 
директорите на училищата от споменатите оо-

Стр. 5

Конкретно и всестранно обсъждане 
на проблемитеКлисура

Село с три 
водопровода

Стр. 6

тическите 
ности и 
щини.

пет съдоклада за проблемите 
на учебното дело, показва, 
чс се желае окончателно да 
се намери решение за пар
ливите въпроси в образова
нието на българската народ
ност.

Във встъпителното слово, 
съдокладите и разисквания
та. сс очертаха главните про 
блеми, пред които ое нами
ра учебното дело в общини
те с българска народност. 
Главно зарад липсата на кон 
кретпц учебни планове и 
програми за училищата на 
българската народност, в 
практиката са се явили ре
дица проблеми — от най-раз 
лично естество. Доминиращ 
в това отношение е пробле
мът за езика на обучението, 
който различно е решен в 
отделените училища.

Така например докато в 
босилсградскито основни у- 
чплтца езикът на обучение 
с български, в Димитровград 
ското основно училище една 
част от предметите се изуча 
вит на български, а една 
част на сърбохърватски език 
При това съществуват клаоо 
ве със сърбохърватски език 
па обучение, в които повече- 
то деца са от българската на 
родност и в конто от друга 
страна български език се и- 
зучава като предмет.

В гимназията пък езикът 
па обучение е сърбохърват
ски, а български език се изу 

(Следва на 9 стр.)

Самият факт, чс бяха пз- 
слушани един доклад и още

Неуспяло заседание на 

на СК в БосилеградПритурка на 

»Сточар« в които имаше н много до
пълнителни обвинения. Дорив разискванията да 

тази местнастипцитеРъководството на местна
та партийна организация и 

члепу-
де предложение 
партийна организация да се 

и за това да сс ос- 
коми-

предложе- 
ппс партийно да бъдат нака
зани тринадесет души — всъ 
щиост всички, конто са би
ли пред партийната комисия 

Неуспехът па заседанието 
прие

имаше и таковаСтр. 7 Босилеград, в която
220 души, по трети път 

заседа-
разпуспе 
«сломи Централният 

СКС.
ват
се опита да устрои

което да сс решава 
партийната 

пя кои деформа- 
скцесии случаи в та- 

За разлика 
опита.

тст па
След като бе прочетен от

чета па партийната комисия, 
който е бил готов още и на
чалото па месец март, дадо
ха ое предложения 
но да бъдат наказани Иван 
Ассмотов, секретар па облщп- 

Драгап Трайков, на
чалник па общинската служ 
ба за функционални работи. 
Главно те бяха обвинени за 

удостовсре- 
които за различни цс- 

п НР Бълга-

ние, на 
върху отчета 
комисия за

на
Репортаж
Горнолисински
миниатюри

отпочпа след като се 
тайно да сс гласува върху 
предложението за партийно 

Разискванията
ции и
зи организация, 
от предишните два

на насрочените заос- 
т/ямаше достатъчно 

бе об-

партии- иаказапис. 
продължаваха с часове и те 
никак по можаха да бъдат 
обуздани. Някои започнаха 
да тълкуват устава иа пар
тията, дали може тайно да 
сс гласува за наказания в 
СК; други сс изказваха чс 
не са предложени всички, 
конто трябва да сс накажат; 
а трети бяха на мнение, чс 
партийната комисия трябва 
да продължи с работата си.

В една такава атмосфера, 
след седемчасова беарезулта 
тна работа членовете сс ра-

когато
даиия
присъстващи, тоя път 
ратно, но заседанието 
пс успя-

Ощс рт начало зассдание- 
лошо и в тоя стил

пата и
пак

Стр. 10
издаването па 
пия, 1- 
ли са ползвани

то започна
и накрая не успя 

Без
продължи
да завърши нормално.

да приключи, 
разотидоха. Пре 

секретарят па орга- 
Папайог Дойчи-

рия.Имаше предложения пар
тийно да бъдат наказани и 
всички членове на СК, кои- 

ползвали такива удо- 
Тъкмо от тоя мо

Наши туристи
чески места; 
Власинско 

езеро

официално
членовете сс

то са 
стон с рения.ди това 

низанията
, виждайки, чс ле същсст - 

за работа,
започнаха разногласия-мент 

та с
жения и противпредложения,

зотидоха.давано на пови прелло-пов 
вува 
поиска

възможност
оставка. Един от уча

В. В.
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11Ш ЕН-ЕНТ0В1 СТРОЕВЕТАРАЛЕЖ В ГАШИТЕ Неотдавна п Електронната промишленост в Ниш 
генералният директор на известната българска фирма 
Битово строене“ от София, инж. Тодор Мутафов и гене

ралният директор на ЕИ — инж. Владимир Ясич от име
то иа своите фирми подписаха петгодишен договор за съв
местно производство на някои машини за широко потреб 
допие. Също така до края на юли ще се подпишат дого- 

1972 и 1973 година за съвместно производство на

"Е
Това е бил пътят. Истина, 

кооперацията заслужава се
риозни упреци. Тя се е от
далечила от производителя 
селяни, в ръководството й не
що не е в ред, не се отстоя
ват думи и обещания. Но ра 
ботата не може да со уре
ди с отцепване, а с договори 
да се подобри това, 
пречи и иа селянина, и на 
кооперацията.

В село Поганово, на деве
ти юли е бил проведен ре
ферендум за отцепване от 
земеделска кооперация „Стчь 
чар“. От триста и двама из
биратели или членове на коо 
перацията 268 души са гласу 
вали за отцепване, 14 са би
ли против и 18 не са гласува
ли. Две бголетинки са били 
невалидни.

ни средства, основни средст
ва, помещения и какво ли не 
Друго.

вори за
перални машини, машини за пране на съдове, аклимати- 
зационни уреди, електрически бойлери, електрически, га
зови и комбинирани печки и автоматични ютии.

С договора за съвместно производство в следващи
те пет години се предвижда двупосочна размяна на около 
100 милиона долара, което според преценките на двете 
страни о особено благоприятно. Въз основа на този дого
вор ЕИ ще отстъпи на българската фирма техническа до
кументация и що обучава необходимите кадри.

*
Във всичко това единстве

но личи голяма смелост, ко
ято кой знае кой дава на тия 
хора, конто, изглежда, не съ 
знават, че вършат незпконно, 
едва ли не престъпно, дея
ние, което може да бъде на
казано.

което

*
Всъщност това не е ника

къв референдум с валидност 
Референдум е институция, 
за провеждането на която 
съществуват точно определе
ни разпоредби, чието спазва 
не е задължително. Впрочее 
председателят на общината 
Славов предупреди поганов- 
чани на едно съвещание, че 
за референдум трябва да се 
прилагат разпоредбите на об 
тцинскня статут, в които яс
но се посочва, кой може да 
го организира и провежда. 
Във всеки случай това не 
прави група хора, както то
ва е станало в Поганово.

*
Иначе, какво що направи

СЕДМИ ЮЛИ-ТЪРЖЕСТВЕНО 

ОЗНАМЕНУВАН В ДИМИТРОВГРАДСКО
♦ една малка кооперация, как 

Погано-вато искат някои от 
во. Успех да има, няма да 
има. Да бъде самостоятелна 
— няма да бъде. В условия
та на размирен пазар те мо
гат да станат само лесна пля 
чка на някое предприятие — 
гросист- което безмилостно 
ще им взема печалбицата.

Вместо тия лоши необмис
лени игри, в които групич
ка хора е включила н земе
делските производители е би 
ло необходимо друго. Имен
но да се намерят думи на 
съгласие с кооперация „Сто- 
чар“ и да се засътрудннчи 
по-здраво и по-изгодно н за 
земеделците.

Денят иа въстанието в Сър 
бия, 7 юли, бс тържествено 
празнуван в Димитровград
ско. В село Изатовци, където 
беше централното тържест
во, народното увеселение за
почна 
совс.
участници в партизанския 
поход, който се състоя на 6 
и 7 юли по маршут: Димит
ровград, Градина, Бачево, 
Бребевница, Смиловци, В. О- 
доровци, Брайковци и Изато 
вци пристигнаха в Изатовци. 
Те бяха посрещнати от мест
ното население, гостите и ду 
хова музика, която в момен
та на пристигането започна 
с изпълнение на композицията 
„Маршът към Дрина“. В 11,45 
часа, пред паметната плоча 
на загинали бойци от Висок, 
бяха положени венци от ове 
жи цветя, а председателят 
на Съюза на бойците, друга
ря Димитър Петров, произне 
се слово, в което подчерта 
значението на 7 юли, 
една от най-важните дати в 
историята на СР Сърбия.

Времето от 13—15 часа бе 
предвидено за спортни състе

запия. Освен спортна стрел
ба, където взеха участие от
борът на стрелците от Дими 
тровград, Съюзът на бойци
те и представители на мла
дежта и местното население, 
се състоя и футболен мач ме 
жду отборите на .„Свобода“ 
и „Сточар“. Финалистите от 
тазгодишните работническо- 
спортни игри, със своето у- 
частие, дадоха свой принос 
на увеселението и бяха вни
мателно наблюдавани. След 
добра и интересна игра, по
бедител на срещата беше от 
борът на „Сточар“ с резул
тат 6:3, който като „домакин“ 
на срещата спечели 
тиите на зрителите.

След спортните състезания, 
започна народно увеселение, 
което продължи до късните 
вечерни часове. ^

Освен в Изатовци, най-тър 
жествено е празнуван 7 юли 
в Т. Одоровци. Съюзът на бо 
йците в Т. Одоровци е поло
жил венец на паметната пло 
ча на загиналите бойци, а 
след това е започнало народ 
но увеселение.

в. ранните утрини ча- 
В 9,30 часа 43 младежи^А. Д. — М. Н. Н.

*
Напразен труд на поганов 

чани! Така би могло да се 
охарактеризира това гласува 
не, което е съвсем незаконно 
карано. А пък тия, които во
дят това лошо хоро ненуж
но си турят таралеж в гащи
те. Чуваме, че против разни
те членове на избирателния 
отбор могло да се даде вкт 
за нарушение, който сигур
но няма да е без последствие

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕЗИДИУМА 

НА СЮК симпа-

— Да се засили борбата против наци-
* онализма и против носителите му

Като се поогледа история
та на този референдум идва 
се до недвосмислено заклю
чение, че той е дело на гру
пичка хора, които в отцепва 
нето от кооперацията гледат 
свои изгоди. Чува се че има 
ло и конкретни планове за 
заемане на длъжности. Бив- борбата против национализ- 
шият директор на „Циле", 
който е още под следствие.
Щял да бъде управител на 
„бъдещата кооперация", 
ни други — щели да поемат 
ръководенето на „тухларна
та**, на „хлебопекарницата", 
на „дарака” и пр.

Във вторник на Бриони е 
заседавал Президиумът на 
Съюза на югославските кому 
нисти. Разгледани са въпро
си за хейността на СЮК в

са направени и действител
ни обрати, както е напри
мер в Хърватско.

Той е изтъкнал, че източни 
ците на национализма еднак 
во трябва да се гледат в вси- 
чкчи области: в икономика
та, културата, образование
то, науката, специално в ис
торията и историографията, 
в традициите, черквата, в об 
ластта на информацията и

като

А. Д.

ма.
Членът на Изпълнителния 

комитет на Президиума на 
СЮК Тодор Куртович е съоб 
щил в уводното изложение, 
че СК е постигнал големи ре 
зултати в акцията си против 
националистическите дейст- 

• вия и прояви. Той е показал

РОДЕН е в Лесковац през 1893 година в бедно 
работническо семейство. Въжарски н воденичарски 
работник. Член на ЮКП от 1919 година. Разстре
лял се, за да не падне в ръцете на окупатора, при 
село Шилово, недалеч от Лебане. В смъртта тръгнал 
с дъщеря си Лепша, весела и винаги засмяна девой
ка и с работничката Мара Джорджевич.

Образи от революцията

раз-

пр.
* В разискванията са участ

вували Велко Влахович, Ед- 
вард Кардел, Латинка Перо- 
вич и Милка Планинц.

А с какво ще започне коо 
перацията, никой не е поми и сила и Решителност да въз 
слил. Нали са нужни оборот пре национализма, а някъде

КОСТА
СТАМЕНКОВИЧВ България »изчезнали« около 

200 000 македонци
Неговата справедливост, 

стоянна боеспособност г 
легенда, още докато беше 

За неговата

искреност, неговата по 
и неговият морал бяха жива 

жив.
лнео смърт хората изпяха песен, която и

Аа се ч^е а околността на Лесковац. Пс
Шр„™енГроГ В6РНОСТ "а АЕЛОТО “V-
И картечар от Първия пехотен 
И Първата и Втората 

пушка в ръка.
Онеес„КрГВе^еа0^а1аБиОлЧУдВеСвТеВУВаЛ СИР°”-

то започнал Ьил А вет гоАишен, кога-
за неправдата и как тт5™" колело, да слуша 
реките работници гл, Р вците експлоатират въжа- 
бриките. Бил на девет^г*1^ 33 конкУРенцията на фа-
ГЗри Раб0тиГ„аоА“АГт чГ°шГ“Г™ А№

«отне на ГвГГругГр ^реГ Се ~ Аа п°-
- ръка ремъка в мелницата и

Вестник „Борба“ от 30 юни съобщи:
„В софийските книжарници 

дни е пусната в продажба книгата на 
Георги В. Димитров „БКП и революцио
нното движение в Благоевградски окръг 
1913—1925 година“. Книгата 
в издание на партийното издателско пре 
дприятие „Партиздат“ в София в тираж 
от 2600 броя.

В увода авторът между другото 
зва, че съществуват „множество факти 
от близката и далечна история, които 
показват, че в този край живее високо- 
патриотично, българско население 
соко национално чувство и дългодишна 
революционна традиция“.

Обаче според публикацията „Пребро 
яване на населението в НР България от 
1. 12. 1956 г.“ на Централното статисти-

тези

полк.
световна война прекара сческо/ •» управление при Министерския 

съвет, в България тогава 
187.789 македонци, от които 178.862 
Благоевградски окръг. Малко 
според публикациите „Резултатите от 
преброяване на населението от 1. 12.
1967 година“ в България през 1965 
на е имало 9.637 македонци.

Сега, • 1972 година, според

са живели
е печатана в та и

по-късно,

ка- годи-

гавтора
на тази книга, в Пиринска Македония 
живеят само жители от българска народ 
ност.

с ви-
така останал без

война. Безработащ^Най1^™ "а ПъРвата световна 
Екс^оаха^я н"™™ в Сърбия.

у оигниците. Деца _ работници
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Тържествено чествуване
Стопански въпросина 4 и 7 юли
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СТОПАНСКОТО РАЗВИТИЕ 

НА ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО ДО 1960 ГОДИНА

БОСИЛЕГРАД
Седми юли е празнуван тъ 

ржествено и в Босилегоад- 
ско. На върха „Кин Стан“, на 
планина Църноок, бяха

В самия„ ,  1Р;*А за празника
е организиран турнир 
лък футбол, в който са уча
ствували отбори от Райчило- 
вци, от града, на студентско
т.т»РУ.ЖеСТВО и на граничарите. Първенец е отборът на 
Босилеград, който 
финалния

по ма-
В дишалия брой публикув 

ахме статия за развоя 
меделието в Димитровградс 
ко от икономиста МЛАДЕН 
ДИМОВ. В 
ко следващи броеве

дължим да публикуваме ма 
териали за това, какво е зе
меделието сега и какво му 
предстои, за да стане дейст
вително солидна съставка и 
а икономическото съществу
ване и развой в комуната.

иостта — ое явява тенденция 
на растеж. При обществения 
сектор се чувствува растеж 
и в двете направления.

По-късно, поради мигрира
не па селското население и 

сек-

поло
жени венци пред паметника на зе-

на загиналите, а след това 
на многолюден митинг е го
ворил Стоят Евтимов, 
седател на Съюза на бойци
те в Босилеград.

този и в няколспечели 
мач срещу Райчи- 

ловци с резултат 4 към 3.
пред- ще про- др. причини, частният 

тор показва намаляване и в 
дииамичността.

Като основни фактори за 
такова развитие на земеде- 

споменем: специфи

„За разлика от развитието 
на земеделското стопанство 
до 1957 година, което до го
ляма степен бе зависимо от 
тогавашните материални 
можмости на цялата ни об-

ално, времето от 1957 до 1960 
година с време на оживля- 
ваме на нови дейности и на 
засилване на развоя.

От посочените показатели 
можем да си направим зак
лючение за достигнатото сто 
папско развитие в общината.

Б. Костадинов

* * лието ще 
чиите моменти в развоя на 

в общината.
въз

стопанството 
специално в развоя на земе
делското стопанство, 
мъка на -парични средства, 
зарад ниската възроизводст- 
вепа сила и все по-честите 
изселвания от селото в гра- 

отнема на земеде- 
рабогната сила и това, 

в зе-

щпост и на общината специа недои-
* Брутопродукт и структура

та му
(в 000 нов. динара)

Индекс 
60/57 г. 

1.293

Структура 
57 г. 60 г.Празникът на бойците 

4 юли, в Босилеград бе 
празнуван тържествено. В 
навечерието на Празника 
кинозалата се състоя търже
ство, на което председателят 
на общинската организация 
на Съюза на бойците Стоян 
Евтимов прочете доклад за 
значението на 4 юли.

На самия празник в мест
ността „Буков рид“, край Го

Област

Промишленост 
Частно земеделие 
Земеделие общест. 
Търговия 
Гостилничарство 
Строителство 
Комунално—зан. д. 

Общо

да, коеторна Любата, се състоя общ 
събор, на който участвуваха 
представители и от Търгови
ще. Тук, край паметника на 
загиналите, произнесе слово 
Душко Колич, председател 
на ОК на ССРН в Търгови
ще. След това бяха положе
ни венци на борческите ор
ганизации от Босилеград и 
Търговище.

Бр. пр. лието
че общественият сектор

все още слаб да 
съвместно производ- 

частния сектор в по- 
обем и на по-високо

1960 0,9от- 6,2
1.125 151 75,2 57,5 меделието е 

осигури 
ство с 
голям 
равнище.

Все пак през този период 
въпреки проблемите от маге 
риално-финансово и органи
зационно естество в разните 
отрасли 
действува 
положението и за създаване 
на условия за по-ускорено ра 
звнтие.

10.348 332 3,5 5,9в 1.070 223 2,8 3,2
588 269 1,3 1,8
339 224 5,0 • 5,71.025 347 11,3 19,7

3.472
17.967

197 100,0 100,0

197 точки. За това най-много 
е допринесъл развоят на про 
мишле иостта. В частния сек 
тор на земеделието е пости
гнат най-малък растеж, кои
то е даже под средния ра
стеж ма цялото стопанство, 
и възлиза на 151 точки.

В структурата на участие
то обаче двата сектора все 
още си запазват водеща ро
ля в стопанството. Частният 
сектор .на земеделието съста
влява 57,5 от брутопродукта, 
но това означава намаляваме 
в структурата на участието 
с 23,6 точки като се сравни 
с участието му през 1957 го
дина. Това значи, че по от
ношение на структурата има 
тенденции към намаляване, 
а по отношение на динамич

на земеделието се 
за подобряване наПод влияние на индустри

ализирането на страната 
Димитровградско се създа
ват през 1957—60 година ня
кои промишлени мощности. 
Въпреки чувствителното 
растване на промишлената 
продукция (87.000 в 1957 и 
1.125.000 в 1960), възлизащо 
на около 13 пъти, земеделско 
то стопанство в общината си 
остава най-значителен отра
съл в стопанството.

Участието на земеделието 
в стопанското развитие на 
общината
Средното нарастване на 

обществената бруто продук
ция през това време, изразе
но с показатели възлиза на

в
Б. К.

на- Преглед на резултатитеБАБУШНИЦА значително 
увеличи добивите от едини- 

Това беше резул- 
капитало

Полевъдството

Борческа Лужница (Бабуш 
нишко) тържествено отпраз
нува Деня на боеца и Деня 
на въстанието. На 4 юли в 
село Вълниш бе открита че
шма-паметник. Говорил е Ми 
рко Златанович, председател 
на Съюза на бойците в Ба- 
бушница. Същия ден в мест 
иостта „Церичйе“ при гро

ба на героинята от НОБ Дра- 
гица Жаркович бе устроен 
народен събор. На Деня на 
въстанието бяха организира
ни тържества в много сели
ща на комуната. Най-голямо 
тържество стана на „Талан- 
бас“, където бяха се събрали 
много лужнишки бойци.

Й. Миланов

ца площ.
тат на увеличените

за подобряване на 
- - техническа ба- 

сслското стопанство и
вложения 
материално 
за на .
на прилагането на агротехнн 
чески мерки, както и на вне 
дряване в производството на 
нови високодобивнн сортове 
пшеница и други растения.

Ето какви са били дооиви-
тс:

от хектар) 
10,00 14,4 16,0 

6,0 8,0 12.0 
3,0 11,0 13,0

(в центнери
Пшеница
Ръж
Царевицаопита,През 1940 година, когато полицията се 

да разгроми стачката, повториха се същите сцени 
от 1937 година . . . Работниците още един път спря
ха враг^ с телата си.

Политическата активност на

боси, ненахранени. Димитрие Туцович застава 
щита на работниците и на децата, които капитали
стите безмислостно експлоатират. На периферията 
никнаха къщички. Бедните селяни напускат 
и търсят хляб в града. Създава се пролетариат в Ле- 
сковац, който на изборите през 1920 година извоюва 
първата крупна победа — победа на КомунистичеС- 

1.198 получила 1.151 гласове.

в за-
Макар че добивите са още 

малки, полевъдното пропзво 
дство в цялото земеделско 
производство участвува с 
56,4°/о.

Веднага след него идва жи 
вотновъдството. Този 
съл е участвувал в структу 
рата на земеделското произ 
водство с 37,6 на сто. По то 
па време се строят овчарни 

работи се за подобрява 
племенния състав на

селото
Коста Стамснко- 

вич с добре известна на полицията. Когато е събран 
достатъчно материал за него арестуват го. На съда 
е обвинен за нелегална работа и разпространение 
на пропаганден материал. Делото се гледа през 
1935 година в Окръжиш, съд на Лссковац. Благода* 
рсние на своята отбрана, която добре организирал, 
а за която дълго се разказвало в града, той обвп- 

режима и бил освободен.

отра
ката партия, която от

Това беше средата, в която растеше синът 
бедния въжарски работник. Среда, която сложи пе- 

върху Коста Стаменкович.
Момчето иска да чете, да се учи, да опознава 

За прочетената първа книга 
получава плесница .Но това ие му пречи още седем
надесет годишен да стане член на Социалдсмокра- 

От този ден става неуморим, бо- 
класа. Такъв ос

на ЮНИ

чат
ци,
ис на
добитъка и сс провеждат 
други мероприятия с цел да 
сс увеличи броят на добитъ
ка, да сс ускори развоят на
животновъдството и
използват природните ресур 
си за развоя му.

Овощарството също е • ои- 
ло значителен отрасъл и е 
допринасял на общата сел
скостопанска продукция. Са
мо лозарството с било в за
стой и продукцията му нама 

Неговото участие в

НИЛсвета и отношенията.
В съда идват работници, интелектуалци и граж 

След прочитане на присъдата работниците на 
съдебната зала. Става из-дани.

рамене изнесят Коста от
любим, а за режима още по-опасен.

тическата партия.
победа на работническата

—
Комунистическата партия, по 

ГнГрмГГр^- <СъзАава?Вработ1Шческо ~

™ за^а™ :7е™3ГрИ7Гн0чесГ оТижГиие в 
Лесковац.

Целия си

да . се
рец за пестен,когато

През 1940 година с формиран Окръжен коми- 
За политически секретар с избрантет на партията.

Коста Стаменкович, който след идването на другаря 
Тито начело на Партията още но-отговорио започва 
да работи. На Пета национална конференция на 
ЮКП в Загреб е избран за член на ЦК на ЮКП. 

Арестуват го.

ря, която
След забраната на

са-

лява.
структурата с само 0,1%.

Без оглед на материалното 
положение па селското сто
панство и на другите стопан
ски отрасли, през това вре
ме се правят усилия за раз
витие на всички 
папски отрасли до степента 
да могат да създават средст
ва за разширено пъзпроизво 
дство.

Отива в концлагера в Билсче.
Идва войната. На Кукавнца се организира пар

тизански отряд. Косга Стаменкович е секретар на 
Окръжния комитет па ЮКП и става и пръв борец.

Стаменкович прекарва 
Но той е един 

че и
живот Коста 

полицията и агентите.
целия край, такапод контрол на 

от най-популярните хора в 
неприятелите го тачат.

През 1937 година избухва 
те работници яьв фабриката * 
Те стачкуват едни месец, А° 
беда.

сслскосто-непрнятелите. Те се зарад- 
за неговата смърт, 

обширно писа. Разстрелян е

Беше страшилище за 
когато стигна новинатаваха

„Ново време" за 
опасен бандит“, комунистически вожд.

Стаменкович даде споя живот за нобеда- 
които се е борил през целия

стачка на тскстилни- 
иа Глигорие Петрович.

спечелват по

топа

Коста 
та на идеите, за 
живот.

СЛЕДВА 
Младен Димов

икономист

си
Коста Стамен- 

тази и на Рнстп АНТУИОПИЧ

Страшни 1
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Из нашите общини
Отново правна помощ 

в общинатаПо-силни от общинската 

скупщина Дълго време и Димитровград не е работила Слу 
жба за правна помощ. В Димитровград не работи 
™то един адвокат и нуждата от нея е още ио-голя- 

Тоя проблем е реше... От 15 юни вече има служ- 
Службата има за цел да ока- 

помощ. Това е даване на 
писане на жалби.

ма
ба за правна помощ, 
зва
мнения по юридически искове, 
молби, договори, тсстаменти и пр

дат по-силни от решенията 
на Общинската скупщина. 
Дали зад това не се скриват 
желание за отмъщаваме и

Преди две години на Тоше 
Гешев, от с. Горна Любата 
босилеградска община бе ра 
зрушена новопростосна жи
лищна сграда. Това е сдинст 
вен случай в босилеградска- 
та комуна на някого да бъде 
ра5р\'ш€на сграда. Отделно, е 
чс става въпрос за село.

Главната причина за взи
мане на такова решение би
ла, че къщата на Гешев не 
била построена на определе
но разстояние от сградата 
на местната канцелария.

Обаче, парадоксът с в то
ва, че в същото село има 
много такива случаи, с кои
то грубо се нарушава градо
устройството. Нужно е да се 
изтъкне, че и при изгражда
нето на няколко други жили 
щнн сгради не е спазвано оп 
ределеното разстояние — да
же и от шосето.

От тогава до днес Гешев 
се е оплаквал на много ком
петентни и некомпетентни 
органи. Разбира се, най-на
пред до общинските органи. 
Най-после неговата жалба 
пристигнала и до съответна 
комисия на Съюзната скуп
щина. Общинската комисия 
за жалби и оплаквания дала 
препоръка да му се позволи 
да построи жилищна сграда.

Преди няколко дни, имай
ки предвид вече посочените 
обстоятелства. Общинската 
скупщина в Босилеград се 
съгласила на Гешев да му се 
позволи да построи сграда. 
И той веднага започнал да 
строн. Обаче, общинската ин 
спекция по строителство из
дала решение, с което на 
Гешев се налага да спре 
строенето. Да напомним, че 
по това време група хора от

населението в центъра на 
Горна Любата и събирала по 
дписи на Гешев отново 
му ое сруши сградата.

на гражданите правна

и защита пред
съда.

Цената е два пъти по-малка от цената предвиде- 
адвокатската тарифа. Освен това, всички бе- 

в състояние да платят услу-на по
дни лица, които не са 
гата, се освобождават. А. Д.

Петър Таков и неговата 

съдба**. I

Между селата Искровци и Т. Одоровци има ед- 
Поймстковци. Тук живеепа махала, която се казва 

Петър Таков, момче на четиринадесет години. Още 
от рождението си той нс може да се движи. Опери- 

много пъти и сега може да се движи само срап е
помагала. Баща му е военен инвалид, ранен, на ю 
октомври при Страцин, край Крива Паланка. Полу
чава годишна помощ от 700 динара и се 
със земеделие. Неговото най-голямо желание е да 
даде възможност на сина си да завърши училище.

Петър Таков получава социална по.мощ от стра
на па Общинската скупщина. Завършил е четвърто 
отделение с ми. добър успех. Пътя от 3 км. до учи
лището е вървял много трудно. Неговото желание и

занимава

Строителен материал в двора

лични капризи? Друго пояс-Поставя се въпрос каква с 
тази игра и кои са тези, кои 
то си дават за право да бъ-

желанието на родителите му е да продължи учили
щето. До Т. Одоровци не .може да върви. На квар
тира, както каза баща му, тежко да бъде приет, по
неже трябва внимание и особени грижи за 
Единственият начин по мнение на баща му е ня
кой от семейството им да постъпи на работа в Ди-

нснис, изглежда, няма.
В. В.

него.

Междуобщинско съвещание на ССРН
митровград и по тоя начин синът им ще може да 
продължи с учебните занятия.

Дали Петър Таков ще продължи школуването
в Ниш

си? А. Д.

Преди всичко стабияи- 

зация на стопанството
/

ГИМНАЗИЯ „ИВАН КАРАИВАНОВ“ — 
БОСИЛЕГРАД

обявява
ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 

за записване на 40 ученици в I клас през 1972/73 г.

УСЛОВИЯ:
(ОТ 1 стр.)

Обаче тези резултати са 
по-малки, защото всички ви 
дове потребление премина
ват реалните граници, защо
то увеличеното производство 
изисква сравнително по-го- 
лям внос на суровини, защо
то са намалени приходите в 
стопанството и няма рборот- 
ни средства за собствено 
производство и кооперации, 
заради перманентна нелцк- 
видация, административното 
определяне на цените и пр. 
Във връзка с това на съвеща 
нието бе изтъкнато, че тези 
явления изискват по-големи 
усилия на обществено-поли
тическите и стопански орга
низации в региона за стаби
лизиране на стопанството.

Мерките за стабилизация 
— рационално стопанисване,

. по-нататъшното увеличение 
на вноса, освобождаване за
кона за свободния пазар при 
ад м и нистративн ите орга н и- 
зации като регулатори на 
стабилизацията р предизбор
ната активност, за избор на 
представителни тела, получа 
ват особени политически ра 
змери. Защото предизборна
та активност би трябвало да 
се развива в посока на прео
доляване проблема за стан
дарта на работниците имен
но по пътя на стабилизация

та,. преодоляване несоциали- 
стическо*Ч> и неоправдател- 
но забогатяване не чрез дек
ларации, а с акции в посо
ка на подобрение здравната 
защита на жителите, за по- 
справедлива политика на за
етостта и т.н. За всички тези 
политически поени Социали
стическият съюз, като носи
тел на предизборната поли
тическа активност, и други
те обществено - политически 
организации трябва да се из 
борят и чрез приложението 
„на работническите амандма 
ни“ и активната работа за 
провеждане на втората фаза 
на конституционните проле
ни, в които трябва да заемат 
централно място делегатната 
система,

I

Месото и млякото 

с нови цени
1. Свършено основно училище
2. Кандидатите да нямат повече от 17 години, 

като се смята до края на 1972 година.
3. Да покажат положителен 

изпит, ако такъв се държи.
успех на приемния

11От 1 юни в Димитровград 
са повишени цените на щ-. 
нешко и свинско месо. Отбо 
рниците от двете камари на 
Общинската скупщина реши 
ха да приемат предложение
то на Междуобщинската. слу 
жба за цени, което за Цен
трална Сърбия може да се 
повиши с Зв/о.

Най-много е повишена це
ната на юнешко месо — 3,10 
динара. Неговата сегашна 
цена на дребно е 22,60 дина
ра. Също така и цената на 
свинското месо и повишена 
от 17,30 на 18,30 динара. Це
ните на другите видове месо 
на дребно остават същите. 
Повишени са някои видове 
месо при продажба на едро.

Освен цената на месото, 
повишена е цената на краве 
то мляко. Новата цена за е- 
дин литър пастьоризирано 
краве мляко с 2,80 динара, 
а за непастьоризирано 2,70 
динара. Това е валидно от 1 
юли т.г. и се отнася за про
дажба на дребно.

Явяването на конкурса става с молба, която се 
подава от 15 до 28 август т.г. Молбата се обгербва 
с марка от 1 динар.

Към молбата се представят и: 
оргинално свидетелство за свършено 

училище,
— Свидетелство за 

година.

основно

раждане, издадено през тазисамоуправителния 
комунален механизъм и него 
вите перспективи, място и 
роля при местните и остана-

Ш

Носителили организации и т.н. 
Такова бе

„ , на Дипломата „Вук Караджич" се при
смат без да държат приемен изпит.
не «!К° Ч11С1ОТ° ИЯ явилите се кандидати не надми- 
изпит д ’ ВС,1ЧК“ Ще 6ъдат пРиети без приемен 

Се ЯВЯТ повече от 40 кандидати, а отлич-
лнчнитеШОГО Аоорите са п«>-малко от това число, от- 

чните и много-добрите ученици ще се приемат 
без приемен изпит, а другите ще го държат.

За евентуалното полагане 
за. датата на полагането,

съдържанието 
на предизборната активност
на това съвещание. Същевре 
менно да бъде сведен възмо
жно на най-малка мерка ак-
циоиния■радиус на 
кантите, комбинаторите и 
политически

полити-

на приемен изпит и 
или за приемането без из- 

пит, кандидатите ще бъдат осведомени със съобще
ние, което ще бъде изтъкнато на таблото за съоб
щения на гимназията

националисти 
ческите спекуланти, разните 
демагози и други, обвити в
революционни демагожки 

фрази и пароли. на 29 август 1972 г. в 10и то
часа.

А. Д. М. Б.л>
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Из нашите общини

Забравен Денят на 

самоуправителяСлучаят“ Манов или когато 

изневери човечността На Втория конгрес на самоуправитслите в Ю- 
гославия бе взето решение 27 юни да бъде Ден на са 
моуправителите в Югославия. Това е първата годи
на, през която тоя ден се чествува. И докато всич
ки трудещи се в страната ни тържествено са посре 
щнали Деня на самоуправителя, в Димитровград ни 
то едно предприятие не ознаменува тоя празник.

Ако трудовите колективи търсят оправдание, 
може само да го има конфекция „Свобода“ и фаб
рика „Циле", където работниците са на почивка. О- 
бачс, никакво оправдание за такава постъпка ня
мат останалите трудови организации. За съжаление, 
в много предприятия и незнаеха, че през тоя ден се 
чествува Деня на самоуправителя. А всички бяха 
запознати от страна на Общинската профсъюзна ор 
ганизация. Докато работническите съвети из цялата 
страна са имали тържествени заседания, в димитров 
градските трудови организации не беше изобщо оз
наменуван.

Трябва ли да се питаме кой е виновен за тако
ва отношение на трудовите организации към Деня 
на самоуправителя, когато тоя ден трябваше да бъ
де манифестация на самоуправителя т.е. на труде
щия се човек, собственик на средствата за произвол 
ство. За съжаление, през всичко това се мина неза
белязано.

ПРЕДИ известно време за 
Гроздан Манов, ветеринарен 
помощник във ветеринарна
та станция в Димитровград, 
писахме като за съзнателен 
и примерен служител, отзив 

н трудолюбив работник, 
посветил живота си и труда 
да помага на хората, в най- 
трудни минути. Малцина са 
земеделските производители, 
конто не му дължат особена 
благодарност за спасено до
биче или някоя друга спеш
на ветеринарна 
сахме за „доктор 
макар че той е само ветери
нарен помощинк, и считаме, 
че с това изказахме 
дарността на всички 
на които им е 
тридесетгодишната си рабо-

те, конто са отровили взаим 
ните
пък да търсим подбудите за 
лошото отношение на ръко
водните към него.

Искаме да посочим приме 
ра как един малочислен ко
лектив се разделя със свой 
дългогодишен служител, кой 
то е тук от основаването на 
ветеринарната станция и е 
дал (според силите и възмо
жностите си) свои скромен 
принос тя да укрепне, да стъ 
пи на свои крака.

И вместо ръководните във 
ветеренираната станция да 
потърсят път до човека, да 
се разделят с топли човешки 
думи, да изгладят недоразу
менията, те правят точно об 
ратното.

Когато Манов подава иск 
до съвета на трудовата общ
ност за пенсиониране ръково 
дните не му дават цялата го
дишна почивка (а само поло 
вината?!), задържат му неос 
нователно част от личния до 
ход. С една дума — проявя
ват учудващо усърдие да му 
загорчат отиването в пенсия!

Разбира се, Гроздан Ма
нов търси обяснения от дов
черашния си колектив, но 
не получава задоволяващ от 
говор. Затуй бива принуден 
да осъществява правата си 
според словото на закона. А 
от досегашния „ход на съби
тията“ изглежда, че законът 
е имено на негова страна.

Но да се върнем към въл
нуващия ни въпрос: нима с

хората, заминаващи в пен
сия трябва да се разделяме 
чрез съд? Много колективи 
правят невероятни улеснения 
на отиващите в пенсия, за 
да им осигурят възможно по 
-безгрижна старост. Това е 
съвсем човешки и е в духа 
на нашите законопредпнеа- 
ния, които цялостно са обър 
нати към човека. А да не го
ворим за устройваните тър
жества по случай изпращане 
то на служители в пенсия....

Примерът на ветеринарна
та станция не е от тоя род> 
Отношението

им отношения. Нито

Пи- 
Гроздан,

услуга.

на ръководни
те в станцията към дългого
дишния служител Грочдг>1 
Манов не само е оскърбява
що, Като че ли там човечно 
стта е изневерила. Сякаш 
страстите са се развихрили, 
а разумът е останал някъде 
в страни, трезвото чувство и 
мярка за отношение към чо-

благо-
ония, 

помогнал в

та.
Тоя път към „случая“ Ма

нов се връщаме не да повта
ряме онова 
писали, а по един друг по-

което вече сме
века е заглъхнало.

ВОД. Явно, с междучовешките 
отношения във ветеринарна
та станция в Димитровград 
не върви най-добре.

Именно, след 35 прослуже 
ни години, Манов поиска да 
отиде на заслужена почив
ка, в пенсия. Всъщност сами 
не вярваме, че определение
то „поиска“ е най-правилно. 
Защото с отношението си 
към него ръководните в ста
нцията (та дори и повечето 
членове на инак малочисден 
ния колектив) просто са го 
„принудили“ да отиде в пен
сия. А инак може би той ще
ше да поработи още някоя

Ст. Н.

Сред пенсионираните 

миньори от Т. Одоровцигодина.
Никак не възнамеряваме 

обаче да издирваме причини Близо 90 са пенсионерите от Трънско Одоровци. То
ва са бивши миньори, още млади хора, които получават 
сравнително добри пенсии, а сега се занимават със земе
делие. Струваше ми се, че са щастливи, че живеят в пре
красната долина на Ерма. Може тук да се живее добре, 
а електрификацията на селото още повече ще ги улесни. 
Мислех си: на тези хора им липсва само добър път и след 
време, когато бъде построен пътят Суково—Звонцп тех
ният живот ще бъде много по-дооър.

всичко това беше далеч от 
истината. Това бяха хора, ко 
ито своите най-хубави годи
ни са прекарали под земята.

В разговора с тях, всичко 
това ми минаваше през ума 
н у мен се оформяваше мне
ние: печална и трудна е съд
бата на миньора, особено в 
миналото.

Защо пожарната служба 

в Димитровград не е 

ефикасна години работи в различни 
Получава 1.250 динара 

Но това не го радва.
Беше 6 юли. Пощальонът в 

Т. Одоровци идва всеки вто 
ри лен. Трябваше да 
пенсиите. С него вече 
приказвал, за да зная кога 
ще се съберат всички пенси
онери. Влязохме в една го- 

стая, където сс раздава 
пенсията. Докато пощальо
нът плащаше пенсиите, при
казвах с всеки пенсионер по 
отделно. Те пристигаха един 
по слип и в групи. Някои ча 
каха да си вземат пенсията 
и си отиваха, а други оста
ваха, приказваха 
живя.

— Ние не се занимаваме 
със земеделие, понеже не 
сме в състояние да работим, 
каза ми Паун Гюров. Пове
чето от нас са работели в 
много мини и почти всички 
са работили и в мина „Ерма“ 
Тези, конто са работели в 
„Ерма“, почти всички са бол 
ни от силикоза. Не сме в съ 
стоянпе да електрифицира
ме ломовете си. Пари имаме 
толкова, колкото да живеем. 
За електрификацията не сти
га у болшинството от нас.

На такова мнение бяха и 
Станко Стаменов, Ристо Бо- 
шков, Петър Стоянов и мно
го други.

Когато си тръгнах имах чу

мини.
жарната служба с направено 
малко. Всъщност почти ни
що, освен от страна на Оо- 
щннеката скупщина. Въз ос
нова на договора межлу <->«- 
щинската скупщина и група 
на трудови организации е 
трябвало ла сс обезпечат срс 
летва за финансирането на 
пожарната служба. Догово
рът с представен на осемна
десет организации на 11 май 
и от тогава досега има само 
два отговора. Елин е от стра 
на на търговското предприя
тие „Атекс“ и един на „Анти 
лоп" от Белград. Докато до
говорът е подписан от стра
на на „Атекс,,, търговското 
предприятие "Амтилоп не 
иска да пристъпи към лого; 
вора. Въпрос с: ако избухне 
пожар в магазина на обувки 
„Антилоп“ в Димитровград, 
кой ще гаси пожара? Дали
търговското предприятие „Ап 
тилоп“ ще изпрати пожарна 

от Белград?!

Пожарната служба в Ди
митровград се финансира ^от

плати
бях

пенсия.
Не е в състояние нищо да 
работи, никъде да ходи и 
както се изрази: „пари има, 
по душа вече няма“.

Мисля, чс Йсврсм Игиятов 
42-годишен пенсионер, пенси 

на 37 години, най- 
направи да изчезне у 

Имам

трудовите организации 
жар ния фонд на общината. 
Договорът е подписан от о- 
сем колектива и всичко би 
било в ред, ако трудовите ор 
ганизации изпълняваха свои- 

Иначе

ляма

опиран 
много
мен предубеждението, 
приятел па негови 
който все още спортува. Ако 
двамата човек ги среацме за 
едно, ще бъде убеден че раз 

между тях с иаи-мал- 
годппи. Йсврем, 

както почти всички, с кодо- 
то приказвах, имаше бледо 
лице и хлътнали бузи. Започ 
пал да работи като миньор 
с непълни седемнадесет годи 
пи, все още неоформен физи 
чсски, двадесет години пре
карал в различни мшш. Мо
ите представи за миньори, 
хора пълни с физическа си
ла, изчезнаха като мехур от 
сапун. Тия хора, особено по- 
младите, ми припомняха на 
героите от романите па Зо- 
ла. Изтощени, почти всички 
болни ог силикоза (миньор
ска болест), приличаха 
хора, които са живели „пъ
лен живот“ по различни кръ

таяте задължения, 
служба са я довели до сге- 

пълна нефункционал- годшш,
пен на 
ност.

във фаб- 
изде- 

избух-

и стаята о-През месец март 
риката за каучукови 
лия в Димитровград 
на пожар. На пожарната ко
да трябваше половин час да 
измине разстояние от петсто 
тин метра и това с помощта 
иа трактор. През това време 
всичко е могло да изгори, ь 

случай загубата би из- 
милиарли. За щастие, 

веднага е бил лока

ликата
ко двадесетПървият, с който прпказ- 

беше Таса Стайков, 63-говах
дпIпен пенсионер с четнриде 
сетгодишеи трудов стаж и с 

600 динара. Рабо
тел в много мини и като же 
лезопътеи работник. Приказ 

електрификацията,
който слсд известно

вство, че тези хора в изгра
ждане иа страната ни са ое 
намирали на най-трудния 
пост...

пенсия от

този 
насяла
пожарът __
дизираи от страна на група 
работници. Ако беше избух
нал поголям пожар, кои щс- 
щс да бъде виновен, дали по 
жариата служба, която ня
ма пари за солидно поддър
жане или трудовите колек
тиви, които пренебрегват 
ите задължения.

иахме за
за ггьтя, ..
време трябва да сс строи, и 
за много други работи. Доно 

и неговото село сс

А. А-

лен с, че 
електрифицира, но за съжа- 

иеговото семейство
кола

Остава да заключим, чс 
шестнадесет организации не 
са отговорили още нищо, а 
пожарната служба все още 
не е организирана. Нужно 

обяснение за значеиис- 
организираиа пожарна

лсиие, в 
това нищо 
понеже не е 
да участвува 
няма пари.

няма да измени, 
в състояние, в 
и гой, защото

пасво

ли е 
то па 
служба. пгггожшНо, ако някой помисли, че 

тоя пример е послужил като 
измами. От то- 

подобряване

Никола Златков с пенсио
нирай тази голина. Има ол 
ГОДИНИ. Повече от двадесет

дим ичми, всред тютюнев 
алкохолни изпарения. Нопоука ще се 

тава досега за 
условията за работа иа по-

А. Д. Страница I
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ВТОРАТА СТРАНА НА ИЗКУПА
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ки сч грижите за осигуряването на по- 
количество фураж. Създаването 

земеделските кооперации 
ливади е поне за сега йе

на босилеград-

0„тъка1 * в** босплеградската* Ж» 
гат отрицателно да подействуват вьр у 
животновъдството. Към това не бива да 
са равнодушни заинтересованите за жи
вотновъдството, което е главен стоиам- 

босилсградския селянин.

от село * за село голямо
с помощта иа
на изкуствени 
осъществимо желание 
ския земеделец.

Изтъкваме само 
произлизащи от втората страна па изку 
па А такива има още много. Да речем, 
защо нс сс ползва кланицата в Босилег
рад а добитъка се продава в живо съ
стояние? Или защо нс сс мисли за прера 

—;г което с оглед на диеш- 
бстоягслства би било о-

„„/'„ГММ/""'"""""""""'""""""""""""

няколко въпроса,
ски отрасъл па

През пролетта и лятото е изкупен 
два мъти повече добитък в сравнение с 
миналата година, а никой не може да 
твърди, чс за период от една година до
битъкът сс с удвоил.

За сега най-много сс продава едри
ят добитък. Изкупени са над 10.000 го
веда и около 20.000 овце и агнета. Точ
им данни няма, защото освен местните 

кооперации, търговското 
дирмятие „Слога“ и горската секция, с 
добитък изкупуват и частни прекупува- 
чн, които постоянно идват в босилеград-

Клисура

Село е три 

водопровода
ботвапе па месо 
ните пазарни о 
собено рентабилна!

Но топа е така, защото в Босилеград 
добитък изкупуват и онези,

никакви връзки е животновъдст
вото. При такова положение се стига до 
■поразителния факт, чс за тоя отрасъл ни 
кой не сс грижи.

Изводът е ясен: сегашните цени мо- 
намалят броя на добитъка 

последици сигурно

коитоско
нямат

преземеделски

получат вода. За кратко вре
ме II ТОЯ водопровод бНЛ ГО
ТОВ.

ИЗВЕСТНО е, че Клисура 
три водопровода. Пър- 
водопровод е изграден

има
ВИЯТ
в договор между четири до
макинства: Стоян Благоев,

ските села.
Значи, съществува остра коикурсп- 

само печалбата. Про гат рязко да 
в комуната, чиито 
ще сс почувствуват вече идущата годи-

МЕСТНАТА ОБЩНОСТ СЕ 
СЪБУЖДА

цня, в която се гони 
пзводнтелят е самотен в настоявапията 
да възобновява животновъдният фонд, 
от които все пак най-голяма полза имат 
търговците. Например никой не се гри
жи как да сс подобри породата на до
битъка, което гарантира по-висока про
дуктивност па тоя отрасъл. Още по-мал-

па.След това започва дейно
стта на Местната общност в 
селото. Защо е закъсняла и 
какво работи за благоустрой 
ване на селото ни запозна 
председателят Владимир Ми
ланов.

— Може би със закъсне
ние, защото подценихме си
лата на оргаштеирання труд, 
но сега Местната общност у е 
пешно решава комуналните 
проблели* в селото — ни ка
за другаря Миланов. Водо
проводът за Дервена е напъл 
но готов. Към тази акция се 
приключиха училището. Че
рвеният кръст, общината. Се 
кретарната на вътрешните 
работи. По този начин тази 
акция може да се каже ус
пешно е завършена. Сега ра 
ботата няма да спрем. Две 
махали Пеина и Дебели дел 
също така в организация на

За отбелязване е, чс въпреки пови
шеното търсене на добитъка, търговски
те организации нередовно 
производителите.

плащат на
В. В.

„Вукадннова“ и „Маршги". 
Тия махали още тая година 
ще получат вода по домове
те.

Но не е само тая акция. 
Местната общност, окураже
на от тези успехи и от жела 
нието на населението да по
добри своя живот, продължи 
с електрификацията на село 
то. След електрифицирането 
на Дервена през 1963 година 
сега сс електрифицират Де
бели дел, Пеина, Савина и 
Гаджина с 46 къщи. За елек 
трификацията на тези маха
ли средства обезпечи Месна 
та общност, а половината Об

селото, а след откриване на 
зимировци, клисурчани 
ват на шега, че се намират 
иа „международен път4'. За
това са решили да оправят 
центъра на селото. При това 
искат да използват старата 
черква и турската кула като 
ги направят достъпни за ту
ристите, които минават тук. 
На църквата трябва да се 
направи хубава ограда, а 
двора ще се намали, за да 
може да се разшири пътят. 
За тези акции вече са изгот
вени скици и ще се започне 
работа. С това центъра на 
Дервена ще стане привлека
телен за пътниците.

каз-

Борнс Михайлов

Аца Савич, Борис Михайлов 
и Митко Марков. Те започ
нали скромно. Построили е- 
дин резервоар от 5 м* на да
лечина 260 м. Всяко домакин 
ство платило по 800 динара. 
И сега, както заявяват те, на 
пълно са доволни от акция-

Г.с> -

«а

а н.
та.

ШЩБорис Михайлов: „Органи
зирахме се, защото искахме 
да имаме вода по домовете. 
Тази малка акция, изглежда 
подействува заразително. 

Веднага започна обединение 
на още 24 домакинства за 
изграждане на собствен во
допровод“.

И вторият водопровод в 
Клисура наричат „частен“. 
Главен организатор бил Сто
ян Богоев, шеф на местната 
канцелария. Там се придру
жили и домакинствата, кои
то решили на всяка цена да

Съвети на агрономаСчупената Ш 7
,-ч]порта

КАК ДА ЗАПАЗИМ 

ПЧЕПИТЕ ОТ ОТРАВЯНЕ?
грози .
селото

С малки изключения — 
се употребяват за опазване на

Местната общност всички препарати, коитощинската скупщина. Сега се 
разработва плана за електри 
фикацията на Кебапска, Сму 
дина и Грубине. Хората са 
готови да работят добровол
но и според сегашните резу 
лтати има изгледи да се еле
ктрифицира и останалата 
част на Клисура с 360 дома- 
граничния пункт при Стре- 
кинства.

УРЕЖДАНЕ НА ЦЕНТЪ
РА ИА СЕЛОТО.
Предвид на това, че пътят 

Стрезимировци — Сурдули: 
ца минава през центъра на

изграж
дат свои водопроводи, а ще 
се започне акция в махали
те „Гранджа“, „Смудина",

вовощните растения 
от болести и непрятелп, са отровни за пчелите. За
това при сегашното състояние на растителната за
щита, когато борбата с болестите и неприятелите 
по овощните растения се води предимно по хими
чен начин, опазването на пчелите от отравяне е 
един от най-трудните въпроси в овощарството. Тру
дностите произтичат от обстоятелството, 
всички болести и

ПОДСЛОН ЗА ПЪТНИЦИ
че почти

неприятели започват развитието 
си през пролетта, преди цъвтежа, а най-силното 
развитие съвпада с цъвтежа иа овощните 

период, през конто пчелите посещават 
растения най-много.

За запазване

им
растения

овощните

па пчелите от отравяне е необхо
димо да ое избягва връскане през време 
с отровни за на цъвтежа 

почти вси-тях препарати, каквито са 
чки иисектциди (изключение 
сафеи и някои други.) ПрезПОВРЕДИЛ 

БАЩА СИ
правят мелипакс, ток- 
време на цъвтежа мо- 

же да се употребяват фунгициди (аспор, ссроваров 
разтвор и др.) и някои акарициди (келтан, теднон).

Славчо Арсов, 25-годишен 
студент от село Извор, теж
ко е повредил баща си Боян 
Цеков, работник в *босилег- 
радската поща.

Този младеж и досега е 
тормозил баща си и го е биел 
до безсъзнание. Добросъвест 
ният родител обаче очаквал, 
че сина- му ще се вразуми. 
Но последният екцес не иска 
да забрави, нито да прости 
на сина си. Затова е поискал 
защита от компетентните ор
гани.

които са почти безвредни за 
Най-сигурно средство

пчелите.
Пътниците от Горна Лисина и другите села от 

тоя район на „Две реки“ имат автобусна спирка, 
Всъщност за подслон те имат стар — развален ав
тобус. Тук те чакат автобусите.

Тази услуга им е направило автотранспортното 
предприятие. Обаче на автобуса вече няма нито вра
ти, нито прозорци. Даже и ламарината хората изси
чат за

е през време на пръска
на няколкопето пчелните кошери да се изнасят

километра от овощните градини в райони, безопас- 
ни за пчелите. Тези райони се определят предвари
телно.

При пръскане или прашене на овощната 
дина, в която се намират пчелните семейства, 
бходимо преди пръскането

гра- 
е нео-

да се затварят прелките 
, всяко пръскане да се

свои потреби. След известно време от автобу
са няма да остане почти нищо. Дали и тогава пред
приятието ще реши отново да докара някой автобус 
за подслон на пътниците?

на кошерите с мрежа, а след 
измиват с вода.В. В.

В. В.
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Важно решение на 

кооперативния съвет
„СТРОШЕНА ЧЕШМА“На 24 юни тази година се 

ера
„Сточар“. 

На заседанието освен члено 
вете на кооперативния съвет, 
присъствуваха: 
лят на общинската скупщи
на — Димитар Славов, «рек- 
кретаря на общинския коми
тет на съюза на комунисти
те — Райко Зарков и пред
седателят на ООССРН, Илия 
Петров. Една от главните то
чки от дневния ред, 
иска на „Търгокооп“ да се 
отдели от кооперацията и да 
стане самостоятелно търгов
ско предприятие.

Както е известно, през 1966 
година, тогавашните 6 земе
делски кооперации се обеди 
ниха в една. С обединяване
то се въведе подходяща вът
решна организация на рабо
тата. Създадоха се стопански 
единици, между които и за 
снабдяване на кооператори
те с индустриални стоки. С 
цел да се подобри работата 
на този цех миналата година 
той се оформи като самосто 
ятелна организация на здру-

жения труд, но в състава на 
кооперацията. Както 
ме, целта беше да се подоб
ри снабдяването на коопера
торите както и изкупуване
то на земеделски произведе
ния от тях. Също така бе на
правен договор, с който се 
уреждат взаимните 
ния ме

в рамките на кооперацията, 
защото сегашните магазини 
по селата, водят началото си 
още от преди около 50 годи
ни. И затова с право искат, 
всичко което са създавали, 
да си остане тяхно, и чрез 
управителните органи да о- 
казват влияние върху снаб
дяването. Те виждат, че с 
отделянето на „Търгокооп“ в 
самостоятелно търговско пре 
дприятие, ще загубат сегаш
ните магазини за индустрия- 

. лни стоки по селата. Затова 
техната съпротива е лесно 
разбираема.

По този въпрос се изказа
ха и представителите на об
ществено-политическите ор
ганизации.

След продължителни и об
ширни разисквания по този 
въпрос, искът на „Търгокооп“ 
бе поставен на гласуване. 
Против гласуваха 25 членове 
на съвета, а само трима гла 
суваха за иска (трима са ра
ботници от „Търгокооп“).

Въз основа на гласуването, 
кооперативният съвет, реши 
да не позволи на „Търго
кооп“ да се отдели.

състоя заседание на кооп 
тивния съвет на казах- Богата реколта на 

малина от 10 вагона по 5,10 дин. еди 
ния килограм;

— За малина в количество 
от 5 вагона по 5,30 дин. еди
ния килограм.

Горните цени се отнасят 
за малина ф-ко изкупното 
място село Поганово. От об
щото количество 20 вагона 
малини, само 5 вагона ще 
се преработят в пулпа, а ос
таналото количество ще се 
изнесе е прясно състояние.

Кооперацията ще задържи 
за себе си само 10% от стс^» 
нсстта на продад 
на. От тези 10%, ще се пок 
рият разноските и ще се оси 
гурят парични средства за 
създаване на нови маточни 
насаждения, с цел да се уве 
личи и подобри производст
вото и въведат нови доходни 
култури, каквито са къпина
та, френското грозде и яго
дата.

В момента, беритбата е в 
пълен разгар. Производите
лите са ангажирани от ран
на сутрин до късна вечер, 
работи се усилено за да се 
прибере малината срочно и 
без загуби. Но въпреки не
посилният труд, лицата на 
стопаните са озарени и зас
мени, защото са сигурни, че 
вложеният труд ще бъде бо
гато заплатен. И тази годи
на ще има малинари милио
нери, но имената на тях ще 
разберам след беритбата.

председате-

Малипата заема важно мя-отноше- 
жду кооперацията и 

„Търгокооп“. Обаче още в на 
чалото
„Търгокооп" не искаха 
подпишат този договор и съ 
трудгагчеството с коопераци 
ята замря. И така само след 
една и половин година „Тър
гокооп“ подава иск до коопе 
ративния съвет да му се раз 
реши отделяне от коопераци 
ята.

сто в доходите на земедел
ските стопани в село По^а- 
ново и околните села, къде- 
то се отглежда на по-големи 
площи от земеделските про
изводители.

Тази година, въпреки неб
лагоприятните климатически 
условия суха пролет и лято 
реколтата е добра. Освен 
грижите, които полагат земе 
делските

компетентните от
Дабеше

ената мали-
производители око

ло отглеждането й, не поНа заседанието при разис
кването по този въпрос взе
ха участие болшинството от 
присъствуващите. Особена съ 
пр отива за отделянето на 
„Търгокооп“ оказаха коопе
раторите — членове на коо
перативния съвет. Те искат 
по всека цена, снабдяването 
на кооператорите с индуст
риални стоки, да си остане

малки са и грижите да се 
осигури пласмента и по-ви
сока цена. В тази насока, бе 
ангажирана и местната общ 
ност на село Поганово, като 
беше задължена от страна 
на земеделските производи
тели, да осигури продажба 
на малината, т.е. да се даде 
на тези, които предложат по 
-голяма цена. Земеделската 
кооперация „Сточар“ Димит
ровград споделя грижите на 
земеделските стопани около
производството и пласмента 
на малината. И тази година 
тя осигури най-високи изкуп 
гах цени.

Тя плаща:
— За малина в количество 

от 5 вагона — по 5,5 дин за 
единия килограм;

— За малина в количество

За бързо прибирано на есениците
Тази година, прибирането 

на есениците започна по-ра- 
но, защото продължителната 
суша ускори преждевремен
но зреене на посевите. Пора
ди тази причина се очакват 
по-малки добиви за около 30% 
Но при всичко това, грижи
те на земеделските стопани 
и на кооперацията са насо
чени за срочно прибиране на 
реколтата. Липсата на работ 
на ръка в земеделските до
макинства е сериозен проо- 
лем, защото срокът за при
биране на реколтата е срав
нително кратък. Затова все 
по голям е броят на онези, 
които искат сътрудничество 
с кооперацията за комбайни- 

пшеницата. Коопера 
има собствени 

от 3.500 де- 
със 7 ком-

Както и до сега на по-го- 
ляма площ прибирането на 
пшеницата ще се извърши 
посредством ръчна жътва и 
сетне ще се върше с връшач 
ки. Всички 14 вършачки, с 
които разполага кооперация
та, се предвиждат в изпран 
ност. Но най-важното е вод

на пшеницата си остават съ
щи, каквито бяха миналата 
година. За един декар ще се 
заплаща 70 динара. Тези дни 
в кооперацията произволите 
лите сключват договори за 
комбайниране. В машинна
та работилница на коопера
цията се вършат последните 
проверки на машините. Но 
при всичко това, 
изпълнение на тази 
задача, до голяма степен за
виси от самите 
стопани. Желателно е да се 
договарят за жъненс на це
лите площи засети с пшени
ца в дадена местност. По та 
къв начин ще се избегне гу 
бенсто на време при пресел 
ване
до друга нива.

Беритбата на ягодите приключи
Кооперацията приключи 

беритбата на ягодите в сво
ите ягодови насаждения. То 
ва са първите големи ягодо
ви насаждения в района на 
общината ни. Затова смятам 
за нужно да запознаем наши 
те земеделски производите
ли с доходността от отглеж
дането на ягодите.

Ягодовите насаждения са 
създадени през есента на 
1970 година. От 35 декара се 
получиха 21.000 килограма

ягоди, или от един декар сре 
дно по 600 килограма. Яго
дите бяха продадеш! в пря
сно състояние на тукащния 
цазар, а само част е прода
дена за индустриални цели. 
От 21.000 килограма са полу
чени 9,500.000 стари динари, 
или средно от един декар 
271.428 стари динари.

Коя друга култура може 
да даде такъв или прнблнзн 
телно такъв доход, освен тю
тюна, който за сметка на то 
ва, ангажира много работна 
ръка. Ягодата, в сравнение с 
тютюна, ангажира малко ра 
ботна ръка. Две до три пра- 
шенета през годината и торе 
не с изкуствени торове, оси 
гуряват богата реколта. Ос
вен това за бране на ягоди
те могат да со ползват деца 
н възрастни хора, конто не 
могат да се ползват за тежка 
физическа работа в земедел-

иага след привършване на 
жътвата да се пристъпи към 
превозване на снопите до ме 
стата, където ще се вършее. 
По такъв начин ще се избег
нат есенните дъждове, конто 
често пъти сварват вършнд- 
бага, а от друга страна, ра
ботната ръка и машините 

сс освободят за есенната

срочното 
важна

земеделски

ще
сеидба.

на комбайните от еднаране на 
цията, която 
посеви на площ 
кара, разполага 
байна и 14 вършачки. С тези 
машини, кооперацията е в 
състояние да прибере своята 
пшеница и на също 
ва площ на частните земеде
лски стопани. Това нещо с 
възможно, защото посевите в 
района на общината, поради 
различно надморско равни
ще, пристигат за жътва в ра 
^ у Следовател-

на реколта- 
започва в до- 

Нишава, по

толко

ското стопанство.
Ако сравним доходността 

от ягодите с тази от пшени
цата, сметката е следната:

От един декар средно се 
получават 300 килограма 
пшеница по 150 динара, нлн 
всичко в пори 45.000 стари 
динари, докато от един де
кар ях'одови насаждения, до 
хода е 271.428 стари динара. 
С прости думи казано, един 
декар ягодови насаждения 
дава доход, колкото четири 
декара засети с пшеница. То 
па е достатъчно убедителна 
причина производителите да 
се насочат към производст
вото па ягоди.

злични срокове, 
но, прибирането 
та най-напред ? 
липата на река

район Забърдие и 
район Висок. Всички 

които

насле в 
края, в
земеделски машини, 
ще прибират реколтата, _ 
годни за работа. При комбаи 
ните са допълнително прис
пособени уреди за събиране 
на плявата, която заедно с 
сламата през идващата зима 
ще има голямо значение за 
прехрана на добитъка, защо 
то добивите на сено от есте
ствените и изкуствените 
вади са твърде ниски пора-

са

ли-
К. А.ТОВАРЕНЕ НА СЕНОди сушата.
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Краят на учебната годинаКултура * просвета * изкуство
Клисура:

Проблемите на бабуш- Всеки трети ученик-отличник
В основното училище „И- лстпа и ™ Р^° Гсор^ изгшт^една слаба" бележка

' по Дола Рибар“ п Клисура говори директ р 37 а с д&е слаби — 60. Пов-
1ЛАМШЯТ9 ГУМиЯОУО от 499 ученици с подвсдом- гиев. й тарят класа само 7 ученика.
ИШНпЛ I а I П1У1ПаОЛП ствсиите отделения учебната Вторият въпрос, кои го у общо взето успехът в тех-
1ШШ11М1М I ШТ|11ММ1Ш 1971/72 година завършиха с поставихме гласеше: „Аали 4 с добър. Помолихме

отличен успех 168 ученици Стс имали някои трудности стник директора — НИ-
(всски трети е отличник), с п обучението, които огрица- КОЛАЙ АВРАМОВ да каже
много-добър — 110, а с добър телио са влияели върху рс- ,ГЯКОАКО думи относно едно-
— 118, със задоволителен — зулгатите? годишните резултати през у-
71, или напрано минават в и извънучилищната дси- че5ната 1971/72 година.
по-горен клас 467 ученици, ,ност ПрСз учебната година е __ тъй като нашият техни-
отиосмо 93,5°/о. На поправи- била па Виооко равнище: по специфичен, то в него
тслен изпит са останали 12 случай 30-годишнината от у записват ученици от раз- 
угюшиса, а повтарят класа Н0Б 80-годишнината от ро- краища на СР Сър-
13. По различни причини 7 ждението на другаря ТИТО Би я Особено е голямо инте- 
не са оценени. и 30-годишнината от основа- г>есованието за дръвно-про-

Въз основа на данните се ваи,ето па пионерската орга- мишления отдел, защото о- 
вижда, че успехът в учили- .«изация. Забележителни ре- които него завършат,
щето е много-добър, па потъ 3уЛТати по този повод са по веА' а ^ настаняват на ра- 
рсихме отговор от директо- стигнали секциите: рецита- Имаме съвременно обо
ра на училището — Милко горската, драматичната, ху- - ___ __
Георгиев, как е осъществен дожествената, фолклорната руден и кабинети и лабора 
този успех. и др. Не изостават и резул- рии, а и преподавателите се

— Преподавателите през татите на ученическата коо- залагат в работата си и по 
цялата учебна година редов- перация и младите горани. 
но организираха допълиител 
но обучение за децата, кои
то заоставаха и по такъв на
чин. малък брой от тях не е 
можал да овладаее материа
ла, съгласно програмата на 
обучението. Също така чрез 
съществуващите секции по 
различни предмети помагах
ме и на по-добрите ученици 
да разширят и продълбочат 
знанията си. Разбира се на
стоявахме да прилагаме в 
обучението колкото се може 
по-съвременни нагледни сре-

ните, организациите и писти 
туциите в града, ако искат 
да имат своя гимназия. АРУГ 
е въпроса, какво ще покаже 
бъдещето, но на тази генера
ция трябва да се обезпечат 
условия за дошколуване. Аа 
кажем още и това, че и из
граждането на училищни по 
мещения е невъзможно, ако 
не се изменят условията за 
получаване на кредити. Па
радокс е и обстоятелството, 
че кредити за неразвити мо
гат да използват онези, кои
то имат възможност да вло
жат средства за участие. За
сега Бабушница не може да 
вземе кредит за изграждане 
на училищна сграда само за 
това, защото няма средства 
за участие.

Понеже и след единадеоет- 
годишна практика, опитите 
за поддържането на някои 
профили на средните учили
ща не са успели, предимст
во се дава на гимназията. 
Нуждите са на лице, но въз 
можностите да съществува 
гимназията „Бук Караджич“ 
в Бабушница са вое по-мал
ки. Тази противоположност 
е особено актуална тези дни 
когато трябва да се обезпе
чат всички законни условия 
за нейната преверификация. 
Проблемите не са леони до
ри за по-развити и по-бога
ти общини. А за неразвита 
община, каквато е бабушни- 
шката, да се намерят гимна
зиални учители е изключите 
лно трудна задача.

Това лято образователната 
общност и гимназиалния съ
вет трябва да намерят гим
назиални учители по физи
ка, математика, дескриптив
на геометрия, руски език, 
психология, логика и др., и- 
ли общо за 11 предмета, ако 
желаят да продължат рабо
та. Законът е ясен и забра
нява категорично в гимнази 
ите да работят неподготвени. 
В Бабушница считат, че то
зи проблем няма да бъде раз 
решен и затова все по-малко 
ученици се записват в гим
назията.

Бабушнишка община, ако 
иска да има гимназиални у- 
чители, трябва да обезпечи 
много по-добри условия от 
други по развити общини. 
На първо място трябва да 
им се обезпечат квартири, 
солидни лични доходи, до
пълнителни средства за де
фицитни кадри и друго. То
ва трябва да бъде примамка 
да се намерят гимназиални 
учители за бабушнишката 
гимназия. Но тази община 
засега не може да задоволи 
всички тези изисквания. 
Впрочее тези условия едва 
ли може да обезпечи нераз
вита обхцина? Може би лич
ни доходи не биха се поста 
вили като проблем, но квар
тири?

За преверификация на гим 
назията има още много задъ 
лжителни условия. Училище 
то трябва да има свои каби
нети — лаборатории, библио 
тека и в нея необходимото 
число книги, съвременни у- 
чебни стаи и добро осветле
ние, гимнастически салон и 
пр. От всичко това бабушни 
шката гимназия има малко 
неща. Затова общинската 
скупщина задължава до на
чалото на учебната 
да се обезпечи 
Аър, да ое допълни книжния 
фонд и уреди библиотека, 
да се набавят допълнителни
те средства, които не стигат 
за организиране на кабине
ти-лаборатории и работилни 
ци, и всичко това по опреде
лените норми, да се проме
нят изцяло мебелите и 
бията в училището, а 
чалото на 1974/75 година 
назията да се снабди с нуж
ните помещения. Тези изиск 
вания са особено сложни и 
изискват усилията на гражда

такъв начин не изостават и 
резултатите в обучително-въз 
питателния процес, 
да напомня, че в техникума 
се учат около 40 ученици от 
българската народност и те 
са трудолюбиви. Учениците 
от димитровградска община 
са най-добрите в техникума, 
а десетина са на брой. Има
ме и бедни ученици, които 
през учебната година пома
гахме материално. Отлични
ците възнамеряваме да во
дим през лятната ваканция 
на почивка на Адриатика, 
завърши Аврамов.

Сурдулица: Искам
В селско-стопанския техни

кум „Йосип Броз Тито“ в 
трите отдела: за планинско 
стопанисване, ерозия и дръв 
нопромишления, от 310 уче
ници, с отличен успех завър 
шиха учебната 1971/72 годи
на 12 ученика, много-добър 
— 44, с добър — 118 и със 
задоволителен 32, или напра 
во минават в по-горен клас 
206 ученици, относно 66,44%.

М. Б.

По-слаби на 

зрелостния 

изпит
Тазгодишното поколение 

зрелостници в босилеград- 
ската гимназия може да 
бъде доволно от резул
татите, които постигна 
на матурата. От 71 

кандидати успешно взеха 
зрелостния изпит 55 души. 
Ако добавим, че още петна
десет души са на поправите
лен, а един кандидат трябва 
отново да полага зрелостен 
изпит, матурантите имат ос
нование да казват, че са „ми 
нали добре“.

Трябва да отбележим още, 
че трима кандидати са били 
освободени от полагане на 
зрелостен изпит като отлич
ници от I до IV клас, а и 
писмените им работи също 
били оценени отлично. Това 
са Рангел Ангелов, М 
Христова и Александър Вла
димиров.

Но трябва да отчетем, че 
мнозина на зрелостния 
пит са показали по-слаб ус
пех, отколкото при завършва 
нето на класа.

Сурдулица

За 160 места в I клас 

конкурирали 70 ученици
„Селскостопанският технически център „Йосип Броз 

1ито в Сурдулица е обявил конкурс за 160'вакантни ме
ста за записване ученици в I клас през учебната 1972/73 
година, от които 120 за техници, а 40 за КВ работници в 
отделите за: планинско стопансиване, ерозия 
промишленост.

На конкурса са се явили само 70 кандидата и всич- 
ки са приети в отдела за техници, а в отдела за КВ ра
ботници през юни меоец никой не е конкурирал Р 

Компетентните в Центъра очакват 
се попълнят през август, когато с 
ните изпити в основните училища.

илка и дръвната

из-
че местата ще 

се завършат поправител
на. Величков Паметник на 

Пера
Мачкатовац

Б. К.

В «Георги Димитров« успехът е добър
На 7 юли пред сградата на 

Културния дом в Сурдулица 
бе открит бюст-паметник на 
народния герой ТОМА ИВА- 
НОВИЧ — ПЕРА МАЧКАТО 
ВАЦ.

Паметника откри СЛАВО- 
ЛЮБ ПЕТРОВИЧ-ГЕРО, е- 
дин от организаторите на въ 
станието в Югоизточна Сър
бия.

година 
нужния ка- ОТ ОБЩО 661 ученици в основното 

училище „Георги Димитров" в Босиле
град 572 завършиха учебната година ус
пешно. От тях — 94 са отличници 167 
— много добри, 166 — добри, а 145 
казаха задоволителен успех. От 89 учени 
ци, показали слаб успех, само 13 души
трлриРг,^’ 3 Аругите остават на поправителен изпит с една или две слаби бележ

пи Традиционно и тази година по-доб- 
I ЦИДе 07 Долните класове —до IV клас. Средна бележка в долни
те класове е 3,52. Най-добър е първи клас 
със средна бележка 3,62. От горните кла 
сове най-добър е У-а със средна бележ
ка 3,41.

|Л.ВВГМ5»Димитров е по-добър в сравнение с ми
-ЛанТаа Безспори° организирането на допълнително обучение е 
свои принос.

Училището постигна завидни успехи 
извънучилищната дейност. Като «•»* 

високи завоевания бяха отчетени __ уия.
тоИсъстеНзааниеМ,& ?наЖ"^е

ние на млади математици и проведени
те гимнастически упражнения по случай

по
дало

и в

Народният герой Пера Ма 
чкатовац е роден 1924 годи- 

с. Мачкатица, сурдули- 
шка община, а е загинал ка
то ротен командир на Вто
ри южноморавски отряд в 
началото на откомври 1943 
година при с. Ръгявица в 6о 
рба срещу български фаши
сти. *

посо- 
до на- 

гим
на в

Б. К.
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Съвещание за проблемите по образованието Куатуро * просвета * изкуство |
Нужна е единна учебна програма за 

училищата на българската народност
проблеми в образованието 
— една тричленна комисия 
да изготви становища, с ко
ито да запознае участвуващи 
те в съвещанието, за да се 
предприемат по-нататък нео
бходимите мерки.

Струва ни ое, че нуждата 
от по-чести контакти между 
просветните органи на общи 
ните ще бъде не само необ
ходимост, но постоянно за
дължение, ако се желае на
болелите въпроси да се ре
шават бързо и навреме. До
сегашната практика всяка 
община да търси помощ от 
обществото за себе си не мо 
же и не бива да продължи.

Ст. Н.

за подготвяне на нови кадри 
и дошколуване на старите, 
когато става дума за нужди
те на училищата на народ
ността, като се създадат нео 
бходимите условия.

Нуждата от съгласувани 
акции между общините е на 
лице, макар че на съвещани 
ето пролича различно гледа
не на отделни въпроси, ка- 
къвто бе например езикът 
на обучение в средните учи
лища.

Трябва да кажем накрая, 
че съвещанието не прие ни
какви конкретни решения, а 
се съгласи — с оглед обем
ността на изказванията и 

многобройните докоснати

(Продължение от 1 стр.) 
чава като предмет — в ди
митровградската с 4 часа се 
дмнчно (равноправно със съ 
рбохърватския), а в босилег- 
радската — с 2 и 3 часа. В 
димитровградска гимназия 
още се изучава допълнител
на програма по национална 
история, музика и изобрази
телно изкуство.

След многобройни изказва 
ния, които често бяха проти
воположни именно защото 
всеки искаше своята практи
ка да оправдае и да я пре- 
зентира като най-правилна, 
като че ли накрая се открои 
ха рамките на бъдещето ре
шение: в основните учили
ща обучението да бъде на 
български език, а в гимна
зиите на сърбохърватски, ка 
то се изучават още българ

ски език и литература, допъ 
лнитслии програми по нацио 
нална история и география, 
музика и изобразително 
куство
определят националното съз
нание на една народност.

Пределно ясно и единно бе 
становището чс трябва да се 
ускори издаването на учеб
ници на български език за 
основното училище, да 
достави необходима литера
тура на български език и се 
изготвят наръчници.

Специфично положение на Тодор СЛАВЯНСКИ:
училищата на народността 
при това изисква помощ от 
страна на общността, която 
и досега е давала, но която 
не винаги е била навремен
на, достатъчна и най-целесъ
образно нзплозвана.

А да се осъществи всичко

това, необходимо е да се съз . 
даде единна педагогическа 
служба, която дейно ще се 
занимава с проучване на 
проблемите на народностни
те училища, ще обединява ак 
циите и ще се старае набе
лязаните мерки навреме да 
се осъществяват.

Трябва да изтъкнем още, 
че почти всички участници 
на съвещанието се застъпиха

из-
предмети, които

се

Проблемите са общи и трябва да се 

решават съвместно
Власина

ние с учениците и препода
вателите в училищата на сър 
бохърватски език, което пре 
дизвиква известна съпроти
ва към програмата.

Във връзка с това, въпро
сът за обучение на сърбохър 
ватски и майчин език в учи
лищата с български език на 
преподаване също до край 
не е решен и той изисква о- 
собено внимание имайки на 
предвид двойната специфич
на роля на тези училища. Те 
трябва да бъдат организира
ни така и насочени да дават 
възможност на велящите 
се към българската народ
ност успешно да овладяват 
своя майчин език и развиват 
собствената си национална 
култура от една страна, и 
от друга — успешно да ов
ладяват сърбохърватски о- 
зик, за да могат равноправ
но и безпрепятствено да се 
включват в целокупния об
ществено - политически жи
вот на по-големите обществе 
но-политически общности. 

Такова организиране на уче 
бното дело изисква значител. 
но по-големи, може свобод
но да се каж ей допълнител
ни усилия както от ученици 
те и преподавателския ка
дър, така и на общините и 
по-големите обществено - по
литически общности.

В някои училища на тери
торията на българската наро 
дност самонннцнативно се 
разширяваше обема на обу
чението по сърбохърватски 
език и до увеличаване 
всте, а някъде трва прерасна 
в тенденция да се разшири 
обучението на сърбохърват
ски език. Случаят с Димит
ровград от преди, няколко го 
дини, където тази тенденция 
получи такива размери, че 
надвисна опасност за пълно 
закриване на класове с бъл
гарски език на преподаване 
и твърде характерен. Както 
е известно чрез интервенция 
па политическите и обществе 
ните сили това явление бс 
спречено и децата на българ 

(Следва на 10 стр.)

Встъпителното слово на Тодор Славински 
съвещанието за проблемите на образованието на на
родността многопосочно разкрива и разглежда ос
новните причини, които напоследък изтласкаха на 
преден план тези проблеми. При това доста успеш
но очертава възможностите и пътя как да се прео
долеят.

на

Югославски фестивал 

на млади поети
— Решаването на опреде

лени специфични проблеми в 
областта на образованието 
на българската народност не 
е по силите на училища, об
разователните общности и 
общините. Тяхното успешно 
разрешаване изисква по-орга 
низирана и по-стистемна ин
тервенция на общността, ко 
ято през изтеклия период ма 
кар и значителна, беше не
достатъчна и доста 
Затуй, напоследък те са от
ново обект на сериозни ра
зисквания както в училища
та, образователните общно
сти, общинските скупщинн, 

в Съюза на комуни-
и Социалистическия

съюз, а все по-често и в пред 
ставителните органи на Ре
публиката.

Това съвещание ще бъде 
опит, след съвместното засе
дание на Централния коми
тет на СЮК в Сърбия и Пре 
есдателството на републикан 
ската конференция на ССРН 
по-обстойно да се обсъдят те 
зи проблеми и да се постиг
не договор как по-бързо да 
се създадат необходимите ус 
ловня и възможности за тях 
ното успешно решаване. Ми 
сля, че за това съществуват 
всички обществено - политн 
чсски и икономически пред
поставки.

Младенов, Каталин Ладик и 
Марян Старц присъди пър
ва награда от 1.500 динара 
на Живорад Джорджевич 
от Светозарево, две втори на 
гради на Нада Накова от 
Щип н Зоран Вучич от Свр- 
лиг, една трета — на Хазим 
Акмаджич от Сараево и чет- 
върта-комплет книги — на 
Радмило Иванович от Бел
град.
Между представителите на 

„Литера“ и представителите 
на сурдулишка община е ра 
зговаряно тържествата да ста 
нат традиционни. Сурлулица 
занапред би била покрови
тел на тези тържества, а „Ли 
тера“ — списание на всички 
народи и народности в Юто 
славия със седалище в Сур- 
дулица. Директор на списа
нието би бил Бранислав Ми- 
хайлович, който работи 
като директор на тех
ническия училищен 
в Сурдулица. Но засега това 
са само предварителни раз
говори.

По почин на литературно
то списание „Литера“ от 
Ниш и под покровителство 
на Общинската скупщина в 
Сурдулица на 3 и 4 юли се 
проведе югославски фести
вал на младите поети.

Домакините от Сурдулица 
направиха всичко възможно 
да посрещнат и нагостят уча 
-стипците във фестивала.

В предварителния анони
мен конкурс участвуваха 
към 120 млади поети и поете 
си със свои стихове. Бяха из 
брани 45, които на 3 юли 
черта във вилата на " 
„Власина“ четоха свои твор
би.

бавна.

ве-
ВЕЦ

така и
На 4 юли преди обед наг- 

свои
стите

раделите поети четоха
на юбилейния Резултати, които задължаватпроизведения 

събор на гораните пред по
вече от 5.000 души, който се 
състоя на брега на Власин- 
ско езеро.

Разделени бяха 
на всички участници-поети 

фестивала. Журито 
став: Божидар Шуица, пред
седател, Божидар Анджелич, 
Разне Кумбаровски, Марин

ска школа, а в Босилеград 
до преди няколко години и- 
кономическо училище. Обем 
мата училищна мрежа даде 
възможност на числящите се 
към българската народност 
безпрепятствено да се шко- 
луват в средтггс и средните 
технически училища, 
висшите училища, факулте
тите.

Новото обществено - поли- 
и икономическо по
па българската на-тическоцентърдипломи ложение 

родпост благоприятствуваше
за силно развитие, преди 
всичко, в образованието 
майчин език. В тази насока 
са постигнати завидим успс-

в съвъв на

М. Величко» тюлу-
хи

Днес на територията на бъ 
лгарската народност същест- 

14 централни осмокла-Из дейността на Червения кръст вуват
сми училища, едно шестокла 

82 чстмрнкласни учн- 
общо 316 класове и

Успешно да се овладее 
майчиният езнк и развива 
националната култура

Един от основните пробле 
ми в образованието са уче
бните планове и програми.

Приемането на програмите 
през 1959 година и тяхното 
осъществяване на практика 
предизвика редица нови про 
блеми, които изискват по-на 
татъшни проучвания и ре
шаване. Имено, поради спе
цифичната група 
(майчин език, допълнителни 
части по национална исто
рия, музика и изобразително 
изкуство), която е застъпена 
в учебната програма, учени
ците и преподавателите 
зи училища 
чс са обременени в сравис-

НУЖДИ ОТ ХУМАННО- 

ВЪЗПИТАТЕЛНИ АКЦИИ
сно И
лища с 
5.284 ученици, две гимназии 
с 694 ученици и училище за 
квалифицирани работници в 
Босилеград със 140 ученици. 
В долните класове 99% ог 
децата ходят ма училище, а 
в горните класове — от ви 
—93%.

Трябва да кажем, чс учи
лищната мрежа след война
та няколко пъти е менена и 
приспособявана към пужди- 

малцинствсната тери
тория. Така до преди пове
че от десетина години в Ди
митровград най-напред рабо 
теше тригодишна, а след то
ва двегодишна домакинска 
школа, училище ма ученици 

стопанството и учитсл-

часо-

истина по нейна инициатива 
досега са проведени няколко 

за оказване на иър-
на Общин-На заседанието

съвет на Червения кръстския
в Босилеград бе оосъа^н 
четът за досегашната деи- 

начертаха меропри 
по-нататъшната дей- 

В работата на зассда- 
Светлана

курсове
помощ и за здравно про- 

на селската мла- 
обаче това не е доста-

ва
свещаванс 
деж, 
тъчно.

На заседанието се взе ре
шение ръководството да се 
ангажира за изпълняване на 
програмните акции. Същс-врс 
мепно се очаква по-значител 
на помощ от Републиканска- 

организация на Червения

пост и се 
ятия за 
ност.
ние то участвува 
Йович, член на Републикан
ския Червен кръст.

В отчета се констатира, чс 
досегашните .задачи органи- 
зацията не е изпълнила изпя 
ло. главно поради недоимък 

финансови средства и па
на членовете. На-

предметн

те па

в те 
значително повста

кръст.
В. В. те вна
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Традиционен събор на гораните при 
власинско езероПРОБЛЕМИТЕ СА ОБЩИ И 

ТРЯБВА ПА СЕ РЕШАВАТ СЪВМЕСТНО
Тодор Славински:

ПРАЗНИК НА МЛАДИТЕ ГОРАНИ
— горани от Леско-йниците 

пац, а трето — гораните от 
Велика Плана.

Бригадите „Крсмиково“, 
при основното училище в Бо 
силеград, и „Църноок“ при 
босиЛеградската гимназия по 
лучиха писмени признания 

републиканския отбор за 
постигнати успехи в залеся-

Десстият събор на млади
те горани .от Сърбия по тра- 

и тази година се съ- 
4 юли при Власин-

(Продълженис от 9 стр.)
ската народност върнати в 
съответните класове. Обаче, 
по всичко личи, с оглед, 
че такива тенденции има и 
днес, този въпрос е много 
по-широк и посложен и че 
определени политически ин
тервенции са само временно 
решение.

пости за нормално школува
не на децата на тази народ
ност на майчин език. Оттук 
всяка дискусия за езика на 
обучение в основното обра
зование, според мен, е изли- 

. Това би

гази дейност вое повече ста
ва монопол на една група 
хора, което обективно преди 
звиква револт и протест на 
огромното болшинство про
светни работници. Не е въ
ведена институцията на кон
курс за писане и превежда
не на учебници, а недоста
тъчна е незаинтересованост
та за тоя проблем на съответ 
ните обществено - политиче
ски фактори, преди всичко 
на общинските скупщини и 
образователните общности.

Твърде сериозен проблем

диция 
стоя на 
ско езеро. На обширните по 
ляни край езерото тоя ден 
бяха Дошли към 5 хиляди го 
рани от 20 общини в Сър
бия и гости от съседните об
щини. На събора присъству-' 
ва Йовица Трайкович, секре 
тар на Републиканския от
бор на младите горани, а Бо 
ра Цветкович, секретарят на 
междуобщ ниската конферсн 
ция във Враня, приветегвува 
дошлите горани и гости.

Младите горани от 20-те об 
-щипи изпълниха културно- 
забавна програма. За иай-до 
бри бяха провъзгласени гора 
иитс от Власотинци, които

шна и неприемлива 
било противоположно на при 
нципитс на нашето самоуп- 

соцналистичсско
на

равително
общество и политиката 
Съюза на комунистите.

В гимназиите в Димитров
град и Босилеград обучение
то е на сърбохърватски език, 
а е осигурено изучаването 
на майчин език, допълнитсл 
ни програми по национална 
история, музика и изобрази
телно изкуство. Що се касае 
до гимназиите мисля, че ези 
ка на обучение е ненужно 
предимензнонираи. Впрочем, 
школуването на майчин е- 
зик в училищата от втора 
степен не е конституционно 
задължение и правото е на 
всяка община, съгласно въз
можностите и потребите, а 
в рамките на съществуващи
те нормативи, да го органи
зира как най-добре и отгова 
ря. Определените материал
ни трудности както и липсата 
на едно число учебници, на
ръчници, лектира и под., кои 
то имаме в гимназиите пора 
ди допълнителните програми 
не трябва да бъдат повод за 
разисквания за езика на обу 
чение. Вместо .това трябва 
общо да се застъпваме за по 
добряване качеството в обу
чението в тези училища и 
определена помощ на по-го- 
лемите обществено - полити
чески общности, за да се ре 
шат съществуващите пробле

ването.
По случай десетгодишния 

юбилей с грамота посмърт
но бе отличен Славчо Соти
ров, някогашен основател и 
дългодишен ръководител на 
общинската организация на 
гораните в Босилеград. Гра
моти получиха още Стоян 
Евтимов, Драган Мицев, ин
женер лесовъд и сегашният 
председател на горанската 
организация 
Станков.

на
Школуване на кадри и ре
шаване на материалните 
затруднения
Несъгласуването на учеб

ните програми и планове с представляват и материални- 
потребите на училищата, обу те средства. Сегашните мате 
чението на преподавателския риални възможности за раз- 
кадър за класово обучение, витне на образованието на 
допълнително школуване на българската народност, въп- 
кадри за предметно обуче- . .реки че са значителни, не 
ние, утвърждаването на реа
лни материални и други сти 
мули за тези кадри, прелета 
влява сериозен проблем в у- 
чилищата с български език 
на преподаване. С оглед че 
се закрива катедрата по бъл
гарски език при ПВШ в 
Ниш и въпросът за по-ната
тъшно школуване на кадри 
за обучение на майчин език 
също сериозно се поставя и 
изисква съответно решение.
Трайно решение за този про 
блем трябва да се търси в 
откриване на нови училища 
за кадри в стнпенднране на 
ученици от българската на
родност и т.н.

Значителни

др. Стоян ■?800спечелиха първо място, 
динара и златната горанска 
значка. Второ място заеха во

задоволяват действителните 
нужди, което не е само про 
блем на тази народност, но 
и на всички други народи и 
народности в Сърбия, по-спе 
циално в неразвитите кра
ища. Обаче, тук материални 
те проблеми, с оглед специ
фичността на обучението, са 
значително по-изразителни в 
сравнение с другите райони.

Б. К.

С думи и картини

ПЛАСТМАСОВИ БУНГАЛА

Езикът на обучение в ос
новните училища е кон
ституционно задължение, а 
в гимназиите — предимен- 
знониран

Изхождайки от установе
ната политика на пълно на
ционално равноправие на на 
родите и народностите, ос
новното образование за чи
слящите се към българската 
народност е организирано 
на майчин език. Това е ко
нституционно право на тази 
народност и конституционно 
задължение на обществото. 
Моменталните трудности, ко 
ито имаме в основното обра 
зование, не могат да бъдат 
никакъв повод за разисква
ния около езика на обуче
ние. Ние сме длъжни с об
щи усилия да осигуриме съ
ответни условия и възмож-

трудности съ
ществуват и при издаването 
на учебници и наръчна лите 
ратура. Макар че са напра
вени големи усилия да се 
обезпечи учебна и друга ли 
т&ратура за училищата на 

. българската народност пре
ди всичко от страна на За
вода за издаване на учебни
ци, проблемът все още

ми.) Накрая др. Славински го
вори за нуждата от общо ре 
шаване на всички проблеми, 
съгласуване на становищата 
между общините и .от нуж
дата за по-голямо сътрудни
чество между общините от 
единни становища, когато 
става дума за проблемите 
на обучението.

„Лужница“ в Бабушница започна да произвеж
да бунгала от пластмаса. Вътре могат да се поместят 
две легла. Сега са монтирани няколко такива в Зво- 
нска баня за реклама и проверка на удобствата и 
на практическото им приложение. Ако предизвикат 
интерес „Лужница“ ще започне серийно производ
ство.

не е
решен и постоянно е актуа
лен.

Няма ни организирана и 
системна работа в тази насо 
ка. Превеждане 
на учебници се бави 
брой просветни работници и

и с писане 
.малък Бунгалата се продават по 650.000 ст. динара.

Снимка и текст: М. Б.

РЕПОРТАЖ и-ето пустее докато мъглите 
от Гложка планина не се 
спуснат низко, а есента не 
застеле слана по покривите. 
Дотогава горнолисинчани, 
пръснати по градовете, стро
ят големи сгради, а селското

КИН гV.

IЕ
горнолисински

МИНИАТЮРИ
■т

Е1 I?
ц 'гх;

ма караници и конфликти: 
между братя, синове и ба
щи, най-близки съседи, Случ
ват се и побои — с повреди.

Търсиме отговор от пред
седателя на мировния съвет.
Човекът свива -----
знае. Всъщност иска 
же, че мировни съвети, кои
то никой не помага, не лл>гат 
да правят чудеса.

Често пъти лисинчани се 
оплакват, взаимно се крити
куват, но не винаги органи
зирано решават проблемите 
си. Това е голямо село, за
туй има и много нерешени 
въпроси. Едвам сега са се 
организирали да построят 
сграда за здравна амбулато
рия. В центъра на селото ис 
кат да имат и телевизия. По
чти на всеки покрив се из
правя антена, но телевизион 
на програма нямат.

Лисинчани помагат, но и 
редовно критикуват местна
та земеделска кооперация 
Понякога и безпричинно. На 
пример преди няколко дни 
тя хвърлила в реката един 
камион мухлясала царевица. 
Хората протестирали защо 
не е продадена с преоценка. 
А след това — разправят ни 
се нахвърлили в реката и за 
почнали да я събират.

В тези горещи дни 
са импресиите от това мно
голюдно босилеградско се-

В тоя слънчев ден домове
те на горнолисинчани се къ
пеха
букаци и зелената покривка 
на Гложка планина засилва 
ха летния покой.

По нагорнището на разби-, 
тите махалски пътища скри
буцаха коли, мъкнейки пър
вите пластове сено.

Долу, в центъра на селото 
бе необикновено 

Мина стадо овце

тегло мъкнат жените, деца
та и старите.

В местната канцелария и 
в пощата винаги ни правят 
впечатление постоянно при
стигащите съдебни призовки 
Дори и сега, когато горно
лисинчани са на „печалба“. 
Има в това голям инат. Как 
инак да се повярва, че има 
причина например трима 
братя три десетилетия 
съдят непрестанно. И че за 
това са израходвали толкова 
много средства, че са могли 
сами да построят още един 
съд в Босилеград.

Разправят ни.

Гъститев зеленина.
рамене и не

да ка-

такива
тихо.

_ И вдигна
облак прах. Пред кафенето 
няколко старци махаха с 
це, унесени в разговор, кои 
знае за кой -проблем.

Монотонно и тихо. Всъщ
ност такова е всяко горноли 
синско лято. Такива са нит- 
ките на живота в селото, ко

да се
ло.

И да не забравим: тоя ден 
училищният звънец изби за 
последен път през тази учеб 
на година. Стотина ученика 
изпразниха учебните стаи, 
за да се върнат в селото с 
първите есенни дни.

рь

че селският 
инат е по-силен, от която и 
да било цена. В някои 
лисински махали отново

горно
и-

. В. Велинов ■ :
5.Страница 10
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ДВАДЕСЕТ и пет километ- 

; ра от Димитровград, в подно 
жието на Стара планина 
Висок се намира малкото 
село Каменица. Своето име 
получило, по предание, спо
ред названието на старото 
място „Камък“, където се на 
мирало първоначално (на 
един километър северно по 
пътя към Сенокос). Сега на 
това място се намира разва
лините на черквата „Св. Бо
городица“, в подножието на 
живописна стена, която отве 
сно се пуска към реката. О- 
колността и днес носи наз
ванието си „Селище“. Тук, 
докато обработвали нивите 
селяните надиграли пръстени 
съдове от глина, тухли от 
кергшч и сечива. По преда- * 
ние на това място селото и- 
мало 10 до 15 къщи покрити 
със слама. Точни 
образуването на 
това място няма, но ое счи
та, че тук са живеели и ня
кои други племена, а от края 
на 9 .в. с идването 
ните населили са 
фамилии в околността на 
скалата и по течение на 
ката.

Селото не е имало килий
но училище. Първите 
Ци на Каменица 
вали килийно

ни Каменица живяла при те 
жки условия. Селяните се 
задължили за да възобновят 
имуществото си. През 1897 
година, на 17 февруари, Де
ветото обикновено 
събрание донася 
помогне на селяните с 
дит от 11000 лева.

учени- 
са посеща- 

училище в ма- 
училмРа При Изтав°НИ. Това 
Жище е съществувало 1о50 година

във

от народно 
решение да 

кре-П="ров

КАМЕНИЦА
се интересувал за учебното 
дело в селото, от стари хора 
от Каменица 
килийното 
две деца. Те се учили на чер 
ковнославянски език и учи
ли псалтир и часловец. В пъ
рвото училище на Каменица 
работили Тодор Митов от 
Каменица и Ранча от Смило 
вци. Но и двамата не 
ли успех в работата си. По
следният повече се занима
вал с лекуване на малки де
ца от „сипаница“ (дребна ша 
рка).

От периода на турското 
робство, по право от края

Ето решението на народно 
то събрание:

„Решение за отпущанис 
взаимнообразно, без лихва, 
от държавното съкровище 
на жителите от с. Каменица, 
Царнбродска околия, сумата 
11000 лева, която да се ис- 
платн в продължение на 10 
год»ни.

1) Да се отпуснат, взаимо- 
образно, добил лихва, отдър 
жавното съкровище 11000 
лева на жителите от с. Каме 
шща, Царибродска околия, 
пострадали от пожар през 
1887 година, който съвърше- 
нно е опустошил къщите, по 
къщнината и хамбарите им 
с храните.

2) С тази сума те да изпла 
тят дълга си към Цариброд- 
ската земеделческа каса, зае 
дно с следуемите се лихви 
до сега и съдебните разнос
ки по заведените против тях 
дела.

3. Жителите от село Каме
ница да се задължат да из
платят на държавното съкро 
втце сумата от 11 000 лева в 
продължение на 10 години, 
като погасят ежегодно по ед 
на съразмерна част.

4) Да се натовари Царибро 
дската земеделческа каса да 
събира ежегодно за сметка 
на държавното съкровище 
въпросната сума от казаните 
жители-длъжници, и

5) сумата 11 000 лева да се 
отнесе към глава втора на 
тъзгодишния разходен бюд
жет на Министерството на 
търговията и земеделието, на 
отделен параграф под номер 
23-ти“.

ое учили в 
училище самоданни за 

селото на

на славя- 
няколко

са има
ре-

При кои условия 
кога, не се знае, но вероятно 
когато за това би

и точно

ли създаде
ни условия каменичани се

Камбаната стои засега

,0 Добитъкът е също така зна 
чително намалял. В селото 
има само два коня, 150 гове
да, 678 овце и 66 свине.

селяните поддържали добри 
отношения със сръбските се
ла на Висок особено с Росо- 
мач. От Росомач има много 
омъжени жени в Каменица. 
Свадбит-е са ставали с про- 
рускватслни бележки от гра 
ничарите.

! N-
V

[]

И*. ЖрЖ
МК По време на Втората све

товна война селяните взеха 
активно участие в борбата 
против фашизма. Селото да
де 7 пар_тизани, най-много в 
Г. Висок, три семейства бя
ха интернирани от страна 
на фашистката власт. Дори 
и кметът на общината се при 
съедини към Царибродскня 
партизански отряд „Момчил 
войвода“. Общинската сгра
да бе опожарена от страна 
на партизаните на 15 
1944 година от страна на Ца 
рнбродски отряд и втора ро
та на Пнротски отряд. След 
освобождението същата сгра 
да бе възобновена с общи 
усилия на селяните.

[]
Населението на Каменица 

сега е в постоянно намале
ние. Според преброяването 
от 1948 година селото е има
ло 76 домакинства, 365 жнте 
ли, през 1953 — 84 домакин
ства с 346 жители и през 
1961 година 81 домакинства с 
263, докато според последно
то преброяване Каменица и- 
ма 65 домакинства с 182 жи
тели. Значи за последните 
двадесет години жителите на 
селото са намалели

половината. Каменица и-

Училищната сграда

на робството, съществуват 
запазени предания за живо
та на селото. Говори се за дей 
ността на хайдути, които се 
борили срещу турците. Във 
Висок с действувала хайдуш 
ка дружина на Кача от Дъл
ги Дел, Сава от Дойкинци, 
към които се причислили и 
Ига от Каменица със дъщеря 
си Злата. Знае се със сигур
ност, че Ига бил смел и и- 
мал успехи в борбата про
тив турците. Той бил хванат 
от турците и обесен заедно с

преселили на мястото, къде
то днес се намира селото. Ве 
роятно за това са били при
нудени и поради това, че за 
почнали да обработват земи
те в долното течение на ка- 
меничка река в местността 
„Барйе“ и „Река“.

Недалеч от „Селище“, къ
дето е било старото село, се 
намират гробища с необик- 

название „Кожни

юни

Почти всички сгради на 
били възобновени

почти
селото
след получаване на този кре

на
новено
гробиша“, които били в упот 
реба до 1885 година. Значи 
и след преселение на селото 
те погребвали покойните 
тези гробища. След това гро 
бшцата били преселени 
днешното място в местност
та „Било“. В* сегашните гро
бища могат да се намерят за 

кръстовете от 1814, 
1817 и 1870 година. От това 

се заключи, че и 
и другите гробища

ма 68 къщи и според данни
те па последното преброява
не 11 къщи са от преди 1918

дит.
[] Сега се работи селото

дъщеря си Злата в Ниш на година, 21 — до 1945, 5 отИнтересно с да се отбеле- бъдс електрифицирано.в
моста на река Нишава пред 11946—1960 и само къща ежи, че и след присъединение
крепостта. И сега за оня, кой построена след 1960 година.Каменица към България,на на

е смел и бунтовен казватто
същински Ига.

В селото са живеели или
бейове иминавали турски

писи на билюкбашии: Чашкън Ефен-
на койтоди по нареждане

може да каменичани крали камък от
едните
били същевременно в упот
реба. На паметниците в сега 

гробища се намират

Изатовци.„Вър“ до село 
Друг по-известен билюкбаши
е бил Река, който направил

пътя към Сенокос,шиите
записи на старославянски, ло 

нечетливо изписани въ 
камък,

чешма на
названието Рски-която носи

шо и
рху роили в пясъчен

обраснал в мъх и ли-

чешма. Тя вече отдавнана
външен изглед, запазс-ияма

са само тръбите, от кои-ссга
шеи.

ни
студена вода. И днесто течеВ селото почти и няма за- 

които да се съди за 
селото. По пре-

идеята водата да сеостава
селото. С най-голе-писи, но доведе в

миналото на 
дание се говори за минаване 
на кърджалии, които вади- 

иа свстиите по стс- 
„Св.

се помни Алилкоми зли ни
билюкбаши.

През 1887 година бушува 
пожар и унищожали очите 

попиете 
Богородица“. Тия събития са 
били около 1750 г.

«огроменна черквата цялото имуществова почти
Почти десет годииа болото. Страница 11
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от петък до петък във вашия град© 91*к-*

Хандбал „Транспортното“ йена нови линииНеизползвани
възможности

тието ще постигне завидни 
резултати.

За сега най-добре работи 
пътническият цех на пред
приятието. С оглед на това 
в предприятието са на мне
ние да увеличат броя на ав
тобусните линии. По-точно 
предприятието иска да 
крие още две линии до Бел 
град. Едната би била от Бо
силеград, а другата от Кли
сура. Но няколко пъти на 
тоя иск не е даден положи
телен отговор.

За отбелязване е, че тран
спортното е едно от редките 
стопански организации в ко
муната, в което работниците 
получават пълни лични дохо
ди. Между другото тук сред 
ният личен доход възлиза на 
1.300 динара.

Тази година по-добре рабо 
ти и тавораният цех на пред 
приятието. И за него сега е 
намерена сигурна и постоян 
на работа. От 19 камиона, с 
които разполага транспорт
ното, половината работят на 
изграждането на пътя към 
Босилеград, а останалите об
служват „Алфа“ от Враня и 
строителното предприятие 

„Рад“ от Белград.
Най-слаба точка в предпри 

ятието е ремонтната работил 
ница. С оглед на вложените 
средства за изграждането и 
оборудването й, тя все още 
е слабодоходна, защото сво
ите мощности не ползва из
цяло. Тя ще бъде рентабил
на единствено ако разппгри 
дейността си и започне да въ 
рши услуги и на „трети“ ли - 
ца. Обаче, за тази цел са не* 
обходими по-квалифицирани 
кадри. Освен това в работил 
ница все още не е изнамере
на най-подходяща организа
ция за работа.

970.000I зацията възлиза на 
динара.

Това е гаранция, че до 
края на годината предприя-

Босилеградското транспо
ртно предприятие през пос
ледните два месеца с осъще
ствило рекордна реализация 
Само миналия месец рсали-

IОсвен това, хандбалистите 
нямаха свой терен, където ре 
довно да тренират. Отнача
ло тренировките се провеж
даха в училищния двор, а 
по-късно трудно можеха и 
там да се организират.

Също така нямаха треньор, 
който редовно и системати
чески да подготвя хандбали
стите, така че често отборът

В първенството по ханд
бал през 1971/72 година дими 
тровградският отбор „Асен 
Балкански“ зае десето място 
между състезаващите се 12 
отбора в Източна сръбска 
хандбална група. Всъщност, 
димитровградските хандба- 
листи си осигуриха място в 
тази група едва в прсдпосле 
дния кръг, когато като гости

На Босилеград трябва 

бензостанция
ОТ-

Автотраиспортното предприятие в Босилеград пред
приема мерки тази година да построи бензиностанция за 
свои потреби и за потребите на града. За тази цел то ве
че преговаря с предприятието „Ина“ от Загреб.

Изграждането на обекта ще коства около 500.000 ди
нара. Средства що осигури транспортното предприятие, 
но се очаква значителна помощ от общината, от пътния 
фонд.

Годишно в Босилеград сс израходват около 2 мили
она литра нефт, 500.000 литра бензин и известно количе
ство масло и гориво за нефтови печки.I в. в.

Ш МЕМОК1АМ

1[ АСЕН А. ЧИПЕВ

. На 6 юли т.г. след кратко 
боледуване на 64-годишна 
възраст почина АСЕН А. ЧИ
ПЕВ, дългогодишен препода 
вател в основното училтце 
„Георги Димитров“ в Босиле 
град.

Другарят Асен Чипев бе
ше между редките просвет
ни дейници и труженици на 
културното и просветното 
дело в Босилеградско, който

I ствуваше, когато хорът, съ
ставен от пионери, гимнази
сти или членове на профсъю 
зната организация работеше 
успешно.

През последните месеци 
другарят Чипев работеше у- 
силено и с любов, въпреки 
че здравето не му позволява 
ше много. Сякаш бързаше 
да изпревари смъртта, която 
го дебнеше... И тя го поко
ен за няколко дни!

Стотици граждани от Бо
силеград и околността, учени 
ци, студенти, просветни ра
ботници достойно изпратиха 
другаря Чипев. Те останаха 
с дълбока скръб в душите 
си, пазейки спомена за една 
благородна душа, темпераме 
нтен дух и неизчерпаема ене 
ргия. Целият житейски път 
бе пронизан от желанието 
да облагородява, да даде вси 
чко от себе си за прогреса 
на обществото.

Десето място — малко според възможностите

победиха хандбалистите от 
Свърлиг. В последния кръг 
на свой терен с победата пад 
„Гердап“ димитровградчани Има услов-ия 
само потвърдиха правото си
в следващото първенство да Обаче в новото първенство 
се състезават в същата гру- хандбалистите от Димитров- 
па- град далеч по-организирано

Върнахме се към драмати и съответно по-добре да се 
чния край на миналото пър- представят. След асфалтира- 
венство, за да се запитаме: не на терена в градския 
могат ли димитровградските парк, получават свое 
хандбалисти да бъдат довод ще. През летните месеци о- 
ни от постигнатия резултат. кончателно с решем и въпро 

На пръв поглед — могат. са за треньор ,тъй като съ-
В източна сръбска хандбал- щият бе на специален курс
на група се състезават отбо- за треньори по хандбал
ри от градове, които някол- От друга страна, след да- 
кократно по чйсленост над- дените от републиканският 
минават Димитровград - СОФК-а (Съюз на организа-
Пирот, Враня, Бор, Проку- циите по физическа култура)
пие,... Но балансът показва средства в стойност от 150
твърде скромни резултати: хиляди динара значително
четири спечелени и две сре- могат да се уредят терените
щи играни наравно, и всич- и направи съблекалня, каква
ко това на домашен терен. то в момента няма. Общин-
А само една победа настра- ската организация на СОФК-
на. Разбира се, и няколко а разполага с известни сред-
пропуснати шансове да се Ства за финансиране на
спечелят почти още толкова спорт. Доколкото се ангажи
рещи на свои и на чужд те ра и някоя стопанска органи

р ' зация като вземе покровител
_ СТВо наА тоя отбор, следова-

Кои са причините телно и финансовият въпрос
За сравнително слабия ре- 2“ представлява ПР^-

™о1™,^Л'НаПраВЯТ Оптимизмът пред новото
н$оКх^аАСКИТе ха.НАбалисти първенство ще бъде оправ- 

33 °ЛеА Аан само а™ действително ТТ^|« първенство; окончателно се решат орга-
необхолимятИЧК°п липсваше низационните проблеми, кои 
^еорхедимата организация, то през миналото пъпвенст- 
чувствуваше се отсъствието во замалко щяха да костват

сс съставяше в навечерието 
на срещата.

игри-

Стоян СтанковI В. В.

На 21 юни, след тежко и мъчително боледуване, 
на 85-годишна възраст починатоя I Христо Андонов РодуловАсен Чипев

десетки години популяризи
раше музикалното изкуство 
и обучи повече поколения у- 
ченици и младежи.

Природния си талант и из
вънредното влечение към му 
зиката, чрез упорит труд и 
самообразование успя да из 
дигне до такава висота, че в 
тази област постигаш* зави
дни резултати, с които 
го помнят

I Груинци, Босилеградскоот с.
Зловещата смърт 

незабравимия баща, дядо 
пора на нашия дом и бащински 

Твоята честна

отне от нашите сърца никога
и прадядо, който беше о- 

се грижеше за нас.
да те издуша не заслужаваше 

мъчват тежките и неизлечими болести — 
и атеросклероза. •

Спомените

гангренаще
десетки поколе

ния, негови ученици.
Другарят Чипев 

теше и равноправно разиск
ваше с вишисти в най-разли 
чии области

за теб вечно ще останат в сърца ни.
много че-Ст. Н.

- . ■ - — философия, 
литература, медицина. Но не 
гова специалност, любов и 
вдъхновение беше музиката. 
В скромната квартира на се 
мейство Чипеви навсякъде 
може да се намери най-раз
нообразна и богата литера
тура от областта на музикал 
нотб изкуство.

Като същински 
най-голямо

Опечалени:
син Борис, дъщеря Ажура, 
Даринка, сестра Райна, зетове То
шо и Митко, внуци Васил, Мари- 
ка, Цона, Риста и Райна, правнуци 
Бобан, Таница и Сладжана, 
гобройни 
нати.

снахаI
И МНО

и по»-I роднини, близки
ентусиаст 

удоволствие чув-
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или работи на митницуту не 
знаем елем тия човек йе по- 
шъл къмто тебе.

— Леле кой ли йе тия — 
оте се на женуту?

— Ти па кока га не знайеш 
та се гграйш. Па това ти йе 
комшията що работи у пог
раничното — рече ню га йед

Курсиви

Това не е нищо...
на.

— Аде не заноси се па ти, 
он човекат с мене нейе про- 
оратил ни две думи откико 
се досели у нашу зграду.

— Море тия кикъв йе ско 
ро че ти шъпне, ама пази и 
да те не уапе.

Тека завършите с туя не- 
весту и она си отиде весела, 
Другете остадоше да чекаю 
на ред. У дворат събрале се 
невесте и си орате:

— Млого погаджа. Айде 
ма ни друго, ама кико ми па 
погоди дека сам млого беген 
дисала йеднога високога чо
века с мустачи и дека тия чо 
век йе млого любезан с ме
не ка ме сретне.

— Да ли па за сваку оди 
нас разказа понеща роднина 
та на бугаркуту. Она йе.же
на без рабуту, цел дън смуд 
за по чаршиюту, знай е ньи 
прескакалата па ню йе рас- 
прайила.

— Море мани ти това, зна- 
йе си жената — рече йедна 
па си отиде.

Тека беоше сви доволни и 
вражалицата що свак дън йе 
де печено и горубийе и узе 
некой динар и невестете с 
благете думе.

След дълго съвещание председателят на Общин
ската скупщина в Димитровград, очевидно 
рен каза:

— Цел ден приказвахме, 
какво се договорихме.

Това не е нищо. Понякога

преумо- Увозно гледаме 

у каве
а накрая не знаем за

и на по-виооко рав
нище се договарят по цяла година, и едвам тогава 
установяват, че не знаят за какво са приказвали.

ЗВОНСКИ ТРИЦИ
По Цариброд овия дни се 

беше разчуло, че йе дошла 
йедна вражалица из Буга- 
рию коя гледа у каве и све 
погажда. Че ти погоди ка
же и кво си сънувал начъс- 
ка и кой ти йе душманин и 
кой мисли на тебе и куде че 
идеш. Кажу човеци саде що 
не знайе ка че умреш.

У туя ижу куде йе она свъ 
рнула кико при Вангу. Жене 
чекаю наред да улезну — йе 
дне седу у дворат, друге, ко- 
йе су позакъснеле чекаю на 
путат. Муну се и я тамо — 
нейе за друго ама за саир. 
Улезо да потражим сайбию- 
ту кико да га питам неща, 
защото она не гледа у каве 
на мужийе. Погледа койе су 
се насъбрале да чекаю 
ред. Коджа жене и 
вам, познавам ньим и мужи 
йе. Кочка оди ньи младе же
не — оди трнйесе до четире 
се године. Гледам през пен- 
джарат събрале се окол ма- 
суту пешес жене. У средуту

вражалицата. На масуту са
де оди пиле млеко нема — 
шумку ли нечеш, кобасйце 
ли нечеш печено пиле, тор- 
те, горубийе — кво ти душа 
сака. Вражалицата кърка ли 
кърка. А и пара пада — у го 
тово. По колко даваю жене
те не знам, елем даваю да 
си чук» късметат. А она йед 
на итра жена, знайе кикве 
благе думе да им каже. Гле 
дам върти вилджанат медж 
пърсти на све стране, мъца 
неща, усмива се под мустак 
па тиче ню рече:

По повод някои нежелателни прояви в звонска- 
та кооперация е направен преглед на досегашната 
работа и е установено, между другото, 
гли да намерят следите на някакви трнци. Знае се, 
че ги няма, но къде са?

Не се досетили: изяли ги плъховете по магази-

че не са мо-

ните.

ОНОВА НАЙ ...
-

Когато вече не знаеше какво да каже за работа
та на кооперация „Единство“ в Бабушница, един от 
участвуващите на Втората конференция на рК на 
Съюза на комунистите отсече:

— Тук ни най-умният не може да бъде умен!
Откъде на къде, когато кооператорите отдавна 

вече са забравили онова — умен, а е останало само 
НАЙ, и не знаят към какво да го насадят.

— Жено, млада си убава 
си. С мужа не живейеш до
бре. У дом ти некикво теж
ко бреме — те това ти йе ту- 
ва нспупченото. Да ли 
оди по друге жене или 
пияница не видим добре, ама 

с тебе 
мло

он
йена- 

позна-
видим сигурно дека 
ретко спи. Елем за това 
го да те нейе грижа. Зади

МЕРКИ ЗА ЧИСТОТАТА

За хигиената на Босилеград не държат сметка 
ни предприятията, ни гражданите, нито санитарната 
инспекция. А от нечистотията не са доволни и гра
жданите, н онези от предприятията, и онези от ор
ганите на управлението, и санитарната инспекция.

Обаче всички искат да се спасят от тази напаст. 
Изглежда спасението е да си сложат розови очила 
и носни кърпички на носа па нека е наздраве.

А със здрав ние, 
Манча с-р.

тебе йе станул човек у уни- 
форму — дали йе овицерин

Любопитни факти
... когато лястовичкнте летят високо.

ЛОШО ВРЕМЕ МОЖЕ ДА СЕ ОЧАКВА...

... когато цветнпте обръчи около луна
та са малки;
... когато се виждат ясно контурите на 
възвишенията;
... когато в гората се чува всеки звук;
. .. когато рано сутринта звездите необн 
кновено трептят;
... когато паяците напускат своите мре
жи н се крият;
... когато мухите и комарите хапят не
поносимо;
,.. когато овцете търсят по-ннскн паси
ща;
... когато лястовнчкнто летят ниско.

СТРОЯТ ПО СВОЙ ПЛАН ХУБАВОТО ВРЕМЕ МОЖЕ ДА СЕ О- 
ЧАКВА...В самия Босилеград частниците малко държат 

сметка за градоустройството и строят каквото им 
се ще и където им се ще, а след това допълнител
но търсят позволително за строеж. А като послед
ствие службата за урбанизация е принудена да изме
ня самия план, па дори и изгледа на отделни пла-

... когато през нощта в гората е чувст- 
по-топло, отколкото в полето; 

нощем се изкачим на висо- 
и изведнъж почувствуваме то-

витслно
... когато 
ки места 
пъл въздух;

нирани улици.
За да се освободят от такива приспособления и

всеки да
когато през нощта на по-ниските ме

ста и котловини се образува мъгла, коя
то след изгрева на слънцето изчезва;промени по-добре ще бъде да изчакат 

строи каквото е намислил и тогава, въз основа на 
конкретното положение да направят дефинитивен 
градоустройствен план на Босилеград. Тогава сигур
но няма да има провинители.

във вечерните часово комари... когато 
то „танцуват“.

овцете търсят по-високи паси*... когато 
ща;М. Б.

паяците усилено плетат свои*... когато 
те мрежи;

/-/лли, цемиле слеЦойОР-хвгчалр С-вЗамразени
&.ряВг л.Ш-п'57

/
Ч$Т. ПЕТРОВ

БурВ 

он^и
I

-

[иНСПЕК7]1ЛЛ&-4 с,.
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Наши туристически места

В ЛАСИНСКОТО ЕЗЕРО, което поради прекрас
ната природа наричат още „Сръбски Адри го- 
тик" се намира на 1.200 метра височина. То е

незаменимо туристическо место, свързано със съв-
врсменен път с по-близката и далечна околност.

Хотел-ресторантът с депанданса е реконструи
ран и възобновен и Власннското езеро е добре под
готвено за тазгодишния туристически сезон. Уреден
е и плаж недалече от хотела, а краГгисго се нами
ра ресторант с тераса.

Езерото в широк лък е обкръжено с прекрасни
планински лигвади прошарени с хубави борови и

Наясно езеро ви очаква
ДОБРЕ УРЕДЕН ПЛАЖ. РАЗ

ХОДКИ ИЗ БРЕЗОВАТА И БОРО-
брезови гори, които дават възможност за разходка
на туристите и екскурзиантите. В А ГОРА. ЛОВЕНЕ НА ПЪСТЪР-

Гостите имат на разположение повече моторни ВА. ПАНСИОН ОТ 52 ДО 57 ДИ
НАРА ПРЕЗ СЕЗОНА.лодки за кръстосване по езерото. Позволен е и ри

болов с въдици на пъстърва при заплащане на опре
делена такса.

Отзоваването на гости не е ка-
что се очаквало. Моментално има
•вободни места в хотел-ресторанта
с депанданса на хотелиерско-гости

„Ба л-лничарското предприятие
кан“ от Лесковац, както за юлиВласинско езе

ро е дълго 12 км, така и за август месец.•иироко 1—3 км,
Власннското езеро, обаче все-с повърхнина от 

13 км2. Надмор- кидневно е препълнено с излетни-височинаска ци от Враня, Лесковец, Ниш, Ско-1 200 м. Средна годиш- пие и др. околни места. Те особена температура
но много идват тук в събота и не-на въздух

ся 6,5°С. Макси-
а изна-

деля.
мална температу-

На ония, които искат добре да+ра
23°С.

се движи
си отпочинат и да си поправят

Власинскоздравето, предлагаме
езеро.

М. Величков

гато с риба: 
калифорнийска и
охридска пъстър
ва, бели амур, лиКъпане, плува

не, гребене, вет- олян и къркуш-
ка.роходство и оста

нали спортове
на вода могат да
се упражняват *почти през целия

летен сезон.
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