Сесия на Общинската скупщина в Босилеград
ОТБОРНИЦИТЕ на двете камари на Общинската
скупщина в Босилеград, на сесията от 31 юли разгледаха
множество важни въпроси. Обаче най-голямо внимание
привлече актуализиращия се отново въпрос с изгражда
нето на язовира в Горна Лисина и положението на зе
меделската кооперация в Долно Тлъмино.
На дневен ред бе поставен и приет обществения
договор на критерии за съгласуване на личните доходи
в обществено-политическите, трудовите и стопанските ор
ганизации в общината.

Стопанските проблеми
на преден план
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Югославско-българско сътрудничество

В България - без паспорт
Въз основа на споразуме
нието между правителства
та на СФРЮ и НРБ за зад
гранично движение на ли
ца, югославски граждани,
които живеят до двадесет
километра от границата, от
6 август т.г. ще могат да ми
нават югославско - българ
ската граница без паспорт, а
със специална книжка, изда
дена от страна на Секрета
риата на вътрешните работи.

Границата може да се ми
нава един път през месеца,
относно дванадесет пъти го
дишно, и то само в грани
чен пояс от двадесет кило
метра (на българската тери
тория). Гражданите имат
право със специална книжка
(пропуск) да остават четири
дни на българска територия.
Десет_ дни могат да остават
в особени случаи (смъртни
случаи, болест, сватба и т.н.)
въз основа на одобрение от
българските власти.
Специалната книжка за
минаване на югославско-бъл
гарската граница се издава
на срок от четири години,
а след две години трябва да
се продължи. Лица по-мал-

ки от шестнадесет години
могат да пътуват с родите
лите си.
Всички лица, които живе
ят на територия на димит
ровградска община имат пра
во да минават границата с
пропуск. Гражданите могат
да се обръщат за пропуск и
към местните
канцеларии.
Молбата трябва да бъде от
правена до СВР. Пропускът
струва осем динара.
Лицата, които минават югославско-българската грани
ца, не са задължени да об
менят пари, а също ще имат
известни митнически улеспения.
Л. Д.

СРЕЩАТА ПРИ ДОЛНИ
КРИВОДОЛ
На срещата, която се проведе край Д. Криво
дол на 30 юли, по преценка на комисията за свиж
дане са били около двадесет и пет хиляди посети
тели. На срещата са били около двадесет хиляди
български и около пет хиляди югославски граждани.
На срещата са продавани хранителни стоки.
сувенири и са правени гостилничарски услуги от
страна на „Балкан” от Димитровград и някои пиротски предприятия. На срещата са работели об
менни пунктове. Обменният курс е бил пет дина
ра срещу лев.
Тази година, за разлика от миналите, не са про
давани индустриални стоки, което е причина за известно недоволство между посетителите. С оглед
на това, че не е имало щандове с индустриални сто
ки, дадена е възможност на контрабандисти да дой
дат до лесна печалба. От страна на компетентните
органи на такива лица е конфискувана стоката и
парите.
Декорът и смиволите, с които е било украсено
мястото са били във връзка с чествуването на 80годишният рожден ден на другаря Тито и 90-годиш
нината от рождението на Георги Димитров.
А. Д.

ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЯ В ЗЕМЕДЕЛС
КАТА КООПЕРАЦИЯ „СТОЧАР“
През първото полугодие
миналата година земеделска
кооперация „Сточар” е осъ
ществила печалба от 307.094
динара. Тази година, въпре

Самооблагането на гражданшие

АСФАЛТИРАТ СЕ УЛИЦИТЕ

БЛЛГОДЛТИТЕ, след една година
откак бе въведено местното самооблагане за асфалтиране на улици и постро
яване на канализация в Димитровград,

вече са налице. Приливът на средства
даде възможност още през първата го
дина по-оргппнзирано да се пристъпи
към асфалтиране на улиците в града.

ки планираната печалба от
375.205 динара, е направена
загуба,
което
е
оказа
ло изкупуването на мл
яко.
Предприятието
е
било в състояние, изве
стно време да плаща мляко
то по-скъпо, отколкото го е
продавало, поради неформи
рани цени за продажба на
дребно. Също така в изкупу
ването на добитък е имало
по-голяма конкуренция от
миналогодишната и цените
са били по-големи, а печал
бата по-малка. Но най-голя
мо влияние за загубата е оказал машинния парк на коо
перацията. Всъщност, прихо
дите от него се осъществя
ват през третия квартал на
годината (юли, август, септе
мври), така че загубата е от
носителка и по мнение на
дирекцията на кооперация
та до края на годината тя
ще бъде анулирана и ще се
осъществи планираната пе
чалба от 750.410 динари (за
1972 година).
В кооперация „Сточар" ра
ботят 279 работника, които
са осъществили приход от
13.139.325 динара. За период
от 1 януари до 30 юни, коо
перация „Сточар" е осъщест
вила доход от 2.256.339 ди
нара, а личните доходи са
увеличени с 30°/о.

Ликвидиране но наемниците

След решението на Саадат

МИРНА РАЗВРЪЗКА
Египет
РЕШЕНИЕТО на
за изтегляне на съветски
те военни специалисти, след
първите отзвуци и изненади,
това ля го все още прикова
ва вниманието на световна
та общественост.
Защото това събитие ста
на в област, която с години
е бременна с военни опасно
сти.
Все още не може да се
налучи: какво това решение
представлява за положение
то на Близкия изток?
Новините, които тези дни
пристигат от Египет говор
ят за настъпващо спокойст
вие в страната. Кайро обя
снява изтеглянето на съвет
ските военни специалисти
като нещо нормално, което
в никакъв случай не смее да
доведе до влошаване на от
ношенията със Съветски съ
юз, „защото и между прияте
ли може да има разногласия”. При това и занапред
се слага ударение върху „ст

ратегическото приятелство”
между двете страни, което
ще рече — и занапред ще се
настоява за добри отношения
между тях.
Макар че е още рано да
се правят изводи за по-ната
тъшните политически проце
си в Египет, тези новини го
ворят, че Египет твърдо е ре
шил занапред да се обляга
„върху собствени сили”.
Паралелно с това — създа
ват се различни предпостав
ки и на по-широк фронт във
връзка с близкоизточната
криза.
И израелското правителст
во побърза да изпита пулса
на египетското правителст
во. Голда Меир тези дни ве
че за втори път предлага въз
обновяване на израелско-еги
петските разговори.
Пренебрегвайки действите
лното положение (агресията
срещу Египет и окупирането
на арабски територии) тя ли

чно апелира към Анвар Ел
Саадат, да влезне в непосре
дствени преговори с Израел,
защото сега „е правия час
за промени”. При това, не
забравя отново да отхвърли
резолюцията на Снвета за
сигурност и Генералната ску
пщииа на ООН във връзка с
изтеглянето на Израел от окупираните арабски терито
рии на Синай. Също така,
Голда Меир не съобщава кои
законни
граници счита за
граници на Израел.
И макар че Голда Меир
говори за „час за промени”
израелските
излиза, че
становища не са променени.
Призивът към Египет в се
гашния момент е по рецеп
ловене в мътно.
тата
Отговорът на Кайро, кой
то изнесе в речта си неотда
вна президентът Саадат, съв
сем естествено, бе отрицате
лен. Той отхвърли тези фал
шиви предложения.

Клисура

При ток - без ток

Нека си припомним каква
радост представляваше за
населението от клисурски
район получаването на елек
трически ток 1961 година! За
да го доведат хората дадоха
много пари, доброволни тру
додни и пот. В тази акция
беше . огромна и помощта на
граничните войски под ръко
водство
полковник
на
Шпирич.
След електрифицирането
иа центъра — ДЕРВЕН в
продължение иа няколко го
дини, едно след друго, ток

ват в района, поне по време
на годишната си почивка.
Но, уви, някой изглежда се
играе хората.
Това което искаме да съоб
щим е ставало и по-рано. Но
в по-малки размери. Тази
година, обаче, много често
се случва селищата да оста
нат без ток. Какво значи то
ва за хората, които са свик
нали към съвременен живот
мисля че не трябва да обясваме. Няма "човек в района,
който да не се оплаква от
такова нехайство на отговор

Да напомним и това, че електродистрибуцията още не
е приела нито един от електропроводйте в клисурския
район, въпреки че наплаща
похарчения ток.
В случая, има място и за
намеса от страна на отговор
ните в ОС в Сурдулица, кои
то са длъжни да се грижат
за жизнените условия на хо
рата в комуната.
М. Величков

Криминалната история с усташко - терористическата
група, от която нейните нае
модатели очакваха много по
вече, завърши. Обществеността е запозната с имената
на диверсантите, чиито намерения бяха осуетени още
на първата крачка и в пър
вите срещи с нашите хора,
които пито се уплашиха, ни
то допуснаха да бъдат излъ
гани. „Посрещането” на уби
йците, което стана в горите
край Бугойно и другаде, където се появиха, е добра по
ука за диверсантските цен
трове и техните финансиери
в чужбина.
Някои вестници в света,
самоинициативно или
не,
посветиха на тази разбойни
ческа банда много по-голям
публицитет, отколкото тя за
служава. Като чели са изгу
били от предвид, че национа
листическият билет, с който
терористите търсеха подкре
па на терена отдавна не е ва
лиден и че междунационалния диалог в нашата страна
се води по самоуправителнопри
демократичен начин,
взаимно разбирателство и
толеранция. В атмосфера, в
която отново се потвържда
ва братството и единството
в съзнанието на младото по
коление, терористите може
ше да бъдат посрещнати са
мо като презрени агенти, имащи лоши намерения и це
ли, желаещи да разрушат и
най-основните чове(ики сво
боди в тази страна.
Наистина, режисьорите на
тази акция внимателно са под
готвили нечестната си зами
съл. Може би са имали за
цел в разгара на туристиче
ския сезон да направят г/уматоха и по този начин да
помогнат на конкуренцията
на различни страни в света,
за да получат модерно оръ
жие, старите изкуфяли. уста
вки терористи се опитали да
доведат нови, млади хора, и
да ги „хвърлят” в страната
да правят безредие, подгря
вайки ги с празни приказки
за положението в Югосла
вия и опитвайки се на тази
групица наемни убийци да
припишат политически мо
тиви. Тези намерения биха

Образи от революцията
ФИАИП Кляич е роден
на 2 май 1913 година в село Тремушняк, в Бания. Дет
ството му било горчиво. То
ва му донесе Първата свето
вна война, а младостта тру

и политически напълно оп
ределен. Той работеше тога
ва в Урсовите синдикати, в
които влезе още като два
десетгодишен младеж, при
общавайки се към ония кому

ФИЛИП КЛЯИЧ
ФИНА
Сградата на ВЕЦ „Власина”
получиха и селата и махали
те: Стрезимировци, Грознатовци, Драинци, Сухи дол,
Пеина, Дебели дел, Савина и
Гаджина. Акцията не ще
спре докато не се електри
фицира целия район.
Домакинствата в електри
фицираните селища се обза
ведоха и с електрически уре
ди: радио апарати, телевизо
ри, електрически печки, хла
дилници и пр. По такъв на
чин те осъвремениха живота
си. Това нещо привличаше
и онези клисурци, които се
бяха отселнли във вътрешно
стта на страната ни, да ид-

ните. Никой не е намерил
за добре да даде каквото и
да е обяснение по въпроса.
Отговорните в електродистрибуцията в Лесковец си мъ
лчат.
За тези другари не важат
изглежда никакви докумен
ти, които изискват правилно
отношение към труда и скъ
сване с бюрократическо-технократхгческото отношение
към него. Тази година пък,
е година на усилия за покачествено производство и
по-голяма продуктивност, за
тях изглежда е „алай-бегова”
слама.

дна. Жизненият му път беше кратък — тридесет годи
ни, а периода на революци
онна дейност и борба още
по-кратък — десетина годи
ни. Но и за така кратко вре
ме Фичо много направи за
възтържествуваш на идеите
на неговата класа, за осво
бождението на нашите народи и победата на нашата
социалистическа революция,
защото в борбата участвува
активно.
Когато през 1936 година
бе приет за член на ЮКП
Филип Кляич беше идейно

нисти и съзнателни работни
ци, които по покана на Пар
тията започнаха да влизат
в Урсовите синдикати за да
раоотят в тях за единството
на работническата класа.
Филип Кляич бе приет в Па
ртията в оня преломен момент, когато ЮКП под ръ
ководство на другаря Тито
организира акция за създа
ване на широка революцио
нна акция начело с работни
ческата класа. При такива
условия Филип Кляич изра
сна в партиен работник и
революционер, на когото
борбата стана съставна част на живота.

смиполучили планирания
съл ако „неканените гости”
очаквания
бяха намерили
прием от нашите хора на те
рена. Може би на терорис
тите им е говорено, че ще
бъдат посрещнати с радост,
че тяхната мисия е важна,
че с пари ще спечелят слава и подобни. Но всичко това е било излишно. Краят
на тази бандитска акция е
най-добрият отговор на орга
низаторите на диверсията.

Нашите граждани прояви
ха неимоверна готовност ре
шително да се противопоставят на подобни опити. Без
тази готовност бандитите ве
роятно биха имали повече
възможност да устоят. Фак
тът, че никой — когато бе
необходимо — не се колеба
еше да изпълнява задачите в
борбата срещу тази група,
че между най-активните бя
ха именно ония, от които
разбойниците очакваха раз
бирателство и сътрудничест
во, съвсем ярко говори за
патриотизма на нашите хо
ра. А такъв отговор може да
очаква всеки наемник, все
ки похитител, който посегне
върху свободата на нашата
страна. Опитът на бандити
те да внесат безредие пред
ставляваше и непредвидено
изпитване на това съзнание
в една част на страната и
показа извънредната реши
мост и смелост на хората от
тоя край да се противопо
стави на всяко нападение въ
рху придобивките на наша
та революция. Затуй това е
урок за други, а не за нас.
Трябва да кажем, че граж
даните на Югославия като
която
миролюбива страна,
има добри отношения с вси
чки страни, желаещи мир и
сътрудничестравноправно
во, трудно могат да разберат поведението на някои
правителства, които имат то
лерантно държание към под
готовките и обучението на
такива групи на своя тери
тория и с гостопримство си
ги насърчават към нови терористически действия сре
щу Югославия и нейните гра
ждани.
(Според „Комунист”)

През 1937 година той ста
на член на Окръжния коми
тет на КЮП за Белград. На
годишното събрание на син
дикалната организация на
кожарските работници, със
тояла се на 20 февруари 1938
година в Белград той бе из
бран в ръководството на ор
ганизацията. Три месеца по
късно, на 23 май, той гово
ри на събрание на обущар
ските работници в Белград
като ги призва да стачку
ват, защото работодателите
отказаха да подпишат коле
ктивния договор. След два
десет дни стачката завър
ши с победа на работниците.
През 1938 година Филип
Кляич се ожени за работни
чката на нишката фабрика
Джурджелина Динич, по-къ
сно една от най-активните
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Земеделието и стопанското развитие

Значението на селското стопанство за икономическото
развитие на Димитровградско община
В досегашните четири продължения представих
ме в общи черти каква е била ролята и мястото на
земеделието в досегашното развитие на комуната.
Посочихме и съществените фактори за нататъшно
то му развитие. Един от тях е организираността и
готовността на обществения сектор на земеделието
да бъде носител на съвременна стопанска дейност
и да съдействува за развоя на частния сектор, за да
го подготви за пазарно производство.

тензификация на производ
ството, гледана през потреб
лението на изкуствен тор на
един хектар площ:
Район

Площи
обработ.
СР Сърбия
270
Камара Ниш
85
Алексинац
146
Димитровград
41
Бабушница
18

орни
355

117
179
61
22

Общественото селско сто
Имуществото тук идва на
панство в Димитровградско
второ място по големина в
днес е представено в лицето
бивша Нишка околия, вед
на земеделска кооперация нага след обработваемите и„Сточар '. От началото на ра
моти, които притежава об
звоиния период на 1966—70
ществения сектор в Алекси
година тя работи като един нац. Във всички други общи
на кооперация след обедине ни има по-малки имения в
нието на всички дотогаваш обществения сектор. Но тук
ни кооперации от комуната. има нещо, което е съществено.
През този период коопераци Структурата на имота е твъ
ята постигна сравнително ви рде неблагоприятна в срав
соки темпове на растеж
нение с другите общини, уд(18,6%). Но въпреки този по- ребнеността също, а към то
казател има мнения, че в ва се придава и бонитетът
производственото сътрудни на почвата. По този причини
чество (кооперацията) меж- не е все едно да се разпола
ду селянина и земеделската га с орна земя от 9.610 дека
кооперация не е имало осо ра в Алексинац и Димитров
бено забележителни резулта град. Резултатите, които се
ти. Нека в момента изклло- постигат също са различни
чим всички субективни мо и несравними. Но тъкмо те
менти и работите да гледаме могат да послужат като со
реално. За да се приеме то лиден аргумент, че земедели
ва мнение и да стане кон- ето от низините не бива' да
статация за едно явление, се изеднаквява при кредити
трябва да се каже нещо по рането, премиите и гаранти
вече за условията, в които ра раните цени със земеделието
боти кооперацията. В по-на от планинските райони.
татъшните анализи пък след
Специфичните условия на
ва да се открият причините, стопанската дейност — виси
които обуславят проблемите ната, климатическите усло
на организираното имущест вия, бонитетът, ерозиите са
во на селскостопанското про природни условия и те влия
изводство — т.е. на общест ят върху организацията на
производството и на край
вения сектор.
Като се изхожда първо от ния резултат. На друга стра
основните потенциали на об на пък инвестициите за ин
ществения сектор на земеде тензификация на производ
ството, които се обуславят
лието, вижда се следното:
1. Големина на имота (об от материалната сила на пре
работваеми площи) е следна дприятието и от неразвитост
та на района са по-ниски от
та през 1971:
колкото в развитите райони
— ниви и градини 9610 дек. — а това също има отраже
ние
върху икономията на ра
20 дек.
— овощни градини
0 дек. ботата.
— лозя
Ето някои показатели за
2170 дек.
— ливади
постигнатата степен на ин11.800 дек.
Общо

Данните са от 1971 и са
изразени в килограми
на хектар площ
При това положение, кое
то е резултат на материална
та сила, не може да се оча
кват по-големи добиви.
2. ОБОРУДЕНОСТТА на
обществения сектор на земеделието тук също е слаба,
като се сравни с положение-

за член на най-висшето во
енно ръководство на Сър
бия — за член на Главния
щаб на народноосвободителните партизански отряди.
„Носим ви, другари, радост
на вест — казал той на 26
юни 1941 година на съвеща
нието на Окръжния коми
тет за Валево — ЦК на на
шата Партия взе решение
да се вдигне въстание цротив окупатора и домашните предатели."
Фичо схванал логиката на
войната и революцията не
само с ума си, но и със сър
цето си. Работил и се борил
храбро и успорито. Постоян
но бил в движение, тичай
ки от един край на Сърбия
до друг, от един отряд в
друг. Преминавал е и по 40
километра пеша, през нощ,
по дъжд и кал, за да стигне там където е най-трудно, където е трябвало наймного да се помогне. Говорил на митинги и подкаивал хората да влизат в отрядите под знамето на Пар
тита. Фичо навсякъде стивреме
намира
гал
и
намиТой
всичко.
за
рал време да поговори с
другарите си, да говори на

събрания, да напише док
лад, да организира партиза
нско нападение.

жени-комунисти. С нея е
споделил много сурови ча
сове на нелегалната дейно
ст, но и радостта на активен
участник в революционната
борба.
През същата година той
посети Зайчар, Бор, Валево,
Ниш и други градове в Сър
бия. В тези градове той се
свързва с партийните орга
низации и прогресивните
работници. В Ниш бе из
бран и за делегат Конгреса
на кожарските работници.
Филип Кляич бе несъкрушим комунист. Когато бе
арестуван през 1940 година
на път за Долни Милановац
с куфар пълен с нелегални
материали, беше много из
мъчван в затвора. От стра
шен побой той загубил съзна
ние. Пред Вуйович се явя
вал, носен на ръце от него
вите полицаи. Той отгово
рил на Вуйович: „Зная кой
ми е дал материалите, но
не искам да кажа. Аз съм
комунист".
След априлската война
Филип Кляич започна да ра
боти за подготовка на въстанието. Той бе наименуван
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то на организациите от ни
шката камара, а процентът
на изхабеността на съобра
женията и машините (15—20)
не позволява да се осъщест
ви по-голяма продуктивност.
Инвестиции за подобряване
на оборудеността, които са
влагани досега, не са могли
да задоволят най-основните
нужди. Това пък се отразя
ва на разнообразието на коо
перативните отношения с зе
меделските производители.
До 1975 година биха били
нужни около 9.818.000 дина
ра за оборудване, а от тях
6.021.000 са нужни за основни средства. Ако това се осъ
ществи, биха се създали ус
ловия за по-интензивно раз
витие на дейностите, с кои
то трябва да се занимава то
зи сектор. В по-нататъшната
инвестиционна политика на
кооперацията ще е от значе
ние как инвестиционна по
литика ще водят банките по
отношение на условията на
кредитирането, защото се ра
зчита на 43% кредити. До
сегашното кредитиране не е
било селективно и най-малко
се е държало сметка за специфичностите на земеделие
то, за условията на планин

ските райони в слабо разви
тите райони, а това следва
да се промени в следващия
период.
Иначе неразвитите краи
ща, към които спада и Ди
митровградско, въпреки из
вестната интензивност в раз
воя, имат слаби изгледи да
достигнат средното равнище
на развоя в Републиката.
При това, щом значителен
процент от населението се
препитава от земеделие, то
гава с мероприятия от ико
номически характер за раз
воя трябва да се създадат ус
ловия за пазарно производ
ство. В противен случай до
1975 година в този район ня
ма да може да се постигне
ни половината от национал
ния доход на глава от насе
лението, който се предвиж
да за СР Сърбия в Средносрочния план (1.000 долара).
Естествено тук не се прене
брегва и настойчивостта на
самите земеделски коопера
ции.
Младен Димов
СЛЕДВА

В нишка армейска област

ГОЛЯМ ОТЗИВ НА КЪРВОДАРИТЕЛИ
Отделът за трансфузия
на кръв при Военната бол
ница в Ниш в първите шест
месеца в настоящата година
събра от "войниците и ста
рейшините, доброволни кръ
водарители,
1500
литра
кръв, с което осигури право
временното лекуване на ония, на които тази ценна те
чност е необходима.
С години екипажа за тра
нсфузия на кръв при Воен
ната болница в Ниш отбеля
зва завидни резултати и ус
пешно води хуманната ак
ция по събиране на кръв,
без която е немислима рабо
тата пито на една съвремен
на болница, а особено хиру
ргнята.
Благодарение добрата ор
ганизация, техническата обзаведеност и подвижността
на екипажа, сътрудничество
то с коменданствата, подде
ленията и ведомствата на

През първата неприятел
ска офанзива другаря Тито
дал задачата на Филип Кля
ич да организира отбраната
по направление на Валево.
В началото на ноември Фичо бе тешко ранен в гърдите.
В това време започна и от
стъплението на партизаните
в Сърбия.
В Руло, в деня на форми
рането на Първа пролетар
ска бригада, на която стана
нолиткомисар, Фичо с вър
зана глава говорил на парти
заните за тежкия и славен
път, който ги очаква, а след
това дал думата на Върхов
ния командант другаря Ти
то.

Фичо загина внезапно на 5
юли 1943 година в освободения Знорник от куршум
на предателите, които се на
мираха от другата страна
на Дрина.
Провъзгласен е за наро
ден герой на 25 септември
1944 година по предложение
на другаря Тито.
Андра МИЛАНОВИ1!

Нишка армейска област, ка
кто и на големия отзив на
войниците и старейшините,
този примерен колектив за
шест месеца успя да събере
1 500 литра кръв. В тази ху
манна акция, като по тради
ция, най-масов бе отзива на
войниците от подделенията
на Вукое Джорджевич, Бра
тислав Стошич, Божко Вой
нович и Драгич Грандов.
Особено признание заслу
жава и капитан Суля Дйедо
вич който досега двадесет
пъти е дал кръв. Всички во
йници от неговото подделение имат червени книжки
на кръводарители. Също тата на двадесетина войници,
които над пет пъти са дали

кръв, в знак на признател
ност са връчени златни и
сребърни значки. На добро
волните кръводарители след
даване на кръв се дава посилна 700 гр. - калорична хра
на, получават и по три дни
свободно, както и два дни
по-рано да напуснат армия
та за всяко даване на кръв.
Трябва да изтъкнем и то
ва, че станцията за трансфу
зия на кръв при Нишката
военна болница твърде тяс
но сътрудничи и със Завода
за трансфузия на кръв в
Ниш и войниците са спаси
ли много човешки животи.
Подполковник
Милорад Лешевнч

Масово обучение
на неплаващи
Командването на Нишка
армейска област в договор
с „Партизап” в Социалисти
ческа република Сърбия и
Общинската
скупщина в
Ниш, в рамките на тазгоди
шпата акция ,да научим да
плаваме" организира масо
во обучение за нсплавагцн
във всички подделсния. Обу
чеиието ще продължи до
края па август.
Всяка година военна повин
пост отбиват множество мла
дежн, не знаещи да плават.
Съвременното военно обуче
мие, над всичко, търси пъл
на физическа подготвеност
п издръжливост на войници
те и старейшините, необхо
дими при овладяването па
естествени и изкуствени пре
пятствня, към които се числ
ят н реките.
Договорът с „Партизаи"
вече се претворява в дело. В
басейните па военните нодделепня в Ниш в пълен ход е

обучението на неплаващи.
То става по време, когато
войниците са свободни.
В изпълнението на тази за
дача военните старейшини
са ангажирани и шестима
преподаватели по физическо
възпитание в Ниш. Всяка
група се обучава по пет дни.
През време на овладяване
то на техниката на плаване
то всеки войник прекарва
във водата по 13 часа. Пре
подавателите изтъкват, че
90% от обучаващите се ще
научат да плават и ще псл.у
чат званието ,делфин" и
грамоти.
С цел тази акция да по
лучи още 11о-голям размах,
па тридневен семинар ще
бъдат обучени голям брой
старейшини, конто след то
ва що ръководят с обучени
сто за неплаващи в своите
иодделения.
А. М.
Страшни I

Из нашите общини * Из нашите общини * Из нашите общини
Снабдяването

Снъп зеленчук в
Б о с и]л е град
ДО ПРЕДИ две седмици
Босилеград е бил може би
градът, където зеленчукът е
най-скъп. Доматите, както
ни казаха мнозина, се про
давали 600 и повече стари
динара килограм, а чушки
те близо толкова. В горещи
те летни дни всеки търси
нещо „провирно” за ядене.
А тук най-ооикновеният до
мат, който по други места
се продава под 200 динара
килограм, е едва ли не найскъпата храна.

V

Това явление не е никаква
новост тук. От много години
снаодяването с тези продук
ти не върви никак, макар
че има не един магазин за
зеленчук (така пише на фи
рмите;. И въпреки че въпро
сът е много стар — той и се
га не е решен.

вори, а това е истина, че не
плащал данък за оборота на
общината, но се свързал о
едно предприятие и работел
под негова фирма, като пла
щал някакъв „паушал".
Допуснем ли, че е така,
стигаме до въпроса.
Защо общественият
тор няма сметка?

Това е именно въпросът,
който очудва — защо коо
перацията или някое пред
приятие нямат

<

Кой знае как, едно магази
нче пак се яви и ето днес е
единственото което работи,
т.е. снабдява хората с дома
ти и чушки, с грозде и дру
ги овощия — разбира се
двойно по-скъпо почти, отко
лкото по други места. Но
когато няма конкуренция —
така става.
А в града се приказва: ча
стникът имал огромни печа
лби, продавал стоката „за
миг" и неговото „автобусче
постоянно сновяло по пътя
към Враня и Лесковец, за да
докарва стоки. Даже се го

Й
<
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Приходите, които е осъ
ществило строителното пре
дприятие „Градня" през пър
вото полугодие на годината
възлизат 4.221.414 динара. В
сравнение със същия период
миналата година, който са
възлизали' на 3.844.095 дина
са увеличени с 10%.
Доходът осъществен от 1
януари до 30 юни т. г. възли
за на 2.088.752 динара и той
е увеличен в сравнение с
миналогодишния, който е
бил 1.651.051 динари, с 26%.
Печалбата, която са осъ
ществили работниците от
строителното
предприятие
„Градня", в сравнение с ми
налогодишната, е увеличена
с 5%. През първото полуго
дие на тази година предпри
ятието е осъществило печал
ба от 197.727 динара.
В „Градня" има 204 работ
нйка (миналата година 195).
Личните им доходи, също са
увеличени и за първите ше
ст месеца на текущата го
са
изразходвани
дина

*

ОТ 1 СТР.
продават зеленчук, когато един частник има? А ко той
прави оборот десетина, два
десет или двойно повече ми
лиона годишно, как такъв оборот може да носи загуба
на някой обществен магазин
който при това не продава
много други стоки. А ако
действително прави загуба,
тогава каква е причината,
че частникът печели, а обще
ственият сектор губи от зе
ленчука?
При такива размишления
се стига до един извод — ра
ботата в обществените зелен
чукови магазини е лошо, ор
ганизирана, кара се „явашяваш" със снабдяването, це
ните вероятно са високи и

бота, а такива случаи
нс са малко. Но това
не значи, че ще се из
дължат, понеже съще
ствува възможност ка
сиерът да е в банката,
да е болен, или, изоб
що, да не работи по то
ва време.
Ако тръгнем от пред
положението, че в Ди
митровград са само
3% такива семейства,
това са около сто семе
йства. Ако всеки от
тях поради изплащане
на дълговете си загуби
само един час от работ
ното време, това са сто
работни часа.

1.533.211 динара за лични до
ходи на работниците. Сред
ната месечна заплата, след
заключителната сметка за
първото полугодие е 1.317
динара. В сравнение с миналогодишната, която е из
насяла 975 динари, тазгоди
шните лични доходи са уве
личени с 35%.
„Градня" е осъществила
забележителни успехи. Тя
в момента строи различни
обекти по цялата страна. На
територията на Димитров
град са в ход работите вър
ху електрификация на об
щината, както и строежът
на шосето Димитровград-Ра
дейна. Също така те вече
да за собствени нужди,
завършват управителна сгра
Освен работи на терито
рия на общината, най-забеле
жително е сътрудничество
с военната поща, за чиито
нужди „Градня" строи различни обекти на територия
на страната ни.

А. Д.

Стопанските проблеми
— на преден план

и
о

операциите. Да купят еднодве комбета и само да ги пу
снат по селата. Нищо не им
трябва много — едно кантар
че. Докато едното се зареж
да с домати, чушки и плодо
ве из поморавските селища,
другото би фучало по села
та да продава своя товар та
ка в движение. Ние ще сме
улеснени, стоката няма да
се разваля, а пари, колкото
щеш. Ама няма кой..."
Ето и тая идея не е лоша.
Един магазин в града, две
„комбета" за снабдяване на
селата по амбулантен на
чин — нова възможност за
печалба.
Но кой да е „хитрият" сега?

м. н. н.

ЗАЩО НЯМ ИНКАСАТОР?
Не рядко се случва,
гражданите от Димит
ровград да останат без
ток поради дългове
към електродистрибу
цията. Почти при всич
ки такива случаи, не
се касае за пари, а за
небрежност или оправ
дани причини. Много
хора често пъти забра
вят или нямат възмож
ност да изпълнят свои
те задължения. В мно
го семейства всички ра
ботят. Ако в
ед
но такова семейство
имат желание редовно
да внасят дължимите
суми, трябва да прав
ят това по време на ра

Делови успехи на „Градня“

Сесия на общинската скупщина в Босилеград

2

Нерегистриран частник
Още преди години, когато
излязоха нови разпоредби
за частните магазини на зе
ленчук, бяха закрити в Бо
силеград едно или две мага
зинчета. Говореше се даже,
че било добре, защото соб
ствениците богатеели от та
зи продажба.

сек

затова зеленчукът остава не
продаден.
Възможност да се снабдят
и селата
Неотдавна, в един паза
рен ден, наблюдавах хората
на пазара в Босилеград. Мно
го хора, много шарени тор
бички и все един въпрос —
има ли чушки и домати. Имаше десетина поморавски
селяни с чували чушки и в
началото ги продаваха по
500 стари динара килограм,
а когато понамаля търсене
то — ги дадоха за 250. Смет
ката сигурно им е излязла
— средно цена към 350 ди
нара.
Не споменавам го зарад
цената, а зарад хората. Тук
имаше селяни от Лисините,
от Любатите, от Тлъмино да
же. Дошли, както казаха, да
вземат някоя чушка, защото
само на мляко не се живее.
„Може да има зеленчук и
по селата — рекоха хората,
ама няма хитри хора по ко-

т^

Поради тези причи
ни се поставя въпрос:
защо цеха на електродистрибуция в Димит
ровград няма лице, ко
ето да се занимава с
тая работа? Почти все
ки град за плащане на
комунални облаги има
инкасант. Дали в це
ха за електродистрибу
Ция са разисквали за
това? Предполагаме,
че не са. Понеже, ако
бяха направили един
анализ, убедени сме, че
ще се установи, че ед
но такова лице е необ
ходимо.
А. Д.

Също така отборниците
на ОС взеха решение, с кое
то се установяват максимирани продажни цени на
стоките в търговията й ко
муналните услуги в община
та. Прие се и предложение
то при органите на община
та да се формира самостоя
телна данъчна служба — та
ка както предвиждат репуб
ликанските законопредписа
ния.
Нови преговори с ВЕЦ
„Власина"
Специално в дневния ред
на сесията не бе поставен въ
проса за решаване на вече
известния спор между босилеградската община и ВЕЦ
„Власина" във връзка с изграждането на язовир в Гор
на Лисина. Повод за това
нещо бе искът на ВЕЦ „Вла
сина”, в който от Общинска
та скупщина в Босилеград се
търси да установи общ инте
рес за експроприация на ча
стни и обществени парцели
в с. Горна Лисина за измест
вано на трасето на централ
ния път към Босилеград.
Някои отборници изрази
ха мнение, че и тоя иск тря
бва да се отхвърли и с ВЕЦ
„Власина" въобще да не се
преговаря. Обаче на това нещо се противопоставиха повечето отборници, които из
тъкнаха, че е крайно време
тоя вече усложнен въпрос да
се решава чрез договаряне.
Да напомним, че главния
спор във връзка с локацията
преГвъИрРхаов°н„^ИИаТа 3аГуби
съд на Сър
бия.

отноС°ВРП Сп ПОВеАат разговори
а
..Власина” Такива до
говори .ще бъдат устроени
най-късно до 20 август в Бо
силеград. На тях ще участвуват не само представители
на обществено - политическите организации от общи
ната, но и от Републиката
1лавен въпрос, който ще

се обсъжда на тези разгово
ри е как да се уреди, та до
статъчно количество вода да
остане за потребите на босиле
градска община. На дневен
ред ще бъде и въпроса за
компенсацията, която с из
граждането на язовира в Гор
на 1\исина може да очаква
общината и населението.
На сесията. се изтъкна, че
поради прекъсването на пре
говорите с БЕЦ „Бласина"
се е стигнало дотам, че в
момента и най-отговорното
общинското- ръководство не
е осведомено във връзка с
новите моменти в изгражда
нето на язовира в Г орна Ли
сина.
В тлъминската кооперация
— детайлна ревизия
Отборниците твърде обсто
йно разгледаха финансовото
положение в тлъминската зе
меделска кооперация, Още
веднъж се потвърди, че тази
стопанска организация е из
правена пред сериозни труд
ности. Обаче как да се наме
ри изход — отговор не бе да
ден.
Отборниците изтъкнаха, че
в случай на фалит в трудно
положение ще се намерят и
земеделските производители
от селата на целия район. На
тях копоерацията дължи ог
ромни суми за изкупен дооитък, траверси, огревно дър
во и други стоки. с»а това те
поискаха да се изнамерят съ
щинските отговорници за сти
гналото се положение и те
да оъдат поведени под нака
зание.
гглНа сесията се чуха мнения,
че своеволиято и липсата на .
отговорност преди всичко
на управата на кооперацията
са я довели до ръба на пропа
стта. С цел да се установят
всички аномалии и за да се
изчислят точно загубите, отборниците приеха предложението инспектори от
общест
вя?°т> ятеТОВ°АСТВО Аа напрабо^аТелНа Ревизия на раховГоса.КРООПераЦИЯ1аСАеА
юва
ще вземе окончател
но решение за съдбата й.
В. Велинов
БРАТСТВО
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В Босилеградска „ УСЛУГА"

Първо благоустрояването

„УСЛУГА” БЕШЕ ДЪЛГО ВРЕМЕ НАЙ-Лотттптп
ГОЕКРПППГТЛ«МНдАд БОСИЛЕГРАД. ОБЩИНАТА ДАЖЕ
ГО Б5. ПОСТАВИЛА ПОД ОПЕКУНСТВО НО СТАНА
ПРАВИ ННЕА°ЖВЕН0 ~ АГОНИЗИРАЩИЯТ СЕ ИЗ, „ СЕГА, НА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО, КАКТО НИ СъОБМИЛИОНЕАКГТдрмАлишп ДОКЕВ, ИМАТ ПЕЧАЛБА 36
ТП^ггпрдАИЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛНО

колкото ИМАТ ВСИЧКИ ДРУГИ СТОПАН
СКИ ОРГАНИЗАЦИИ В КОМУНАТА.

Пести за фабрика
— Какво ще направите с
тия печалби — попитахме ди
ректора и считоводителя, ко
гато ни съобщиха, че до
края на годината може да се
наберат 100 милиона стари
динара, а нямат дългове и
кредити.
— Няма да ни стоят под
възглавница. Парата, като
стои — умира — рече Докев. Има един замисъл да на

правим нещо по-сигурно, защото строителство е сега до
бре, а утре може да поза
глъхне. Тук не успяхме да
направим някой свестен про
мишлен обект, който да оси
гурява и работа, и средства
на населението. Причини —
безброй, но за тях да не при
казваме. Те са си наши вът
решни — отдавнашни. Та ми
слим нещо да направим, за
да ползваме дървесината. Дъ
рво колкото щеш, а така си
отива на безценица. В Сло
вения гледахме — една нищо
и никаква клонка от бука
не се хвърля, но се обработ
ва. Стотина милиона без зда
нието би ни струвал един
малък цех за паркет и амба
лаж от дърво. А сметка би
имало. Но засега още обми
сляме, набираме опит и па
ри. Може и да го осъщест
вим замисленото, за да не да
ваме дървото на халос.

да за комунална дейност.
Според плана на местната
общност в Димитровград, та
зи година трябва да се ас
фалтират улиците „Крум
БРАТСТВО ■ 4 АВГУСТ \Ш

съветът на местната общност добре сътруд
ничим С РЪКОВОДСТВАТА НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИ
ТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, И АКЦИИТЕ ИМ СА
СИНХРОНИЗИРАНИ. В ИЗМИНАЛИЯ ПЕРИОД НА 1972
ГОДИНА СЪВЕТЪТ НА ОБЩНОСТТА Е ПРОВЕЛ 4 СА
МОСТОЯТЕЛНИ ЗАСЕДАНИЯ И 3 РАЗШИРЕНИ В
ПРИСЪСТВИЕТО НА МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА
ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
Между проблемите, които
са предмет на акция са по
строяването на водопрово
ди, електрификацията на ма
халите и уреждането на цен
търа — ДЕРВЕН. И резул
татите са на лице. Трите во
допровода за ДЕРВЕН са
завършени и населението е
снабдено с хубава студена
вода. Махалите: „Пеина”,
„Дебели-дел”, „Савииа” и
„Гаджина” са електрифици
рани. Електродистрибуцията
в Аесковец готви проект за
електрифициране на Смуди
иния район, който е най-го
лям в Клисура. Махалите:
„Дебели-дел”, „Пеина”, „Ску
бина”, „Влайкова”, „Гранджина” и „Анджакова” спо
ред плана е трябвало да отпочнат с построяване на во
допроводи, обаче подготов
ките закъсняват и малка е
вероятността да направят
нещо през 1972 година. Сре
дствата за електрификация
и водопроводи се обезпеча-

Клисура — хубави фасади
на къщите
ват от местното население,
тъй като и ОС в Сурдулица
участвува с 50% от така съ
браната сума от население
то за електрификация, а 20%
— за водопроводи.

За уреждането на Дервен
се разисква отдавна, а не
се пристъпва към реализа
ция на договореното.
Местната канцелария в
Клисура се намира в едно
помещение на частна сгра
да. Помещението е малко и
не задоволява нуждите. Ня
ма телефон, въпреки че Кли
сура е отдалечена 37 км от
Сурдулица, а до 1957 година
е била и общинско среди
ще. Обзаведеността на кан
целарията е съвсем слаба,
така, че същата не прилича
на съвременно социалисти
ческо учреждение. Населе
нието е изтъквало повече
пъти този проблем и търси
ло от отговорните да го раз
решат, но още се чака.
Разисквано е местната ка
нцелария да се смести в но
вопостроената сграда на ми
лицията. След туй, да се ра
зруши „кулата" и да се по
строи сграда, в която да се
планират и помещения за
местна канцелария. За съжа
ление, от разискванията не
се е мръднало. Ако не съще
ствува възможност за по
строяване на нова сграда,
защо се позволява „кулата”,
която може би има и исто
рическо значение, да се раз
пада? Не е ли по-добре да
се ремонтира за местна кан
целария.
М. В.

Прави са в „Услуга”
В момента, когато много
се приказва, а малко прави
за интеграцията на предпри
ятията в Босилеград, може
би една такава крачка е по
лезна. Малка фабричка, ко
ято ще се зарежда със суро
вини от място, а ще произве
жда иначе дефицитна стока,
може и да бъде доходна. Тя
няма да обогати общината,
но все ще тече динар и за
общинската каса.
Но „Услуга” сама едва ли
ще може да направи нещо,
въпреки очакваните сто ми
лиона печалба. Трябва ня
кой да им помогне да поизползват обществени средства
за целта, за да не опразнят
касата си съвсем. Даже съв
местно да пообмислят ини
циативите на „Услуга”, чиито намерения са, направо ка
зано, благородни по отноше
ние на населението.

м. н. н.

Самооблагането и гражданите
ОТ 1 СТР.
Именно от местното само
облагане тази година ще се
похарчат над 800 хиляди дгл
нара за асфалтова настилка.
Останалата сума — до един
милион динара, колкото общо ще се похарчи
лиГи-“а^явачрез1он
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Местната общност е Клисура

РАЗМИШЛЕНИЯ
ЗА
ФАБРИКА

Какво е станало, ще се пи
тат мнозина. Каквото може
да стане, когато работите се
пообмислят здраво. Босилеградско има много зидари и
строители. Пръснати са хора
та по много строителства в
страната, някои организира
ни в предприятия други —
самостоятелно, но работят и
печелят. „Услуга” тръгнала
по пътя на другите — орга
низирано изпраща строите
ли, уговаря за заплащането
им, явява се като тяхно пред
приятие и печалят работни
ците, печели „Услуга”. Печа
лбата е 36 милиона.
— Аз съм най-много плате
ният директор в Босилеград
— ни съобщи Докев — 30.000
стари динара. Но работници
те не са по-долу. По-горе са
мнозина от строителите, ко
ито сега работят в Словения.
Строят хотели, домове и пе
челят.
В списъка на заплатите ви
дяхме много суми от 500, 560
хиляди стари динара — рабо
тническа заработка за един
месец. А хората в другите це
хове, в самия Босилеград,
също не са зле — 100, 120 и
повече хиляди, които след
няколкогодишни „минимални” им се виждат много.
— Ето, това ни е положе
нието — ни каза и счетово
дителят, след като ни съоб
щи цифрите за брутопродукцията, за дохода и пр.

*

Златанов", „Младежки бри
гади", „Осми марг", частично „Иваи Караиванов“ и участъка на пътя железопът
ната гара — Лукавишка рам
па.
Макар с известно закъсне
ние, акциите по асфалтиране
па улиците продължават по
вече от месец. Едва тези дни
обаче те придобиха ускорен
темп.
Засега са завършени само
участъкът железопътната га
ра — Лукавишка рампа и у-

ДИМИТРОВГРАД

Асфалтират се улиците
частникът бетонния мост —
болницата па улица „Иван
Караиванов”. Понастоящем
се работи па улица „Крум
Златанов”, където освен ас
фалтова настилка се изграж
дат и подпорни стени.
Асфалтирането на улиците
е доверено на строителното
предприятие „Градпя”, което
въпреки строителния сезоп
полага усилия да завърши по
етито агажимеиги.
Ръководните в общината
считат, че периодът от един

месец е достатъчен, за да се
асфалтират повечето улици,
предвидени за тази година,
и да бъдат подарък па града
за Деня па освобождението
му от фашизма.
Същевременно се премерват останалите улици — „Мо
мчил войвода” и др. Както е
известно, до 30 поли 1976 го
дина, докогато трае местно
то самооблагане, трябва да
се уредят 21 улици и да се
построи канализация.

Сегашните акции показват,
че към реализирането на пла
па се е пристъпило навреме
нно и с необходимата сери
озност, а това е гаранция, че
акциите успешно ще се из
пълнят и доверието на граж
даните, конто на референду
ма казаха „да” няма да се
изневери.
Ст. Н.
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Жътвата в Димитровградско

ВИСОКИ ДОБИВИ
В ЗАБЪРДИЕТО
Прибирането на зърно в Ди
митровградско, е в разгара
си. От над 1000 декара с пше
ница, повече от половината
вече са ожънати.
Тазгодишните добиви в За
бърдието — която ни осве
доми агрономът Ангел Васав — са доста високи. Сре
дният добив се движи от 320
до 350 кг от декар, а на от
делни участъци, какъвто е
например кооперативният
блок „Сават”, достига и до
420 кг от декар.
От засетите сортове найдобри резултати показват
„Кавказ” и „Аврора”, докато

ТЕЗИ ДНИ в клисурската
кооперация приключи половиигодишния баланс. За то
зи период кооперацията има
приход от 3,275705 динара.
Разходите й възлизат на
2,888.544 динара. По такъв на
чин тя е обезпечила доход от
387.161 динара. За лични до

ДИН.

Посочените Данни говорят
че шестмесечния баланс на
кооперацията е положителен. За отбелязване обаче е
това, че тези резултати са

по-слаби резултати е показа
ла „Безостаята”.
В района на Забърдието
работят 6 машини. Освен в
кооперативните площи, при
бират реколтата и на част
ните собственици. Такава по
мощ е оказана на земедел
ските производители от Сми
ловци, Гуленовци и Одоровци, а частично и от Пъртопопинци и Радейна.
Прибирането на тазгодиш
ната реколта, доколко позво
ли времето, трябва да прик
лючи след няколко дни.

КЛИСУРА —

Ст. Н.

М

Сравнително добър оборот
в магазините на „Търгокооп“
В 44 магазина на „Търго
кооп", в който са заети 88
работника, през първото по
лугодие е осъществен приход от 8.134.100 динара.

Осъщественият
приход
през първото полугодие на
годината е 7.556.920 динара и
в сравнение с миналогодиш
ния приход е увеличен 36%.
Доходът на предприятието
е 2.453,554 динара и в срав-

Доходът, който е осъщест
вил „Търгокооп” е 1.086.817
динара.
А. Д.

Клисура

Сдружението на пенсионерите
значителна обществена сила
родния си край, да прекарат
старостта си спокойни.
Без пенсия действително
не биха могли да живеят, за
щото синовете и дъщерите
им обикновено отиват от тук
и нямат възможност да се
грижат за тях.
Но пенсионерите са твър
де активни в местните общ
ности в района, в обществе
но-политическите организа
ции, кооперативния съвет и
пр. Като строители те пома
гат в изграждането на водо
проводите по селата и уча
ствуват в други трудови ак
ции. Уреждат къщите си, за
което преди не са имали вре
ме. Упътени в социалистнче
ската ни самоуправителна
система в предприятията, къ
дето са работили и участву
вали в самоуправителните
органи, те са най-дейните
участници в разискванията

постигнати от търговия и от
изкупа на добитък, а не от
собствена продукция.
Директорът на коопераци
РАТКО ГЕОРГИЕВ ка
ята
за, че със собствена продук
ция не се занимават, защото
същата е скъпа и пазарът не
може да плати разноските,
била
така че загубата би
неизбежна. Имотите, с кои
то разполагат ползват само
за едно. Тревата се прода
ва на частни земеделци, чле
иове на кооперацията.
Кооперацията живее от
селянина. Той е техен пот
ребител на стоки и техен
доставчик на добитък и др.
Заради туй кооперацията е
длъжна да осигури помощ
на селяните в земеделското
производство, особено
за
оплеменяване на дребния
планински добитък, водей
ки се от основната си зада
ча — социалистическо прео
бразование на селото.

м. В.

дервен

Циле“ превъзмогва слабостите

Заключителната
сметка,
след първото полугодие на
текущата година, в мебелна
та фабрика „Циле” е най-до
бър показател, че работите,
въпреки известни персонал
ни затруднения в началото
на т.г.., вървят нормално.

Сдружението на пенсионе
рите в Клисура,
основано
през 1957 година е имала 20
членове, а сега има 504. Поголямата част от тях са ин
валиди на труда, хора в на
преднала възраст, които са
били строители още в бив
ша Югославия, когато усло
вията за работа са оставяли
тежки следи върху здраво
словното им състояние.
По правило строителните
работници в капиталистиче
ските режими не са стигали
до пенсия. Затова малко чу
дно било за населението от
клисурски край, когато през
1951 година се пенсионирал
строителят ГЕОРГИ МИТОВ
СТАНЧЕВ. Разбито било не
верието. Усетило се, че до
шло ново време, когато ра
ботническата класа може да
ползва резултатите на своя
труд.
Строителните работници
от Клисурско, след като по
лучат пенсия, се връщат в

ходи е изразходвала 190.196
динара в бруто износ, а внес
ла във фондовете си 167.105

на събранията на избирате
лите,
конференциите
на
ССРН и т. н.
Тъй като те представляват
значителна обществена сила
в района, обществено-полити
ческите организации и Об
щинската скупщина трябва
още по-добре да използват
умението им и желанието за
обществена работа. За съжа
ление обаче, тези 504 пенси
онери нямат никаква канце
лария, където биха се сре
щали. На място е, че Сурду
лица като общински център
има пенсионерски клуб. Оба
че не трябва да се остане
само с него. След Сурдулица,
най-зрели условия за обезпе
чаване на дом на пенсионе
рите има Клисурския край,
където има най- много пен
сионери. Тяхният броя след
няколко години ще нарастне
до 1.000, защото всяка година сдружението се увелича
ва с около 20 пенсионери.
М. В.

нение с миналогодишния до
ход е по-голям с 24%.
Печалбата в сравнение със
същия период миналата го
дина е намалена с 15%.
За лични доходи е изплате
на сума от 1.491.361 динари.
Мебелната фабрика „.Циле” има 11 магазини. Те са
работили с общ приход от
5.569.811 динара. Приходът,
-

който са осъществили мага
зините на фабриката е уве
личен с 34%.
За рентабилността на ма
газините на „Циле" най-до
бър показател е осъществе
ната печалба през първото
полугодие на годината. Тя
възлиза на 230.496 динара.

Бележка

Къде са пощальоните
през пятото?

БОСИЛЕГРАДСКА об
щина има 36 села
а
само три селски и ед
на градска поща. Отгук е безспорно, че са
необходими значителни усилия, за да се на
задоволяващ начин ор
ганизира доставянето
на пощенските пратки.
В селските пощи оби
кновено работят по
двама души, от които
единият е пощальон.
Евидентно е, че и броя
на работниците е малък.
Въпреки обективните
трудности, които посо
чихме, а имайки пред
възможности, пощенс
ките услуги са твърде
слабо
организирани,
Особено сега през лет
ния период. Единстве
но изключение прави
пощата Босилеград.
Пощальоните наистина имат определени
дни, в които посещават
селата на територия на
своите пощенски райо
ни. Изглежда обаче, че
своите професионални
„визитации през летния период сами ги

„оредяват”. Наистина
това нещо те го прав
ят и през останалия пе
риод от годината, но
то остава много по-не
забележително. Имен
но през всяка учебна
година учениците
от
основните училища са
главни пощальони за
селата!
Ето защо писмата
сега се доставят със
закъснение от по сед
мица и повече. Такъв
е случая и с телегра
мите, а абониралите се
на вестници получават
със закъснение и от по
един месец!
Значи, има неща, ко
ито не са добре орга
низирани и при кои
то проличава липсата
на по-добра дисципли
на и контрол.
Според съществува
щите забележки има
нужда
обществено-по
литическите организа
ции на дневен ред да
внесат и обсъдят и тоя
въпрос, като поискат
от компетентните пощ
енски органи той пощатно да бъде решен.
В. В.
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Тревога в
тлъминската
кооперация
Сега в центъра на внима
нието на стопанския живот
в босилеградска община е
положението на тлъминската земеделска кооперация и
изходът, който се търси
за нея.
Тези дни обществено-поли
тически дейци на общината,
най-обстойно разгледаха с
трудовия колектив сегашно
то положение на коопераци
ята, но не успяха да намерят
спасителна формула. Въпрос
е дали такава и съществува
И тоя път се стигна до съ
щите констатации, дадени
от общинската комисия след
прегледа на финансово-мате
риалното състояние на коо
перацията.
Оставено е за съдбата на
тази стопанска организация
последна дума да каже Об
щинска скупщина. А то
значи, че ще се вземе решение, с което за известно
време ще се наложи опекун
ство в кооперацията.
Безпорно е, че тлъминска
та кооперация
стопанисва
при най-трудни условия, в
сравнение с останалите сто
пански организации в кому
ната. Преди всичко се касае
за нейната
отдалеченост,
при наличието на твърде ло
ши пътни връзки и за сла
бата икономическо - покупа
телна мощност на населени
ето от този край.
Тоя момент оправдава фа
кта, че досега кооперация
та не е постигаха по-добри
резултати, но никак не мо
же да оправдае сегашното
положение, което е твърде
критично.

Фатално счетоводство!

НАДОЛУ - В
НЕИЗВЕСТНОСТ
Както вече информирахме,
според отчета на комисията
кооперацията има загуба от
около 103 милиона стари ди
нара. Също така труден момент е, че банковата сметка на кооперацията е блокн
рана за 250 милиона, на кои
то ежедневно се плаща ли
хва. Това означава, че дълго
вете се увеличават.
Спекулативни дългове?
В кооперацията почти ня
ма работник, който да не й
дължи. Например за частни
кредити, дефицити в магази-

те спекули с пътни и дневни
По всичко личи, че най-отго
ворните в кооперацията в
това са намерили добър източник на лични печалби,
Затова не е случайно — казва се в отчета, че за една и
съща командировка има и
двойни сметки Оттук, поради тези и подобни причини,
миналата година разходите
на кооперацията от тоя вид
са били неразбираемо голе
ми.
Според отчета на комисия
та симптоматични са разли
чните видове дефицити в из
купуването.

Изглежда, че съдбата на
тлъминската кооперация е
запечатена от страна на сче
товодство й. Как инак може
да се поясни, че тази стопан
ска организация е била в
трудно положение още пре
ди четири години, а според
счетоводствените данни вси
чко е било в ред. Всъщност
всичко е прикривано с изми
слени доходи и печалби. Тази фиктивност е била фа^
тална за положението, до ко
сто се е стигнало.
И в отчета на комисията,
и от страна на трудовия кол
лектив бяха посочени редипа аномалии на счетоводст
вото. На пай-очебиещо е посочването на фиктивни пе
чалби, поради което се е
стигнало до убеждение, че
кооперацията работи норма
лно и добре. Например поч-

ти целият миналогодишен
изкуп на добитък е бил двой
но евидентиран, което озна
чава, че е и доходът е дво
йно увеличен. Още повече
изненадва, че за много на
писани приходи няма доку
менти, което означава, че
са фалшиви. Според отчета
на комисията такива в ми
налата година е имало към
70 милиона динара! Подоб
но е и при посочените суми,
които деловите партньори
дължат на кооперацията. В
случая тук става въпрос за
фиктивен дълг от 8 милио
на динара.
Така счетоводството никога
не е показало същественото
положение в кооперацията.
Оттук може би най-голяма
отговорност имат тъкмо ли
цата, които са работели в
него.
В. В.

Лошото врвме пречи на
полската работа
шш
тлъмино
ните, за невърнати пътни и
дневни дълговете възлизат
на 10 милиона динара.
Отделно в отчета на коми
сията се посочват възможни

Например нищо не се
знае за изкупения добитък,
траверсите и огревното дър
во, които според евиденцията,
недостигат.

В по-низките села в клисурския район коситбата
привърши. Сега е жътва, а
тези в по-високите места са
в разгара на коситбата и още
не жънат, тъй като житата
са още зелени.
Реколтата не би била мно
го лоша, обаче всекидневни
те дъждове пречат на пол
ската работа, така че и кол
кото има не може да се при
бере на време. Последните
десетина дни сеното и ръко
йките не можеха да се съби
рат, па така мухлясали си

РЕПОРТАЖ

стояха по ливадите и ниви
те. Това особено спъва май
сторите — печалбари, кои^о
тук идват да помогнат око
ло прибирането на реколта
та и отново да се завърнат
в предприятията, където са
настанени на работа. Мно
зина ще бъдат принудени да
се върнат преди да свърши
полската работа и същата да
оставят на жената—клисурка, която остава единстве
ния работник в селото.
М.. Величков
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НА НИНО В ПЮБАТА
ПРОЖЕКТИРАНЕТО на първия филм в ис
торията на Горна Любата бе насрочено в
първите следбоедни часове. Защото вечер, от
далечните махали, хората нямаше да могат да дойдат.
Това културно събитие бе същински праз
ник за селото, За това населението узнало ед
на седмица по-рано.
Пристигането на джипката ги увери, че
и тяхното село, в пионерските крачки на кул
турното възраждане, бележи нова дата.
Беше пладне. Центърът на селото бе многол юдеи.
Преди малко, пътьом ни пресрещнаха гър
мотевици, които кръстосваха зшсколетящитс

аги “ ~Е
тните
и любопитно «®А
хора, която обикаляте
чаше в джипката се отдръпна като попарена.
Слънчевите лъчи милваха чорлавите глави на
планинците. Те се заобръщаха към небето,
споглеждаха се и тръгваха.
_ з.гаете ли, че това лято ни съсипа. Су
ша а сега пак непрекъснати валежи. ЛиваТълпи с откоси, които скапват. Друга
възможност нямаме, освен да се надпреварва
ме с лошото време — искаха планинците да
ни пояснят това, което всеки виждаше. Ведно
в думите: им се чувствуваше нотка на извинение, че се разотиват и може би няма да
видят филма.
Бяхме свидетели на обикновена лятна сел

ска мъка. Хората тичешком хващаха прякнте пътеки на махалските нанагорища. Отивазаловят поне някой слънчев лъч, кой
ха, за да __
то може би ще спаси скапващото се сено.
Само малцина възрастни останаха край
нас. Между тях и един чийто груби ръце го
вореха за преживяното.
— Няма полза! Слънцето само ип мами.
Ето, аз дадох много пари, за да окося лива
дите на време. Но нещастие — всичко се ска
на — разочарован оплакваше се планинеца.
Но пак се намираше в недоумение: дали не
е сгрешил, че не си е тръгнал със своите съсс
ди.
Най-безгрижни бяха младежите. Не се
тревожеха много от лошото време и за окосените ливади. Бяха дошли да видят първия
филм в селото им. Това им бе главното. А
пък скоро пристигналите от „печалба" се чув
ствуваха самоуверено. Защото портофейлите им се „дебели" и те не се интересува много за изпоснялите имоти и несъбраното ссно...
Една от учебните стан на местното учи
лище за кратко време бе импровизирана в
киносалон. Деца тичаха по селото, за да събе
рат черги, с които да се затъмни помещение
то. Други поматаха да се постави агрегата,
лента. Но всичко бе в ръцете на двамата еитусиазисти: Любем и Тачко. Те развличаха
каблите поставяха кииопрожектора и се гот
веха първото прожектиране на един игрален
филм, в което и да било Боснлсградско село

Г. ЛЮБАТА
да бъде успешно. Това го правеха сръчно и
опитно.
Посетителите с нетърпение изчакваха. Бе
ясно ,че ги има много и въпрос е дали ще мо
гат всички да станат в стаята. Наистина Гор
на Любата има пространен кооперативен са
лой. Обаче той с отдавна превърнат в склад
и неизвестно е кога ще бъде свободен.
Вътре с тишина. Няма нито едно свобод
но място. Очаква се началото на прожекция
та. Сега забелязваме, че има и стари хора ...
Между дас паузи на филма поискахме
мнения от посетителите. Отлична идея — отговориха ни и младежи, н учители, и земе
делци. Всъщност всички сърдечно посрещна
ха първото книопредставленне в селото. И
всички поискаха но-скора среща е нов филм.
Бсщс още ден, когато потеглихме обратно.
Вече горе по баирите се чуваха гласове на
тези, които при проблясване на
сенари
слънцето почти тичешком напуснаха центъра
на селото. Но каква полза от това, когато
към острите върхове на Бесна кобила отново
наднссоха тъмни облаци, конто споя дъждо
вен товар започнаха да изсипват върху вър
харите на букаците. Зипчи, и тоя път несгодпото лятно време изпревари хората...
В. Велинов
Странпц» Т
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РАЗКАЗ
Щом дойде Девети септе
маше един нашенец,
мври, нашият прекупвач вед
прекупвач на добитък;
той скиташе по плани нага тръгна след него. Няните и колибите, пазареше
колко години той се губи и
дебелата
селяните питаха
се с пастирите и вземаше по
му жена къде е, а тя отго
няколко брави овце и кози,
които препродаваше на тър варяше, че сигурно е някъ
говците. Не зная какво пе де. Едни предполагаха, че
челеше от туй, но, изглежда, Араламби се укрива от влаче помалко печелеше, все стта, защото е търгувал с
добитък, защото се познава
пак печелеше, защото успя
да си купи и една кожена
ше с всички джамбази, за
полушубка, каквито носеха щото е достатъчно да ви
диш само кожената му полу
истинските джамбази.
шубка, за да разбереш, че
Той се казваше Хараламне е с властта. Други пък
пи. Нашенци обаче никога
смятаха, че той направо е
не произнасят точно името
на човека и му викаха Ара- задържан, че ще го съдят,
ламби. Пролетно време се даже и ако не са го осъди
ли досега. Трети си припом
ляните се уговаряха с него
няха мършавите кози, дето
да им докара млечни кози
и Араламби им докарваше им ги докара и доеха от тях
кози, само че какви млечни едва по един филджан мля
кози им докарваше той — ко, и твърдяха, че туй няма
виметата им големи колкото да му су размине. Властта
орехи, от всяка ще издоиш сега оглежда всичко с четири очи и нищо не може да
по един филджан мляко! Се
ляните се пазаряха с Аралам се укрие от нея.
Всичко, разбира се* бе
би, казваха му, че не им е
предположение и догадка,
докарал туй, що са искали,
той от своя страна ги уверя затова пък много голяма бе
ваше, че е взел най-добри изненада, когато в селото
пристигна Араламби все със
те кози, че на загуба ги е
взел, че два чифта цървули същата кожена полушубка,
е скъсал, и т.н. и т.н. Селя- с червена лента на каскета,
с червена лента на ръкава и
ляните вземаха козите, доес една карабина. „Смърт на
ха ги до края на лятото, а
в края на лятото ги прода фашизма, свобода на наро
да!” — каза Араламби. — Че
ваха отново на Араламби,

той бая им отбиваше от це
ната, защото вече били пре
горели, ги откарваше на
джамбасите в града.
Веднъж на нашия преку
пвач изчезна коза. Той раз
казваше, че минал през го
рата, стоката вървяла подире му и изведнъж чул, че
нещо шумнало. „Шумар тре
бе да беше”, казваше Араламби. Стоката се юрнала,
задминала го, той също
се юрнал подире й и доста
дълго бягали, докато излезли на ливадите; едва на ливадите забелязали, че една
коза липсва. Да я помами,
няма как да я помами, кози
те току-що купени, още не
им знае имената, пък и не
е питал за имената. Да се
върне да я търси, не знае ка
кво ще го срещне в гората,
гората пълна със страх, стра
хът клечи зад всяко дърво
и те дебне.
Жената на Араламби вед
нага разправи из селото как
шумкарите задигнали коза
на мъжа й. Тя беше дебела
като купа сено и също тъй
като купа сено вървеше из
улиците и разправяше на
другите жени, а нашият пре
купвач през туй време пие
ше в кръчмата и убеждаше
че от търговията няма порисковано в живота и че
от нея само се губи. „То чо
век се губи, та камо ли тър
говията — казваха му селяните- — Ти като спиш с жена си, не се ли губиш като
игла в купа сено!”.
КОЗАТА не се намери.
Араламби вече възнамеря
ваше да разшири своята работа, да почне да прекупува
едър добитък, да си взелге и
един човек за помощник и
може би щеше Аа го направи, но времето го изпревари — човек винаги върви
след времето.

и ний сме дали нещо на вла
стта!” Веднага след това той
попита има ли елементи в се
лото, защото той бил пра
тен за елементи. Но елемен
ти нямаше и прекупвачът за
мина пак за града.
Нашенци започнаха да го
ворят, че Араламби, освен
че е купувал стока, изглежда, е вършил и друга работа, тайно от всички, й до;»
взеха да се изпълват с уважение към него, а някои си
признаха, че се съмнявали
много отдавна и че току-така той не скита по планинските селища и по колибите; даже питаха жена му не
се ли е случвало тъй да пре'
спиват някакви хора у тях и
тя казваше, че може да се е
случвало.
Новите догадки продължи
ха няколко дни и дори се
смяташе, че Араламби ще
бъде новият кмет. Но той не
стана кмет, а се окуми един
ден без всякакви украшения
и оръжия и нито каза:
„Смърт на фашизма!”, нито
каза: „Свобода на народа!”.
Питаха го какво се е слу
чило, но той не каза и тряб
ваше по други пътища да се
разбере какво се е случило,
Ето какво се бе случило:
Веднага след идването на
партизаните
нашият прекуп
_
вач бил един от първите, ко
йто почнал да вика из гра
да: „Смърт на фашизма!” и
„Свобода на народа!”. Пар
тизаните взели околийското
управление, натикали кого
къде трябва. Араламби веднага отишъл там и въпреки
охраната почнал да вика
„Смрът на фашизма!” и „Сво
бода на народа-” Викал що
викал, но охраната я забо
лели ушите и му казала да
си върви. Араламби минал
на другата страна на улица-

та и през цялата нощ подви
квал оттам. Седи си той на
тротоара, приспива му се ве
че и тъкмо да му клюмне гла
вата, се стряска и почва да
вика. На сутринта дошла но
вата смяна, Араламби оти
шъл да яде чорба и щом ми
нал край църквата, веднага
почнал да вика. Той в халите ходил и викал два пъти
дневно, отивал да среща или да изпраща влака на га
рата и също тъй викал и
много пътници от влака съ
що викали.
Най-после му дали караби
на и го пратили в село за
елементи, той се върнал без
елементи и му взели пушна
та.
Но Араламби не се отчаял.
Няколко нощи той прека
рал край казармите, посре
щал доброволците от селата и с виковете си подпома
гал създаването на ггвардията. Някому хрумнало да го
покани да се запише в гвардията, нашият прекупвач ве
днага си подвил опашката и
отново се върнал пред око
лийското управление. „Здра
сти !, казал той на охрана
та „Здрасти” — казала му
охраната, — само че няма
да викаш!” „Не мога — на
зад Араламби. — „Смърт на
фашизма, свобода на наро
да. „Тогава викай по-тихо
командирът има работа.”
Щом чул за командира, Араламби почнал да вика още по-силно. На командира
му омръзнало да слуша ви
ковете, повикал подчинения
и го попитал какви са тия
непрекъснати викове и кой
е казал, че градът трябва да
се превърне във викалия?
Подчиненият му казал, че
това е Араламби. Командирът, изглежда, не разбрал

хубаво, или пък е бил мно
го изморен, защото казал:
„Много станаха тия аралам
би! я ги разпръснете и да
си гледаме спокойно работа
та, защото революцията ис
ка работа, а не араламби!”
Кой знае какво си е поми
слил командирът, щом като
е казал да разпръснат ара
ламбите! То и не е имало ка
кво да се разпръсва, защо
то охраната хванала Аралам
би за яката на кожената по
лушубка и го изпратила в
къщи.
От всичко туй остана да
се разказва само как наши

ят прекупвач на добитък Араламбн направил голяма араламба в града. Това са ста
ри спомени и е много късно
да си ги припомняме отно
во. Но защо понякога си
спомняме за араламбите и
дори ги виждаме тук и там
с гр ъмогласните им възгласи! И защо понякога си спо
мняме и думите на команди
ра и дори го виждаме да на
режда: „Я ги разпръснете араламбите и да седнем да си
гледаме спокойно работата,
защото революцията ис1|а
работа, а не араламби!”

ПРОДАДЕНАТА
БАЩИНА
КЪЩА
Като птица излиташ един ден из родната къща
и остават в гнездото опразнено само татко и мама,
За големите празници при тях се завръщаш
и веднъж ненадейно, повикан със телеграма —
най- напред единия, после другия да изпратиш
и дадеш обявление, че къщата се продава.
Продава се детството, всяко камъче в двора познато,
последните майчини стъпки, на прага оставени.

;

След години край родни дом като минеш
през стобора, прескачан в игрите, надничаш
чужди хора да видиш в познатия двор и градина
с посадените от майка ти шибой и помниче.
Може и да не те познае сегашната му стопанка
или ако те помни кой знае защо виновато
те поканва да седнеш в лятната жега на сянка
и изнася чаша мътеница завчас под асмата.
1ГаПНО от някаква дива ревност обхваната
и че
СПОМНЯШ’ че не е пуснала тук корен
нова™ Сбст°СТаВаШ На Тая къща ст°панина новата собственица гледа да те
отпрати по-скоро...
И ти ставаш, облъхнат от нещо
Мълчаливо ~
с оная увереност
на жена, не твоя вече, която си
любил
че не ще я забравиш до деня си
последен!
Василка ХИНКОВА
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Култура * просвета * изкуство
Проблеми на образованието

Единна
педагогическа

служба
Редица нерешени пробле
ми в образованието на наро
дността са обективна после
дица от липсата на единна
педагогическа служба, коя
то систематически и научно
да се занимава с проучване
то на проблемите. Разбира
се, и да дава ценни предло
жения на съответните орга
ни, кои решения ще бъдат
най-целесъобразни за нужди
те на училищата на народно
стта.
Ако посочим, че от освобо
ждението насам само в Ди
митровград са
завършили
гимназия към 2 хиляди ду
ши, вероятно толкова и в
Босилеград, очевидно е, че
необходимостта на от педа
гогическа служба е налице.
От друга страна, редица
специфични проблеми на на
родностните училища, нала
гат създаването на такава
служба. Неотдавнашното съ
вещание за проблемите на
образованието показа, че
много въпроси---- двуезично
стта, изучаването на роден и
сърбохърватски език, създа
ването на допълнителни уче
бни програми по национал
на история, география и из
куство и пр. — биха били
обект за изследване, проуч
ване и решаване на тази слу
жба.

посоченото
Безспорно, с
не се изчерпва обсега на въ
просите, които биха интере-

сували педагогическата слу
жба. Тук спадат и чисто
„професионални”
въпроси,
каквито са: разработка на
методически единици, следе
не и мерене на резултатите,
издаване на учебници и на
ръчници, внос на прочитни
книги от НР България,, сът
рудничество с други учили
ща, устройване на семинари,
беседи и др.
Нуждата от такава профе
сионално-педагогическа слу
жба занапред все по-остро
ще се чувствува, с оглед на
възникващите въпроси в уче
бното дело, особено, когато
върху общините се пренесат
нови компетенции от учеб
но-възпитателния процес и
организация.
По това как да бъде ор
ганизирана тази служба, не
се прие конкретно решение.
Алтернативните предложения: да се създаде такава
междуобщинска служба за
Босилеград, Димитровград,
Сурдулица, Бабушница и Пи
рот, със седалища в Димитровград, относно в Босиле
град, без общински граници
(!), струва ни се не е найподходящо.
Може би най-правилно ще
бъде такава служба да бъде
създадена при Нишкия педа
готически завод (Ниш е ня
какво си географско среди
ще на Босилеградска и Ди
митровградска комуни), тъй

като кадрово, и със специа
листи нишкият завод е сра
внително силен.
Разбира се, тази единна пе
дагогическа служба в тясна
връзка ще бъде със Завода
за издаване на учебници,
тъй като при тоя завод в
Белград вече се оформя из
дателски съвет.
Съвещанието показа, че
много проблеми, върху кои
то се разисква, не бяха под
крепени с богати данни, а
по много въпроси участници
те в разискванията имаха
направо
противоположни
становища. Безспорно, това
нямаше да се случи, ако пре
дварително една такава слу
жба бе направила необходи
мия анализ и с цифрени
данни бе „хвърлила светли
на” върху проблемите.

След решението за създаване на издателски
съвет

Димитровград избра
пленове за съвета
^ ИЗДАТЕЛСКИЯТ СЪВЕТ ПРИ ЗАВОДА ЗА ИЗ
ДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ ЩЕ ПОЧНЕ ДА ДЕЙСТВУВА,
КОГАТО ВСИЧКИ ОБЩИНИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОД
НОСТ ИЗБЕРАТ СВОИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Накрая, една такава педа
Едно отдавна прието реше
гогическа служба трябва да ние
се привежда към края
допринесе и за съгласуване си. Именно на последната се
които
сия
общинската
скупщина в
на всички въпроси,
търсят съответни решения. ~ Димитровград избра членове
Документираните отговори, за Издателския съвет при За
вода за издаване на учебни
които ще дава на парливите ци. От сега нататък интере
въпроси, ще допринесат за от сите на училищата на българ
ската народност от Димитров
страняването на „дилетантските решения” които все градска територия ще застъп
ват: Тодор Славински, Илия
още се предлагат на различ Петров и Любомир 1 олубони равнища и които за съ внч.
жаление, често се приемат.
Още през началото на ап
Ето защо създаването на рил след писмото, с което
оаводът
за издаване на учеб
такава служба не търпи от ници осведомяваше
заинтере
лагане.
сованите в общините с бъл
Ст. Н. гарска народност, че издава
него на учсошщи е затруд
нено, в Димитровград се
състоя съвещание по тези въ
проси.
В работата на съвещанието
тогава взеха участие члено
вете на Съвета за образова
ние и култура при ОС, пред
ставители на общинската
скупщина, обществено - поли
тическите организации, учи
лищата, образователната об
щност. Тогава беше изтъкна
то, че липсва добра органи
зация, осведоменост и обще
ствен контрол и беше даде
но предложение да се съз
даде едно тяло при Завода
за издаване на учебници, ко
ето да се грижи за издател
ската и преводаческата дей
ност за нуждите на образо
ванието на българската па
родност.
Към края на същия месец
в Белград се състоя подобно
съвещание, на което иредста
вители от Димитровградска
и Босилеградска общини с
представители на Секретари

ата по образование и наука
в СР Сърбия, Републиканска
та културна общност, Завода за издаване на учебници
и учебни пособия и Репуб
ликанската културна общ
ност се договориха за създа
ване на такова тяло, т.е. Из
дателски съвет, който непо
средствено ще се занимава
с политиката на издателска
та и преводаческата дейност
за нуждите на българската
народност. Членове за това
тяло трябваше да изберат
общинските скупщини в общините* където живее бъл
гарската народност.
Оттогава измина доста вре
ме. Благодарение на съвеща
нието по проблемите на уче
бното дело на народността,
състояло се неотдавна в
Ниш, на което се поиска ус
коряване на взетото реше
ние, след нпколкомесечно за
къснение, Димитровград из
бра свои представители.
Такива представители оба
че все още не са наименова
ли и останалите общини, а
когато знаем, че сега е пе
риод на годишни почивки на
отборниците и че едва през
септември отново ще се за
седава, учредяването на Из
дателския съвет като закон
но тяло, все още не може да
се осъществи на дело.
Тогава с пълно право може
да се питаме: могат ли об
щинските скупщини, относ
но отборипците да търсят от
говорност от някого, че се
закъснява с издаването на
учебници за българската на
родност. И чия всъщност ще
бъде вината?
Ст. Н.
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от петък до петък във вашия град
На ж. п.-гарата в Димитровград

Завърши мемориалният Разбойническо нападение
турнир по малък футбол
върху милиционер
Мемориалният турнир по
малък футбол „Александър
Пейчев-Аца”, който започна
на 22 юли завърши на 30
юли т.м.

„Студент“ и „Свобода“ от^
Димитровград и „Кале” от
Гои идол. В тази група са по
стигнати следни резултати:
„Студент“ — „Кале“ 2:2, „Сту
дент” — „Свобода" 3:1, „Ка
ле" — „Свобода” 4:1. За по
луфиналните съревнования
се класираха отборите:
„Бум-спрей“, „Плавци“, „Сту
дент” и „Кале”. Резултатите
в полуфинала са следните:
„Бум-спрей” — „Кале” 3:1,
„Студент” — „Плавци“ 3:0,
(парфорфе).

На първо място на турни
ра се класира отбора на
„Бум-спрей", който във фи
налната среща се наложи
срещу отбора на „Студент”
с резултат от 9:2.
Тазгодишният турнир бе
ше масово посетен и почти
на всички мачове имаше над
хиляда зрители. На турнира
взеха участие 24 отбора и
над 200 състезатели.

След проведените състеза
ния от страна на организато
ра бяха раздадени награди.
Награди получиха победите
ля на турнира отборът „Бум
-спрей”, отборът „Студент”,
който се класира на второ
място, Драган Голубович от
отбора на „Плавци” за гол
майсторство и Младей Йор
данов от отбора на „Кале”
като най-добър вратар на ту
рнира.

От 24 отбора шест отбора,
които показаха най-добри ре
зултати се класираха за фи
нални мачове. Срещите се
проведоха в две групи. В пъ
рвата група бяха отборите
„Бум-спрей" и „Плавци” от
Димитровград и „Орач" от
Радейна. Резултатите в тази
група са следните: „Бум—
спрей” — „Орач” 5:0, „Плав
ци" — „Орач“ 2:1, „Плавци”
— „Бум-спрей" 3:2. Във вто
рата група бяха отборите

За отбелязване е, че ка
чеството на футбола беше
на високо равнище.
А. Д.

40МЦ4Н4

Пет удара с кама е получил милиционерът Драган
Гюрович (33), които му е на
несъл Антоние Мистерович
(49) на граничния преход на
ж.п. — гара в Димитровград
на 26 юли. Мотивите за то
ва злодеяние за сега не сапознати.
Драган Гюрович се нами
ра в състояние неопасио за
живота. След първата помощ, която му е оказана в
Здравния дом в Димитров
град е прехвърлен в болница
та в Пирот, където е полу
чил транефузия на кръв и е
опериран.
Злодеянието е извършено
няколко минути след десет
часа, след пристигане на ек
спресния влак Истамбул —
Мюхен. Антоние Мистерович
(роден в Неготинския край),
зает като работник при ,ДОго-петрол” в Бежания е при
стигнал в Димитровград в
22 часа на 25 юли. Тази ве
чер е прекарал в чакалнята
на ж.п.—гара в Димитров
град. След пристигането на
влака Истамбул — Мюнхен
се опитал, докато влака още бил в блокада да се качи
във влака. Интервенцията
на служебното лице от же
лезницата не му е оказала
никакво влияние. Драган Гю
рович, който по това време

Недоразумение
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_ ва е/ги чегвъртъи!

е бил на длъжност се опитал да обясни на А. Мисте
рович, че влизането във вла
ка не е позволено. Обаче,
въпреки тези обяснеНця той
се опитал да влезне на сила.
По това време е бил сле
ден от Гюрович. Засега, по
непознати причини, в един
момент той се обърнал и с
кама задал два удара на Гга
рович. Същия се опитал да
се отбрани с пистолет, но се
спънал от железопътната ре
лса и по това време полу
чил още три удара. Един не
гов колега и още двама мит
ничари, които се намирали

по време на случая на рабо
та веднага интервенирали и
успяли да обуздаят нападателя.
Антоние Мистерович е за
държан в Пирот.
По мнението на окръж
ния съдия за следствия Ни
кола Петрович, Мистерович
се намира в нормално пси
хическо състояние, въпреки
известни опити да докаже
обратното.
Процесът, който трябва да
бъде наскоро, вероятно ще
открие мотивите за това зло
деяние.

Босилеград

за вестници
Дребните работи обикно
вено дават вид, че могат бър
зо и с не много трудности
да се уреждат. В това нещо,
изглежда, изключение прави случая с продажба на ве
стници в Босилеград.
За разлика от други също
така малки градчета, тук ве
стниците продава частно ли
це. Това не би било и найголямо зло, ако имаше оп
ределено място за продаж
ба. Всъщност то и сега е оп
ределено от частника, но по
лошо. Вестниците продава у
дома си!
Втората неволя на босилеградчани е, че никога не

са сигурни дали ще могат да
си купят вестник. Защото, той
получава малко вестници и
не стигат за всички.
И трето, вече години щред Босилеград няма будка
за вестници. Може би това
е единствен случай в Сърбия
Особено сега през лятото,
когато мнозина идват на по
чивка в Босилеград се изне
надват от посочения проблем. А още по-лошо е,
I че ни
кой не знае защо това е така и до кога ще е така?
В. В.

Изграждането на пътя
- по плана
Съществуват реални изгледи планираното изграж
да бълеи^ ГОАИНа на 15 километра път към Босилеград
Аа ?ъде “«яло реализирано. Защото през тези летни
секция оЛгШваоанКяа!а ““ ИЗГраждане е засилена. Пътната
нГоход™^амеГни™ц™РОИТеЛеН °беКТ 6 П°“а и

ъ4

Ш

тя, По такъв начин ако се изпълни плана до Босилеостанат общо незастроени
тяхното изграждане ще «* иродължи^та^^ °

в. в.
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В

часовете

почивка

ЗАКАЧКИ
Вдигането на ръка е единствената масова про
ява на болшинството по събранията.
о 0 о
Всеки ,който цени времето, след време бива
оценен.
о 0 о

Ордени за храброст получават най-често ония,
които се бият в гърдите, а не които са се били.
о 0 о

Най-леко е да докажеш на някого, че е умен.
о 0 о

Откакто минахме на по-модерно отопление, се
мейните огнища започнаха да загасват.
о 0 о

Сега най-съвременното е античното.

РАЗЧИТАНЕ НА
ТЕМПЕРАМЕНТА
1. Весел и жизнерадостен.
2. Енергичен и деловит.
3. Често не довеждате докрай започна
тата работа.
4. Склонен да се надценявате.
5. Способен бързо да усвоявате ново-

РЕШИ ТУя годину и я да
идем на срещу. Роднине оди
Бърлго ми беоше
пратило
абър да дойдемо с бабуту ки
ко знамо да знамо да се ви
димо. Че помремо, кажу, а
не можемо да се видимо. Ба
бата напран янию од кокош
ку, навърте йедну баницу, а
я шуле нашу сливову рекиицу па пойдомо. Чекамо има
два саата автобус куде изатовски мое, елем га не дочекамо. Кротимо по жегуту
и некико стигомо до Криво
дол. Гледам поди свако дър
во народ. А под йедну крушу
лесковчанин ка извадил с
жену си блузе, гаче, комбинизонье — продава ли, прода
ва. Идемо по путат към соборището, тиНе ме съпреше
човеци:
— Братко, ще търгуваме
ли нещо?
— Немам, бре синко ни
ща. я сам пошъл да си ви
дим роднине на браздуту,

да изедемо кво сам понел
па да си се върнем.
Ваиумо путат и стигомо на
соборището. Прашшце, на
род се растърчал на све стра
ни. Йедно тражи паре, дру
го тражи плоче, трейе пла
тове. Потражимо роднине и
на овуя страну и не може
мо да ги видимо. Чуйем некойи се сокую преко звучни
ци. Отидо и я. Написа ми йе
дно момче на ретишку: Ман
ча с бабуту тражи Стояна
и Горко оди Бърлю да се сре
тну у шаторат на „Балкан”.
Отидомо с бабуту у шато
рат, узо я биру и лиомнаду
па седомо да чекамо. Дреждамо има саат време. Дойдо
ше и роднинете. Распрайише ми дека имали сервис
за продав та шили по върба
ците да га ожене. Арно ама
ньим остал йоще йедън та
траже оди мене да им найдем некога да га продаду.
Предложи я да идемо негде

поди сенКу да изручамо яни
юту и баницуту.
— Море кво йедешье, рече
роднината, я първо нийе да
идемо да продадамео това
що смо понели па после че
се видимо. Заказамо да се
найдемо окол пладне. Отидо
мо с бабуту од онуя страну
да видимо и нийе да си купимо неща.
Бутну се у банку да променим малко парице, тийе
ме сецну йедън за рукават.
— Дедо, немой да се чуш
каш я че ти променим . Купи я од ньега десетина лева
та си купимо с бабуту алви
цу и ошав па се върнумо да
чекамо роднинете. Оно опе
кла жега, нигде сенНу не мо
жемо да найдемо. Под и ша
торийете на „Балкан” народ
нема иглу куде да върлиш.
Седомо поди йедну върбу,
чекамо, чекамо, роднинете
не дооде. По йедно. време
реко я на бабуту да простре
башчуту да йеднемо па они
ка дойду. Стану некой за
май, они не дойдоше. Ванумо с бабуту путат пешки
къмто село да си гледам я
стокуту.
Ко идем на доле поди вър
баците се увшцало.
— Бабо, денъска е убаво
минула саде младинята и
кой йе имал неща за продав.
Теквия ко нас несу за ниг
де. Излезе дека смо дошли
да йедемо янию на браздуту.
А това смо си могли и дом.
А със здравийе
Манча с. р.

то.

6. Настойчив в своите интереси и на
клонности. _ __ _..................... ..........
7. Леко понасяте преживените неспол\гки и неприятности.
8. Лесно се приспособявате към разли
чни обстоятелства.
9. С увлечение се залавяте за всяка
нова работа.
10. Бързо изстивате, щом работата пре
стане да ви интересува.
11. Бързо сменяте заниманията си.
12. Отегчавате се от еднообразието, от
делничната и пипкава работа.
13. Общителен и отзивчив, нескован при
среща с непознати хора. ^
14. Издръжлив и работоспособен.
15. Имате висока, бърза и ясна реч, съпровождана с живи жестове, и изразителна мимика.
16. Запазвате самообладанието при неочаквана сложна обстановка.
17. Имате винаги ведро настроение.
118. Лесно заспивате и лесно се съоуждате.
19. Често сте разпилян, проявявате при
бързаност при вземане на решения.
20. Склонен да се плъзгате по повърх
ността на нещата ,да сс разсейвате.
вие сте несъмнено САНГВИНИК
В следващия ^Р|^ду^^10СТИТС ,,а

Карикатурен екран

— Защо предлагаш да използвам почивката идната година.
— Да пестим, идущата година морето ще бъде по-скъпо.»
Карикатура: Б. Николов
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Кой какво
си мисли
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Остават старите, обезлюд
яват се селищата и само летно време се понапълнят ста
рите домове, защото младите
идват на почивка.

С образованието иай-мно
Спи
го можем да сс хвалим.
.
съкът на учебните заведения
е: една детска градина със
120—30 деца, шест основни
училища с 16 подведомствени училища, в които се учат
към 1750 ученици, една гимиазия с 320 ученици. Няма
проблеми учителството с ре
довното посещаване на учи
лище от страна на децата.
Всички (98%) се учат, докато завършат осмокласно учи
лище. А после — някои в

А старата ръка търси по
мощ на машината, Иначе
как да се посработи имотът.
Тези дни в Димитровград
ско бумтят мотори на трак
торите, барабанят вършачнезаситно
ки, а комбайни
гълтат житния клас — реко
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Димитровградско
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ДО ТОГАВА ПОЧТИ ВСИЧКИТЕ
НЕОТДАВНА НА ЕДНО ВАЖНО—
СЪВЕЩАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА1^ СЕЛИЩА ЩЕ БЪДАТ ЕЛЕКТРИФИЦИ
РАНИ, А НЯКОИ ОТ СЕГАШНИТЕ ТРЕ
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА ДИМИТЪР
СЛАВОВ СЪОБЩИ, ЧЕ БРУТОПРОДУКТ ТОКЛАСНИ ШОСЕТА ЩЕ СА АСФАЛСТОПАНСТВО В 1975 ГОДИНА ЩЕ
БЪДЕ БЛИЗО 35 МИЛИАРДА СТАРИ ТИРАНИ.
ЖИВОТЪТ, ЗНАЧИ, ЩЕ БЪДЕ ПОДИНАРА, А НАЦИОНАЛЕН ДОХОД НА
ДОБЪР И ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ.
ЖИТЕЛ
КЪМ 590.000.
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Но от какво се е тръгнало?
Базата също е солидна.
Иначе е немислимо да се
направят 35 млд стари дина
да брутопродукция.
През 1971 година е осъще
ствена брутопродукция за
18,7 млд. стари динара, а
тази има възможност за 24,7
милиарда.
Индустрията е първа —
ще даде тази година близо
14 милиарда, селското стопа
нство-кооперацията и частни
те стопани ще осигурят към
пет милиарда, а строителст
вото, търговията и другите
отрасли — останалото до
25-те милиарда динара.
Това е базата за възхода,
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гимназията, някои в средни
професионални училища —
и стават специалисти.
Но и отиват. Отиват от
пределите на комуната, на
селата си, защото тук за мал
цина има работа.
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лтата се прибира, защото бе
зсилна е старческата ръка
да премята дългата слама,
както беше някога, когато
се вършееше с коне или го
веда.

м. н. н.
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Бумтят мотори

шш

I \

т

р

ш

::
щ

Естествено, не расте само стопанската мощ на
комуната. Благоустроителното дело е в размах. Над
700 дома са построени през последното десетилетие
— предимно в града и околните селища. Годинадве и токът ще стигне в повечето села, а нови шо
сета ще пуснат пипала до Висок, Одоровци, Невля...
Изоставането полека ще се превъзмогва.
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