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Дража Маркович в
Димитровградско

Председателят на Скупщината на
СР Сърбия Драгослав Маркович на 14 и
15 август направи посещение на Дими
тровград и околността, като гостува на
граничната застава при с. Верзар. Др.
Маркович положи венец на гроба на
загиналия граничар Милан Милентиевич
и се интересува за живота на граничарите.

Председателят на Скупщината на
СГ Сърбия посети Сенокос, Каменица,
Смиловци и др. села в северната част на
комуната като се интересува за пробле
мите на този животновъден район — ра
звнтието на овчарството, електрифика
цията на селищата и др. На следващия
ден той направи посещение на Погановски манастир, Звонска баня и някои др.
селища в долината на Ерма.
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Вместо при Стрезимировци

Свиждането на Сяишовска
могила
Тези дни комисиите за гранични сре
щи в Сурдулица, СР Сърбия и Перник,
НР България се договориха срещата да
стане на 27 август т. г. на Слишковска
могила на българска територия, намира
ща се 2 км от югославско-българската
граница при с. Стрезимировци.
Този ден за югославските граждани
границата при Стрезимировци ще бъде
открита от 6—19.

Лица нямащи паспорти ще минават
границата с писмени одобрения, които
издават отделите за вътрешни работи
при общинските скутцини, където са
настанени гражданите.
Съвместната културно-забавна прог
рама ще трае 4 часа.

М. В.

Празникът на граничаря
Сурдулица
Петнадесети август всяка
година чествуваме като ден
иа граничаря. На тази дата
1944 година е формиран
КНОЮ (Команда на народ
ната отбрана на Югославия)
с цел да се защитят придо
бивките на револуцията ни

ТУРИСТИЧЕСКО УРЕЖДАНЕ НА ВЛАСИНА
В ТОЗИ
БРОЙ:

на освободена територия и
сигурността на същата.'
В разговор с председателя
на Общинската конференция на Съюза на младежта
тт_ТА
в Сурдулица — ЛЮБИША
РИСТИЧ, узнахме, че и та
зи година в сурдулишка об
щина тържествено е отпра
знуван Денът на граничаря.
Група младежи ведно с
представителите на общест
вено-политическите органи
зации и ОС от Сурдулица са
посетили всички застави на
югославско-българската гра
ннца, намиращи се на тери
торията на сурдулишка об
щина. Тук, те поздравиха
пазителите на мира и свобо
дата ни — граничарите и
връчиха скромни подаръци.
М. Величков

Босилеград
В Долна Дюбата
пак нещастие

УГАСНАХА
ЧЕТИРИ
МЛАДИ
ЖИВОТА
Стр. 6

много ягодови

заинтересувани за

Туристическо разви™
акцията са

ТИЕ НА ВЛАСИНА. НОСИ ,,л

лицд СТ()ПД

ТУРИСТИЧЕСКИЯ Т
СКОВЕЦ И ОС В СУРДУЛиХ гУРИСТИ^1кИТЕ ОБЕКТИ ДО КРАЯ НА
сезона — ПЪЛНИ.
—
—

По традиция Деня на гра
ничаря — 15 август бе тържествено отпразнуван в бо
силсградската община. Чествуването започна още па
13 август с шахматов турнир
и състезание по „пниг — понг”. В тези състезания, освен
граничарите, участвуваха и
младежи — средношколци
от Босилеград.
На 14 август общественополитически дейци ц група
младежи от общината посе
тиха граничните застави в
Рпбарци и Ресен. Тук те бяха твърде сърдечно приети
от своите домакини — тра
ничарн.
Главното тържество бе про
ведено на 15 август в казар
мата на граничното подделе
ние в Босилеград. То започна с откриване на изложба
на тема из войнишкия жи
Туристическото значение
вот, а продължи с повечето
на Власииа с Власниското
спортни състезания.
езеро на надморска височи
Иа вечерта граничарите,
на от 1.200 м е голямо. Миосъвместно с младежтта пре
гн трудови организации от
дадоха богата културно-за
СР Сърбия са заинтересова
ни за туристическото разви бавна програма в киносало
на в Босилеград.
тие на Власииа. По този по*

(На 3 стр.)

в. в.

Джемал Бйедич на тържеството по повод освобождението на
Посушйе

НАРОДЪТ СГАЗИ ПРОНЯЯТОТО СЕМЕ
ГОДИШНИНАТА от осво
бождението на Посушйе е от
белязана тържествено. Пред
седателят на Съюзния изпълни
телен съвет Джемал Бийедич
пусна в съобщение модерен
път Посушйе — Лищица, и
произнесе реч.
Той говори за неотдавнаш
ното нахлуване и ликвидира
не на фашистическо-терористическата група. Между дру

}}

гото, Бийедич подчерта, че
братството и единството на
всички наши народи и наро
дности като основа на наше
то самоуправително общест
во представлява най-могъща
бариера за реакционния на
ционализъм, който цели да
повампиряса привиденията на
миналото и отново хвърли на
шите хора в ярема на класо
вото и национално робство

съгражданите, чувствуваме
сс длъжни непоколебимо да
продължим делото за което
те дадоха животите си.

Братството и
единствотонепресъхващо
Пробният балон“ е разбит • • • вдъхновение

—Народът от този край не
отдавна бе изправен лице
срещу лице със злодейските
опити на шепа наемници, ко
ито искаха да нарушат мир
пия живот и труда на наши
те граждани. Този „пробен
балон” на нашите заклети
врагове се разпадна щом се
„спусна” на наша земя. Фа
шистката
терористическа
група е унищожена. С това
лекция не получиха само
ония, които дръзнаха да се
прехвърлят в нашата страна,
но и онези които ги подготв
ят, каза Бийедич.
Чувствувам се задължен
да запозная нашите гражда
ни с факта, че повечето те
рористи от тази група и гла
ватарите им са се подготвя
ли в Австралия, с която на
шата страна има редовни ди
пломатически и други връз
ки. На австралийска терито
рия се намират бази, площа
дки за обучение, складове за
оръжие и диверсантски ма
териали за злодейска дейно
ст срещу Югославия. Благо
дарение на дългогодишната
безвъзпрепятствена деятелно
ст на тая и подобни фашистко
терористически банди, тяхни
те бройни ненаказани злоде
яния, които надлежните ав
стралийски органи не спря
ха, терористите са и били на
сърчени да влезнат в тази
авантюра.
За тази атака срещу Юго
славия е ползвана и терито
рията на съседна Република

Австрия. Пред нелегалното
прехвърляне в СФРЮ, терористическата група се събра
ла на австрийска територия,
където е лагерувала и изве
ждала диверсантско обуче
ние.
До ескалация на терористи
ческа деятелност в последно
време е дошло защото прави
телевата на споменатите и
някои други европейски и
презморски страни търпят
при тях да работи екс
тремна политическа емиграция.
Нашето правителство не
прекъснато е указвало на
правителствата на тези стра
ни за същинския характер и
целите на тази фашистическо-терористическа деятелно
ст и търсило превземане мер
ки за нейното осуетяване.
За съжаление, дължен съм
да констатирам, че нашите
досегашни крачки не наме
риха нужното разбирателство.
Терористите, насърчени от
толерантното становище на
правителствата на страните,
в които действуват, постепе
нно са разширили деятелно
стта си от призоваване за на
силие, пречене на нормална работа и нападения на на
ши дипломатическо-консуларни представителства — до
убийствата на нашите дипло
матически представители и
служещи, слагане бомби в
самолета на ЮАТ и сега до
нахлуването на терористическа-фашистка банда,

Събирателен пункт в
Австрия
Поради всичко това, наше ки на фашистските кримина
то правителство предприема
лци към нашите граждани и
решителни крачки пред пра
нашите дипломатическо-конвителствата на Австралия, Ав
суларни представителства в
стрия и някои други страни,
чужбина.
търсейки същинско квалифи
циране на терористическата
Отдавайки признание на
деятелност, всестранно след
частите на териториалната
ствие и ефикасна процедура
отбрана и органите на обще
и наказание лицата, които ствената безопасност за бър.
пряко или косвено са отгово
зата и ефикасна акция при
рни в досегашните насилия,
унищожението на фашистподготвовките и организира
нето на терористическа дея ско-терористическата банда.
Бийедич подчерта, че органи
телност срещу Югославия.
зирано участвувайки в уни
— Много неубедително и
наивно звучат изявленията щожението на групата диве
рсанти, въоръжения народ
на представителите на слу
жебните органи на тези ст на дело афирмира всенарод
рани, в които сс осъжда та ната отбрана и нейната неза
кава нечестна работа, а съ менима морално-политическа
щевременно се ограждат от и отбранителна мощ. Дълбо
собствена отговорност. Неоко сме трогнати от загиване
държимо е позоваването на то на нашите граждани, ко
демокрация и граждански
ито паднаха, борейки се хра
права на терористите, а съ бро срещу коварните теро
щевременно да се затварят
ристи. Съчувствувайки на се
очи пред злодейските посгьп
мействата им, роднините и

Горчиво са се излъгали ос
танките от най-мрачните фа
фистки сили от Втората све
товна война и тяхиите сега^
шии покровители, които са
мислили, че на наша земя
злото и раздора, които са на
умили да посеят, могат да
хванат корен. Нашите сбратимени народи безпощадно
сгазиха това проклято семе,
чиито последни отровни за
родиши изкорениха по вре
ме на народоосвободителната война и социалистическа
та революция.
Животът научи нашия чо
век, че едно от най-големите
блага за всички народи и на
родности е сплотеността и
братството между хората,
разбирателство, сътрудниче
ство и солидарността.
Не случайно в сърцата на
нашите хора живее духът на
братството и единството,
дух който винаги вдъхновя
ва към непоколебима съпро
тива срещу всичко реакцион
но и ненародно.

ПРАЗНИКЪТ НА
ГРАНИЧАРЯ
Тези дни се навършват 28
години от деня когато порешението на Националния
комитет на освобождението
на Югославия и Върховния
_____
комендант — другаря 1И1и,
на 15 август 1944 година е
формиран КНОЮ (Корпус
на народната отбрана на Югославия), славна част, чиито светли традиции днес
продължават граничните по
дделения. Тази дата чествуваме като Ден на граничаря.
Днес в мира като неразде
лна част от общогогославска
система,
та отбранителна
граничарите денонощно бд
ят на границата ни д/лга
скоро 4.000 км. Граничарите
не са само хора в сивкави
униформи. С тях са и органи
тс на държавната сигурност,
милицията, крайграничното
население и числящите се
към териториалната отбрана.
Всички се придружиха към
чествуването на празника,
но все пак най-весело беше
в домовете на граничарите
— заставите.
ИСТОРИЧЕСКИ ДАТИ
Пре завгуст 1941 година
първите
действия
започ
на ВОС (Варносно-обвешчевалната служба) на окупи
раната, но непокорена тери
тория на Словения. В нача
лото на 1942 година започна
деятелността си разузнавате
лния отдел при Върховния
щаб на НОВ и ПОЮ. 1943 го
дина е формиран специален
батальон за борба срещу пе
тата колона (ППК, а през се
птември същата година и от
дел за защита на народа
(ОЗН-а).
След като нарастнаха и
укрепнаха тези части се фор

мира и КНОЮ. Тогава той
имаше седем дивизии и три
бригади на народната отбра
на. Кноевците се бореха с ус
таши, четници, белогвардейци, шпиони и диверсанти. По
същото време КНОЮ осигуяваше най-важните стопан
ски и съобщителни обекти, и
-- на свободната теграниците
ритория. За тези части войната не завърши нито на 9,
нито на 15 май 1945 година.
Дълго време след това по го
рите на Югославия се воде
ха борби с разбития враг. Официално КНОЮ прерастна
в гранични части в началото на 1953 година.
И ДНЕС... БДИТЕЛНО НА
ПЪРВИТЕ СТЪПКИ НА РО
ДНАТА ЗЕМЯ
И днес, в мира, по дъжд и
сняг, денем и нощем, патраули кръстосват край границата с бдителни очи. Контро
лират всяка педя земя.
Специфичен е живота на
граничарите. Най-съществе
но при тях е другарството и
единството, наследено още
от кноевците. Службата им
търси бдителност, познаване
на законопредписанията, до
бра физическа издържливост, съобразителност и наход
чивост. В определени моме
нти трябва да се реагира бър
зо и правилно и оръжието ви
наги да е заредено.
Другаря ТИТО за гранича
рите каза: „Те изпълняват
длъжността си съвестно, а
животът им не се различава
от този от времето на война
та— Такова държание е отражение на висока полити
ческа съвест, зрелост, бдите
лност и храброст, защото те
обичат отечеството си.”
Столе Георгиевски

Драгослав Маркович в Димитровградско

Съобщенията — належащ
проблем
За в. „Братство” председателя^- на Скупщината на СР
Сърбия Драгослав Маркович
даде следното изявление:
— Макар че тук съм на
почивка, с другарите в общи
ната размених мнения
по
множество въпроси и пробле
ми, които измъчват Димит
ровградска комуна. Сега има
хме възможност по-подробно
да разискваме по всички въ
проси. Пределите на Стара
планина предлагат прекрас
ни възможности за развитие
на туризма, преди всичко,
Обаче тези възможности не
се използват. Природните
красоти си остават неизползани поради липса на пъти
ща електрически ток и др.
спомагателни обекти. Но все
пак, другарите в общината
са положили големи усилия
и досега е направено много.

Във връзка с изграждане
то на пътя в долината на Ер
ма, др. Драгослав Маркович,
между другото, каза:
— В настоящия момент тру
дно мога да кажа нещо по
определено. Обаче Погановски манастир, Звонска баня
и изобщо долината на Ерма
са много красиви предели,
За този край развитието на
съобщенията е изходна «жно
ва за всичко. Без пътища не
може и дума да става за ня
какви перспективи.

мите полека, и бих казал,
изоставането е помалко, отколкото би било, ако не бе
ше голямото ангажиране на
населението.
Построяването на заплану
вания язовир на р. Ерма съ
що много ще спомогне на
всеобщото развитие на този
край.
А. Димитров

Тук трябва да напомним и
задължението на общество
то, че след премахването на
теснолинейката е трябвало
Да се осигури на населението от тоя край път, вместо
теснолинейката. Добре е, че
с електрификацията върви.
Хората тук решават пробле-
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ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СТОПАНСКОТО РАЗВИТИЕ

1. С оглед на техническата
оборуденост на земеделско
то стопанство в общината
работната сила още има зна
чителна роля в процеса на
земеделското производство.
Намаляване на земеделско
то население от 13.343 в 1961
година на 8.779 души в 1971
година, или намаляването на
активното земеделско насе
ление от 7.676 на 6.576 гово
ри, че земеделието на кому
ната през последното десети
летие зарад мигриране на на
селението е било затруднено
и че именно това Мигриране
е една от причините за нама
ляване на земеделското про
изводство и за намаляване
на относителния му дял в
стопанското развитие на об
щината.
2. Макар че тук не се касае
до неквалифицирана работна сила, тя казва натиск
върху настаняването на ра
В икономическото учение
Марксическата икономиче
пределението на работната
нието. Стига се до движение
бота в другите стопански
за факторите на производст
ска мисъл пък изцяло утвър
сила между сектори, облас дейности
на работната сила, до струк
представлява
вото много рано бе разбра
ждава човешкия труд в про турни изменения, което в
ти и отрасли. Този вид раз социален или
като се
но, че човешкият фактор
цеса на общественото въз
икономическо - демографска движване ма работната сила представя проблем,
пред обществото
има важна роля в икономи производство и колко пове
с
свойствен
за
началната
фа
та и географска терминоло
като
субект
без
средства
за
ческия живот. Зависимо от
че се развиват обществено
за на развоя на една общес живот. Такава работна сигия се нарича миграция (пре
характера на обществено-ико
твено-икономическа система.
икономическите отношения
селване) на работната сила
в
неземеделла, настанена
номическите отношения и на
човешкият фактор получа
и на населението. Това раз
След време, когато произ ските дейности без нужни
техническо-техноложките ова все по-важна роля, в емг
движване, миграцията на ра
водителните сили нараснат
квалификации, не дава съот
собености на производстве
съл на. нуждата от по-голя
ботната сила и на населени до вертикално раздвижване,
на
ния процес е третиран и чо ма специализираност ц зна ето, може да става по хори когато стопанският прогрес ветна производителност
труда, а вследствие на поето
вешкият фактор в процеса
зонтална
и
отвесна
линия.
изисква
качествен
и
специа
янното
вертикално
движе
на обществено-икономичес ние, а това е съставка на чо
Хоризонталното раздвиж
листически труд, движение ние идва квалифицирана ра
вешкия фактор.
кото развитие.
ване е свързано с миграция то на работната сила става
ръка, която изтласква
та на работната сила и на от ниските към по-високите ботна
Гражданската икономичес
Динамичното развитие на
тази неквалифицирана рабо
ка мисъл например в икономи
степени на квалифицираност тна сила. При такова поло
сепредизвиква
селението по линията
стопанството
ческото развитие дава пре дълбоки обществени проме ло-град, което е характерно за
и отговорност.
жение пак се явява общест
димство на капитала, а чо
вото, което трябва, да се на
ни, които се отразяват вър развиващи се страни. То ид
вешкият фактор тук получа
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меси и да се старае за нева като резултат на преразху работната сила и населева второстепенна роля.
квалифицираната част на ра
Първото преброяване на ботната ръка, докато по тонаселението след Втората
ва време в нейната основна
световна война у нас бе про дейност се чувствува нужда
Стопански живот
ведено през 1948 година. То о тнея (в земеделието).
гавашна Царибродска око
3. Тези въпроси са само
лия, която имаше малко поот проблемите, които
голяма територия от сегаш част
от движението на ак
ната Димитровградска общи идват
тивната
работна сила от се
на, имаше 24.455 жители. Съо
ло.
Тези
движения имат огКОНСЕРВИ
ЗА
ГЕРМАНИЯ
жени
тиошението мъже
Свикнахме да приказваме за цени, за
поедедици,
ромно
значими
беше 50:50, а възрастовата
големи икономически проблеми, за пакогато
става
въпрос за стар
Заводът
за
консерви
„Пелагония”
в
структура бе следната:
зари — все в големи мащаби — и позаческите семейства с един
Битоля ще изнесе тази година в Запабравихме да четем за резултатите, вър
— до 19 години... 10.531, И/Ш повече членове и с въздна Германия консерви на овощия и зе
ху които се крепи икономиката ни.
от 20 до 49 година — 9.785, раст над 55—60 години. Спо
ленчук за около 1 милиард и 600 милиЕто някои данни за износа на стоки
от 50 до 59 години. — 1738 и ред данните нарастването
сна стари динара. Това обаче не е единот нашите предприятия в чужбина:
от 60 години нагоре — 2.391
на тези семейства е очебиественото количество, което изнася тази
жители. В по-късния период, що — от 459 са се увеличифабрика.
Износът
на
консерви
е
значи
според преброяването от
ИЗНОС НА ПЛАТОВЕ ЗА 2 МИЛ.
ли на 1984. Какво ще е отра
телно по-голям.
1953 година, когато започна
ДОЛАРА
жението на това върху со
преселване на населението
циалната. политика на кому
СТОЛОВЕ ЗА АМЕРИКА
от селата към градовете, пре ната още сега може да се
Заводът за платове „Бранко Кръсмадимно вън от комуната, на види, защото половинчатото
нович” в Парачин ще изнесе в чужби
комбинат от
Дървообработващият
селението намаля с 1.007 ду
на платове за два милиона долара. Таз Лесковец
решаване на живота им с
тази година ще изнесе своя
ши, предимно трудово актив постоянни или временни по
годишният износ на платове е много
продукция
за
около
1
милиард
и 500
ни хора. Още по-изразителпо-голям, отколкото през миналите го
мощи не е ефикасно. Технимилиона динара в Италия, Швеция, Зано е движеипето на работна тс земеделски стопанства
дини.
падна Германия, Испания и Гърция. Не
та сила между 1971 н 1971
стоят необработени или час
отдавна са пратени в Америка пробни
година. За сегашната терито тично изоставени. Общината
МЕБЕЛИ ЗА СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ
количества столове и се очаква сключ
рия според преброяването от е предвидела някои данъчни
ване на договор за доставка.
1953 година населението е улеснения за такива семейМебелното предприятие ,/Ясен” от Кра
смята
В
идната
година
предприятието
било 22.082 души, в 1961 — ства в_ началото на тази голево ще изнесе в Съветския съюз меоеда изнесе стоки за 2 милиарда и пстсто
18.418, а 1971 година — 16.365
стойност от 220 мидина. Но веднага имаше и
тин милиона динара стари. Износът се
души. Това чувствително на негодуване, защото това уле
състои главно от фурнир и резаи с<ромаляване на населението в спение — освобождаване от
ителен материал.
Димитровградска комуна бе данък до края на живота —
нашия пазар бе посрещнат добре от ку
XXX
резултат па ускорения раз изключва и правото на наспувачите.
вой па страната в сравнение ледване на имота от наслед
Това са само фрагменти, Иначе безс по-бавиото развитие на то- ниците. Макар че тази мерСЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ГЪРЦИЯ
брой паши предприятия днес все пове
зп райои. Доста семейства
К9 е благоприятна, манталн
че се ориентират към чуждите пазари.
сс преселиха във вътрешнос тстът на нашия човек, вър
Раде Кончар” от Загреб, предприятие
От нашите предприятия в комуните тастраната,
търсейки
тта па
зан за земята е такъв, че не
за" електросъоръжения, ще електрифи
кава ориентация подлържат „1умарага ,
по-добри условия па живот, се примирява с отчуждаване
цира цялата система за транспорт
а
и .Свобода" от Димитровград, чпито
настаняваха па рабо
като
се
то па имота си при каквнто
въглшца от откритите колове на мина
произведения вече са известни па реди
та в пеземедслскп и по-раз и да било условия. А наслед
КорАна" в съседна Гърция. Стойността
ца страни в Европа и другаде. А резул
пити краища и в земеделски
циците им, конто са длъжни
на работата възлиза на близо 2 милио
татите от износа тази година затова са
дейности.
да се стараят за своите ста
на долара. Иначе предприятието е от
по-добри от миналите години.
ри родители днес или не се
Между
1961
и
71
година
е
М. И. и.
давна известно на света със своите проявяват или не искат да се
имало настаняване па рабо
изведения.
та в чужбина, по с временен грижат за тях, като търсят
характер. За развиващи се изход в задължението на об
страни това явление е харак. ществото.
Ясно е обаче, че с това се
терпо, по на определена сте
създават условия за присъс
пей на развитие спира. В деня
твието
на социални пробле
на преброяването през 1971
райе на интересна общност
ми, конто искат материални
година на временна работа
чин, заводите „Цр»е'|“ заета-т
за
туристическо
уреждане
в чужбина са сс намирали средства, а на друга страна
(ОТ 1 СТР.)
ва’ 'от Крагусвац, а ще посет
на Власина и ще съгледат
това положение вреди на ус
222 работника от тази кому
ят и някои организации
възможностите си за някои
па, а от тях земеделски про кореното развитие на земе
вод туристическия СЪЮЗ В
Ниш, Лесковец, Скопие, Вра
капиталовложения
в
туристи
изводители са били 172 иди делието и на жизненото ра
Сурдулица взел решение да
пя Крушевац и др- Посетени
чески обекти. Тази акция обс
внище на населението. В бъ
над 50 иа сто.
се обърне към някои от тези
те'трудови организации
щава успех, но търси и упоорганизации ведно със стопа
Като сс наблюдават някои деще тези проблеми ще са
задоволство са приели идея
рит
труд
и
залягане.
от
Лесковац
и
по-остри и с тях трябва да
нската камара
„
та за основаване на интерес
На края да подчертаем и елементи от преброяванията сс разчита като се провят пла
да ги покани за формиранена
общност. След като и ос1971 и 1961 година се
през
мощностите
па
тури
на
това, че
интересна общност. Пр А
до някои изводи, кон пове за по-нататъшното раз
таналите се изяснат, туристи
етическите обекти на Власи- стига
витие на земеделието.
вители от туристически* съ;
то говорят за последиците
ческия съюз в Сурдулица,
тази година са попълнени
(Следва: причини за
на
юч в Сурдулица и стопанска
от
Лесот
това
движение на иаселе
Стопанската камара
на
сезона,
както
нимиграцията и заклю
до
края
та камара от Лесковец са оби
и пето и на работната сила,
ковец и ОС в Сурдулица в
кога
досега.
чителни бележки)
фабриката
запроши
с оглед иа икономическото
най-скоро време ще провсколили
„М. ПияМладен Димов
развитие иа комуната.
водство на кабелиСръбската
дат общо заседание, на кое
М. В.
Светозарево
то ще се договорят за форми
де” В О
ст-ькло
в
ПараСтранни* »
фабрика за

Движение на
работната сила и
преселване на
населението

По предприятията в страната ни

ТУРИСТИЧЕСКО УРЕЖДАНЕ НА ВЛАСИНА

братство
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Из нашите общини * Из нашите общини * Из нашите общини
Провеждане на амандманите в дело

Какво става в кожара „Братство“

Недостиг но суровини
По-малки приходи от миналата година
През януари, февруари и
март кожарското предприя
тие „Братство” е работи
ло с намалени капацитети
поради недостиг на кожи. Въпреки факта, че във
връзка с реализацията няма
никакви проблеми, „Братство
още не е преодоляло трудно
стите. Всичко това е оказа
ло въздействие и върху до
ходите. Приходът от 4.266.000
динара, който предприятие
то е осъществило през пър
вото полугодие на миналата
година на 4.054.000 динара.
Осъщественият доход от 1
януари до 30 юни т. г. изна
ся 806.000 динара. В сравне
ние с дохода през същия пе
риод на миналата година той
е по-малък с 98.000 динара.
Най-голяма разлика в резул
татите се вижда при печал
бата. От 198.000 динара през
първото полугодие на мина
лата година е намалена на
77.000 динара през настояща
та.

риода от 1 януари до 30
ЬЬни за лични доходи за из
платени 563.000 динара, а в
предприятието са работили
101 работник.

За лични доходи на девет
десет и двамата работника
в „Братство” е изплатена су
ма от 612.000 динар. През
година те са увеличени с
25%. Миналата година в пе-

В момента в предприятие
то има суровини само за ав
густ а трябвало е да бъдат
набавени за до края на го
дината. Нашият пазар може
само с 40% да подсигурява

Изнесените данни най-доб
ре говорят за проблемите на
предприятието.
„Братство”
е единственото димитровгра
дско предприятие, където
броят на работна ръка е на
мален, а било предвидено да
се увеличи с 50%.
В течение на първите шест
месеца в „Братство” са из
платени 5.000.000 динара за
суровини (кожа). Суровини
те са плащани веднага. В то
ва отношение финансова по
мощ са оказвали предприя
тията за износ, с които „Бра
тство” кооперира. Също така и останалите материали
(бои и под.) трудно се на
мират на нашия пазар и то
ва създава нови проблеми.

нуждите на „Братство”. Що
се касае до реализацията,
„Братство" е добре. На Запа
диа Германия в течение на
тази годината трябва да бъ
дат доставени 6.000 кожухче
та. Досега са произведени и
изнесени 2.000 а до края на
директора на „Братство” Че
домир Басов, субективни ела
бости няма. Обаче обектив
ните причини са такива, че
трудно могат да се превъзмо
гнат. Това най-много се от
нася до набавянето на суро
вини, които не се намират
на нашия пазар и това се
отразява в производството в
кожарската индустрия в ця
лата страна.
А. Д.

Обществените договори
са готови
Общественият договор на
критериите за съгласуване
на личните доходи в общес
твено-политическите, трудо
вите и стопанските организа
ции в босилеградска общи
на е изработен и подписан
на време.
Интересно е да отбеле
жим, че въз основа на дого
вора, извънсгопанските ор
ганизации ;щс имат лични
доходи с 15 на сто по-големи
от онези на стопанските ор
ганизации. Това е така, защото стопанската дейност в
общината все още е слабодо
ходна. Да напомним, че ми
налата година работниците
от две стопански организа
ции са получавали минимал
ни лични доходи, което сега
подействувало върху устано
вяването на критериите за
разпределяне на дохода.
По същите причини, в рам
ките на обществения дого
вор, сега трудно могат да
съгласуват личните си дохо-

ди органите на общината.
Транспортното и занаятчи
йско-услужното предприятие
„Услуга" въпросния договор
са подписали в рамките на
съответно сдружените отра
сли в СР Сърбия, а земедел
ските кооперации и гостилиичарското предприятие на
равнището на стопанската
камара от Лесковац. Здрав
ният дом критериите на ли
чните си доходи е съгласувал с онези, които е приел
Комуналния завод за социа
лни осигуровки от Враня.
Всички останали стопански
и извънстопански трудови
организации са подписали
договор на общинско равни
ще.
Тези обществени договори
вече са изпратени на реви
зия в Републиканския секре
тариат за трудови отноше
ния, който ще провери за
конността им.
В. В.

Висока бдителност
Началникът на Службата за вътрешни работи
в Босилеград, ВИНКО СТОЯНОВ ни осведоми, че
между тази служба и населението от общината
съществува тясно и полезно сътрудничество. Спо
ред думите на Стоянов, населението показва висока бдителност, което е сигурна гаранция, че евен
туалното появяване на какъвто и да било враг в
тоя край би било разоткрито бързо.
При съмнителни случаи, особено край държавната граница, населението веднага осведомява ком
петентните органи и предлага своя помощ.
Затова в Службата за вътрешни работи тази
практика преценяват като твърде важна
и положителна.
В. В.

ОЩЕ ЕДИН УСПЕХ НА
МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ
Митническите органи на
граничния преход ж. *п. —
гара Димитровград, във вла
ка Истамбул—Мюнхен,
са
заловили три пакистански
граждани, при опит нелегал
но да пренасят наркотични
вещества. Всичките са заловени на 9 август т. г. Хаджат
Кхант (28), Ведангул Абдул
(18) и Тул Назаер Заир Тул
(19) всички от Кабул (Паки
стан) са се опитали да пренесат хашиш в куфари с дво
йно дъно.
Всеки от тях е пренасял по
2,100 грама хашиш в куфарите, а също така по 0,5
килограма в обувките (по
250 грама в токовете на всяка).
По тяхните изявления нар
котика са купили в Авганистан с желание да го продат в 3. Германия, където сз
имали намерение да купят

кола с които биха се върна
ли обратно в Пакистан.
От страна на митническите органи им е кофискувана

стоката, и парично са глобе
ни с по 2.000 динара.
Срещу провинените е възбудено углавно дело.
А. Д.

Сурдулица

Подготовки за примерване
Както е известно миналата
година сурдулишката комуна в по-голямата си част от
Територията извърши снима
не на имотите със самолет
°с,™“а незаснети имотите
в крайграничните села: КО-

СТРОШЕВЦИ, СУХИ дол
ПАЛЯ и КОЛУНИЦА.
’
През тази година се вършат подготовки за такипя
акция в споменатите села
с видими0?3™ огРаничават
с видими белези имотите си
"
"Рави и на об^еЙ
ге 1?°™' Преселнически.
в Сурдулица6 °ГРаНИЧИ 0С
Отговорните срещат
голя
ма трудност за ограничаване имотите на
стопаните,
ко
ито са се отселили
г
във вът; решността и
вероятно ОС
ще паме грижате за това.

И с ограничаване на обществените имоти се закъснява,
с изключение на горското
стопанство от Враня, което
експедитивно изпълнява задълженията .сини съобщиха
в управата на кадастъра.
Снимането на землшцето
споменатите села ще се
извърши през пролетта на
година и тогава Сурдулишка комуна ще премери
имотите на цялата си терито
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Из нашите общини * Из нашите общини

* Из нашите общини

Пред изграждане на язовира при
Г. Лисина
4

ОЩЕ ИМА
РАЗНОГЛАСИЯ
На 15 август в Босилеград
се състоя заседание на пред
ставители на ВЕЦ „Вла
сина", републикански ръ
ководители и ръководите
ли на ОС Босилеград и пред
ставители на някои местни об
щности, на което се обсъди
въпроса с изграждането на
язовира на „Власина” при се
ло Горна Лисина.
Договорът стана по инициатива на Общинската ску
пщина в Босилеград и има
ше за цел да даде отговор
на два въпроса: първо, пост
рояване на язовира; и второ
— какво количество вода ще
бъде оставено за нуждите
на населението в общината.
Представители на местни
те общности в комуната из
разиха недоверие във връзка
с протока на вода от язови
ра за техни потреби. Дирек
торът на ВЕЦ „Власина” Пе
тър Потич заяви, че ще бъде
сключен договор с ОС Босилеград какво количество во
да в летните месеци да се
пуска от язовира за потреби
" те на населението, но по тоа
въпрос обаче възникнаха ра
зногласия. Не бе уточнено и

колко км далекопровод ще се
построи в комуната за
сметка на водата. „Власи
на” не приема условието да
построи път от двете страни
на езерото, но само от една
та. Тя остава при предвиде
ното в проекта — строеж на
мост при Две реки и път от
едната страна на бъдещото
езеро.
Неразрешените въпроси
във връзка с изграждането
на язовира ще се разгледат
в Общинската скупщина до
5 септември и ако не се при
емат условията на „Власина"
— язовирът ще се строи спо
ред съществуващия проект.
Чака се само разрешение
за строеж.
В. В.

‘•■•А*

Босилеградски стопански дилеми

Застой на деловата дейност

разискванието на тлъминската коопе дългогодишните
и взетите решения и пре
рация. Общината не е в със- ния
— до сега не е изго
тояние да поеме погасването поръки предложен
на обсъж
и
на загуби на която и да би- твен
дане
нито
проект за
ло, па и на тази организа- интеграция! един
И общинската
ция.
комисия за интеграция не е
В случай ако бъде устано изпълнила поставените й за
вено след ревизията от Слу дачи.
жбата на общественото сче
Напоследък бе взето реше
товодство, че загубите на
ние въпросния проект да из
надминават
кооперацията
работи
с помоща на стопан
динара,
въпедин милиона
рос е дали останалите сто ската камара от Лесковац.
могат
Били
са
определени и сро
пански организации
да помогнат. Именно те са кове — но не се спазват.
заинтересован и да поемат
търговските магазини на ко- ЗА НОВИ СТОПАНСКИ ПО
............................. ................................ ........................ 11ШШШ11ШШ1Ш11И.... ............................"".... ............1ЧННШ11Н111!.... ........... ..
операцията, но не и загуби- ДЕМИ — МАЛКИ ИЗГЛЕДИ
те.
Дълго време се правеха
С една дума — неизвестно
стта в тлъминската коопера подготовки за откриване на
ция продължава. Наистина пластмасов цех в Босиле
правят се опити да подобрят град в сътрудничество с бел
състоянието. Те поемат раци градското сдружено предпри
ятне „Интерплас”. За съжале
опализацпя, като премахват
Неотдавна
и
Раднсав
Милой
ние, изглежда, че възможвсичко онова, което не е до
ра. Изпратих едно лице ми
кович
от
Велика
плана
бе
ку
постите за осъществяване и
■гч
ходио
(дребни
магазинчета,
купи десетина чифта като,
пил за препродажба 10 теле
на тази стопанска акция са
разбира се, потърси сметка. та, Петър Радивоевич ог Чу- ненужни камиони и др), оба
'V,
съвсем малки.
може
да
бъде
че дали това
След като ги получих отидох
прия 3 и ти. Крекупвачите ди
поисках
достатъчно?
при отговорника и
Какво е пък положението
иай-голема
пари.
За
няко
да ми покаже цените и сто гат
откриването на някои дру
лко телета, които тук взимат
СЕДЕМ ГОДИНИ БЕЗ ПРО за
ките... Излезе, че той слоги
производствени цехове?
по ниски цени — на пазариЕКТ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ
жил в кутия, на която пише
Републиканският
фонд за
вътрешността
взимат
те във
цена 11, чорапи от 9 линара
на недостатъчно
със стотици хиляди незарабо
За босилеградската 11ИТ0- развитие
развитите крашца в СР Сър
тени
нари.
Но
с
тях
е
трудграция, кто че ли вече не нс бия е готов да финансира
рожидар А^з^Св0Габуш' ръка, сГзарагГтва от всеки
кат да говорят и иай-оговор- икономически оправдаемите
но да се справим, защото ко
™ ст°а„алТтрах
^^
“
гато им направя справка
11птс в общината. Има се впе проекти, а Босилеград прое
редовно казват, че телетата
чтлсипе, чс тя става вече не кти не е представил.
пет за ма"Р"го^а‘^едвндената глоба... Но та са купили за угояване...
интересна тема.
лантите. От една г да °^{>_
‘ исторИя получи малко тъТова е недостатъчна дело
сам, откак е поел длъжност
жно-смешсн край. В предпри
—
Нарушения
има
много.
,
Л|Ч) 0 тази привидиост ре- шюст преди всичко на сто
■
ворна и неприятна Длъжно
жно
търсят отго
Ио искам да изтъкна и нещо
,1Д11а |0,аиа трудно може да панските организации — из
- той е съставил
продавача и от
тъкват най-отговорните в
^6^ матрап»: >
ложил манАа™?е.Шците му
говорника, те уволниха лице
общината. Щом като е така
^ косто сигйализира за та
кото предшественици ^
зите — необходима ни е по—- кгс1ШТО с б||Л „а дневен ред изводът с ясен: планираните
за десет години..
се отнася към зи нечестна сделка...
МОЩ.
На
първо
място
—
,ю,Йнред
всички
орщестисио-постопански акции не могат
иа отговорност
общннекито органи. Искам Жлнтпчсскп организации в об успешно да се доведат до
довераната му задача.
В магазина на кооперация
, че
да изтъкна и това, че общис-ЦЦщниата. И всички са имали' край.
—Не е лесно, ни приятно
^рм^в Звонци^наме^^^ ^
таените тъжителства не винажйубедителпи факти, чс тази
В. В.
— камаИРанджеловичПНару
теглилки, и той имаше
ги имат мерки и теглилки за'Шакци>1, която за местните об
провиненията от различни обЖстоятслства представляпа сто
шения стават всеки час-°®а
резлични цени на няко
папска иужност — трябва
че трудно се откриват. Изоо
щипи. Лко нровениненият с
ки.
шоГ» е да се бориш сре
осъществи. Противопо
от Бабушница — ще бъде гло 1да се
— Най-трудно е с матрапа
щу спекуланти и мятрапази,
мнения не е имало.
бен повече, а ако е от Друга^ ложии
зите. Те правят „голям обозащото те знаят игра
Дори и при иай-отговорннте
община, може да мине и „по,
рот”,
ИО
трудно
е
да
се
„во— След решението на Съю
в стопанските организации.
бедно". Би трябвало да се
зния изпълнителен съвет
юва" с тях защото се пазят,
Но от известно време се опъ
прилагат еднакви критерии.
повишение на Иенитечан"
Никога не са сами. Винаги
ва за 11 аятчийс ко-услужното
В противен случаи наказани
имат сподвижници, които ме
кои стоки към края.--предприятие „Услуга”.
лата година, очаквах „мишо
пазят. .. Един от най-големи- ята, които се прилагат — ияработа". Така и стана. *зВъв бсичко това най-мио*
мат въздействие.
те прекупвачи в нашия край
иах, че в един търговски маАндрия Цолич постоянно сно
го изненадва, че и покрай
М. А.
чорапи
в
Бабушница
газии
„е на пазара в Бабушница.
Страница 5
(уг 9 се продават по П ДинаИзглежда, че стопанския
живот па босилеградската
община все повече се усложнява. Засега няма никакви
промени, за които може да
се каже, че са положителни
и обещаващи. Полугодишни
те баланси на стопанските
организации не казват нищо
ново: равносметката е поло
жителна, но деловите резул
тати — съвсем скромнп.
В момента най-голяма загриженост създава положе-
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....

от село

*

за

1 Погановските »инициативи«
село
продължават
%

УГАСНАХА ЧЕТИРИ
. МААДЙ ЖИВОТА
Високото планинско босилеградско село Долна Аюбата
е в траур. За четири дни —
четири жертви.
Както и преди три години,
когато автомобилната ката
строфа на Бесна кобила взе
пет жертви от това село и
сега населението е в траур.
Загинаха Гордана Цветкова,
Костадин Костадинов, Ванче Рангелов и Душанка Ми
хайлова.
Най-напред загина триде
сетгодишната Гордана, рабо
тничка в памуковия комби
нат във Враня. Катастрофи
рала с колело недалеч от Ку
маново.

Гордана Цветкова

Двадесепюдногодишиият Ванче Рангелов също загинал
в автомобилна злополука,
изпълнявайки войнишка дъл
жност. Неговата смърт бол
но отекна в селото му п
между работниците в боснлеградското транспортно, къ
дето работеше. Оставали му
още само четири месеца до
завръщането в родния му
край.
На следващия ден пак
скърбна вест в Д Аюбата.
Двадесетдвогодншната дево
йка Душанка загинала в ав
томобилна злополука, във
Варна (НР България).
Покрусено от тъга, на сле
дващия ден селото го пак
сполетява нещастие. Тридесетпетогодишният инженер
— машино-стронтел Коста
дин Костадинов изпълнява
йки слулсебна задача нещас
тно загубва живота си в
пенливите води на Адриатика.
Тоя млад човек — специа
лист своя живот лсертвувал
на науката. Четири хиляди
работници от металургичния
завод „Слободан Пенезич —
Кръцун” в Севойно напусна
ли работа, за да му отдадат
последна почит...

Душанка Михайлова

Рапче Рангелов

Това е знак, че тряб
ва да се предприеме
възможно по-скоро ед-

на акция за унищожа
ването им, иначе щети
те ще бъдат още по-големи. Нашите селяни
бяха забравили тая опа
сност, защото преди пе
тнадесет години с тровене бяха унищожени
тия зверове в планини
те на Босилеградска ко
муна, но ето от две го
дини насам пак се явя
ват тук-таме.

Писмото е подписано от
ония хора, които по време
на проведеното заседание на
ССРН в Поганово (22 юни,
демонстративно напуснаха.
Същата група хора е била
инициатор за проведения ре
ферендум отнасящ се до дезинтеграцията. Сега тази гру
па се обажда с писмо до ко
операция „Сточар” в името
на някакво инициативно тяЛО.

В. Вел.

Може би тоя път е най-до
бър. Но въпрос е дали проб
лемите и по тоя начин са
решими и колко в коопера
ция „Сточар” проявяват ин
терес за решаване на поста
вените въпроси от
страна
на погановските кооперато
ри.

ВЪЛЦИТЕ ПРАВЯТ ЩЕТИ
В Б0СИЛЕГРАДСК0
Преди две седмици в
една махала, на. село
Милевци и в местност
та. „Рит” вълци са за
клали 39 овце в Босиле
градско. Арса Михай
лов е загубил 12 овце,
брат му Ненко — 15 и
Мила. Стоичков от ма
хала Романовци в Божица — 12 овце.

ПОВЕЧЕ ОТ МЕСЕЦ и поПОИЬ 1Ь и
ч
ловина са изминаха от деня,
когато в Поганово и Драгови
та се зародила идеята за дезинтеграция от земеделската кооперация „Сточар”. От
референдуми
проведените
(на 9 в Поганово и 16 юни в
Драговита), на които граж
даните незаконно се изказа
ха за отделяне от „Сточар”
и”
изминаха двадесет „миридни. Най-новият вариант в
това отношение на група ко
операити от Поганово и Дра
отправен до
говита е иска
:
кооперапредседателя на
тивния съвет на „Сточар”, в
който се търси кооперативпият съвет да разреши на се
лата Поганово и Драговита
да бъдат икономически са
мостоятелни, със свое счето
водство и банкова сметка,
а правно лице да бъде земе
делската кооперация „Сто
чар”. Освен това от тяхна ст
рана се търси магазините в
Поганово и Драговита да се
присъединят към икономиче
ската единица на Поганово
и Драговита и да имат свое
тяло от единадесет члена, ко
етс* ще изберат сами и кое
то да ръководи и регулира
работите.

Костадин Костадинов

В писмото, изпратено от
страна на инициативното тя
ло се търси, кооперативният
съвет на „Сточар” до 20 ав~
густ да проведе заседание и
донесе конкретно решение.
Доколко разбрахме в разго
вора с представители на зе
меделската кооперация „Сто
чар” надали до края на ме-

сеца ще б/.де проведено засе
даиие на кооперативния съ
вет. Всъщност, искът на кооператорите от Поганово и
Драговита няма да бъде раз
гледай и решен до определе
ната от тях дата.
Разговорът, който водихме
с председателят на кооперативння съвет на „Сточар” не
успяхме да разберем ншцо.
На въпросите ни се отговар
яше с въпроси, така че останахме с впечатление, че
дори и кооператорите от Погаиово и Драговита не знаят какво всъщност желаят
и на кой начин го желаят,
нито в „Сточар” знаят тряб
ва ли да се отговори на йе
ка.
Нашите впечатления спл че
в Поганово и Драговита ра
боти група, която всъщност
не знае какво иска. Не нав
лизайки в това, че начинът
не е добър. Освен това фа
кт е, че тяхното съдействие
с обществено-политическите
организации е слабо, макар
че съществува желание на
обществено - политическите
дейци да се окаже помощ
във връзка с превъзмогване
то на всички слабости. Съ
що така и в кооперация „Сто
чар" отношението към ко
операторите е съвсем небре
жно.
А. Д.

Изкупуване на
селскостопански
произведения
БАБУШНИЦА — През пър
вите шест месеца в настоящата
година
кооперация
„Единство” изкупи 23 542 кг
фасул, 681 967 литра мляко,
78 юнци, 180 телета, 860 аг
нета и т. н.
Обаче, предполага се, че
излищеците от селскостопан
ски произведения в Лужница. са много по-големи, но
разни прекупвачи и спекула
нти, в собствена и други об
работки, са ги отвлекли.
М. Б.

С. Евтимов

Приключва вършитбата
БАБУШНИЦА — Само още
иите за това са в ниските
в планинските предели в Ба
изкупни цени, по койТо про
бушнишка община жътвата
изводителите не искат да да
не е завършена. Но и там
ват пшеницата.
падат последните снопи. В
Царевицата обаче има ус
Аужница вършитбата е при
ловия да даде високи доби
ключила към 70 на сто и спо
ви. Последните дъждове ще
ред преценки на специалис
съдействуват сортовете ЗП
ти тазгодишните добиви са
502, СК 1 и СК 58 С. Послед
с 10 на сто по-слаби от мина
ният хибрид, по всичко ли
логодишните. С оглед на кли
чи, най-много вирее в бабуш
магическите условия, доби
пи шките условия. ТоЗи сорт
вите са добри, хамбарите ще
е ранозреещ (50 000 корена
бъдат пълни и всички ще
на хектар, при поливане, мо
бъдат доволни. Защото, висоже и до 70 000 корена). И накодобивните сортове пшени
че в Аужница настоящата го
ца са дали по 35 центнера ' дина на 1 500 хектара са засе
от един хектар. Но и покрай
ти три вагона с хибридна ца
задоволителните добиви —
ревица.
кооперацията е изкупила са
мо 4 115 кг пшеница. Причи
М. Б.
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ДУКА
Дукат: Остра чука, Близен и Кутлина долина
Село Дукат принадлежи
към селищата в западната
част на Босилеградска общи
на. От изток граничи със се
ло Църнощица, южно с Назърица, от запад с Църна ре
ка — Пчиня и село Горна
Аюбата, а от север с Долна
Любата. Дукатският синор е
разположен между високи
те планински върхове.
Това е типично планинска
село с 23 махали, резко отде
лени с долове, ридове и хъл
мове. Махалите не са свър
зани с удобни колски пъти
ща, а с криви и оличещи те
сни пътеки, по които удоб
но се движат пешеходци и
товарни коне.
СЕЛО С ДОСТАТЪЧНО
ВОДА
През средата на селото ми
нава планинска река, с раз
ширена и богата хидро-мре
жа. От всички падини се
спускат студени и непресъх
ваши потоци, които шумно
се вливат в рекичката. Вода
та е едно от най-ценните бо
гатства на селото. Почти на
всички по-пълноводни пото
ци са построени малки воде
нични, които макар с малко
вода, но от внушаваща висо
чина, обърщат воденични ка
мъни. Също има един дерак,
а селото се нуждае и от до
бре обзаведена дъскорезница.
Покрай реката, през кли
сурата, минава главният сел
ски път, който селяните пра
вят вече три десетилетия, но
все още не е подходящ за
моторни коли, трактори и
камиони. Липсата на удобен
път спъва бързото развитие
на селото.
ИЗ МИНАЛОТО НА СЕЛО
В Дукат има следи на чоВешки живот от по-дълго ми
иало. Едно възвишение помежду Баин и Клиичин дол

носи название „Градище".
Тук се срещат най-различни
находки: стари тухли, кере
миди, ями, останки от стени
с „хоросан". Видим е няко
гашен тунел в стената към
Баин дол. Неговата дълбочн
на е 3—4, а широчина 2;—3
и дължина около 200 м. Пре
дполага се, че това е бил гла
вният вход в калето. На отстрещната страна на Гради
ще, отвъд реката има старо
църквшце, наречено Тата
рин кръст. Тук и днес насе
лението се събира и прина
ся курбан на седмица пред
Илинден. На мястото има
огромен бук, чийто диаме
тър е 220 см, а височина 23
метра, докато дървесинния
материал възлиза на 17 куб.
метра. При църквшцето има
дървен кръст и свещарник,
а самото църквшце е 8 х 15
метра.
За тези места легендата
разказва: „В Градище няко
га живеели латинн, а през
реката имало висок и дълъг
платнен мост По моста минавали тогавашните владетели и отивали на черква
при Кърт."
Край махалата Гащевица
и местността Иванова бара,
край манастира Св. Дух има
ясни следи от някогашни
сгради. Тук също се намират
останки — печени тухли и
пр. Докато в местността Пужар имало скривалища, където хората се скривали от
турците. В местността пък
Вадничко присое има един
голям „вакален” бук. Поч
ти по целия дукатски синор
се намират останки от борови гори. Особено при навод
пение по долищата пороите
откриват парчета някоглунен
бор. Такива парчета иай-чссто се срещат в местността
„Бугарска чука".
По всичко личи, че село
то някога запустявало. Оста
нки от ио-голимо селище

- :'
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ремиди. Сега почти всеки
ТУРСКИ ЗУЛУМИ
има край черквата. Тук има
дом е покрит с керемиди.
ло воденици, няколко валяПреди нямаше училище, мла
Турците правели големи
впцн, които се изннзвали
към устието на Коничка ре зулуми. Техните данъци би дежта беше неграмотна, а
старите суеверни.
ка. Свидетелствуват и голи ли непоносими за бедното
Днес в селото има три учи
гарини. Гората била изгаря население. Онези, които не
лищни сгради, в които се
на, за да се създадат пас могли да/ заплащат хващали
ги и хвърляли в голем кош,
учат годишно от 110 до 120
бища. Тъй като местността
деца. Строи се пътят през се
била тясна, хората се пръс а сетне измъчвали. Затова
лото. Чрез доброволни ак
хората бягали.
нали по присоите, а край
По-вазрастните
си
спомнят
ции залесена е площ от 50
водите се формирали колиб
и за мизерния живот през хектара с борови фиданки.
ни поселища, разбит тип-ма
бивша
Югославия.
Особено
От селото са излезнали гол
хали. Сградите били съвсем
някои джандари от жандар
ям брой учени — инженери,
ниски, покрити със слама
мерийската станция в Дукат
лекари, учители.
или папрат, а заградени с
правели
своеволия
над
насе
плетове. Хората се занимава
Но както и в останалите
лението.
хвасела, и тук старците остават,
ли с животновъдство,
Ето защо хората от Дукат
а младите напускат. Вече 25
щали риби, брали ягоди и
активно се приключват към
старчески семейства едва
търсели из хралупите мед,
свързват краищата, а млади
НОБ. Активно участие в бор
а гората изкоренявали, за
да си създадат обрабо тваебата взели 43 човека, а поч те са в Белград, Ниш, Ско
пие.
мп площи. Животът им бил
крайно тежък и мизерен. До ти всяка къща била ятачка.
Понастоящем селото има
преди 40 години се познава Днес техният живот в „за 185 дома, 1087 жители, а се
тънтената дупка” е далеч по
ло и мястото на стара кръ
лото обхваща територия от
чма.
светъл и по-радостен.
2.868 хектара площ, разделе
В Дукат няма гора в пона на 9.805 парцели.
Освобождението селото до
големи комплекси. Общо: ма
Стоян ЕВТИМОВ
халите се намират сред го чака с петнадесет дома с керите, а горите са обкръжени
с махали.
СЛЕДИ ОТ ЧУМАТА
За да се пръснат по цяло
то някогашно осошце, при
чините били повече. Главни
са икономическите — заема
ка. Но те бягали и от тур
ските насилия, а разселвали
се и зарад върлуващата чума.
Диес видно се познават гъ
сти ями, някогашни гробове
на повърхнина от 20 арн,
над гробищата на махалите
Дудина, Црепинова, Кутлнна и други. Легендата, копто ни разказа баба Стопна
Колева Момчилова, стара 80
години от село Дукат, казпа: * „Старите разказват, у
селото завладеяла чума болест. V къщи кадс бпле 9—
10 човека — един жив останал. Чумите се отвикупале, едната от дудинскитс
гробища, а другата от коинчкигс гробища. Пнталн се
има ли место каде да се копат. Едната рекла нсма, нема место вече. Некон научил хората, на упрегнали
два вола близнака и покара
ли ги два брата близнака,
на с дървено рало около се
лото бразда пуснали, селото
от чумата да снасат! Съща
та баба разправя: „Деда Зд
равко от Дудина махала от
карал бабата да погребе п
гробищата, кога се върнал
в къщи намерил двата сина
мъртви — от чума умрели".

Г. Лисина

Ограбили го точно
на пладне
Непознати лица влезли в
къщата на Асен Ангелов, от
село Горна Лисина и му от
краднали 2,5 милиона стари
динара.
Всичко се случило много
бързо. Тоя ден към пладне
Асен И съпругата му за крат
ко време се отбили в покуп
ки в центъра на селото. То
ва е било достатъчно за кра
дците, конто изглежда пред
варително се готвели за това иещо, да го ограбят. В ед-

на от стаите на къщата вле
зли, след като счупили про
зорец. Претърсвали навсякъ
де, докато най-после не на
мерили ключовете от всич
ки врати. Парите, които от
краднали намерили в гарде
роба между дрехи.
Службата на вътрешните
работи в Босилеград е ведна
га ннтервеннрала, обаче кра
дците още не са заловени.
В. В.

Мусул
Автомобилна злополука при .Благодат“

П0ВРЕДЕНИ ПЕТИМА МИНЬОРИ
В автомобилна злополука на Бесна кобила при мипа „Благодат" са повредени петима миньори, от конто
един о в твърде тежко състояние. Това е БОРИВОЕ МОМ
ЧИЛОВИЧ (30 — годишен), който карал катастрофиралото возило. Тон е на лекуване във вранската болница.
До злополуката дон1ло, когато джипката с миньори
те подхлъзнала по надолнището и се превърнала. След то
ва по каменистия и опасен терен тя продължила да се
/търкаля 95 метра. За това време, един след друг, повре
дените миньори изпадали от джипката. Последен изпад
нал и шофьора Момчнловнч.
Следствието трябва да утвърди причината за тази
злополука.
В. В.
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Култура * просвета * изкуство

Разказ

НЕДЕЛЧО ДРАГАНОВ

ХУБАВО беше това пъту
ване сред няколкостотин непо
знати хора или по-вярно с
няколкостотин нови познати
и приятели. За първи път
тръгвах с кораб да разглеж
дам света — Истанбул, Пнрея, Александрия, Марсилия,
Лондон... Всичко беше чу
десно — и спокойното Сре
диземно море — си
ньо и бяло, бяло и си
ньо като синьото и бя
лото по фланелките
на моряците, — и тази
младост и жизненост която
бликаше у младите, и у повъзрастните. Този свят е пре
красен! Наистина приятно е
да се пътува из света с многохора, с някои от които още
на третия ден се сприятеля
ваш, сякаш отдавна си ги
познавал. Интересно ми бе
ше да се разхождам из непо
знатите градове, да се вглеж
дам в забързаните по ули
ците хора, понякога тъй раз
лични от нас, — и улиците,
и лицата на хората — ся
каш се разхождаш из някой
български град. Незабрави
ми ще останат и чудните ве
чери на кораба, игрите и за
бавленията, танците. През
деня, докато пътувахме, се
къпехме в открития басейн
на кораба. Под южното ля
тно слънце почерняхме като
арапи. Бронзирахме телата
си, както казваше капитанът
на кораба, този мил човек.
Не беше млад, но истински
мъж красавец, с фигура на
атлет, със сериозно и одухо
творено лице. И весел, ши
рок и остроумен.
Една сутрин, докато се къ
пехме в басейна, капитанът
обяви, че ще се избира мис
на кораба.
Всичко, разбира се, беше
на шега. Избрано бе жури
под председателството на са
мия капитан. Пътувахме за
Лондон и докато пристигнем
в английската столица, тря
бваше някак да се убие вре
мето. Разбирахме това и ни
кой не правеше фасони. С
изключение на няколко на
истина възрастни жени вси
чки участвувахме в ревюто.
И до една — по бански ко
стюми.
Ьма нещо приятно и въз
буждащо да минаваш по ба
- нски костюм под обстрела
на стотина мъжки погледа
и на десетте най-хубави мъ
же на кораба, които се пре
струват на официално жу
ри. Всяка от нас трябваше
да премине два пъти пред
журито. Дойде и моят ред:
вълнувах се и се боях, че
Ще мина като вдървена, ще
се обърна сковано, а може
и да се препъна от смущение. Това ми се видя много
глупаво и в последната секУНДа решнх, че само ако
приема всичко на шега, каквото и всъщност беше мал
кото корабно забавление, ня
ма да се изложа. Иначе хо
рата ще разберат, че отда
вал) прекомерно значение
на този устроен от капита-
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на весел спектакъл. Затуй
не тръгнах с бавна крачка,
а почти тичах като малко
момиче ,смеех се, поклоних
се церемониално на журито
— исках да покажа, че и аз,
разбира се, гледам на всич
ко весело и шеговито. И
може би тъкмо защото мно
го се стеснявах, минах пре
палено свободно и всички
ми се усмихваха и ми ръко
пляскаха.
И признавам, че после
ужасно много се зарадвах,
когато неочаквано ме избра
ха за мис на кораба. Имаше

от предприятието, в което ра
ботя, ми завиждаха. Това се
казва мъж, а не като моя и
други такива приказки. Кол
кото пари имах във валута,
изхарчих за него. Купих му
хубав италиански пуловер и
обувки, една газова аиглийправн
ска запалка, която
дълъг като свещ пламък, и
още някои дребни неща. Нали знаете, чс на такива ек
скурзии не се дава много ва

Антология на световната поезия

БЕЗДЕТНИТЕ
Часът на нетърпението,
часът на свечеряването пита
бездетните съпрузи: Къде ще идем тая вечер?
За тях тогава е опасно
и да се гледат: нежността догаря
и се пробуждат угризенията им. Скимтят.
Отвън по стълбите
децата на съседите се връщат,
повели на въженце
прегракналия ден на слънцето сънливо.
А те седят в далечните кресла,
боейки се да звъннат с чашките кафени,
с тела разочаровали да се припомнят.
Къде ще идем тая вечер?
Къде останаха танцуващите нощи
и златните крила на виното?
Но свободата на разходките им остаря
и техните ръце, несвързани с деца,
под най-ужасните окови се отпускат.
Сто и първият й преглед не помогна като първия —
и днес надеждата не ги споходи.
Часът нетърпелив на свечерняването
напразно пита: Къде ще идем тая вечер?
Бездетните съпрузи
ра лесове, останали без глас.
Ах, дайте им мелодията )на съчувствието,
изкоренете от сърцата им отчаяната завист.
Но могат ли слуха си да отключат,
когато угризенията неканени- непъдени
над самотата им ревниво бдят?
И затова, когато
нощта приседне в третото кресло до тях,
към нея се примъкват те
и упорито, трескаво се търсят
с изстинали ръце.

лута.

'I
Мъжът ми, който ме по
и по-млади, но журито еди
срещна на нашето пристани
нодушно гласува за мен. И
ще и не бе пил капка алко
всички одобриха този избор.
хол, много хареса подаръци
Приятни са тези неща все
пак, макар и да стават на
те, особено пуловера и запа
шега. За награда получих
лката. Аз така се радвах!
бутилка шампанско и една
Нали този, който подарява
много красива огърлица от
на близък човек, се радва
раковини, а фотографът на повече от него, щом разбе
кораба ми направи хубава
ре, че подаръците са му хаснимката капитанът написа харесали. Заедно изпразвах
нски костюм. На гърба на
ме куфара и тогава най-от
снимката капитанът каписа
долу се показа снимката —
с енергичния си едър поче моята снимка в цял ръст по
рк: „11а Мария Николова —
бански костюм. „Я!" — въз
кликна той и взе снимката.
в уверение на това, че е по
сочена и избрана като мис- Дълго я разглежда, обърна
я, прочете надписа, повъртя
дама с най-хубаво женско
я в ръцете си и погледът му
тяло на туристическия ко
ставаше все по-студен и зъл.
раб „България”. Снимката
„Какво значи това?” — ■Забеше великолепна, защото
пита най-сетне той. Аз се за
ме изкарваше два пъти посмях и започнах да му раз
красива, отколкото бях всъ
казвам, но той, без дори да
щност.
ме изслуша, ме цапна с опа
Макар и всичко да беше
кото на ръката си през ус
на шега, след този ден мъже
тата и от устата ми бликна
те започнаха да се отнасят
към мен с по-голямо внима кръв. „Почакай, моля ти се
промълвих аз, — ще ти об
ние. Настроението ми беше
яси>»..но той сякаш побе
чудесно. Нека веднага
ви
сня, започна да ме УАРя
кажа: ухажванията на мъвсичка сила и аз си мислех,
жете не преминаваха рамки
че загивам, че този мъж, ко
те на приличието и нищо не
пто сякаш виждах за първи
се случи, за което бих могла да се срамувам — прос иът, ей сега ще ме пребие и
може би по една случайност
то по-често ме канеха на тан
не ме уби, защото някой поцовите забави, които всяка
вечер си правехме на кора звъни на външната врата. ..
(Аз не крещях, и да исках,
ба, и ме черпеха в бюфета
разни разхладителни напит не можех. Той ме остави по
ки или сладкиши. Не оби лумъртва на пода, едва съзнавах, че живея още и дичам алкохол и никога не пия,
шам...)
може би защото моят мъж
ирекалено го обича. Той е
Утре ме изписват от бол
добро момче. има златни
мидата. Навярно ще подам
ръце и печели добри пари
заявление за развод. Той ид
като електротехник. Само
ва и ме моли да му простя.
наистина понякога прекаляРазпитвал, разбрал каква е
ва с пиенето. Но пък и пръс
работата... И сега се разкл
хите му са широки, не му
йва. Но аз не зная дали щс
се свидят парите за мен.
мога някога да му простя.
„Ехо ти, казва, жена, хилд-,
Повярвал на другите, а мен
да лева, иди да се поразходори не ме изслуша. Не зная
ДИШ из света. За двамата ще
наистина дали ще имам сър
бъде скъпо, а ти, като се
це отново да се върна при
върнеш, ще ми разкажеш по
тоя човек, да му се усмих
дробно и все едно, че и аз
вам, да го наричам с гальов
съм пътувал.” Всички жени
ни имена. Може би никога...

Войтех Михалик, ЧССР

За домакините

ПЛОДОВА КОЗМЕТИКА
;

— Мазната кожа на лицето
иска миене с топла вода и
с бораксов сапун.
—Нормалната кожа иска
да се мие с хладка вода и с
неутрален сапун.
— Сухата кожа на лицето
се измива със студена вода
без сапун.
„крем” от масло и лимон в еднакво количество
прави лицето бяло и чисто

1
1' V

■

'
ЛИЦЕТО НА ЖЕНАТА иска доста грижи за поддържа
не. Много скъпи но често бе
звредни по ефект козметич
ни препарати ее предлагат
в търговията и годишно се
дават огромни суми за купу
ването им. А всъщност пло
довете са идеално средство
за поддържане на лицето,
но малко се ползват от же
ните. Може би им е по-лес
но да си купят крем за лице,
отколкото да си приготвят
препарат от плодове и зелен
чук.
ЕТО някои „РЕЦЕПТИ”:

ри7е на кожата АИ СЪбИра
-- Краставичен сок с мля
ко действува приятно на су
ха кожа.
*
Сок от спанак изсушава
мазната кожа
то— Сокът
_
от Ава-три дома
та разбъркан в неварено мляко прави лицето бяло
— Сокът от ДИНЯ (лубеннЦа) съживява кожата на ли
цето и засилва естествения
цвят на лицето.
сваре^^ма^^ко^оГе
жава лицето след напрегната работа.
реша

—Една чаша вода, изпита
на гладен стомах сутрин до
принася тенът на жената да
е хубав.

~ Настъргани сурови кар
фи сложени в марда дорннасят да намалят подути
ните на клепачите.
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Култура * просвета * изкуство
ЧАЛАААЛАА/Ч/ иАА/ЧЛААА/Ч/ЧАА

ДИМИТЪР ИЛИЕВ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА
НАЙ-МЛАДИТЕ ХУДОЖНИЦИ
ДИМИТРОВГРАД

Босилеград

скулптор, Илиев се предста
ви с 15 платна, 8 рисунки, 3
скулптури и два труда в ке
рамика.
Преподавателят по изобра
зително изкуство з основно
то училище „М. Пияде” Ни
кола Денков, който откри из
ложбата изтъкна, че е съв
сем доволен от качеството

Строеж на дома
през септември
След известни дилеми
решено е да се строи култу
рен дом в Босилеград. Той
ще се строи в училищния
двор на. основното училище
и гимназията.
Изграждането на тоя важен за босилеградската община обек ттрябва да зацочне през месец септември.
На десет строителни пред
приятия от СР Сърбия и Ма
кедония общинската култур
дложения с преглед на стро-

на общност е изпратила прсителните задачи, които тря
бва да се изпълнят до края
на годината.
Културният дом ще се строи етапно, в зависимост от
осигурените средства. За
първия етап в тази година са
оснгуренн 2 милиона динара
и счита се, че ще бъдат до
статьчни сградата на дома
да бъде сложен под покрив.

са

а>

В. В.

ската, младежка бригада, в
която инак участвуват младежи от всички съседни на
Враня общини.

Трима ученици от гимна
зията „Иван Караиванов” в
Босилеград заминаха на тру
дова младежка акция за из
граждане на железопътната
линия Белград — Бар. Те ще
се приключат е Южноморав

1

От 12 до 17 август в хола на
Центъра за култура и заба
ва в Димитровград, се пред
стави със своите работи Ди
митър Илиев, роден през
1950 година, завършил сред
но художествено училищеотдел приложно изкуство.
Макар че по специалност е

Гимназисти на
трудова акция

Й2

Те ще работят 23 дни в ра
йона на Златибор.

ИШ8Д1ш
-

4:

След няколкомесечна пау
за Центърът за култура и
забава в Димитровград ан
гажира за любителите на те
атралното изкуство Огнеика
Хет, заслужила актриса на
драмата на Нишкня наро- ~
ден театър, която на 11 ав
густ изпълни моиодрамата
(драматическо произведение
с едно действуващо лице) от
Раде Павелич „Родена в зна
ка на водолей”.
Огненка Хет в продълже
ние на петдесет минути из
пълни своеобразен шоу, не
позволявайки вниманието на
зрителите да попусме н иго
за момент.

... И Елена, трагичната ге
роиня е осъдена да чисти
клозети и да си припомня за
неосъществените си мечти.

С. Сотиров:
БРАТСТВО
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Актрисата Огненка Хет в Димитровград

Една жена, в момента чи
стачка в обществен клозет,
си припомня за някои под
робности от своя живот, от
палавите детски години до
деня па пълен разцвет, кога
то дните па своя живот е
прекарвала п Задимените
кръчми и по тротоарите. Не
що трагично и печално из
лъчваше душата па тази жс
на, родена като дете на лю
бовта, кояго целия си живот
е посветила па ефтипи и пре
ходим любовни влечения, го
рещо желаейки дете, една
малка дъщеря, по животът
е коварен към онези, които
много са му дали. Накрая
те не получават нищо.

,, -V
.
■;

на изложените трудове. По
нататък той каза, че Дими
тър Илиев следи богатата
традиция на димитровград
ските художници. Той напра
ви критически обзор върху
изложените трудове и изтък
на, че Д. Илиев е обещаващ
млад художник.

Огненка Хет изпълни ролига па тази бивша проститу
тка вдъхновено и от въодушевеиие, припомняйки си за

някои моменти в своя жи
вот, тя с един жест и движе
ние потъваше в дълбока меланхолия, показвайки патоса на онези, към които жи
вотът не е бил щедър, а които цялостно са му се предавали.

Във втората част на про
грамата взе участие Петър
Гигов с изпълнения на наро
дни и естрадни песни, съпро
вождан от оркестъра „Алба
троси”.
А. Д.

Сурдулица

ПОМОЩ НА
УЧЕНИЦИТЕ
Поправителните изпита са
па прага. Да би се дала орга
пизирапа помощ на ученици
те от техническия учили
щен център в Сурдулица, ко
ито са останали на поправи
телеи изпит през учебната
1971/72 година, • Народния
университет от Сурдулица е
организирал от 1 август под
готовка па такива ученици
по математика и машинни
елементи, по конто предме
ти има най-много сл&би бе
лежки. Обучението по мате
матика ръководи Градимир
Стоянов! 14, а по машинни
елементи — Станнша Иванович.

Какво става с подготовка
та на учениците по остана
лите предмети, защото и тяхния брой, а и броя на сла
бите бележки по същите не
са малки? Много по-добре
би било, Народния универси
тет да се е заел и с подго
товки по останалите предме
ти, или това да е направил
самия технически училищен
център. По такъв начин би
се премахнало частното под
готвяне, което па мнозина
досега донасяше немалки па
ри.
М. Величков
Страница 9

от петък до петък във вашия град
В Димитровград
предотвратен пожар от
големи размери

»Радник« в
Сръбска лига
В нишка футболна зона
първо место зае „ТИМОЧАНИН” от Княжевац, а второ
— „РАДНИК” от Сурдулица
с еднакъв брой точки (46), а
по-лоша голова разлика.
да
„РАДНИК” трябваше
играе квалификационен меч
с „МЛАДОСТ” от Лучане.
Тъй като ИО на Сдружение
то на южната група на сръб
ска лига реши, вместо 18 да
се състезават в групата 20
отбора, то „РАДНИК” влезе
в нея направо.
Това е за пръв път „Рад
ник” (От формирането
си
1945 год. до днес) да влезне
в сръбска лига, относно в
по-висш ранг.
Такъв успех „Радник” по
стигна благодарение на до
брия си тренгьор БОРИВО
ЙЕ СТАНКОВИЧ, който е
завършил треньорска школа
заедно с прочутите треньо
ри: МИАЯНИЧ, МИОДРАГ
ЙОВАНОВИЧ — :------МИНДА,
-САВА СТЕВАНОВИЧ и др.

Освен това дисциплината и
залагането, на играчите, до
принесоха значително за ус
пеха.
В момента в „Радник" има
21 играч, повечето сурдуличани. Сега те се подготовяват сериозно за съревновани
ето в Сръбска лига, което
ще започне на 20 август. До
тогава „Радник" ще игра ня
колко приятелски меча и то:
с „Динамо” от Враня, (3:1 за
„Радник”), „Железничар” от
Ниш, КСК от Куманово, „Ра
ДНИЧКИ ОТ НИШ II Др.

Управата на „Радник” е
ангажирала Освен треньора
Станкович и — Часлав Филипович, вратаря на „Рад
ник”, а за трениране на пи
онерите и юношеския . тим
Томислав Томич.
Треньорът — БОРИВОЙЕ
СТАНКОВИЧ ни съобщи че
„Радник” е подготвен да за
почне съревнованието в сръ
бската лига — Юг.
М. В.

Отоорът на „Радник”

на пожара. Също се прояви
ха и войниците:
Любомир
Арсов, Франьо Жучко и
Иван Николич от подделението на подполковник Лукич; милиционер, Джордже
Джорджев, Любомир Крумски, началник на пожарна
та служба и Гроздан Димит
ров рботник в „Блкан". По
жарът е избухнал по невниА. Д.
манис.

Резултати осъществени
в »Услуга« през първото
полугодие на тази година
През първите шест месеци
т. г. производственият план
в комуналното предприятие
„Услуга” осъществен с 92%.
Причините за неосъществя
ването на плана са преди вси
чко свързани със закъснява
нето в пускане в работа на
пет тъкачни стана.
През първото полугодие на
годината комуналното пред
приятие „Услуга” е осъщест
вило приход от 3.450.000 дина
ра. В сравнение с прихода
осъществен през първите ше
ст месеца на миналата годи
на, възлизащ 3.600.000 дина
ра, тазгодишният приход е
намален. Най-голямо влияние
върху това намаляване е ока
зало закриването на цеха за
изкупуване на месо. Този
цех през първото полугодие
миналата година е осъщест-

вил приход от 66.000 динара,
Според мнението на директора на „Услуга” Кирил Таш
ков, чрез увеличена произво
дствена дейност, планът тря
бва да бъде изпълнен през
второто полугодие на годи
ната.
За разлика от прихода, таз
годишният доход в сравне
ние с дохода през същия пе
риод на миналата година е
увеличен с 11%. Доходът от
1 януари — 30 юни т. г. изна
ся 919.036, а през първото по
лугодие миналата година е
изнасял 824.996 динара.
Печалбата през първото по
лугодие на годината възлиза
на 146.200 динара. В същия пе
риод миналата година е изна
сяла 16.000 динара.
А. Д.

Сурдулица

Желюша

Загинал Йордан Каменов
Йордан Каменов от Жел
юша, стар седемдесет и пет
години, е загубил живота си
на 9 август, на пътя Ниш—
Димитровград—София, когато е бил прегазен с кола
„фолксваген” от италиан
ския гражданин Роберто Би
ци (25) от Милано.

Злополуката се случила
край железопътния преход в
Желюша. Тук Каменов се
опитал да премине главното
шосе и в момента жестоко
го блъснала колата на Робер
то Бици.
Следствието е в ход.
А. Д.

Млекомищи

смърт

На 10 юни в 18,55 часа в
в Диулица М. Тито,
митровград, в мазето на
аптеката избухна пожар.
Вредата от пожара е незначителиа-изгорели са само
празни картонени кутии. По
жариата службата ог Дими
тровград интервенира ведна
га, а също пристигнаха по
жарни кола от Пирот, които
помогнаха в потушаването

от КОЛЕЛО

Двадесетиедногодишният
Славчо Тодоров, от село Мле
коминци — Босилеградско,
студент от трети курс на во
енно-офицерското училище
в Белград, загинал след ка- то паднал от колело.
Към осем часа вечерта,
след като се разделил с дру
гарите си в Босилеград ,Сла
вчо тръгнал с колело у до
ма си в с. Млекоминци. В
село Радичевци, където е
пътя твърде неравен и лош,
той отлетял от колелото и
паднал на глава в крайпътна
та вода. Макар, че на местопр

оизшествието се заварила ле
карка от местното село смър
тта настъпила моментално.
Веднага след това и в Здрав
ния дом в Босилеград било
сторено всичко но Тодоров
издъхнал.
Родителите на Славчо ня
мат друго дете.
На погребението на загина
лия младеж присъствуваха
и представители на военноофицерското училище от Бе
лград и граничното подделение в Босилеград.
В. В.

Младежка бригада на
железопътната линия
Белград — Бар
41 младежи, от които 3
от Босилеград, 18 от Враня
и останалите 20 от Сурду
лица, заминаха на 10 авгу
ст т. г. на трудова бригада
на железопътната линия Бел
град—Бар. Между сурдулиш
ките младежи има двама от
Клисура. Бригадата е смесе
на и състои се от селска, ра
ботнцческа, гсредношколска
и студентска младеж.
Младежите ще работят 23
дни, относно все до 3 септе-

мври т.г. и то в пределите на
I итово Ужице, а ще кварти
РУват на Златибор.
Бригадирите тържествено
бяха изпратени на 10 август
в Сурдулица от страна на
председателите на Общински
те »конференции на Съюза

Враня.

ЗА БЛЪСКА
НИЦАТА В
СЪДЕБНИЯ
КОРИДОР
Изтъкваме един дре
бен проблем, за чието
решаване не са необходими нито средства, ни
то пък специални под
готовки. Касае се за
неподходящи практика
на Общинския съд в
Босилеград във връзка
с насрочването на съде
бните дела.
Разбира се, по-добре
е съдебни дела да ня
ма. Но щом като се за
сега не може без тях,
има практически потре
би делата да бъдат порационално насрочва
ни.
Обикновено съда, де
лата, които трябва да
се разгледат в един ден
насрочва ги едновреме
нно и. то най-често в де
ве тчаса. сутринта. Ес
тествено е ,че в също
време не могат да бъ
дат всички решени.
Обаче в също време се
събират всички повика
ни: свидетели, подсъди
ми, ишци и др. Така, в
скучения съдобед кори
дор настава голяма блъ
сканица. И по наша
преценка, съвсем нену
жна. Защото, намнози
на повикани в девет, де
лото най-често им се раз
глеждат след дванаде
сет часа. За това вре
ме те са принудени да
чакат в коридора, за
щото не са сигурни ко
га точно ще ги извикат
в съдебната зала.
Не е трудно, а това
е практиката на всич
ки други съдове, раз
пределянето на време
то за съдебните дела да
става по-рационално.
Наистина тук не може
да се планира с абсол
ютна точност, но сигу
рно е, че може Да се
намали блъсканицата и
оправдаемото негодуванс на хората.

М. Величков

В. В.

На 28
август 1972 година се навършват 3 тъжни
години от
смъртта „а нашия баща, син, брат и
40
ИЛИЯ ЗЛАТАНОВ — „ЛИЧА”
от село ЖЕЛЮША
На този
1лшо
Аен
посетим неговия гроб в с. Желюша и ще положим
Цветя на гроба му.
Каним близки и познати да дойдат
му.
на гроба

танали роднини и приятели.

и ос-
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Малко статистика

Колко свине имо в свето?
Свиневъдството е у нас и
в света втори отрасъл на
животновъдството. Свинете
и месото им са също както
говедата и месото им много
търсени в отделните части
на света. Даже на места, къ
дето живеят малко по-прими
тивни народи със свине се
купува жена — колкото похубава е, толкова повече
свине струва.
В целия свят се отглеждат,
според статистически данни,
към 490 милиона свине. Най
много свине отглежда АЗИЯ
— около 200 милиона, в Аме
рика се отглеждат към 135
милиона и в Европа — око
ло 110 милиона глави. В от
делните страни най-много
свине отглеждат китайците
— 160 милиона глави, след
тях американците — 57 ми
лиона, Съветският съюз —
49 милиона и Бразилия —45
милиона свине.

Но иначе най-много се от
глеждат свине, като се има
пред вид големината на ст
раната, в Дания, Холандия,
Западна Германия и в Унга
рия. В Холандия например
на 100 декара орна земя се
падат 250 свине, в Дания —
219, в Зап. Германия — 210
и в Унгария — 109 свине.
В нашата страна се отгле
ждат към 5 и половина ми
лиона свине, от които годи
шно се произвеждат към 300
милиона килограма свинско
месо или около 15 килогра
ма на глава от населението.
Но у нас най-много се консу
мира свинското месо в сра
внение с другите видове ме
со. Средно всеки жител на
нашата страна изяде през го
дината 14 килограма свинско
месо. Все пак остава и за из
НОС — особено във вид на
консервни продукти.

Афоризми
ОТ КРАСИВИТЕ ОБЛАЦИ НЕ ВАЛИ ДЪЖД

ПРИЕМА ВСЯКА ВЯР, НА КОЯТО МОЖЕ ДА СТА
НЕ ЖРЕЦ.

В ИМЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЩАСТИЕ ЦЯЛ ЖИТВО БЕШЕ НЕЩАСТЕН.

НАСТЪПИ ГО ЗДРАВО. ПО ТЕЛЕФОНА..

НЕ ВСЕКИ БОГ
ДАРОВЕ.

ИМА ОЛТАР, но ВСЕКИ ПРИЕМА

ХОРАТА, КОИТО НЕ
НИ НА ВСИЧКО.

МОГАТ НИЩО, СА СПОСОБ

Еве поожемо криво-лево,
па додека чекамо вършачку
ту да дойде из майнуту, дънемо и узуримо. Стиже ми
до руку да попревърнем вее
ниците що Би унукат узима
от йеднога — другога, ама
подобре да не бейо Би пре
върнал.
Некикъв „Чик”, некикъв”
„Адам”, па „Старт” па оно-

МрдОф +*о
дем ли га ква све имена немазу. А ка зачетиш или по
гледаш се йедно — пишу си
ндраците се за онуя работу
— и за мушкуту и за женску
ту, кико ния ка на вечеру
се удумуемо куде че идемо
ютре на жетву. А сликано
кво се стнгло — йедна жен
ска, дупетия, убава па ро
зова ко трендавилат до ижу

ту ни. А и онова оспред съ
що насликано. Е, че ви из
лъжем, ако речем, че чсъм
се расърдил. Убаво ми стану
од гледаньето, ако сам превърнул седамдесете године.
Расърди ме друго нещс/.
Узе ми унукат „Чикат” и ре
че: „Де са дедо ми кажи ка
си роден, да ти видим зодиюту.”

^
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Ка сам роден? Па куде зи
многа свети Николу — реко,
а он йеднъга рече: „Ярац”.
Нс разбра га я, та ми пов
тори и попреведе на шопсБи
— и оно излезе, че сам бил
ПЪРЧ”. „Ко бре, дете да сам
пърч реко сърдито. Деда ли
сам ти или йебанджия, та
ме тека кърщеваш у седамдесе године? А момчето тъ-

гай ми разтолмачи, че свак
си има зодию (знам ли га
кво йе зодия) и по ньу я сам
бил пърч. Па ка ми зачете
кво че ми се случи през туя
неделю, мене капата ми паде. Ете кво ми пише у зодиюту: „През туя неделю млого
чс путуйеш, чесе сретнеш с
убаво девойче, гледай да бу
дещ опорит, онака че ти га
узне друг. Здравйето че те
служи, ама се варди от пийене на „Курвоазйе”.
Онодем ти текова вражуканье. я пърч, па че путуйем далеко, па че ме сретне
девойче (седамдесе године
сам, закво ми йе), па да се
вардим от пийене на „Кур
воазйе”, а я и не знам за то
ва пийенье.
Кве лъже писую синковци
ти. А па тия кви ли су глу
пави, си мислим, што чету
това. И дали истина верую?
Я си знам, чека ме не пут,
а тъпчанье додека стигне вър
шачката, а после амалък до
капу. Друго нема. Ама знам,
че циганъете йедно време по
убаво гледаоше оди тия уче
вняци, што пишу у тия чикове и адамйе.
Е, видиш за слиБете — арно. Голе-голишаве Би сликали синдрацити. Ко ли се са
мо дадоше да Би затечу теквея?
А са да ви кажем. У друБият брой я че вражукам,
ега сгодим колко тия у вее
ницити.
А със здравйе
Манча, ср.

Разчитане на темперамента
АКО ЛИ ПЪК СТЕ:
1. Свенлив, притеснителен.
2. Обърквате се в непозната обстановка.
3. Трудно установяватег контакт с непознати хора.
4. Не вярвате в собствените си сили.
5. Леко понасяте самотата.
6. Чувствувате се потиснат при нсспо-

луки.
7. Склонен да се затваряте в себе си.
8. Бързо се уморявате.
9. Имате слаба, тиха реч, почти шепот,
10. Неволно се приспособявате към характера па събеседника си.
И. Впечатлителен до нлачлнвост.

12. Извънредно се засягате от порица
ни^, окуражавате се от поощрения.
13. Имате високи изисквания към себе
си и околните.
14. Склонен към подозрителност и мннтелност.
15. Болезнено чувствителен. 4
16. Прекадено обидчив.
17. Необщителен.
18. Малоактивен, свит.
19. Безропотно покорен.
20. Стремите се да предизвикате съчув
ствие у околните — вие сте чист
МЕЛАНХОЛИК.
В следващия брой: ФОРМУЛАТА- ЗА
РАЗЧИТАНЕ НА ТЕМПЕРАМЕНТА.
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Трибуна на
сам оуправителите
Петър Ташков, шеф на сче
товодството:
— За шест месеца работа
осъществи
предприятието
над 7 550 000 динара общ до
ход, на д2 450 000 доход, а
над 210 000 нзлишек от дохо
да. От фонда общо потребле
ние за прехрана на работни
цнте през първото полугодие
са изразходвани 142 350 дина
ра. Когато всичко се събере
— излиза, че предприятието
е осъществило 58 761 динар
Неликвидчист доход
нн сме. Не можем да покри
ем над 2 250 000 динара. Недостигат ни оборотни средст
ва, а банката ни одобри за
2 000 000 за потребителни кре
дити. Работим така: сурови-
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Георги Нацков

Георги Каменов

Ц«е“ без оборотни
средство
. -О. • •
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ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО В „ЦИАЕ” В НАСТОЯЩИЯ
МОМЕНТ, ЗА ОТНОШЕНИЯТА В КОЛЕКТИВА, ЗА
ДЕЛОВИТЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ СПОСОБНО
ТИ И ИЗГЛЕДИТЕ ЗА ПРЕВЪЗМОГВАНЕ НА ТРУ
ДНОСТИТЕ, В КОИТО ЗАПАДНА ПРЕДПРИЯТИ
ЕТО, РЕДАКЦИЯТА НА „БРАТСТВО” ПРЕДЛАГА
НА ЧИТАТЕЛИТЕ ОТГОВОРИ НА ТЕЗИ ВЪПРОСИ
НА ХОРА ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО. ЕТО ГИ.
ните взимаме о тдоставчиците и за съответна стойност
им даваме готова продукция.
Имаме 11 Магазина. За шест месеца те са осъществили
5 560 000 об щдоход, т. е.
576 000 доход. Магазините
дължат 3 850 000, а има да
взимат 124 500 000 динара. Сто
йността на потребителните
кредити е над 7120 000 дина
ра. И доставчиците кредити
рат една част от потребител
ните кредити при условие да
произвеждаме от техни суро
вини.
Милорад Стоянов, рабо
тещ в счетоводството:
Най-големи средни дохо
ди имахме през януари —
1066 динара. През май „сля
зоха” на 880 динара! През
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юли тази година средните ли
чни доходи възлизат на 942
динара. До тези колебания
се стигна след заключител
ния баланс, който показа, че
миналата година сме имали
загуба 450 000 динара. По^ри
хме го от средства, които са
заработили магазините и от
средства на фондовете. Това
значи — лични доходи мо
жем да изплащаме само в за
висимост от реализацията.
Работниците са заработили
повече. Но изплатихме им то
лкова, колкото имахме сред
ства. Работническият съвет
ще реши кога ще платим де
йствителните заработки —
сега или след заключителния
баланс.

Петър Бойчев, председател
на профорганизацията:
—През настоящата година
30 работника пратихме на
почивка, предимно в Звонска баня. Половината от раз
носките поема Общинското
синдикално вече, а другите
— профорганизацията в „Ци
ле”. Всяка трудова единица
е решила кого ще изпрати
на почивка. Взимайки пред
вид здравословното състоя
ние, миналия труд и тежест
та на работното място.
Тихомир Тошев, отговор
ник на техническата подго
товка:
— Произвеждаме части на
класически мебели, а сега и
комбиновани и модерни
стаи. Потребителите търсят
много
повече, отколкото
ние можем да произведем.
Цените на нашите произве
дения са ниски. Увеличение
то им е основен въпрос, гй
по-нататъшното ни развитие.
Работим със застарели маши
ни. Иякои са още от 1952 и
1955 година. Ако успеем да
модернизираме предприятие
то, ще „изплаваме” от тру
дностите. Тогава ще се пови-

ши и трудовата дисциплина,
която намаля.
Ако не се заздрави дисци
плината, това може много да
ни коства много и да свре
производството. С укрепване
то на трудовата дисциплина
ще трябва да се позанимаят
И органите на управлението,
партийната и профоргаиизацията.
Материално дърво получа
ваме от Стара планина и тук
го преработваме и вгражда
ме във финанлните произве
дения. Считам, че ще подоб
рим качеството и формата
на производството ако наба
вим стандартно материално
дърво, защото от него има
много по-малко отпадъци и
брак, и с него до голяма сте
пен ще се увеличи произво
дителността на труда.
Георги Каменов, работник
в машинния цех:
— В производството рабо
тя от 1948 година. Познавам
всички производствени опе
рации и всички хора. Мога
да заявя, че работниците под
тиква на работа това че ние
нямаме склад, а негодуват,
защото намаляват личните
им доходи. Изглежда, че най
много ни пречи замразяване
то на цените. Личните дохо
ди намалихме зарад поскъп
ването на възпроизводствения материал, а цените на
нашите произведения си ос
танаха непроменени и тези
разлики наваксваме със сре
дствата, които заработим.
Имаме малки недоразумения
между младите и старите.
Не сме уредили всичкивъпроси около определянето и
признаването на интерните
квалификации. Всеки месец
правим събрания на трудова
та общност и по всички въпроси сме осведомени.
Т.
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Марко Рангелов
Милорад Стоянов
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Петър Бойчев

Тихомир Тошев

Никола Димитров, работ
ник в машинния цех:
— При нас няма недоразу
мения между производстве
ниците и работещите в аами
нистрацията. Считам, че фа
бриката би трябвало да орга
низира професионално обра
зование на младите.
Марко Рангелов, секретар
на партийната организация:
— Организацията наброява
42 члена. На събранията най
много разглеждаме произво
дствени проблеми. Разисква
ме и за отношенията между
хората. На следващото ще
разискваме за трудовата да
сциплина. Считам, че работ
ниците напускат работните
си места, защото не получа
ват пълни лични доходи,
макар че са ги заработили.
Инж. Георги Дацков, изп.
длъжността директор:
— Нашата организация не
разполага с оборотни сред
ства. От Белградска банка,
клон Пирот, търсихме 4 ми
лиона ст. динара, а получих
ме само само 2.000.000 дина
ра. Обаче плана на оборота
на магазините изисква мно
го по-големи средства. Фаб
риката е запланувала произ
водство от 16 000 000 динара,
а няма ни най-необходимите
оборотни средства,
Затова
сме неликвидни към достав
чиците си. Но те имат засе
га твърде голямо разбиране
и ни кредитират. Сключихме
договор в рамките на нашия
отрасъл на републиканско
равнище. В настоящите усло
вия трудно ще се включим
в изискванията на самоупра
вителния договор,
Нашата
производителност е изпод ре
пуоликанското равнище и
разпределението на дохода
и на личните доходи не мо
же да бъде както в
~ другите
организации в нашия отрасъл. Затуй се трудим да организираме нова производсгвена технология, да разре
шим въпроса с.цените и да
намалим производствените
разходи.
Въпроса с отношенията за
сега е най-актуален. Логично
© да се очаква недоволство
**** една част хора, когато се
отстрани ръководител на
предприятие. Втора категория хора са недоволни при
всички положения. Третата
те са най-числени __ си раоотят нормално и бих искал
всички да се сплотим, защотова е единственият път, ко
йто ни дава възможност да
направим нещо, защото хо
рата правят организацията,
а не обратно.
М. Б.
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