
По повод катастрофални-™ градушка в Босилеградско та стихия, другарите от ре
публиканските органи посе
тиха Добри Дол и селищата 
в тлъмински район.

След обиколката д-р Митс 
вич заяви, Че щетите са ог
ромни не само от градушка 
та, но и от наводненията. 
Например в тлъминския ра
йон пороите са унищожили 
ливадите и обработваемите 
площи, поради което добиви 
те ще са по-ниски най-малко 
пет до десет пъти.

Д-р Митевич също така за

яви, че за последиците от 
градушката и наводненията 
посредством републиканска 
та комисия за борба срещу 
природните бедствия ще бъ
де изготвен анализ, който ще 
бъде представен в Републи
канския изпълнителен съвет, 

С оглед на това Босилеград 
ска община ще може да раз 
чита на известна материална 
помощ от страна на Републи 
ката. Това всъщност ще е 
компенсация за сметка на 
данъка.

ПРИСТИГНА РЕПУБЛИКАНСКА КОМИСИИ
По повод катастрофалната 

градушка и наводненията, ко 
ито в Босилеградска общи
на унищожиха 
овощията и градините, тези 
дни няколко пострадали се-

ЖтЕВИч" А Р АИМИТРИЕ
ликанския 
вет отговоник 
въпроси. Той бе

ликанския секретариат по 
Репуб- финанси и Републиканската 

изпълнителен съ- стопанска камара.
След като бяха осведомени 

от общинското ръководство 
за последиците от природна

член на
реколтата, по земеделски 

- придружен 
от представители на Репуб-

В. В.
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ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ЕДНА 

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ ПЪРВИТЕ ГРАЖДАНИ НА 

ДИМИТРОВГРАД И БОСИЛЕ
ГРАД, ДИМИТЪР СЛАВОВ И 

ВЛАДИМИР СТОИЧКОВ, 
ГОВОРЯТ ЗА „БРАТСТВО“

хове, че „общинското ръководство е ко 
румпирано и е продало водите на ВЕЦ 
„ВЛАСИНА”. Във ВЕЦ „ВЛАСИНА” са 
категорични, че те не са дали такава 
информация. Такава възможност отхвър 
лят и в сурдулишката община. А все 
пак е ясно, че някой я е пуснал, може 
би да върши натиск връху обществе
ното мнение. Ето защо и в публикува
ната информация е казано, че е постиг
нато споразумение между общините в 
Босилеград и Сурдулица, макар, че по
следната досега не участвувала в пре
говорите. Именно в договорите участву
ват само Босилеградска община и ВЕЦ 
„Власина”.

Начинът, на който е реагирало ръ
ководството на Босилеградска общи
на след тази дезинформация в едно та
кова положение е и единствено възмо
жен. ВЕЦ „Власина" официално е осве
домена, че се прекъсват всички прего
вори за изграждането на язовира в Ли 
сина и се забраняват всички изследва-

Неведнаж се показа, че невярното 
информиране чрез печата, радиото и 
телевизията нанася сериозна вреда, с 
големи последствия.

Такива беше и информацията на „Та 
нюг’, отнасяща се до изграждането на 
язовира в Лисина, която предадоха дне
вния печат, телевизията и радиото. Ка- 
кто е известно, в нея бе казано, че е по
стигнато споразумение между общински 
те скушцини в Босилеград и Сурдулица 
за взимане на водите от Божичка, Ли- 
синска и Любатска реки за нуждите на 
ВЕЦ „Власина".

Това беше голяма изненада за жи
телите в Босилеградска комуна.

Много бързо тя се разпространи и 
в най-отдалечените селища.

Дезинформацията внесе смущение и 
населението. В случая ни- 

не е било постигна-

*
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тревога сред 
какво споразумение 
то нито пък някой от Босилеградска об- 
щипа има право да подпише един та
къв договор без предварително съгласие
на обществено-политическите организа-

население в комуната.
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ния на терена.
Сега се тръгва отначало. Въпроса ща 

се разгледа щателно и сигурно е, че що 
се намери решение, от което да бъда-д 

— и ВЕЦ „Власина" и Босиле- 
В. В.

ции и на цялото 
Наученото от информацията създаде с

общи- и}политически проблеми в доволни
град.
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Беседа с първия гражданин на димитровградска община
I

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА 

НАЛЕЖАЩА ГРИЖА
дастърския доход — все още 
се проявява известна пасив
ност.

Но проектите за електро
проводите са готови: главни
ят минава ог Радейна до Мо 
инци, а клоновете му са: 
Смиловци — Одоровци, Пър 
топоиинци, Бребевиица, Мъз 
гош. Електропроводът Радей 
па — Моинци, всъщност е 
електропровод, за който по- 
късно ще се свърже район 
Висок, къдсто вече проявя
ват интерес за електрифика 
ция.

Как решихте въпроса, 
организационно, с ' ог
лед богатия опит от пре 
дишните години?

Върху решаването на 
кой въпрос в момента 
са ангажирани силите 

димитровградската 
комуна? — беше наши 
ят първ въпрос в разго
вора, който водихме с 
първия гражданин на 
димитровградската об 
щина.

Години наред в обществе 
ните планове на ' димитров
градската община като пър
востепенна задача се изтък
ва нуждата от електрифика 
цията на селищата, и разби
ра се, липсата на добри пъ
тища с някои райони в ко-

в

Опитът от по-рано ни под
сказа организационно да се 
поставим по-добре. Най-под
ходяща форма, струва ни се 
е формирането на комитети 
по електрификация в райо
ните. Така и постъпихме. Та 
кива отбори досега са фор
мирани за район Невля, с 
председател Денко Младе
нов, за район Трънски Одо- 
ровци, с председател Стаиои 
Петров, същевременно и от 
борник, докато в Забърдие- 
то имаме комитет от по-ра
но, но се налага да се възоб 
нови, относно преизбиране
то му, тъй като мнозина са 
напуснали същия след елек 
трпфнкацията на Радейна.

За построяване па далеко 
провода в тоя район са не
обходими 350 хиляди, а за 
шесте трафопоста: Смилов
ци В. Одоровци, Гуленовци 
Пъртопопинци, Бребевиица 
със заставата и Мъзгош и 
Моинци, още около 300 хил
яди динара.

Вече за електропровода са 
набавени 300 стълбове и раз 
везени по селата, което е са 
мо 50 на сто от необходимо 
то количество.

муната.
Но като че ли проблемът 

на електрификация, действи 
телно е един от най-живот- 
рептущите. Защото от 42 на
селени места само 9 села 
имат ток. Съблюдавайки тоя 
проблем общинската скупщ
ина прие оценката, че граж
даните не са в състояние са 
ми да решат въпроса, но че 
е нужна помощ от общост- 
та. Някои по-забележителни 
резултати в тази насока оба 
че не са постигнати.

че тол-рес в селата: Искровци, Пе- 
тачинци, Врабча, Било, Пра 
ча и Грапа, или още в 6 се
ла. Общината е готова обаче 
според възхможностите си, дс 
колкото се яви интерес и в 
тези села да им окаже нуж

Трябва да кажем, 
кова ще бъде стойността на 
акциите. Но с оглед на това. 
че хората повечето работи 
свършват сами, паричните 
средства ще бъдат по-мал
ко. От друга страна, което 
искам особено да подчертая 
забележително е участието 
и на граничните части на 
ЮНА — в акцията, било чрез 
доброволен труд, било чрез 
парична помощ, която очак 
ваме да ни дадат.

Можете ли да ни каже 
те докъде в момента 
са стигнали акциите по 
електрификация?

Засега в района на Долна 
Невля върви най-добре. Глав

Кои са причините, че 
така да кажем, обшие 
стта „не проявява" ин 
терес за проблема на 
електрификация ?

Не само за електрифика
цията. Общността, моментал 
но, по-точно до 1975 година 
не ще е в състояние да ока 
же помощ и за пътищата. А 
причината е, че димитровгра 
дската комуна е в субреги- 
она на полуразвитите общи
ни. Националният доход вър 
ху глава от населението (за
рад сравнително 
брой жители) е относително 
висок.

Освен това, общината тър 
си дългосрочен кредит от Бе 
лградската банка в стойност 
от 3 милиона, с което бихме, 
решили цялостно проблема 
на електрификация в кому
ната. Доколкото кредитът бъ 
де одобрен, вероятно многс 
от акциите ще бъдат уско
рени.малкия

Накрая: какво очаква 
те до края на година
та да бъде завършено?

Тъй като електрификация 
та принадлежи в областта
на стопанството, където ни 
считат за развити, не ни ос
тана нищо, освен да се об
легнем на собствените сили.

Ето защо, още миналата 
година бе формиран общин
ски фонд по електрифика
ция, който едновременно из 
бра и свой управителен от
бор. От общинския бюджет 
миналата година бяха отпус Горна Невля* Скървеница и 
нати 500 хиляди динара, а та Барйе. 
зи година още 120 хиляди ди 
нара, така че със сума от 
над 600

Доколко нормално се раз 
виват акциите, очакваме зг. 
вършването на електропро
вода, а също и една чачет от 
трафопостовете. Построява
нето на селските мрежи из- 

зависи отключително ще 
дейността на местните орга
низации по селата. Остана
лото ще бъде

ният
остагодината ще бъде изготвен 

главния проект 
електропровод,
Сенокос, което 
себе си общината.

Интерес още проявяват и 
Банс-

налите. завършеназа главния 
Моинци — през настоящата година.

Считам, обаче, за нужно 
да изтъкна, че не трябва да 
се протака с акциите, тъй ка 
то всяко протакане води към 
провал. Поне такъв 
ме от предишните

Едно грубо изчисление 
за районите Невля, Тръ 
нски Одоровци и За- 
бърдие показва цифра 
от над два милиона ди 
нара. Не е ли тази ци
фра преголяма 
можностите ни?

Трънски Одоровци същс 
успешно провежда акцията. 
Там електрическия ток ще 
бъде доведен от Звонска ба
ня, което ще рече, че трябва 
да се построи електропро
вод на дължина от 4 км. По
неже селото е разпръснато 
ще трябва да се построят 3 
трафопоста. Проектите са го 
тови, а в момента се готви 
проект за селската мрежа. 
Отборът по електрификация 
е набавил 400 електрически 
стълба, а гражданите внасят 
суми и до 1.500 динара. Елек 
тропроводът ще струва око
ло 115 хиляди, а трафопосто 
вете около 120—130 
динара. Разбира се, и тук 
участието на гражданите с 
доброволен труд, ще спести 
известни средства.

В район Забърдие върви 
най-трудно. Тук се стартува 
още преди девет години. За 
рад начина на събиране на 
средствата в предишните ак 
ции — първо бяха събирани 
върху доброволна основа, а 
сетне чрез облагания на

поема върху
хиляди динара, об

щината е в състояние да ока 
зва селищата: Паскашия, 

ки дод, Планиница и Драго 
вита.

Докато все още

материална помощ на ак 
цията по електрификация. опит има 

години.за въз-няма инто
Ст. Николов

братство
ВВСГНИ1К НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В 

ЮГОСЛАВИЯ
Иалпд веещ 

Уржждл редакции 
ДЧРееггор,
<тото%ип редактор 

АСЕН ЛАЗАРОВ

Завърнаха се бригадирите от акцията „Морава 71“СФР

ТРИ ПЪТИ УДАРНАпетък
колели

Младежката трудова бри
гада „Братство-единство” от 
Димитровград се върна от 
едномесечна работа на уреж 
дането на поречието на Мо
рава. 35 младежи и девойки 
от Димитровград, Бабушни- 
ца, Болевац и Младеновац 
постигнаха на акцията „Мо
рава 71" голям

значки получиха 24 най-до 
бри бригадири.

Едно от ;----

гамеа ■ ват традициите. На бригада 
та „Братство-единство" след 

да отдадем признание, осо 
Оено ако имаме предвид, че 
около нейното сформиране 
имаше много проблеми.

Иначе в селището Ло- 
ленац край Крушевац освен 
бригадата от Крушевац ста
нува и бригадири от Бел
град, Панчево, Стара Пазова 
Лесковац, Алексинац, Лиг 
Обреновац и Косовска Ми- 
тровица.

хиляди
наи-големите при

знания е и похвалата за раз 
витие на братство и единст
во на акцията.

ваИ^**м^Братство~ — Ниш
72, ткяафов 

**-444 в 31-410.
— Много1евт 15 а по- съм доволен от 

работата, залягането и дру
гарството на бригадирите — 
казва Симеон Костов, 
дант на бригадата. — Мора
лът на всички бригадири бе
ше на завидно равнище и 
още веднъж се показа, че 
младите с успех продължа-

Тж. На«21-3-75 Служба успех.
края на смяната бригадата 
е провъзгласена за троен у- 
дарник и специално похвало 
на. Към това следва 
бавим, че

коменДствоНар. #| Ншв

7Я — да до- 
24 ударническика-

Слободан Кръстич 
БРАТСТВО В 13 АВГУСТ 1971
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Беседа с председателя на ОС в Босилеград Г
— Мерките на Съюзния изпълнителен 

труднят стопанския живот в комуната

— Ще се намалят бюджетните субсидии с 40 
на динара?

Планираното да со реализира
съвет ще за

ми ли о

Как и на кой начин взети
те от Съюзният изпълнителен 
съвет рестрикционни мерки 
в областта на инвестиционно 
то и кредитно потребление 
както и другите стабилиза
ционни мерки действуват 
върху стопанския живот 
Босилеградскг. комуна 
бе първия въпрос, с който се 
отнесохме до председателя 
на Общинската скупщина 
ВЛАДИМИР СТОИЧКОВ.

Обаче става все по-ясно —• 
подчерта Стоичков, че трай
но и сигурно решение за нор 
мален стопански живот в 
комуната ще може да се на 
мери само в обединяването 
на стопанските организациив

От председателя Стоичков 
потърсихме ч отговор и на 
въпроса: Още върху кои 
задачи до края на годината 
ще се ангажира Общинската 
скупщина?— Последните 

Съюзния изпълнителен 
които без собствено

мерки на 
съвет, 

покри
тие твърде рязко огранича
ват инвестиционните и кре
дитни средства ще създадат 
редица трудности в стопан
ския живот в комуната — 
изтъкна Стоичков.

— Комуналните 
в общината
янна актуалност и именно 
за това много от тях отново 
ще се намерят на дневен ред 
на Общинската скупщина. 
1ук, по-специално, ще се бо 
рим за

проблеми 
имат своя поете

по-пълно ползване 
на местното самооблагане и 
за решителното активизира^ 
не на местните общности, 
обаче кадрово и организаци 
онно не са готови да поемат 
такива задачи 
евентуалните средства 
то им 
Ето

Сега ще бъде много по-тру 
Ано — продължи той и не
стопанските дейности посре 
дством ползването на инвес
тиции да завършат няколко 
важни обекта. Например в об 
ластта на учебното дело в зд 
равеопазването. Ще поло
жим максимални усилия пла 
нирането и започнатото да 
се завърши в тази година.

Ограничаването на инвести 
циите твърде зле ще се от
рази и върху онези наши 
стопански организации, кои 
то се намират във фаза на 
реконструкция и разширява 
не. В случая такива усложне 
ния ще има комуналното 
предприятие „Услуга", което 
напоследък набляга върху 
развитието на строителния 
цех. Подобни трудности ще 
има. и транспортното пред
приятие, което се бори за 
общ подем и размах на сво
ята дейност.

и използват 
кои-

предлага общината, 
защо е необходимо те 

да получат помощ и от про-* 
фесионалните служби на об 
щинската администрация.

Шосето към Босилеград

През есента ще се строи 
културния дом в Босилеград. 
Това също е една значител
на акция.

ществят планираните постъп 
ления в бюджета.

Като първо, поради градуш 
ката и наводненията кадас- 
търския доход ще бъде зна
чително намален, а това зна 
чи, че и собствените бюджет 
ни приходи ще бъдат по-мал 
ки. Второ, възможно е бюд
жетната дотация, която по
лучаваме от Републиканска
та скупщина да се намали с 
40 милиона стари динара, с 
оглед на намаления брой жи 
тели според резултатите от 
тазгодишното преброяване. 
Такова предложение от стра 
на на Републиката съществу 
ва и ако се приложи ще до
веде под въпрос разрешава

нето на планираните с бюд
жета задачи.

— Още по кои въпроси и 
в кон области ОС ще се на
меси като необходим фак
тор? — бе нашия последен 
въпрос.

— До края на годината — 
отговори Стоичков ще прие' 
мем средносрочната програ
ма за общественото и ико
номическо развитие на кому 
ната. Покрай това ще орга* 
низираме разисквания върху 
общинския проектостатут, 
който трябва да бъде съгла- 
ликанския устав, в светлина 
суван с промените на Репуб 
та на амандманите.

Разчитаме 
Стоичков продължи 

с помощта на об
щностите и самооблагането 
да построим редица 
и междуселски пътища, - 
кто и други обекти. В Боси 
леград, в центъра на общи 
ната, до края на тази годи
на нужно се налага да раз
решим въпроса с водоснаб 
дяването. Това е най-много

— Колко в разрешаването 
и реализирането на тези за
дачи ще може да се помогне 
със средства от общинския 
бюджет?

— Първоначално планира
ния и приетия общински бк> 
джет за тази година от ОС 
бе задоволяващ и предлага
ше възможности посредст
вом могат да се разрешат; 
някои въпроси. Обаче сега 
вече изпъкват нови момен
ти, които говорят че ще бъ
де трудно напълно да се осъ

селски
ка-

необходимо поради учреж- 
денията, каквито са болни
цата, ветеринарната стан
ция и Ар, които са особено 
нужни на цялото население 
в комуната. А те не могат 
да работят без вода.

Ограничаването на банко
вите кредити, които досега 
имаха важна роля за нор
малната дейност на нашите 
стопански организации, сега 
ще предизвика значителни 
последици, а главно поради 
недоимък на собствени сред
ства. Да изброим някои 
тях. Доста трудно в тази го 
дина ще може да се органи
зира изкупуване на добитък; 
защото търговските органи
зации нямат откъде да го за 
платят на производителя. До 
сега за тази цел те ползваха 
кредити.

Освен това ще анализира
ме кадровото състояние е 
стопанските и извънстопан- 
ските организации. Ще се за 
стъпваме за обезпечаване на 
необходими кадри посредст
вом степендиране и стимула 
тивно възнаграждаване. Кри 
териите за заемането на но
ва работна ръка също тряб
ва да се променят и основ
но да се зачита закона. Един 
такъв договор вече същест
вува, обаче не се зачита.

Общинската скупщина по- » 
специално ще се ангажира 
за активизирането на мини
те в комуната, а отделно на 
онази в Долна Лисина. В 
случая ако се окаже, че 
„Бор” не е заинтересован за 
нейното откриване ще се 
търси някой друг. Освен то 
ва ще търсим и от „Трепча'; 
информация до къде са стиг 
нали подготовките за изсле
дване на залежите в „Подви 
рове” — Караманица и да 
ли се предвижда някакъЕ 
строеж.
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I

баба Йованка IНеволите на
1

И при осигуряването 
необходимите запаси на сто
ки за зимните месеци 
има трудности тъкмо зарад 
кредитите.

С една дума — изтъкна Сто 
ичков — мерките на СИС ще 
засилят и без това съществу 
ващата неликвидност на сто
панските организации в ко
муната.

— Какво по тоя въпрос ще 
може да се превземе Общин 
ската скупщина? — бе 
шия следващ въпрос.

на й и зет й в Бански дол не я прибират 
под претекс, че на тях нищо не нм да
вала, а давала на сина си н на други 
родини...

След няколко разходки — дошли на 
ред и общинските скутцини в Димит- 
тровград и Пирот. Сега те се надмъдрят 
— в чии ръце е съдбата на баба Йован
ка, Най-сетне се установило, че според 
последното преброяване — Йованка Рат 
кова е зачислена в Пиротска община.

Сега тя ще трябва да намери кой ще 
се грижи за старческите дни на бабата.

Това е едната страна на медала.
Другата е: къде е челядта на баба Йо 

ванка. Нима малко синове, дъщери, вну 
ци е отгледала. И сега никой да не а 
погледне? Дали е заслужила това?

Има закон, който казва, че децата 
били длъжни да дават издръжка на ро
дителите. Това нещо се казва синовен 
А*лг.

1 Никой не знае какво може да дожи ЗЕ

3вее под стари дни.
Ако това знаеше и деветдесетгоди- 

баба Йованка от Бански дол —
Iще
3

шната
навреме да се е осигурила. Сега тя е са
ма и не знае какво й носи утрешния ден. 
Остаряла, обневидяла, изнемощяла, ко
жа и кости дето се казва, а при това — 
без подслон.

А не би трябвало да бъде така.
Баба Йованка има син. Жив н здрав 

(с къща и семейство) в Пирот. Има дъще 
ри в Бански дол и Градини, има^ челяд 
и в други градове в страната, дори и в 
чужбина. Докато можеше да работи и 

— беше си добре. Но сега

I
I
I
II =
I
3

I 1на-
да се крепи 
е зле.

В. Вел.1Предстоят ни обстойни раз Е 
говори със стопанските орга = 
низации и банките, с цел да 5

Тези двя баба Йованка Раткова
вози с общинския джип в

ня
колко дни се 
неизвестна посока. От Пирот до Димит- 

Димитровград до Бански
§се изнамерят някои възмож 

ни съгласувания. След това 
Общинската скупщина ще 
разгледа положението на сто 
папската дейност в светли
ната

I «ровград, от 
дол и обратно.

И никой не иска да я прибере.
Синът в Пирот казва, че не иска да я 

гледа, защото не му помагала, докато 
могла, а помагала на други... Дъщеря

1
Дали челядта на баба Йованка ще 

си помисли, че й идва старост. ==
Iна решенията на Съюз = 

ния изпълнителен съвет и
М. А.

Ще настои да намери облек
чения I =

там където е въз* ц
||||||||11111111ПП111можно.
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ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - ОЗДРАВЯВАШосето към Босилеград - 

по проекта До края на годината — още три амбулатории
Ето защо Републиканската 

инспекция е наложила широ 
мината на пътя да бъде нор 
мална и да се спазва проек
тът изцяло. Това вече го про 
вежда пътната секция, 
трасето от Божица към Бо
силеград пътя е с необходи
ма широчина и другите пред 
видени елементи.

Осведомени сме, че в тази 
година сигурно ще се пост
роят пет километра от тоя 
път, а ако позволи времето 
ще се подготвят за асфалти
ране и идната година 
два километра път към Бо
силеград.

Републиканската пътна ин 
спекция със свой официален 
акт е забранила на пътната 
секция от Враня шосето, ко
ето тя строи от Власина към 
Босилеград. Именно от 
Божица към „Стара грани
ца", а през местността „Сла
тина" пътната секция дори 
с цял метър намалила широ 
мината на новостроещото се 
шосе. По такъв начин е иг
нориран съществуващия за 
тоя обект проект, а от друга 
страна такъв път е неподход 
ящ, защото по него е невъз
можно да се разминават със 
бщителни средства.

транефузия на кръв, която 
е крайно необходима при 
спешни интервенции.

— В здравния дом — 
изтъкна д-р Стоянов, все по 
голямо внимание заделяме 
на засилването на преванти
вната служба. Чрез система 
тически прегледи вече сме 
успяли да обхванем всички 
ученици и деца на терена. 
Засега и в най-отдалечените

По такъв начин здравния 
задоволява 
изпълнява

Положението в здравни* 
дом в Босилеград — един
ствената здравна организа 
ция в комуната напоследък 
съществено се мени и подо
брява. Лошите отношения и 
исдоразбирания, които съ 
ществуваха, както и отсъстви 
ето на каквато и да било 
организация на работа, все 
повече се отстраняват.

Изобщо, здравния дом г 
Босилеград, на общо задовс 
лство на всички в комуна
та, мени своя лик и като тг 
къв все по-успешно изпълня 
ва своята здравна задача. Е 
последните няколко месещ 
много е сторено сградата т 
дома функционално да сс 
уреди и обзаведе.

Амбулаторията, в коятс 
стават прегледи на болните 
изцяло е преуредена.

От не по-малко значение 
са вложените усилия на ко
лектива за комплектно обо
рудване на две зъбни амбу
латории и откриването 
трета, която ще може да сс 
ползва на терена и при най- 
неподходящи условия.

Сега е ред на адаптиране 
то и оборудването на опере 
циониата зала, както и на 
помещенията за лекуване 
на болните. За тази цел щс 

100.000

дом изцяло ще 
нуждите и ще 
предвидените законни норНа
мативи.

Недостигат още двама 
лекари

Директорът на дома хи 
рурга д-р 
НОВ ни осведоми, че в мо
мента иай-болезнеиия нерап 
решем въпрос в тази здрав
на организация е недостига 
на още двама лекари. Досе- 
га положените усилия да сс* 
получат такива са останали 
без успех. Били са обявени 
три конкурса, обаче на пи
то един не се е обадил сво
боден лекар. Въпреки това 
ще се настои до края на го
дината да се доведе 
още един лекар.

Броят и квалификацията 
на средномедицинския пер
сонал засега задоволява ну
ждите и е правилно разпре
делен по работните си ме 
ста.

села постоянно 
няколкоАНАНИ СТОЯ' в комуната 

отиват и работят 
медицински 
например за патронажа, за 
помощ и съвети на бремен
ни жени и др. Те работят

още сестри, както

В. Вел.
под контрол на лекарите в
дома.

До края на годината — 
три амбулатории

— И покрай това — про
дължи д-р Стоянов не 
напълно доволни със здрав
ната защита. Недостигат те 
ренни здравни амбулато
рии. Съществуващите, които 
това и не са, нямат и най- 
елементарни условия, кои
то се търсят от тях. Това са 
малки помещения, нефунк- 
ционални и без оборудване.

В Босилеградско

ПО-МАЛКО НАРУШЕНИЯ 

ОТ ЛАНИ
сме

понена

за безправна сеч. Една 
причините за това нещо е и 
забраненото сечене на желе
зопътни траверси. Такива на 
рушения обаче все още има. 
в Аисините, Любатите и две
те Ръжани.

о.4Стоян Денчев, съдия за на 
рушения в Босилеград, ни 
осведоми, че броя на нару
шенията по отделни видове 
и области намалява или по
казва тенденция към намал 
яване. Това нещо има поло
жително значение ако сс 
има предвид досегашната ма 
совост на нарушенията в 
комуната. По такива причи
ни, например, стоят все още 
неразрешени 700 актове.

се израходват към 
динара, които са осигурени 
посредством Републикан-

Ето защо в здравния дом 
с нетърпение очакват до е- 
сента да се завърши здрав
ната станция в Долно Тлъ- 
мино и да се построят здра 
в ни амбулатории в Горна 
Лисина и една от Любатите.

И лабораторийните кадри 
задоволяват. В момента се 
работи върху комплектува
нето на лабораторията за

Единствено са в растеж 
нарушенията в областта на 
съобщенията, с оглед увели
чаването броя на частните 
моторни средства. Безправна 
та паша в новозалесените 
борови и акациеви гори, ка 
кто и полските щети не се 
повишават, но не се и .на
маляват. В Извор и Белуг 
се практикува нощна паша 
която доста трудно се откри 
ва. При това с добитъка се 
изпращат непълнолетни лица 
които не подлежат на зако
нна отговорност.

ския завод за социално оси
гуряване.

В Димитровградско
Рязко намаляват наруше

нията отнасящи се до спазва 
нето на обществения ред и 
мир. Върху това е по дейст
вувала и поощрената наказа 
телна политика.

Проблемът е в това, че 
средствата, които са заделе 
ни от Републиканския завод 
за социално осигуряване 
все още не са постъпили. 
Това именно забавя под
готовките на дома за из
граждането и оборудването 
на тези три от голямо значе 
ние здравни обекти. Щом 
като тоя въпрос бъде решен 
колектива на дома веднага 
ще пристъпи към реализи
рането на тази важна ак- 

Разбира се, той очак-

СЕЛАТА СА СЛАБО 

СНАБДЕНИ
По-малко от лани са акто 

вете и за безправното зана
ятчийство. Тенденция на упа 
дък показват и нарушенията

И това лято, за съжаление, 
трябва да констатираме, че 
снабдяването на селата в Ди 
митровградска община е съв 
се.м слабо. Докато на пазаря

в Димитровград и Пирот има 
достатъчно зеленчуци се
лата все още не са видяли 
домати и чушки.

Търговските предприятия 
от Димитровград и коопера
цията, по всичко личи, не взи 
мат грижи за снабдяване на 
населението. Затова често 
пъти хората са принудени 
да пътуват в Димитровград 
и Пирот за няколко килогра 
ма домати.

Във Висок зеленчуци про
дава Костадин Гъргов и по 
всичко личи, че това не ра
боти без печалба. Защо то
гава търговските преприятия 
считат, че в тая работа няма 
достатъчно печалба.

В. Вел.

С цел да подтикне и насърчи твор 
ческата дейност на литературното поле 
на българската народност, редакцията

на списание „Мост", въз основа на Про
грамата, приета в разискванията в общи 
ните и Издателския съвет, ва значителна помощ от об 

щината, както и от населе 
нието, което 
от ССРНОБЯВЯВА КОНКУРС организирано 

и местните общ
ности, трябва да осигури ед 
на част от строителния 
риал и работна ръка.

за разказ, стихотворение и литературно есе
Наградите са следните:

1. ЗА РАЗКАЗ:
Първа награда 
Втора награда 
Трета награда
2. ЗА НОВЕЛА:
Първа награда 
Втора награда 
Трета награда

мате-
Условията на този литературен награ- 

рен конкурс са следните: ръкописите трр 
бва да бъдат написани на български 
на пишеща машина или на ръка (четли- _] 
во), да не са подписани от автора, а оз
начени с шифър, всеки текст да бъде в 
четири екземпляра. Начин за доказване 
на авторството е копието от текста, кое
то авторът ще покаже след присъждане
то на наградите. Това значи, че всеки 
автор трябва да си запази по един екзем
пляр от изпратените работи на конкур
са, за да може после да докаже, че име
нно той е автор на награденото произве
дение.

СРОКЪТ НА КОНКУРСА Е 30 СЕПТЕМ 
ВРИ 1971 ГОДИНА. След тази 
стове няма да се приемат.

Ръкописите за

Д-Р Стоянов заяви, че ко- 
гато бъде завършена здрав
ната станция в село Д. Тлъ- 
мино още в начало в 
постоянно ще работи меди
цинска сестра. Така ще е 
все докато за тук не се на
мери лекар. И в другите две 
амбулатории, които ще бъ
дат също така оборудени 
ще отива редовно лекар, ме 
дидински сестри и 
специалисти.

език50.000 ст. дин.
30.000 ст. дин.
20.000 ст. дин. И още нещо: нима търгов

ските предприятия и коопера 
цията трябва да забравят и 
това, че те трябва да водят 
сметка за снабдяването, 
не само за печалбите.

нея
70.000 ст. дин.
50.000 ст. дин.
30.000 ст. дин. а

3. ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ:
Първа награра — две от по 20.000 ст. д. 
Втора награда — две от по 20.000 ст. д. 
Трета награда — две от по 10.000 ст. д.

4. ЗА ЛИТЕРАТУРНО ЕСЕ:
Първа награда 
Втора награда 
Трета награда

В. Гъргов

дата тек- другк
50.000 ст. дин.
30.000 ст. дин.
20.000 ст. дин.

литературния награден 
се изпращат на следния адрес:

- ЗА НАС1^ДНИТКОНК^РС НА Жг ' 
(подчертаното трябва обезателно да се 
напише на плика).

НИШ ул. Станко Паунович 72.

С оглед на тези 
а имайки предвид сегашно-

моменти
В конкурса 

изведения със свои оригинални про- 
разказ, новела, стихотворе

ние и литературно есе_
то задоволяващо материал 
но състояние на здравния 
дом очаква се, че още в те- 
чението на тази година най 
-болезненитеяк нжгкгг? й

Изпратените текстове за литературния 
конкурс ще бъдат прегледани от специ
ално жури. дългогодишни 

здравни въпроси в комуна
та ще бъдат снети 
вен ред.РЕДАКЦИЯТА НА СПИСАНИЕ „МОСТ “ от дне-

Страявда 4 В. В.
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Защо се карат 

Г- и Д. Криводол?
»Сточар« пак не 
вършитбата и това

спазва договора за 
разваля отноше

нията между двете височкн села

И тази година не можаха 
да се избегнат разприте 
връзка с жътвата и вършит 
бата в Димитровградско. Въ
преки това, че Общинската 
скупщина още на 20 юли на
прави анализ за жътвата и 
вършитбата и бяха взети из
вестни заключения, 
хора не се придържаха към 
договора.

операцията обаче им 
обещание за 31 
ва не изпълни. И когато ве
че не можеше да се чака, ед 
на делегация от Г. Криводол 
тръгна да запознае с 
нието директора, на копера- 
цията и председателя на об
щината.

даде
във юли, но и то В летните месеци то и това, че помпите имат 

малка мощност.

Въпреки построения до гра
да водопровод, за който бя
ха изразходвани около 36С 
хиляди динара — за да се 
разреши окончателно водо
снабдяването на Димитров
град, специално на отдалече 
ните райони, необходимо е 
предприемането ка спешни 
мерки. Преди всичко, да се 
набави нова помпа 
яма мощност (доставката ве 
че е търсена), да се построи 
трафопост, да се възобнови 
старата градска мрежа. За 
квартала „Казармата” се 
прие заключение — направо 
да се свърже с водоснабдите 
лния пункт.

ДИМИТРОВГРАД - ЖАДЕНположе

РАЗГОВОРЪТ между пред 
седателя на ОС в Димитров 
град и началника на стопан 
ския отдел при ОС — друга 
рите Славов и Каладжийски 
с представители на комунал

_____ хщното предприятие
„Услуга”, състоял се неотдав 
на, трябваше да даде отго
вор на въпроса: защо Дими 
тровград в тези летни месе
ци няма достатъчно 
Всъщност ,разговорът 
ставляваше един вид анализ 
на тоя проблем.

С довеждането на водата 
от „Ивкови воденици” и с

построяването на доволния 
водопровод, преди две-три 
години, както се изтъкна, во 
да има и може да задоволи 
нуждите на град, средно ин
дустриално развит, с околс 
12 хиляди жители. Следова
телно, липсата на вода тря
бва да се потърси в други 
причини. Преди всичко в ста 
рата водопроводна мрежа, 
която е построена още през 
1912 година, и малкия раз
мер на тръбите. Втората при 
чина е в слабия електричес 
ки ток, който не е в състоя
ние да движи помпите, как-

някои

Затова дойде до разпри 
между селяните от Горни и 
Долни Криводол. Директо
рът на коперация „Сто- 
чар” трябваше лично да из 
лезне във Висок за да разре 
ши спора.

Във връзка с това се дой
де до разпри между селяни
те в Горни и Долни Криво
дол. Селяните от Г. Криво
дол след като направиха спи 
сък и внесоха нужната сума 
от страна на 43 домакинст
ва, искаха комбайнът да за
почне работа на 27 юли. Ко-

но-жили
с по-гол-

вода.
предНужно е значи навреме 

да се решават въпросите за 
да не се стига до кавги ме
жду селата.

В. Гъргов
Средствата от 120 хиляди 

динара, колксто се събират 
годишно чрез увеличението 

.цената на водата за построя 
ваие на водопровод, 
решение бе прието от събра 
нието на избирателите в гра 
да, са предназначим изклю
чително за обновяване и раз 
ширяяане на градската водс 
проводна мрежа.

^ЪС санитарния на обиколка яз град* което

ЗА ХИГИЕНАТА СЛАБА БЕЛЕЖИ
Санитарният инспектор при 

Общинската скупщина в Ди 
митровград Йован Рандже- 
лович има много работа в 
тези горещи августовски 
дни. Почти на всяка крачка 
в града се среща с пробле
ми на хигиената. За много 
от тях и могат да се намер
ят решения, само ако има и 
поне малко, добра воля. Но 

добра воля липсва
ше при някои отговорни р 
заведения хора.

мухите свободно да танцу
ват по артикулите, а гости
те, кой ги гледа....

„Ще ядеш кости__”

Отбихме се и в месопрода 
вница № 2 на „Сточар”. Ве 
днага да кажа — не по моя 
инициатива, а по инициатива 
на санитарния. Продавачът 
Марин, взе, че на мене ми 
се разсърди и каза:

ра, но нищо не предприемат 
Казват, че това място биле 
спорно, а и те хвърлят смет 
та там...

Като - приемем, до извест- 
степен оправданието, 

няма-достатъчно вода, зарад 
значително увеличения брой
на къщите и домакинствата 
които ползват градския водс 
провод, все пак не бива да 
се отминат и някои лоши на 
вицц у хората. Тако напри
мер, се изразходва много пс 
вече вода, отколкото отчитат 
водомерите, което ще' рече 
чс има кражба на вода. Че
сто водомерите се премест
ват от едно място на друго, 
докато плащането е паушал 
но, което е много по-евтино. 
Затуй се налага увеличавано 
на паушала, по-често контро 
лпраие на водомерите, което 
в крайна сметка, ще осигу
ри повече средства и по-бър 
зо решаване на наболелите 
въпроси по водоснабдяване-

на чеПо същото време присти
гна и инспектора по пазара. 
Направи проверка на колба
сите, кебапчетата и др. ар
тикули.

— Имам много неприятне 
сти — продължи Раднжело- 
вич и с комуналното пред
приятие „Услуга”. Един чо
век почиства целия град. Ра 
боти неограничено. А какви

Излезе, че кебапчетата ня
мат необходимото тегло, ка* 

и колбасите. На всичко

— Щом ми довеждаш та
кива — утре само кости ще 
получиш...

Ранджелович му направи4 
някои по-малки забележки и 
накрая за нечиста блуза — 
20 динара!

След това посетихме и мс 
тела. И на отговорника в мо 
тела Ранджелович направи 
ред забележки във връзка с 
хигиената, сложи им мандат
на глоба от 50 динара и с това 
нашата „екскурзия” завър
ши.

именно

кто
това Николов свива рамене

са улиците 
сте видяли... Несъвстни гра 
ждани изхвърлят нечистоти." 
направо на улицата. Често 
пъти съм принуден да разре
шавам и междухорски сва
ди. Щом някои съседи се ска 
рат — веднага идват при са 
иитарния... Започнали са да 
си късат нервите като си 
подхвърлят едни на други 
боклука и тем подобни. Тря 
бва да се забрани отглежда
нето на домашни животни 
в града, или поне в центъра

Има и обективни причини 
Често пъти в Димитровград 
няма достатъчно вода, а слел 
ствие на това по тръбите се 
явява така нареченото „отрк 
цателно налягане”, което с- 
много опасно за здравето на 
хората. Канализацията още* 
не е готова и много септич
ни ями са пълни или са на
правени лошо.

това и сами
Глоба — за севте...

и казва:
Придружихме Ранджело

вич в една обиколка. Порво 
се отбихме в „Гациното”, за
ведение на гостилничарско- 
то предприятие „Балкан . 
Имаше и що да видим, ма- 

беше пазарен ден (о

— Вчерашни са... аз от 
съм отговорник, досегаднес 

беше друг.

За севте — Николов полу- 
глоба от 50 ди-кар че

август), макар че беше огро 
— при ново-

чи мандатна 
нара, а по-нататък, като от
говорник, 
дължените 
ена в заведението.

нека потърси за-мна горещина 
назначения отговорник в за 

Цветан Николов 
нехигиена.

за по-добра хиги
ведението
царуваше пълна 
Нечисти чинии, мухи, кол-

хладилниците
В „Гошиното” — добре

то.След това, за състоянието 
на хигиената в града Ранд
желович каза:

— Много обещания! И то 
направо — празни обещания 
При всяка обиколка на за
ведения, улици, магазини., 
дворни места, след като ка
жа какво да се направи — 
получавам обещания, че в 
най-скоро време всичко щд 
бъде доведено в ред. А после 
нищо не излезе.

Зад сградата на Центъра 
за култура и забава е същин 
ско сметлище. Още отдавна 
са дали дума да поуредят дво

Отбихме се и в частното 
Георги Соко- 

щателен

кото щеш, 
кой знае откога непочиства- 

На забележка на сани 
виновен за не-

В. Гъргов
заведение на 
лов—Гошо. След 
преглед санитарния каза:ни..

тарния кой е 
редностите, Николов, отгово ИЗЛЕЗНА ОТ ПЕЧАТ 

КНИГАТА „ЗЕЛЕНИТЕ 
ФАБРИКИ” ОТ Д-Р 
СПАС СОТИРОВ. НА
ПРАВЕТЕ СИ НАВРЕ
МЕ ПОРЪЧКИ ДО ИЗ 
ААТЕЛСТВОТО. КНИ
ГАТА Е ОТЛИЧНО ЧБ 
ТИВО ЗА СТАРИ И 
МЛАДИ ИЗ ОБЛАСТ
ТА НА БИОЛОГИЯТА

— Хигиената тук е добра. 
Гошо се научи. Плати някол 
ко глоби и сега е отстранил 
много нередности. В момен
та санитарния Ранджелович 
забеляза, че новата сервитьс 
рка е с нокти.

— Момиче, ти с тия нокти 
не можеш?

ри:
— Кой знае кой... ето, ня

ма я чистачката... и затова 
Тя ще дойде в 13има смет.

часа.
Ако и гражданите проявят 

малко повече добросъвестно 
хигиената значително 

каза на-

— А съдовете кой ще из
мие?

— За тази работа ще дой 
лат по-късно...

Значи, дотогава съдовете 
могат да си стоят неизмите

веднага избяИ момичето 
га. Само след миг дойде в 
пълен ред. Без нокти.

ст
ще се поправи — 
края Ранджелович.

И в столовата на „Балкан” 
не беше лошо. М. Андонов

Страница $
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по доброволен път а мнози- 
. на ще дадат доброволен труд 
за тази благоустройствена ак 
пия.

Най-новата акция на мест
ната общност в Клисура въ 
звърна доверието на населе
нието. Вече бяха пуснати слу 
хове, че акцията е спряла и 
по махалите около Клисура- 
център няма ра свитне елек
трически ток.

КЛИСУРАБЕЛЕЖКА

ЗА 10 РАБОТНИ МЕСТА 

- 300 ЗАЯВЛЕНИЯ Наскоро ток в 

целия район300 кандида
ти, но все пак условията на 
конкурса в никой случай ш? 
трябва да бъдат само гола 
формалност. Комисията е тр 
ябвало да се придържа към 
критериите за да не стават 
неправилност, които и този 
път се явиха. С голямо недо
волство хората приемат те
зи неща — когато едно се го 
вори, а друго се прави.

КОМИСИЯТА за приемане 
работници в конфек 

„Свобода" в Димитров-

ли всичките
на нови 
ция
град имаше твърде деликат
на задача. За десет свобод
ни места, конто бяха обяве
ни с едно обявление — в пре 

, приятието се обадиха ни ма 
лко, ни много — равно 300 
кандидати!

Сега в града много се го 
вори и нагажда във връзка 
с конкурса. Най-много се го 
вори, че комисията не се 
придържала към основното 
условие — квалификацията 
на кандидатите. Вторият крк 
терий — възрастта на кан
дидатите, да се не приемат 
повъзрастнн от 25 години 
също така предизвика недо 
волство сред кандидатите.

Вярно е, че нито една 
комисия не може да задово

щата година електрически 
ток ще получат махалите: 
Дебели дел, Терзичова, Са 
вина, Милина, Гаджина и Пе 
ина. Електрическа мрежа ще 
строи електропредприятието 
в Лесковац което е изготви
ли и проекта.

Общинската скупщина в 
Сурдулица е отпуснала за до 
веждането на електрически 
ток в тези клисурски маха
ли 110 000, а местната общ
ност със самооблагане — към 
40 000 динара. Останала су
ма ще съберат гражданите

Клисура- център получи е- 
лектрически ток преди осем 
години. След това бяха елен 
трифицирани: Стрезимиров- 
ци, Грознатовци, Драинци, 
Засега ток все още няма се
лата Паля и Колуница, а и 
Кострошевци и някои клису
рски махали поради отдале
чеността им от центьра на 
селото.

Местната общност в Кли
сура сега 
дейност. Вече е 
ла проект за махленските 
мрежи и до края иа настоя-

Милан Величко;/

ПАРКИНГ - 

ПЛАЦ ПРИ 

ГРАДИНИ

В. Гъргог

ЗАКОНЪТ 

ПАЗИ ДИВИТЕ 

СВИНЕ
разви оживена 

изготви
След изготвяне на прое

ктоплана строително _пред- 
прийтие „Градня” в Дими- 
тровград подписа договор за 
изграждане на паркинг-плац 
на Градини. Стопанския съ
вет при общината също та
ка даде разрешение за изгра 
ждане на този така важен 
обект.

♦ А кон да пази посевите?

ПРИМЕРЪТ 

НА БИЛАЛИ 

ИБРАХИМ

В последно време отново 
се появиха свине. По цели сто 
да се движат във Висок и 
унищожават всичко, какво- 
то намерят. Най-миого засе
га изстрадаха селата Сено
кос, Каменица, Одоровци 
Гуленовци. На Ангел Стиро 
от Сенокос в местността „Ма 
ла поляна" напълно унищо
жиха една нива картофи.

Паркинг-плаца ще има и 
мотел, входящи и изходящи 
рампи, които ще работят ав
томатично и други помеще
ния.

Частният сладкар в Ди
митровград БИЛАЛИ ИБРА
ХИМ се придружи към мно- 
гото хора от Димитровград
ско и даде помощ за изграж 
дане на линията ББ сума от 
1 000 динара.

Ибрахим е известен като 
добър работник и с тази по
стъпка също така даде при
мер на останалите частници 
в града.
ли нуждите, когато за десет

Селата от Висок отправи
ха искане до Общинскатг 

в Димитровград С това ще бъде облекчено 
движението на пътници и 
кола и ще се създадат по-бла 
гоприятни възможности за 
почивка.

скупщина 
да защити тяхното имане, нс 
получиха отрицателен отго
вор. Те отговориха, че дивите 
свине са защитени със закс 
на, а посевите трябва хора
та да си пазят сами.

В. Г Основното училище в Клисура В. Г.

Съвещание на инспекционните служби в БосилеградТези дни, по почин на пре 
дседателя на Общинската 
скупщина в Босилеград, се 
проведе съвещание с общин 
ските инспектори, органите 
на преследването и съдебни 
те органи. В съвещанието 
взе участие и прокурора 
Сурдулица Славолюб Мг 
сиевич.

Целта на съвещанието бе 
да се обсъдят проблемите, с 
които се срещат тези отго
ворни служби, да се напра
ви договор за съвместни ак
ции по определени въпроси 
и да се вземат решения за 
премахването на някои набо 
ля ли въпроси.

Босилеградската община 
има само един професиона
лен и постоянно зает инспе- 

р — инспектора по паза 
ра. Тоя има и най-много про 
блеми, с оглед на своеволие- 
то и незаконното повишение 
цените на стоките. Останали 
те инспектори са опълномо- 
щени.

Бе изтъкнато, че е необхо 
димо подобни съвещания пс 
често да се устройват, а най- 
малко на три месеца. Това 
изискват явяващите се проб 
леми. При това е необходи
мо в тези разговори да се в- 
ключи и службата на обще 
ственото счетоводство, какте 
и директорите на стопански 
те и трудови организации, 
които са виновни за легали
зирането на дефицити и дру 
га аномалии. Единствено та 
ка ще може по-градивно да 
се решава за въвеждане на 
вътрешен контрол, който тр

които не само, че не си за
плащат обществените задъл 
жения, но експлоатират и 
чужда работна ръка за сме 
тка на собственото си обога 
тяване.ВСИЧКИ СА РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА Изненадващо е, изтъкна 
инспектора по приходите, че 
е доста трудно да се събе
рат всички видове облаги, 
които принадлежат на общи 
ната. По такъв начин обедня
ва и без това бедната общи
нска каса. В случая най-мно
го остават необхванати об* 
лагите от онези работници, 
които работят вън от общи 
ната, а семействата са 
тук.

от
ана-

ябва да играе важна роля 
при премахването на същест 
вуващите вредни 
Такъв контрол засега един
ствено същестува в транспо 
ртното предприятие и той пс 
казва своята оправдаемост 
и решаваща роля.

зачита достатъчно при заема 
нето на нови работници в 
трудовите организации в ко
муната. Редица примери по
сочват, че именно тук се на 
рушават и най-елементарни- 
те законопредписания. То
ва има отделно отрицателно 
влияние, с оглед на нараст
ващата незаетост в комуна-

средства тъкмо на стопанс
ките организации.

явления. Инспекторът по горско де 
ло изтъкна, че начина, на ко 
йто се стопанисва с общест
вените гори и имоти, даде
ни на стопанските организа
ции е твърде лош. От друга 
страна тези имоти са заделе 
ни административно, но без 
уточнени разграничения. За
туй земеделските

имНЕХИГИЕНАТА ВЗЕМА 
РАЗМАХ та.

На съвещанието бяха 
важни

при- 
заклю- 

е още в
Трудовите организации ня 

мат правилници за необходп 
мата професионална подго- 
товеност, както за съществу 
ващите, така и за новите ра 
ботни места. По такъв 
заемането на нови работни
ци най-често става 
конен път. Например 
най-много 
стопанските

ети няколко 
чения. Едно от тях 
началото на септември да се 
проведе ново и по-организи- 
рано съвещание, на което ще 
се разрешават и някои 
конкретни неща. Решено е 
между другото да се устано
ви по-голямо

Обща констатация е, че в 
последно време 
не само в Босилеград, но и 
в комуната, не се спазва. То 
ва може да бъде много голя 
мо предусловие за някоя епп 
демия.

коопера
ции и не знаят имотите си. 
Конкретно при тях и горите 
не се водят

хигиената
кто

като основни 
средства, на които трябва да 
се плаща амортизация. Нап
ротив и с тях се стопанисва 
по неразумен начин.

начин по-
по неза- 

това
съществува при 
- организации, 

практикуващи търговия, къ- 
дето едва 5% от работниците 
изпълняват предвидените с- 
поред закона иусловия за те 
зи работни места.

Санитарният инспектор за 
яви, че разписанията иа ре
публиканския инспектор, ко 
ито преди всичко имат за 
цел превантивен характер, 
не се зачитат от страна сто
панските и трудовите орга
низации и гражданите. На
пример при изграждането 
на помещения, предназначе
ни за търговски магазин не 
се зачитат

Контролът на здравното съ 
стояние на билките също тър 
си инспектор. Изтъкна се, 
че има явления

сътрудничест
во между инспекционните 
служби и органите на прес

ледването. Срещу всички 
носители нана крими- 

нал, особено в стопанските 
организации. Обаче все по- 
често и нарочно се позволя
ва валидният законен 
на възбудените дела 
тавените актове да мине и 
те да „застареят". По 
чин се >,отрича" равноправи 
ето на всички пред закона.

Бе предложено

лоши явления 
следва да се предприемат ое 
три мерки и по партийна ли 
ния.

срок 
или съе В. Велинов.КРИМИНАЛЪТ РАСТЕ

законопредписа- 
нията за условията, които тр 
ябва да изпълняват 
обекти. Не се

На съвещанието тоя на. се изтък
на, че съществува голяма не 
брежност, 
циозност в

такива 
върши редо

вен здравен преглед и на за 
етите в търговията.

а дори и тенден- 
пазенето на об

щественото имущество. Вече 
е създадено мнение, че всич 
ко. което се унищожи или от 
крадне ще го навакса застра 
хователния завод. Поставя 
се обаче въпрос чии са те
зи средства, с които 
пенсира неразбираемото 
брежие. ясно

да се уста 
нови потеклото на имущест 
вото на някои лица, за кои
то се предполага, че са забо
гатели по незаконенЗА ПО-ГОЛЯМ КОНТРОЛ път.

Проблемът с безправнито 
строителни работници съще 
ствува твърде отдавна. Още 
по-тежък е проблема с диви 
те строителни работодатели.

На съвещанието единодуш 
но бе изтъкнато, че е необ
ходимо занапред да се спаз
ва законността, която

се ком
не-не со е, че това са

«
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Вода има в 

изобилие 

нужно е 

разбирателство
Вестник „Братство" неотда 

вна осведоми читателите, че 
изворчани не дават вода на бс 
силеградчани. На същия ден 
се състоя селско събрание в 
Брестница, 
дума за водата, която тряб
ва да се доведе до паметни
ка на падналите 
Кин-Стан.

Съблюдавам интереса на 
двете села. Не трябва да се 
пренебрегват техните 
би. Уважавали

потре- 
и техните ис 

кания да им се помогне 
електрификацията и 
дането на пътя. Обаче не ува 
жавам постъпките на някои

вна което стана изграж

Черквата в село Изворгерои на хора от с. Извор и от с. Бре 
стница.

Босилеград' не е само на 
„босиловчани”. Тук 
18 домакинства 
Изворските ученици учат в 
Босилеград, а колко хора дне 
вно отиват от Извор в Боси 
леград? Не е ли по-добре из 
ворчани да помагат водата 
да дойде в Босилеград, а не 
както някои казват: „по-на
пред ще потече човешка 
кръв, а след това вода за Бо 
силеград!" Такива „местни- 
чески родолюбци" никога не 
са били от полза...

начин се създават условия 
за туризъм на тая красива 
и привлекателна планина. 
Значи, нужно е разбирател
ство, а вода има достатъчно 

Трябва всички активно да 
работим да създадем попри- 
влекателни и Извор и Цър- 
ноок. Това са общински ту
ристически обекти, които 
ни е подарила природата.

ската коперация купи плас
тични търби и водата е до 
ведена до Кин-Стан, сега ще 
со построи малко корито и 
чешма, а водата пак ще оти 
ва в коритото на Брестнич- 
ка река.

живеят.. .......................................................................ШШ1ШШШ1Ш11ШШШШ......1ШШШШШ11Ш11Ш от Извор.I
1 ПСИХОЛОГЪТ ВИ СЪВЕТВА1
I

По инициатива на Съюза 
на бойците Общинската ску 
гацина разшири пътя и на 7 
юли за пръв път на събора 
излезнаха трактори, джипо
ве и мотоциклети. Това само 

коитоНЕРВИТЕ Стоян ЕВТИМОВ

радва посетителите, 
взеха участие в тържествата 
по случай Деня на въстани
ето в Сърбия.

Когато става дума за уре
ждане на „Кин-Стан" тогава 
не стрявал да се питат само 
ница няма да почувтсвува 
осъдъдица за вода. Водата 
хората от Брестница. Брест- 
пак ще тече в слива на Бре-

Дължимите суми за ве 
стника внасяйте с по-Всеки от нас се нервира понякога. Псохолозите § 

дори смятат, че това е в реда на нещата, че нерви- г 
райето е своеобразна защитна реакция на органи- 5 
зма срещу силните дразнители. Когато обаче се дра- г 
зните по-често от обикновеното и след всяко нер
вирано се чувствувате опустошен, това е вече трево
жен сигнал. Не рядко повишената нервност е ре
зултат на неправилно поведение. С нея може да се 
преборите. Ето някои от „заповедите" за най-раз- \ 
дразнителните:

Няма място за него- 
дуванс и тревога в Брестни
ца. Занапред ще трябва да 
се уреди Църноок. За поздра 
вление е инициативата на 
някои младежи, които пред
лагат да се построят сгради 
край паметника и по този

щенски запис на адрес: 
Служба на обществе

ното книговодство —• 
Нар. банка — Ниш —* 
Тек. сметка — 625-3-78

стаичка река, а не както ня 
че Църнощицакои казват, 

ще им вземе водата. Църно
щица прокара канали още 
преди пет години, а земедел-1 1. Старайте се да не оставате насаме със своите 

неприятности.

Добре е, ако има на кого „да изплачете" болката 
си. Изберете за тази цел добър и уравновесен човек. 
Такъв може да бъде вашият съпруг, баща или май
ка, учител или лекар и дори... спътник във влака.

В девет случая од десет това ще ви помогне, а 
позволи да виждате въпроса, кои- 

измъчва, в съвсем друга светлина.

4044 ЦАНА монахиня
понякога дори ще 
то ви ГОРХИЧХАФА/КАшт}

-7ГОЛМ4 е & 'РО&А АЛЯГ& 
'Р07Т-770 <3 УеРАОТО/

\ои рлсо ? ~-------------- ----------

(-монахиня!?,. ///
II. Научете се да се отвличате временно от грижите |

Iси.

Заставете себе си, макар и не задълго да се

придобиете „добра |

I

да постигнете това
борба, когато отновонат 

нената 
форма”.

III. Не изпадайте в гняв.

Ох опит е известно че след всяко чо- |

кжтатгЯаЕгАгг
,"о." —»«“■

I "РОВА /НААРАША&4А 

АгЧ /чоаага.’^----- 1—"

///
-КА ХВА МОНАХИНЯ', 
УВИЛ ге МАРАН-А,,

§

I IV. Правете нещо добро за други.

1 Прекъснете известно време ^ «изживявате" ^не

приятностите си. Опитайте се да ,,яхъпи ще из-
бледне^СамиятТфа7т“еСсте необходим на някого,
ще ви издигне в собствените ви

I IСЛЕДВА

1.1.1...... ..... ......... ................ 111Н11ИШН........ ...... ..... .......'..... .................................
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После.. . Човекът пак дойде — вед
нъж да завлече гредите, а сетне да оре. 
Мене остави, за да има къде да окачва 
торбата си. Дойдоха и други, ораха, сяха, 
пак ораха и пак сяха, но не успяха да вър
шеят. Склоновете бяха стръмни, дъждо
вете
защото нямаше ги 
държат, и листи, да я покриват и пазят.

И тогава настъпи страшната самота. . . 
От хоризонт до хоризонт — нито едно 
дърво. Поле — за вятъра. Нямаше кои 
да го препъне, ни кой да го спре. И като 
нямаше какво да бие, биеше земята ако 

да се нарекат земя прозъбените ска 
.„, изсушаваше я и я правеше 
белите кости на загиналите

НИКОЛАЙ ХАЙТОВ РАЗКАЗ

МОНОЛОГЪТ НА ПОСЛЕДНИЯ __буйни. Отвлякоха рохкавата пръст,
вече корените, да я за

борбата беше мълчалива, злобна и свет
кавична. Врабците се биеха, дори — о-о 
тези весели борби, от които не капеше 
кръв а само перушина — колко са ни ве
селили. . .

Време на безгрижие — такова беше 
времето на моята младост, но то свърши 
тъй внезапно! Как стана това, и сега не 
бих могъл да разкажа, защото дърветата 
около мене ми пречеха да виждам. Вид
ях само как към небето се въздигат бели 
облаци от дим, замириса ми на препър- 
жеио и горските птици изхвъркиаха с пи- 
суканс, сърните удариха на бяг, катерици
те се изпокриха в хралупите. Чувах пра- 
щеис и бучене, което се засилваше все по 
вече. Замириса силно на смола. И тогава 
видях мишки да бягат редом със змии, 
лисици със зайци, сърни и вълци — вне
запно укротени, победени, ужасени. . .

Аз съм последен — да! От милионите 
мои събратя, които загръщаха някога та
зи пустош пред очите ви — 
следният. Брадвата ме пощади, 
съм крив. Ветровете ме подминават, за
щото съм уродлив. Така успях да наджи
вея всички, за да свидетелствувам, че тук, 
по тия съсипища и голи ридове, имаше 
някога гора.. .

Когато бяха малко борче, не я виж
дах, не знаех колко е голяма тя. Виждах 
край себе си дънери, корони и стебла. Си
ньо ли е, сиво ли е небето, аз само гада
ех. Небе за мене бяха по високите клони 
и стебла, които процеждаха едвам-едвам 
светлината и дъжда.

Вятърът? Вятъра съвсем не усещах. 
Слушах го само като се разбиваше о ста
рите дървета, как фучеше и свистеше, без 
нищо да им стори. Понякога се чуваше 
трясък — умираше дърво. Ала не от вя
търа, а от старост. Така се случи и с моята

аз съм по- 
защото

могат 
листи ридове
по-суха от
птици. Дъждове, разбира се, валяха, как- 
то и преди, но това не бяха укротените, на 
поителните дъждове, които сълзяха през 

сито на безбройните йг- 
камщици, които

дебелото зелено 
лици, а истински водни 
шибаха пребъхтяната земя, изливаха се 
на мътни вади, потоци и порои и завлича
ха всичко.

Гдето беше гора, стана пустиня. Трън 
ка няма, за да се скрие мишка от очите 
на орела, затова и мишки няма. И птици 
няма — затова е глухо и мълчаливо Само 
след дъжд се чува клокот на мътни води, 
грохот на порои и епимерни реки, но тоя 
грохот бързо отшумява, за да остане пус
тинята още по-мъртва и пуста, още по-
глуха.курубеста майка. Една зи

ма тя грохна от тежестта 
на снега, изпомачка дре
босъка около себе си, но 
на мене счупи само връх 
чето — благодарение пак 
на снега. Оттогава съм из
кривен.

Колко мъки ми причи
ни тая кривина! Очите ми 
сълзяха ден и нощ. Не зна 
ех, че тъкмо тя някога ще 
ме спаси.. . Ако е спасе
ние да останеш едничък 
и —■ сам!

Едничък и сам! ... Да 
знаех какво значи това, 
щях да се радвам, много 
да се радвам на 
тратя, братовчеди и съсе
ди. Между тях имаше и 
една белокора ела, която 
ме докосваше, с клони, ся 
каш искаше да ее хванем, 
но аз й се сърдех, защото 
беше по-стройна и по-кра 
сива. Накъдето и да се о- 
бърнех, виждах все кафя
ви борови стебла и между 
тях една едничка бреза.

И слънцето е безжалостно към тази 
земя — пече и пали. Чак и вятърът — зли 
ят и студеният, се ужаси, омръзна му да 
стърже сухите ребра на тая проклета земя 
и бог знае откъде ми донесе цяла шепа 
зърна от боров прашец.

Помислих си, че макар и сам, ще въз 
обновя старата гора. . . Колко сладост но
си надеждата, колко сили дава тя. Про
стих на вятъра, че изсуши кората ми, че 
изпочупи клоните ми и обезобрази снага 
ми, защото ми донесе плодородието. . .

Моите шишарки бяха много. В тях 
зрееха стотици, хиляди крилата семена. 
Клоните ми се поведоха, но не се прекър
шиха, стеблото ми дотежа, но не се преви, 
защото аз носех в себе си, в сивите люс
пести пазви на шишарките, една гора. . .

Мечтаех как ще залеся отново плани
ната, и как ще се върнат в нея прокуде
ните четирикраки и пернати, как ще за- 
бълбукат пресъхналите потоци, ще зазву
чат отново любовните песни. . .

Рано през пролетта сухият топлият 
вятър разтвори люспите на шишарките и 
оттам покапаха на снага семена безброй. 
Зачаках да покълнат, но снегът бързо се 
стопи и ги завлече. Останаха тук и там 
някои, помъчиха се да забият корен, но 
опряха в кораво, в скала. Изсъхнана и те, 
загинаха — до едно. Нямаше земя!

Нямаше земя! Това беше страшното, 
невъзвратимото, което се беше случило 
след изчезването на гората. Семена след 
семена изпращах — цели облаци, рояци, 
орляци, всяка трета пролет — нови семе
на. Но всички те погиваха, защото — 
маше земя!

Сега съм вече стар и безплоден. . . А и 
прашец няма. Не носи вятърът. И откъде, 
когато слънцето изгрява на камък и заляз 
ва на скала?

Уморен съм и ми се иска да умра. Но 
един глас ми подсказва: „Стой там и стър 
че. Стърчи, за да наумяваш, 
яш, да предупреждаваш!

Да обвиняваш"

моите

До моя дънер паднаха две птици с 
препърлени криле. Те бяха тъй безпомощ 
ни и жални, че дори небето се смили, за
духа несрещен вятър, зароси и това ни 
спаси. . . Сега се подсмивам на тая дума. 
Та това всъщност не беше никакво спа
сение!

Всички я гледахме с огромно любопитст
во, защото можеше да мени цвета на сво
ите листа. Подсмивахме й се, когато вя
търът я събличаше, удивлявахме се, ко
гато напролет от малките й пъпки се раз- 
вивиха листа, и умирахме от завист, кога
то наесен тези листа пожълтяваха, а след 
това почервеняваха. Колко сме въздиша
ли и мечтали за такива червени листа! И

Скоро след туй дойде един брадвар, 
огледа се, плю на ръцете и започна да по
валя високите и стройни мои братя, бра
товчеди и съседи. На мене окачи торба
та си и затова навярно ме пощади. Цял 
ден въртя брадвата този суров и страшен 
човек. Хвърчаха трески, докато мръкна. 
И на сутринта, когато слънцето изгря, аз 
най-после видях — уви, твърде късно — 
цялата гора, ала не зелената, а изпепеле
на, гора от стожери овъглени, от димящи 
главни, грозна и страшна, гора от печа
лни мъртъвци — опожарена, зловеща.

ня-за гнезда, защото в нея птиците предпочи
таха да си правят гнезда. Те запяваха при
зори. Между всички най-едър и красив 
беше златоперестият грухар — и най-див. 
И песните му бяха диви, сякаш вятърът 
блъскаше един в друг сухи клони. За нас,
младите рошльовци, тия звуци бяха не
понятни. Не знаехме, че това са звуци на 
любовта. С такива звуци беше 
рата. По цели нощи съм слушал ревовете 
на сръндаците и трясъка от блъскането на 
рога. Биеха се и глиганите.

пълна го-
да напомн-

но при тях
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^^Е^рви^клас през август - бе» приемна изпит

Още 70 ученици в Димитров 

градската гимназия
Димитровградската гим- -

назия „Йосип Броз Тито" об 
яви конкурс за още 70 уче
ници в първи клас. С оглед 
на това, че в юнския изпи
тен срок бяха записани само 
50 ученици, а общо в първи 
клас тази година трябва да

бъдат приети 120 ученици, до 
пълнителнителното ното училище.

Молбите за записване в 
първи клас се подават най- 
късно до 18 август, тази годи
на.

От 20 до 25 август ще се 
проведат поправителните из
пити, а от 21 август частни
те, относно задочните изпи
ти. Четвъртокласниците 
държат 
зрелостния изпит на 27 и 28 
август.

Молби за поправителни и 
задочни изпити се приемат 
до 17 август.

В гимназията 
пълнителните 
правителните 
изпити да завършат до края 
на месеца.

записва 
не през август, ще бъде без 
приемни изпити. Единстве
но, ако се надмине броят от 
70 ученици — учениците ще 
оъдат приети според успеха, 
който са постигнали в основ

ще
поправителните и

очакват, до- 
приемни поп- 
и задочните

Ст. Н.
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Писмо от Грознатовци

ВЪРТОП - ПРИВЛЕКАТЕЛНА ПЛАНИНА
ПЛАНИНА ВЪРТОП, коя

то се издига на височина от 
1300 м. над с. Грознатовци 
е позната, покрай хубавите 
си букови гори и богати па 
сбища и с боровинките, кои 
то в Клисурския район мно
го добре виреят. По-рано те

топ с цел да си наберат бо
ровинки и да прекарат един- 
два дена в тази прекрасна 
вързане на полезното с ху- 
природа. Значи, хубаво по- 
бавото.

ки тези хора идват тук не 
само за боровинки, но защо 
то природата ги мами. Това 
явление, разбира се, тряб
ва да се използва за хубава 
туристическа атракция, от 
която ще имат полза хората 
край Въртоп.

Едно туристическо пътува 
не на Въртоп може да даде 
възможност на хората да по 
несат хубав спомен за през 
зимата — няколко килогра
ма безплатни боровинки, от 
които може да се подготви 
хубав сок, вино и през зим
ните месеци да почерпят сво * 
ите приятели. Сладкото вино 
от боровинките и вкусния 
сок ще примами и тези хо
ра дойдат тук всред хубава
та природа на върха на Вър
топ.

Учениците от училището 
за квалифицирани работни
ци в Босилеград нямат ус
ловия за по-организиранс 
практическо обучение, кое
то е не само обезателно, нс 
и необходимо за техните ници. " 
специалности. Именно, нито 
една от стопанските органи

зации и общината за приба 
вяне на една комплетна учи 
лищна работилница, 
ще има голямо значение за

Всички ония, които един 
път са посетили Въртоп и 
прекарали двучасова разход 
ка от с. Грознатовци до вър
ха на планината стават аги
татори на тези красоти сред 
своите близки 
По този 
на тази планина стават все 
повече.

която
пропадаха.

правилното и цялостното о- 
бучеиие на младите работ- Последните две-три години 

обаче не е така. През юли 
и август Въртоп посещават 
и мнозина клисурчани, кои
то живеят във вътрешността 
на страната. Някои само за 
рад боровинките излизат на 
Въртоп на излет. Тук по
край боровинките те нами
рат хубава студена вода, чи* 
ст въздух.

Но сега не идват само ме
стни хора. Все повече хора 
от различни места на Ю1гои 
зточна Сърбия идват на Вър

В. Велинов
и приятели, 

начин любителите

Стойне Янков Тази година боровинките 
родиха много. Съвсем е раз
бираемо, че посетителите са 
все-повече. Тук може да се 
срещнат хора от различни 
възрасти. Мъже и жени. Об 
лечеии по последна мода 
или в народна носия. Всич-

ЗАИ ОЩЕ НЕЩО 

ЖИВОТА Милан Величков

Ти си например в момента весел 
Оглеждаш стаята с поглед весел 
И целият свят е сякаш весел 
А някъде сигурно и глави падат 
Звездаи може би някъде падат 
Може би някъде и царства падат 
В далечни предели живота изстива 
Под бели платна хора изтиват 
Безброй мечти навеки изстиват 
Някъде от кръв река би потекла 
Може би и от пот река би потекла 
Някъде от сълзи река би потекла 
За чест някъде върлува глад 
Ил иза хляб някъде върлува глад / 
Ила просто за живот върлува глад 
Някъде хора молят за смърт 
Някъде масово бягат от смърт 
Някъде безпомощно се чака смърт 
С картини трагични е пълен светът 
Без картини страшни не може светът 
Такива картини кръстосват светът 
Но това което около нас се случва 
Най-силно чустваме че се случва 
Когато във връзка с нас се случва 
Па все пак и чуждата беда ни пречи 
Понякога на личното щастие ни пречи 
От човешкия сме род затуй ни пречи. Богдан Николов — Въртоп (акварел)
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На тема: Булевардната книжина•у
Щл&!% II. 1ЕСТГУКТЮН0Т0ФУТБОЛ

че една огромна част въз при 
ема прочетеното със сетивно 
стта си, а не с разума. Бу- 
левардната книжнина създа 
ва илюзии на силни чувства 
и подобно 
средство всъщност разяжда 
искрената чувствителност на 
детето. От друга страна, мля 
дите обичат да подражават 
„героите", чиито постъпки 
често не са мотивирани, а 
изхождат от принципа, че 
„целта оправдава средства
та", което е в дълбок разрез 
с общите усилия във възпи
танието на детето да се да- 
дат истински аршини за из 
мерване на стойностите. Ка
то отрича всички високо мо 
рални качества у човека, бе- 
лувардната книжнина пропо 
вядва „свой морал", който 
нерядко се защищава с оръ
жие.

Един от характерните бе
лези на булевардната книж
нина е нейната деструктив- 
ност, относно разрушаваща 
сила, чиито потреси погубно 
се отразяват върху възприе
мането на високи стойности 
при формирането на лично
стта.

Победа с мито?
»А. Балкански« — »Слога« (Лесковац) 0:2 на наркотично

Състоялата се в неделя — 
8 август — футболна среща 
между димитровградския от 
бор „Асен Балкански” и фут 
болния отбор „Слога" от Лес 
ковац завърши с победа от 
2:0 за гостите. За мнозина 
любители на футбола в град 
чето край границата не бе
ше ясно защо се преиграва 
тоя мач, тъй като в редов
ния термин на първенството 
димитровградчани убедител 
но сразиха същия отбор с

„Слога”!) Милошевич, реали 
зира нападателят Стсвано- 
вич.

ясно едно — неделната сре
ща с нечестните си средст
ва не служи за афирмация 
на футбола в тоя град, къде 
то именно- тези дни е в упа-

Булевардната книжнина 
форсира усилено само „сега 
шното", моменталния изблик 
на емоциите, за да се разпръ 
снат вече в следващия миг 
психологическите страсти, 
подобно на сапунени меху
ри. С други думи, докато ху 
дожественото произведение 
дълбоко човечно е психоло
гически и възпитателно обс 
сновано, то булевардната 
книжнина дава само момен-^ 
талиите „удоволствия" или 
бездействения „револт".

Димитровградчани също и> 
маха шансове, от които оня 
в 6 минута бе иай-зрял. Инак 
най-добрият играч на терена 
Кръстев не съумя да отбе
лежи гол от няколко метра 
само далечина.

ДЪК.
Инак, самият мач изобилс 

твуваше с грубости, непри
лично държание, дори и с 
прояви, които нямат нищо 
общо с футбола. Самият фа
кт, че играта е прекъсвана

Случилото се по-късно оба 
че съвсем ясно хвърли све- 

тоя проблемтлина върху 
Тъй като „Слога” се бори за 
влизането в Нишка зрнова
група, тя се позова, че в пър 
вия мач за днмитровградча- 
ни са играли футболисти, ко 
ито нямат право да играят. 
Мачът бил обявен за невалн 
ден, като бе насрочена нова 
среща.

В голямото си желание о 
баче по всяка цена да се кла 
сират в Нишка зонова група, 
ръководството на клуба „Слс 
га", както и някои футболи
сти, странични съдии и пр. 
се послужиха с нечестни сре 
дства — подмитяване на вра 
таря Ставров (който тези дни 
даде официално изявление 
в Съюза на спортовете б 
Ниш) и за продажба на ме
ча. Има основание, че оне
зи, които са подмитили вра 
таря, че същото са предпри 
ели и с някои други играчи 
от „А. Балкански”. Засега е

Тази деструктивност на бу 
левардната книжнина обед
нява емоциите на детето, пра 
ви ги сприхави и избухливи, 
високомерни към упорития 
труд, и те нерядко живеят 
с убеждението, че ако си ре
кат могат всичко да осъщес 
твят, че общоприетите прави 
ла за поведението не важат 
за тях и под. Затуй е чест 
случаят, че именно младите 
все повече се сблъскват със

Булевардната книжнина 
плени младия читател със 
скокообразно развиващото 
се действие, създава атмос
фера на „интимност" с него 
вото любопитство и „събити 
ето" в нея, сякаш се „схож- 
да" с интереса на читателя 
Оттук факта, че младите ле
ко се поддават на влечени
ята й. Тях все повече обзема 
един вид хоби с лъжливото 
чувство на удоволствие да 
„бягат" и „препускат" из ди-

към двайсетина пъти — кога 
повече, кога по-малко 
доказание, че лесковчани бя
ха дошли по всяка цена да 
отнесат победа. И действи
телно: твърде съмнителната . тболисти ,които действител- 
дуспа, която присъди съдия 
та след интервенция на стра 
ничния съдия (бивш играч на

Особено неприятно впеча7 
презс ление остави играта 

второто полувреме. Гостите 
често атакуваха не топката, 
а краката на домашните фу средата, като при това оста- 

вия запад, да съчувствуват с. ват . с. убеждение, че те са 
„приживяванията" на ковбой прави, а другите грешат.но проявиха максимум само 

обладание. ците или с изключителен ив 
терес да следят криминални 
те истории на морално изв
ратени личности.

Това, всъщност, е само ед 
на от многобройните отрица 
телни страни и прояви 
щеструктивното у булевард- 
ната книжнина.

Трябва да се изтъкне, че 
по въпросите за продажба 
на мача, както и изобщо вър 
ху мача, се води следствие 
което ще даде отговор на 

| много неясни въпроси.

\ Съставът на „Асен Балкаг 
| ски : Ставров 7, Велков 7 
| Йрванович 7, (Воинович) 5 
} Тасевски 8, А. Пейчев 7, Пе- 
^ тров 8, Милев 6, Кръстев 8 
^ Гюров 6, Василевски 6.

на

БЕЛЕЖКА Известно е, че младите са 
без критическо отношение и! С. Василев

Къде се загуби 

настроението?§

I Отборът на Г. Лука вица с класирането си във 
финалата среща беше приятна изненада на турни
ра по малък футбол. Но. същия отбор побърза да 
развали впечатлението.I Ст. НIПърво, пред срещата отказваше да участвува, 
тъй като не били доволни с наградите за второ 
място. (А срещата все още не бе се състояла?!).

По-късно, през средата на първото полувреме, 
след четвъртия гол, който приеха, отказаха да про 
дължат играта. След много увещания — и убеж- 

р даване! — продължиха.
На лице са няколко неща: с държанието си, 

тоя отбор, доказа, че не разбира същността на тур 
р нира, който неемнено не е организиран 
\ „обогати“ състезаващите се. Символичните награ

ди трябва да бъдат само стимул, относно насърча- 
ние.

Мъзгош още 

водиII
с цел да * След четвъртия 

татък волейболният отбор от 
с. Мъзгош води с две точки 
разлика. В неделните срещи 
отборът на .Смиловци и Тръ 
нски Одоровци се приближи 
ха към водещия.

Следващият кръг ще се 
състои на 15 август, когато 
ще се срещнат Мъзгош и 
Смиловци в Мъзгош, Желю- 

и Трънски Одоровци в 
Желюша, Долна Невля и Ра 
дейна в Радейна и Поганово 

Градини в Поганово.

кръг и по-на$

1 Освиркванията, след като решиха да продъл
жат играта, показаха, че проиграха симпатиите и 
доверието на зрителите.

И което е най-важно
! I

развалиха настроението 
й на няколко стотин души, дошли да видят финал- 
^ ната борба.

С други думи — отборът на Г. Лукавица не се | 
показа зрял за една такава среща!

Може би, един правилник за провеждане на 
, състезанията, ще предвиди мерки за подобни про- 
\ яви. Защото в крайна сметка, никой 
й да се играе е настроението на зрителите. А лука- 5
\ ~ това направиха - сервираха ^, |
Ь шега“> заРаА която немалък брой не до- |^ чака края на срещата. **

2
! шаI

няма право

По всичко личи, че след 
този кръг, може вече по-яс-I но да се види кой ще бъде 
победителят.

Ст. Н.
§

'ЛМЮ в. г.
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ьрвите младежки трудови 

бригади в Югославия
вет при И™аЕ“е^;вГШБр"оНа ~
нието от 2 |сди т. г. 1 ■ взето на' заседа-

Обявява конкурс
за предлагане оригинални 

влезат в плана за издателска дина
трудове, които ще 

дейност за 1972 го-

- тйиЖяайаР“
гарскатанародност в Югославия“ ЧИСЛЯТ Към бъл-

2. ПУБЛИЦИСТИЧНИ И НАУЧНИ ТРУЛОВР 
от стошшскиа, културния живот, здравеопазв^ .ето 
и пр. _ също от автори от българската “,"""

3. СБОРНИЦИ ОТ НАРОДНИ УМОТВОРЕНИЕ— народни песни, приказки ^ОТВОРЕНИЯ 
анекдоти — от 
ската народност.

В близостта на Сански мо
ст имаше много овощни гра
дини: ябълкови, сливови, кру 
шови. И това трябваше да 
се обере и отнеме от непри
ятеля. За нещастие, овощни
те градини се намираха дъл 
боко зад неприятелските по 
зиции. За такава акция бяха 
избрани най-съобразителните 
и най-храбрите бригадири. 
Разбира се, и тази задача, 
трябваше да се подготви ста

ки и круши. За нещастие, за 
почна да вали дъжд, а това 
до голяма степен забавя
ше брането. Пред зори всич 
ките чували бяха пълни. Дви 
жението сега беше много по 
трудно. И дъжд, 
терен и кал!...

Известно време колоната 
се движеше заедно. По-къс
но, по-леко да се пробият, тр
ябваше да се разделят на 
групи. Беше определен сбор
ният пункт. За тяхно нещас
тие една десетина я нямаше 
никъде. Чакаха. Тръгнаха да 
я търсят. Още малко и цяла
та група щяха да доведат в 
безизходно положение...

— Четирима брата има
ше. .. В първия ден на бор
бата всички тръгнаха. Преди 
някой ден получих съобще
ние, че един от братята е 
загинал. Не исках да й ка
жа. Чаках удобен момент..

сти-
и опасен

ЕПИЛОГЪТ

Осъмна денят. Над котло
вината още се виеше дим, 
който злият вятър разнася
ше навсякъде. Миришеше на 
палеж...

Дори и в тоя ад отново за 
гърмя песента на храбрите 
младежи и девойки, които, 
сякаш нищо, не беше се слу 
чило, се връщаха на своите 
строежи.

В Щаба на бригадата, как 
то и по-рано, настана ожив
ление. Куриерите тръгваха 
и идваха и всекидневната де 
йност на Щаба се развива
ше както и обикновено.

Делегатът от Пролетарска
та бригада не беше присъст- 
вуващ на тоя кървав ден. Не 
посредствено преди това бе
ше му заповядано веднага 
да се върне в Оперативния 
щаб. Предполагаше, че го 
очакват нови задачи... За
поведта му беше съобщена 
в Командното място в Ключ. 
Преди тръгване се запъти 
към котловината, да се про
сти с младежите и девойки 
те. Чувствуваше неутолимо 
желание и длъжност още ве 
дъж да се види с тия с храб 
ри девойки и младежи, с ко 
ито за късно време доживя 
радостни и трагични часове.

Раздялата беше повече от 
тъжна. Изпращаха го със съл 

Комендантът Бурсач, с 
присъщата си искреност и 
доброта, се прости с него 
със сърдечна целувка в ли
це, като каза:

— Кажи на другарите в 
Оперативния щаб, че наско
ро и ние ще дойдем в бри
гадите. Приближава

нашите акции. Късна 
есен и зима идват. Нашата 
младеж най-много обича да 
замине в Третата бригада. 
Нали знаеш, тя е Краишка, 
а при това и пролетарска!... 
Изпрати го топла партизан
ска песен:
_ — Аруже Тито, теменуго 
бяла...

Дните си течаха. От мла
дежките трудови бригади 
дай-голямо число девойки и 
младежи бяха разпратени на 
нови задачи и длъжности. 
Една малка група, все пак 
остана в Санската котлови
на все до дълбока

Това бяха първите младеж
ки трудови бригади в наша
та страна. Младежта, герой
ски и при най-трудни усло
вия изпълняваше свръхчове- 
шки трудни задачи. По 
към свободата, тя 
ше животи 
усилия. Тази младеж имаше 
свои желания, своя посока 
и цел. Това беше свобода
та! ...

рателно, внимателно и дъл
го. За командир на тази гру
па бе избрана черноока де
войка от Дринич. Заповедта 
на Щаба на бригадата 
кратка и ясна:

— Акцията трябва да се из 
върши през нощта. Ще 
въоръжим с бомби и писто
лети. Неприятелските засади 
— да се избягват на всяка 
цена! В краен случай да се 
приеме борбата, и то само 
ако трябва да се защитава 
живота. Колкото се може по

легенди, пословици, 
краищата, в които живее българ-

беТ„ ^■ Издателството ще приема трудове 
тори от друга националност, в които се
Ю?осЛлТвия°Т ЖИВОТа На ®ългаРската 
ностРтр”б^аИ11 бълвВТ°РИТе °Т бългаРската

и. Друште национал-

За допълнителни обяснения заинтересованите 
могат да се обърнат до Издателството с писмо или 
на телефон 25-480.

и от ав- 
разглеждат 

народност в ви
Едва на третия ден призо

ри десетината пристигна в 
Санската котловина. Бяха 
при края на силите. Донесо
ха пълните чували с овощия. 
Когато ги видяха, настъпи 
право веселие. Търкулнаха 
се и сълзи. Щабът на брига
дата, чак след идването на 
тази десетина, похвали чета
та, а отделно тези тридесе
тина младежи и девойки, ко 
ито нито за миг не се поко
лебаха при изпълняването на 
тази трудна задача.

народ-
език

вече предпазливост и секрет 
ност при изпълнаване на та
зи задача 
менно осигурява и по-голям 
успех!...

това същевре-

Вечерта, пред акцията, гру 
с бомби, 

дълги
пата се въоръжи 
пистолети, чували и 
летви. Придадена й беше ед
на десетина войници с кар 
течници. На акция тръгнаха 
в една доста 
Беше облачно и прелиташе 
по някоя капчица дъжд.

Издателство „Братство” 
Ниш КОТЛОВИНАТА ОТНОВО В 

ПЛАМЪЦИ

Германците и усташите и 
по-нататък упорито държаха 
Сански мост, докато парти
заните заеха Ключ и там се 
влагериха. Но той е пуст. 
Германците почти до основи 
го бяха разрушили. От ня
когашното прекрасно градче 
на брега на Сана, бяха оце 
лели само няколко къщи 
Улиците изровени. Стените 
на полусрутените къщи то
ку що не паднат. Изглежда
ше, като че ли животът тук 
завинаги беше замрял. Жи
тели нямаше, нито живот, ос 
вен Командата на мястото, 
която тук беше се сместила 
с няколко войници като ох 
рана.

мрачна нощ.
На »Славче«

Докато групата вървеше 
на свободна територия, всич 
ко бе нормално, чуваше се 
весела глъчка. Обаче, кога
то стъпиха на „ничия” земя, 
движеха' се' по-предпазливо; 
с оръжие, готово за стрелба. 
А между младежите имаше и 
такива, които за пръв път 
тази вечер имаха пистолети 
и бомби в ръцете или джо
бовете.

ЗАЛОВЕНИ 55 

КОНТРАБАНДИСТИ зи.

На неотдавнашната среща от съдията за нарушения. На 
югославско-българската 

граница при „Славче”, неда
леч от Босилеград общински 
те инспекционни органи са 
заловили 55 контрабандисти 
които са се опитали по непо 
зволен начин
различни стоки на стойност 
от един милион стари дина
ра.

43 от тези контрабандисти 
ощ еведнага били наказани

тях са иззети стоките им и 
им е наложено да заплатят 
глоби от 20.000 — 50.000 ста 
ри динара. Останалите обаче 
успяли да избягат.

Контрабандистите най-мно 
са продавали платове за ко
стюми, найлон, ръчни часо
вници, а дори и порнограф
ска литература.

на

краят
Колокната, сякаш се пре

върна на ухо и око. Герман
ците и усташите в такива но 
щи бяха изключително пред 
пазливи. Имаха опит. Парти 
заните обикновено нападат 
ненадейно в такива нощи. Но 
щес нито на ум не им идва 
ше, че ще бъдат „нападна-

1 111

да продада!

От Ключ до младежкия ла 
гер имаше нещо повече от 
десет километра. Наближа
ваше денят, когато младеж
ките трудови бригади щяха 
да се прославят с изпълня
ване на своята важна акция 
деня на завършаване на ак
циите. Но, неприятелят не 
можеше да се примири, че 
е загубил борбата за жито
то. Като ранен азвяр, проби 
позиците към Върполье и 
проникна в Санската котло
вина. Това беше най-ожесто 
ченото нападение срещу мла 
дежката трудова бригада от 
момента на създаването й.

Над Санска котловина се 
надвеси черна завеса от дим 
Тътнежът на танкове, кря-

В. Вел,

ти” овощните градини край 
Сански мост. Напротив, стра 

че партизаните 
самия СанскиИМА ЛИ ИНСПЕКТОР 

ПО ПАЗАРА?
хуваха се, 
ще нападнат 
мост.

От непосредствена близост 
от усташката наблюдателни 
ца долетяха думите:

— Чуй Мухареме, някой со 
движи! ... Открий залп! ...

Изведнъж, над главите на 
младежите бляснаха куршу
ми. Всичките като по запо
вед легнаха върху земята. 
Ни дума не се чуваше. Мъл
чаха, а минутите се проточи 
ха във вечност! ...

— Само това препятствие 
да минем. Там, напред, ще бъ
де вероятно по-леко! — тъй 
обмисляше девойката-коман 
дир от Дринич. А тогава за 
повяда да се тръгне пълзеш 
ката. Успяха незабелязано 
да се промъкнат. Напред, пъ 
тят към овощните градини 
бе открит и сигурен...

И точно, според плана, за 
почна акцията. Бързо пълне 
ха чувалите със сливи, ябъл-

есен.
ществуват зеленчукови и ово 
щни магазини в града и за
що ни е пазара? На са само за 
петък понеже тогава е паза
рен ден в Димитровград, а 
чаршията да бъде пазар в ос 
таналите дни.

Трябва да се сложи кран 
на тези неща, защото това е 
лоша картина на града, поно 

тротоарите са за движе
на хора, а не за продаж-

На какво прилича Димитров
град. Пред всеки магазин чу 
чат по няколко жени и стар
ци, продават ябълки, груиш 
и други овощия.

Още по-голяма „атракция” 
е това, че често пъти се наме 
ри и по някое куче, което ле
жи пред вратата на магази
на, а купувачите се връщат 
и търсят помощ.

Всекидневно такива могат 
да се намерят пред магази
на за самооблужване и про- 
давницата за брашно и сер
виза при горната рампа.

Питаме се тогава защо съ-

пътя 
не. щаде- 

и надчовешки
кането на картечници и ек
сплозиите на минохвъргач
ки, ужасно отекваха в котло 
вината. Младежта и тоя път 
успя да се оттегли към Бров 
ска, но имаше 
брой жертви.

же
ние 
ба на стоки.

Има ли инспектор по паза- — Край —
ра? значителенВ. г.

В този кървав ден загина 
„чернооката” девойка от Дри 
нич — командир на чета. Уо 
ташите я изненадаха и тя не 
можа да се измъкне...

Комендантът Бурсач, раз
казваше с искреиа болка за 
тоя кървав ден, а най-много 
за девойката от Дринич...

ОТ ПЕТЪК
ВЕНЧАНИ:
Стаядинов Стоян и 
Илона сключили брак 8.111V. 
1971. год.
Милойевич Никола

Деяна от Димитровград

РОДЕНИ:

Ненов Райко и Миряна 
Желюша (Горан)

от и Алоето
лов

ДО ПЕТЪК
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ХУМОРЕСКА

Дискусия
ми: — Купих иа сина си ако 
рдеон. Хубаво нещо е акор
деонът, нали?

— Да, прекрасно — казах

Седнах на стола.
Бръснарят започна да то

чи инструмента под носа ми 
и имаше реална опасност да 
остави на лицето ми спомен 
за цял живот. Отворих си 
устата да му напомня това. 
но той така ме насапуниса 
че не можах дори да кажа 
„гьк”.

Обхвана ме, кой знае за
що, необяснимото желание 
да кажа поне едно „гък”. Из 
чаках да ме освободи от пя
ната, но тъкмо исках да си

аз.
— Аз обожавам акордео

на. От инструментите акор
деона, а от сладките работи 
— малебито. Много вкусно 
нещо е малебито, нали? Ка
кво, порязах ли ви? — обея* 
покои се бръснарят.

— А, не, нищо. Много 061 • 
чам малеби.

— Тогава си падате и по 
закръглените жени, нали?

— Да, разбира се, — казах

— Я съм Манчо дошая 
по онуй нашу работу. . .

— По койу, бре човече, 
я се не сечам. ..

— Е, не се сечаш, йелда 
нашта деца че играю вуз 
бал с вашта. Е па, нам ни 
йе да узмемо първо мес
то, а на вас отдавна ви йе 
одзвония. — Та ти там, 
кико клечка, да шапнеш 
на вашег голмана, да пу- 
шти лоптуту два-три пут... 
А еве за теб и за нег овой 
съм донея. . .

И док да зинем, натру 
па он на масуту пачйе с 
паре..

— Ама, чекай човече! 
— йедва се сузе я.

— Имам работу — рече 
он — мора йош некои и 
да посетим, а ти Манчо у 
здравейе и немой да не 
шапнеш на голмана за 
овуй работу.. .

Епа, ако ви интересуйе 
колко ми подмуну, че ви 
кажем — осъмдесе иляда 
рЬе. ..

Я ви каза, ама че кажу 
ли и другите незнам. И 
незнам ко че се завърши 
тая работа, оти мирише 
на мито. . .

члП!отворя устата и усетих не
що хладно и остро на гърло 
то си. Прегълтнах това, кое 
то бях приготвил да кажа. 
Дори много внимавах да не 
би случайно острието да из 

непоправимото. В зе 
това се обади мо-

аз.
— Вие сте мой човек! — 

оцени ме той. — Готово! Че 
стито.

Станах от стола и опипах 
лицето си 
една драскотина. Усещането 
за моята цялост тури всич
ко в ред.

— Друг път да дезинфек
цирате бръснача — казах аз 
строго. — Искам да ви кажа 
че Бах е чудесен компози
тор и че вчерашният ден бе 
ше ужасен. Ако не беше съ
дията, щяхте да видите как
во могат тези „леваци" на 
терена. А малеби не слагам 
в устата си и винаги съвет
вам закръглените жени да 
отслабнат. Ясно ли е?

Той примигваше и недоу
мението си изля одеколона 
в умивалника.

&нямаше нитовърши 
мяна на 
ят бръснар:

— Чудесен ден беше вче
ра, нали?

Помислих да му възразя.
но се сетих 
стомана, опряна в гърлото 
ми, и успях само да измън
кам едно „хм” ...
_ Моля? — заинтересува

се бръснарят и натисна ле
ко бръснача.

_ Да, да — съгласих се

за струдената

Отдавна ме мучи йедна 
мисъл. Върти -по акълат 
ми ко цървик: дру()и се 
нагребоше паре, направи
те иже п-о неколко спра- 
та, накупуваше колесаре 
— вордове, опелйе, каде- 
тйе. . . па се питам- а бре 
сви гтищу немаю паре, а 
теквая чудеса направите, 
акъл да ти стане.

А я, кикво? Спредзам 
двете краища, въртим, су 
чем, та тамън затиснем 
годину. Еве и съга — на
пекла ме жегата, сто му- 
(1е видо док да скарам 
снопйете на гувното, а вър 
шачка нема, па нема. Бла 
гослови на ум и задругу- 
ту и вършачете, ама ни
що. . .

Елем синочка ми пукну 
пред очи. Найдо и я най-

после куде му йе цаката.
Нали нашият дечатор 

играю вузбал. Е, и я съм 
ти некиква клечка — бей 
оше ме избрали йоще ка 
бе млад и управуту на вез 
балерйето. Я съм и забова 
рил това, а ти(1е синочка 
некой чук-чук-чук на моя 
врата.

— Добро вече — каже 
ми йедън и държи у руйе 
църно лъскаву чанту.

— Добровечер — каза 
я, па ко му йе ред, реко
— айде улезни у ижу.

Он ко п-озастану, па ме
пита:

— Ти ли си Манча Ман 
чин, да не съм погрешил? 

— Я съм, тека ме окаю
— реко му.

Он улезе, по-огледа се у 
ообуту, па тиЬе ми рече.

аз.
— Нали чудесно ги бихте 

тия леваци, а?
Явно ставаше дума за фут 

бол. Всеки бръснар започ
ва с футбол.

— Каква отвратителна му 
зика! — продължи бръснар- Борис Ангелов

ят.
Вслушах се. От радиоточ

ката се носеше Третият бран 
дербурски концерт на Бах...

— Да, безкрайно отврати
телна музика — казах аз.

— Внимавайте да не ви по 
режа — предупреди ме той 
като ме държеше за носа, и 
продължи на музикални те-

ПОСВЕЩЕНИЕ
Два тома клевети написа 
за своя приятел.
От зор се даже сащиса, 
но пак не стана писател.

А със здравйе
Манча(Г. Б.)
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