
Изпълнителното бюро изтъкна необ 
ходимостта от засилване на конкретна
та борба на ръководствата и организа
циите на Съюза на комунистите за осъ
ществяване на приетата политика 
бено на акционната програма на Вто
рата конференция на СЮК. Необходи
мо е да се изостри партийната дисципли 
на и отговорността на комунистите в 
провеждането на възложените задачи. 
Бе подчертана необходимостта от един 
ство и сплотяване на редовете на кому
нистите връху принципа на демократи
ческия централизъм и отстраняване на 
ония членове, които не приемат 
веждат линията на Съюза 
тите.

IЗАСЕДАНИЕ НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛНО 

БЮРО НА СЮН

На 1 октомври 

среща в Драгоман
осо-

На 1 октомври т.г. в Драгоман ще се 
среща на крайграничното насе^- 

ние от НРБ и СФРЮ.
Югославските граждани ще могат да 

отиват в Драгоман с личен паспорт и про 
пускателни бележки, които ще 
ват на самия граничен прелез при Гра
дини.

състоии не про 
на комунис-

В този смисъл бе 
бходимостта

На 18 септември 
то на председателя на СЮК Йосип Броз 
Тито в Белград се състоя

подчертана и нео- 
за пълна отговорност 

членовете на СЮК във всички самоуп- 
равителни и държавни органи и обще- 
ствено политически

т. г. в присъствие-
на се изда-т, - заседание на

Изпълнителното бюро на Председател
ството на СЮК.

На заседанието организации за по- 
ускорено разрешаване на висящите об
ществено-икономически проблеми 
по-пълно прилагане на

са разглеждани ак- 
и вън- 

както и
туални въпроси на вътрешното 
шно-политическо положение, 
ролята и дейността на Съюза на юго
славските комунисти. Изпълнителното 
бюро запозна председателя Тито

и за 
приетите реше

ния.

ЗАЩО БЕЗ СЕПТЕМ
ВРИЙСКИ НАГРАДИ?

Решено ес под
готовките за Десетия конгрес и Третата 
конференция на СЮК

със становищата и реше
нията от това заседание да бъдат запо
знати членовете на Съюзаи с други непо- на комунис-средствени задачи. тите.

Вече втора година не се дадоха септемврий
ските награди, които общинската скупщина в Ди
митровград по случай Деня на освобождението на 
комуната от фашизма връчва на заслужили кул
турни, стопански, спортни и други дейци.

Естествено, възниква въпрос — ЗАЩО?
Нима действително в Димитровградско няма 

кой да получи тази награда? Или пък никой в те
чение на тези две години не я е заслужил?

Ако в тази насока търсим отговора — очевид
но грешим. Защото успехите, които Димитровград
ско бележи на културното, стопанското, комунал
ното, спортното и други полета, са безспорни. И за
щото, мнозина културни, просветни, стопански, спо 
ртски и други работници постигат забележителни 
резултати.

Струва ни се, че отговорите са повече и от раз
лично естество.

Преди всичко, като че ли Комисията за присъ
ждане на септемврийски награди още от първите 
присъждания е изпуснала от ръцете си истинското 
решаване. Защото никаква тайна не е, че около 
предложенията в предишните години винаги се е 
дигало прах. Нещо повече, миналата година за
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НОВИ СРЕДСТВА ЗА 

РЕГУЛАЦИЯ НА НИШАВА
в този
БРОЙ: пръв път комисията търси допълнителни сведения, 

а сетне тихомълком мина и не даде никакъв отго
вор.

Това е може би причината, че малцина се ре
шават да дадат предложение. А без предложенияКлисурски Група специалисти на сдру 

женото водостопанско пред
приятие „Морава” в Белград 
предпритието по водно сто
панство в Ниш и представи
тели на Общинската скуп-

вет на сдруженото водмосто 
папско предприятие „Мора
ва” в Белград са отпуснати 
150 000 динара за „укротява- 
не” на Нишава на иай-кри- 
тичнчата й част край жел/

естествено не може и да се присъди награда.
Обстоятелството, че твърде рядко се дава 

септемврийска награда, показва, че нещо не е в 
ред и с правилника за присъждане на наградата. 
Известно е, че наши просветни дейци и училища 
получиха републиканската награда „25 май”, а ето 
не могат или няма кой да ги предложи за ОБЩИН
СКА награда. Дали действително става дума за кри 
терий или за нещо друго.

Комисията, по-точно председателят на комисия
та, миналата година поиска от общинската скуп
щина да го освободи от тази длъжност. Просто е 
неразбираемо защо общинската скупщина не по
търси причините за това? Навярно, самият предсе
дател и дошел до извода, че не може да се реша
ва, когаго има вмешателства.

Все докато не се препусне на комисията сама 
да решава, докато не се изкорени завистта и не се 
премахнат различните „доброжелателни” внушения 
отстрани кому може, а кому не може да се прнсъж 
да тази награда, атмосферата около присъждането 
на септемврийските награди няма да стане делова, 
а и занапред ще се проявява пристрастие.

Струва ни се, че днмитровградчани биха могли 
напълно да вземат примера на съседните общини 
— Бабушшща, Пирот и др. и по същия начин да 
присъждат награди.

Тогава и самото чествуване Деня на освобож
дението иа Димитровградско от фашизма ще бъде 
по-тържествено и по-богато.

ТВ
смущения

2.

Със стари 

проблеми 

в новата 

година
I 9

Братята
,Мачугани‘

зоиътиата гара и Димитров-щипа в Димитровград напра 
ви обиколка 
край 
й от ж 
ровград. Повод за този „из
лет” на специалистите е оп
ределяне иа най-угрозеиите 
пунктове в 
'течението на реката и по-на 
татъшното регулиране па ко 
ритото па Нишава. След 
обиколката — предприятие
то по водно стопанство ще 
тлябва в най-скоро време да 
изготви проект за регулация 

най-угрозениге предели 
от наводнения и да планира 
работи в унисон с разполо- 
гаемите средства.

На едно от последните съ
брания на работническия съ

град.
Според

работите следва да бъдат 
завършени до края на наето 
ящата година.

на селищата предвижданиятаНишава по течението 
.п. гарата в Димит-

Ст. Н.
4 М. Б.

11ШШШШШШПШШШУIтази част от
ИШГорнолисински

новини
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между крайграничните 
одщини

Сътрудничество

От комунистите зависи какво ще 

бъде положението в нашата страна ПРИЕТА
ПРОГРАМАТА— Из речта на Е. Кардел в Мостар

на системата, за-развитието 
щото те произлизат от сте
пента иа развитието на на
шето общество или от влия 
името иа международния

ще уреди в Сливница.
Освен това, на 27 сеп

тември в Годеч ще се сре
щнат представители на ос 
новното училище от Ди
митровград с годечкото 
основно училище, а на 6 
ноември в Сливница ще 
се срещнат представители 
на гимназиите от Димит
ровград и Сливница.

• За първата половина на 
идната година една сме
сена група ще направи о- 
биколка на четирите об
щини с обща програма.

Ст. Н.

На 16 септември т.г. по случай тридесетгодиш
ния юбилей на прославената Десета херцеговска 
пролетарска бригада, в Мостар се състоя голям 
роден митинг на който пред няколко десетки хиля
ди граждани от Херцеговина, произнесе реч дру
гарят Едвард Кардел, член на Съвета на федераци
ята и член на Председателството на СЮК.

Тези дни в Сливница се 
състоя среща — договор 
между представителите 

крайграничните общи 
Димитровград 

(СФРЮ) и Драгоман, Сли 
и Годеч (НРБ), на

па
па зар и пр.

— Откровено трябва 
признаем, че в решаването 

тези проблеми закъсня
хме поради причините, 
то иа всички са 
Обаче през последните годи
ни Съюзното правителство и 
Скупщината съвместно с ре
публиканските органи пра
вят решителни сътпки за по 
степенното разрешаване на 
проблемите от тоя вид...

— Събитията около теро- 
дадоха

па
на

нина кои- 
известпи. вница

която среща бе приета о- 
кончателната програма заСъюза на комунистите. Най 

стина, Съюзът на комунис
тите не трябва да изпълнява 
работите вместо другите н 
да поеме отговорността на 

онези други органи и организации, 
а особено да приема реше
ния вместо тях. Обаче той 
не може да бъде бездеен на- 

каквото
става в нашата практика 
или само да дава обобщени 
критики, а той да не пред- 

във приема инициативи и акции 
за решаване на проблемите. 
Често обаче дори и твърде 
отговорни комунисти, пеме- 
же им така отговаря, опорт 
юнистически обръщат гръб 
към усилията за решаване 
на такива проблеми и се 
скриват зад обощбените кри 
тики на всичко и всеки, вме 
сто да се захванат с градив
на работа.

В края на краищата няма 
по-лесно и популярно поло
жение в обществото от това 
да се критикува без да се 
поема отговорност за какво 
то и да било. Трябва да ни е 
ясно, че когато комунистите 
критикуват положението в 
нашето общество, те всъщ
ност критикуват сами себе 
си. Трябва да се критикува, 
но трябва и да се твори, да 
се намират решения, да се 
поеме отговорност.

Спирайки се върху стопан
ското положение и причини 
те за неликвидността, Кар- 
дел каза, че тука съществу
ват причини, на които не 
може да се влияе чрез на
шата стопанска политика и

Между другото той каза:
— Обстоятелството, че ние 

днес, тридесет години след 
създаването на Десета хер
цеговска бригада стоите е- 
динни и горди под 
същи знамена на народно- 
освободителната борба и ре 
волюция, под жоито се сра
жавахте и по време на най- блюдател на всичко 
ожесточените боеве, убеди
телно говори за това, че на 
шата революция знаеше да 
побеждава с оръжието 
войната, но и с оръжието 
на социалистическото стро-

тазгодишно сътрудничест
во.

представи-Всъщност, 
телите от четирите общи-ристката авантюра 

особено убедителна поука и 
иа онези, които нападат на
шата революция от нациоиа 
листнчески становища

сени се договориха да 
проведат редица спортни 
срещи — по футбол, бас
кетбол и шахмат, както и 
да се разменят гостувания 
на естрадни състави, теат
рални групи и представи
тели на основните учили
ща и гимназиите.

ИЛИ
които се въвличат от нацио
нализъм. Те ясно показаха, 
че трудовите хора иа Юго
славия, а отделно на Босна, 
Херцеговина и Хърватско, 
днес не по-малко, но много 
повече отколкото през наро 
доосвободителната 
съзнателно и преданно отс
тояват идеята и практиката 
на братството .и единството 
на народите от Югославия, 
т. е. ако се касае за тази ре 
публика — на народите на 
Босна и Херцеговина. Втора 
та световна война с всичк^ 
те си ужаси на братоубийст- 
вените програми им показа 
какъв смисъл има и къде во

Нписурскинтелство и труда.
Домашните фашисти и ре 

акционери, които с помощ
та на окупатора заграбваха 
част от властта разчитаха, 
че с разпространяване на и- 
деологията на националисти 
ческа омраза ще се сдобият 
с политически позиции сред 
собствения си народ. Но те 
се жестоко измамиха. Обра 
тно — комунистическата па 
ртия на Югославия, народ- 
ноосвободителните движе
ния, нашата партизанска во 
йска, спечелиха доверието 
на болшинството трудови 
хора от всички национално
сти между другото и пора
ди това, че целокупната им 
дейност се базираше на ху
манната идея на приятел
ство и другарство между 
трудовите хора от всички 
националности, т.е. братст
вото и единството между 
всички хора от Югославия.

Говорейки за задачите на 
Съюза на комунистите през 
настоящия период другарят 
Кардел по-нататък изтъкна:

— Не е достатъчно само 
да се напишат и приемат ху 
бави декларации и резолю
ции и след това да се задо
волим с това да ги провеж
да който желае, а ако не ис
ка — не трябва. Обаче тога
ва такъв не може да се на
мира на отговорен пост в 
едно общество, ако се бори 
за такива цели, а особено 
трябва да знае, че няма да 
му се позволи да подрива 
революционните усилия на 
нашите трудови хора ... 
Другарят Тито в речта си 
на Козара с право каза, че 
от комунистите на първо мя 
сто зависи какво ще бъде 
положението в нашата стра 
на. Именно от комунистите 
защото с победата на наша
та революция Съюзът на ко
мунистите стана водеща и- 
дейна и политическа сила в 
обществото. Ако Съюзът на 
комунистите не бъде в със
тояние да изпълнява тази за 
дача, тогава за тази роля ще 
се намерят други сили, за 
сметка на интересите на на
шите трудови хора...

Но все пак у нас се чуват 
често мнения, че Съюзът на 
комунистите не трябва да се 
намесва в работата на други 
те обществени, държавни и 
самоуправителни органи ио- 
рганизации, а това е вече съв 
сем нещо друго, отколкото 
напускането на метода на 
командване в работата на

борба
Състезанията по футбол

ще се състоят: на 2 октом 
ври между Годеч и Дими
тровград. Домакин ще бъ 
де Годеч, на 5 октомври 
между Драгоман и Димит 
ровград 
бъде Димитровград; на 
12 октомври между Дими 
тровград и Драгоман в 
Драгоман и на 26 октом
ври между Димитровград 
и Годеч — в Димитров
град.

Състезанията по баскет
бол ще се проведат: на 
21 септември между бас
кетболните отбори Слив
ница и Димитровград в 
Сливница а реванш среща 
та в Димитровград ще се 
състои на 28 септември.

В шахмат на 8 октом
ври в Димитровград ще 
се срещнат с шахматистите 
от Димитровград със шах 
матистите от Сливница, 
Годеч и Драгоман, а на 
15 октомври димитровгра 
дчани ще играят срещу 
шахматистите от 
крайгранични общини 
България в Сливница.

смущениядомакин ще

Известно е че Клисурскй- 
ят край не може да гледа 
ТВ-програма, защото най-бли 
зките ТВ предаватели не по 
криват този район.

След довеждането на еле 
ктричен ток в с. Клисура 
през 1962 година, клисурци 
много са заинтересувани за 
ТВ програмата. Мнозина от 
тях са купили апарати, но 
съвсем малък брой имат об
раз.

АИ разпалването на нацио
нална образа между трудо
вите хора от различни наци 
оналности. От друга страна, 
те знаят колко са богати 
плодовете на Комунистичес
ката партия на Югославия в 
националната 
социалистическата 
ция.

политика и 
револю-

Нито един народ в Юго
славия няма защо да страху 
ва за своята свобода, егзи- 
стенция и равноправие... Ра 
збира се, същото важи и за 
всички народности, 
живеят в Югославия.

Обществено-политическите 
организации и отборниците 
от района неведнаж са пос
тавяли този въпрос на об
щинско равнище. Писали са 
до Телевизия Белград, оба
че до днес не е нищо напро 
вено та Клисурско да полу
чи „прозорец в света".

Ако никой не е обърнал 
внимание за построяването 
на ТВ-предавател чрез който 
да се приема програмата, не 
е така и с- и наплащането на ( 
абонаментите.

които

Лайпцигският процес
Лайпцигският процес бе иисцениран от страна на 

немските нацисти срещу комунистите и работническото 
движение на 21 септември 1933 година.

Непосредствено след идването на Хитлер на власт 
в Германия дойде до инсценираното подпалване на Райх- 
стага на 27 февруари 1933 година. Нацистите 
лиха Райхстага за да имат повод

тритесами запа- 
за разплата с комуни

стическото и работническото движение. След това бе 
приет закон „за отбрана от комунистическо 
Инсцениран бе съдебен

в
Преди няколко дни предс

тавители на Телевизията в 
Белград посетиха Клисура, 
с цел да издирят кои домаки 
нства разполагат с телевизо

насилие .
,л- процес в Лайпциг, който започна 

на 21 септември 1933 година и пред съда бе изправен Ван 
дер Любе и много други личности, както и Г. Димитров 
член на ЦК на БКП и на ИК на Третия интернационал! 
С лъжливи документи и свидетели, между които бяха 
Гьоринг и Гебелс, те се опитаха да за това събитие обви
нят комунистите.

Процесът взе съвсем

С естрадна програма
сливничани ще гостуват 
на 9 ноември, а на 2 
мври също с естрадна про 
грама димитровградчани 
ще се представят в Слив
ница.

деке
ри, за да им наплатят дължи 
мите суми. Хората им обяс
няваха, че не гледат програ 
ма и не искаха да плащат. 
Те с право търсеха 
обезпечи програма 
да се плаща. Представите
лите

друго направление, благодаое 
ние заслугата на Г. Димитров. Пред световната общност
™1“ЗЛОЖИ Н3 ПОАСМе* Ц^ия процес и показа, че истин
ските подпалвачи на Райхстага са всред нацистите 

Ог обвиняем, Димитров стана обвинител. Целият 
пес се превърна в осъда на фашизма, обвинителите
Помиен, пг““ неуспех' а межАУвРеменно се създаде и комисия от видни световни юристи, обществени 
ни деици, която заседаваше в Лондон. И 
подпалването на Райхстага е дело : 
виненият Ван дер Любе е бил само 
нацистите.

С театрално представле
ние на 25 ноември димит 
ровградчани ще гостуват 
в Драгоман, а -на 9 декем
ври драгоманският театър 
Ще даде представление 
Димитровград.

да им се 
и тогава

про
До на ТВ Белград заплаш

ваха и убеждаваха, че всеки 
е дължен да внася абонамен 
та след купуването 
рата. А приемането 
грама за Клисурско ще 
обезпечи след 2—3 

Не умри магаре

и култур 
тя установи, че 

на нацистите и че об- 
оръжие в ръцете на

в на апа- 
на про-

Димитров остана 
руари 1934 година

Предвижда 
ка на 9

сесе също та 
ноември Сливни

ца да уреди фотоновини 
Димитровград, 

декември Димитровград 
пък подобни фотоновини

месеца, 
до зелена

и оттВамезМамина3азТаВМРосквеаАО 2? ^
М. Величков

трева!!?!
Клисурци обаче 

наха в исканията

в а на 2 не попус-
си.

М. В.Страница 2,
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ДА СЕ ЗАЧИТА ЦЕНАТА НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО
ИЗГЛЕД ОТ
ГОРНА
ЛИСИНА

Десетте ученика, завърши 
ли четвърти клас в подведо
мствените училища в с. Цър 
иощица, в началото на тази 
учебна година останали не
записани в пети клас в Дол 
на Любата. Вместо там — 
родителите ги изпратили да 
учат в основното училище в 
Босилеград.

За неосведомените това не 
представлява нищо особено. 
Нито пак ги изненадва. В 
края на краищата, правото 
на всеки родител е, детето 
си да запише детето си в о- 
нова училище, за което счи
та, че има по-добри условия 
за работа.

В тоя случай е по-инак и 
тук се касае за по-други об 
стоятелства. Всъщност това 
е реагиране на населението 
от с. Църнощица на едно ре 
шение на Общинската скуп
щина в Босилеград, взето 
преди няколко дни. Именно 
за това е нужно да хвърлим 
повече светлина върху тоя 
случай.

Миналата година в Църцо 
щнца са работили три под
ведомствени училища на ос 
новното училище от Долна 
Любата с общо 30 ученика. 
Като последица на това 
един ученик тук е струвал 
общинската образователна о 
бщност около 5.000 динара. 
По-скъпо, отколкото в гим
назията.

Предпочитайки необходи 
мостта от рационализация 
на училищната мрежа, дол- 
нолюбатското училище да
ло предложение в Църнощв 
ца да се закрият две подве
домствени училища. Това

предложение е прието и от 
странаа на Съвета по обра
зование и култура. Но окон 
чателно Общинската скуп
щина, може би в дадения мр 
мент взе най-оцатно реше
ние: да се закрие само под
ведомственото училище на 
„Две реки”, защото понасто 
ящем е останало само с 6 
ученика за тази учебна годиИз дейността на горно лисинската кооперация
на.

По всичко личи, че църно 
щичани не са доволни и от 
това общинско решение. В 
момента друга причина ня
ма захцо не са искали да за
пишат учениците си в Дол
на Любата. По такъв начин 
е доведено под въпрос съще
ствуването на пети клас в 
това основно училище. Тря 
бва да се каже, че тук съще
ствува и добре уреден уче
нически интернат, за разли
ка от Босилеград, къдетр та 
къв все още няма.

Става ясно, че се касае за 
недоразбиране между насе
лението, училищните и об
щинските органи. Разбира 
се, нужно е това да се над
мине безболезно, защото за 
закриване на едното църно- 
щичко училище причините 
са съвсем убедителни.

Да кажем, че това не е 
единствен случай да се за
крие някое подведомствено 
училище. Сигурно е, че и за 
напред ще се продължава с 
рационализация на училищ
ната мрежа в босилеградска 
та община, защото е нужно 
да се търси рационално и по 
евтино образование. Това 
трябва да се уважава от 
всички.

ДОБРИ ДЕЛОВИ РЕЗУЛТАТИ
Земеделската кооперация 

в Горна Лисина бележи сра 
внително добри делови резу 
лтати. Разбира се, те не са. 
особено големи, обаче 
внение с останалите стопан 
ски организации в община 
та — заслужават внимание. 
Наистина, трябва да се изтъ
кне, че лисинската коопера
ция работи при сравнително 

• добри условия. Между дру
гото тя обслужва и няколко

стоки от промишлените пред 
приятия. Между другото ефе 
кът би бил и в това, -щото 
нашият потребител би 
чавал стоки с по-низки про 
дажбни цени.

За отбелязване е, че тази 
кооперация е успяла доста 
да намали и запасите на сто 
ки в магазините. В сравне
ние с останалите стопански 
организации в общината, ус 
пехът на кооперацията в то
ва отношение е значителен. 
Стойността на сегашните й 
запаси възлиза на 1,6 милио 
на динара и са под равнище 
то на миналогодишните.

С оглед на всичко това обо 
ротните средства на коопера 
цията бележат постоянно уве 
личение, въпреки, че все още 
не са достатъчни. Обаче тя 
сега разполага с 650.000 ди
нара собствени оборотни сре 
дства. Същевременно се уве
личават и средствата въ# 
фондовете й.

Общото впечателение е, 
че и малките стопански ор
ганизации, каквато е лисин
ската кооперация, могат ус
пешно да стопанисват, при 
наличието на целенасочена 
вътрешна делова организира 
ност.

полув сра

ПЕСТЕНЕ ЧРЕЗ ПО-БЪРЗО 
ОБРЪЩАНЕ НА ДИНАРА *

В лисинската кооперация 
на пестенето се дава все по- 
голямо значение. Управата 
настоява всеки динар раци
онално и правилно да насо
чи в деловите дейности.

— До миналата година 
имахме големи главоболия 
със собствената си неликви- 
дност. Дори два месеца бя
хме под банкова блокада. 
Сега обаче положението е 
по — друго — изтъкна Мла
денов.

Че това е така говорят и 
следните данни:

В момента кооперацията 
има несъбрани парични дъл 
гове от 1,77 милиона дина
ра, което е почти с цел ми
лион по-малко от миналата 
година.

села от комуната, в конто 
покупателната мощност на 
населението е висока.

Това е единия, обаче не 
може да се пренебрегне и 
втория момент: трудовият 
колектив, особено в първото 
полугодие на годината е по 
ложил максимални усилия 
кооперацията да се справи 
с редица трудности.

Ето най-кратко равносмет
ката на кооперацията в пър 
вите шест месеца.

Осъщественият доход въз
лиза на 4 милиона динара и 
в сравнение с миналата го
дина е увеличен с 40 на сто. 
Тук той главно произлиза 
от търговията и изкупуване
то на земеделски стоки. Та
ка например, оборотът на 
търговските стоки в първото 
полугодие в настоящата го
дина възлиза на 2,23 мили
она динара и с 770.000 дина 
ра е по-голям от миналого
дишния. Това е резултат на 
подобряващото се снабдява
не — особено на селските 
магазини и на по-добрия асо 
ртимент на стоките.

Интересно е да се отбеле
жи, че в търговската мрежа 
на тази коперация рязко се 
мени структурата на стоки
те. Сега в нейните магазини 
все повече се продават ме
бели, домакински електроа- 
парати, моторни бичкии, мо 
тоциклети и др. Това ведно 
говори и за нарастващото 
жизнено равнище при сел
ското население от района 
на тази кооперация.

Само магазинът в село Ду 
кат все още не е добре сна
бден. Причината за това е 
трудната достъпност до то
ва село, поради слаби съоб
щителни връзки.

Поради наближването на 
зимния период, в коопераци 
ята се готвят да доставят не 
обходими запаси стоки, ос
вен в дукатския, и в магази 
ните на селата Плоча и Гор
на Ръжана. За тази цел ко
операцията вече предварите 
лно е вложила 200.000 дина-

в. В. в. в.
— Решихме да сложиме 

край на търговията с вере
сии. В това вече успяхме. Ра 
збира се, кредитирането на 
потребителя не сме премах 
нали. Но това е съществена 
разлика по отношение на 
„дивото” кредитиране с л 
ване стоки на вересия — ка 
зва Младенов.

Подобно е и с дълговете, 
които кооперацията решите
лно намалява към деловите 
си партньори. Тези дългове 
сега възлизат на 1,82 милона 
динара и са с 10 на сто по- 
малки в сравнение с минало 
годишните. При това трябва 
да се изтъкне, че повечето 
от половината не са дорас- 
нали за заплащане. И тук 
се държи сметка заплащане
то да се върши навреме — 
в духа на добро делово сът
рудничество.

Из трудовите колективи

ТЪЧАТ НОВИТЕ СТАНОВЕ
Димитровград, 

много разтакане най-сетне 
новите пет стана в Димитров 
градската тъкачнйца са пус
нати в действие.

Първите крачки не са най 
-сигурни. Има много застои, 
така че се постигат слаби 
производствени ефекти. За 
проверка на работа на ста
новете бяха доведени специ
алисти от Белград. Бе уста
новено, че това е нормално 
явление, защото машините

След пари и огромна произволите 
лност, измерена с финансо
ви ефекти.

Сега обаче, за изтеклите 
двадесет дни, производство
то е много по-малко, а това 
ще рече — много по-малко 
пари! Изглежда, че и от ор
ганизацията на пронзводст- 
то зависи ефектът. Когато 
посетихме цеха — петте рабо 
тнички и майсторът закусва 
ха. Един стан никак да запо 
чне да работи. Считаме, че 
майсторът, докато работннч 
Ките закусваха, е трябвало 
да го поправи.

Иначе търсенето на дими
тровградски килими е огро
мно. Може да се продаде 
производството две години 
по-напред. Затуй и всеки из 
губен ден е голяма загуба и 
за предприятието и за работ 
ниците.

Д. Ръжана

ЩЕТИ ОТ ВЪЛЦИ
ОТ ИЗВЕСТНО време по склоновете 

топлодолска и ръжанска планина и Валози сс 
появиха вълци. Тези иначе редки хищници се
га причиняват големи щети на земеделците от 

край. В Долна Ръжана в „Стръвна" удави
ли три овце. Разкъсали и едио конче в местно
стта „Страшна грамада".

За това ни осведоми Младен Илиев, земс: 
делец от Долна Ръжана.

Сигурно е, че ловджийското дружество от 
Босилеград ще предприеме ефикасни мерки за 
унищожаване на тия опасни зверове. С акция
та си те ще дадат необходимата защита 
животновъдите от тоя район, а също така ще 
бъдат спасени и сърните, които все по-често се 
срешат и в Босилеградско.

на

тоя
още не са се „разработили1’.

Неизвестно е колко ще 
продължи това „разработва
не" а в тъкачния цех и в 
„Услуга" вече губят търпе
ние. Защото при нормално 
производство ефектът тряб
ва да бъде 10 000 динара, тъй 
като всяка работничка мо
же да произведе 20 
тъкан за покривки. Работа
та в три смени при нястоя- 
щите условия дава големи

ра.
— Има условия, специално 

в търговията, да 
по-добри резултати — изтък 
на инж. Бранко Младено^, 
директор 
Трябвало би 
той, на общинско равнище 
ла обединим поне доставни- 
те служби на всички търгов 
ски организации, е цел да 
организирам единствена до
ставка. Това сигурно ще на 
мали ненужните разходи и 
ще ни даде възможност не
посредствено да купуваме

На снимката: Снежана И- 
лиева доскоро работеше в 
Драгоман (НР България), а 
сега ето я край новия стан 
в димитровградския тъка
чен цех. Преди закуската

постигаме

на кооперацията.
продължи

на

тази сутрин тя е изтъкала 
метра 5 м от толкова търсената тъ

кан.Ст. Ст.
М. Б.
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Из нашите общини-*•Из нашите общини * Из нашите общини
Обществена хроника

Бележка

Братята „Мачугани Да се предупредят 

учениците!В аналите на боснлеград- 
ския Общински съд е запи
сано, 1 че ■ братята Кирил и 
Асен Петкови, известни по- 

„Мачуга 
Лисина,

в Долна Лисина 
нито един уче-

: ПЪЛНИ ТОрби ШОПКОВ ПЛОД
вземе до Горна Лисина.

На автобусната спирка
този път не прие

вече по прякора си 
ни”,от село Горна 
вече тридесет години враж
дуват, а всяка тяхна караш! 
ца получава съдебен епилог. 
Няма човек в съда, който да 
не ги познава. Много съдии 
са се променили и съдебни 
служещи заминали 
сия, но скараните „братя дай 
как не прекъсват с марато
ните съдебни „процеси”.

1(0 Н Д уКТ 0 рЪТ 
пик. А те чакаха с
и молеха да ги

транспортното предприя- 
пъти безплатно превоз- 

рейсовите линии през Власина

Автобусите на 
тис в Босилеград често 
ват ученици на 
Лисина и други места. Особено, когато е лошо

в пен-

време.
И двамата са земеделци.
Асен е на шестдесетгоди

шна възраст, а брат му Ки
рил само две години 
млад. И двамата имат въз
расти деца. Единят от си
новете на Асен е вече съдия.

Започнали да враждуват 
още към края на войната и 
до днес нито веднаж не са 
прекъснали. Какъв анархро- 
низъм! А къщите са им при 
лепени една до друга.

изключение.Но това утро те направиха 
Причината беше проста, както се опита да обя 
сни кондукторът. Предишният ден 
същите ученици в автобуса, а те писали и дра
скали по седалищата. Сега това им е наказание

те возелипо

за лошите постъпки.
Още един пример. Мостът на „Скок“, там, 

където се срещат пътищата от Барйе и Плоча 
за Горна Любата е почти целият разрушен. Та
лпите са разхвърляни, а по гредите се минава 
трудно. Някои хора от тоя район казват, че 
това е дело на учениците от Барйе, които учат 
в Горна Любата. Развалили мостта, за да не 
може еди — кой си учител да минава по не
го с мотор. Не щял да ги вози ...

С учениците трябва повече да се работи, 
да им се каже да не правят такива „зулуми''. 
Това е ежедневно задължение на преподавате
лите, родителите и всички нас. Защото учени
ците може би и не съзнават, че с проявите си 
нанасят вреда на себе си, а не на други.

Колко съдебни процеси до 
и сами несега са имали 

знаят. Кирил казва, че има
ло над сто. Добре осведоме 
ните твърдят, че са повече. 
Колко съдебни разноски са 
заплатили — и това не зна
ят. Или не искат да ка
жат? Изглежда, най-близко 
до истината е мнението на 
един техен съсед, който твър 
ди, че с прахосаните са съди 
лища пари са можали да по 
строят още една съдебна па 
лата в Босилеград. Значи, 
много повече отколкото ко
ства имота им.

БОСИЛЕГРАД

Дванадесет пъти се съди
ли и за гумно от десетина 
квадратни метра. Асен го 
присвоявал и не позволявал 
на брат му на него да вър- 
ше. Щом като Кирил впря
гал коня да върше, Асен взи 
мал волове и ралица и го 
преорвал!...

Така все до днешен ден. 
Съдили се и за педя земя*'и 
за псувня, и за най-обикно
вена шега. Но всъщевремен- 
но това било достатъчно да 
отпочват побои и да се съз-

Това са само някои от су
ровите „случки” между бра 

А има ги още много Ст. Ст.
тята. 
други.

Дълга и тежка е „истори- За какво толкова годиш! 
ята” на двамата братя Мачу продължава неразбираемата 
гани .Какви ли все още вра- омраза? Основното е, че и 
жди през живота. И то поч- единият и другият не са до- 
ти за ншцо. волни от междусобната си

—. Веднаж — ни разпдо^я поделба на имота. А те лич- 
Кирил — брат ми Асен и же но са го делили! 
на му ме бутнаха в каца с У Кирил се е създала па- 
комина. Бях по-мъжествен ника, че брат му иска да му 
и успях да се из скубя. И пак отвземе целия имот. А сак 
им простих. Но много се излъ Асен дълбоко вярва, че Ки- 
гах. Друг път бях на оран и Рил МУ се намесва в собстве 
в нивата под едно дърво сто ността на имота, 
еше багажа ми, а в него и И така, например, юп^ал- 
ракия. Брат ми се издебнал ко години се съдили за една 
и в бутилката сложил жива стара, ехлупена къщурка, в
^Аа;^ЯХ“МОРеН И дРъпнах която отрастнали. А пак на по- голяма гълтка от ракия-
та. И веднага узнах, че съм крачкча от нея и единя, и 
отровен. После два месеца другия си имат нови и мо- 
не излизах от болница. дерни къщи...

Младежки акции

Дъждът попречи
дават виновни дела.

Щом к^то единя търгне в 
Босилеград — другия върви 
след него. И разбира се, „с- 
борището” им е в съда- 

Така беше и тоя път. Пре
срещнахме Кирил, който 
бързаше в съда.

— Брат ми вече замина. 
Имаме съдебно дело!

Разбрахъме, че тоя път 
Асен подал дело, защото 
брат му отвел вода у дома 
си, но при това водопровод
ната търба минавала нач по
ловин метър през нивата му. 
И сега на Асен му пречи тая 
търба, въпреки, че е на цял 
метър под земя!?

ПОМОЩ НА МЛАДИТЕ ОТ ДИМИТРОВГРАД 
ЗА ПОСТРОЯВАНЕ НА ПЪТя ДИМИТРОВГРАД 
— РАДЕЙНА

Над 100 младежи, войници 
и ученици по дъждовно вре 
ме, с голям трудов елан из
лязоха в неделя на трудова 
акция на шосето Димитров
град — Радейна. От 8 до 12 
часа бригадирите правиха 
канавки и банкини. Лошото 
време намали трудовия им 
ефект и те решиха своя при 
нос да увеличат — да излез- 
нат на трудова акция и след 
ващата неделя. В следваща
та трудова акция се очаква 
още по-масово участие на

войници и младе-ученхщи,
жи.

Предприятието „Градня” 
им е обезпечило алат и обед.

По искане на „Градня" по 
правяме информацията от 
миналия брой.

МладежитеДимитровград са подготвяли 
канали, а не трасето за ас
фалт, както е съобщил на
шия кореспондент. И изрече 
нието „Фактически, 
нициатива е раздвижена за 
ускоряване на работите по 
строежа, които 
строителното предприятие 

„Градня”, а което трябваше 
да бъде готово до 1 
стоящата година, се нуждае 
от поправка. Трябва да гла- 

„че младежите и ... ще 
правят канавките и банкини 
те, защото това не спада в 
задълженията на „Градня”.

П. П.: Вярваме, че

ОФОРМЕН МЛАДЕЖКИ АКТИВ тази и-
Димитровград. — Миналата седмица в Димит

ровград по почин на Общинския комитет бе фор
миран нов младежки актив. Към 30 младежи, зае
ти в „Металац”, сервиза за радио и ТВ-апарати, сто 
ларския сервиз и др. цехове вършещи услуги на 
гражданите за пръв път се включиха в обществено- 
политическите, културните и др. активности в рам 
ките на общинската младежка организация.

Починът на Общинския комитет твърде ясно 
говори за стремежа на новия актив всеки млад чо
век да бъде във фокуса на събитията, а още по- 
ярко сочи, че ръководството на младите отделно 
внимание обръща на работническата младеж, кое
то в настоящите условия е от голямо значение.

На събрание бе избрано и ръководство 
тива и приета програма за работа.

р. в. извършва

Босилеград юли на-

Нови улици си:

В Босилеград тези дни за
почнаха да се строят две ули 

води
към Здравния дом, а другата 
свързва две улици край сг
радата на общината.

В настилянето на тези ули 
ци с чакъл взеха участие по 
чти всички ученици от гим
назията. Тяхната трудова ак 
ция, подпомогната с два бул 
дозера и няколко камиона

от Транспортното предприя
тие, бе твърде успешна.

След няколко дни тези ули 
ци щ ебъдат асфалтирани, а 
на долината Добри дол ще 
се построи мост, който ще 
свърза улицата към Здрав
ния дом. Във финансиране
то на тази комунална акция 
ще участвува общината, Зд
равният дом и пътната сек
ция от Враня.

тази
грешка, резултат от невярна 
информация не можа 
де причината „Градня 
не завърши работите 
юли. Убедени сме, 
ма да предизвиква още ед
но отлагане на работите — 
макар и до 1 януари идната 
година.

ци, от които едната
бъ-да
да

ДО 1
че тя ня-на ак-

М. Б.
В .В. М. Б.
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Из нашите общини ф Из нашите общини 131 Из нашите общини
Босилеград

»Градня« ще строи 

културния дом
Изпълнителният съвет на 

Оощинската културна общ- 
в Босилеград взе реше 

ние изграждането на култу 
рния дом в Босилеград, 
ето трябва да отпочне

Ани, да се довери на дими
тровградското строително 
предприятие „Градня".

Въз основа на обявеното 
предложение от страна 
Общинската

мост

ко матези културна общ
ност, от три заинтересовани 

- предприятия за
тоя обект, най-приемчиви ус 
ловия е дала „Градня’'. Тя е 
предложила най-низка цена 
за изграждане на първата 
фаза на културния дом. Ос
вен това предложила е и да 
кредитира изграждането на 
тоя обект в стойност от 1,5 
— 2 милиона динара. Също 
така строителното предприя
тие от Димитровград е гото 
во тоя важен за Босилеград- 
ско културен обект да зъвр 
ши до края на 1973 година.

Изхождайки

строителниКлисура

НЕЛОЯЛНА
КОНКУРЕНЦИЯ
Поради лошите пътища 

Клисура няколко години 
след освобождението има
ше лоши съобщителни връз-

Тези дни учениците от VII 
и VIII клас в основното 
лище „Братство" в Звонци 
проведоха четиридневна на
учна екскурзия.

Посетиха градовете Ниш, 
Чачак, Титово Ужице, Бел
град, Крагуевац и други, в 
които учениците се запозна 
ха с няколко предприятия и

ки. видяха много културни и 
исторически забележителнос 
ти. Екскурзията беше добре 
организирана.

Понастоящем се вършат 
подготовки за провеждане 
на още една екскурзия по 
вътрешността на СР Сърбия 
с учениците от останалите 
класове.

Ученическа
екскурзия

След построяването на 
пътя от Гюмрукана до Вл. 
Стойковичева са установени 
съобщителните връзки. На 
релацията Клисура-Сурдули- 
ца и обратно, ежедневно 
пътуваше един автобус. То
ва беше голяма крачка на
пред за Клисурско. След из- 
та релация съобщаваха два 
вестно време на спомената- 
автобуса, а след това: три, 
четири и тази година вече се 
дем автобуса на ден. Четири 
от тях са на Автотранспорт
ното предприятие „Бесна ко 
била" от Босилеград, а три 
на „Единство" от Враня. Има 
линия Клисура — Белград, 
Клисура—Ниш, Клисура — 
— Враня.

Клисурците не могат да се 
оплачат от така регулирани 
те съобщения.

Дали тези линии са и до-

учи
от тези пре

димства, които не са предло 
жили останалите 
совани строителни предприя 
тия, обекът е 
доверен на „Градня”.

Това означава, 
последък стигнало и до пър
во по-голямо делово сътруд
ничество между общините ' “ ■
А т';'Г,'5"о “„“ГгЯй: Кострошевуи
жи, че строителното предпри 
ятие „Градня” е заинтересо
вано да построи и водопро
вод в Босилеград. Инак то 
вече е строило в Босилеград 
ско. Преди две години 
трои сграда за гранична за
става в село Рибарци.

заинтере-

единодушно

че се е на-
Й. Миланов

И в 1972 година без ток
пос-

Село Кострошевци преди 
3—4 години построи трафо- 
пост и доведе далекопровод 
до центъра ма селото. Вслед

„ ствие на голямата разпръст- та по. електрификация без- 
натост на махалите, селска
та мрежа не е построена по 
ради недостиг на финансо
ви средства.

Съществуваше комитет по 
електрификация, но в него 
имаше неактивни хора. По
ради това на събранията на 
избирателите, такива бяха 
отстранени и замествани •_ 

бе нови. В селото идваха и Йо- 
ван Петровия, председател 
на ОС в Сурдулица и Видо- 
сав Димитриевич, секретар 
на същата. Те обещаха, че 
50% от сумата, която ще съ
бере населението на добро
волни начала ще даде ОС в 
Сурдулица. Трябваше да се 

В. В. започне с построяването на

електрическата мрежа през 
настоящата година.

За съжаление обаче и до
пълнения състав на комите-

и поне до края на годината 
купят една част от материа
ла (стълбове, жица и др.) с 
цел да спечелят доверието 
на населението от това се
ло, как би то по,дейно при
стъпило към събиране на 
преостаналата сума пари за 
електрификация и същата 
докрайчило. Действително е 
вече за осъждане, 3—4 годи
ни от как електрическия ток 
чука на вратите на костро- 
шевчани, а да няма кой да 
прихване 
ска благодет.

В. В.

Събиране на 
шипков плод

действува. Той забрави 
задължението си от 
домакинство през 1972 годи 
на да събере по 1.000 дина
ра.

находни за двете предприятия, 
най-добре знаят те. Ако са 
те установени въз основа 
на нуждите на населенитето, 
тогава сигурно са и оправда 
телни, но ако са резултат 
на ялова конкуренция вслед 
ствие на нетърпимост и др., 
тогава?!?

Искам още да допълня и 
това, че и общинските орга
ни в Сурдулица не са добре 
съгласували разписанията. 
„Единство" от Враня и Авто 
транспортното от Босилеград 
си конкурират.

Мисля, че има нужда об
щинските органи от Сурду- 
лица да се намесят.

всяко

Само за два дни ученици
те от Босилеградските ос
новни училища, гимназията 
и училището за квалифици
рани работници събраха над 
10.000
плод. Така тази акция

Общинската скупщина в 
Сурдулица също така не ус
тоя на обещанието си и до 
сега не е дала 50% срещу 

“ вече събраната сума.
Крайно време е и едните 

и другите да се активизират

тази социалистичекилограма шипков
М. Величковуспешно проведена за крат

ко време.
Събраният шипков плод 

ще изкупят земеделските ко 
операции и изкупния пункт 
на „Билка" от Скопие. Кило 
грам ще бъде заплатен от 1,7 
до 2 динара.

На 22 септември 1972 година се навръшват пет 
тъжни години от трагичната смърт на скъпия 
ни баща, съпруг, син, брат и зет

М. В.

5-ГОДИШЕН
ПОМЕН

ДАВИД ГЕРАСИМОВ
бивш учител в с. Долна Невля.

На този ден ще посетим неговия гроб в с. Гра
дини и ще положим цветя.
Каним близки и познати да дойдат на гроба му

Опечалено семейство: 
дъщери Аница и Весна, съпру
га Лепосава, майка, баща, се
стра, зет, брат, баба, дядо, шу
рей, шурная и множество род
нини, близки и приятели
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Обществена
трибуна

Д. Славов, Б. иМ. Живков

тройствсния план. „При нас 
Ако се наложи освен само
облагането, 
да търсим и по 1 000 динара 
за приключване — следва да 
го питаме. Като гражданин, 
изразявам недоволство, кога 
то се касае за вода за пие
не. Не сме дали отчет какво 
стана със средствата от уве
личението цените на водата.

Представителят в Републи 
канската камара на СР Сър 
бия Алексов говори по-ната- 
тък по проблемите на градо 
устройството на Димитров
град и за необходимостта 
формиране на такава инсти 
туция, която да съгласува ра

пиене. В сушави години ще- 
са големи. И тази годи

на излезе така. Загина мно
го добитък. Селяните напра 
виха всичко само да се на
мери решение за този про
блем.

В Димитровград например 
считат, че първо трябва да 
се постави канализацията, а 
след това да се асфалтират 
улиците, за да не се случи 
да се разкопават и по някол 
ко пъти.

Георги Алексов, републи
кански представител:

— Не са уместни мнения
та, когато се говори дали е 
добър или не проекта за ка-

низации. Не изключвам въз- Обаче зарад слаба дейност 
можността, за което общин- на гражданите, а особено на 
ската скупщина е взела ве- ръководствата в някои села 
че решение, да вземем кре- проблемите не се решават, 
дит за изграждане на кана- Така например в Каменица 
лизация на града. години наред се говори за

Считам, че един належащ кат някой друг отстрани да 
въпрос е трасирането на ня
кои улици в града. В градо- 
устрояствения план са нане
сени, но това е само на хар
тия. Такава улица е „Мом
чил войвода", „Осми септем 
ври", „Безименна” и много 
улици в Строшена чешма.
Съгласен съм, че всички у ли 
ци не може да построим 
изведнъж, но налага се да 
бъдат трасирани, застлани 
и частично оспособени за 
използване.

От друга страна, ние раз
полагаме с твърде слаба път 
на мрежа в общината. От 
140 км пътища на територия
та на общината — само 11 
км са от първа степен (това 
е международното шосе, ми 
наващо през територията на 
комуната), пътища от втора 
степен нямаме, а пътшца тре 
та степен — 33 км. Това е 

Власи —

Димитър Славов,- председа 
тел на ОС: Комуналните про 
блеми в общината са твърде 
обширна тема.
— електрификацията, 
лизацията, улиците в града, 
пътната мрежа и други ко
мунални проблеми на село.

Благодарение на усилията, 
направени от самите граж
дани в Димитровград части 
чно е решено снабяването 
на града с вода. Но през ле 
тните месеци пак няма во
да. Общинската скупщина 
се съгласи цената на водата 
и занапред да бъде динар 
за кубически метър, но 50 
на сто от средствата да оти
ват за капиталовложения — 
изграждане на резервоар, 
трафопост, помпи и пр.

Днес се електрифицират 
22 села и мисля, че до края 
на годината някои от тях ще 
получат ток — Трънски Одо 
ровци, Мъзгош, Моинци, 
Смиловци, Бребевница, еве
нтуално Пъртопопинци и др. 
Засега се монтират електро
уредите в трафопретовете.

Интересно е, че след ак
циите по електрефикация в 
тези 22 села, интересуват се 
и онези най-малките — 11ета 
чинци, Грапа, Врабча, Било 
и т.н. Ние обаче считаме, 
че влаганията там са нераци 
онални, тъй като миграция
та е голяма. Засега нямаме 
проект за около десет таки 
ва села.

Мисля, че най-голям кому 
нален проблем в града е ка
нализацията. Трябва да при 
знаем, че в тази насока твър 
де малко сме направили. 
Въведохме местно самообла 
гане върху личните доходи 
от 2 на сто. — 1 на сто се 
ползва за построяване на 
улици, а 1 на сто за постро 
яване на канализация.

От самооблагането постро 
ихме улицата от ж. п. гара 
до Лукавишка рампа, а склю 
чени са договори и за „Крум 
Златанов" „Осми март" и 
част от „Младежки брига
ди". Това е за тази година.

Считам, че трябва 
впрегнем сили да пост
роим и канализацията. Ние 
разполагаме с някакъв си 
проект. Но има забележки, 
че в него не са планувани 
атмосферните води. Поставя 
се въпрос: дали да се запо
чне с тази акция или дейст
вително да се направи реви 
зия, па тогава да отпочнат 
акциите.

Мисля, че първо трябва да 
намерим носител на тази ак 
ция. Съветът на местната об 
щност в града прие решение 
да довери това на комунал
но-жилищното предприятие 
„Услуга". Там има специали 
сти и съответните служби.

След изготвянето на про
екта, един от начините за 
събиране на средства е уча
стието на гражданите и уча
стието на стопанските орга-

тите от гражданите

Тук спадат 
кана-

им реши тоя въпрос. Ако 
желаят трябва да последват 
примера на онези села, кои 
то вече чрез самооблагане 
са решили тоя въпрос.

Миодраг Живков, работ
ник в „Свобода между дру
гото каза, че „някога добро
волната работа играеше гол 
яма роля в комуналното ст
роителство в града. „Добро
волните акции са от голяма

ДИМИТРОВГРАДСКИ
Настоящият изборен мандат изтича. Изминаха почти четири 

години откак „Братство’' организира подобни разговори за кому
налните проблеми на Димитровград. Междувременно градът расте
ше. Предприятията се разширяваха, хората се променяха и се стре
мяха към по-удобен по-съвременен живот.

Градът на границата от ден на ден става все по-важен пункт 
на магистралата към Близкия изток. Гражданите — самоуправите- 
ли. Общинската скупщина, предприятията и обществено-политичес-

учасгькът на пътя 
Звонска баня и пътят Дими 
тровград — Славния.

Ние инсистираме пътят Су 
ково — Звонска баня да бъ
де прекатегоризиран в път 
от втора степен. Разговаря
хме с армията частично да 
участвува на поправката на 
тоя път. Предприятието за 
пътища от Ниш се съгласи 
да финансира моста на Ку- 
совранска река. Пътят за 
Висок се строи — тази годи 
на седем километра, а до 
1975 година считаме, че ще се 
завърши. Въпрос е как да 
осигурим 50 на сто от сред
ствата. Засега извори са та
ксите върху колата и бензи
на. Трябва да се помисли за 
въвеждане на местно само
облагане на всички гражда 
ни в общината върху када
стралния доход, а част с уча 
стие на трудовите организа
ции, както това е решено в 
Пирот. Но за това е необхо
димо мнение на граждани
те и предприятията.

За останалите пътища — 
пътища от IV степен — за 
които общината трябва да 
осигурява средства, Управи
телният отбор на фонда за
пътища е приел решение със полза, а ние малко сме 
строителното предприятие позабравили." Младите в гра 
да сключи договор да минат Аа твъРАе радушно биха се 
техните машини и разчистят отзовали Аа строят и Спорт 
наносите. Покъсно гражда- ния чентър. Младите в кон
ните чрез самооблагане ще ФекЦи* „Свобода" — сигур- 
ги застилят. Такива са пъти- но биха участвували в няко- 
щата към Горна Невля, Скъ лк0 такива акции. Защо уча 
рвеница, Драговита, Искров и^313 се младеж не би могла 
пи и пътя Трънски Одоров- Аа Раб°ти десетина дни през 
Ци — Куса врана. лятото на уреждането на па

Местните общности са ре- рковете, Спортния център, 
шили и много други комуна плажа и така нататък. Няко 
лни проблеми. Особено са 13 ПРИ състава на Нишава и 
строени водопроводи. Стопа Лукавишка река се забавля 
нски по-силните села тоя вахме Добре. Днес там е гра 
проблем решиха — Гоиндол, АСКО сметлище".
Невля, частично Куса врана, Във Височки Одоровци 
Поганово, Планиница и т. н. най-голям проблем е вода за

ките организации от ден на ден са все по-упорити в разрешаването 
на все по-сложните комунални проблеми с една единствена цел: да 
се изнамерят най-съвремени решения и градът наистина 
приветлив и хубав.

Редакцията на „Братство", организирайки тази публична три 
буна в настоящия момент йота да даде възможност на добре осве
домените по тези въпроси да си кажат мнението 
въпроса: как се разрешават комуналните проблеми 
пен гражданите са включени в създаването на комуналната 
тика.

да стане

и да отговорят на 
и в каква сте- 

поли-

В разговорите »т Димитровград участвуваха: Димитър 
вов председател на Общинската скупщина, Райко Зарков, секретар 
на ОК на СКС, Илия Петров, председател на ОК на ССРН Георги 
Алексов, републикански представител, Кирил Ташков, директор на 
„Услуга , Борис Борисов, техн. директор на „Градня“, Миодраг 
Живков, работник в „Свобода“, Богдан Михайлов, работник в „Ус-
2Я ' еВ: Ра6отник в ».Циле", Тона Ковачев, и от редак
цията на „Братство : Тодор Велчев, директор на издателството и
аГл”т;0^ош Бакич'Матея Алдонов' и

Сла

га нализация. Проектът е 
вен за отпадъчни води 
град от 12 000 жители, 
и за атмосферна вода. 
то ние и няма нужда да ст
роим канализация и 
вода. Само на

пра- звитието на града с градоус 
не се знае кой издава удос
товерения за строеж, 
пък къде се строи, нито за 
изгледа на улиците. Да 
изнасям мнението си за ка

за
но не 
защо

нито

не
за тази 

някои крити
чни места трябва градът да 
се осигури от 
На мнение

чеството на строежите и за 
работата на комисията за 
технически прием на обще
ствени обекти. Жилищният 
фонд е в незавидно положе
ние. Застъпвам се жилищни 
блокове да строим на глав
ната улица, а ние ги застро- 
йваме извън 
телен район а постоянно го
ворим, че градът трябва да 
има хубав изглед и да е при 
влекателен

наводнения, 
съм, че канализа 

цията следва да строим в ета 
пи. Трябва да се види дали 
гражданите можем да това 
рим със самооблагане по две 
линии. Те вече го плащат за 
канализация, а стопанството 
в това отношение, още не е 
включено както това

главния строй-

става
в други градове например. за минувачите.
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ласува работното време, от
носно самите подружници 
трябва да активираме.

По въпроса за пътя Суко- 
во — Звонска баня трябва 
да кажа, че и нашите съсе^ 
дни общини трябва да ока
жат помощ. — Пирот и Ба- 
бушница, т. е. и в техните 
програми трябва да заеме 
място тоя път.

По отношение на урежда
нето на града — зелени пло 
щи и пр. и тук трябва да се 
има план. План трябва за 
всички акции, кое по-напред 
ще се строи. А не днес нещо 
строим, утре го прекопава
ме и т. н. Разбира се, всеки 
иска своя край да види уре
ден, но за нас е съществено 
планово и систематически 
да се разрешават една след 
друга комунална задача.

Райко Зарков, секретар на 
СКС в Димитровград:

Върху политиката на ко
муналната дейност нямаме 
достатъчно влияние. Праве
ни са опити, насрочат се съ
брания на избирателите, но 
дойдат само педесетина ду
ши, от 5.500 души! Ако от те 
зи педесетина кажат думата 
си десетина това не значи, 
че имаме мнението на цяло
то гражданство.

Мисълта ми е, че трябва 
да създадеме условия, за да 
бъде влиянието на гражда
ните върху комуналната по- 
лика по-голямо.

И. Петров Ц. Ееленков Г. Алексов Зарков Б. Михайлов Г. Митев '

Х"а^А1Рек^ Службата, К°ЯТ° “ 3“ 
дейност и градоустройство ва добре. Домгаетите"0™*"

селението° ^ ^е Гп^авяГнГб^
щането .държавата да им казал, чем“тост» 
разрешава комуналните про Спортния ценпр „о™иш 
блеми \ И аз съм един от проект. Не знаем как™ тоя
нение КчеГГ1?ьтятРлоЯВар С?М' бВа А3 правнм> нито пък има неш!е, че пътят до Радеина кои да раздвижи инициатива
^ завършен в обеща- той да бъде завършен ния срок.

Цветан Еленков, секретар 
на местната общност:

— „Братство” организира 
разговорите в правия моме
нт. Страхувам се, в края на 
настоящия изборен мандат да 

на „поправите
лен” изпит, защото много ра 
боти обхванахме, малко

на за асфалтиране а до 1 
ември и асфалтирана.

Кирил Ташков, директор 
на комунално - жилищното 
предприятие „Услуга”: Един 
важен въпрос е снабдяване
то с вода. Някои наши села 
са зле. В града е решен 
роса само за девет месеца. 
Понастоящем правим уси
лия да обезпечим вода за 
през цялата година.

Що се отнася до съобще- 
единствен

но- ме на главно международно 
шосе и че искаме да разви
ваме туризъм трябва 
много да направим за подо
бряване на комуналните. Ст 
рува ми се обаче, че ние ня
маме програмна ориентация. 
Ето защо трябва да създа- 
дем специализирана органи
зация в рамките на същес
твуващата трудова организа 
ция, тя да презентира необ
ходимия материал на Съве
та за комунална дейност, ме 
стната общност и т. н.

Да посоча, че тенденцията 
към нелоялна конкуренция 
все още ни пречи, за да зна
ем как трябва да изглежда 
нашият спортен център, кой 
то едновременно е и място 
за рекреация и спортни дей 
ности, а често и за култур
ни прояви. Онова, което има

като
още

зети.

въп-

На края нията мисля, че 
начин е да се свържем с ня 
коя по-силна организация и 
по тоя начин осигурим свър
зването на селата и града.

Твърде важно 
кви ще ни бъдат 
Понеже ако

на публичната 
трибуна в диалозите бяха ка 
зани и мнения, че наистина 
центъра на града не се из
гражда и по този начин се 
нарушава 
то, а поскъпват комунални
те разходи.
Представителят на „Градня” 
Борис Борисов, отговаряйки

Тона Ковачев, гражданин: 
Да запретнем ръкави и да 

започнем. Докато нещо 
се започне не може да 
завърши. Било да става ду
ма за канализация, било ко
ято и да е друга работа. Вто 
ро — доброволна работа. Но 
трябва един организатор, и 
то организатор, а не само да 
върши това или онова. Па за 
зеленилото. Насадиха борче 
та край мостовете. Така си 
пропаднаха. Няма кой да ги 
окопае, няма кой да ги види.

После гаражи правим. 
Правим ги на входа в гра- 

ме там е наръчник за разре- да и то като пояти, дърва 
шаване на отделни обекти, разтоварена, боклук. — Все- 
но не и проект. ки ден се чисти, но хартии

В състава на комуналнии- пръснати. Ако трябва да се 
те особен проблем прелета- наказва
влява пътят за гробищата, са без оглед кой е — на пред- 
мото гробище и пристъпите седател, на секретар, на бн- 
му. Начинът на преносване ло кой.
на покойниците действител- Значи, трябва си някой, да 
но е за порицание, макар се грижи само за чистота- 
че нашият град се числи към та. Дали ще бъде в общнна- 
културно развитите краища, та или другаде не е важно.

Да кажа и това, че сме за Но той ще бъде отговорен, 
немарили доброволните ак- Два пъти правим пътят за 
Цин като една прекрасна въ болницата —- веднъж беше 
зможиост за разрешаването 
на редица комунални проб
леми. Мисля, че много неща 
може да направим, но чрез 
синдикалните организации.
Разбира се, трябва да се съг пост.

градоустройване- е също ка- 
улиците. 

улиците са ас
фалтирани може да поддър
жаме чистота. Така може да

не останем не
се

за-

КОМУНАЛНИ ПРОБЛЕМИ
почнахме и много разтака
ме, „Градня" в най-много слу 
чай носи строителството в 
града. Сроковете за изграж
дането на шосето за Радей- 
на са изтекли. Неофициално 
узнах, че и до новия предви
ден срок няма да може да 
се сложи асфалта до Радей- 
на, защото пътното предпри 
ятие в Ниш не разполага със 
съответна механизация. Да 
не се случи шосето за Радей 
на да асфалтираме през де
кември, както стана с ули
ците в града?... Някои каз
ват, че не са съгласни граж 
даните да се обременяват по 
повече линии със самообла
гане. Считам; че с доброво
лен труд могат да се изкопа
ят и затрупат дупките за во- 
доводните цеви. Хората ми
слят, че водата от „Ивкови 
воденици” несполучливо е 
хваната. Дълбоко е поставе 
на бетонната стена и вместо 
водата да тегли към кладе
неца, тя я отбива към река
та. Ако не беше така, каз
ват, вода бихме имали за 
два Димитровграда. За ме
не е твърде важно да се от
говори на въпроса: как да 
защитим гражданина при 
включване и изключане от 
автомагистралата. Ние изоб
що нямаме пристъпни пъти
ща. Когато някое возило тр
ябва да влезе или излезе от 
града, особено ако са рейсо 
ве, непременно трябва да се 
срещне с возила от противо 
положна посока. Считам, че 
за разрешаването са необхо
дими два надлеза - при Лука 
вица и към Градини. За тази 
цел са необходими големи 
капиталовложения, които тр 
ябва да се осигурят. В града 
много се разисква за пътя към 
гробищата и самите гроби
ща. При погребения — до 
гробищата е трудно и пеша 
да се стигне. Слабо пазим 
сградите, в които живеем.

на изразените съмнения във 
връзка с' изграждането ~ йа 
шосето за Радейна каза, че 
то ше бъде готово до 1 НО
ЕМВРИ НАСТОЯЩАТА 
дина.

Председателят на Общин-

се каже, че нашият град не 
е особено чист, но 
чак

че не е 
дотолкова и нечист. „Ус 

луга” прави всичко възмож
но, което е по силите й да 
даде приветлив изглед на 
града. Но струва ми се, че 
не е имало систематичност, 
когато са се определяли зе
лените площи, а град без зе
ленина е доста неприветлив. 
Именно ако системно се при 
стъпва към проблемите на 
комуналните ще има и ре
зултат.

Илия Петров, председател 
на ССРН: За твърде късо 
време ние постигнахме много 
и по отношение на електри
фикацията, уреждане на гра 
да. Но с оглед, че се намира

го-
и да се наказва.

ската скупщина, между дру 
гото, обясни, че се асфалти
рат само ония улици, къде- 
то не минава канализацията. 
По улицата от ж. п.-гарата 
до горната рампа ще се по
стави главния колектор и 
затуй не се асфалтира. В те 
зи обяснения той изтъкна 
идеята за разписване на ме
стен заем, защото „когато се 
говори за канализацията, е 
необходимо да се организи
ра местен заем, както това 
правят и в други градове. 
Защо и ние не раздвижим 
подобна акция и да напра
вим по въпроса допитване с 
гражданите.

Борис Борисов, техничес
ки директор на „Градня”:

С предприятието за пъти
ща определихме точно ско
ковете за асфалтирането на 
пътя Димитровград — Радей 
на. След 15 тоя месец ще бъ
де асфалтиран участъкът па 
улица „Крум Златанов”, ко
йто е вече подготвен за ас
фалтиране и един 
тър от пътя към 
Значи след пстнадесетти Пре 
дприятиего за 
пресели асфалтовата база и 
ще асфалтират три километ
ра път. Що се отнася до пътя 
Желюша —■ Поганово, там е 
договорено разширяване на 
същия и поправката на един 
участък, който засега е най- 
лош. Считам, че до края на 
годината и той ще бъде за
вършен.

Следователно, после 15 се- 
бъде асфалти-

ииско сега го дигнахме. Ама 
няма ли специалист, който 
да отговаря. За всяка греш
ка съзнателна или несъзна
телна трябва да има отговор

киломе-
Радейна.

пътища ще

птемвмри ще 
ран участъкът от три кило
метра, онази част от четири 
километра считаме, че до 20 
октомври ще бъде подготве- МЛАДИТЕ ВИНАГИ СА ГОТОВИ ДА ПОМОГНАТ
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Култура * просвета * изкуство|

РАЗКАЗ ц^_х_,м ><->г.г.-.- -- •

_ Дяд^^ъде^шеТваскоТърговецът? - по-
Павел'един старец, който стоеше на портата

висока и■, Козарчетата сс спуснаха към нави
та. Но изведнъж застанаха, като чуха плача па ма- 

Влязоха малко по-иавътре и намериха 
стоеше заплетена между навита. До 

я, разтвориха и видяха малкото съвсем го
ло дете. Пазиха го цял ден. Доиха мляко от козите 
и му сипваха в устата, Вечерта го занесоха в къ
щи. Родителите им се зачудиха. Един от съселяни
те, който нямаше деца, взе малкото, за да го уси- 
нови. Съселяните се съгласиха. Човекът, който взе 

казваше сс Симеон. На детето пък наденаха

ха към павита.От Драгомир 
СТОЯНОВ

питалкото дете.
момче - отговори старецът.

_ Тези кози гой купи от нас и иоръчи да ги
докарам — обясни Павел,

Старецът заведе момчето в двора, като му по- 
кошара зад къщата, в която имаше о- 

обаждаха говеда. На 
мъже, дрипави и небръ- 

козите

торбата, която 
хванаха

ИЗ ЕДНА затуле^а уличка вървеше среден на 
ръст небръснат и неподстрнган мъж. В момента 
когато той спря пред ниската покрита със слама 

захождаше зад хоризонта. Пред къ- 
полуголн деца. Мъжът нс-

ВИСО-

каза голяма
и овци, а от друга сеще кози

среща му излезоха двама 
спати, слуги па търговеца и закараха

къща слънцето 
щата се играеха малки,

се доближи до тях и като ги изгледа 
попита ги с остър глас:

детето 
име Павел.

в
усетно обора.козите паКогато Павел порасна изкарваше 

паша. Безгрижно и весело напредваше при новите 
си родители, без да знаеше какво е станала с него.

Обаче търговецът, който искаше да погуби Па
вел, разбра всичко. Затова един слънчев ден той 
реши да отиде в селото, където живееше бащата 
па Павел. Когато наближи до двора той видя как 
Павел с баща си Симеон готви шума за козите. Тъ 
рговецът отвори портата и с едри крачки се от
прави към работниците.

— Добро утро — поздрави той работниците.
— Добро утро, бай Василе — посрещна го ра

душно Симеон, който добре се познаваше с търго
веца от града. — Какво те донесе насам? — попита 
го той.

писмото на жената на търгове-комерно,
— Деца, къде е баща . ви? 
Изплашени от ненадейната поява

Павел предаде ___
ца който бързо разкъса плика и прочеге поръче- 

си" Изгледа момчето, усмихна се ина непозна
тия човек и от острия му поглед, децата мълчеха.

_ Казвайте къде е баща ви — каза той още
ние на мъжа 
намигна на дъщеря си, като я повика в друга стая. 
Не мина много, двете жени се върнаха весели, ра-

някакпо-строго.
_Отиде за вода — обади се пискаливпят глас

на най-старото от децата — Стоян.
— А майка ви?
— Тя е в къщи, пази малкото ни братче.
Непознатият не чака обяснения, отправи се към 

входа на къщичката. Като прекрачи прага видя, че 
в ъгъла една жена държеше малко, което бозаеше.

По това време откъм улицата се зададе Петър. 
Щом децата го видяха, веднага припнаха към баща 
си. Всички започнаха да видат в един глас:

— Татко, татко, да видиш какъв дявол дойде

Момичето изглеждаше и весело, и
Но двете бяха умилите-достни.

си от нещо се срамуваше, 
лно любезни към Павел. Предложиха му да остане 
да спи у тях, защого вече е късно.

— А има и нещо друго, Павле — смигна пак на
дъщеря си.

Не мина много, насъбраха се съседи, приижда
ха все нови хора. Донасяха маси, слагаха ракия, 

Павел си помисли, че домакините имат ня- 
което той съвсем случайно се

мезета...
— Нищо особено... търговия. Този млад юнак 

твой ли е?
— Син ми е момчето — каза му, като се здра- 

впеваше.

какво тържество, на 
намери. Изглеждаше му чудното как тъкмо него 
сложиха да седи до бащата на търговеца, а от дру
гата му страна стоеше едно празно място, на което 
никой не сядаше... Когато голямата одая се изпъл-

при нас.
— Кой е дошъл, откъде?
— Не го познаваме — отговориха изплашените

ни, жената на търговеца каза с подчертано веселдеца.
Щом стигна в двора Петър остави менците пред 

вратата и с бързи крачки влезе в къщи.
—. Хайде, Петре, имаме гост.
Непознатият, като видя домакина, повдигна се 

от рупчето, на което беше седнал, и се поздрави.
След малко Марика сложи вечеря на една скъ

сана черга, през която земята се виждаше. Непоз
натият гледаше всичко това, цялата обстановка с 
известно отвръщание. Като видя какво слагат за 
вечеря, той взе торбата си и извади голямо парче 
кашкавал и един бял хляб. Марика веднага изтича 
и извика децата. Вътре беше студено, всички тре
переха от студ. Взяха по едно парче хляб и кашка
вал и лук, който-домакинята беше сложила и за
почнаха да ядат. Но за гладните • деца това беше

Корона на 

един живот
глас:

— Добре сте ми дошли. Да направим каквото 
господ е благословил — Хората я гледаха с извест
но очудване, изчаквайки най-главното. — Тук е 
това момче Павел... Ти имаш ли родители, Павле? 
— обърна се към него жената.

— Имам, и баща и майка.
— Твоят баща и моят мъж — продължи жена

та — направили една хубава работа... Оженили Па
вел и Гордана. Ето какво ми пише: „Щом това 
момче стигне в къщи веднага го венчайте За наша
та дъщеря. Васко.” „Бъдете благословени и от ме
не, деца, и нека ви е честито. Волята на моя мъж 
е е и моя воля, и на всички... и на Гордана.

— Нека са благословени и от мене — рече ста-малко, а за възрастните и дума не можеше да ста
ва. Те гледаха в непознатия как пие ракия.

Петър беше сиромах. Нямаше нищо, освен е- 
дин декар земя, на която всяка година сееше жито. 
Но то все по-малко се раждаше. По този причина 
още рано свърши хляба. Затова хлябът им беше 
толкова вкусен, по-сладък от сладкиш.

След вечерята непознатият извика Петър в е- 
дин ъгъл, за да го попита нещо. Петър се съгласи 
без колебание. Догарящата свещ едвам осветяваше 
двамата мъже, които разговаряха нещо съвсем ти
хо. Разговарянето тря дълго. Петър пръв стана и 
каза на жена си:

— Марике, намести леглата да спим.
Жената намести сламника, на който легна не-

рецът.Домакинът покани търговеца да олезат в къщи 
на по чашка. Като наздравиха и изпиха по една 
чаша, Васил се обърна към домакина.

— Абе, бай Симе, продай ми няколко кози, ще 
ти платя колко искаш.

Селянинът имаше намерение да продаде 
колко кози. Предложението на търговеца да му 
даде хубави пари — поправи се на селянина. Кол-

— И о тнас всички — обади се един мъж, сед
нал до стареца, брат на жената т.е. вуйчо на мо
мичето.

— Нека са благословени — отговориха весело 
мнозина. Други останаха смаяни от изненада — 
какво значи това, защо дъщерята на търговеца Ва
сил се омъжва по тоя начин без негово присъст
вие?! Някои си и шепнаха помежду си доверчиво. 
Пълни чаши затракаха, честитките заглушиха ше
пота.

ня-

кото поиска, толкова търговецът му даде.
— Давам ти повече пари, ама ще ми дадеш мо

мчето да ги закара в града.
Симеон извика Павел и му каза за търговията, 

за това какво иска търговецът. Момчето се съгла
си. Взе писмото на което бе написан адреса в гра
да, където трябва да закара козите, а търговецът 
сетне замина за друго село по търговия.

Пътят до града беше дълъг. Някои от козите 
вървеха мирно из пътя, а други бягаха ту над пътя, 
ту под пътя. Вървя така дълго. Пред един завой 
козите спряха и започнаха да пръхтят. Павел видя, 
че насреща му иде един неподстриган и небръснат 
човек. Когато наближи до него, разбра, че това е 
поп Деяние от неговото

Хората останаха да пият и да се веселят, а мла
денците заведоха в друга, хубаво наредена, 
ухаеща на парфюми стая. Й

чиста, 
вече не се показаха

пред гостите.
Следващия ден се събра много народ на греяна 

ракия. Кумът един от големите чорбаджии в града 
обеща на младенците лека кола. Невестата беше 
хубава, блестеше от
облечен в градски дрехи, които през нощта бе му 
ушил най-прочутия майстор в града. Когато завър
шиха всички церемонии и веселието беше 
ния си разгар — пред къщата се отзова Васко Ко
гато разбра, че оженили 
Павел, той изпсува, започна

познатият,.а те всички ре наредиха на земята върху 
една черга. Свещта наскоро угасна. Всичко стихна. 
Ноколо царуваше тишина. След малко Петър за
почна да хърка.

Сутринта, рано в зори, непознатият караше 
колко кози и отиваше, към града. В торбата, която 
носеше търговецът, се чуваше задавен писък.

„Какво да сторя, мислеше си непознатият, с то
ва дете? Аз си имам и не ми трябват чужди”. Ко
гато

радост. Младоженецът бешеня-

в пъл-
село.

— Къде караш тия кози, бе момче?
— В града, един търговец 

да му ги закарам.
— Кой е тоя търговец?
— Не го познавам, татко го знае... На мене мй 

даде само адреса.
— Дай да видя — полюбопитствува попът.
Павел му подаде писмото, на което беше напи

сан адресът в града. Попът отвори писмото

пристигна до високата скала, поогледа се на
около и си помисли да го хвърли. Изкачи се 
върха и започна да разглежда. Скалата беше 
такова място, че . който минеше по пътя 
но я

дъщеря му Гордана за 
да пие от яд и да пра

ви план как да разтури всичко. В ума му се пре
плитаха едно и друго решение... Само едно не до
пускаше — Павел да остане 

През нощта когато

на ги купи, па поръча
на

непремен- 
не стоя-виждаще. Козите, които той караше,

• ха на мястото, където ги остави, а се отправиха 
към друго стадо под скала. Търговецът, който не 
забеляза никого свали торбата, в която беше дете
то. „Когато изброя до 20, ще

негов зет.
всичко стихна, гостите се

разотидоха, той извика Павел гласно:
— Иди ми донеси вода от бунара, изгори 

тая ракия.
Но дъщерята на Васко 

баща й нещо 
от Павел... Не

ме„ т„ го хвърли надолу в
пропастта . Козите влязоха в ливадите, където две 
козарчета пазеха своите кози. Те не знаеха наме- 
рението на търговеца. Той почна да брои, мислеше 
си — какво ще стане ако някой го открие. И наи
стина един човек, който се връщаше од града, като 
видя човека на скалата, спря и се вслуша До не
го ясно стигна детски плач. Туку-що 

15, човекът извика от пътя:
— Хей, човече, какво правиш?
Когато

и про
чете следното поръчение, на търговеца: „Когато то
ва момче стигне, веднага го 
в бунара. „Васко". Попът не

предчувствуваше,
не е доволен от нейното омъжваме, 
можеше да си обясни какво е точ- 

чувствуваше, че има нещо лошо... Затова тя
не позволи на Павел, като му каза _
някой от слугите, те за какво са. Васко потрая из
вестно време, и пак повика Павел. Гордана не му
е°отип1р Аа С«0баАИ- Васко си помисли, че Паве! 
‘”™ел на бУнаРа “ неговите хора са свършили 
* ' каквото им бе казал — щом излезе на бу- 

Аа Г° поемат отДире и го хвърлят в буна-
ла' ™Х°- нечУйн° се отправи към бунара, зада провери какво са направили.

Когато той приближи

че
хванете и го хвърлете 

каза на момчето какво
пише в писмото, а извади едно малко 
листиче, написа нещо, сложи го в

но, нозамърсено 
плика и го по

даде на момчето. Докато попът това вършеше. Па- 
вел изкара всички кози на пътя, които —- 
ха една след друга. Попът написа следното поръче
ние: „Щом това момче стигне в къщи веднага го 
венчайте за нашата дъщеря. Васко”.

— Хайде на добър път, 
продължи пътя си към

Когато Павел наближи към града започна да се 
свечерява. Щом влезе в първата улица, козите се 
стьлпиха в купче и стъпваха със страх. Пита раз 
питва и наи-сетне стигна в тясна уличка. Спря пред

нека извика
търговецът продължи-стигна до

търговецът чу тези думи, торбата 
падна от ръцете му. и, бързо заподскача към пропа
стта. Изплашеният търговец започна да бяга. Торба 
та, в която беше малкото дете, 
се закачи в павитаг, който се

из-
момче — каза попът и

селото.
не вървя дълго. Тя 

намираше недалече 
от двете козарчета. Козите, заедно с новодошлите, 
започнаха да се бодат и да си играят. Така

до бунара, двамата скри
ли се в мрака слуги бързо грабнаха Васил и 
хвърлиха в бунара...

шотидо-
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В началото на учебната година

Със старите проблеми
Шестте основни осемгоди

шни училища в Димитров
градска община и тази 
бна година започнаха 
старите нерешени проблеми.

На първо място, все 
че се изостря проблемът око 
ло намаляването броя на уче 
ниците, особено в 
класове

мостта от учебна програма, 
която ще бъде съобразена 
със съвременните условия и 
изисквания.

И докато

уче
със

в основните учи 
лища на отделните райони 
все повече учебни стаи ос
тават празни, в града нужда 
та от помещения е на лице. 
Тъй като

пове-

горните 
на осемгодишните 

училища в Поганово и Каме 
ница. В някои класове 
има по-три четирима учени
ка, чието школуване тази 
учебна година ще струва и 
до няколко стотин 
стари динара. Въпреки това, 
опитите да се намери реше
ние като се закрият горните 
класове в тези две села, ос
танаха безрезултатни.

Именно, на събранията на 
местните общности в райо
на на Висока и в района 
Поганово, гражданите 
казаха отрицателно за тако 
ва закриване. Без изключе
ние, всички желаят да про
съществуват и тази учебна 
година класове, които инак 
струват доста скъпо.

Нерешен остава и въпро
сът с езика на обучение 
основните училища, 
лък брой предмети 
ците и тази учебна година 
ще слушат и учат на сърбо
хърватски 

ки че в основното образова 
ние обучението на българ
ски език е конституционно 
задължение.

От друга страна, и за оне
зи предмети 
изучават на 
липсват необходимите уче
бници, наръчници и доньл 
нителна литература. С нищо 
не е подобрено положение
то на училищните библиоте 
ки т. е. не са набавени кни
ги на български автори, кое 
то бе отчетено миналата уче 
бна година като огромен ми

в едно здание учат 
и основното училище и гим 
назията, то в началото на 
учебната година бе 
но за възможността 
трояване на гимназия. Разби 
ра се, засега това е само про 
ект, към който ще се прис
тъпи едва след няколко го
дини.

За разлика от предишни
те учебни години, тази уче
бна година преподавателски 
ят кадър в основните учили 
ща почти цялостно ще бъде 
квалифициран. Именно, 
зи учебна 
сила законът, според който 
в основните училища могат 
да работят само квалифици
рани кадри.

Това от

ИЯедва норазисква 
за пос- 2

§хиляди
и
5ъпо
&м

о Я
ни 2на

Ясе из та- Я <година влезе в Я<
О
м
2своя страна, пре

дизвика нов проблем — име 
нно, към двайсетина просве 
тни работници, от които ня
кои имат и над 20 години тру 
дов стаж, останаха без ра
бота. Просветните фактори, 
съвместно с обществено-по
литическите дейци, предпри 
емат мерки да се реши и то 
зи проблем.

С подобрен преподавател
ски кадър и относително по 
добрение на материално-те
хническото състояние на учи 
лищата, очаква се тази уче
бна година успехът на учени 
ците да бъде по-висок. При 
това, в програмите за рабо
та особено място се отделя 
на извънучилищната дей
ност която може да съдей- 
ствува за подобряването на 
успеха.

Понастоящем в училищата 
се полагат усилия да се акти 
вира работата на различни
те секции, дружества и клу
бове. Тяхната дейност обаче 
ще стане богата в навечерие 
то на приближаващите се 
държавни празници.

в
Нема- С -< 1-' л.. ■ '■учени-

В основното училище в Горна Любата
език, въпре-

Материалната база се подобрява
От особено значение е, че 

за първи път в тази учебна 
година във висшите класове 
на централното училище ще 
се въведе по-организирано 
кабинетно обучение. То ще 
допринесе училището да по 
стига по-добри образовател
ни резултати. Наситина ка
бинетни помагала и до се
га са съществували, но пора 
ди недоимък на помещения 
не са ползвани в обучение-

Основното училище в село година, кадровия въпрос в 
Горна Лисина, което със сво горнолисинското основно 
ите три подведомствени учи училище е разрешен на задо 
лища има 290 ученика, в но— воляващ начин. С предстоя

щото дипломиране на още 
един учител, в това учили
ще няма да има неквалифи
цирани просветни работни
ци. Наистина, за сега все 
още всички предмети не мо
гат да бъдат преподавани 
със съответно професионал
но подготвени просветни ра
ботници. Впрочем, това е 
проблем, който измъчва и 

от другите малки основни учи
лища в босилеградската об
щина.

За отбелязване е, че от го 
дина па година укрепва и

, които ще се 
български език,

вата учебна година навлиза 
с по-малко трудности, отко- 
лкото в предишните учебни 
години.

Докато останалите центра 
лни основни училища в об
щината страхуват от закри
ването на повечето подведо 
мствени училища — тук по 
ложението е по-друго: нито 
едно
училища няма по-малко 
25 ученика. Например, в До 
лна Лисина учат 50 учени
ка .което е достатъчно да се 
работи в две паралелки.

то.нус.
Учителският колектив в 

горнолисинското училище 
има сравнително добра про 
фесионална опитност. Хр»> 
е също така реална предпо
ставка за постигане на по
добри резултати. Обаче в 
миналата учебна година по
вечето учители са имали ма 
сови отъсътвня от часове. 
Сега вече целият колектив 
се залага безпричинното бт- 
съствуване да се премахне.

— Миналата година има
ше ненужни, дори и наред- 
ни отсъствия — казва дирек 
торът на училището Иванов. 
По някои предмети не са 
проведени и минимално оп
ределените часове. Така и 
тоя субективен момент досе 
га действуваше върху обра
зователните резултати на 
училището.

Иванов изтъкна, че в тази 
учебна година ще се превзе 
мат по-енергични мерки сре 
щу неоправдаемото отсъству 
ване и неотговорното отнас
яне към професионалните за 
дачи.

В пряка връзка с езика на 
обучението е и липсата на 
програма за обучение в на
родностните училища. Засега 
акциите в тази насока 
движат в рамките на разис 
кванията. Именно, на разли 
чни събрания и различни ра
внища се изтъква необходи-

от подведомствените

се

Ст. Н.

Млади поети
к ■

нов цвят
На час по физкултура

Това означава, че броят па 
учениците в горнолисинско
то училище не намалява, ка 
кто в другите съседни учи
лища.

— Според статистични да
нни, броят па учениците и в 
предстоящите години 
да намалява — каза ни ди
ректорът па училището Лю
бомир Иванов. Наистина из
вестни промени ще има — 
продължи той, но за по-дъ
лъг период пито едно от под 
ведомствените училища ня
ма да се намери пред закри 
ване.

За пръв път в тази учебна

материалната база ма 
училище. Така и обзавежда
нето все по-успешно се ре
шава.

товаПоравнявам бреговете на деня 
с равнините на новото време 
Ще замина в нови щастия

мен ще остане спомен 
и тота по пролетен ден ... 
Прелиствай как желаеш спомена 
и виж за какво съм мечтал ...
Ще замина на нова поляна,
че там

Горнолисинското училище 
и тази година няма да има 
ученически интернат. Така 
то и занапред хце е единстве 
но босилеградско селско учи 
лнще, което ще работи без 
интернат. Защо е това така?

— За откриване на интер
нат нямаме условия — казва 
Иванов. Преди всичко, няма 
достатъчно заинтересовани 
ученици. Това нещо го пот
върждава и миналогодиш
ния ни опит.

За разлика от други осно
вни училища, които имат се 
риозии трудности поради 
дотраялостта на училищни
те сгради, тоя проблем тук 
не съществува в такава фор 
ма. Единствено в по-лошо 
състояние се намира сграда 
та на долнолнсипското учи
лище. Останалите постройки 
са от по-нова дата и функци 
онално съотвествуват за оВ^ 
чение.

а зад
няма

мс чака нов цвят.
Стефан Мана си е в

В. В.

Страница |
БРАТСТВО ■ 22 СЕПТЕМВРИ 1972



ОТКОГА Е 

ЦАРЕВИЦАТА 

У НАС?

РЕПОРТАЖ

Горнолисинсни новини
® __ така говорели и ня-

кои от Босилеград ... Че ли- 
синци дали водата, че лиси- 
нци ще вземат големи пари, 
те ще се въздигнат за смет 
к? на Босилеград.

Разговорът постепенно ми 
пава на друга тсма'. °7.
иошеиията между Лисина и 
Босилеград.

Поп Владо говори сякаш 
гласно мисли: Горна Лиси
ца има над 300 дома. Язови 

около тридесет, 
нс са цяла

По производството на ца
ревица Югославия днес е 
една от първите страни в 
света.

Но това мнозина го знаят 
сигурно. Може по-интерес
но и неизвестно е на мнози
на кога царевицата е била 

в нашите преде-

— Съдя го, защото ми оти- път 
ма имота. Сега ме той съди 
за вода, която въведох у до
ма. И грабна от пейката ша 
рената си торбичка и 
на да чака автобуса за Бо
силеград.

В момента най-важна/п 
тема, за която се приказвг0 
в Горна Лисина с предстоя
щото изграждане на язови
ра в селото им. На това не
що тук се придава особено 
значение. Лисинцн се готвят 
да посрещнат строителите.
Мнозина тука ще намерят 
работа и ще си бъдат у до
ма. Съвсем естествено, че и 
гука ще има редица пробле 
ми. Новоизграденото езеро 
ще потопи най-хубавите ли
вади по лисинска и божич- 
ка река. А това е „пъпъкът" 
на имотите им — както каз 
ват те. Езерото ще потопи 
и шосето, което ги свърза с 
Босилеград. Навярно ще се 
строи ново шосе, но то ня
ма да доближи Лисина с 
останалите места, всъщност 
ще я отдалечи.

За този проблем, за имо
тите, ни информира поп 

един Владо, пенсионер и деен ак
тивист от това село. Без по- 

както го популярно 
знаят всички от тоя район 
не минава нито една акция, 
било електрификация, 
водопровод и др. Хората го 
зачитат и слушат.

— Преди десетина дни ид 
ваха при нас представители 
от водоцентралите „Власи- 
на" и разговаряхме за имо
тите, които ще се намерят 
под вода. Хората ни помоли 
ха като собственици да се 
спогодим за цената на тези 
имоти, за да се види дали 
свободно да се пазарим или 
да се върви чрез експропри 
яция на земята. Ние като за 
интересовани се отделихме 
и помежду си се договорих
ме коя цена за каква земя 
да търсим. Предложихме им 
земята да заплащат така: за ви. 
градини — 50, за най-каче
ствените речни ливади —
30, за по-слабите ливади 20, 
за ниви 10 и за пасища —
5 динара...

— Е, е ще пипнат някои 
пари, милиончета ще паднат 
— не се стъпя да изслуша 
попа един ръжанец.

— Па да — възмути се по-

п11ни1пнщ1пп111П1ипп|пнмт111П11ппитип1пш|цщщ||П111111ПНИП1111|Ц||цц|ццц|цц1пщ|пип111111цц||1И11|Ц|||ц||||Ц|]

Мисълта ни се върща на 
една картина, която съзрях
ме в това студено утро. 
Край реката, на един кило- 
Метар под Горна Лисина, 
група роми бяха на катун. 
Тъкмо беше съмнало, а по 
ливадите се беле слана. О- 
коло широко легло на лива 
дата бяха се разшавали оби 
тателнте му. Белее се чар
шаф, разбутани одеала. О- 
коло тях две жени, един 
млад мургав мъж и някол
ко дребни деца готвеха се 
за дневна работа. Една от 
жените поливаще голия до 
пояс мъж и той си миеше 
главата. Вода взимаше от ре 
ката. Децата се играеха око 
ло тях, докато другата же
на белеше пръчки за кош
ници ...

— Това са същински чада 
на природата — гледа и им 
се чуди бай Вене, моя млад 
спътник. И няма да му ви
диш сопол, нито го болест 
хваща. Дали и ние можем 
да бъдем такива?...

Колкото се повече затоп-

Календарски смятано есе
нта тука ще настъпи след 
няколко дни. Обаче и в Гор 
на Лисина, както и в оста
налите планински села на 
Босилеградско тазгодишна
та есен е започнала от 
густ. Постоянно дъжд, 
ли, ветрове. И студено е ве
че. Почва да пада сланата. 
Багрите на есентта пъстрят 
природата.

В центъра на селото това 
утро беше някак пусто — 
маше движение, хора. Мине 
по някой човек за автобуса 
или от автобуса, чиято спи
рка е на два километра от 
селото —: на Две реки.

— Осакатиха ни с тези ав
тобуси — вайка се Кирил За 
рев „Саратлийски” — начал 
ник на местната поща и пре 
дседател на местната общ
ност. — Едно време всеки ав 
тобус обезателно минаваше 
през центъра на Лисина. И 
пощата идваше редовно, и 
хората имаше къде да чакат 
или да си починат, когато 
дойдат. От някоя година тра 
нспортното 
престана да поддържа лини
ята до селото ни и настана
ха големи трудности ...

Наистина пътят от Две ре
ки до Горна Лисина е тесен 
и в доста лошо състояние, 
но се върви и по — по-лоши 
пътища. А тука населението 
има големи трудности — о- 
собено, когато е лошо вре-

зами-
пренесена
ли.ав-

мъг- Знае се, че царевицата с 
тютюна и някои други расге 

дошла ог Новия свят,пия е
след откритията на части от 
Американския континент от 
страна на Колумб през 1492 
година, който и тази билка 
пренесъл в Европа.

Но по нашите предели се 
че е била засята ед-

рът засяга 
А тези тридесет 
Лисина. Лисинчани не са ни 
кому писали молба да дой
де и строи язовир под Две 
реки. Но ние не можем да 
се съпротивим на държава
та. Не са прави онези, кои
то ни обвиняват.
Нишката на разговора пре

късват честите влизания и 
и излизания на клиенттите 
идващи при шефа — Пешо. | 
Той ги бързо оправя, напи- 
ше им нещо, съветва ги за 
туй — за онуй.

— Нека извиняват тези, 
Лисина

пя

счита,
вам в 16-то столетие и 
през втората му 
но не в днешните равнини, 
където най-много успява, но 
в планинската ЧЕРНА ГО-

то
половина,

РА,
XXX

Иначе първи писани све
дения за царевицата у нас 
датират от 1740 година. В 
един запис от тая година се 
казва, че била в Черна гора 
и Херцеговина „крепка 
глад” и че тогава поскъпнал 
„урментинът", както нарича 
ли царевицата.

Немският пътешественик 
ТАУБЕ описва през 1777 го
дина как в Славония и Срем 
се оглежда царевица Той 
на свой език пише „куку- 
руцз”. Той пише, че населе- 
ниет ов Срем хубаво торило 
земята и от едно стъбло по-

които завиждат на 
— намесва се в разговора, 
подкрепвайки попа едноръ- 
кият инвалид Арсо Петров. 
И ние ще си имаме пробле
ми с язовира. Ето например 
под нашата махала ще мина 
ва тунел. И кой може да ни 
гарантира, че един ден ня
ма да пресъхнат изворите в 
махала Гложка планина и 
останем без вода за пиене.

Бай Вене им пояснява, че

ляваше помещението става
ше по-приятно и по-живо. В 
канцеларията влиза 
шесдесетгодишен лисинец, 
стиснал шарена торбичка 
под мишка.

— О, о, здравей бай Кире. 
Ако ти богда? — прекъсва 
му „доброутрото” един негов 
съселянин.

— Па нали знаеш 
тивам!
Кирил „Мачуганът” — В съ
да. Нали аз тамо

от Босилеград

път

път,

къде о- 
сякащ се сопваме. лучавало по пет кулена ца

ревични.
Царевицата е проникнала 

по-дълбоко в пределите на 
Югославия едвам през пър
вата половина на 19-то сто
летие. Както пише Карад- 
жич царевицата тогава се 
засявала на неизорана поч
ва, а после се орало.

За нашите предели, специ 
ално в Димитровградско, 
старите хора споменават, че 

Вла-

От разговора с насъбрали 
те се вече пред пощата хора 
узнахме, че транспортното 
искало да облекчи положе
нието на пътниците от тоя 
район, чиято единствена спи 
рка е Две реки. Докарали 
тук един стар автобус, за да 
служи на хората като под
слон на студено и дъждовно 
време. И това било хубаво, 
все докато не се намерили 
хулигани и го демонтирали. 
Сега е без врати и стъкла. 
Скелетът му и сега стои 
край пътя и свидетествува 
за несъвестните човешки по 
стъпки ... Ругаят хората, къ 
лнат жените принудени с 
малки деца да чакат под 
открито небе, по някога и 
с часове ако автобусът закъ 
снее.

В местната канцелария е 
само завеждащия я Петър 
Василев — Пешо. Официел- 
но той е на годишна почив
ка, но понеже не е никъде 
отишал на курорт, той пак 
работи.

— Не ми е удобно да ме 
викат хората от дома — ка
за той. Ние сме така свик
нали тука. На хората тряб
ва винаги да се помогне.

На работната му маса 
стои ръчен часовинк. Хубав 
и нов. Пристиган първите 
клиенти. Моментално Пешо 
някъде изчезва и наскоро се 
върща с цял нарамък дърва. 
Печката живо забумтя и по
мещението бая се стопли. 
Стана някак приятно. Хора
та заговориха за туй — за 
онуй. Един старец му възра^ 
зява, че някой може да „поз 
нае” часовника. Пешо го ус- 
михнато убеждава: — Тук е 
пощен народ, бе хора. Таки
ва работи в Лисина не ста
ват.

според един наш закон не 
може човек да ползва едно 
свое право за сметка на пра 
вото на другото. Той това 
подкрепва с един очигледен 
пример. Ако копаеш кладе
нец в своя двор и в него на
дойде вода, но за сметка на

вечно кис-

— С кого бе, пак ли с 
брат ти?

— С брат ми, та с кого ще

на.

е!
Кирил и брат му Асен се 

съдят от 1944 година — от 
оня ден, когато брат му и 
снаха му искали да го уда
вят в каца с комина. Грее 
се Кирил разправя 
история — дълга и широка, 
а в канцеларията от време 
на време избухва смях. Ня
кои започнаха да се майта
пят. Но на Киро не му беше 
за майтап. Няколко пъти 
той повтори главната при
чина за съденето, за стоти
ната дела и за разноските 
направени по съдилища кои 
то костват повече отколкото 
целокупния им имот.

това пресъхне водата на съ
седа ти тогава си повредил 
правото на съседа ти и той 
чрез съд ще търси да не му 
се не взима водата ...

Времето се малко разхуба
своята

царевицата е дошла от 
шко. Това ще рече от Ру 
мъния, или пък от Дунавска 
та равнина в НР България, 
защото понятието Влашко 
за тях е значително разши
рено — равнината оттатък 
Стара планина. Знае се по
ложително, че оттам са пре 
несени картофите, обаче кар 
тофът е дошъл сравнително 
по-късно от царевицата.

— Е, дано се оправи да се 
овърше, а от отавата да не 
печем с облекче-ракия
ние изказа надеждата си е- 
дин лисинец от по-високите
мапали, като гледаше в изя 
снилото се небе. Наистина, 
рано е дошла есента — пред 
календара си.

Стоян Станков

11ШШ1

Срещи и разговори Денковите неволи
но — правил с успех. И като 
чели предчувствувал какво 
го очаква. Преди десет 
години записал ВПЩ задо
чно в Белград. Останали са 
му само още три изпита до 
дипломата. Към тази малка 
екскурзия в неговото мина
ло, Денко нарече себе си 
„пропаднал студент”. Без го 
рчевина приел 
за уволнение. Същата 
ба сполетяла и - 
му, преподавателка по 
тематика и студент на ВПШ 
През изтеклите години полу 
чил реноме, бил твърде ак- 
тивец обществено - 
чески деец, а своята карие
ра на просветен деец ще за 
върши като член на Общин 
ски комитет на СК в Димит 
ровград. Но затуй пък „ек- 
зистира' при Бюро работна 
ръка като безработен. От
преди двадесетина дни — е 
на материално.

Срещнахме го може би в 
най-тежките за него часове. 
И право да си кажем, очак 
вахме да излива гняв, ко

йто да няма нормални изме
рения. За голямо чудо, попа
днахме на човек, който е на 
мерил сили със 
очи да види до дъното своя 
та истина и да я обективи- 
зира в общите димитровгра 
дски процеси на работещи и 
безработни. А не е леко, ни
то приятно, да се загуби по
чва след единадесет проведе 
ни в просветтата години. Из 
глежда, че е разбрал, че об
ществените мерки и теглил
ки са още по-задължителни 
за членовете на Общинския 
комитет. Попитан защо е до 
пуснал да западне в такова 
положение, Младенов отго
вори, че постоянно, по семе
нни причини, не е можал да 
завърши образованието 
на време. Долна Невля 
лече от Белград. А 
че отказа да признае, че е 
бил и много зает. И още не- 

Т" *~што Думичка оплак
ване. Място да остане пре
подавател в димитровград
ска община няма. Не може 
ни да има, защото всяка го

дина се закрива по някое у- 
чилище. Издигнал се е над 
своите нещастия. Говори ка 
то чели въпросната участ е 
сполетяла другито. Не може 
да се избегне впечатлението, 
че по-другояче би реагирал 
ако на негово място беше 
друг.

За своя проблем говори 
като за проблем на общата 
безработица в Димитров
град, без оглед дали се ка
сае за квалификацирани и- 

неквалифицирани. Гой 
има квалификации.

А виновниците?
„Имаше помощ. Образова

телната общност помогна и 
на мене и на жена ми. Ина
че не бихме успели да да- 
дем и толкоз изпити, колко
то дадохме. Ще минем в Ско 
пие и ако успеем — надява
ме се през януари да дипло
мираме”.

А до януари — Денко и 
съпругама му ще взимат 
хляб от материални...

собствени

решението 
съд-

съпругата
ма-

ли

полити-

НАД 10 години Денко Мла 
денов беше преподавател в 
основното училище в Долна 
Невля. Когато 
телска школа

си— Ба, ако се намери ня
кой Фейза или Демиран ще 
ти отнесат не само часовни
ка, но и тоя шкаф с архива, 
въпреки и двата жълти ка
тинари — добави един мла
деж отбил се при Пешо — 
шефа с някаква призовка.

е да- 
считаме.завърши учи- 

— нямало 
подаватели във висшите кла 
сове на основните училища 

, а товаи той е преподавал 
е — както неведнаж е каза-

М. Б.
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Росен БОСЕ В
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ОСАТА >> .

'Не къде да е, а точно в 
центъра на железобетонна- Все пак 

— Как си?
спира и ме пита: ония, с които дълго време не 

бяхме сета столица, не кого да е, а 
точно мене ме ужили оса. спирали.

Споделях своята болка, из 
слушвах техните.

А постепенно моята болка 
премина, защото колко 
же да те държи една оса. *

Не съм добре — казвам 
оса и~боМлиЛ'с!гае УЖИЛИ

— А пък аз 
гашната ми 
сигурно ,ще 
Той - 
прежалих,

Усетих болка, погледнах 
към ръката си, няколко се
кунди не можах да свържа 
насекомото с - болката, а по
сле си припомних палавото 
детство, бодливия мед по бу
зите: нямаше никакво съмне 
.ние,— .след двадесет години 
отново ужилен.

Продължих по своя си мар 
шрут, а ме боли.

мо-отвръща няв' 
съученичка — 
се развеждам, 

не излезе човек, него го 
• но имаме дете....

Нещата си дойдоха по ме- 
стата: крача си викам наля . 
зо и Имам роднину у Лисину-.

. т> ■ Добийем ти я писмо оди н>ега тия дни. да. 
идем нещо да га посаветуйем. Стиго привичер 
с автобусат, а народ на групице са де нещо ора- 
ти. Изокаше роднинуту, улезомо у ижу, разпб- 

■ 'ДР^кймо се и он вану да ми расправя за кво ме 
изокал. •

надясно „как си", . на 
отвръщам.. „добре 

— оказва се, че други
те — и те така.

Приседна „как си 
съм"до мене и ми ра 

зказа историята, която я тор- 
мозила дълги години, макар 
и през тези години сто пъти 
да ми е казвала по улиците 
„добре съм".

Гледам, срещу мене крачи 
един от ония познати, с ко
ито някога

Разменаваме 
рата, намигаме си 
„как си" — „добре съм" ка-, 
то с мигачи и си носим сво- ’ 
ята грижа по своя пътч

И само. щом ни жилне оса 
та; поспираме • при болката 
на другите.

се ние с хо- 
с товаси бил близък, 

но дали на опреснителни ку 
рсове, или Аз пък на свой ред й раз

казах някаква измислена ис
тория за някакви близки, ко 
ито също така щели да 
развеждат, но изведнъж не 
щата се оправили и сега си 
живеят щастливо.

, . ^ — Заспал сам преди некой дън с говедата
Н& ливаду и сънюйем од стругаруту на куде 
обе реЬе прострело се йезеро. На йеднуту стра 
ну напрайен голем хотел пълн с народ; а до 
нщга начичкане кърчмице и. манеЬе ижице. 
Дйдза се пушак од скару, негде се пържи ри
ба; народ се весели. А я, байе Манчо, вечима 
не’карам говеда и овце у пащу, нело сам от- 

I вррил и я кърчмицу, работимо . си със женуту 
; и децата, а парата пада ли пада. Н-цкига нееъм 

.111 : . идеал толкова паре. За порез ич ме нейе грижа. 
Н11, Щгачам и остая и за мене.
III! -. ' Ка се разбуди говедата улезла- и'■ градин.у
|||| на комшию, та са се судимо по Босилеград. И 
Щ тека, байе Манчо, оди тия сън саде щету и- 
||| м^м. Ем ме беше яд що све това нейе на яве,
||| . ем, че ме судийете глобе за градинуту,

— Па затова ли си окал, бре Вене, да^би- 
йем путат чък оди Висок?

||Я тгг: г — Тамън работа за това да сам те окал.
” Това си ти казуйем да ми малко лъкне. А дру- 

го 1У1е копа- Нещо се мислим тия сън-нейе тийе 
||| тека. Тува куде требе да буде йезерОто 
|| арно иман>е и надам се че узнем арну парицу. 

Са требе да се погаджамо по колко да дадемс . 
имбтат. Арно ама тамън нийе това оратимо и 

III додумуйемо се кико да .напрайимо, чумо Од- 
«5 . бррницити оди другата села па не даваю тува

Ц: • да.^се прайи йезеро. У Босилеград чули некойи 
||| • наши лисинци дека общината-че се суди с дър
III жаву, ама нема да даде тува да се прайи йезе- 
Ш Р°- Не може, кажу, никой нища да Йрайи до:
1|| дека общината не даде амин.
||| А^общината ^ннкига нема да даде тия амин

’ . Е затова сам те окнул‘да ми" ти "кажеш" —
ли йедна община против целу републи-

пък в почивна
станция — никога не можеш 
да си препомниш. Обаче от 
учтивост на такъв му викаш 
„как си?”, той вика: „благо
даря, добре съм, 
аз така”.

се

а ти Ослушвам се сега и си ми
сля как бръмчат в нашия жи 
вот самолети и трамваи, ам 
б1щии брамчат, хвърчим и 
ние, а вее по-рядко бръмва 
осата.

Не зная дали мц повярва, 
но си продължи по пътя ня 
как утешена.

А мене си ме боли. Раз
казах това на още няколко 
познати
кои по-далечни, но все

— Как си? — кима ми мо
ят познат и вече прави кра
чка към улицата, понеже 
светофарът сочи жълто, сле 
два зеленото.

1

Прогонихме ние с 
кои по-близки, шумотевица г 

от добре ли сме;
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ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС 

В ДИМИТРОВГРАД

нашата 
осата и как сме, '— Остави се — казвам му, 

— преди малко ме ужили 
оса.

— Оса ли? — поспира по
знатият.

— Оса — потвърждавам — 
и ме боли.

II— И аз — казва тогава моят 
никак не съм до-

обявява
познат _______ ___ ___________ ___
бре. От четири години имам Щ 
квартирни неприятности. Жи 
вея с жена, дете, хладилник, 
телевизор и гости от прови
нцията в една стаичка два 
на три.

КОНКУРС И!
имам .

За попълване на вакантно място

ШЗАВЕЖДАЩ ИДЕОЛОГИЧЕСКО - ПОЛИТИЧЕ
СКА ДЕЙНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА СК.

Имал някаква съседна 
стая, която му решава въпро 
сите ,но не може да изгони 
квартирантите.

Опитах се да вляза в край 
но притесненото му положе 
ние, мисля дори, че му да
дох добър съвет, или пък до 
бра вързка в съвета. Моят 
познат си тръгна пообнаде- 
жден.

А мене си ме боли. Даже 
приседнах на пейка.

По алеята към мене крачи 
цявгашна съученичка -т— на
скоро се питахме с нея „как 
си" и се оказа, че сме добре.

Даже я наблюдавам. как 
се двоуми дали да поспре 

:или просто да отмине с ким 
ване.

УСЛОВИЯ:
I— Средно образование, .. I'

— Активно да се занимава с обществено- 
политическа дейност и да има склоности

абота.към идеологическо-политическа ра 
— Да владее български език.I IЗаявки с документи за образователния ценз и 

_ досегашния опит в работата с описание на общест- 
Ш вено-политическата си дейност досега трябва да се 

представят в Общинския комитет на СКС в Димит- 
1 ровград.

може
ку.

— Я мислим дека си само прайте белю. 
. Йезеро, ако требе за струю на толко народ по 

Сърбию, че си будс. Не може за добро на не
колцина да седу на свечу иляди и илядн 
по друга места.

I
I в

Конкурсът е валиден )5 дни от публикуването души

А със здравийе Вене, .
•па пай- че се -видимо. '

| му.
I
.. ................................... ..............................................................................1111111111.... шиш

г'

м'0.Двзинтеграция Т53
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Паля, според данните,Манастирът в
Не се знае обаче, дали той не е съществувал и по-рано, и откога и-, 

съществува. Правени са опити да се сложи под защита на дър- 
културно-нсторнчески паметник, но до днес без успех.

И покрай питателната храна под зоркото око 
малките напредват добре.менно на възпитателнитежавата като

И постепенно пропада.
Крайно е време този забележителен паметник да се реставрира

и защити от зъба на времето.

В конфекция „Свобода вош Димитровград за фотокаме-
рата могат всеки миг да се

намерят безброй лютиви.

И работничките и работ
ниците, и стари, и млади пре
дано и сериозно изпълняват

производствените планове,
димитровград-защото това

ско предприятие има големи
задължения не само към на
шия, но и към чуждия па-

Неизвестна е съдбата на старата турска кула в село Клисура —
Дервен.

До днес за какво ли още не е служила: през турско време за на
казване на хайдути, след освобождението от турците като админи
стративна сграда, а сега съвсем е напусната и забравена.

По едно време имаше предложение тя да бъде съборена и на мя
стото й да се построи жилищен блок. Но за щастие, това не стана!

И тя би трябвало да се сложи под защита на държавата като
културно-исторически паметник, да се стегне и поправи.

И кооперативният дом в Клисура, една от най-големите построй
ки в района се нуждае от поправка. Построен е с доброволен труд 
на населението веднага след освобождението. Но както и др. подоб
ни сгради — и той не служи напълно на предназначението си. За
лата и някои помещения са превърнати в магазини 
та кооперация.

В Пресека не е както в другите села в Бабуш- 
нишко. Печалбарите по-другояче схващат живота. 
Докато са на печалба сърцето и душата им са в 
родното село. Отиват — връщат се и с припечеле
ните пари си построяват: нови къщи.на земеделска-
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