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ВЪРХОВНИЯТ КОМЕНДАНТ 

НА УЧЕНИЯТА1
Президентът на СФР Югославия и Върховен комен

дант на нашите въоръжени сили, Маршал Йосип Броз 
Тито, наблюдаваше с най-висшите военни, партийни и 
обществени дейци хода на ученията. По това време пре- 

< зидентът Тито води разговори с военните старейшини и 
запасни офицери. Маршал Тито изтъкна ролята на на
рода в действията на териториалната отбрана, която с 
успех сътрудничеше с частите на ЮНА.

На снимката: Върховният комендант на въоръже- 
ните сили на Югославия, Маршал Тито с армейския ге- 

I нерал Никола Любичич (Л), началник на Генералщаба, 
I генерал-полковник Виктор Бубан (Д), наблюдава действи- 
I ята на частите на ЮНА по време на ученията „Свобо- 
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ТИТО В ИРАНЕ&ятстВй — Предвиждат се редица срещи с 
други държавници

Президентът на СФРЮ Йо
сип Броз Тито със съпругата 
си Йованка замина в сряда 
(13 октомври) на посещение 
в Иран, където ще присъству 
ва на заключителните търже 
ства по повод 2500-та-годиш- 
нина на персийското царст
во. Президентът Тито при
дружават Рато Дугонич, член 
на Председателството на 
СФРЮ и д-р Антон Врату- 
ша, член на Съюзния изпъл
нителен съвет. Присъствието 
на президнета Тито на търже 
ствата по повод двадесет и 
пет века на персийското цар 
ство всред югославските о- 
фициални кръгове се оценя
ва като израз на твърде при 
ятелскитс отношения между 
двете страни.

На чествуването ще присъ 
ствуват повече от четнрде- 
сет суверени и държавни ръ

ководители. Пребиваването 
им в Иран дава възможност 
за непосредствени срещи и 
разговори извън официална
та програма. И президентът 
Тито предвижда редица сре 
щи с други държавници. Ка 
кто се узнава, интересът на 
много чуждестранни държав 
ници за среща с президента 
Тито е голям, така че още 
сега се поставя въпроса за 
термините на тези срещи за 
да могат да се осъществят. 
Това ще бъде удобен момент 
в непосредствени разговори 
да се намерят най-изгодни и 
най-ефикасни решения по пар 
ливите световни проблеми.

След посещението на Иран 
президентът Тито ще посети 
Индия, от 17 до 20 октомв
ри, а след това заминава в 
Кайро на разговори с прези 
дента Саадат.
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Съвместно заседание на Изпълнителния отбор на ОК на ССРН и на Общин

ския синдикален съвет в Бабушница

ОБЩИНАТА ВСЕ ПО-МАЛКО 

ДЪРЖАВНА, А ВСЕ ПОВЕЧЕ 

САМОУПРАВИТЕЛЙА

— Започна публичното 
разискване за конституцио

нните промени —
— Статутът на Общината 
трябва спешно да се при

способи към конститу
ционните амандмани. —

ЗАВЧЕРА в Бабушница се 
проведе съвместно заседание 
на Изпълнителния отбор на 
ОК на ССРН и на Оби

за политическото поло- 
общината. Обаче и 
се оказа, че без до-

ката 
жение в

на Общинската скупщина. 
Избраната комисия за изра
ботка на новия Статут тряб
ва да подготви предложение 
за съгласуване с конституци 
онните амандмани и то в 
най-скоро време. Най-важно 
то за нас, каза той, е да за
почнем широки публични ра 
зисквания за организиране 
на общината. Наша основна 
ориентация в това направле- 

трябва да бъде да поста- 
на още по-ш и 

осно-

щин-
ския синдикален съвет с ко- 
публичното разискване за 
ето на практика бе открито 
конституционните промени 
у нас, което ще продължи 
все до края на 1972 година, 
когато окончателно ще бъде 
приета новата конституция. 
Във встъпителното си слово

този път 
бра потготовка не може да 
се внася в дневния ред един
такъв ваЖен въпрос за цяла 

Надеждите, чета комуна, 
спонтанните дискусии ще да
дат някакъв резултат се про 
валиха още в началото. Въ-

председателят на Общинска
та конференция на ССРН 
Станимир Илич заяви, че ра 
зискванията за конституцио
нните промени ще траят АР 
края на годината, а за взе
мането на новата конститу
ция до края на 1972 година.

Участвувайки в разисква
нията секретарят на Общин
ския комитет на СКС БУДИ- 
МИР ВЕЛИЧКОВИЧ, подчер

преки някои откъслечни ди
скусии за пасивизацията на 

на СК, . нание организациите 
ССРН, на младежта и син
диката, за лошото състояние 

някои стопански организа
ции като „Балкан“, „Текстил 
колор“ и др. изостанаха ар
гументирани дискусии за де 
йствителиото

. вим комуната 
роки самоуправителни 
вни, а да намалим нейните 
държавни функции. След та 

основна концеп- 
на об-

в Научната работа 

изисква любов 

всеотдайност 

и труд

ка приетата 
ция за организиране

Социалистическиятщината, 
съюз
публичното разискваме от 

трябва да произтичат 
и сюгжестии

политическо 
общината. Яс-трябва да организира

положение в
че дискусии могат дано е,

та, че това е начало на раз- 
тази община, но

което насе развиват въз основа 
някакви предварително под
готвени материали, а спонта 

най-често се

предложения 
на гражданите, 
на тези предложения 
сията за изработка на новия 

трябва да направи

говорите в 
че в подхода към тази мате- 

неясйи рабо-
Въз основа

коми-
рия има доста 
ти и конфузия. Основна за- 

момент, каза 
включим в рази

ните разговори 
движат по периферията 
проблемите.

На заседанието бе прието 
по този въпрос

на
статут
проекто-статут, който през 

на идната година тря 
пак на

да в сегашния П-овод за срещата ни с него беше едно къ
со съобщение; публикувано във вестник „По
литика": „Слободан Василев, професор в Б 
град, родей в с. Гоиидол, край Димитровград, 

• след петгодишна систематическа, усилена и 
упорита работа, защити с отличен успех с еди
нодушно тайно гласуване на членовете на Нау
чния съвет на философско-историческия фа
култет на софийския университет дисертацията 
„Проблеми на трудовото възпитание! в семей
ството'1. СТР. 10

той, е да се 
скванията за промените на 
равнището на Републиката. 
Второто направление в акци 
ите на Социалистическия съ
юз трябва да бъде насочено 
към приспособяването на 
Статута на Общината

есента
бва да бъде предаден 
публично разискване 
нчателното му приемане.

разговорите 
да продължат на 
следващите заседания.

ел-
едно отдо око

На съвместното заседание 
бе разгледано и предложени 
ето на Републиканската ску
пщина за изменение в систе
мата на детските добавъчни

НЕПОДГОТВЕНА ОЦЕН
КАЗА ПОЛИТИЧЕСКОТО 
ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИ
НАТА

към 
амандма-конституциоингие 

ни. Несъгласуването на ста
тута на Общината с консти
туционните амандмани води 
към затруднения в работата

важните точки в 
това съвмс-

и непосредствената детска 
защита.

Една от 
дневния ред на

заседание беше и оцен- Д. Йотов
стно



Политическа темаНай-важна е готовността 

да се защищават придо
бивките от Народоосвобо- 

дителната война

система (IV)Общината и промените в политическата

По-активно влияние въяху политиката на 

по-широките обществено-политически 

общности ^|ГСГ~8"РЖ»
областите, които са от жиз
нен интерес за общината.

„Съвет на комуните"

Идеите как да се осигури 
присъствието на общините в 
политиката ма републиката 

' са доста различни. В посто
янната конференция на гра
довете казват, че положите
лен опит е дала практиката 

„Съветите на комуните“ 
в Словения. Това е всъщност 
сбор от общински делегации 
в републиканската кушдииа 
но без статут на скушцииска 
камара и с роля на консул
тант. Подобни положителни 
оценки са дадени и за съве
та па общините в ЛП Вой- 
полипа, К7>дсто този съвет ра 
боти като скушцииска кама
ра.

Има предложения в нови
те републикански конститу
ции по някои въпроси (репу
бликански план по развитие
то, бюджет и фондове на ре
публиката, предписания за 
финансиране на обществено- 
политическити общности) да 
се предвижда задължително 
публично разискване. Предла 
га се и разпоредба според 
коята за отделни републикан 
ски актове би било необхо
димо съгласието на полови
ната общини. Счита се, че до 
колкото общините не би 
приели някои проектозакон 
или друг акт, който е пред
мет на публично разисква
не, такова предписание не мо 
же да се изгласува, нито от
ново да се разисква за него 
преди да изтекат шест месе
ца. Други са на мнение, че 
приемането на такива пред-

президента Тито, отговаряйки на то- 
армейския генерал Никола Любичич —

девиацнн и подобно — са 
второстепенни и ние това ле 
сио ще разрешим.

Бих искал тук да изкажа 
благодарност на организато
рите па ученията, па първо 
място, па съюзния секретар 
за народна отбрана начал
ник на Гсисралщаба и тех** 
иите сътрудници, конто на
истина примерно бяха подго 
ТШ1Л11 ВСИЧКО НСОбхОДПМО у- 
ченнята да пзлезпат напъл
но успешни.

След топа президентът Ти- 
то и този път изнесе свои те 
впечатления за десанта, про- 
тивдесапта, за авиацията, за 
ученията изобщо» за „сини
те“, па конто отдаде призна
ние, както п за „червените“; 
за действува пето ма танко
вите части н способността 
па нашите войници умело 
да ръкуват с техниката.

Аз, значи, съм твърде до
волен от действията па вси
чки родове на пашата Ар
мия.

— изтъкна публиката.
В постоянната конферен

ция на градовете напомнят че
ко! ютитуциониите яром ени 
трябва да укрепват позиция- 

общината в система-

ста на
Поздравя вай кн през11ДС11- 

та на Републиката и върхо
вен комендант на въоръже- 

ечли Маршал Тито, иа- 
людателнте н участвуващите 
в ученията на обеда п казар 
мата „Ивица Горяк“ в Кар- 
ловац, съюзния секретар за 
народна отбрана армейския 
генерал Никола Любичич па 
помни, че ученията на наши 
те въоръжени сили, състояли 
се в рамките па 30-годпшнн- 
иата от революцията.

Говорейки за този юбилей 
Любичич. напомни, че бойци 
те в нашата революция с ге
ройството . си, готовността 
си и упоритостта, певедиаж 
възхитиха света. И за всич
ко, което днес имаме, което 
осъществихме, трябва да бла 
годарим на успешното воде
не и завръшване на народо- 
освобоАИтелната борба и ре
волюцията.

„Във всичките тези най-съ- 
дбовни дни блестеше Тито- 
вата личност и тя даде пе
чат на цялата ни револю
ция, подчерта Любичич.

Като стратег, президентът 
Тито прояви оригиналност, 
която неговото дело напра
ви трайно, което го издига 
сред най-видните пълковод- 
ци от Втората световна вой-

Отговаряйки на тоста на 
Никола Любичич президен
тът Тито, между другото, ка- 
за:

„Благодаря на съюзния се
кретар на народна отбрана, 
генерал Никола Любичич на 
тоста. Бих искал и тук да 
кажа няколко думи.

Преди всичко,* желая още 
веднъж да изтъкна, че съм 
доволен от тези учения. То
ва нашите първи учения, на 
които дойде до съдействие, 
до координация на бойните 
действия на регулярната ар
мия и териториалните части. 
Тези учения имат огромно 
значение тъкмо зарад начи
на по който ставаха, как се 
развиваха, как народа ги 
прие и участвува изцяло в 
тях. Ако утре бихме органи
зирали такива или подобни 
учения, в която и да било 
част на нашата страна, 
съм уверен, че се показало 
същото както и тук, т.е., е- 
динството на нашите наро
ди. А най-важното нещо, вър 
ху което се основава наше
то единство — е готовността 
на нашите народи да защи
щават придобивките, завою
вани в народоосвободителна 
та борба. Това е съществено
то. Всичко друго, различни

Предстоящите промеци в 
политическата система са 
удобен момент да се осигури 
по-активно влияние 1/а общи 
пата върху политиката па 
по-широките общество! 10^110- 
литически общности. Застъп 
майки сс за това в постоя- 
пата копфернция на градове 
те изтъкват, че особено зна
чение има утвърждаването 
на мястото и ролята па об
щината в политическата сис 
тема па републиката. Лко 
тръгнем от това, че общината 
е едни от конструктивните 
елементи па републиката, то 
тогава тя трябва да бъде за
стъпена п и структурата па 
органите па републиката, н

1111ТС
та па
та и 'то, преди всичко, чрез 

на икономичес-укрсшзансто
ко то и обществено положе

на трудещия се човек иние
сдружения труд. Затова в ре 
публиканската конституция 
трябва да се даде определе- 

гаранция за уреждането 
положение на об- 

според което функ-

иа

на
на такова
щината 
циите на общините ще сс 
осъществяват върху принци
па на самофинансирането и 

Всичкобре, че всички паши ръково 
дни хора бяха в еднакви у ни 
форми като обикновени бой 
ци, тук нямаше никакви раз 
Анки. Мисля, че нещо подоб
но още не с имало никъде 
па света. А п това отразява 
цялостта н‘единството на па
шата отбранителна способ
ност, единната готовност на 
всички, от обикновените бо
йци, до най-внешмте ръково
дители.

Ето, това е онуй, над кое
то, по мое мнение, ще 
принуди да се замисли и 
евентуалния противник, 
щото и той би трябвало да 
анализира всичките тези не
ща, конто се проявиха по 
време на ученията.

Дигам тост за по-нататъш
ния прогрес на нашите отбра 
нителни сили, за здравето 
на всички наши бойци и ста 
рейшини, за единството на 
нашите народи, 
ши републики. Н 
динство бъде такова, какво- 
то се показа на тези учения.

самоорганизирането. 
това показва, че република
та в изменената политичес
ка система трябва да бъде 
самоуправителна структура 
в която определено значение 
и влияние върху политиката 
има и общината, като един 
от нейните конструктивни

В продължение па речта 
си, президентът Тито изтък
на:
Искам тук да изтъкна още 

нещо. Тези учения наблюда
ваха всички наши най-отго
ворни ръководители от 
лата страна. Те не са дошли 
тук от някаква си любопит
ство, но да видят наистина с 
каква ударна п отбранител
на сила разполагаме. Сега 
те — мисля преди всичко на 
другарите в Съюзния изпъл
нителен съвет и републикан
ските изпълнителни съвети 
— ще водят за това повече 
сметка, особено когато се 
касае за средства за нужди
те на нашата Армия (апло
дисменти).

Беше, също така много до

елементи.
ця-

на. за-

всички на- 
ека това е-

Към 3 Отодишннната от въстанието
божденнето, в който да влез 
нат представители на разни
те демократични течения, за 
едно с нашите хора. Това 
ще бъде един вид централна 
народна власт. Ще издаде и 
свое възвание за всеобща 
борба“.

Един .месец по-късно, раз
глеждайки същността на въ
оръженото въстание в стра
ната,

Отношенията между ЮКП и 

Коминтерна (II)аз “•

Кому и истичес ката партия
в Югославия настояваше о- 
ще в самото начало на 
ръженото въстание да изне
се пред световната обществе 
пост характера, същността и 
специфичните условия, в ко
ито бе организирана и пове
дена освободителната борба 
в Югославия. Тя правеше то 
ва чрез предаванията по ра
диостанция „Свободна Юго
славия“, която работеше в 
Москва, а чиито предавания 
се подготвяха по материали 
на Коминтерна, получени от 
Централния комитет 
ЮКП. С избухването 
станието и постигането 
първите военно - 
ки победи

различните активности и по
хвати на партизаните в Сър
бия: за
чните управления, военнора- 
зузиавателни и други 
мости, за извършени дивер- 

на съобщителните ли
нии, за акциите на окупира

ните градове, както и за съ
здаването на нови органи на 
властта.“

„Партизанските борби 
Сърбия все повече приемаха 
вид на народно въстание ... 
Ние подготвяме основаване 
на народен комитет на осво-

генералния секретар 
на Ю)КП Йосип Броз Тито 
съобщи на Коминтерна, че 
народните маси са разочаро 
вани от водачеството на бив 
ши7е граждански партии; че 
ЮКП мобилизира всички си 
ли на борба срещу разпалва 
нето на шовинизма и срещу 
окупатора, което е съставна 
част на борбата за свобода 
н равноправие на народите 
в Югославия, а което може 
Да ее осъществи „само на 
оазата на братско роазбира- 
телство между всички наро
ди в Югославия“.
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на
на въ-

на в отноше 
нията между ЮКП н Комин 
терна и Българската работ
ническа партия (комунисти) 
представляваше македонския 
въпрос, където подготовките 
за вдигане на народно въста 
ние ставаха в специфични 
условия. Към това много до
принасяше и държанието на 
някои ръководители на БРП 
(комунисти), които след не
посредствената анексия на 
Македония от страна на фа
шистка България, работеха 
за присъдпняване на партии 
мата организация иа Македо 
нпя към България. Имайки

политнчес- 
иад окупаторите 

и неговите слуги и сътрудни 
ЦИ в Коминтерна пристига
ха известия, които ясно гово 
реха какво става на бойно
то поле в Югославия. Така в 
известието от 17 август ЦК 
иа ЮКП съобщава ма Коми
нтерна, че партизанските бо 
Рби и саботажи в Сърбия се 
засилват

АШЕ0Р1ШВЩ0Р
ШМОКТНО

п

Т«
нето „а ноВвЪиТемскиРИСТИГа-
пления. „Към края на август 
1941 година ЦК на ЮКП съ- 
оогцава на Коминтерна за

Факсимиле на вестнициТЯ — от съюзническите страни 
събитията в Югославия

за
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Бзседа с Живоин Николич-Бърко

Кой не е слушал за него? 
Кой не знай славния партизански комен

дант, народния герой, Живоин Николич — 
Бърко?

Като дете, слушах приказки за него. За 
подвизите на партизаните от Църна Трава . 
Мечтаех тогава да видя този славен комендант ...

Тези дни ми се удаде случай да беседвам
с него.

Живоин Николич-Бъркс. Същински 
нец. Непосредствен, приятен за разговор, дру
желюбие, 
няколко

наше-

гостоприемен, сърдечен. Макар че 
години е в пенсия — постоянно го 

посещават журналисти, общественици, 
ви земляци__

примири с това. Организира така наречената 
юлска офанзива. Целта на тази офанзива бе
ше ясна и конкретна — пълно унищожение 
на партизанските отряди и изобщо движение
то в Лужница, Църна трава и Пчиня. В тези 
военни действия неприятеля потегли срещу 

огромни сили. Бяха тръгнали в потеря 
пети български фашистки корпус от Скопие 
и първи корпус от София, областните полко
ве от София и Скопие и полицията. С неприя
телските войски командваше лично генерал 
Михов. Те бяха десет пъти по-числени от на
шите войски, а при това — и много по-добре 
въоръжени. На неприятеля му беше до осво
бождаването на главната съобщителна арте
рия на Балканите — линията Ниш — Солун 
и беше решил на всяка цена да се разплати 
с партизанските войски и да освободи тази 
линия. От друга страна, с освобождаването 
на тази линия, се откриваше възможност за 
безпретпятствени действия и на фронта, който 
се откриваше в Гърция.

От тукашните хора получихме све
дения, че срещу нас са се надигнали огромни 
неприятелски пълчища. Искат да ни обкръ
жат и унищожат. Тръгнали бяха войски от 
Горна Джумая, Скопие, София...

Непоносима юлска жега...
Първи и втори батальон на южноморав- 

ските отряди и кумановските партизани се 
намираха на Герман и Страцин. С нашите 
партизани се намираше и българския парти

занин взводния командир Кирил Марков-Зла- 
тан. Български фашистки бронирани части 
полека-лека се показваха на Чупино бърдо, 
напираха откъм Герман, Козяк, св. Илия, Вес
на кобила, действуваше и авиация. На Герман 
се беше изкачил и един български конен 
полк.

него-

И пред един такъв славен и силен воин 
човек просто се слисва и не знае за какво
първо да го попита. За щастие, бях си набел
язал два въпроса: Вашия най-тежък 
войната и — най-щастливия ден?

Живоин Николич-Бърко беше 
същински воин. Нащрек. Веднага разпали:

— Имах много тежки дни в борбата. Но 
най-дълбоко се е врязало в съзнанието ми след

нас с
От всички старни ни обкръжаваха, но 

незнаеха точно къде сме. Ние, на първо вре
ме, имахме намерение да поемем към Петро
ва гора. Все още нямахме точна представа за 
неприятелските съединения. Не знаехме как
ва сила е тръгнала срещу нас. От Герман, 
през Козяк, се притаихме в мах. Калово, над 
Страцин.

... Нощ мрачна и дъждовна. Придвижва
нето на нашите части бе затруднено и пора
ди това, че беше лято и нощта беше кратка. 
Но трябваше да се действува. Бързо и енер
гично. Някак се изтеглихме в подножието на 
Чупино бърдо с една част от войските, а дру
га осатвихяю над Г. Търниче, като охрана на 
батальона, която да следи придвижването на 
окупаторските войски. На местните хора да
дох нареждане да разузнаят какво е положе
нието към село Горни Стайовац и Търгови
ще. За да можем, докато трае нощта, да се 
изтеглим от обръча. По това време ни съоб
щиха, че и от Сурдулица потеглили срещу 
нас неприятелски войски.

Окупаторските сили бяха заели господ- 
ствуващите височини. Командирът на охрани 
телния взвод Киро Ристич-Реля ме осведоми, 
че неприятелски сили напират откъм Чупино 
бърдо. Нощта, нашата закрила в такива мо
менти, си отиваше. Как да се спасим? Беше 
вече ясно, че става въпрос за голяма офанзи 
ва. Как да се изтеглим от обръча, в който сме 
загащени, а да не дадем жертви на непрн- 
теля?...

ден от

и този път

ното събитие.
Старият воин за миг се пренесе на бой

ното поле.
— Беше 22 юли 1943 година. Намирахме 

се в Горна Пчиня. В тази част на Сърбия 
бяхме създали свободна територия, която се 

Бесна кобила, Св. Илия,простираше между 
Козяк, Герман и Чупино бърдо. Това беше 
едно и от условията за пристигането

начело с Християн Тодоров
на маке

донските другари
Карпош. Той доведе македонските пар- 

Южноморваските отряди в две гру-
ски
тизани в 
пи. '

развитие на народоосво- 
тази част на стра-

Светкавичното 
бодителното движение в 
ната вбеси неприятеля. Той не можеше да се

В края на този месец, партийната дейност на дото
гавашното ръководство, с ре 

за изключването 
на Шаторов от партията и 
призва македонските кому- 

„да подкрепят герои- 
борба на останалите 

народи в Югославия, които 
се дигнаха на ?ъс™"и<~' 
След упорита бороа ЦК. на 
ЮКП и партийното членст- 

Македония срещу кон- 
полити-

БРПподкрепата на ЦК на 
(к) Методи Шаторов-Шарло, 

секретар на Цок> 
райнинския комитет на КП 
Македония, искаше партийна 
та организация в Македония 
подчини на Българската раоо 
тническа партия. След реди
ца предупреждения за анти- 
партийната, шовинистическа 
и контрареволюционна дей
ност на Шаторов, ЦК на 
ЮКП, желаейки да запознае 
Коминтерна за положението 
в Македония, отправи на 4 

1941 година док-

Съвещание в син
диката за прила
гане на конститу
ционните аманд- 

мани XXI, XX 
и XXIII

щението В тези съдбовни минути — реших: тръг
ваме към Горни Стайовац. Лично излязох да 
наблюдавам положението. Имах що и да видя 
от всички страни пълзяха неприятелски вой
ски. Претръсваха дърво и камък. От подножие 
то на Чупино бърдо през Г. Стайовац трябва
ше да се изтеглим в една горичка, а оттам 
да поемем към Жеравиио. Това беше риско
вана операция, защото съществуваше опасност 
неприятеля да ни открие и да ни нападне от 
всички страни. Реших да се разделим в две 
части, и тичешком, наведени над земята, да 
минем през селото, долината, полянката — и 
хванем гората.

Когато минавахме през Г. Сайовац селя- 
гледаха. В гор 

било пълно с фашистки войници! Но, ето, ние 
безшумно н незабелязано се изтеглихме. При 
това, всеки миг бяхме готови за борба, ако 
неприятеля ни открие...

Това стана към 10 часа, преди пладне. 
Най-критичното мина.

Успяхме да изпреварим неприятеля и да 
се изтеглим без да загубим нито един боец. 
Изтеглихме се в гората над Стайовац. Оттам 
наблюдавахме. Неприятелските войски пре
търсваха ниските гори към Козяк, Петрова 
гора, Търговище ...

Вечерта селяните от Стайовац ни подари* 
ха няколко агнета. Изпекохме ги и ги ядох* 
мс без хляб, а след това изморени от дългия 
път си отпочинахме. А на утре ден започнахме 
диверсии на линията Ниш-Скопне...

... Ето този ден беше най-страшния ми 
ден от войната.

И днес когато си спомня за това събитие 
ме обвзема страх. Срещу десет пъти по-силен 
неприятел, въоръжен до зъби — успяхме да 
се изтеглим. Да го изиграем, а след това от
ново да му нанасяме удари... Чувствувах се 
радостен и щастлив, че намерих изход от 
обкръжението.

Деня след спасяването от обръча беше 
най-щастливия ми ден...

тогавашен

нисти
ската

во втрареволюционната 
ка на Шаторов и настояване 
то на ЦК на БРЩк) партий- 

в Македо-

синдикаленОбщинският
съвет в Бабушница взе ре
шение към края на този ме
сец да се организира 
щанио с председателите 
първичните организации 
синдиката, директори 
предприятия и учреждения, 
ръководители на счетовод
ството, секретари на пред
приятия и учреждения, пред 
ссдатсди на работническите 
съвети, представители па 
другите обществено - иолити 
чески организации и на 06- 
хцинската скупщина на кое
то ще бъдат разгледани за- 

на синдиката във

съвс-
ната организация

се присъедини
накъм насептември ния да 

Българската работническа 
Комии-

ната махалакойто между другото, 
ПК

1Ш иите в почуда нилад, в
се казва, „Македонският

поддържа връзки 
с КП на

(коум нисти),партия
терна към края

решение партийната ор- 
Македоиия да

ЮКП.

августнаотказа да
с нас и се свърза 
България още в началото на 

на Македония, 
иска да дойде 

на ЦК

взе
ганизация в 
остане в състава наокупацията 

Шаторов не 
на тройната покана 
на ЮКП в Белград на засе- 
дание, на което ще се разгле 

на Македония.

остане в Ю-„Македония да 
гославия по 
И целесъобразни причини.

борба сега се во- 
немските и итали- 

и техните

чисто практични

дачите
връзка с провеждането 
конституционните амандма- 
ни XXI, XX и ХХШ. Освен 
това но съвещанието ще се 
разисква за проекто - обще
ствения договор за насочва
не на разпределението 
дохода И на личния доход в 
стопанските 
ските дейности.

На съвещанието ще бъде 
разгледана и информация за 
стопанското развитие на об
щината, по-нататъшните ме
роприятия за стабилизиране 
на стопанството и решава
нето на проблемите на пели 
квидността в стопанството.

Основната на
ди срещу 
ански окупатори 
агенти. Главно средство на 

е партизанското 
Това движение

жда въпроса 
Отказа и да разпространява 
възванието на ЦК на

акция, дал ди-
ЮКП

борба сега 
движение, 
сега се развива

с призив на 
ректива да 
жието на

се предаде оръ- 
властта и зае ста- 
съветска Македо- 

на Червена-

II»
на догослав-

и под ръково- 
Югославия“.

на август на

и извънстопан-ска територияновище за
нания и очакване дство

Към края 
1941 година бе формиран По 

комитет на ЦК

Ние изключих-та армия.. 
ме Шаторов от редовете на 

саботаж на крайнински 
на ЮКПза Македония начело 
с Лазар Колишевски. Пред 

партийно ръководст
во стояха крупни задачи.

партията зарад 
акциите, зарад 
тн..

Два дни по-късно, с отворе 
но писмо, ЦК на ЮКП запо
зна

шовинизъм и

новото
А* Матея Андоновчленове на пар- Боголюб Илиеввсички 

тията в Македония .с анти-
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Намерен ли е лек против язва В босилеградското транспортно
предприятие:

ПАЦИЕНТИТЕ СА МНОГО ДОВОЛНИ ПОВИШАВАТ ЗАПЛАТИТЕ, А 

НЯМАТ ПАРИ!— Аптекарят Захари Сотпрон пече шест години работи пьрху усьпр- 
шсиствувансто на попия лек. цех: с 45“/о и средно 

заплати по 1.500ческия 
сега те имат 
динара.

На работниците и ремонт- 
цех бил изтласуван про

цент от 30»/«, с което сетят- 
нитс им заплати възлизат от 
1.350 — 1.440 динара. За от
белязване е, чс и тази кате- 
го рия работници добри е 
застъпена в работническия

чс няма да ми бъде нсобходи 
ма операция.

Лекарите в здравния дом в 
Босилеград чрез амбулатор
на практика са се уверили в 
задоволяващия ефект на но 
вото лекарство Те вече пре
писват па болни от язва.

Последна дума за това ле 
карство обаче трябва да да
ла г компетентните научнр-мо 
днцнискн институти.

Комунистите 

търсят 

ревизия на 

правилника

Вече три години в 
аптеката в Босиле
град се продава лека 
рство срещу язва. Па 
циентите твърдят, чс 
новото лекарство би 
ло твърде успешно. 
Мнозина ни заявиха, 
чс с ползването му

са успели изцяло да 
се излекува ти няма 
нужда да се подлагат 
на хирургически опс 
рации.

Откривател на то
ва лекарство е апте
каря Захари Сотиров 
Върху него той рабо 
ти вече шест години.

пия

съст.
Направени са ооаче недо

пустими разлики при оста
налите категории работници,

преди всичко, при кондук- 
торитс. Макар, че мнозинст
вото от тях имат средно оо- 
разование тези работници и 
досега с аимали най-малки 
заплати. Съветът е решил за 
платите да им се увеличат 
само със 7%. Па тоя начин 
заплатите им се движат от 
620—860 динара. Подобно е 
и с шофьорите от творния 
цех. При тях е изгласувано 
увеличение с 10%, кято оз
начава средна заплата от 980

В. В. аПри мнозинството работни 
ци в босилеградското тран
спортно предприятие сега съ 
щсствува недоволство, създа 

| депо с решението на работ- 
: ничсския съвет да се пови

шат заплатите, но не но една 
къв критерий.

Именно работническия съ
вет па предприятието взел 
решение да се повишат зап
латих на всички заети сред
но с 27%. Трябва да се до
бави, че с решение на същия 
съвет преди няколко месеци 
заплатите са увеличени с 
11%.

Тоя път обаче работниче
ския съвет, който е съставен 
предимно от шофьори на иъ 
тмическия цех взел да „крои' 
увеличаването на заплатите 
без определни критерии, а 
на общо незадоволство на от 
делии категории работници 
в предприятието. Така се и 
стигнало до положение най- 
много да се увеличат запла
тите на шофьорите от пътни

Отначало пациентите по
пулярно нарекли лекарство
то „руски прашък“. Сотиров 
му дал името „Бпзмопат”. 
Можем да кажем, че то е 
съставено от седем вещества 
известни, засега само на ап 
текаря Сотиров.

Дали фактически е памере 
но лекарство, което ще за
мести хирургическия нож в 
отстраняването на язвата — 
тази опака и масова днешна 
болест?

Пациентите, конто боледу
ват от акутна н хронична яз 
ва или пък имат възпаление 
на дванадесетпръстното чер 
во н са ползвали това лекар 
ство заявяват, че им е помог 
нало много. С ползване на , 
3 — 4 дози болките преста
ват нормализират се патофи- 
зиологическите функции на 
болния и в повечето случаи 
се стига до пълно изцелява 
не на болестта.

В Боснлеградска община 
над 50 болни са ползвали 
това лекарство и при 60 до 
70% от тях язвата е изчезна
ла изцяло. По такъв начин 
те са се спасили от хирурги
чески интервенции. Между 
тях е имало и тежко забо
лели.

Посредством пациентите за 
тоя .лек все повече се уз
нава и вън от Босилеградс- 
ката община. Сега мнозина 
болни го ползват в Скопие, 
Прилеп, Сурдулица, Аеско- 
вец, Враня и други .места.

Беседвахме с няколко па
циенти, които са ползвали 
лекарството.

Асен Берков, шофьор в тра 
нспортното предприятие в 
Босилеград:

— Седем години боледувах 
от язва и употребявах всич
ки известни у нас лекарства, 
но без успех. Преди една 
година, два месеца употребя

динара.
При административните 

служещи заплатите са пови
шени средно с 22%.

НЯМА ОПРАВДАНИЕ ЗА 
ТАКИВА РАЗЛИКИ

След това заседание на 
работническия съвет в ко
лектива на предприятието е 
създадена твърде лоша атмо 
сфера. За създаденото поло
жение тези дни разисква и 
партийната организация в 
предприятието. Тя заключи, 
че е нужно да се ревизира 
решението на работничес
кия съвет.

Знаейки финансовото със
тояние и възможностите на

вах това лекарство и от то
гава се чувствувам здрав. С 
рентгенстка снимка е устано 
вено, че вече не боледувам 
от тази болест.

Милачко Митов,. служещ в 
ОС в Босилеград:

— Дълго време употребя
вам това лекарство и се чув 
ствувам съвсем добре. До 
преди имах непоносими бол 
ки и, въобще, нямах апетит 

Тодор Радованов, пенсио
нер от Босилеград:

— Двадесет години боледу 
вам от язва. Досега употребя 
вах различни лекарства, но 
не с много успех. Отпреди 
няколко месеца ползвам то
ва лекарство и още веднага 
се почувствувах по-добре. 
Ако продължи така вярвам,

Сурдулица
предприятието комунистите 
търсят да се намали проце
нтът, с който общо се пови
шени заплатите. Те критику 
ват работническия съвет, ко 
йто не е държал сметка за 
това.

Освен това партийната ор
ганизация търси да се на
правят корекции между от
делни категории работници 
в предприятието, като основ 
но се намаля тразликите. На 
кондукторите трябва да се 
повишат заплатите

ЛОШИ МЕЖДУС0БНИ ОТНОШЕНИЯ 

КОМУНАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ
В

През миналата седмица 
проведе съвмес

тно заседание с първичната 
организация на СК в Кому
налното предприятие в Сур- 
дулица. 
провеждането на плана за 
съвместни заседания на ОК 
на СКС и първичните органи 
зации на СК при стопански

те трудови организации, за 
което вече нашия вестник 
писа.
РАДИСАВ ФИЛИПОВИЧди 

ректор на комуналното пре
дприятие между другото ка
за, че първичната организа
ция е правела осем заседа
ния и почти на всички е ана 
лизирана работата и състоя 
ннето.на предприятието. Чле 
новете на СК били единни 
при гласуването на заключе 
ния, но при провеждането им 
пе е такъв случая, а никой 
не отговаря за такова дове
рие. Филипович подчерта, 
че някои членове на СК не
редовно присъствуват на за
седанията на първичната ор 
ганизация на СК и не пла
щат членския си внос. За 
приемането на нови членове 
в СЮК през изтеклия период 
организацията изобщо не е 
разисквала.

Общо взето, въз основа на 
разискванията би могло да 
се каже, че предприятието 
не е в лошо състояние, ако 
не започне дуел между две 
групи съществуващи в пред
приятието. На заседанието 
се видя, че в предприятието 
и група против директора. 
Отношенията между двете 
групи в предприятието са ста 
нали скоро непоносими.

Обективно наблюдавано 
неможе да бъде виновна, 
то пък права само 
страна. Ви нега 
те и до другите.

ОК на СКС

С това продължи защото
няма оправдание шофьорите 
да имат два и повече пъти 
по-големи заплати от тях — 
предлагат комунистите.

Директорът на предприяти 
ето Иван Стойнев 
ние ,че работническия 
най-много е сгрешил, когато 
е взел решение заплатите да 
се увеличат с толкова голя.м 
процент, които средства пре 
дприятието не е в състояние 

каза

е на мне- 
съвет

да осигури. Именно, 
той, било е възможно запла 
тите да се увеличат най-мно
го с 22%. За толкова 
вишени и цените на пътните 
оплети, обаче трябва 
има предвид — каза той, че 
са създадени и много 
разходи. Освен 
иа Стойнев, ако и последния 
динар се използва за запла
ти, тогава фондовете за въз
производство ще останат из 
цяло празни.

Директорът на предприяти 
ето е също така на мнение, 
че разлики в заплатите 
жду работниците трябва да 
съществуват.

са по

да се

нови 
това, изтък-

ме-

защото това 
стимулира труда. Обаче съ
ществуващите разлики са 
недопустими тъй като 
справедливи.. Като такива те 
пораждат недоволство 
циално наревенство.

са не
ин

едната 
е и до едни-

и со-

В. В.
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Почин н> Комуналния зввод
лни осигуровки в "Пирот Заседание на междуобщинсквта конференция на младежта в 

Димитровград ;
за социа-

Младите търсят своето място в 

стопанския и обществен живот
Задочните ученици и студенти 

- социално осигурени
Тези дни Комуналния за

вод за социални осигуровки 
в Пирот повдигна въпроса 
за правата на задочните уче 
ници и студенти. Досега за
дочните ученици бяха в не
равноправно положение с ре 
ловните, с изключение на- 
ония, които са заети и задоч 
но следват. Този въпрос е 
актуален, защото ■ ако не се 
разреши, младите все по-тру 
дно ще се определят за изу
чаване на занаяти. Ако оба
че се внесат само 20 дина
ра на месеца социална оси
гуровка за задочните учени
ци тогава въпроса би бил раз 
решен и тези ученици биха 
получили същите права, как 
то и редовните.

В разговора между пред
ставителите на Завода и об
щинските представители от 
Димитровград бе засегнат и 
въпроса за въвеждане на об
лагане на стопанството за ра 
ботниците и пенсионерите. 
То досега се заплащаше са
мо от личните доходи. Също 
така бе предложено зана
пред процента на социалното 
осигуряване да се взима от 
приходите на домакинство, а 
не както досега 
за всеки зает, с което про
цента значително се намаля
ва, а при това — и доходите 
на Завода.

ходите, които едно домакин
ство получава от стопанство Тези дни в Общинския ко

митет на ОЮМ в Димитров
град се състоя съвещание на 
междуобщинската конферен 
ция на ОЮ|М от Нишкия ре
гион.

Секретарите на общински
те организации на младежта 
от десетте общини обстойно 
разгледаха ролята на младе
жта в днешните условия и 
предстоящите задачи. От ана 
лиза, който послужи като из 
ходна основа за ризисква- 
ния, се вижда, че сътрудни

ци задължения за такава. И 
политиката на заемане на нб 
ва работна ръка често се слу 
чва младите да останат на 
последно място, въпреки* че 
е общоизвестно, че без това 
няма подмладяване на работ 
ната сила. Добре е, че сто
панските организации прие
мането на нова работна ръ
ка основават върху съответ
но образование, но се пос
тавя въпроса дали съществу
ващите професионални учи
лища задоволяват нуждите 
на младите. Затова се изтък 
на, че е необходимо да се ор 
ганизират и различни курсо
ве, семинари и други форми 
на професионално образова
ние на младите. Като става
ше дума за това образова
ние, в разискванията се кон 
статира, че в тия училища 
възпитателната дейност е за
немарена, и е наобходимо 
училищните планове и про
грами да бъдат подобрени в 
тоя смисъл.

чеството на другите общест
вено-политически и стопан
ски организации със Съюза 
на младежта не е било на 
завидно равнище. Макар че 
младежката организация е 
давала почини и предложе
ния за включване на млади
те в организациите на Съю
за на комунистите, досега 
съвсем малък брой са при
ети в редовете на Съюза на 
комунистите. Изтъкна се, че 
някои първични организации 
на СК с недоверие гледат на 
младежта, което говори за 
неразбиране условията, в ко 
ито живее и работи днешна
та младеж.

В разисванията особено вни 
мание бе обърнато и към въ
проса за участието на мла
дите в самоуправителните ор 
гани и се констатира, че мал 
ципа от заетите в стопански 
те и други организации уча
ствуват в техните самоупра- 
вителни органи.

то,

— доходите на едно дома
кинство да се облагат като 
цяло с определен процент и 
при изплащане на заплатите 
на всеки работник да бъде 
представена сумата, с която 
представена сумата, с която 
фондове.'

В. Г.

Накъде със земеделски
те произведения?

От година на година броя 
на жителите в Димитровград 
ските села намалява. Тези 
обаче, които са останали на 
село там трябва да живеят.

Тази есен нашите селяни 
не знаят какво да правят с 
производството. Картофите 
във Висок, овощията в Буре- 
ла и др. произведения — ня
мат пазар. Търговското пред 
приятие „Търгокооп“ след из 
купуване, на шипковия плод 
трябваше да мине към изку
пуване на другите земедел
ски произведения. Засега о- 
баче то не предприема ни-

Не трябва ли тогава някой 
тъкмо зарад това да се чув
ствува отговорен и с повече 
грижа да осигури пласмент 
на земеделските произведе
ния, защото именно такива 
продукти не' са излишек и 
по градовете.

Бе взето решение по про
блемите на младите по-об- 
стойно да се разисква на Ме 
ждуобщинската конферен
ция на Съюза на комунис
тите, която наскоро ще има 
заседание в Ниш.

Обществената дейност на 
младежта не получава и съо 
тветмо признание като фак
тор на обществено разви
тие така че младите губят 
воля за обществена дейност 
и често не приемат съответ-

отделно

(В. Г.)В. Г.

Участвуващите в разгово
рите предложиха обстойно 
да се разучи прилагането на 
практика на следните стано
вища: що.

Следствие на тези обстоя
телства селяните не могат да 
вземат пари за своите про
изведения, за да си купят 
промишлени стоки, 
си платят данъка. А

— социално ‘ осигуряване 
на задочните ученици и сту
денти.

а и да
данъка— облагите за социално 

осигуряване да обхванат до- е обществено задължение.

Специална комисия на Общинската скуп
щина в Димитровград

Осведомява Изглед от

Че Общинската скупщина е заинте
ресована за изработка на амблем на Ди
митровград.

Амблемът трябва да представлява 
черно-бяло и цветна и да съдържа 

най-характерни за Димитров-

без баняДимитровград
ски

Но тя не работи.

Хората с право се питат защо не 
се предприемат мерки тя да се по
прави, защото в града вече има към 
3000 работници и служещи. Извест
но е, че една баня би могла да рабо
ти с пълен капацитет.

В Димитровград ежедневно се из-ца в 
елементи 
град.

граждат нови жилища, магазини, но
ви улици. От малко градче, Димит- 

хубав съвремененГраждани, които искат да участвуват 
в изработката на амблема своите трудове 
трябва да изпращат до Общинската скуп- 

най-късно до 1. XI. 1971 година под 
амблема'’.

Избраният труд щс бъде изкупен по 
цена от 4.000 динара.

ставаровград
град. Това, от друга страна, влияе вър 
ху жизненото равнище, 
ществените жилища, в 
дно ще намерите и бани. Затова ди- 
митровградчаии са принудени да

Освен в община
шифър с обозначение „за частните тру

Крайно време е банята да се пу 
снс в действие. ..по

услугите на' градската баня.лзват В. г.
Странни* 5
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СУРДУЛИЦА

УЧЕНИЦИТЕ 

РАВНОПРАВНИ 

В САМОУПРАВ
ЛЕНИЕТО

Сурдулица
трябпа да съгласува програ
мната структура и програм
ното съдържание е нашето 
стопанско и обществено раз 
питие, което досега не беше 
винаги случай.

— И училищната мрежа и 
мрежата па факултетите тр
ябва да бъде съгласувана е 
предвиденото стопанско и 
обществено развитие на на
шата локална и по-широка 
обществено-политическа об 
щиост.

На 9 октомври се състоя 
втората специализирана кон
ференция на средношколска 
та младеж от Сурдулишка 
комуна. Покрай около 130 
младежи от Техничческия 
училищен център „М. Пня- 
де” и селско-стопанското у- 
чилнще „Йосип БроЗ ТИТО” 
от Сурдулица на конферен
цията прнсъствуваха и ДУ- 
ШАН АЧИМОВИЧ, член ма 
Секретариата на Републикан

вото на ОК на Съюза на мла 
дежта в Сурдулица, иначе 
председател на ученическата 
общност при Техническия 
училищен център „М. Пия- 
де” в Сурдулица.

Между другото, във встъ
пителното слово н живото 
разискваме се изтъкна че ра 
звитието па самоуправление 
то във възпитателно- образо
вателните институции изос
тава в отношение на самоу
правлението в областта на 
стопанството и останалите 
обществени дейности.

— Търси се ученическите 
общности да станат състав
на част на самоуправителния 
организъм в училищата и да 
равноправно с преподавате
лите си и представителите 
на обществото решават за 
вътрешната организация и 
работата на училищата, а 
не какт одо сега да бъдат са
мо заинтересовани фактори, 
изравнени с обществените 
организации, които могат са 
мо с предложенията си да 
се обръщат до самоуправи- 

телните орган в училищата.

Накрая се взе решение с 
встъпителното слово, изнесе 
но на Конференцията и за
ключенията на същата да се 
запознаят .младежите-учени
ци в Техническия училищен 

и селскостопанския

Предложените изменения и 
допълнения па Закона за сре 
дните училища и предвиж
дат такова нещо. По такъв 
начин числото па представи 
телите ученици в училищни 
те съвети ще нарасте чув
ствително. И в учителския 
съвет ще влезнат като пред
ставители учениците. Апало- 
гнонатова, трябва да ссфор 
мира ти класови съвети и 
съвети по паралелките.

— Училищната реформа

център
техникум и преподавателски 
те съвети с цел да вървят в 
крак с училищната рефор
ма, а ученическото самоуп
равление да издигнат на по-
висша степен.

М. В.
ската конференция на Съю
за на младежта в СР Сърбия 
и РАДИВОЕ МИЛОШЕВИЧ, 
председател на комисията по 
образование при Република
нската конференцията, при- 
съствуваха и представители 
на обществено-политически-

о
о
2
о
оте организации Общинската 

образователна общност, ня
кои

а

н
трудови общности и 

АЛЕКСАНДАР ПОПОВИЯ, 
съветник в Просветно-педа
гогическия завод във Враня.

о.е
н
<я

Встъпително слово на те
ма: „Училищната реформа и 
ученическото самоуправле
ние в средните училища” из 
несе СТАНИША РАДУЛО- 
ВИЧ, член на Председателст

2

-------------------------------------------------------------------------------------- ----- -------------- -------

Божичката кооперация след 

интеграцията с „Враня“
АКЦИЯ ПО СЪБИРАНЕ НА 

ШИПКОВ ПЛОД
Учениците от 

училище „ИВО ЛОЛА-РИ- 
БАР” от с. КЛИСУРА 
ведомствените училища наб
раха 9.700 кгр. шипков 
и по тоя начин 
25.220 динара, тъй 
всеки килограм земеделска
та кооперация от Клисура 
мм заплати по 2,6 динара.*

Спечелените пари през 
зи година ще се изразходват 
за организиране на екскур
зия до Белград. В екскурзи
ята ще участвуват около 180 
ученици и 10 преподаватели 
от 11 до 14 т. м. По такъв на 
чин през тази година учили
щето ще се издължи на 
ниците и за предишните го
дини.

основното та-
с под-

от първи май тази го- Изкупуваието на добитъ
ка върви нормално. Само 
през последния меоец е из
купил над 500 овце и над 
100 говеда. Цената на овце
те е от 5 до 6 динара а 
говедата от 5 до 7 динара и 
телета до 10 динара за кило 
грам. Започна и изкупуване
то на сено.

Комбинатът г 
много хубав магазин 
сени стоки, в който работят 
нон-стоп двама магазинери, 
а наскоро Се очаква откри
ване на още един магазин

железария за да компле- 
тират всички стоки.

много производители на кар 
дина се интегрираха земеде- тофи като им дали картофи 
леката кооперация „Единст- и тор и сега се показват из- 
во“ и ПИК Враня. В Божи- вънредии резултати. Напри- 
ца остана само един цех — мер кооперантът Петко Ран- 
трудовата единица с ръково гелов е произвел над 2 000 
дител АНАНИ ВАСИЛЕВ кг картофи. Сега ще започ- 
бивш-вд директор на „Един- не изкупуването на картофи 
ство“, докато останали слу- както от коопераитите, така 
жещи отидоха във Враня. и от останалите производи- 

Разговаряхме с Василев и тели. 
с магазинерите Павле Стан- Комбинатът е планирал въ 
чев и Петар Борисов и сер- рху 30 хектара площ да 
витьора Иван Алексов за ус
ловията на работа, за осъ
ществяване на

плод 
спечелиха 
като за

учена
Това не е за пръв път тру

долюбивите ръце на клисур 
ските ученици дд наберат 
такова количество 
плод. Те вече

М. В.

шипковоткри един 
за сме- на ред ред по 

вече години държат рекорд 
по набрано количество

по
сее овес, пиварски ечемик и 
картофи за семе. Много 

и девойки ще намерят 
временна работа. Комбина
тът намали таксата за пол
зване

же- шип-
ков плод в сурдулишката и 
съседните й комуни.

интеграцион- ни
ните планове и др.

Всички са съгласни с т: 
че работата е подобрена, 

че заплатите са по-добри, че 
изкупеният добитък 
се изплаща.

това, През последнитена пасбищата за едър 
добитък от 10 на 8 динара, а 
за дребен добитък от 6 на 4

години
училището с получените 
ри е набавяло

Може да па-веднага се каже, че ин
теграцията започна да дава 
първите си положителни ре
зултати.

нагледни сред 
ства и инвентар, а една мал 
ка част е давало във

динара, а от друга страна 
са набавени около 6 тона из 
куствени торове за наторя
ване на пазбищата.

Василев казва, че веднага 
след интеграцията комбина
тът започнал да кооперира с

вид на
възнаграждения на 
нилите плана ученици.

преизпълВладимир Харизанов
Страница 6
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Срещи и разговори т

Земеделецът Стоимен I 
Васев е недоволен

СЕЛСКОТО 
СТОПАНСТВО 
НЕ Е В 
РАВНОПРАВНО 
ПОЛОЖЕНИЕ С 
ПРОМИШЛЕНОСТТА

Новини ОТ 

Тлъминската 

кооперация
Стоимен Васев

най-добрите 
ски производители в с. Гор
на Лисина. Единственото му 
занимане е в тоя отрасъл. 
Без каквйто и да било до
пълнителни приходи той оси 
гурява егзистенцията си 
ключително с помоща на зе 
меделито

е дени от 
селескостопан- Според него само така ще 

спре миграцията на селското 
население от 
краища, което напуска земе
делието и отива в други 
пански отрасли.

планинските

сто-

НАБРАНИ 90.000 КГ ШИПКОВ ПЛОД!из-

и животновъдст- 
По това се отличава 

от мнозина други селскосто 
пани не само в

Тази есен тлъминската земеделската ко 
перация ще осъществи абсолютен рекорд 
в брането на шипков плод. Макар, че из
купуването още не е завършено в коопе
рацията разчитат, че общо ще бъдат из
купени 90.000 кг шипков -плод.

Най-много шипков плод коопераци
ята е изкупила от училищата. Тоя път тя 
е добре организирала изкупуването във 
всички основни училища в общината. На 
тях кооперацията е заплащала 3 динара 
по един килограм, а на останалите пред
лагани 2,4 динара.

Цялото количество шипков плод ко
операцията ще изсуши в собствената си 
сушилня, а след Това ще го продаде на 
„Юголек" от Белград.

В кооперацията се надяват, че тази 
акция ще им донесе голяма печалба.

вото.

селото си, 
и изобщо в комуната, ко 

ито главния си поминък тър 
сят в сезонна строителна ра 
бота.

но

о
со

Поради тези причини брсед 
вахме с тоя производител и 
потърсихме отговор на въ
проса: какво е неговото по
ложение като селскостопа- 
нин, от какво не е доволен 
и какво предлага. Отговори
те му предлагат изводи за 
положението и на всички 
други планински производи
тели, които все още имат до 
верие в земеделието и не го 
напускат.

Личният паспорт на нашия 
събеседник изглежда така:

Той е на 65 гоидини и има 
още двама работноспособни 
члена в семейството си. Как 
каза има 55 гоидини трудов 
стаж. В земеделието е започ 
нал да работи още от десет 
години. В случая да е рабо
тил обществена работа до се 
га би бил два пъти пенсио
нер.

«
5
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ГОЛЯМ ИНТЕРЕС ЗА РАЗПЛОДНИТЕ 
СТАНЦИИОСИГУРЕНИЯТ ДОХОД 

СТАВА С МНОГО ТРУД
Стоимен правил изчисле

ния и твърди, че производ
ството на един килограм ръ 
жено брашно го коства не 
по-малко от 10 динара. То
ва е главната причина, че 
хората напускат селското сто 
панство и стават предимно 
професионални строителни 
работници. Защото един до
бър строителен работник има 
само с една такава успява за 
половин година да си зара
боти хляба. При земеделците 
това е невъзможно. На жи
вотновъдството Стоимен гле 
да с по-голям оптимизъм, оба 
че не е доволен с изкупните 
цени, които не са в унисон 
с покачването на цените на 
пример на промишлените

Тлъминската кооперация има три 
разплодни станции с четири бикове, от 
които един от симентална, а три от мон- 
тафонска порода.

Животновъдите от тлъминските села 
проявяват голям интерес за разплодните 
станции. Сега те редовно привеждат тук 
добитъка си.

Резултатите от това вече са налице: 
подобряват се породите на добитъка, а с 
това и пряката полза на животновъдите. 
Поради това в кооперацията са на мнение 
и занапред разплодни станции да се от
криват нови там, където има условия а 
такива не съществуват.

Под условие ако успее да 
продаде стоките си, с-полу
чените средства Стоимен пър 
во заплаща данъка си. За 
него, и за други облаги го
дишно той заделя 2.300 ди
нара. След това заплаща ра
ботна ръка, която е ползвал 
на имота си.

Това, което му остава 
предпочита неговото жизне
но равнище. В случая обаче 
— казва Стоимен това са мал 
ки средства. Защото, според 
него доходът от селското сто 
панство в планинските край 
ща, какъвто е и горнолисин 
ския е малък поради пове- 
чето обстоятелства: неплодо 
родност на почвата, невъз
можност да се прилага ме
ханизация, недомък на рабо 
тна ръка и др.

Притежава десет говеда, 
55 овце, 100 декара имот, от 
който 10 декара овощни гра
дини.

ТРУДНОСТИ С ПЛАС
МЕНТА -

— Не купувам онова, за 
което имам условия да го 
произведа — казва Стоимен 
Но за да повиша жизненото 
си равнище нужно е да про 
изведа повече стоки, за ко
ито е необходимо да се оси
гури пласмент.

И имено тук настават тру 
дностите — изтъква Стоимен 
Загубите са показателни, ко 
гато не успееш да продадеш 
това, което произведеш. Ето 
защо той е недоволен от се
гашното състояние на изку- 
па. Той поставя съвсем опра 
вдаемо въпроса защо не се 
изкупват овощията, ракията, 
зеленчуковите произведения 
и др. Счита, че не става въ
прос за недоим7>к на пазар, 
но за конкуренция, която ста 
ва с внасянето на същите сто 
ки, които произвежда и на
шия селскостопанин. — Вно
сът разваля пласментът на 
нашето производство — изтъ 
ква той. Изход от това поло
жение той вижда в съответ
ните мерки, които трябва да 
превземе държавата.

Например той поздравлява 
последните мерки на Съюз
ния изпълнителен съвет, ко
ито с помоща на регрес да
ват по-голяма възможност за 
ползване на минерални торо 
ве. Това обаче е една мер- 
ка, а необходими са още ре 
лица други, с които да се 
насръчи селското стопанство 
и да се доведе в равноправ
но положение с останалите 
стопански отсрали, а специ
ално е промишлеността.

сто
НА „БОБЕШИНО" СЕ СТРОИ 

ВОДОПОИЛИЩЕ
ки.

В. В.

Със собствени средства кооперация
та строи водопоилище на просторното па
сище в „Бочешино". То ще се ползва за 
нуждите на кооперацията. Тя тук вече 
организира угояване на дребен добитък, 
а занапред се готви да предприеме и уго
яване на едър и дребен рогат добитък. 
Условия за тази полезна акция съществу
ват.

Димитровградско
внесе 456731 дин. в. в.

Според сведения на Социалистическия съ
юз в Димитровград до края на септември, ко- 
гато изтече срока за внасяне на заем за лини
ята Белград — Бар — в Димитровградско са 
внесени 456 734 динара. Стопанските и други 
трудови организации от фондовете си са вне
сли 141 000 динара. Работниците от промиш
лените предприятия и служещите от всички 
ведомства в града — 304 120 динара. Като по
дарък са внесени предприятия, граждани, вк
лючвайки и ученическия динар — са внесени 
11 614 динара.

в записването на за-

електрифицирането на селищата си.в
В. Г.
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клатушкат хора. бавно ми 
наяат леки коли и умоли
телно искат път.

Но пътят
от клатушкащите се, 
ито току-що са напуснали 
масите и зачервили гре
бени, ръкомахат и се про
викват с онова самочувст
вие,

А той зелен бе, момче, зе 
лен.. . Щом пипа, дето не 
му е работа..."

Сборяните се смеят, ча
шите им се допират и ти- 

звъият. А темите се ре 
дят една след друга за 
ориза и лука, за каналите 
и за двеста и четиридесет 
те кила жито на човек. . .

И никой не се сеща да 
нита какво става с/конкур 
са за седмицата на гората 
или кога ще излезе първия 
том ма енциклопедията. 
Никой не говори за свобо 
дни стихове и не ругае мо 
дернизма.

Вън, на пруста, се бори 
чкат деца и надуват бало 
нчета, които при издиш
ването си свирят дълго и 
пронизително. През про
зорците се вижда улица
та, по която вървят и се

НАШ РАЗКАЗ •— Дпа-три стръка меру 
дийка, и нищо не се усе
ща— дава съвет един от 
гостите, който след мал
ко ще съобщи нова реце
пта против кръвно наляга 
не и ще принуди некол
цина да си я запишат.

е задръстен
ко-НО С ЕСЕНТА иде и 

друго време — времето 
на яденето и пиенето, на 
новото вино и сватбите. И 
на тия дългочакани и шум 
ни селски празници, иарс 
чени есенни оборовс.

Както винаги, първи са 
■ жените. Щом зажълтеят 

тополите във и във възду
ха замирише на есен, те 
натоварват чергите на сд- 
ноколки-колички и ги от
карват на Осъма да ги пе
рат. Шумът на бързеите 
се изгубва сред лая на бу
халките, угасналите цвето 
ве на бреговете изведнъж 
се съживяват от проснати 
те на съхнат пътеки и ки
лими, губери и одеяла, ще 
дро нашарени с всички 
багри от палитрата на ссл 
янката-тъкачка.

В къщи същата тази се
лянка, която зиме мята со 
валката, а лете не изпуска 
мотиката, сега държи чет

те души. За това свидетел 
ствуват многобройиите ку 
ки и ченгели край стени
те, макар вече и ръждя
сали. Но това е било от
давна. Сега площадката 
работи само за Първи — намесва сс жената на 
май, за Девети септември здравеняка, — че не виж- 
и за сбора. И в тия праз- датс ли, всеки деи стават 
ници на ченгелите увие- катастрофи, 
ват късове от бракуваните 
с протокол двукопитни, 
посрещнати от възторже
ните овации на накляка-

хо

което имат само еи-— Оставете тия дяволии
тите.

когато се 
и на площада за-

По-късно, 
мръкне 
свири музиката, тук-таме 
из локвите ще има някой, 
който ще се опитва да й 
приглася. Ще има 
който ще заспи под звезди 
те, а на сутринта ще го 
намерят озъбен.

Ще има всякакви. Без 
такива неща не може.

Иначе с какво ще запо 
мним времето на есенните 
сборове!

Вярно. Стават. И 
последната, с ония пияни 
ловци. . . Да хукнат след 
един заек с кола и — 
буф1 — от моста.

— Нс е заек. Лисица би

тази
друг,

лите кучета.

Впрочем наклякали ку
чета няма. Повсчсто от 
тях са също горе, в дру
гия свят, макар и отлете
ли от други площадки, а 
тия, които са успели да сс 
отскубнат от лапите на са 
нитарнитс органи, отдав
на са изгубили надежда, 
чс от тази постройка с 
мътни прозорци и тревя- 
сал праг да падне нещо. бслята.

ло.

— Заек! Аз говорих с 
братовия сии на единия. 
Той работи при нас. Мно 
го способен мъж, техника 
та му сс удава. В неделя 
се ожени, преди да стане

Не тема: Ученикът в семейството

VI. Системата на ученеГеорги Мишев
В.) По-раио, или пред час, глобално 

или учене на частиПАК ЗА ЕСЕНТА Системата па ученето об
хваща и въпроса: дали е по- 
добре да се учи по-рано, по- 
дълго време (разпределено 
време за учене) или непосре 
дствено пред отговаряне на 
час, на изпит (неразпределе- 
но-съсредоточено учене)?

Досегашните научни изсле 
дваиия показват, че по-добре 
е да се учи по-дълго време. 
Това ще рече, че трябва да 
се учи същия ден, когато ма 
териалът е обработен в учи
лището. защото тогава най- 
лесно се помни. А ако не се 
учи най-бързо се забравя. 
Така че за следващите дни, 
ако се учи веднага, остава 
знанията само да се препов
тарят и упражняват.

В началото преповтаряния- 
та трябва да бъдат по-чести, 
а след това в по-дълги пау
зи, за да не се забрави нау
ченото, понеже преповтаря- 
нето осуетява забравянето.

Отговорът е съвсем прост: 
първо се прочита целият 
урок; след като сме разбра
ли в общи черти съдържани-

ката-баданарка и белосва 
къщата. Стаите са опраз
нени, миришат на дюли и 
на прясно жито и на още 
една миризма, която оста 
ва след баданарката — 
миризмата на чисто.

Мъжете помитат дворо
вете и слизат в мазите да 
правят
Всичко е на мястото 
Бъчвата се спотайва в ъгъ
ла като биволица, побра
ла в търбуха си сто и пет
десет литра вино. Остана
лото е в друга бъчва, но 
тя не се вижда, защото е 
зад къщата 
Ще я приберат тук 
мине комисията.

В ъгъла край биволица 
та лежи тумбесто малаче 
— черничево буре с лан
ска ракия, оцветена с кло 
нкиот ябълка. И то 
сбора.

В селото 
сбора, всичке е „за сбо
ра".

Само кооператорите не 
губят надежда и сега си 
тръгват оттук, понесли г 

. един пръст още топлите 
овчи плешки. От обора.

Утре рано ще станат сто 
панките да наговтвят ня
колко вида гозби и дока- 
то се въртят около тенд
жерите, ще поглеждат с 
едно око към улицата — 
не е ли подранил вече ня 
кой съборянин. Но сборя
ните знаят кога да дойдат 
— един час преди обеда, 
за да има време да опитат 
греяната ракия и туршия 
та от кисели пъпеши.

Стаята неусетно се из
пълва с гости. Масите са 
постлани със стари вестни 
ци и единствено заглавия
та във вестниците оразноо 
бгазяват вледката. Защото 
всичко друго е червено. 
Червени са и каните и ча
шите, червени са гозбите, 
плувнали в мазнина. Заче 
рвена е кората на дебелия 
мек хляб и лицата на ве
че сръбналите сборяни.

Първите разговори са 
за това, кой как е дошъл 
дотук.

— Кой бе, ловецът ли?
с — Не. Братовият му 
„ син. Той работи при нас.

ето му, сетне се къса на „ча
сти“, но така, че тези части 
за себе си да представляват 
известни смислови и съдър
жателни „цялости“. Един по 
дълъг урок се разделя на две 
-три и повече части, в зави
симост от големината на уро

Главите са размътени и 
трудно контролират гласо 
вете. Каните бързо пресъ 
хват, но домакинът 
набито око забелязва то-

има
ка.

ва и вече слиза към маза- По-нататък процесът на уче 
не тече по следния 
заучва се първата част, па 
се повтори; след това се за- 
ушва втората, па се повторят 
първата и втората заедно; 
па се заучва третата, па се 
повторят първата, втората и 
третата — пак заедно. И та
ка редом — всяка част се 
научва поотделно, като при 
повторението всичките' се 
свързват в цяло. Но 
само един от начините 
се уши „на части“, тъй като 
ученикът при учене може да 
комбинира. Едно е обаче съ- 

на части 
на учени- 

да на-

инвертаризация. та.си. начин:
— Вземайте, не се сра

мувайте! — кани стопан
ката и досипва гозби по 
чиниите. Па не придиряй 
те. . . Яхнията е без ориз.

— Ядеме, ядеме! — ка 
зват сборяните и не лъ
жат. — А за ориза не се 
тревожи — навсякъде е 
така.

— Наша Събка ми доне 
се две кила от града. Там 
го давали с картон) но 
един техен приятел. . .

— Само с приятели! — 
отсича здравенякът. — Се 
га е времето на приятели-

в листника, 
като

това е 
как

Следователно — по-добри 
резултати се постигат ако се 
постигат ако се чете по-дъл
го време, а материалът се 
разпределя за всеки

ществено: деленето 
на урока спомага 
ка по-леко и по-бързо 
учи урока.

чака , лен, с 
малки разстояния между пре 
повтарянето на материала.

С дадените отговори на 
поднгнатите въпроси, всъщ
ност, не сме изчерпали всич- 
кие начини и възможности, 
по които детето се въвежда 
в процеса на обучението. Да
деното тук е без 
да стане незаменим 
Посочените

всичко чака
Не без значение е накрая 

и въпросът: дали е но-добре 
материалът да се 
цяло (глобално) 
части

учи като 
или пък на

те!Разправят, че преди го
дини, като се върнал от 
Франция синът на Деша 
Паламарката, майка му 
го попитала:

(партитатнвно)?По всичко личи, че той 
оратор

на трапезата. Щом става 
дума за магазинери, той 

ка започва разказ за един 
имал

претенции
ще бъде главният Теорията 

ворят, че в долните
рецепт. 

отговори на повд 
гнатите въпроси с само по- 
голям сноп

и практиката го-
класове 

училище (I до 
е да се учи на

на основното 
IV) по-добре 
части, а

— Аз имам мотор 
зва един здравеняк, навля 
къл вълнена фанела с ви
сока яка като на Серван- 
тес.

светлина— Защо дойде бе, Тана 
се, нали

върху 
тревожещите ро 

дитедите въпроси как 
им да постигне

парещите и
пишеше, че там 

било много хубаво?
,,Т1Т * г°Рн,гге (V до
VIII клас) и в средните — 
като цяло.

магазинер, който 
дълбок джоб

детето 
по-добър ре- 

се прилагат та-
и на края

— Но защо да идвам го тикнали в дранголни- 
с мотор? Само да гледам! ка: „Отива баща

— За сбора зудтат. Ако
ка, както сме ги описали, и 
то последователно и систе
матически, безпорно 
няма да изостане.

казал
Обаче, при по-труден и по- 

Обемен материал 
те и в

той.
му да го 

види. Казва на пазача ко-
и в долни- 

горните класове на 
основното училище и в сред 
ните училища, както 
лувисшите и висшите 
лища, може да се 
комбинация

Два-три дни преди Ран- 
геловден и в старата каса 
пница настъпва раздвиж
ване. Тя има много споме
ни, тази касапница. Ако 
съществува задгробен св
ят на животните, тук ще 
е една от главните площа 
дки за отлитане на техни-

Страница 1

— Защо? — питат наи
вно немоторизираните. успехътго да повика.

и в по- 
учи- 

прнложи 
на тези мето-

Но не бива— Защото сборовете не 
са за

— Какъв ти е той ? — 
пита го оня. — Брат? Син?

Ох, де да беше 
— казва старецът. — Да 
беше червен, да беше пе- 
нбен, оранжев, кафяв.

Аа се забравя, 
ученик, който 

ученето — са 
да очаква за- 

успех, без оглед 
ще избере 

И коя метод ще приложи.

че само оня 
сериозно хване 
мо той може 
бележителен 
кой от

мотористи — отго
варя им „Оервантес'\ — 
Навсякъде вардят син ДИ.катад-
жии: карат те да им ду
хаш.

Все пак, нерядко си зада
ваме въпроса: как да 
„на части“?

начините
се учи

Слободан Василев

братство 15 ОКТОМВРИ 1971



Првсвето ж КУАТУРД » ИЗНУЕТВП
В гораолисинското основно училище

УЧИТЕЛИТЕ ОТСЪСТВУВАТ
— Занапред няма да 
бените трудодни

се заплащат загу-

■ ■ ■■ II■ ■ !! ■ I
1И КЕ

*И| Художествени изложби

Акварелите на Богдан Николов в Белград
Гори?. Аисинг

•От 27 септември до 8 ок
томври, тази година, в худо
жествената галерия на на
родния университет „Весе
лин Маслеша“ в Белград, на 
шият акварелист, инак жур
налист на вестник „Братст
во“ Богдан Николов устрои 
самостоятелна изложба на 
акварели.

Всъщност, това е втора са
мостоятелна изложба на Бо
гдан Николов през последна 
та година — първата бе ус

троена в иишкия Дом на ар
мията.

Откритата изложба на ак
варели в Белград предизви
ка интерес сред любителите 
на живописното изкуство, 
тъй като Б. Николов, верен 
на реалистичната живопис с 
начина на израза си внесе 
известна свежест.

Мотивите, които бяха „за
снети“ от Б. Николов, глав
но са черпани от околност
та на Димитровградско, Ни-

шко, както и сръбските сре 
дновековни манастири, кои
то побудиха интерес на Сръ
бската патриаршия.

Изложбата посетиха изтък 
нати художници, членовете 
на Комисията по изкуство 
на културната общност, уче
ници от основните и средни
те училища, нашенци в Бел
град, както и многобройни- 
любители на живописта.

На последното си заседа
ние трудовият колектив 
горнолисинското основно у- 
чилище разгледа два важни 
въпроса: как да се

твуване от работа, което не 
е аз потреби на училището 
да не се заплаща.
За ИНТЕРНАТА ЩЕ СЕ НА
МЕРИ РЕШЕНИЕ

на

спречи
масовото отсъствуване от ра 
бота от страна на учители
те и второ, как да се уреди 
въпроса с интерната. Интер
натът е открит, но фактиче
ски още не работи.

В отчета на директора на 
училището Любен Иванов бе 
изтъкнато кой колко пъти е 
отсъствувал през учебните 
дни от началото на тази го
дина от сега. Общо 20 про
светни работници от това 
училище в посочения период 
са отсъствували 103 трудод
ни! Това ще рече — всеки е 
отсъствувал най-малко по 
пет дни. Или през цялото 
време в училището не е 
работел един преподавател.

Според директора, същес
твуващата тенденция за ма- 

отсъствувайе е съвсем 
това

Макар, че е изминал цял 
месец от началото на тази 
учебна година, въпроса с ин
терната в това училище не 
е бил уреден така както сле 
два. Именно на учениците, 
които са решили да живеят 
тук не са осигурени, ни най- 
минимални условия. Те били 

не себе си.

Ст. Н.

* * *оставени сами 
Сами се справяли с трудно
стите при липса на учениче
ски стол и други необходи- ято също ми хареса. Обаче 

сега изложените картини са 
нещо извънредно ...

Аз като преподавателка 
често водя учениците на из
ложби. Обаче на тая излож
ба наистина има какво да 
видят и да се наслаждават 
на прекрасните пейзажи от 
Сичево и Погановскн мана
стир, на древните манасти
ри Жича и Студеница ... Аз 
съм на становище, че изку
ството трябва да бъде разби 
раемо. Да бъде близко на хо 
рата.

любов към красотата на ху
дожествените произведения, 
може да бъде от полза за 
правилното естетично възпи
тание на учащата се мла
деж. Ако си припомним как
во ни говори марксистката 
естетика и думите на Ленин, 
чс изкуството трябва да бъ
де в служба на, народа, тога 
ва не ще н съмнение, че ние, 
които приемаме и провежда 
мс тези иден във всички об
ласти на обществения жи
вот, се застъпваме за такова 
изкуство, което е близко на 
народа. Това изтъквам, за- 
щото именно изложбата на 
Е1нколов е много добре при
ета от публиката, която не
говото реалистично изкуст
во напълно доживя ...

живоин николич -
БЪРКО; генерал в пен
сия:ми неща.

Дотогава колективът ще 
бъде длъжен с необходима 
сериозност да се отнесе към 
създаването на условия, ну
жни за живота на децата.

Трябва да се изтъкне, че 
интерната при това учили
ще има голямо значение. Еди 
нствено той за по-дълго вре- 

може да бъде решаващ 
фактор за съществуването на 
училището. Защото тук 
слото на учениците е в се
риозен упадък, което преди
звиква и тревога сред прос
ветните работници да не за
губят работните си места.

Но ако интерната добре се 
уреди посредством него ще 
се привлекат на училище и , 
значително много отдалече
ни ученици.

— Интересна изложба. Ха 
ресват ми мотивите от Сиче- 

Поганов-вачка клисура и 
ски манастир. Познавам тия 
краища и художникът 
колов е успял хубаво и вяр
но да ги предаде...

Ни-

сово
поради 

място да се говори дали 
отсъствия са оили оп 

кои-

показателна. 
има МС РОСАНА РАДОВИЧ, пре 

подавателка в работии- 
университет 

ро Салай“ и поетеса:

всички
равдани. Има учители, 
то и по 27 дни отсъствували 
от работа!

В разискванията 
на, че има много отпуски по 
болест, а някои има съмне- 

Оили и необхо-

чи-
„Гго-ческия

се изтък- много хуба-— Наистина, 
ви картини. Просто съм 
ненадана колко

СЛОБОДЛИ ВАСИЛЕВ, 
педагог:из-

много др. 
Николов е напредвал от ла- 

Гледах и миналогодиш- 
му изложба в Ниш, ко-

ния дали са 
дими. Обаче това трудно се 
доказва и изключително за- 

етиката на лекари-

— Считам, чс само такова 
което буди емо-изкуство, 

цип, смисъл за хубавото М, А.ни.виси от натате.
Сериозни забележки бяха 

отправени и по адрес на оне 
зи просветни работници в 
колектива, които са членове 

на об-
ЗАЕМ ЗА Б.Б.

на различни форуми
ществено-полигическите ор
ганизации в комуната и ка- 

масово отсъству- 
ват. За някои в разисквани- 

изтъкна, че при всеки

Учителите и учениците от 
основното училище „25 май“ 
в Божпца събраха 6.000 
нара за изграждането на ж. 
п. линията Белград—Бар, от 
конто 5.100 са заем, а 90 по
дарък. Учениците събраха 
250 динара като свой скро
мен подарък за линията. Най 
-много дадоха преподаватели 
те Надежда Стаменова, Рад- 
мила Маркович и Борис Ва
силев по 1.000 динара, дока* 
то останалите дадоха но 200 
до 500 динара. Преподавате
лите Снма Раигелов, Любен 
Мнхаилоп дадоха по 100 ди
нара подарък.

АН-то такива

ята се
избори настояват да влезнат 

После,в някоя организация, 
когато отсъствуваг, си полу 
чаваг пътни и лневии, а в 

където са загу-училището; 
били часовете, нс им се пра

на заплатите.вят задръжки
Тези въпроси и досега са 

съот-били регулирани със 
ветен училищен правилник, 
но същия нс е изцяло ировеж 
дан. Ето защо и покрай тол
кова много отсъствия всички 
учители си получавали 
ни заплати.

Занапред обаче няма 
бъде така. Трудовият 
гив взе решение всяко огсъс

пъл-

да В. Харнзаноиколск-

Страннц* Е
197113 ОКТОМВРИБРАТСТВО



Срещи » разговори

НАУЧНАТА РАБОТА ИЗИСКВА ЛЮБОВ, 
ВСЕОТДАЙНОСТ И ТРУД

високаОтлична игра 

победа
„А. Балкански“ — „Враня“ 

31:15 (17:9)
малка „тайна": 

шест ме
Заварихме го у лома* При 

него имаше някакъв роди
тел, дошъл да му даде съвет 
какво да предприеме, та да 
подобри успеха на детето си. 
За момент разговорът им се- 
кна, а сетне отново продъл
жи непринудено, пропит с 
взаимно доверие. Когато ро 
дитслят стана и си тръгна 
окуражен, а ние му съобщих 
ме защо сме дошли, започна 
се опъва като човек, който 
своя труд и своите успехи 
счита за нещо най-естестве- 
ио.

Всъщност, тази скромност 
пи принуди да си послужим 
с едни малък „трюк": напра
вихме му „забележка", че 
жилището сц е превърнал 
във „втора канцелария“.

— Понякога се налага да 
приема родители н тук —от 
говори Василев. — Като кон 
султант по педагог»шеско-псн 
хологнчески. въпроси впиаш 
се старая да създала атмос
фера на взаимно доверие, от 
кровеност и искреност. За
туй мястото не се подбира: 
може това да стане на ули
цата, в канцеларията или в 
къщи — все едно. Нашият 
призив е дълбоко човешки, 
а не чиновнически. Затуй не
дей да се изненадате акоей- 
сега се позвънни на врата
та или телефона и някой друг 
родител започне да говори 
за мъката, която го пари.

— Може ли да знаел» от
къде идеята за научна рабо
та, при наличие на обелша- 
та работа и твърде отговор
ната задача, която изпълня
вате?

— Преди всичко, не става 
Дума за идея. Научната ра
бота е последица на последо 
вателност, задълбоченост и 
отговорност. Тя изисква лю
бов към специалността, коя
то изпълнявате, всеотдайност 
и огромен труд.

— Кое беше решаващо да 
се определите за защита на 
дисертация върху проблеми- 

тРУДОвото възпитание 
в семейството?

Според мен, семейство- 
.то и занапред ще си остане 
решаващият фактор във 
питанитео на подрастващите 
поколения. То е 
може би, двойно 
училището, тъй като учени
кът двойно повече от свобод 
ното си време прекарва в 
къщи.Особено, когато става 
дума за трудовото възпита
ние.

Училището като институ
ция с длъжно да даде необ
ходимите знания. И то ги да
ва. Но ако ученикът няма 
трудов навик, ако условно 
казано, няма трудово възпи
тание, той ще се отнесе към 

•този знания пренебрежител
но. Ето защо у мен се роди 
мисълта да издиря с какво

крия една 
защитата завърших 
сеци предсрочно, което също 

лтат на задълбоченосте резу 
в работата.

— Освен чс публикувате 
у нас в научни, педагогичес
ки и други списания и вест
ници и дейно сътрудничите 
в педагогически списания в 
ИР България, какви са пла
новете Ви за по-нататъшна 
научна работа?

— Искам да подчертая, че 
и занапред редовно щепубли 
куиам научните сведения, до 
конто идвам. Особено редов 

ще сътруднича в „Брат- 
>", „Другарче“ и „Мост",

време гледахме иеравноправ 
на борба, а голмайсторите 
на домашните дойдоха до 
пълен израз. В тази част на 
играта Милев и Соколович 
напълниха мрежата на песи 

вратари Тричкович

) 0 октом-Димйтровград, 
ври. Игрището на основното 
училище. Времето хубаво и 
слънчево. Зрители 300. Съдия 
Г1. Продевиу 8.

„А. Балкански": Н. Гюров, 
Соколович 6, Милев 7, Мил
чев 1, Гогов 3, Д. Гюров 3, 
И. Симов 3, Г. Пейчев 4, Гсо- 

3, М. Симов 2, Найде
нов, Пръчков.

ОР „Враня“: Тричкович, 
Рашсвич, Павлович, Д. Сте- 
фапович 4, Сслкофер, Б. Сте* 
фанович 4, Марянович, Сто
ил кович 4, Милойкович 2, 
Томич 1, Павлович и Н. Сте- 
фанович.

Седемметрови иаказател-^ 
ни удари: „А. Балкански“ (з
— 2 използвани), „Враня“ (7
— 4 използвани). Изключени 
на по 2 минути Соколович 
(„А. Балкански“).

С извънредна игра домаш
ните хандбалисти просто де
класираха отбора на „Враня“ 
От самото начало домашни
те хандбалисти наложиха 
свой стил на игра и предво
ждани от извънредния Ми
лев немилосърдно пълнеха 
мрежата на вранянци. В от 
делни моменти беше това'иг 
ра на котка с мишка, а де- 
примираните гости след фу- 
риозното начало на домаш
ните играха бавно и много 
несвързано. В първото полу-

гурните 
и Н. Стефанович.

Във второто полувреме съ- 
само един отоор 

Гоститещ-ествуваше 
— „А. Балкански“, 
се предадоха и беше въпрос 
само с каква разлика ще за
губят мача. Резултатът от 
шестнадесет точки в полза 
на „А. Балкански“ не и исти
нско мерило за отношението 
па силите, а вранянци може 
ха да загубят с още по-голя-

ргисв

но
ство
защото считам, че като при
надлежащ към българската 
народност допринасям с то
ва за културната й афирма- 
цня и общия напредък.

Същевременно, планове 
имам много. И сили смятам, 
че имам, но времето недос
тига. Все пак мисля, чс още 
по-задълбочеио ще се зани
мавам с проблемите па семе 
йиото възпитание, а по-спе
циално на трудовото въгшта 
пие изобщо, не само в ссмсй 
ството, но в училището, об
ществената среда и пр.

— Какво бихте препоръча
ли на онези които биха или 
са се определили за научна 
работа?

— Преди всичко, Енгелсо- 
вата аксиома: „Трудът е... 
първото основно условие на 
целия човешки живот... той 
е създал самия човек”. Сле
дователно, всеки, който иска 
да създава и да се занимава 
с научен труд, трябва да си 
създаде огромен трудов на
вик^ и обемни предзнания. 
Разбира се, и да притежава 
способност за научно-изсле- 
дОвателска работа, както и 
готовност от лишаване с 
много удоволствия. С една 
дума — да има себеотрица
ние и воля за работа...

Предупреждението, което 
ни даде в началото се осъ
ществи: изведнъж рязко звъ 
нна телефонът. Обаждаше се 
развлънуван женски глас, ко 
йто питаше за съвет какво 
да предприеме, та да подоб
ри детето й успеха си.

Консултантът по педагоги
ческо-психологическите въп
роси, Слободан Василев, да
ваше напътствия с уверен оку 
ражаващ глас...

ма разлика.
Играта не беше добра. Гости 

те разочароваха димитров
градската публика. И досега 
хандбалистите на Димитров
град играеха с вранянци и 
винаги имаха трудности в 
играта. Този път обаче те 
играха слабо както никога 
досега. В отбора на домаки
ните всички заслужават пох 
вала и трудно е някой отдел 
но да изтъкваме. Всички ли
нии „работеха“ отлично. Ре
зултат от всичко това е и 
високата победа. Съдията Пе 
тър Прелевич от Ниш авто-

Слободан Василев

може семейството да съдей- 
ствува на училището в овла 
дяването иа знанията и 1сак 
това го прави. А аз повече 
от десет години живея с тоя 
проблем и си възложих не 
само чрез теоретично обяс
нение, но и експериментално 
изследване, да установя, по
точно да проуча, кое има 
решаващо в семейството за 
трудовото въпитание на уче 
ннка.

ритетно води този иначе 
твърде спортсменски .мач.

С. Кръстич

Последна победа
„Свобода“

(Вучйе) 85:77 (42:38)

— Узнаваме, че Вашата за
била блестяща. Кажещита е 

те ни нещо повече за това. 
— Вярно е, че защитата беше 
на висота. Системата на за
щита на софийския универ
ситет е такава, че по нея ре
шават всички професори и 
доценти на факултета. Но 
струва ми се, че тя и не мо
жеше да бъде слаба, с оглед 
на факта, че подготовките 
се провеждат в по-дълъг пе
риод, при постоянен надзор, 
контрол и помощ. Бих искал 
да кажа, че благодарение на 
безкористната помощ от ст
рана на научния ми ръково
дител, професор Гавраил Хру 
санов, завеждащ катедрата 
по педагогика в софийския

Т. РД1Х)|Ц“53

те на
Димитровград, 

ври.
парк, времето слънчево и ху 
оаво. оригели: 4Ш. Съдии: 
ганджелович (Пирот) и ио- 
ванович (пиш;.

„свооода--; ганчев 16, Ми
лев ю, неткович, колен, Ди
митров 6, Георгиев, Михаи
ловци а а, Иванов 4, петров 
п, СОКОЛОВ 18.
„1. гаикович *: Кръстич, Ми 

тич 4, михаилович о, плич
10, АЮОИЧИЧ 04, МИЛКОВИЧ
1А, ганджелович 6, петрович 
и Станкович.

по-доора „прощавка” не е 
могло да се направи. И цен
трална сръоска дивизия в 
последната среща оаскетбо- 
листите на „свооода“ от Ди
митровград устроиха на сво
ите

10 октом- ли“ от релсите играчите на 
„Т.Райкович" и насмалкода 
дойде до инциденти. Домаш 
Ш1те още веднаж показаха, 
че са и отбор с големи въз
можности. От самото нача
ло на мача, баскетболистите 
на „Свобода“,държаха игра
та в свои ръце и диктуваха 
темпа. Но в началото не ус
пяха да поведат с повече то
чки. На полувреме се отиде 
с резултат 42:38.

Началото на второто полу 
време донесе извънреден ба
скетбол. С бързи контраата
ки домашните само за няко
лко^ минути направиха „за
пас” от няколко точки. След 

умело пазиха преиму
ществото си. Имаха и те из
вестни кризни моменти, но 
в тези моменти Ванчев и Ми 
хайлович довеждаха 
те в отчаяние.

В отбора на димитровгра- 
дчани похвала заслужават 
всички момчета. Но най-до
бри, все пак, бяха Ранчев, 
Милев, Михаилович и Пет
ров. В отбора на гостите от
лично игра Илич и най-ефи
касния играч на мача Люби- 
чич.

игрище в 1 р адския

въз

отговорно, 
повече от

университет, аз се справих 
блестящо с възложената си 
задача. Дори мога да ви от- Ст. Н.

АФОРИЗМИ ЗА КНИГАТА това

верни привърженици при 
ятни моменти. Те напълно 
заслужено победиха канди
дата за второ място — отбо
ра на „Т. Райкович“ от Вучйе. 
Гостите бяха дошли в Дими
тровград уверени, че лесно 
ще победят, защото само по
беда им даваше възможност 
да участвуват в квалифика
циите на влизане в по-висш 
ранг на състезания.

* Много печатни ' 
произведения оставят 
печат в душата ни 
за цял живот.

* Книга без чита

тел — е планина без 
туристи.

безсмъртие на авто
ра, а не той на нея.

гости-

* Пишете това, ко 
ето най-трудно ви се 
отдава, за да спасите 
читателите.

* Много често зад 
йероглифите се крие 
най-богатото съдър
жание.

* Книга с окъсани 
листа представлява 
обрулено дърво. Обаче

обременени от важността на 
мача, баскетболистите от Ву 
чие некоректно се отнасяха

* Науката е слън
це само за зрящите.

Съдиите този важен
водиха с малки грешки, но 
изобщо коректно завършиха 
своята нелека задача.

мачК. Драгнева
* Книгата създава

към домашните играчи и пу 
бликата. Отличната 
димитровградчани „изхвър-

игра на

С. Кръстич
Страница 10
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Тежка победа Интересни новини

»Граничар« (Драгоман) - »А. Балка- 
нски« 2:3 (1:1) Дали учените ще намерят 

общ език за междупланетар- 

ните комуникации?
Димитровград, 8 септем

ври, игрище на „А. Балкан
ски". Теренът

10 минути, 
инициативата взеха домаки 
ните. Не след дълго — Пей
чев, в 11 минута изравни ре 
зултата 1:1.

След това се разви 
правна борба. Шансове 
отбелязване на 
и двата отбора, но до края 
на полувремето не ги изпол
зваха.

Във второто полувреме го 
стит,е от Драгоман имаха пъ 
лна инициатива и превес в 
играта. В 53 минута, след 
груба грешка, гостите пове
доха с 2:1. Не след дълго о- 
баче, от една контраатака, 
Пейчев изравни резултата 
на 2:2.

И когато се очакваше, че 
мача ще завърши наравно 
— в 82 минута Г. Пейчев от 
беляза победоносния 
„Асен Балкански“ 
сложи край на неизвестност

а след това
подходящ за 

игра, времето хубаво, 
дия: Слободан 
(8). Голмайстори: Пейчев 
11,67 и 82 минута, а за „Гра
ничар" — Станоев в 5 и Але 
ксандров в 53 минута.

„А. Балкански": Милич 6, 
(Н. Гюров 6), Сотиров 7, Фи 
липов 7, Петкович 7, А. Пей 
чев 8, Илич 6, (Войнович 6), 
Манов 6, Кръстев 8, Д. Гю
ров 7, Г. Пейчев 9, Пешич 7.

„Граничар": Михалков, Бо 
янов, Найденов I 8, Боянов 
II 9, Найденов П 7, Георги
ев 7, Тошев 8, Александров 
7, (Димитров 6), Мишев 6, 
Станоев 9.

Съ- 
Филипович

в равно-
за

гол имаха

На симпозиума на учените, със
тоял се в ерменския град Пюракан 
били изнесени предложения за от
правяне на компютери и телевизи
онни снимки във вселената с на
деждата свръхинтелигентните орга
низации на другите планети да ги 
забелязат и схванат.

На тази международна конфе
ренция предимно са застъпени съ
ветски и американски учени, но има 
и учени от Великобритания и някои 
други страни, които изучават възмо
жностите за установяване на връзки 
със същества извън нашата планета. 
Американските учени на тази кон
ференция описаха своята програма 
„Циклоп” за изследване на областта 
на микровълните за евентуално ре
гистриране на сигнали и поръки от 
вселената. Те напомнят, че планове

те за комуникациите са високо раз
вити цивилизации засновани върху 
предпоставката „за високо интелек
туално механизирано общество".

Ако това предположение излезе 
вярно, хората биха могли да преда
ват във вселената не само пулсира
щи сигнали, но специални програми 
за извънземни електронни компюте
ри, както и телевизионни снимки.

Съветският учен Н. Петрович е 
казал, че търсейки връзка с извън
земните цивилизации, ние „може би 
гледахме книга, чийто език не знаем', 
т.е., език на междупланетните кому
никации. Петрович счита за възмож 
но далечните цивилизации да пре
дават твърде къси радиопредавания 
във вселената. Тези предавания, по 
негово мнение, са толкоз къси, че не 
могат да се хванат с днешните уре-

След интересна игра фут
болистите на „А. Балкански" 
с голяма мъка успяха да по
бедят отбора на „Граничар" 
от Драгоман. (НР България). 
От самото начало на играта 
гостите от България наложи 
ха остър темп и вече в 5 ми 
нута отбелязаха гол. Нати
скът на „Граничар” потрая

гол за 
и с това

та.
Съдията Филипович добре 

води мача.

Симеон Манов

Пред конгреса 

на културната 

акция

ДИ.

Първите училища в Сърбия: 

малко знания, много бой
За ония, които към края 

на осамнадесетото столе
тие се учили в Сърбия, то 
гава турски пашалък, път 
ят до науката, а преди вси 
чко до писмеността, не е 
бил лесен. Много данни 

за това е оставил Вук Сте- 
фанович Караджич (1787 
— 1864), реформатор на 
сърбохърватския език, ко
йто в своя много плода- 
вит живот преминал нео
бикновен обществена стъ
лба — от козар до член 
на европейските академии 
на науките и известни нау 
чни дружества.

Въпреки това, че Кара
джич започна да учи пър
вите букви в своето родно 
село Тършич, край Лозни 
ца, за което е ползвал раз 
творен барут във вода и 
зрели къпини,
„редовно'' школуване е за 

в самата Лозни-

те често се намирали в не 
подходящи занаятчийски 
работилници 
тук оставали от сутрин до 
вечер. Училищната „про
грама'' е съдържала най- 
много четене и това „на 
глас”, и затова от викане 
нищо не е можало да се 
разбере.

-В правилата на учили
щата е било включено и 
нещо, за което и самия 
Вук по-често си спомнял 
в живота — боя. За тази 
,педагогическа' мярка бил 
определен и едни ден в 
седмицата — събота след 
обед
биел всички ученици. То 
зи обикновен „меню” от 
биене получавал всеки уче 
ник безразлично дали го 
е заслужили или не е.

Учителите са могли да 
закрият училището когато 
си искали, безкаквито и

да е задължения към уче
ниците. Така Вук, след за 
криване на училището в 
Лозница, минал в манас
тира Троноши (който се 
намирал недалеч от Тър
шич).

В този древен манастир 
възобновен през 1834 го
дина, след частично осво
бождение на Сърбия, шко 
луването на бащата на но 
вата сръбска литература 
не е било по-малко орга
низирано. Както е Вук по 
късно писал, манастирски 
те ученици първо са били 
козари, овчари, свиняри, 
работили си на земята, а 
след това — учили. А след 
като Вук бил научил всич 
ко онова което тук можа
ло да се научи, неговите 
родители бързо го върна 
ли в Тършич, където. до 
заминаване на понататаш 
но школуваии бил козар.

КУЛТУРАТА като съставна част в развитие на 
самоуправителното общество, материалните основи 
на културата, междуособни отношения между сто
панството и културата, културата на село, разпро
странение на културата, училището като фактор за 
културния напредък — само са някои теми и проо- 
леми, които ще се разглеждат на предстоящия Кон
грес на културната акция който ще се състои от 28 
до 30 октомври тази година в Крагуевац.

Що е култура — това се знае. Но, какво е „кул
турна акция“, защо заправо „конгрес“ на 
ция в Сърбия, какъв е смисъла на тези нови идеи

това на мно

децата

тази ак-

в традиционната културна политика —
го хора не е ясно.

Може би, затова, при обяснение на
Сърбия, която бе започ-

тази необи
кновена културна акция в 
нала още на 26 юни 1970 година трябва да се тръгне 

каза на неотдавнашната консул-от онова, което се 
тативна среща в Белград.

„За мен културна акция е 
улиците, които вместо названия 
бва да им даваме имена на наши видни личности 
от историята“ — каза един от участниците на това

и това, когато сме на 
имат номера. Тря-

когато учителя

съвещание.
„Културната акция трябва да се насочи и към 

изменение на практиката, според която например 
забавно-илюстрования печат и различни рото-рома

Иво Андрич“ — 
на това съве-

ИСГОВОТО

ни дават данък като — делата на 
каза друг участник в разискванията почнало 

ца. Това е било частно учи 
лище, подобно на учили
щата в Белград, Пожарс- 
вац, Крагуевац и дори в 
богатите села.

щаиие.
Предстоящия конгрес всъщност е израз на дъл- 

гогодишни нужди да се договорят всички "РСЛ<:та- 
вители в република Сърбия за насоките на по-ната
тъшното развитие на културата, да дадат преценка 
на досегашното състояние, да подтикнат нови сили 
в обществото в полза на културата и донесат кон- 
кретена програма за развитие в следващите пет го-

Ох пехЪк
За това е

РОДЕНИ: Верица от Димитровград, Йо
добиха син ванов Ннкифор и Гнгов Ани
Алексов Йоваи и Кърсти-сия от Димитровград, Митов 

па, (Бобан). Стефан и Джорджевнч Ма-
добиха дъщеря: лннка от Паскашия, Алексаи
Манчев Мирко и Татянадров Аидрея и Сотиров Ни- 

колиика от Желюша, Тодо- 
Цанич Радован и Райна ров Асен и Зарков Типа от 

(Миряна).

ВЕНЧАНИ:
Тричков Михаил и Велков ПОЧИНАЛИ 

Милена от Димитровград, Дена Иванов од Гоин Дол. 
Алексов Васил и Николов В. Г.

данни и самияоставил
Вук, който казва: „ако 
къде съществуваше в на- 
хията училище, тогава хо 
рата от околните села во
дят децата при майстора 
и му плащат на месец да 
ги изучава..."

Въпреки това че се ка 
сае за частни училища, 
условията, при които де

на са били

ня-

дини.
„подписване1*на общсстпен догопор^и верификация 

на всички организирани сили (Наташа).
на културните цели 
в републиката пред обществото.

Но, преди всичко, конгреса РУ;
само за вербал-

Лукавица, Иванов Аптапас и 
Костадинов Деса от Градина.

дово събрание на всички отговорни 
гаиизатори на културния живот не

културата и културното развитие, 
и задачи и дано изясняване за

но да се поемат всички задължения 
се допринесе за по-бързото развитие на и
социалистическата култура и пробуждане 
културни потреби на трудовия

на ■ цата се учили 
привлекателни. Преди 
чко, в тези училища — а

До пехЪкВСИ
човек.
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вно купатило, та тамън ми
слео некико и я да стурим
Ьирту од мене. С бабуту
по село саде се дърстимо.
Час чеша она мене, час

Ка оно и при тебея ню.
същото.

— Море кво купатило.
Тува това нема. Я и баба
та ка предърснемо при си

Разбра дека нейе кара-Свърну некня при свата 
ми у Димитровград. По-

новете у Белград та се окун>е, нсло сватат се купе пемо. Добре ама съга не-
чукну на вратата-никой се па си седо на столицу да мамо време, а и вану студ
не обаджа. Окну изполък га попричекам додека из — куде че идеш. Да идем
(ли йе град), па никой не лезне. Отворише се врата- тува при човеци у държав

та сватат гол ко од маййу.ма. Вану се за бравуту — ните станове и това не
вратата отворена. Улезо у тресе ее од студ. навел иде. Не можеш постоянокуйнуту и тамън да изо- главу да му се не цеди во да досацаш на човеци —кам „тува ли си бре, сва да низ гьрбинуту и не ви- и они си имаю работу. Ате", ка из другуту собу ди дека им човек у куи- нийе те тека с бабуту сгречуйем гласове. Погледа на нуту. йе.мо воду, легнем я у кори— Помози бог, свате —там на пенджарат на вра тото, а она ми посипуйе.обади му се я. Сепну сетата турено перде. Придо Посръчкамо се ка ми омъдо вратата, а отут се уока он, па ка удари назад кне на гьрбинуту ял Мло-ло. Бре, мислим се неща. у собуту. Наето, — чуйем го жешку, ял млого сту-га ока — дай с неща дада ли па сваата и сватат дену воду, ама па си сенеща се сръчкаше у старе се загърнем има човек у пригледуйемо.године. По йедно време куйнуту. Нема — нема из

лезоше двойицата из со-сватат изока кока га колю — Значи, свате коя си
буту.— У таранчук ти га, че н>и йе л>ул>йа залюлала

— Бре свате, па що неме шуриш ли с туя жеш- тая че ай и дол>ул,а. И наку воду — чуйем сватат си окнул дека си тува, не- ши дедеве и наши баще-пцуйе. ло се тека изрезили А
ве су се тека купали, па— Я не могу никико да овая моята ква си йе ша-

ти угодим — обажда се че се купемо и нийе. Ку-шава од време нейе ни за
сваата час ти водата патило у Димитровград чеключила.
леденица, час жешка. Оке — Одека сам па я свате буде за унуците.другога нека ти посипуйе. знаял дека и вийе у град
Цел век ти деверим и па се купете у корито. Я ми- А със здравийене могу да угодим. слим у град има и държа Манча с.р.
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