
Как иначе би било 
малцинствата 
та от

възможно да се изтегли тяхната култура 
винаги изолират и, в 

асимилация. Трябва, 
румънци, българи, албанци, 
тура като част

от фолклорните резервати, които 
същото време, и тъкмо зарад това, слабо защищават от опасност- 

по-нататък, да се облекчи действуването 
чехи. словаци и турци, без спънки и без резерви, да развиват своята кул- 

от културата на тези нации, защото и сами са част на тези нации. В същото време, 
се създават материални и обществени условия културите 

като част на културата в Сърбия и Югославия.

на другите нации унгарци.

трябва да 
афирмират на народностите да се развиват и 

(От доклада на Латинка Перович, 
секретар ЦК на СКС)____ X. .

ВрятстШ Изборите ■ СК на Сърбия

Укрепване на идейната 

и политическа 

ангажираност» ВЕ.СТНИК НА БЪ ЛГАРСКАТА НАРвДНОСТ 8С*Р ЮГОСЛАВИЯ *

Централният комитет на политическия живот на СКС, 
Съюза на комунистите на които определят съдържани 
Сърбия на последното си ето на изборите и задачите 
заседание разгледа предсто на комунистите в тях. 
ящите избори в организаци- Осъществяването 
ите на СК. Изборите трябва лата на стопанската рефор- 
да се проведат от ноември ма и занапред остава зада- 
до февруари идната годи- ча номер 
на. Значи, провеждат се пс организации на СК а ста- 
време на сложна обществе- билизирането 
но-икономически и политиче вото първа и непосредстве- 
ски обстоятелства, когато се на цел на цялата политичес 
полагат усилия обществото ка активност в обществото, 
като цяло по-нататък да се Развитието на самоуправле 
™^ЖраГИЗИра' Аа се пости' нието, на междунационални т промени в политическа те отношения
но ляСЪщевремен' шното изграждане на поли 
панствотп ИЗИРЗ И СТО' тическата система, след не
нието бе констатирано3“^ ОТАавнашните констнтущю 
изборите представляват по промени, също трябва

Ва п& Аа получат важно място в
ва тесните партийни рд™ УЯЛаТа активност< ко;то 
П°ч1ВеГв°е ЗНаЧе"Т, ИаАМИНа В̂рЪаРЗсеНаскСС
стшчовип6 На заеха Аа бъде вън от промените,
тбппттТ' пРеАстоящите които той самият подтиква 

ко*,Ф^РенЦШ1 не тр в обществото борейки се 
•чис^»ч«,х РеЛ11Шат' за-еамоуправ-леиие и дем<>

птк.и»п?Я ПО Таканаречени крация. Затова, с право се 
"РГа™а.ЦИОННИ пР°ме«и — очаква да допринесе за де- 

подобряване на работата мокра гизацията на отноше- 
за приемането в СК, нията в собствените си ре- 

г.гъо^е-трябва по ясно и по- дове сега, пред изборите, с 
а1._тоино А? определят лини широчината на акциите, ко

ла идейното и политиче ито предприема, със самата 
ско ангажиране на Съюза избирателна процедура, с пу 
на комунистите в предсто- бличните разисквания 
яащия период. Разбира се, програмите на бъдещите ак- 
всичко в рамките на поли-' цни, с утвърждаването 
гическата позиция на Съюза собствени критерий за тези 
па комунистите на Сърбия, акции. Защото от това >кол- 
коя го по демократически на 
чин с утвърдена и затова се
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Из уводната реч на Латинка Перович на Конгреса на 
културната акция в Крагуевац

на нача-

един на всички

Културите на народностите 

да се развиват и афирмират 

като част на културата в 

Сърбия и Югославия

на стопанст-

и по-нататъ-

литическо

за

на

ко в тези активности ще уча 
ствуват производителите, 
младежта, обществено-поли
тическите организации, са- 
моуправителните тела, ице 
зависи и успеха на онова, 
което СК предприема.

На изборната процедура 
трябва да предшествува ут
върждаване на ясни, преди 
всичко, идейни критерий за 
изборите. Тези избори тря
бва да допринесат за кадро
во обновление на СКС, за 
депрофесионализация на по
литическата работа, а съще 
временно с изборите трябва 
да се осигури такава кадро 
ва структура, която ще бъде 
в сътояние да поеме отгово
рност за оделотворяване ва 
двугодишната програма на 
бъдещите акции.

знае, че СКС никога не е ос
новавал социалния и поли
тически прогрес върху изо
станало стопанство, което 
работи в занаятчийски рам
ки, че борбата за икономи
чески прогрес никога не е 
схващал изолирано от бор
бата за самоуправптелни об 
ществеии отношения н че 
през изтеклия период даде 
своя пълен принос в борба 
та против националистичес
ките явления и пропгв наци
онализма във всички негови 
форми.

Имайки предвид всичко 
това, а преди всичко, поли
тическото значение и сми
съла на предстоящите избо
ри, Централният комитет на 
СКС посочи в заключения
та съществените въпроси в

ф На Конгреса на 
курлтурната 
главен доклад 
„Целите и функци
ите на културата 
самоуправителното 
общество и лерспек* 
тивите на развитие
то й в Сърбия", кой 

изнесе Латинка 
секретар

акция
беше

в

то
Перович, 
на ЦК на СКС.

вестника имясто във
състояние да поместим за 

ония
легитимитета на старо

то общество или социализ
ма.
националните култури това 
трябва да означава потиска 
не на една национална кул
тура в полза на друга и по 
дчиняваието иа една нация 
от страна иа управляващи
те кръгове ма друга нация.

Но самия факт, че култу
рата е национална все схще 

че е и свободна, 
културата 

на нейна национална днме 
изпя е
иичаване и затваряне. Л в 
самата 
когато

ПОРАДИ недостиг на 
чески възможности, не сме в 
нашите

на
В света иа нациите итова предаваме

на народностите.и зачитатели целия доклад
части, които се °™а"Т А° защото стаковишата по този 

се определихме, защ които същест-
доклада уясняпат някои дилеми, които 
* културата в нашите общини.

Ж. 3.За тая част
въпрос в 
вуваха във

коитоония стойности,
минат национални 

и потреби.
е в
могат да 
те граници

Бойците отновоСпирайки се върху култу- 
рата на народностите, лаг 
нка Перович каза: възмож-

СБО
без сво- 

Отказваие-

нС значи, 
Свежданото на

не е 
се осъществява

Естественза национал-
изхожда-„Говорейки 

ното в културата, 
ме оттам, че културата е о 

мярка на

в строя 

стр. 4
но да
бода иа културата 
бода иа народа, 
то от националния характер 
па културата води към ней- 

задушваие. Било това 
името на опия 

на кошо

път на нейно огра-
щочовешка и че е 
стойността на културата ни 

стойност, която 
за всички

национална среда, 
националното станеедин народ, 

тя може да има 
хора. Най-големият принос 
на едни народ в кула урата

ното
да става в 
начала, в името (СТР. 3)

I



ЦК на Българна

ската

Сменен главният редактор 

на вестник „Антени/ 

Борис Крумов
Стопанското 

сътрудни
чество със Сащ »■;; Ппмиина — грубо нарушаване на нар- — Причина 1 у вестник нсот-ггъдакг—=«*» —

от Миле Марковски
място в софийска видно 

ския
определено 
пения на 
става дума.Между югославските 
блюдатели в София този ве 
стник, който започна да и_- 

началото на тази гс

ЦК наСекретариатът па 
Българската комунистическа 

смени главния редак 
„Антени“

печат, не се вижла по 
за какви провипартия 

тор па Борис Крумов. Като причя 
това сменяване «се при

САЩ и Канада, главния редакторвестникПрез време на посещението си на
■ ~ , е разговарял н ще разговаря е

политически въпроси П за положепне- 
1 икономическите ни отношения със 

наш най-значителен партньор между

до мак ипрезидент Тпто 
нитс не само по 
то в света но н но 
САЩ, защото те са
^На^П-ьрГ",- ск САЩ възлиза па .........

_ . гтш'4 тмч голина с въвеждане ю па до*

- Към кОиТО се числи .^„Сиона долара.
Товара з1ачш" л и партии средства, които трябва ЛД

“ ски партньор на Америка, така че е плас-

нана за
нарушаваневежда „грубо

па партийната дисциплина“ 
ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО ОТ- т,с. „дейност, която противс 
ТОВАРЯ ИЛ ПОЗДРАВИТЕ- речи па
лилтл рт:ч ил президе-

около 200 мн- лиза в
дина като седмичник за пс 
литика и 
лязан и по един неотдавна 
материал на емигранта Ми 
публикуван материал 
гранта Миле Марковски.

външно-политичес
ката линия па печата опре
делена от страна на Цептра 
линя комитет на Партията."

култура, бс забе
|[ТА НИКСТ.И ПО ВРЕМЕ 
НА ПОСРЕЩАМ ЕТО В БЕ- иа смиОг обоснова!шегго на ре

шението, което получи доАМЯ ДОМ.

От заседанието на Изпълнителния отбор на МК на ССРНще
мент

• възможности да се пав„„1,|Ртона стокообмена да ос-ганс на рашшщеш помаА.
Нашата търговия с Кат1ала по оосМ; с м посет„

, ка. -С Великобритания, която презт^м^ \ ™ ^ нконо.
; след завъртането .У Канада. велико-
. мически отношениа се пето място по обема на нашия 

брнтання се на.мира и11 този пазар е много зиачите- 
" .^"р^Г^осл^^прдуктн, между които особен 
1 място заемат, месото и консервите.

■ са-. Разговорите на най-внеоко равнище по икономичес- 
кт-гге - въпроси, които си проведоха през октомври с тези 

имаха за цел да се подобрят икономиче-

в Ниш

МЕРОПРИЯТИЯТА НА СЪЮЗНЯ ИЗПЪЛНИ
ТЕЛЕН СЪВЕТ ТРЯБВА ДА СЕ ПРОВЕЖДАТ 

ПО-ПОСЛЕДОВАТЕЛНОи други страни 
ските вързки с тези- страни. V Г

данни, че над 140 младежи 
и девойки от ДилЕитровград 
работят в НР България. То
ва занимаване приема тен
денции на масовост така че 
все по-голям брой ученици 
от отредните училища про
дължава образованието си 
в София и Пловдив.

Във връзка с избирането 
на членове в републиканска 
та конференция на ССРН бе 
изтъкнато, че Междуобщин- 
ската конференция ще бъде 
застъпена в този форум с 
6 члена. През ноември из
пълнителните отбори на об
щинските конференции ще 
дадат предложения за поте
нциалните кандидати.

— Защо младите отиват в чужбина?
На заседанието на Междуобщинската конфе

ренция на ССРН, което се проведе миналата сед
мица в Ниш бе дадена оценка на политическото 
положение в общините и бяха разгледани подго
товките за избори и конституиране на Републикан
ската конференция на ССРН.'

Председателят на ОК на 
ССРН в Бабушница Стани
мир Илич подчерта, че в та
зи община се закъснява с 
много стопански мерки и 
акции и чс всичко това до 
принася за мудното отстра
няване на натрупалите се 
слабости.

Председателят на ОК на 
ССРН в Свърлиг изтъкна, 
че нашите хора приемат 
мероприятията на Съюзния 
изпълнителен съвет, но съ-

След Съединените щати, президентът-{ -:
Тято в Кбнада

ТИТО - ЖИВА ЛЕГЕНДА
..' ^КйййАа е добре дошъл по . фия на президента Тито в коя 

.. срещна президента Тито, то го представя като човек 
;Т който Ч'^авчера пристигна на с . голяма жизненост, който 
л“ първф Държавно посещение е станал легенда и чието ве 

в /тази ! приятелска страна. . личие е в това, „че никога 
с~ По чвреМб. на пребиваване не е губил сърце, пито се е 
^"то. си^ Кйада 'йрезидентът предавал на обесхрабреиие- 

" ТйШ води разговори с мини то“.
-г’г-сТъ'р; - председателя Тридо. Вестник „Глоб едн .майл“ 
Д Президентът Тито посети и пише, че въпреки политиче- 
"... канадския . параламент и се ските разлшеи и географска 

запозна с„ работата на На- та отдалеченост съществу- 
'• ционалния изследователски- ват достатъчно добри усло

вия за полезни контакти ме

щевре.менно изискват по-по 
следователно и по-ефикасно 
да се провеждат в дело.

Заминаването на млади хо 
ра на работа в чужбина от 
тази територия приема все 
по-масови размери. През по 
следните 3—4 години 
от Пиротска община са за 
минали на работа в чужби
на около 2.000 млади хора.

Председателят на ОК 
ССРН в Аилштровград Илия 
Петров изнесе загрижващи

_ А

само

на
'съвет. ' -.

ъ а-Предвижда се.,Тито да по- жду двете страни.
сети, и град Квебек, докато ________________
големи тържества се подгот-

■ вйт особено в халифакс, в Към 30-годишеината от въстанието
• V Нова-Шотландия, където у- 
н -Университетът Ддлхози е ре- 

, г. шил .да провъзгласи прези- 
лента Тито за почетен док-

ЧлЬнът на френско-канад- ,
- ската - академия Роже Диа- 
меле.-написал във вестник 
„Девоар” обширна биогра-

С. К.

„Прегърнати отиваха в 
смъртта, пеейки" Хей, ела 
вяни".

Един Недичев офицер 
излезе пред тях и настав 
ническк им каза:

— Искате ли да постъ 
пите в пашата войска?

Вместо отговор, младе
жите заедно с преподава 
телите си, още по-силно 
запяха:

„Хей, славяни, ще жи
вее!’7 ... . .

Крагуевацкият октомври
(Продолжене от миналиъ брой)

те па Комунистическата 
партия се държаха герой шисти, но Сърбия пак ще 
ски. Те бодреха народа, бъде свободна! — бяха 
повдигаха духа му. Пред думите на металоработни 
дулата на шмайсерите мс 
талоработникът Тоза Дра 
гович, каза следното:

— Убивайте мръсни фаИ докато още трескаха 
шмайсерите и косеха не
винните жертви, недалеч 
от мястото на разстрела 
чакаха ония, които идва
ха на ред.

Но храбрите и закале
ни бойци и комунисти 
смъртта не можа за уп

лаши. С отворени очи гле 
даха в пушечните дула и 
извикваха борчески лозу
нги. Ето какво за тези съ
бития по това време писа 
вестник „Борба":

„В тази огромна маса 
от 10 000 души, членове- ници.

т , : БРАТСТВО
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В СФР 

ЮГОСЛАВИЯ 
Излиза всеки петък 

ТГрежда редакциона колегия 
- - ' Директор, - 

главни и отгбворей редактор 
АСЕН ЛАЗАРОВ

Издава „Братство” — Ниш 
Ст. Паунович 72, телефон 

25444 и 25480. 
Годишен абонамент 25 а по
лугодишен 12,50 н. динара
Тек. сметка 625-3-78 Служба 

друштвено книговодство 
Нар. банка Ниш 

Печатница „Вук Караджич" 
Ст. Паунович 72 — Ниш

- С -

ка Душан Бокан.
— Стреляй! —- изкре

щя безумно звярът.
И петдесет

Тежко ранена, студент 
ката Нада Наумович, 
член на Югославската ко 
мунистическа партия, съ

сипи.

А-

— Напийте се сръбска 
кръв, песове фашистки...

—• Да живее свободна 
Сърбия! Да живеят пар- бирайки последни 
тизаиите!

млади тела 
за миг се окъпаха в кър- 
ви".

у

Такива бяха 
и репресиите над невинно 
то население. Окупатори 
те и техните лакеи стори 
ха такива злодейства на
вред из страната.

Така умираха комунис 
титс и патриотите.

зверствата
възкликна:

Да живее Комунистиче 
ската партия

—- Да живее Съветския 
съюз!

' За геройството на кра-С тези възклици на ус
та падаха стотици работ- гуевацките гимназисти е 

забележело и следното:
Страница 2
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Културите на народностите да се развиват и 

афирмират като част на културата в Сърбия и
Югославия

(ОТ 1 СТР.) Югославската — унгарци, ру-Дали, накрая, без равен
ство, е възможно да се за
пази всяка разлика, която 
представлява особеност на 
националния израз между, 
културата на хърватския и 
културата на сърбския 
род, а да не се издигне ба
риера? И дали при съще
ствуването на такива барне 
ри хърватите в Сърбия и 
сърбите в Хърватско биха 
могли да имат пълна свобо 
да на развитие и да запа
зят единството на своите 
национални култури?

В често неблагоприятни 
условия на изостаналост и- 
ли недостатъчно разбирате
лство в страната и не вина
ги подходящи обстоятелства 
и извън нея, създадени са 
възможности за свободно 
развитие на езиците и кул
турите на народностите, за 
изразяване на техните наци 
онални цялости и вътре в 
Югославия, за тяхното сът
рудничество с матичните 
нации.

Как иначе би било възмо 
жно да се изтегли тяхната 
култура от фолклорните ре 
зервати, които малцинсгва- 

- та винаги изолират и, в съ
щото време, и тъкмо зарад 
това, слабо защищават от 
опасността от асимилация. 
Трябва, по-натаък, да се об 
лекчи действуванзто на дру

социалисти 
ческа революция, държавна 
та и обществена общност, 
която само тя създаде, бе
ше същевременно и отговор 

демократичен и социали
стически —на националния 
въпрос. Единството на Юго
славия за югославските ко
мунисти не беше и не е цел 
на само себе си. Неговата 
стойност е тъкмо в това, че 
е фактор, който укрепва по 
зициите на социализма и о- 
сигурява национално единст 
во, свобода на общото раз
витие и развитието на кул
турите на всеки: югослав
ски народ.

кар и във вид на тезис за 
излишността и превъзмог- 
натостта на националните 
характеристики на култура
та в социалистическото об
щество, би представлявало 
налагане на целия културен 
живот характеристиките на 
културата на най-числената 
нация. В СР Сърбия такава 
концепция неизбежно би би 
ла израз на великосръбския 
национализъм.

Съвременните социалисти
чески сили в Сърбия дъл-' 
жат на борбата на сръбския 
народ и работническото дви 
жени е в Сърбия за нацио
налния идеитите, културна
та еманципация и политиче 
ска демокрация. Идеите на 
самоуправлението и равно
правието, върху които кому 
нистите в Сърбия и прогре
сивните сили на сръбския 
народ основават днешната 
си програма и своето един 
ство със социалистическите 
сили на други югославски 
народи, имат други корени. 
Затова в борбата с еснаф
ската и националистическа 
ориентация към миналото, 
днешната социалистическа 
мисъл се обляга върху соб
ствения континуитет и вър
ху традицията, която в сръб 
ския народ символизират 
Светозар Маркович и Дими 
трие Туцович.

гите нации 
мъици, българи, албанци, 
чехи, словаци и турци, без 
спънки и без резерви, да ра 
звиват своята култура като 
нации, защото и сами са

изключителна мярка, култу
рата следва да стане праз
но средство на национална, 
т.е., всяка в момента упра
вляваща политика. Първата 
жертва на тази категорич
ност става самата култура, 
която не може да живее в 
рамките на една нация. Не
йните стойности трябва, по 
този нач ин, да бъдат дове
дени под въпрос.

на- нации, защото исами са 
част на тези нации. В също 
то време, трябва да се съз
дават материални и обще 
ствени условия културите 
на народностите да се раз
виват -и афирмират като 
част на културата в Сърбия 
и Югославия.

Концепцията, която не би 
съдържала всичко това не 
би могла да се счита за со
циалистическа, а социализ
мът, който от това би стра
хувал само за да покаже, 
че нещо дълбоко е наруше
но и променено в неговото 
обществено съдържание и 
смисъл.

Трябва да отблъснем нах
луването на гражданския 
национализъм

Неподготвеността и обек
тивното безсилие на нация
та да стане равноправна, дъ 
ржавния социализъм успя 
да прикрие с тяхното раве
нство в бюрократичната по 
дчиненост. Но не успя да 
го навакса. Основните въп
роси на нацията в социали 
зма са свързани с възмож
ността за социалистическа 
демокрация, за равноправи
ето изначитането на разли
чията и особеностите. Об
щото и отделното в социа
лизма може да бъде само 
общественото отношение, ко 
ето обезпечава единството

Съществуването на социа
листическите републики 
не довежда под въпрос 
цялостта нито на една на
ция и нейната култура

Не може да има място за 
оспорване на която и да 
било култура

Покрай всичките специфи 
чности, исторически и съв- 
ремени, състоянието на кул 
турата и общественото съз
нание, в степен, в която сме 
една държавна общност, и- 
ма много общи черти 
съвместност в цяла Югосла 
вия. Но всяко оспорване на 
националните култури,

Само оная концепция, ко
ято се основава върху една
квото положение и права 
на всеки народ в югослав- 

/ ската общност, няма нужда 
на културата да определя 
държавни граници, както 
що и съществуването на со
циалистическите републики 
и като държавни общности 
не довежда под въпрос ця
лостта нито на една нация 
и нейната култура. Това ва 
жи и за културата на сръ
бския народ. В кое общест
во иначе би могло да бъде 
възможно това повече, от- 
колкото в социалистическо
то? И не само това.

Дали без равноправие ка
то условие за общ 
на нациите е възможно да 
се остане отворен към поле

на

да се осъществи в равнопра 
вие, което ще рече и в раз
личията. Защото, намалява
нето на социалното нераве
нство между хората и раз- 

икономическата

ма-

ПРОБЛЕМИ НА ТВОРЧЕСТВОТО 

НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ
личията в 
разбитост между наците — 
социализма 
своя цел. Но не и премахва 
не на различията в култу
рата, което би означавало и 
премахване 
ционални

поставя като

живот

— Разискване ла Миле Николов на Конгресана техните на- 
особености и са-

та на македонската и чер- 
дейст-

да се разбере сло-
общност става все по-бога- од от 5—6 години са изда

дени над 20 оригинални про 
изведения, между които най 
много стихосбирки, разкази, 
първия роман, литературни 
есета, студии, научно-попул 
яргш трудове и тн. Колко 
се събудиха творческите въ
зможности на народността 
се вижда и от факта, че в 
досегашните 17 броя на спи 
сание „Мост”

мия идентитет.
Трябва достатъчно да бъ

дем социалисти да познаем 
и да отблъснем нахлуване
то на гражданския национа

и националистическа
Не по-малко,

В Работата на Конгреса 
на културната акция в СР 
Сърбия от общините, в 
то живее българската наро
дност в Югославия участву 
ваха 6 делегати. Те бяха твъ 
рде дейни на Конгреса. Та 
ка например Синиша Ней
ков пред сътрудника на ТВ 
Белград даде твърде досто- 

за пробле

ногорската култура, 
вително 
жността - и особеностите на 
културното развитие

Херцеговина, да се 
на сло

та.
кои Литературното творчество 

на народността, покрай об
щите стойности както и 
всяко художествено творче
ство, отразява и ония специ 
фичиости из живота на та
зи народност, които харак
теризират нейния социоло
гически и етнически специ- 
фикум. То представлява ед
на от най-трайиите култур
ни ценности, които народ
ността създава и внася 
съкрвощницата на своята ку 
лтура, а с това дава свой 
принос към културата 
Сърбия
югославска общност.

на Бо
сна илизъм познава културатакатегоричност, 

трябва да бъдем демократи, 
отблъснем и в страх

която изиг-венския народ, 
ра съществена историческа 

борбата за самосъ- 
на словенска-

за да
от национализма, да не тръ 

сталинско

верна преценка
в областта на култура 

Димитровградска
роля в 
ществувание 
га нация.

мите об-та в
щипа. Тук поместваме част 
от изложението на Миле 
Ииколов-Прсойски, който 
говори за резултатите и про 

оригиналното 
на българската

гнем назад към 
отричане се появихана националното.

над 60 имена само от редо- 
Надвете на народността, 

двадесетина автори с годи
ни се бавят с литературно 
творчество. Те са афирми- 
рани творци в своята сре
да, носят цялото бреме на

с дълбока 
побс-

вгнати глави, 
вяра в 
да и разплата с врага.

По стрелбища, затвори 
бесил-

бдемите наокончателна творчество 
народност. В разискването
между другото

те и лагерите; на 
ките, издъхваха под УДа* 
ритс на приклади

натой каза ии ками. 
Но падаха с високо ДУ-

Б. Илиев и по-широката
следното:

_ Схващането за творчес
свобода и национално-

основателя.
Разбира се,, тези резултати 

в областта на оригиналното 
постигнати

Българската народност е 
една от по-малките,ката ио попо-то равноправие у нас 

лучи такова образованостпроцент на 
между първите в Републи- . 
ката. И покрай съществува-

високо съдър- творчество са 
благодарение политиката и 
материалната помощ на Ре 
публиката.

Досегашният опит в обла
стта на оригиналното твор- 

и \ издателска дейно- 
известни проб-

вече е абсурденжание, че 
и без каквато и Аа е пер- 

всеки опит за осу- мето на потенциални твор 
чсски сили и по-рамо, ориспектива 

етяване и задържане проце 
са към пълно 
не принципите
на равиоправпост, 
сс съзнанието, че в самоуп- 

социализъм, т.е.

гииалната литературна про- 
езнка на народ- 

през
относно, след 

на Изпълиител-

осъгцествива-
дукция на 
ността започна едва

за национал 
Вкорени

чество
ст създаде и 
леми. Ще се спра само вър- 

които засега, по на-
1959 година,
Решенията 
пия комитет на ЦК на СЮКравителния 

п социализма изобщо, в по- 
прилагане

ху два, 
ше мнение, са иай-актуал-с последовател-във връзка 

мото осъществяване на пра- 
парод!гостите. Пър-

малко или повече сеследовател!тото ни ,а
отнасят и до другите народравмоправ-иринципите за 

ността вата на
во произведение 
от народности се появи през 
1960 година, а по-иитензив- 

издателска дейност запо 
1965 година. В пери

ла всички равнища 
никой

пости в Сърбия.
Първият проблем е — 

кой път да се развива твор
малочислешгге

на авторвсяка среда
изгуби нито една

нои във 
няма, да 
от своите традиционни и но 
восъздадеии стойности, а 

против културата па цялата

чсството на
напа (НА 9 СТР.)чна от

Страница 3

1971^ 5. НОЕМВРИБРАТСТВО



Съвещане на общинския синдикален 
съвет

Все още без 

конкретни 

подготовки за 

прилагането на 

конституционите 

амандмани> '7. \ -
'\ч

Миналата седмица в Ди- Изтъква се също така, че 
има явления въвв ръзка с 
практичното прилагане на 
амандманите те само верба
лно да се усвояват, но мал
ко се работи за тяхното по
следователно прилагане в

БОИЦИТЕ ОТНОВО 

В СТРОЯ
Пред
преброяването

митровград се провсАо раз- 
ширеио съвещание на Пле
нума на Общинския синди
кален съвет в Димитровград 
на което присъствуваха пре 
дссдатели на първичните ор 
ганизации, представители 

на трудовите организации, практиката, 
представители на обществе
но-политическите организа
ции и представители на Об
щинската скупщина.

на
бойцйте в 
Димитровград Като една от непосредст

вените задачи■на синдиката 
и на самоуправителните ор
гани в трудовите организа
ции се поставя преразглеж
дането на вътрешната орга 
низация на труда, конститу
иране на първични организа 
ции на сдружения труд в 
духа на становищата на Вто 
рия конгрес на самоуправи- 
телите и на Констиуцион- 
ния амандман XXI. Върху 
тази основа, се казва по-на- 
татък в материалите, тряб
ва да се разработи цялата 
самоуправителна организа
ция в трудовия колектив в •

— Има ли истина в твърденията, чс нс всички 
сегашни членове са наистина бойци? — Вълшебно 
изчезване на книгата със списъка на бойците пре

ди 20 години. — Като доказателство ще служи де- 
мобилизационно удостоверение.

Пленумът обсъди проекто- 
обществените договри за съ 
гласуване на разпределение
то на дохода и на личните 
доходи в стопанството и в 
извънстопанските дейности.

Бяха разгледани и задачи
те на синдикалните органи
за ции и на трудовите орга
низации за прилагането на 
конституционните амандма- 
ни XXI, XX и ХХП1.

рч редстоящото преброя- 
| I ване на бойците, кое

то наскоро ще се про 
веде в цялата страна, за Ди 
митровградско има особено 
значение. Че за Димитров
град няма да бъде само тех 
нически въпрос, но коренен 
поврат в работата на тази 
твърде значителна в полити 
ческия живот на комуната 
обществена организация, по 
казва и последното заседа
ние на местната организа
ция на съюза на бойците, 
състояло се миналата сед
мица в Димитровград. Тази 
организация отдавна разяж 
дат съмненията, че не вси
чки членове са наистина бо 
йци. Обаче положително се 
знае, че въпреки това някои 
от тях са получили дори от
личия и апартаменти като 
бойци. Ето защо на заседа
нието на местната организа 
ция болшинството бойци се 
застъпваха като доказател
ство да служи демобилиза- 
ционното удостоверение за 
ония, които с I цариброд- 
ска бригада, по-късно в съ
става на Осма сръбска бри
гада 'или в състава на съю
зническите войски са били 
на фронта. Има съмнения, 
че някои сегашни членове 
са напуснали бригадата са
мо след десетина дни от за
минаването й. Обаче има и 
противоположни мнения, ка 
то например, че някои по 
разни причини нямат тако
ва удостоверение, но че 
мнозина знаят, че са били 
на фронта.

митровград Димитър Петров 
заяви, че има и че те не да
тират от вчера, но от много 
по-рано.

„Както председател на об 
щннската организация 
като член на ръководство
то на същата от нейното ос 
новаване до днес, заяви Пе 
тров, положително зная, че 
сме разполагали с две кни
ги, които съдържаха евиде- 
нция на всички бойци. Ед
ната

членове на борческата орга 
низация са и наистина бой
ци, показва и примера, че 
един от тях който на време 
то дори получи и квартира 
като боец, днес вече не е 
член на нашата организа
ция. Има още някои, които 
сигурно няма да .могат да 
докажат с никакъв доку
мент, че са демобилизира
ни по редовен път.

Ог предстоящето преброя
ване очаквам, заяви Дими
тър Петров, да разбие или 
потвърди тези съмнения, ко 
ито по един или друг на
чин, влияят, върху работата 
на борческата организация 
и създават ненормална об
становка.“

В подготвените за този 
пленум материали от стра
на на Общинския синдика^ 
лен съвет се подчертава, че 
с тях се цели да се развие 
широка обществена дейност 
на работниците и на техни
те самоуправителни органи, 
особено на първичните ор
ганизации на синдиката и 
на техните органи във връз 
ка с осъществяването на ко 
нституционните амандмани, 
отнасящи се до обществено
то положение на работници 
те н до сдружения труд и- 
ЗООЩО.

или

която ще се осъществи не- 
отчуждимото право на рабо 
тника въз основа на своя 
труд непосредствено да ре
шава за уреждането на меж 
дусобните отношения в тру 
да, ръководенето със сред
ствата за обществено 
производство, решаването за 
дохда и личния доход и за 
други въпроси от обществе
но-икономическото му поло 
жение.

от тях се намираше 
при сегашната местна орга
низация в Димитровград, а 
другата беше за цялата об
щина. Обаче по вълшебен 
начин и двете изчезнаха 

година, 
в съмнения- 

че Не всички сегашни

въз-
през 1952 или . 1953 
Че има истина 
та. Д. Йотов

А.Ог заседанието на ОС в Димитровград

Началник на секретариата 

по стопанството и финанси 

не е избран

Реновиране на кино-залата 

в Димитровград
Голямата зала на Центъра 

за култура и забава в Ди
митровград миналата събо
та, след едномесечна пауза 
отвори вратата си на люби 
телите на филма. Именно, 
изминатия период бе извър
шена адаптация 
променени седалките, освет 
лението. Седалки са набавс 
ни от белградското предпри 
ятие „Радулашка“. Общатг 
стойност, на извършената 
поправка възлиза на 300.00С 
динара. Републиканската ку 
лтурна общност отпусна на 
Центъра 230 000 
останалата 
Центъра.

Центъра освено кинопред- 
ставленията, ще се дават и 
театрални представления, гс 
стувания на естрадни и на 
родни и др. представления 
Ще се настои 
се използват създадени въз 
можности, така че любите 
лите на театралното и кинс 
изкуството в Димитровград 
сигурно иде поздравят 
инициатива на • Центъра.

— Уверен съм, че на ди 
митровградската публика, 
след няколко години слаба 
дейност, ще предложим ма 
ксимум развлечение, каза 
Сретен Игов, служещ в Це 
нтъра и добави — планира
О.Ц. Сгте Наок°РО да ни госте 
ват Нишкия и Пиротскн на 
роден театър.

— За завеждащ началник отново
назначен Милан Каладжиски Е по-пълно да

на залата
Въпреки, че този път в 

конкурса за началник по
дипломиран икономист с 
тргг години трудов стаж и- 
ли иконмист с най-малко, 
пет години трудов стаж. По 
веже и двамата кандидати 
не изпълняват условията на 
конкурса, отборниците наз
начиха Милан Каладжиски 
за началник, извън конкур
са, на определено време за 
една година.

тазистопанство и финанси при 
Димитър Петров: Тайнст- Общинската скупщина в Ди 
венно изчезване на две 
книги със списъка на 
бойците

митровград участвуваха два 
мадипломирани икономисти, 
отборниците приеха заклю
чението на кадровата коми 
сия, че нито един от канди
датите не изпълнява усло
вията предвидени в конкур
са. Едно 'от условията е —

динара, а 
сума обезпечиВ отговор на нашия въп

рос имат ли реални основа
ния тези съмнения, предсе
дателят на Общински отбор 
на Съюза на бойците в Ди-

Залата разполага с 479 се 
далшца. В нея 
мично ще се 
филми. Обаче

два пъти сед 
прожектират 
в плана на С. Кръстич 

БРАТСТВО Ж 5. НОЕМВРИ 1971
\Стршшца 4



Пред втората фаза на констнтуционште промени Заседание на Общинската

Материалната база 

комуната
скупщина в Димитровград

на Образованието 

в центъра на 

вниманието

Група народни 
тели на Съюзната

престави- чи> че общините още ~ 
го работи са зависими 
решенията на

в мно във всеки случай не дава 
възможност на общината за 
по-гъвкава политика на съз
даване на доходи.

От друга страна през по
следните години значително 
са пораснали задълженията 
на комуната във много об
ласти които 
образованието, 
защита, правосъдието, наро
дната отбрана.

Счита се, че все пак мате 
риалната база върху която 
днеска почива общината е 
достатъчно силна за да мо
же да се пристъпи към реа
лизация на по-пълни самоу- 
правителни отношения и да 
се търсят по-съответни фор
ми за набиране и разпреде
ление на общинския динар.

скупщи
на тези дни завърши един 
документация като

от
по-горните об 

ществено-политически общ
ности — републиката, пок
райнината и федерацията. 
Например бюджетните 
ди на общините предварите 
лно със закони са разпреде 
лени от страна на по-висше 
стоящите общности, 
тъй наречени висши 
върху 70 на сто от доходите 
на бюджета на една общи
на. А 20 на сто от нейните

_ резул
тат на обиколка на 29 об
щини с цел, поне частично 
да се види как се осъщест- 
ява резолюцията на Съюзна 
та скупщина за обществено 
то-икономическото 
ние на общината у нас. Оь 

докумен
тация трябва да послужи и 
на съюзната конституцион- 
на комисия, която вече в ра 
ботните групи започна рабо 
та върху втората фаза 
конституционните промени.

удохо

положе са например 
социалнатаТезищевременно тази влияат На ХХШ тателно - образователната 

работа е акуален въпрос, 
който изисква изнамиране 
на нови решения. Счита се, 
че установяването на пълно 
основно образование е все 
още неразрешен въпрос. 
Броят на децата, които не 
завършват пълно основно 
оразование не е голям, но 
все пак в предстоящия пе
риод Общинската скупщи
на, Общинската образовате
лна общност и основните у- 
чилища трябва да настояват 
нито едно дете да не бъде 
без авършено пълно основ
но образование.

Организацията на по-раци 
онална училищна мрежа е 
актуален въпрос вече няко
лко години. В информация
та се привеждат данни спо
ред които до 1975 година 
броят на учениците в пър
во отделение на основните 
училища постоянно ще на
малява. Така например вме 
сто записаните 190 уче
ници в първо отделе

ние на основните учи
лища през учебната 1971/72 
година, предвижда се, че 
през 1975 година ще се за
пишат само 162 ученици. О- 
щнят брой на учениците в 
основните училища, който 
тази година възлиза на 1721 
през 1975 година ще възли
за на 1666 ученици. Анали
зите показват, че неиконо- 
мичността на училищната 
мрежа и занапред ще бъде 
актуален въпрос. Пет цен
трални училища в комуна
та (без Димитровград) обх
ващат заедно с подведомст
вените училища общо 
ученици. Такъв брой учени 
ци съответствува на едно 
средно развито училище. Въ 
преки в това в заключения
та се казва, че тоя проблем 
трябва да се решава поеме 
ло но не и в ущръб на пъл 
мото основно образование 
на децата.

Заседанието разгледа и ня 
кон въпроси свързани с на
родната отбрана.

завчерашното
редовно заседание на Общи 
нската скупщина централно 
място зае развитието на об-

доходи предназначено е за 
постоянни потребители 
бюджета, докато общината 
и нейните граждани разпо
лагат върху самоуправител- 
на основа само с 10 на сто. 
от бюджетните пари. Това

на разованието в комуната. В 
изнесената информация, за 
която осведомихме читате
лите в миналия брой, и в 
приетите заклю еиия на за
седанието се подчертва, че 
рационализацията на възпи-

на
В тази фаза, както вече е 
известно, една от доминан
тните теми ще бъде новата 
концепция за комуната ка
то обществено - политичес
ка общност залегнала в ос
новите на целокупната си
стема на нашето общество.

Документацията, която на 
правиха народните предста
вители говори за досегаш
ните усилия и резултати в 
развитието на комуналната. 
система самоуправителните 
отношения, организацията и 
функциониранне на скуп- 
щинската система и техни
те органи и служби. Но в 
този документ най-голямо 
внимание е обърнато на 
материалното положение на 
комуната. Веднага в начало 
то се констатира, че в осно 
ва на разговора в комуни
те и данните получени* в 
тях и вън от тях, конститу
ционната концепция която 
вече в комуните се реали
зира, още не е материали
зирана, т. е. няма съответна 
финансова основа. Значи 
битката която у нас се ви
ди с цел повече пари да ос
танат «а стопанството, ще 
се пресенесе и в областта 
на такъв иск и от страна 
на общините. С други думи 
както самоуправлението в 
предприятията търси по-гол- 
яма материална основа то
ва също може да се каже 
и за комуната.

Първото което при това 
се вижда се състои в това, 
че начина по който се фи
нансират обществено - поли 
тическите общности не е 
приспособен към обществе
но-политическите отноше
ния, което практически зна

От заседанието на Секретариата ва МОК на СКС в Наш

ЗАПОЧВАТ ИЗБОРИТЕ В СК
комитет на СКС и ще се во
дят разговори за възможни 
те кандидати за бъдещи чле 
нове на общинските конфе
ренции на СК, на общински 
те комитети и на изпълните 
лните органи. През втората 
фаза ще 
споменатите тела. Това е за

— Изборите за нови ръководства в СК ще се 
проведат до края на февруари 1972 година.

Изборите в Съюза на ко
мунистите на 
на Междуобщинската кон
ференция на СК, ще се про
ведат от ноември 1971 
февруари 1972 година. Из

борната дейност ще се раз
вива в две фази. В първата 
— предизборна ще се напра 
ви обстойна разработка на 
критериите за изборите, ко 
ито е съставил Централният

територията се конституират

ключение на завчерашното 
заседание на Секретариата 
на МОК.

Матея Игнятович,

до

секре
тариата на МОК. на СКС, 
заяви, че по време на избо
рите за ръководещи тела в 
Съюза на комунистите тря
бва да бъдат избрани най- 
способни членове на СК, за

Божйца

При амбулатория — 

без амбулатория
щото това е едно от услови . 
ята за добра работа в пред 
стоящия период.

Изборите провеждаме в 
сложна политическа обста
новка, в ерата на стабилиза 
ционните мерки, в условия
та на провеждане на консти 
туциониите амандмаии и за 
това е необходимо всички
те тези условия да предста 
вляват съдържание на бъде 
щата ни работа — подчер
та Милибор Йованович, 

ОК на СКС в Ниш.

мислейки че по този 
постоянен лекар. Меч
тите им се сбъднаха, 
за кратко. Здравният 
дом на Власина-Окру- 
глица не намери за 
сходно да разпредели 
в Здравния дом в Бо- 
жица постоянен лекар 
под изговор, че няма
ло достатъчно пациен
ти. Квартирата в ам
булаторията, предназ
начена за лекар си 
стои празна. Акушер
ката, която работеше 
до преди известно Бре 
мс оказваше помооц 
на болните колкото 
можеше, напусна се
лото.

Сега божичани са 
без медицинска по
мощ.

Преди пет години
построена 

амбулатория,

в
Божица е 
хубава 
манието на минувачи- 
която привлича 
те. Много труд вложи 

от Божи-

849
вни-

ха селяните 
ца докато я построиха, 
начин ще получат и

член на 
На заседанието се говори 

и за кандидати за Четвърто 
то заседание на СК на Сър 
бия. Междуобщинската кон 
ференция ще бъде застъпена 
с 15 кандидати, на тъй като 
трима кандидати са в пос
тоянния състав, ще се избе
рат 12 делегати.

Писмо от Божица

„Пътнико спри“ Ас. к.
Божица би трбявало да 
Топли дол, спри! Мо-На рейсовата спирка в 

,Пътниче за Колчина гарйаастои надпис: 
стът не е готов".

И сега при спеш
ни случаи божичани 
търсят помощта 
най-близки хора 
търсят кола от частни 
лица ипонякога такива 
случаи получават тра
гичен епилог.

Най-много страдат 
малките деца, на кон

на й-често е необ- 
лекарска по -

— не е известно, 
мост бе раз- ЩЕ СЕ СТРОИ ЛИ НОВА 

УЧИЛИЩНА СГРАДА?
Кога този мост ще бъде готов 

Преди една година стария и дотраяд 
рушен напълно, а материалът разнесе от несьвсст 
^ лица Засега на реката са „оставени четири гре 

които минават учениците

на
или

В горнолдобатската 
ла Колчина има подведомст 

училище от 1947 годи
на. Първите шест години то 
работи в къщата на Мито 
Спасов, а след това се пре
несе в новопостроената сгра 
да. Тази сграда е строена 

1950 година. Направе-

вероятно, ще стане в идната 
19/2 година.

Жителите на Колчина га- 
рина са готови да участву 
ват и председателите скуп- 
щини на седемте комуни от 
в построяването на тази пр
яко необходима сграда. Съ 
що се очаква помощ и от

за Топли дол и маха
ли, по
пътниците. Но преминаването е опасно. вено

моста? ДалиЗащо се разтака със строежа на
злополука? В Божица е поставе- 

обаче моста не е осветлен
тотосе чака да стане 

но улично осветление, 
и преминаването 
трудности. Вече няколко души се

ходима 
мощ.

В Божица работи ле 
само два пъти в 

голяма

с многореката е свързано
„окъпаха".

на през
на от слаб материал, вече е 
пред рухване. Стените са 
попуснали, зеят заканително 
гредите и всеки час може 
да падне.
Образователната общност в 

Босилеград е отпуснала сре 
дства за строене на нова 
училищна сграда. Това, най

„29кар
седмицата и .е 
блъсканица.

Какво ли

централното 
ноември" в Горна Лисина и 
по този начин строежа 
стане бързо и качествено.

За целта вероятно ще бъ
де въведено местно самооб
лагане още през идната про 
лет.

училище

Време е ръководните хора в местната общност 
да предприемат мерки в най-скоро време да се по- 
строи нов мост, за да не

даще стане 
ако Здравния дом се 
интегрира с медицин- 

център в Сурду-
стане нещастие.

ския 
лица?

Милица Михайлова
М. Михайлова

Кирил Зарей
лалааллллллалл/
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Заседание на междуобщинсквта конференция на СКСОт разширеното заседание на 

ОК на СКС в Бабушница Нужно е по-голямо между- 

общинско сътрудничествоГоляма е отговорност 

та на комунистите 

в образованието
внимание Ос обърнат:* 

следващите задачи за ио-0ъ\: 
зото развитие на този иелс 
статъчио развит край.

Давайки оценка на доее 
политика за ио-уе

иа общилц председателите 
ските скупщими на седемте 
Комуни от иранския край ш> 
заседанието присъствувак 
АЛЕКСАНДЪР ТРАИКОВИЧ 

Републи

ш»пМиналата седмица 
Враня се състоя разширено 
заседание на Секретар,ията 
разглеждани новите мерки 
па междуобщинсквта коифе 
реиция на СКС, па която са 
в развйтитето иа враискшп 
край. Разгледано е положе
нието в туризма и възмож
ностите за образуване па 
туристически съюз в общи 
иите в които това Ис е сто
рено. Освен това, воден с 
разговор по някои въпроси 
от общонародната отбрана 
п разгледан въпроса за обе 
дннепне па цялата служба 
па вътрешните работи 
този край.

Покрай секретарите па об 
щпнекнте комитети на

гашиата 
корена работа за развитие 
на този неразвит край и 
активността па Фонда за 

па заседанието сс

подпрсссдател па 
канското вече на Скупщина 
та па Сърбия.

У уводната си реч Влади 
мир Стсфанович, секретар 
па междуобщинсквта 
ференция и разискването 
Александър 'Грайкович и ос 
тапалите присъствуващи най 
голямо внимание е обърна
то па мсждуобщинското съ 
трудиичество. Бе копетати 
рамо, че покрай определе
ните резултати все още не 
са. използвани всички въз
можности. При това отдел

развитие 
каза, че взетите решения гр 
ябва по-послелователно 
се провеждат и средствата 
от Фонда по-рационално да 
се използват. Във връзка с 
това ще бъде поискано 
Републиката този край 
получи своето право в сре 
дносрочиия план за развиие 

СР Сърбия до 1975 годи 
М. К

На разширено заседание Средствата ч^е са ^собход^ 
на ОС^ш,ската копирен- ми за построи** 
ция наСмоза на комунисти ^'лпан™ сгради п ь ■ ^ 
Те в Бабушница, състояло шща и Звонци, ка

22 октомври, се разп довършвано т вс ю -« 
еква за идейно-политически патите сгради в Зав л й< 
те задачи иа комунистите » Пресека и Л1Р. солиш 
областта1 на обрКзоваш.етс дай Мнлснко-ш . ;л. Д

в общината. тор на ирсдирн>1ин. •
изложение па кан“ пъп Велико 

Ноповнч, пролее говорейки но иро |"1 < 
комисията за ра- „а образованнего, зшкхп а.

Съюза Конференцията с проблеми 
ОК иа те иа учениците в етои.ию1 

Всички мастити ни 
намери форма п 
получавано иа сред 
няколко десетки у 

района па Вслпкс 
без уе

кон
Л&иа

се иа 01
ДО

I'и културата 
В уводното 

Драголюб 
дател на
звнтие н издигане на 
на комунистите при 
СКС и тринадесетте диску 
танти, иа конференцнта

внимание ое носве-

на
на.СК

пото.
пан да се 

чин за 
ства за

на

голямо
тено за материалното еъеге 
яине в образованието н ку 
.мурата, самоуправлението 
н разпределението, посеще
нието на основните учили
ща, кадрите във висшите 
класове на

чепика в
Бойници останали

Учениците в този ре- 
носеща ват у ч и л 11 п 1Спех.

ПЮП 110 
а особено ОПИЯ, които изу 

занаяти при ча 
Според него, не с 

се погасяват сред- 
за ог

чаваг разпи 
стипци.

основните учи 
в стопанелшца, учениците 

твото, ясно как
ства предназначени 
рамотяваие па възрастни и 

общината не се от 
такива

наогр а мо тя ва пето 
възрастните, развитието^ па 
биолнотекарството в общи
ната II ТН.

лшлуиш Радснковцч, пре 
подавател в Стрелъц изтък
на, че занапред ще е иеоб 
ходимо повече внимание дг 
се ооърне на обезпечаване 
то на солидни кадри в об 
разованнето и откриването 
на основни училища във вен 
чкн селища, за да не се съз 
дават нови неграмотни. Топ 
каза, че в някои села е не

защо в
крие отделение за 
(неграмотни има, а и сред

но са пречка).ствата
Йосиф Александров, пред 

на Вечсто на смили 
спря върху обще 
договори,

седател 
катмте се контеотвените 
ще трябва да се прилагат в 
разпределението и възнагра 
ждаването иа просветните 
работници. По този въпрос 

Станимир Иличговори п
председател на Общинската 
конференция на ССРН.

Раков дол, Радосин и др. ра дДагут„н Пейчич, секре 
зпръснати селища Чедомир тар на образователната об 
Марянович, преподавател е щност и директор на осное 
Стрелъц говори за отговор ното училище в Бабушшща ОВ0НЦИ 
ността на преподавателите говори за настоянията да се 
за качеството и съдържани подобри материалното със 
ето на обучението. Маряно тояние на заетите в образо- 
вич изтъкна, че недостига! ванието, което да се доведе 
нагледни средства, учебни в съгласие с обществените 
помагала й пособия, а някои процеси и мястото, което ку

лтурата и образованието и 
мат в обществото.

ооходилю да се открият ин 
тернати в дървена ябука

Оживяване на културната дейност
преподаватели недостатъчно 
се подготвят за часове. Съ 
що така, недостатъчно се ра _ _
боти върху професионалното ретар на ОК на СКС, меж

ду другото, каза, че пробле-

— Богата и разнообразна програма на КХД »Братство«
Будимир Величкович, сек

Културно - художествено
то дружество „Братство“ е 

мите в образованието и ку Звонци получи тази година 
лтурата не са за подценява от културната бщност в Ба 
не и че комунистите, рабо- бушница девет хиляди дина 
тещи в тази област, трябва ра за организиране на кул 
да бъдат по-дейни. Той говс турно-забавен живот в Зво 
ри и за някои кадрови пре нски район. Тези средства 
блеми в гимназията и нас колкото и скромни да са 
тоянията на общината да се дават известна възможност 
намерят средства за вери за оживяване иа културна

та дейност.
— Предвиждаме до края

сто, на просветните работ 
иици, може значително дг 
се допринесе за оразнообрг 
зяване на културната 
ност в района 
председателят на дружест
вото, Иван Колев.

Действително, според оно 
което ни се каза, кул 

турно - художественото др\ 
жество „Братство“ в Звонш: 
е на път да стане истински 
носител и организатор нз 
културния живот в района 
Ето защо, не бива към пре 
дприетите мерки да се отнз 
сяме като неми наблюдате
ли, а трябва активно да съ 
действуваме за претворява
нето им в дело.

Естествено, и занапред 
укрепва ролята 

на културната общност. е 
Бабушница, особено при за 
делянето на финансови сред 
ства, тъй като Звонско се 
числи към най-нзостаналите 
райони, които едва ли 
стоятелио ще могат да съз 
дадат добра материално-тех 
ническа база за богат кул 
турен живот.

ято да посетим селата в ра 
йона, а доколкото нн се о 
каже възможност и да го 
стуваме в близките райони 
на Димитровград — добави 
председателят Колев.

И наистина, ако се има 
предвид, че досегашната ку 
лтурна дейност в Звонскс 
бе почти на мъртва 
то предприетите мероприя
тия за оживяване на култу 
рната дейност и ангажира 
пето .на КХД „Братство“ е 
тази насока, заслужават пс 
д крепа.

— Неотдавна ние се снаб 
днхме и с някои инструмен 
ти, а също така, значително 
подобрихме материално - те 
хническата база: набавихме 
усилватели, микрофони и 
други съвременни съоръже
ния, необходими за изпълня 
ване на естрадни програма 
което дава основание да се 
надяваме, че тази година и 

ИЗОбщо ще
Разбира се, липсата 

метения, относно културег 
дом, както и все още недс 
статъчните финансови 
ства пречат за разгърщане 
на всестранна културна де 
йност. Уверени сме обаче 
че са общи сили и с по-дей 
но ангажиране на съществу 
ващите кадри, на първо мя

издигане на просветните ра 
ботници, не се чете просве 
тно-педагогическа литерату
ра и т.п. Велимир Петро 
вич, директор на основното 
училище в Любераджа из 
тъкна, че просветните рабе 
тници нямат добри жилища 
Петрович говори и за поло
жението на директорите на фициране иа гимназията, а
училищата с оглед реизбор Мирко Златанович, предсе
ността и отношението на дател на Съюзните органи на годината да организира
трудещите се в трудовата об зации на бойците предложи ме две гостувания на кул
щност при разпореждането след конференцията да се турни дружества от страни
на ново работно място. По състави план за дейността (най-вероятно от Димитров
негово мнение, директорът на комунистите в областта град и Ниш) с подбрани ку
понякога се намира в поло на образованието и култура лтурно - художествени ппги
жение да незнае дали да та. п нрами. Също така

ден 
заключи

ва,
точка

предвиж 
даме и две кинотвредставле 
ния на подвижното кино —

предприема мерки срещу 
някои отрицателни явления 
които забелязва в работата 
на някои просветни работ 
ници или колектива.

На заседанието бе повдит 
нато предложението да се 
активизира 
служба в общината.

Новко Николов

заяви председателят на кул 
турно - художественото дру 
жество
Иван Колев. — Но нашата 
дейност няма да се изпречи 
само с това. Тъй като наше

трябва да
„Братство“ Ар.

педагогическа

Светомир Николич, на псдирек
тор на народния универси
тет изтъкна, че са предттри 
ети известни мерки в обла
стта иа културата. Концеп 
цията на средносрочното 
развитие на образованието 
и културата в общината ще 
изисква и нови влагания

то дружество обединява ра 
ботата на драматичеоката 
хоровата и фолклорната се 
кции, надяваме се, че в съ-

самссред I

шия период ще 
самостоятелна

подготвим 
културно-ху 

дожествена програма, с ко-
Ст. Н.
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актуално

СЕЛСКОТО 

СТОПАНСТВО 

С ГОЛЕМИ ДЪЛГОВЕ
ИЗГЛЕД ОТ с. МОИНЦИ

50 на сто а участието на де 
ловите банки да остане на 
сегашното ниво.

Премахване на регресите 
и премиите в селскостопан
ското производство, които 
до сега са изплащани от Съ 
юзния бюджет доведе сел
скостопанските производи
тели. до извесна тревога. И 
зарад това, че даване на

премиите за мляко, напри
мер, са преминали на репуб 
ликите, счита се, че селско
то стопанство на Сърбия ще 
„прелее” в другите републи 
ки около 2 милиона динара 
чрез премиите- за мляко. То
ва ще бъде още една причи 
на за нестабилността в сел
ското стопанство на 
република.

СЕЛСКОТО стопанство е 
с голялш дълбоки. То ^сега

За да може да се стаби
лизира селскостопанското 
производство и хранителна
та промишленост в СР Сър
бия и тръгне към по-бързо 
развитие, което е от инте
рес на обществените нуж
ди, необходимо е между 
другото, да се дават нужни 
те средства, да се утвърди 
паритетът на цените пред
виден с реформата и по-бър 
зо да се донесе средносро- 
чек план за развитие на СР 
Сърбия.

Инак, по време на разиск 
ването бе изтъкнато, че в 
Сърбия няма по-голями про
блеми при сеидба на пше
ницата, която вече започна
ла- Трудностите се 
единствено при чаените про 
изводители които нямат до
статъчно механизация. Бе 
дадена преценка че по вре
ме на есента сеитба ще бъ

дат засети 1,170 000 ха. Ну
жно е, с цел да се стаби
лизира производствата 
пшеница, народната банка 
увеличи реесконтните кре
дити от сегашните с 25 на

практично и няма свои сред 
ства.' за разширено, а често 
пъти и за просто възпроиз
водство

тази
бе подчертано 

неотдавна на заседанието 
на Съвета за селското сто-

Пресекапанство и съвета за коопе
ративното дело на Стопан
ската камара на Сърбия. Ка 
то пример може да се изтъ 
кне, че с капитала който ра 
зполагат банките други „из 
вори” участвуват с цяли 70 
на сто. Не е затова нищо 
чудно, че инвестициите в 
селското стопанство на та- 
31: република намалени от 
72 на сто за всичко 30 на 
сто за последните пет годи 
ни. Това е причинита и за 
малкият размер на годиш
ният ръст на селскостопан
ското производство за 2 на 
сто.

■■

Предвижда се изграждане 

на нови обекти
Село Пресека в Звонски 

район е между първите в 
Бабушнишка комуна, което 
въведе електрически 
построи културен дом и но
ва училищна сграда. Поч
ти във всички домове сега 
могат да се видят нови ме
бели и най-различни дома
кински уреди. Съвременни
те електрически уреди като 
хладилници и други не пре
дставляват вече никаква из 
ненада.

Имайки предвид развити 
сто на селото, в което раж 
даемостта е най-висока в ко 
муната — средно около 50 
новородени годишно — 
гната общност в селото пре 
дприема мерки за строеж 
на нови обекти в предстоя
щия период.

Както изтъкна председате 
местната -общност в 

селото с оглед па модбрии 
зирането на домовете, е не
обходима спешна рекоистру 
кция на електрическата мре 
жа, която вече не отговаря 
на иарастиалите нужди. Пре 
движда се също така да се 
построи една от най-модер
ните училищни сгради в 
Звонски район.

Снабдяването на селото с 
различни потребителни сто
ки, което 
меит не задоволява нужди-

общност изтъкнаха също та 
ка, че ще се предприемат 
мерки за установяване на 
телефонна връзка с центъ
ра на комуната — Бабуш- 
ница.

те на селото, защото има 
само един магазин, също е 
проблем, който изисква спе 
шни решения. Предвижда 
се откриването на още един 
магазин за потребителни 
стоки.

Отговорните в Местната

явяват
ток,

Йордан Миланов

• - •

Сурдулрца

4ЙШ•ч

Заседание на общи 

нената конфере
нция на

*Аесковац
мес

ОВЕАИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА 
В ЛЕСКОВЕЦ

С КЛОНОВЕТЕ В:

— БУЯНОВАЦ 
— БОСИЛЕГРАД 
— ВЛАДИШКИ ХАН 
— ВЛАСОТИНЦИ 

- — ЛЕБАНЕ 
— ВУЧЙЕ

ГЪРДЕЛИЦА и 
- СУРДУЛИЦА

|прйемд. спестовни влогове
дишна лихва от 6 и 7,5 

Всички спестовници с влогове от 1.000 и по
вече нови динара са застраховани от последствия, 
та на злополуки.
, Банката роди валутни сметки на частни лица 
. , със. заплашаре на лихга от 6 и 7,5 на сто. 

^ЕНестопнатаслцжба а централата на банката 
Лгй неработен ден от 7 до 19 часа.

Шшш? Ц
Телефони;

окс . лят на

с
ции, които все още спазват 

• старите форми на рабога.
Във връзка с приемането 

-- нови членове в СК ог 
констатирано, че за първи
те девет месеца на тази го
дина от 44 първични органи 
зации са приели нови чле
нове само 9 организации. 
През същия период са изк
лючени или напуснали СК. 
34 членове на СК.

По отношение

На завчерашното заседа- 
Общинската конфе- 

СКС в Сурдули- 
икономи-

ние на
ренция на 
ца бе разгледано

политическото поло
на

ческо
жение в общината и зада
чите на организацията 
СК във връзка с това. Съ
що така членовете на Общи 
нската конференция обсъди 
ха делегат за втората 
ящите избори в СК и изора 

кон

на
със заплашане на го- 

на сто

кон- в сегашния мо-
на иконо- 

в об-ха делегат за втората 
ференция на СКЖ.

Разглеждайки^ развитието
СК в

мическото положение
бе изтъкнато, че за 

месеца е осъ
щииата
първите девет 
ществено увеличение на 

с 24,6«/о в сравме-

нана организацията 
общината през изтеклия две 
годишен период бе изтъкна 
то, чс е засилена демокра-

и материалната

прихода 
ние със 
миналата година.

1*6-79 ЧКБ 
20-15, 21-15, 33-63

същия период
тизацията 
база в трудовите организа
ции. Има обаче организа-

М. В.

Страница 7
3. НОЕМВРИ 1971БРАТСТВО ■



"\г На тема: Ученикът в семействотоНАШ РАЗКАЗ пата трябвало да чисти прогнилия 
дом и да бъде слугиня па собстве
ника на къщата — някакъв вехто
шар. Трите малки деца, които оста
вали без надзора иа заетата си стс- 
жък труд майка, се скитали но цял 
ден по улиците. Един ден най-мал
кото, тригодишно момиченце люби 
мка иа семейството, било ухапано 
от бясно куче. Какво ги интересува 
властите,
жена ще се умопобърка ако й взе
мат детето? Законът нарежда: в Па- 
«торовия институт във (Виена. Сед
мица след седмица минавали, а от-

IX. Киното и строител 

и разрушител на 

детската душа

Често етапа така: изпиташ някое 
особено чувство или каквото и да 
било, страст, която разтърси из осно 
ви равнодушното ти ежедневие, и 
ти из един път сякаш събуждаш от 
дълбок сън без сънища и се учуд
ваш на тази властна сила, която се 

. издига пред тебе, и чак сега разби
раш какво значи да бъдеш човек.

Много широка улица — хиляди 
хора, стотици коли изпълат простра 
нството й.

една бедна еврейскаче

К„лото е културно-просветна и образователна 
институция. Все до появата на телевизията тоима- 

разпростраиявансто на духовните.
постижения на хора 

телевизията, тези два
шс предимство в 
стойности във всекидневните 
та. Обаче, след появата иа 
медия правят „разпределение“ в дейностите си. и 
НОТО повече се занимава със „старите“ стойности, 

себе си „съвремешюс-а телевизията превзима на 
та“, понеже от „първа ръка", веднага, неиосредст- 

действителността на зрителя и слу-ПОЛСКАТА
ЕВРЕЙКА

вено пренася 
шатсля. По тоя начин през последните години, тя 

своята ефикасност, ефектност иАЛФОНС
ПЕЦОЛД
(АВСТРИЯ)

държи превес по 
бързина иа съобщаване на събитията с оглед на 
интервалите от време и т. н.

Филмът, като масовио комуникационно сре
дство повече запази доверието си у по-възрастните 
хора. Младежта днес, моментално, по-малко посе
щава кииопредставленията. Па все пак, трябва да 
кажем, чс филмът не се прави „на бърза ръка" и 
че той има по-голяма теоретическа и практическа 
стойност, може би, да кажем от една блиц-анкета 
или ииитервю, което се предава по телевизиятая.

С оглед на факта, че не всички филми се 
предават по телевизията или се дават обикновено 
след прожектирането им в кинозалите, младите 
особено бързат да се запознаят със съдържанието 
им преди да се появят на малкия екран.

Никой никого не не поглежда. На 
пред! Само напред! Съществуват 
хляб, престиж и хиляди нищожни 
нежа, за които трябва да се тича.

Пресипнали викове на кочияши, 
скърцане на колелета, бегли думи 
за поздрав и над всичко това — не 
определеното бръмчене на безброй 
много гласове, които сякаш излизат 
от камъните на къщите.

Аз тичам по една работа, която 
трябва да ми донесе хляб за следва
щите дни.

там не идвало никакво съобщение 
как е детето и всички писмени за
питвания оставали без резултат. Го 
лемият град, който погълнал детето, 
останал глух за зова на една изпъл
нена свс страх и очакване майчина 
душа. Някой канцеларист там си 
мислил голяма работа, някаква си 
еврейка! Тогава у майката се загнез 
дила една мисъл: тя трябва да оти
де във Виена при детето си и го 
казала на мъжа си. Той се изсмял

— Бедна еврейка и Виена! Не ис
каш ли да идеш направо в Париж?

Тя обаче не се отказало, продала 
пухените си завивки на вехтошаря, 
тестяла залъка от устата си, успяла 
да спечели и децата за своя план и 
те решили да не ядат вече всеки ден 
херинга, а да на мазват само с по
следната купена херинга хляба и 
картофите, без да я изяждат — ст
рува си човек да запомни този при
мер.

Безспорно, учениците в по-малките места, къде 
то броят на телевизорите е относително по-малък 
редовно, а някои от време на вре.ме посещават 
кинопредствленията. В тази насока родителят е 
пръвият „фактор", който трябва да знае къде .му 
се движи детето и какво работи, както и кои фи
лми гледа. Той трябва да бъде и учителят в из
граждането вкуса и становищата на детето си 
спрямо филма. Естествено е, че филмите, при ко
ито трябва да се влагат по-големи духовни и нер
вни усилия (вестерн, криминален, авантуристиче- 
скии други филми), а децата по-природата са по- 
чувствителни, могат да се създадат психически и 
физически травми, конто отрицателно се отразяват 
върху общото здравословно състояние на детето. Бе 
зспорно, че кавбойският филм „Обърни се, ще те 
убия" — американско-италианско производство — 
ще предизвика у младия зрител и съжаление, и 
страх, и презрение, н суровост, а това е достатъч
но дни наред да размисля за събитията и може би 
с много нощи да не спи. Или английско-италиан
ско-френския криминален филм „На теб е ред да 
умреш" може да предизвика неприятни последици 
при младите, както и американският филм „Джон 
и Мери“ — съвременен любовен разказ — 
тнческото си съдържание може още повече да въз- 
пламенн и без това 
фантазия на пубертетлиите. Родителят 
но познавайки особеностите 
влияе върху изоора на филмите. Нещо повече е 
него ще гледа някои от тях все докато малчуганът 
нестане „обективен“ критик и на полезното и на

на големи-

Очите ми виждат само една по
редица от цифтри — аз бързам по 
край самия живот, без да го виж
дам.

Всички камери в мозъка ми са за
печатани, аз не пускам да проникне 
в тях никаква светска мисъл, да не 
да избута оттам анасъбраните от 
мен с такова усилие търговски поз
нания.

В ушите си чувам само смятащия 
глас на моя колега по служба. Ду
ми изскачат -от устата ми на улица- 

репетирам онова, което ще 
кажа там, където си изкарвам хля
ба. Никой не обръща внимание на 
моя монолог, всеки е затънал до гу
ша в грижите си.

Но ето изведнаж някой 
пред мен, думи доктигат до сърцето 
ми, една жена ми говори. Аз я по
гледам в недоумение.

Тя повтаря:
— Моля ви, добри господине, къ

де е обществената болница?
Роклята й е жалка, от диплите й 

лъха миризмата на еврейската ули
ца, в която нищетата хлопа на вся
ка врата.

— Елате, ще ви придружа до об
ществената болница.

По пътя жената ми разказва сво
ята история.

Живеела • в единия край на едно 
градче, в Галиция заедно с мъжа си 
и с петте си деца. Мъжът и двете 
най-големи деца работели като об
щи работници на един нефтен кла
денец и това, което те припечелва
ли, стигало колкото за царевичен 
хляб, картофи и ежедневната хери
нга. Заради влажната дупка, която 
обитавали в еврейския квартал, же-

та

Най-после събрали пари, колкото 
да купят един билет за влака до 
Бърно, а остатъка от пътя майката 
извървяла пеш.

Тя свърши разказа си.
Стоим пред врата на грамадната 

болница. С много бързи думи жена
та ми благодари припряно и изчез
на в човешкия поток, който се лее 
навън и навътре през огромната 
входна врата.

Аз стоя сред шумния кръговър- 
теж на улицата. Вълни от звуци се 
заливат една след друга, сред блъ
скащата се навалица хора се търкат 
един от друг, блъскат ме насам-на- 
там, но аз не забелязвам това. Ня
къде дълбоко в мен е разцъфнала 
празнична радост.. Знам отново, че 
има смисъл да се живее, еврейската 
жена ми бе показала колко 
любов и колко много сила изпълват 
илиците.

застава

с еро-

буйната и „проблематична”
следовател- 

на своето дете ще

отрицателното и на доброто и лошето 
ят екран. Доколкото пък става въпрос за филмите, 
конто будят ведри и радостни чувства, които про
сто издигат зрителя на по-високо духовно и култур 
но равнище, каквито са: „Ана Каренина“ от Аев Гол 
стой, „Педагогическа поема“ от А. С. Макаренко, 
„Смешната девойка“ (от Фини Гирл) — 
ски филм, „Малката принцеса“ — 
филм за деца

американ- 
американскн 

и др., сюгжестиите и препоръките 
на родителите са полезни и незаменими.

Следователно, киното може да бъде и стро
ител и разрушител на детската душа.

много

Слободан ВасилевV.
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а » просвета ★ изкусшго
На първия Конгрес на културната акция на Сърбия

Щ: ' V ■ПРОГРАМА ЗА НОВА 

КУЛТУРНА ПОЛИТИКА
— Предстои симпозиум за културата на 

българската народност &

ТРУДНО е да се направи 
разрез за всичко онова, ко
ето бе казано в тридневна
та работа на първия Кон
грес на културните акции 
на Сърбия, който с участие 

1.100 делегати и гости 
от другите наши републики 
се проведе в град Крагуе- 
вац. Защото в разисквания
та на 176 делегати и гости 
и 43 доклади и съобщения 
от наши изтъкнати научни, 
културни, художествени и по 
литически работници няма
ше нито един въпрос в об
ластта на култура, който 
да не бе засягнат.

Както каза Латинка Пе- 
рович, секретар на ЦК на 
СКС на тоя Конгрес за първ 
път за резултатите, пробле
мите и възможностите на 
културата в Сърбия разго
варяха заедно: представите
ли на културата, науката, 
политиката и стопанството. 
Това е било и необходимо,

значително внимание бе за
делено на ЛЪждунационал- 
ните отношения в култура
та. Като основно бе изтък
нато свободното разви - 
тие на културно творчест
во. Изтъква се и желанието 
за по-голямо и сплотено съ
трудничество на национал
ните култури, за свободна 
обмяна на културните стой
ности, защото това допри
нася, за обогатяването на

то на

културата и социализма.
В също време в „Поръки 

те” се изтъква, че е нужно 
да се създават материални 
и обществени условия,' за 
да се културите на народ
ностите развиват и афирми 
рат като част от култура
та на Сърбия и Югославия. 
Ето защо в своето разиск
ване МИРКО ЧАНАДАНО- 
ВИЧ, секретар на ЦК на 
Войводина изтъкна, че ня
ма нищо по-скъпо от нерав 
ноправието и неединството.

На Конгреса се каза, че 
езиковото равноправие е не 
заменимо условие за свобо
дното развитие на национа
лните култури и съвърше
ните междунационални от
ношения въобще. Но, зато
ва деленето на езиците 
Републиките засилва недо
разуменията и създава ба
риери, които негират соци
ализма и самоуправителни- 

Отричането 
характер

С. Сотиров — 
Портрет на 
Чкаля

- Л:
ойно би били изтъкнати 
проблемите в областта на 
културата и изработена съ
вместна програма за начи
на, на който те да се разре
шават.

Това би била първа и най 
-значителна акция в светли
ната на конгресовите поръ
ки и няма причини тя да 
не успее.

Да се устрои симпозиум 
за културата на българ
ската народност

та народност, които взеха 
дейно участие в работата 
на Конгреса се залагат за 
инициативата наскоро в ед
на от комуните да се ус
трои симпозиум за пробле
мите на културата на бъл
гарската народност.

Такава идея съществува 
от преди. Обаче сега, след 
Конгреса изцяло са съзряли 
условията за един такъв си 
мпозиум, на който най-обст-

защото културата е навсякъ 
де присъстващо съдържа
ние в нашето съвременно 
общество. И като такава 
тя е важен дел от нашата 
социалистическа програма.

Това, както и необходим
остта за по-голяма самоуп- 

самостоятелност

„Поръките” задължават 
конгресовите инициатори да 
организират .широки догово 
ри в Република Сърбия, на 
които изцяло да се разпра
вят и уточнят редица въпро 
си повдигнати по време на 
Конгреса.

Делегатите от българска-

в
равителна 
на културата и на нейните 
носители — бяха главен де
виз на проведения конгрес. 
Защото само свободен чо
век може да бъде и отгово 
рен — каза другарката Пе- 
рович. Именно затуй най-го 
лемия принос на един народ 
в областта на културата е 
в онези стойности, които мо 
гат да минат националните 
граници и потреби.

Може би синтезът на Кон 
греса е най-добре предаден 
в думите на нашия Нобело- 
вец ИВО АНДРИЧ: — Кул
турата е неделима. И мате- 

Вси

В. Велинов

те отношения.
националния 

на културата довежда до 
нейното задушване. В име- 

конто и да било на-

на ПРОБЛЕМИ НА ТВОРЧЕСТВОТО НА 

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТто на
чала това да се прави, оз
начава потискане 
на национална култура за 
сметка на. друга. Затова е 
нужно — поръчва Конгре
са да се попречи на нацио- 

шо-

на ед-

сърбохърватски език, които 
работят върху афирмиране 
творчеството и на народно
стите. Особено е важно по
дети юто участие на култур
ните дейци от народноста в 
креирането и провеждането 
на културната политика в 
Републиката. Понастоящем 
това участие на народност
та повече е символично, от 
колкото функционално.

Отделен проблем предста
влява изнамирането на най- 
подходящ начин на финан
сиране на оригиналното тво 
рчество и преводаческата 
дейност от езика на наро
дите и народностите' в Юго
славия на езиците на народ 
постите в неразвитите обла
сти. Проблемът става тол
коз по-тежък 
развитите 1 
телиата мощ на население
то е значително по-слаба от 
тази в развитите. Общност
та и стопанството в нераз
витите области, каквито са 
общините, в които 
българска народност мате
риално не са способни да 
финансират тази дейност. 
Затова всички надежди са 
насочени към помощта на 
обществото, т.е., република- 

съотвегни нейните ин- 
ституци за задържане 
постигнатото равнище 
нататъшното развитие на 
издателската дейност.

(ОТ 3. СТР.)
народности и да се афирми 
ра по-широко извън регио
на, в който тя живее. В то
ва отношение творчеството 
на българската 
се намира в значително не
благоприятно положение. То 
е затворено в четири общи
ни в Южна Сърбия. По-ши
рок пробив извън тази сре
да засега почти и не може 
да направи. Неговата афир 
мания в магичната страна ие 
е възможна по политически 
причини, макар че сред широ 
ката ‘ читателска публика и 
там има интерес. И тогава 
когато в България споменат 
някое наше издание, ие голо 
сочват като публикация на 
българската народност в Ю- 
гославия, но като издание 
на български, излязло да ре 
чем в Ниш.

От друга страна — на те
риторията на република Сър 
бия, дори и в по-широки 
югославски релации — афи 

на творчеството 
език , среща 

т.е., с е- 
х казал,

гка за нашето литературно 
творчество, а по-големн ма
териали за неосъществена 
мечта на нашите творци. За 
нашата дейност на култур
ното поле и творчество еди 
иствеио ставаше дума 
средствата на информации 
в СР Македония. Това игно
риране не е инспирирано от 
културната политика на ре
публиката и другите обще- 
ствено-политнчесшг фактори, 
по е резултат на схващане 
на известни институции, ко 
иго затварят вратата за по 
широка афирмация на лите 
ратурното творчество 
народността.

Ние не се залъгваме със 
схващането, че всичко, кое 
то излезие на езика на на
родност трябва да се пре
веде и на сърбохърватски. 
Такова искане би било нео 

Считаме обаче,

налната нетърпеливост,
. винизма и културната 
ключителност.

По-нататък в конгресните 
се казва, че по-ната-

изс-
пародиост ориалната, и духовната, 

чко се в нея преплита и тя 
всичко обхваща: 
ха, който дишаме и залъка, 
който взимаме в уста все до 

мислим

поръки
тъшното развитие на кулгу 

Сърбия е обуслове- 
цялостното общест- 

икономическо разви 
естествената свъ-

от възду- рата в 
на и от 
вено и 
тие и от рзаност па културата с дру 
гите области на труда. Го- 
ва означава, че е иеобходи- 

засили материал- 
основа на културата в

имислите, които 
художественото или научно 

създавам”...дело, което
Това, което каза Андрич 

бе и съдържанието на мно
го разисквания. Съществува 
мотив на загубено единство, 
което може да се назове аг
ресия. Оттук и отговорност
та не е толкова за онова, 

става сега в култура
та, но за онова, което ще 
бъде — каза един мислител 
в своето разискване.

На Конгреса нямаше мно- 
Имаше много 

на мнения, 
В смисъл на то-

мо да се на
ната
Сърбия, с цел да се създа- 

за развитиетодат условия
културните 

При това отделно се изтък 
от създаване

дейности.накоето защото в «е- 
области покупа-

ва значението 
на материални условия, с.

се осигури отстра 
на неравномерно- 

културното разви- 
минимално културно 

независимо от ма- 
възможности на

сиователно. 
че е необходимо да се пре- 

гюие онова, което екоито ще 
няването 
сгта на

го монолози, 
повече обмяна 
полемики, 
ва не веднъж бе изтъкнато, 
че нашата култура е 
още бедна — особено в ду
ховен смисъл.

веде
най-качествено в нашето тво 
рчество. За едно такова от
ношение към творчеството 

народността се застпъва 
зарад това, че счита- 

част

живее
рмацията 
на български 
други препятствия, 
зшеава бариера. Би 
че е присъща и една равно 
душност към творчеството 
на народността, дори и към 
нашите издателства и средс 
гва на обществени комуни
кации на сърбохърватски 
език Твърде рядко можем ределеии стимулатишш 
да намерим и най-малка но годи на издателствата

тие и 
равнище 
термалните

все
на
ме и

че то е съставна 
на културата на Сърбия. 
Това може да се постигне чрез 
но-дейно шггересуване 
определени институции за 
това творчество и чрез оп-

ме,
средата. 

Накрая в „Поръките” се 
всички

Голямо насърчение на ку
лтурното развитие 
родностите

В много разисквания 
окончателния документ 
конгреса: „Поръки от Кон* 
греса на културните акции

на на носите- 
акции в

па та ипризовават
ли на културните

среди да се заложат,
осъществяване

па
и по

и в своите 
за цялостно 
на културните цели.

ме-на на
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ПИСМА

Какво след бурятаСъобщение на 

редакцията
се питат: иГражданите

колко време ще се *а-питат: колко ли е голям де
фектът па далекопровода, още
щом толкова време няма ка.

няма

Природното бедствие, 
сто на 23 октомври в след
обедните часове захвана Бо 
силеградско, нанесе големи 

щети. Силният 
вятър, който носеше всичко 
пред себе си, особено още
ти планинските селища. От 
много къщи, кошари и др. 
постройки, частично или на 
пълно, покривите са иремах 
пати. Това ще б7>дс голяма 
пречка за по-бедиите семе
йства, които нямат достатъ 
чно храна за добитъка, а ка 
моли за покриваме на коша 
рито.

Затова считаме, че трябва 
да се заинтересуват и ком
петентните органи в Общип 
ската скупщина.

Изглежда, че бурята е 
причината, че Босилеград и 
електрифицираните села 
вече от една седмица ня
мат ток. Затова мнозина се

ко-

пък ток 
друга причина?

ток, или 
по някоя

Пене Димитров
материални

По случай Деня на републиката в. „Брат
ство" ще излезе е увеличен брой страници с 

материали от общините и републиките. 
Също така ще бъдат обнародвани празнични 
честитки на нашите предприятия и обществе
но политически организации.

Умоляваме ръководителите по предприя
тията, училищата, кооперациите, клоновете, це 
ховете и представителствата на различни ор- 

Димитровград, Сурдулица и Боси
леград да изпратят своите честитки за праз- 
дничния брой най-късно до 20 ноември т.г.

Ценно откритиемного

от тях е правил опе 
Ниш, нодиният

рация на язва в 
след това отново получи ус 
ложиения и единствено сна 

него беше — лека

Откриването на лекарство 
против язва в стомаха и двана 
десстонръстното черво от 
страна па босилеградския 
аптекар Захари Сотиров нре 
дизвика огромни интерес в 
страната. Лекарството на 
Сотиров е изцелило миоже 
ство болни в Босилеградско 
и иаврел из страната. Соги 
ров ежедневно получава пи 

изрази на благодар
ност от излекуваните, алру 
ги пък търсят помощ.

Преди няколко години той 
спаси двама мои близки. Е-

сение за 
рството на Соитров.

Говорих неотдавна с аио- 
текаря Соитров. Той ми ра
зказа, че просто не е в съ
стояние да отговори на вси 
чки молби за помощ.

Чрез вестника искам да 
отдам признание на Соти
ров зарад голямото му от
критие в медицината.

ганизаци в

★
см а и

Рекламирайте произведенията си в „Брат- 
ство".По този начин най-лесно ще приближи
те своите стоки до потребителя.

по

Никола Велинов

★
СПОРТЕдно страница на в. „Братство" струва 

4 000 динара.
Половин страница — 2 000 динара, 
една четвърта 1000 динара.
Малки обявления и реклами се плащат 

по 0,60 динара дума.
Физическото култура - фактор но здравето

ември. На силшозиума ще 
присъствуват представители 
на трудовите колективи, а 
ще бъдат изнесени редица 
научни съобщения от опита 
на разни трудови организа- 
ци в областта на физичес
ката култура и организира- 
натадейност на възрастните.

— Към средата на ноември ще се състои сим
позиум на тема:'' Физическата култура като фактор 
на здраве, почивка, и трудови способности на въз
растните' ' —1п тетопат

дни, че е все по-голям броя 
на инвалидите по труда, а 
към 20,,/о младежи от стра
на на рекрутните комисии 
провъзгласяват за неспособ
ни за военна служба. До те 
зи аномалии се стига и за
рад нарастването на жизне 
ните разходи.

Направо от канцелариите, 
фабричните хали и от кла
сните стаи се отива в зат
ворени жилищни помеще
ния, където телевизията при 
влича вниманието на хората 
не дава възможност те да 
се движат на свеж въздух, 
или да упражняват някой

Въпреки че учените, лека
рите, социолозите, психоло
зите и мнозина други вече 
отдавна са константирали, 
съставна част на човешката 
активност, която покрай дру 
че фазическата -култура е 
гите фактори влияе върху 
неговото здравословно със
тояние, масовата физическа 
култура в Югославия е не
обходима и на заетите гра
ждани, но не й се заделя 
нужното внимание.

За недостатъчното внима
ние на физическата култура 
което се явява, за което е 
писано много досега, на де
ло не е сторено почти ни
що. Затова стават и разни 
аномалии във физическото 
развитие на младите поколе 
ния, а процентът на заети
те, боледуващи сърдечни бо 
лести и кръвоносните съдо
ве и дихателните органи — 
показва тенденция на увели 
чение.

За илюстрация .ще приве
дем само, че в 1969 година 
поради на работно място са 
изгубени 4,8 милиона трудо

ПОЧИНА ЖУРНАЛИСТЪТ

МИОДРАГ КОСТИЧ 

- МАСЛАР -

нето на спортно-рекреатив- 
Пкрай уводното изложе

ние, което съдържа оценка 
за. състоянието,, хода и, про
блемите и причините за ста 
гнирнето на физическата ку 
лтура на възрастните, орга
низаторът желае да чуе мне 
нието на хората от терена 
да се извърши обмен 
опит и по този начин да се 
дойде до изводи за практи
чни акции. По този начин 
симпозиумът ще бъде нача 
лно звано във веригата на 
активно ангажиране на раз 
личните фактори в нашето 
общество за превъзмогване 
на слабостите и омасовява- 
не на физическата култура. 
Ще бъдат разгледани и мер
ки за засилване на спортно
състезателната и

МИОДРАГ С. КОСТИЧ — МАСЛАР, жу
рналист на вестник „Слобода'' в Пирот почи
на внезапно на 2 ноември 1971 година на 4Г 
година възраст.

С журналистика се занимава вече 12 го-

на

дини. спорт.
Тези аномалш1 ще бъдат 

предмет на силшозиума „Фи 
знческата култура като фак 
тор на здраве, почивка, тру 
дови и отбранителни спосо
бности на възрастните”, ко 
нто по почин на дружество 
„Партизан“, Съюза на син- 

Съюзння секрета-

Със смъртта му журналистиката губи при
ятел и бележит журналист, чието място в жур 
налистиката на Пиротски край завинаги щс
остане празно и незаменимо.

Колективът на »,Братство" със смъртта му 
губи искрен и близък приятел, чийто светъл 
образ вечно ще запази.

На семейството му, близките и на колек- 
„Слобода'' изказваме своите съболе-

спортно- 
рекреативната активност на 
гражданите, които не могат 
да се наредят в най-високи
те постижения на спортните 
таланти.

дикатнте, 
риат за народна отбрана и 
Югославския съюз за орга
низация на физическата кул 
тура ще се проведе през но-

тива на 
знования.

В. Ч.

системи работят по-съгласу 
вано.

Здравният ефект от гимна 
етическите упражнения € 
по-голям, когато се играе 
на открито, дори при лоши 
атмосферни условия. Зани 
манията трябва да се съче
тават по възможност с вод 
на процедура

нията — организираните иг 
ри имат и емоциално съдър 
жаиие. След 
участническнте са приятно 
уморени, но весели, жизне 
радостни, с повишено само 
чуетвие.

Човешкият организъм име 
способността да реагира на 
външните дразнения, да се 
приспособява към тях, в ре 
зултат на което в него на 
стъпва физическо, функцио 
нално и морално преустрой 
ство. Благодарение на този 
биологичен процес 
от Севера лесно понасят сту 
да, хората от Ю!га — топ
лината и жегата, а тежка 
та физическа работа в на 
чалото трудна, по-късно стг 
ва дори лека. Същият био 
логичен закон лежи в оснс 
вата и на тренировките.

Във всяко движение уча 
ствуват съответно група му 
скули. При съкращаванетс

си те извършват определена 
физическа работа, за коятс 
са нужни хранителни вещ€ 
ства, кислород, хормони и 
ферменти, доставяни от кръ 
вта.‘ Физическата дейност 
предизвика усилено кръво 
обръщение, което осигурява 
храненето на работещите 
мускули. По този начин, е 
резултат на системната ги
мнастика или физкултура 
те се оформят, стават, реле 
фии, силни и по-издържли

Здрави и нрасиви 

чрез гимнастика
заниманията

душ, плу
ване или обтриване с влаж 
на кърпа, които 
организма на жената, праг 
ят го устойчив срещу забо- 
ляванията.

Казват се че физическите 
упражнения са извор 
здраве и красота. И това е 
вярно. Здравата жена е кра 
сива, бодра, жизнерадостна 
Тя ходи изправена, има хар

закаляватИМА ЖЕНИ, които се об 
личат семпло, не употребя
ват грим, не посещават коз 
метйчни и фризерьски са
лони, не пазят диета, а са 
красиви и привлекателни.

Къде е тайната на жен
ското им очарвание?

Все още много жени пре 
небрежително махат с ръка 
на физическата култура и 
гледат на нея като на нещо 
ненужно, не се занимават с 
гимнастика. А това е съв
сем неправилно, защото бла 
гоприятният ефект на физи 
ческите упражнения върху

организма на жената е до 
казан.

При изпълнението на гим 
на етически упражения в кс 
рата на главния мозък по
стъпват извънредно многс 
дразнения. Чрез тях се поде 
бряват силата, подвижност
та уравновесеността на не
рвните процеси, а меланхо
лията, инертността или пре 
комерната възбудимост, ког 
то се наблюдават у многс 
жени, постепенно изчезват

Положителният процес ид 
ва не само от самите дви
жения, но и от преживява

ви.
Костите от своя страна пс 

емат по-пълноценно калция 
фосфора и другите състав 
ки и стават по-здрави и не 
чупливи.

Редовните занимания със 
спорт поддържат нормална 
обмяна на веществата и при 
евентуални смущения подпе 
магат дейносттта на жлези 
Те с вътрешна секреция, а 
от това отделните органи и

хората
на

монично развито тяло. Целс
насочените упражнения прг 
дават на фигурата й по-гол 
яма пластичност, грация г 
женственост.

С. В
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Записано на изложбата „Из

куството 
земя от неолита до днес

на югославска

. .
Ситула — бронз 
VI век п.н.е 
Народен музей 
— Любляна

ПОРЪЧЕНИЕТО на СКЕНДЕРИЯ
ко пластическото изкуство е духовна дейност, коя

то се проявява в туй, че човек скрепява впечатленията 
си и изразява своите чувства, мисли и преживявания 
чрез видими образи — тогава, можем свободно да ка
жем, че посетителите на изложбата в Скендерия „Изку
ство на югославска земя от предистория до днес“ 
живеят няколко часа с чувствата, мислите . и преживя
ванията на човека от неолита до днес. Тая изложба, ко
ято представява културна панорама на югославските на
роди, след Париж дойде в Сараево — този древен град, 
за да го направи най-посетен град в наше време.

риод и гьрцката антика. 
Пленява ви „Атена Парте-
нос“ Па Филия. Римската
антика обогатяват две скул
птури от Ниш, портрета на 
Константин Велики и Виза
нтийската царица. Ако ня
кои с отслабнало внимание
разглеждат средните вековеще лии рбманиката, то едва
ще напуснат от стенописи
те, изкуство създадено през 
11 и 14* в. Златисто-кехлиба
рените цветове на реалисти 
чно нарисуваните образи,
които напомнят на мадони
те на Рафаел от Охрид, 
Щип, Дечана, Скопие създа
дени от анонимни художни 
ци от Лонгин, майсториТези дни именно трябва 

да се забележи тристохиля- 
дния посетител на изложба-

дни
менното ни изкуство.

Трудно е да се предаде в 
една къса вестникарска ста 
тия всичко онова, което чо- 

доживее

творците на съвре-
от дубровката школа, 
йстор Козма майстор Вуй

ма
та. чич и др.

Коя е тази сила, 
така
нашите хора от 
до Гевгелия и от Триглав 
до Димитровград? Коя е та 
зи - сила, която привлича 
днес туристите от европей
ските земи в момента, кога 
то обикновено те се завър- 
щат по домовете си?

която на готикатаЖивописттавмагически привлича 
Суботица

век може 
Скендерия. Трудно е, защо- 
то, разглеждайки изкуство
то на народите, които тук 
са живели, 
знае и историята на тия на
роди. Изкуството само по
твърждава иди порицава на 
строението на един 
в дадена епоха. Югославия 
е била страна, в която в ед 
но и също време в непосре 
дствена близост 
две времена.

„Няма в Европа пито ед
но парче земя 
в каталога - 
което не е грубо газила ис
торията, нито една 
която
своите бразди. Но все пак, 
когато става дума за този 
регион трябва специално да 
се подчертае неговата исто
рия, защото ако се не поз- 

историята в основни 
черти не може да се разбе
ре разнообразието на изку
ството за което тук се ка
сае. Защото тази изложба 
на изкуството илюстрира на 

необикновено 
сложното развитие иегори- 

живот в пространст- 
което са ограииче- 

границите на културата,

да не остъпваи възраждането
нищо от изкуствата напо

период в другите ев
ропейски страни. Това изку 

създадено в Хърватско 
за май-

този
трябва да се ство

и Словения говори 
сторството на неговите тво 
рци. Тук , могат да се видят 
нашите най-хубави портре-народ
ти, които са дошли от му- 

Любляна и Загреб.Сараево, което още под 
. римското управление в те

зи краища, в околността на 
Илидже в трети век полу
чило статус на колония, 
през 1489 година то се спо
менава като „захар“ и за 

то става най- 
на Балканите.

зейте на
естолетиеДвадесетотоса текли със стотина худозастъпено теченияжници от всички

което ни прена изкуството.— се казва 
на изложба —

столетие,длага двадесетото теченияс много школи икратко време 
хубав град- 
През 15 и 16 столетие тук се 
построяват мюсюлмански ар 
хитектурни постройки и днес 
Сараево като домакин на 
изложбата може да предло- 

посетителите да ви- 
много исторически

реализма, импресионизма, 
на идеализма, натурализма, 
сюреализма, футуризма, ес- 
пресионизма и други апетра 
ктии течения. Силното влия 
пие на европейското изкуст 
во оставило отпечатък в 
вторбите на художниците 

1 до наши

нация,
не може да покаже

Стенопис от 1448 г.жи на па-дят
метници, които на малко ра 
стояние представяват 
рията на много народи жи- 
веяли в много -епохи. И все 
пак това не е причината за 
идването на много хора от 

кратца на Европа.

от този периоднава може да орен 
миогооб-дни и трудноисто- в товатира човек

от творби на изкуст-разие 
вото, за 
бва историята да си

което тепърва тря-
каже

свой начин думата.всички
Хората сега идват тук 
посетят Скендерия, в храма 
на хубостта, която е създа
дена на югославска земя ог 
неолита до днес — създаде- 

течение на осем сто

ла
ята на 
вото на наУТР* когато вратитени и твоСкендерия се затворят 

рбите отново намерят свое
то място по различни му- 

маиастири, трепърва

религията, държавите,
течение на време- 

формирали, задържа- 
и политически 

нации,

които сна в 
летия. то се

ли културно 
показали различни

днес съчиняват сгьвре 
Югославия“.

зей и 
тогаваЛюбителите на изкуството 

знаят, че в Скендерия ще ви 
600 оригинални 

от около

историците на изку- 
кажатмогат даствого щекоито 

менна 
Затова

край творбите на изкуство
то, които е човек създал в 
Сърбия, Македония, Босна, 
Хърватско и Словения, чо- 
век живее с чувствата и ра 
достите на хората, създам 
това изкуство. Същевреме
нно, човек тек може да сле 
ди развойният път на изку 
ството от първите скулпгу- 

Аепенски вир, които 
иай-раиия период 

в Европа, 
епоха

изложба-своето мнение за
Сараево. Мненията за 
изложба могат да рь-

дят около 
творби събрани 
200 музея, галерии, манасти 
ри идруги културни инсти
туции и така представени, 
че лесно могат да се видят
по един хронологически ред

създаване. Аа 
Скен-

се пътува та вкато
тази
дат различни, но едно щ-е 
остане като -вечна истина, 
че изложбата в Сараево ще 

огромно влияние върху 
културното развитие в па

дни, а още по-голяма о- 
ценка ще бъде за изложба- 

културеи фактор за 
афирмация на страната в 
чужбина, за запознаване на 
хората в страната днес и в

има
на тяхното
се гледа изложбата в 
дерия, това значи 
„прочете“ историята па лого 
славското изкуство. За ,/Про 
читане" на такава книга ка 
зват, че е нужно една го
дина и да се измине разсто 
яние от 60 000 
във всички краища на сгра 
мата. Тук тези творби мо
гат да се видят за няколко 
часа и през това време да 
се почувствуват чувствата 
и разбиранията на човека 
от Лепенски вир А° наши

ши
седа

та като

ри на 
говорят за 
на изкуството 
След това желязната 

творби

миналото, защото душата и
чувствата на един народ мокилометара

при 
Вършац. 

богат 
екзе-

най-добре да сс запоз-с намерените --- 
Вучидол, Прогар,
Човек остава смаян с 

на намерените 
останли в нашите 
в гьрцо-илирския ТЮ

гат
паят чрез изкуството, което
той създава.

ствого
мпляри
страни

Богдан Николов
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билаче и горната
от Птичи кла-чсшма, а някои път рекоха, 

омърсена, та
нналата Събота, тъкмо Дона си налива вода 
от чучура на долната чешма, изкочило едно 

— в котела й. ВърналЛм зам'ъкнаха вода чак

ХУМОРЕСКА

саизпоритс, от къде се събира вода за чешмата. 
Търгнаха сутринта и по обед бяха в село.

И какво, мислите, че излезе? Всичко било дрхн 
дрън ярина и бабини деветини. Никакви риМ'ски 
гробища и иикакви отровни миди не е "м“°' 
чисто и просто, нали изворите за че<нмата 
не са каптирани, ами са си открити, та до тях от 
седнали някакви екскурзианти ли иманяри ли с 
били и като видели - водата бистра, взели^взе 
ли, че си изпрали ризите и си измили обувки . 
Това било. От някоя от ризите ще да се е откъсна-

копче. А щом са

седефено и — дрън. 
со Дона в къщи и разказала това нещо на домаш
ните си. Като излязъл вечерта, бай Бито пък ка
зал в сръчната, че днес жена му, като наливала 
йода от чешмата, в котела й влезли някакви коп

ан били, сегашни ли — не мо-ЧИСТА
РАБОТА

чета, сдоврсмсншн 
жали да гн разберат.

На другият ден из селото се 
лични приказки. Клин разправяха, че от долната 
чешма излизали старовремски украшения и че во
дата за чешмата май минавала през едно старо 
римско гробище. Други пък взеха да шушукат, че 
един овчар казал, че в изворите, откъдсто извала 
водата, бил виждал едни зелени миди, грамадни 

ама май били отровни, та... И стана 
настана на селото.

понесоха най-раз-

като тсисин, 
една суматоха. Голяма паника 
Долпсици тръгнаха да си били тия хора, какви мърсотия може да има в

носят вода от горната

тях... стана ясно, че водата ни е съв- 
опасност за народонаселението 

тям подобни. Ус- 
чешмата без ника-

Така на всички
сем чиста и нямаМИНЕ РИМЛЯНИ! бацили, микроби иот никакви
покоихме сс и вече си пием от 
къв страх. Тя, водата, като мине през четириде- 

камънчета, става като слъза—сет
Ради ИларионоЕка сила: римляните вижда

ли в силното 
изчезването на гения от мо
зъка. Митологията дори твър 

Атина Палада първо

В историята няма да на 
мерим по-суверен народ от 
римляните. Вероятно никои 
друг народ не е измислил 
толкова смешни за нас при 

както сто

разтърсване

ди, че
начално искала да излезе о« 
главата на Зевс чрез киха
не. Според митологията Ве
нера не кихала никога, за 
да не се обезобрази л-нцетс 
й с бръчки. Бог на кихането 
бил Юпитер.

Подобно роля 
ло и оригването. Имало ща 
стливо подритване, което 611 
ло посрещано на трапезата 
с жива, всеобща похвала, нс 
и нещастно, развалило мис

болницуту. Отипрегледам у 
до там и болницата живну- 
ла. И они че искараю паре 
за целу годину. Унутра ред 
— йедва завърши работу дс 
пладне. У аптекуту узо ле- 

за мене и зг

Ч11И11 за поверия, 
рите римляни! Имало е на
пример цяла подгрупа . на 
обществените поверия, коя 
то е обхващала „човешките
звуци“.

Важна роля тук е играе
ло кихането, което било тъл 
кувано по различен начин е 
зависимост от това, дали е 
прозвучало сдържано, жалс 
стиво, весело, комично 
един път или няколко пъти 
Не било все едно дали ще 
кихнеш сутрин, вечер 
през нощта, защото това 02 
начавало три различни не 
ща: нещастие, приятно 
бил изненадан

неговата любима игра

карството 
бабуту. Кико га узо тека ме 
ману мешина. Върнем се па 
у кавенуту да ручам — Ба 
вола йоще по-голема опаш 
ка. Постоя до вратата 
се отени и чуйем на ближ- 
н>уту масу орате човеци за 
лекарството:

изпълнява

да

го празници.
Също така голямо внима 

ние се обръщало, особенс 
при любовни срещи, на 
щенето на ушите или на 
неочакваното потръпваме на 
тялото. Тези признаци ни
кога не били благоприятни 
На тях се гледало като на 
доказателство за изневяра 
И/Ш някакви други пречки 
в любовта. Ревнивците от
давали особена важност на 
това знамение и любовни 
кът на когото ушите пище
ли- не се съмнявал мито за 
миг, че честта на неговата 
любовница е в опасност.

Както шумът в ушите, та 
ка и нервното потрепване 
на ръката, крака или цяло
то тяло били неблагоприят
но знамение. Такива явле
ния предсказвали двойно не 
щастие, ако са били в лява 
та част на тялото; дясната 
страна била по-благоприят

Урежда Д. Йотов
За лек у Босилеград

НЛ1)
— Гога оди наше село, ра 

зпрая йедън, има двайесе го 
дине пати од мешину. Ме- 
цу първити узел лекарство
то и ега са йе човек да му 
се не нагледаш. Ванул да 
си йеде и васул», и зеле със 
сува ребра, ич не.ма да се 
оплаче вечнма.

Постоя йош малко па 
лезо на улицуту. Народ са- 
де търчи од аптекуту до бо 
лницуту. Тува чу кикво ора 
те и З/Ш йезици. Оде двойи 
ца по чаршиюту, стиснули 
две шишетия лекарства к 
си орате:

— Бре, казуйе йедъният 
овия босилеградчанье млого 
шнарни. Първо расърдише 
целуту Републику с водуту 
та вану чир у мешннуту, па 
са измисляше лекарство да 
Бу лече.

пи
съби

от кихане
при
имал особено щастие, поне 
же Венера му съобщавала 

благосклонноче го взема 
под покровителството си 
Но внимание: само през дя 

Силнато и

тарът кико нашият. Има йе- 
дна голема раз/шка: 
любили кико у Ниш. Увър- 
чало се на све стране и из 
сви градове у Сърбию. Уле- 
зомо у кавенуту. Директо- 
рат и кленерат саде се маз
не по меппгау и окаю: бог 
да поживи Зарете що изми
сли тия лек, че заработнмо 
за целу зиму. Търчи дирек- 
торат по куйнуту, ока да се 
набавля повече леб, л1есо да 
се пречекаю госиие. Од глад 
вану чират йоще повече да 
ме боли. Арно ама у каве
нуту ннгде не.ма празна ма
са. Човеци чекаю на ред по 
неколко саата. Реши че йе- 
Дем

Прочсто у вестници дека 
йедън наш земляк 
кар из Босилеград измислил 
лек против чир у мешину 
па се наднго да узнем лек 
за мене и за бабуту. Двойи 
цата ни съвива мешина има 
вечима десетина године. Пи 
мо чай оди разие травБе, е- 
лем нищо не помогну. А и 
пойдо да видим куде йе тия 
град. У аутобусат од Ниш 
къмто Босилеград само се 
оратк за новото лекарство 
Преказую си човеци му Бе 
кико су се досъга лечили, 
кво су Ш1лн, кво су йели, 
кво су 1-ьим казали доктури 
йсте и куде све несу били, 
а лек иема па нема. У ора- 
ТС1ЬС и не видимо кико сти- 
гомо и кикъв йс путат.

Улеземо у Босилеград. Ви 
дим япийе кико у нашу 
„строшсиу чешму“ а и цен-

апте- ауто-
ноздра.сната

шумно кихане през дясната 
ноздра било най-щастливо и 
особено в любовта му били 

най-разнообра

из

приписвани 
зни влияния.

Кихането на масата биле 
посрещано с одобрение и 
всички поздравлявали този 
когото бог е посетил (спо
ред старото поверие кихане 
то било приписвано на не 
видимо посещение 
пазител). При жените киха 
него нямало същото значе 
ние, както при мъжете, за 
това се стремели да го из 
бягват.

Най-добро знамение биле 
кихането три пъти поред и 
изобщо нечетният брой. Оба 
че кихането винаги

на бог

на.
При римляните хълцането 

никога не било признак на 
лошо възпитание. Никой ме 
го потискал, както ме били 
потискани и други „напар
фюмирани звуци“.

Разпнте 
при човеци куде йе това мо 
мче с лекат и напдо 
ми рече дека

по-после. се

га у 
че добийел 

аптекуту. Човекат йеднък 
лек, ама първо требе да се

биле А със здравийе 
Манча с.р.

приписвано на свъръхчовеш
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