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Секретаря на ЦК на СКС, Латинка Перович в Димитровград

Проблемите на българската народност 

тема на едно от предстоящите 

заседания на 1|Н на СКС
ЛивЖГ ЗАСТЪПЕНОСТ НА БЪЛГАРСКАТА

И СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ ОБЩИНИТЕ В КОИТО ЖИВЕЕ БЪЛГАРСКА 
ТА НАРОДНОСТ - УСЛОВ ИЕ ПО-УСПЕШНО ДА СЕ РЕШАВАТ МНОЖЕСТВО ПРОБЛЕМИ 
,,л_ Ш ТВЪРДЕ ПОЛОЖИТЕЛНО Е ЧЕ В НИШ СЕ СЪЗДАВА ИЗДАТЕЛСКО 
МАТИВНА БАЗА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ А А '

НАРОДНОСТ В РЕПУБ
Ар. А. Перович в Димитровград

ликата към този регион. За 
проблемите на българската 
народност ние ще трябва 
по-определено да разговаря
ме. През изтеклия период 
републиканските органи по
вече се занимаваха с проб
лемите на по-многочислени- 
те народности в Сърбия, на 
първо място с проблемите 
на албанската и унгарска 
народност. За сметка на то
ва бяха изтласкани в заден 
план проблемите на по-мало 
числените народности — бъ 
лгарската, турската, румън
ска, словашка и русинска 
народности. Обаче по-специ
ално проблемите на българ
ската народност ще бъдат 
тема на едно от предстоя- 

(НА 3. СТР.)

приета изцяло от изпълните 
лиите тела на обществено- 
политическите организации, 
а неотдавна започналите съ
брания в първичните орга
низации на СК показват, че 
и организациите изцяло при 
емат оценката на Общин
ския комитет.

ИЗКАЗВАНЕ НА ЛАТИН
КЛ ПЕРОВИЧ
„Считам, заяви другарка

та Латинка Перович, чс ори 
ентацията на тази община 
в областта на стопанството 
с добра, както и ориентаци
ята към интеграция, както 
в рамките на комуната, та
ка и извън нея. Напълно 
съм съгласна с вас във връ
зка с отношението на Ренуб

ИНФОР-

секретарят на Общинския 
комитет заяви, че междуна- 
ционалните и междурепуб- 
ликански отношения, които 
са характерни в политичес
кия живот на страната, в 
тази община изобщо не се 
поставят като проблем. Той 
оцени политическото поло
жение в общината като до
бро, като подчерта, че има 
отделни лица, които се опи
тват да действуват 
приетата генерална 
ма СЮК. Оценката, 
неотдавна даде Общинския 
комитет за политическото 
положение в общината е

Секретарят на ЦК на СКС Латинка Перо
вич и членът на Секретариата на ЦК на СКС 
Мирослав Маркович посетиха на 15 ноември 
Димитровград. По време на еднодневното си 
пребиваване в Димитровград, Латинка Перо
вич се срещна с стопанско-политическия актив 
на общината, а в следобедните часове пред ко 
мунистите от града говори за промените в по
литическата система и за международното по
ложение на Югославия.

Другарката Латинка Перович 
граничната застава при Градини.

извън
линия
която

посети и

По врелле на разговорите 
с политическо-стопанския ак 
тив на Общината, в които 
участвуваха секретарите на 
комитетите от Пирот и Ба- 
бушница с Матея Игнятович, 
секрегварят на Общинския 
комитет Райко Зарков и 
членовете на Общинския ко 
митет Димитър Славов, Ме
тоди Георгиев, Крум Велич
ков, Живко Виденов и Мит' 
ко Томов запознаха гостите 
със стопанското и политиче 
ско положение в Димитров
градска община. Основна ха 
рактсристика па димитров
градското стопанство е на
стояването да се завършат 
започнатите обекти и интег
рационните процеси, как
то в рамките иа общината, 
така и извън нея.

Спирайки сс върху основ
ните проблеми, с които се 
среща тази, по много 
ща, специфична комуна, се
кретарят на Общинския ко
митет Райко Зарков изтък
на, че електрификацията на 
още 32 селища в комуната 
е първостепенна задача 
всички фактори в предстоя
щия период. Председателят 
па Общинската скупщина 
заяви, че Въпреки широката 
акция 
която сега 
пата и гражданите

ствени. сили няма да успеят 
да завършат тази крупна ак 
ция, която според предвари
телни данни ще струва око
ло 1 милиард и 300 милио
на стари динара. На второ 
място с пътното стопанство. 
Бе изтъкнато, че от 140 км 
пътищата в комуната са ас
фалтирани само 11 км. Във 
връзка с това участвуващи
те в разговорите заявиха, че 
Предприятието за пътйща в 
Ниш е пропуснало да внесе 
пътищата 
ско за строеж до 1977 годи
на.

Латинка Перович в Бабушницз

Пример на сговорност
— Низките лични доходи „покриват“ загубите

доход на глава от населе
нието, което е 50% под ре
публиканското равнище; на 
един лекар се падат по 5 000 
пациенти, докато на един 
стоматолог — дори и по 15 
хиляди души!

В Бабушнишка община 
живеят към 4000 граждани 
от българската народност. 
Те се учат на майчин е- 
зик, а общината обезпечава 
условия за употреба на ези
ка във всички области на 
живота. Българскбто и сръ
бското население много до
бре сътрудничат, живеят в 
сговор и досега не и имало 
никакви изстъпления, — 
кна между другото Будимпр 
Величкович.

Председателят на Общин
ската скупщина, Свстомнр 
Ннколпч, се спря в изказва
нето си върху интеграциои- 

(НА 3. СТР.)

в Димитровград- През втория ден от посещението си в Югоизточна 
Сърбия, във вторник, на 16 ноември, секретарят на Цен
тралния комитет иа СКС, Латинка Перович придружена 
от члена на секретариата на ЦК на СКС Мирослав Мар
кович, секретаря на Междуобщннската конференция в 
Ниш Матея Игнятович и секретаря на ОК на СКС в Ди
митровград Райко Зарков посети Бабушница.

В разговорите, които Латинка Перович води в Об
щинския комитет на Съюза на комунистите с членове 
на Общинския комитет, представители на ОС, представи
тели на трудовите организации и народни представители 
от този край, тя бе запозната със стопанското и полити
ческо положение в Бабушнишка комуна.

Доп7>л н ител мото финанси
ране от страна на републи
канските органи, което бе
ше тема на много подобни 
разговори, и този пъг бс по
ставено ^като псе още нераз
решен въпрос.

Във връзка с учебнрто де
ло бе изтъкнато, чз училищ
ната мрежа в комуната е 
добре развита, че няма не
грамотни, но че все още с 
висящ въпросът как да се 
осигурят еднакви условия за 
образование на децата от 
сръбска националност и ^ от 
българска народност. Тук 
па' първо място се поставя 
въпроса за осигуряване 
учебници па български език.

Говорейки за политическо 
то положение в Общината,

не-

В уводната си реч се
кретарят иа ОК ма СКС, Бу 
дпмир Величкович, изтъкна, 
че Бабушнишка община и 
покрай общото мнеии-е ма 
видните обществено - поли
тически фактори в републи
ката все още не се третира 
като неразвита община. Хо 
рата в гази комуна схва

щат, че са длъжни, покрай 
досегашната помощ от стра
на па Републиката и Феде
рацията, да се облягат вър
ху собствените, си сили, за 
да превъзмогнат изостанало 
стга. Развитието па Бабуш
нишка община характернзи 
рат контрасти. Той каза, че 
общината има 1580 динара

нзтъ
на

ма
за електрификация, 

е подета, общи- 
със осб-
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Общините и конституционните промениЛатинка Перович 

в Ниш Създаване на условия за повече 

непосредна демокрация
Конгреса иа културната ак
ция.

След двудневно пребиване 
в Димитровград н Бабуш- 
шща, Латинка Перович, се
кретар на ЦК на СКС и Ми 
рослаг. Марковнч, член на 
Секретариата на ЦК на СКС 
завчера пристигнаха в Ниш 

В Общинския комитет Ла
тинка ' Перович води разго
вори с политическия актив 
на работниците в областта 
на културата, с представите 
лц на обществено-полнтнчсс- 
щГгс организации, на Общи
нската сг'*чщина и на Осно 
вната стопанска камара. Те
ма на разговора беше — ак 
туалнн задачи в осъществя
ването на програмата за 
развитие на културата слот

техните събрания предимно 
да се „осведомяват" и „кон
султират" за крупните про
блеми, а действително уча
ствуват в разрешаването са 

„дребните" местни 
въпроси, преди 
чрез местните общности.

Общо е впечатлението, че 
общините не очакват „чуде
са", при разрешаването на 
системните въпроси в пред 
стоящата фаза на конститу
ционните промени. Разпрос- 

съзианието, че об 
/дините за пълното си разви 
тие трябва преди всичко да 

собстве-

многоПри това се иска 
повече от досегашната са
мостоятелност в самоуправи 
телното развитие и органи
зиране на комуната, по-ра
дикално да се измени сега
шният начин на финансира
ме, по-ясно да се дефинира 
характера на планирането, а 
отделно да се установят по
ясни отношения между об
щините и републиките, т. е. 
покрайнините.

Тия мнения, по всичко, са 
отражение на присъстващо 
то страхуваме бюрокротиз- 
ма и централизма да не сс 
„укрепят" в републиките и 
покрайнините след „прогон
ването" им от федерацията. 
Това доказва и мнението, 
че общините нямат доста
тъчно голямо влияние вър
ху икономическите и други 
те движения в обществото. 
Получава се впечатление, 
че още има неразбиране на 
факта, че намаляване на 
икономическите функции на 
обществено-политическите об 
щности е най-добрия път за 
развитие на самоуправлени
ето.

В политическите разгово
ри по повод втората фаза 
иа конституционните ироме 
пи псе повече 
ващ въпроса: каква ще бъде 
дефиницията иа общината, 
както в Конституцията 
СФРЮ, така и в конститу
циите на републиките, г.е. 
как тази дефиниция ще бъ
де разчленена в общински
те устави. Има много мне
ния и внушения в които про 
личава решителен иск 
общините повече да сс съг
ласуват тДхннте функции, 
нрава н длъжности с общо
то направление на развити
ето па целокупната общест
во! ю-пол »ггическа система.

Латинка Перович и Миро
слав Марковнч посетих» ко 
мандата иа Нишката армей 
ска област. За актуолно по
ложение на университетите 
в Сърбия Латинка Перович 
говори пред членовете иа 
политическия актив на У ни 
перентста в Ниш. В за дата 
иа Съгозп на синдикатите 
пред политическия акгни 
на общината, университета 
и ЮНД Латинка Перович 
говори за икономическото и 
политическо положение в 
Фсртаиата и за актуалнито 
задачи па Съюза на комуни 
стнте.

е нрисъет-
мо за

всичко,на

на
траисто е

се облягат върху
ните си сили.

При това не сс забравя на 
самокритичността на общи
ните, в които недостатъчно 
е ризвито самоуправление
то. Неприемливо е обаче и 
мнението, че в тази насока 
не се е вървяло напред. Не
приемливи са 
че за степента на развитие 
на самоуправлението са от
говорни само общините, т. 
е. че са отговорни само ло- 
големите обществено-полити 
чески общности — които в 
досегашните разговори едно 
странчиво тълкуваха досега 
шното развитие на комуни-

и оценките.От заседанието на Изпълнителния отбор на МОК 
на ССРН в Ниш

От друга страна влияние
то на базата върху общин
ската политика досега е 
било незначително, въпреки 
все по-голямата заинтересо
ваност на гражданите 
функционирането на общи
ната, което оповергава твър 
дението, че те са „заети със 
своите дребни работи". В ра 
зговорите особено бе под
чертано, че земеделските пр 
оизводители нямат влияние 
върху общинската политика.

ЕДИННА ЛИСТА те.

В предстоящата фаза на 
промениконституционните 

в общините трябва да 
създадат условия за повече 
непосредна демокрация и тя 
хното конституиране

за
се

От 16 предложени канди
дати за Републиканската ко 
нференция в общинските ор 
ганизации на ССРН, Изпъл
нителният отбор на Между- 
общинската конференция на 
ССРН се определи за шест, 
което значи, че ще бъде еди 
нна листа.

От 16 предложени. Изпъл
нителният отбор се опреде
ли за следните кандидати: 
Милан Илич, зе.меделац от 
Алексинац, Борпвое Рнстич, 
инженер от Пирот, Тодор 
Славински, общетевеио - по
литически работник от Ди
митровград, Мирослав Мило 
савлевич, земеделец от Свъ- 
рлиг, Любиша Перич п Дра-

гица Милосавлевич, работни 
ци от Ниш. като

интегрални самоуправителни 
общности върху основите 
на сдружения труд. Също та 
ка, в .много общини се за- 
белязза нерационалното рав 
нов;сне между функциите 
на властта и функциите на 
самоуправлението.

На това заседание се во
диха разговори и за бъде
щия председател иа Репуб
ликанската конференция. В 
Ниш и Пирот бе дадена по
дкрепа за избирането на 
Предраг Аитич.

В общините е констатира
но, че много повече е раз
вита косвената от непосред 
ната демокрация, заадото
има явления гражданите на А. Б.Членове на Републиканс

ката конференция избират 
.междуобщинските конферен 
ции. Десет общини, които 
влизат в състава на между- 
общинската конференция в 
Ниш, са предложели 16 кан 
дидати. След заетото стано
вище на Изпълнителния от
бор за единна листа, изпъл
нителните органи на общин 
ските организации ще раз
гледат това предложение. 
Изборите ще станат на за
седанието на Междуобщин- 
ската конференция, което е 
насрочено за 9 декември.

Към 30-годишнйната от въстанието нявайки директивите на Върховния щаб на Наро- 
доосвободителното движение създадоха просторна, 
единствена свободна територия -със средите в Ужи- 
Це» ^една от първите не само в Югославия, но и 
въобще в окупирана Европа. Ужице 
стана седалище на Централния комитет на ЮКП 
и върховния щаб, оттам се ръководеше с по-ната
тъшното развитие на въоръженото въстание 
славскнте народи. На територията на „Ужицката 
република ръководството на ЮКП, освен войска- 

__ като най-важен същински въпросна народоос- 
вооодителната оороа и социалистическата револю- 
ция, посвети извънредно внимание и на по-ната
тъшното развитие и организация 
ст. Изглежда, че тъкмо в Ужице 
цепцията за развитието на революционната народ
на власт от ония най-нисши до най-висшите орга
ни. Своето становище* за единодействието на наро- 
доосвободителните отбори като истински носители 

народна власт, Централният комитет на ЮКП 
~ЧРе3 статнята на Кардел, помдестна в пър- 

вня брои на вестник „Борба”, озаглавена: „Народо-
нстинскиТевНИТе ОТб°РИ ТрябВа Аа се пР8БЪРнат в 
истински временни носители на народна власт"
т, ’еРИТ°РИЯТа на Лжицка република” още в пър
вите месеци на въоръженото въстание бе изградР
скиеА„" полоосГ? °Т' МеСТНИ’ 0&Ц™=ки и околий
ски народоосвободителни отбори, конто пазвпчт 
оогато стопанска и друга активност щпращаха 
подкрепления за фронта и организираха 
в освооолената територия. В Ужице 
1941 година бе формиран и Главен 
дителен отбор за Сърбия като най-висш орган на 
власт и израз на политически суверенитет н ^. н 
ство на сръбския народ и нпс Г, 11 еАИН'
телците отбори по време иа НароАоосвобоА>'-
„Ужицка република" __
прерастнаха в истински

в тези дни

В ОСВОБОДЕ
НОТО УЖИЦЕ

на юго

та,

на народната вла- 
е разработнеа кон

1941Б Р А Т С ТВ О 
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРС

КАТА НАРОДНОСТ В 
СФР ЮГОСЛАВИЯ 

Излиза всеки пет^к 
Урежда редакциона колегия 

Директор,
главни и отговорен редактор 

АСЕН ЛАЗАРОВ 
Издава „Братство“ — Ниш 
Ст. Паунович 72, телефон 

25-444 и 25-480 
Годишен абонамент 25 
лугодишен 12,50 н. динара. 
Тек. сметка 625-3-78 Служба 

друштвено книговодство 
Нар. банка Ниш 

Печатница „Вук Караджич“ 
Ст. Паунович 72 — Ниш

„Ужице стана център, от които се ръко
водеше с нашата борба. Но не само 
това, Ужице беше и единствения град 
в Югославия, а дълбоко съм уверен и 
в Европа, където по време на Хитлеро- 
вия зенит правеше оръжие, където има
ше фабрика на оръжие; Ужице 
време на мракобесие в Европа беше 
единствения град, където партизански
те отряди, организирани във военни фор 
мации — правеха равносметка с иай- 
големия завоевател, който историята по 
мни”.

по това
живота 

на 16 ноември 
народоосвобо-

а по-

Тит о
В началото на октомври 1941. година партизан

ските отряди в Западна Сърбия и Шумадия, изпъл-

съществуването на 
октомври-декември 1941, 

органи на народна власт 
на постояннас всички признаци и прерогативи
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екретарят на ЦК на СКС, Латинка Перовйч в Днлштровград

ПРОБЛЕМИТЕ ПА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ 

ТЕМА НА ЕДНО ОТ ПРЕДСТОЯЩИТЕ ЗАСЕДАНИЯ НА ДН НА СНС
щите заседания на Централ
ния комитет на ЦК на Сър
бия. Мисля, че все по-голя- 
мата демократизация на от
ношенията в Република Сър 
бия, особено в 
фаза на политически 
ни, налага да се решават и 
тези проблеми.

Говорейки по-нататък за 
проблемите на българската 
народност, Латинка Перо- 
вич заяви, че е твърде по
ложително, че в Ниш, като 
център, се създава силна 
издателско - информативна 
база на българската народ
ност. Тя изрази задоволство, 
че от Деня на Републиката 
българската народност ще 
има свое предаване по въл
ните на Радио Ниш. В това 
направление ценен принос 
ще бъде и предвиденото ос
новаван:: на Институт за ба 
лк а ни стика в Ниш.

Латинка Перовйч подчер
та също така че занапред 
ще е необходимо да се дър
жи по-голяма сметка за за- 
стъпеността на хора от бъл
гарската народност в репуб 
ликанските органи. Тяхната 
застъпеност в сегашния мо
мент в републиканските ор
гани е повече символична.
Тя говори и за сътрудниче
ството между общините в 
които живее българската на 
родност. Множество пробле 
ми, които днес чухме, каза 
тя, могат далеч по-успешно 
да се решават при условие, 
че се установи по-здрава 
връзка между тези общини.
Това би било и много по- 
рационално.

Отговаряйки на въпросите 
свързани с политическото 
положение в общината, ко
ито бяха изтъкната в инфор 
мацията на секретаря на Об 
щинския комитет, Латинка 
Перовйч заяви, че явления
та на груповщина в общини

те не са само Димитровград 
ски проблем. Обаче, 
тя, тези проблеми не могат 
да. се решават само с 
носттг■. на форумите, но, на 
първо място, с активността 
на базата, на останалите су 
ществено-политически
низации.

Говорейки за 
те с НГ България, Латинка 
Перовйч, заяви, че Димитров 
градска община и занапред 
трябва да продължи с досе
гашната практика на срещи 
и сътрудничество със съсед
ните общини от НР Бълга
рия, с гранични събори и 
ДРУГИ видово сътрудничест- 

защото това допринася 
за развитието на добросъсе
дските; отношения.

Е следобедните часове 
другарката Латинка Перо- 
вич пред повече от 500 ко
мунисти от града изнесе 
сказка на тема: „Междуна
родното положение на. Ю- 
гославия и промените в об
ществено-политическата сн- 

Димитър Йотов

каза

актив

сегашната
проме

орга

отиошения-

вс,

стема“.

Пример на сговорност Йосиф Александров, пред
седател на Вечето на синди
катите говори за заетостта 
в комуната. Той изтъкна, че 
в Бабушнишка община ня
ма работни места, за неква
лифицирани, а трудно се на 
мират специалисти. Недости 
гат икономисти и юристи. 
Причините за това са: лип
са на квартира и ниски ли
чни доходи. Той изтъкна, че 
условията за заемане на 
нова работна ръка няма, 
тъй като стопанството е не- 
акумулативно, но за това 
напоследък, каза той, съсед
ните общини — Пирот и 
Ниш — приемат на работа 
незаетите от Лужнишкия 
край. Алексанров говори и 
за обществения договор по 
заемане на работна ръка. 
Той каза, че на публично 
обсъждане е проектът и ко 
гато бъде приет, ще се въ
веде по-голям ред в заема
нето.

Латинка Перовйч, секре
тар на ЦК на СКС, отдаде 
признание на усилията, ко
ито прави Бабушнишка об
щина за превъзмогване на 
I изостаналостта.
— Считам, че е добре, дето 
сте се ориентирали към ме- 
ждуобщимско сътрудничест
во. Приемам вашата забеле
жка, че републиканските ръ 
ководители трябва по-често 
да посещават неразвитите 
общини. Както и в Димит
ровград, Латинка Перовйч 
и тук изтъкна, че Републи
ката; занапред щс обърне 
по-голямо внимание на нера 
звитите краища.

Инфраструктурата е от о- 
собено значение за/ този 
край — подчерта Латинка 
Перовйч — и затова тряб
ва да й се посвети пълно 
внимание. Не трябва прека
дено да се тъжи поради ми 
грацията. Хората отиват, за 
щото намират по-добри ус
ловия другаде. Нека за тия, 
които остават тук, се съз- 
дадат по-добри условия, по- 
високо благосъстояние.

След разговорите Латинка 
Перовйч посети химическо
то предприятие „Лужиица“, 
а след обед пред състава па 
стопанско-политическия ак
тив говори за промените в 
нашата обществено 
тическа система.

(ОТ 1 СТР.) ктурата на заетите е небла
гоприятна и това твърде мно 
го се отразява върху произ
водствените резултати. Но 
и покрай това, бабушниш- 
кото стопанство работи без 
загуби, Личните доходи оба
че са твърде ниски — сред
но 870,00, което е с 26—30 
под републиканското равни
ще. Те на известен начин 
„покриват“ загубите.

Станимир Илич, председа
тел на ОК на ССРН говори 
за благоустройствените ак
ции в Бабушнишка комуна. 
Той изтъкна, че население
то чрез самоблагане прове
де благоустройствени ак

ции. От 52 селища — 48 са 
електрифицирани. Илич по
сочи като належащ проблем 
— подобрението на съобще
нията. Бабушнишка комуна 
е далеч от по-важните съоб
щителни артерии.

ните процеси. Химичес
ката промишленост „Лужни 
ца“ се сдружи с „Интер- 
плас“ от Белград, електро- 
предприятието „Комарица“ 
се обедини с електропред- 
приятието в Ниш и тн. Ни- 
колич подчерта, че макар 
Бабушница предимно да е 
земеделска комуна, произво 
дството тук е екстензивно, 
а дял от населението отива 
на печалба. Бабушнишкото 
стопанство в момента осигу 
рява работа за 900 души, а 
това е малко в сравнение с 
броя на населението. И стру

Комуната има пътшца от 
460 км, от конто 31 км са от 
I, 41- км от П и 388 км от 
IV разряд. Тези пътища

състояние.
са

в твърде 
За да може поне до извест
на степен положението 
се поправи — необходимо е 
през периода до 1975 годи
на да се построят иай-важ-

лошо

VI

ните пътища.

работнически контрол от страна на избрани хора, 
а в
ръководства.“ Още през 1941 година, пише другаря 
Кардел, в Ужице се родиха и първите клетки на 
самоуправление в стопанството, в което органите 

управление, ако добре см спомням, съчиняваха 
повереници и отборници. Това беше непосредст
вен, стихиен израз на обществения живот, дори и 
в такива тежки обстоятелства и потвърждение, че

В своите редове те събираха не само 
ве на ЮКП, но и всички патриоти и прогресивни 
хора, които бяха решили да се борят срещу окупа 
тора* и домашните предатели и които народът има 
ше доверие. Макар че за формирането и съществу 
ването на „Ужицка република" не можем да ка
жем, че това е била новосъздадена държава, но 
можем да кажем, че тук са положени солидни ос- 

ударени „първите темели на онова, което 
днес имаше". Оценявайки „Ужицка република“ ка 
то първи етап в развитието на Народоосвободител- 

борба на народите и народности ге в Ючо- 
Владимир Бакарич, между друю- 

беше живо до-

члено-власт. някои фабрики пък бяха избрани колективни

на

нови и властта наистина принадлежи на трудовия народ. 
Това е също така и доказателство, че още тогава

коитосе родиха клетките на обществения процес, 
днес съчиняват същността па нашата политическа 
система и обществен живот изобщо, още едно до
казателство на изборносгта и коитинуитста и тра
ене на нашата революция“.

ната
славия другаря
то, казва: „Ужицката република 
казателство за нуждите промени на класовата сг- 

държавата и доказателство, че оез но- 
класа няма ни 

свободно об- 
1941 година

руктура на
ви връзки и роля на работническата 

борба, нито съществуване на 
шество Народната власт, която през к
получи' най-пълен облик в „Ужицката 
осъществи на практика и някои елементи на соци 
алистическа обществена собственост, които иаи- 

дойдоха до израз във формирането и съще 
твуването на народоосвободителните * ’
според писането иа „Борба“, е трябвало да станат 
обща каса, общ магазин, които да служи иа об

Ужице през октомврийските и неомврийскн 
1941 година живееше особен живот. Преддим иа

нашествията иа неприятелските бомбардировачи, 
истински свободен оазис в окупираната и разделе
на страна, откъдето се даваха инструкции за по
нататъшно водене на борбата, където работеше

каква

въз-партийната техника, печатаха се вестници, 
вания, където в партизанската фабрика ежеднев- 

произвеждаше оръжие, където без смущения 
бе организиран богат културно-забавен живот. Еди
нствено народа от ужицкия край през 1941 година 

поробена Европа свободно празнува 24-годиш- 
нината иа Октомврийската революция.

Това са само малки фрагменти за придобивкн-

много
но се

ществото“.
Освен този фонд в смисъл на глшшата

НОО под лозунга „Всичко 
победата“, фабриките, пред

ак- в
тивност, която развиха

освободената територия, бяха сложи ^шята
на фронта и новата народна пласт ^ ^одпомага- 
за наемите, моратория на ви хуМан-
мето на населението, НОО в ужиц I 
на акция, „ икономически най-слаби.<с А* <1Ш. 
турят за сметка на „икономически раите
те“. В „Ужицката република' имаме и Р

работническо управление, един вид

па те от въстанието в периода иа съществуването иа 
„Ужицката република“. Прекъсна ги голяма непри
ятелска офанзива. Но онова, — което бе започнато 
в Ужице продължи във Фоча, Бихач и др. градове, 
за да бъде узаконено иа историческото заседание 

АВНОЮ в Яйце.
поли

па Матся АндоновБоголюб Илиев
зародиши на Страница 3
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В Восилсградска общинаОТМИНАТИ 

НЯКОЛКО ВАЖНИ 

ВЪПРОСА
Преброяването на бойците - 

през декември
От заседание
то на ОС в 

Босилеград световна война,Въ» връзка с предстоящо* 
на бойните те във войните отто преброяване 

в република Сърбия, коми- 
преброяване в Ьо- 

общипа вече 
тази

Т. И АР*
Дината, които считат, че 

изпълняват едно от предви
дените условия ще трябва 
да се обадят но време на 

в най-близка-

сията за
силеградска 
прави подготовки за 
акция. За тази цел тя е из
пратила и информации до 
местните канцеларии на те
ритория па комуната.

Основната цел па пребро
яването е да се уточни

всички бойци — уча 
миналите войни и 

в съответ-

налагат необходими подго
товки за кадастърско преме 
рване иа имотите в 1972 го
дина и Ар.

Трябва да се изтъкне, че 
напоследък е взето и реше
ние, с което се определят и- 

па улиците и иомс- 
рата па къщите в Босилег
рад.

тръгват автобу
сите и се бързаха да си за
минат.

Между по-важните реше
ния, конто се взеха на това 
заседание на ОС са: реше
ние, с което се 
изработването 
траверси; решение за уста

та. когатоДневният ред на четирима 
десетото заседание на Об
щинската скупщина 
леград съдържаше 25 точки, 
някои от конто бяха от ог- 

значеине. Обаче тоя

в Босн- преброява/ гето 
та местна канцелария. 
бъде необходимо тези лица 
да имат документи, с кои
то да докажат свойство на 
боец. -

Преброяването ще обхване 
и онези лица, които все още 

регулирали своя бор-

Ше

ромно
обемист материал бе минат 
бегло. Някои актуални въп
роси дори не бяха ни засег
нати ннто се пак по тях во- 

Така на- 
иеобхо-

позволява 
иа дялани писмената

лото па
стипци в 
да се разпределят 
пи категории.

С преброяавамето зде бъ
дат обхванати: участниците 
в НОБ от 1941—1945 година, 

па освободител

дпха разисквания, 
пример, изостанаха 
димите разисквания, предло 
жепня и решения но въпро
са за състоянието на стонан 
ските организации в кому
ната въз основа иа полуго
дишните баланси. Доставе
ният на отборннцнте анализ 
по тоя въпрос въобще не бе

Също така иа това заседа 
пие се взе решение, с което 
се определат училищните ре 
топи па основните учили
ща за задължително терито
риално обхващане па 
циците. Тук по-съществени 
изменения няма освен, че 
въпросното решение ще бъ
де валидно ако при учили
щата съществуват иптериа-

не са 
чески статус.«17; 

$ - *
Преброяването ще се лро- 

месец декемвриведе през 
тази година.Р участниците 

пи движения в други стра
на Втората

уче-
$ Е В.пи в течение

й Сушата пречи на сеитбатаразглеждан.
Отборннцнте подобно се 

отнесоха и към отчета на 
отборническата комисия във 
връзка със състоянието и 
изразходването на общинс
кия бюджет за 1971 година. 
Намериха дори за изгодно 
тази точка да отложат, ма
кар че за това нямаше оп 
равдание. Може бп единст
веното оправдание беше то
ва, че наближаваше момен

ти.
Па заседанието отборни- 

цпте бяха осведомени за до 
сегашните преговори 
връзка с изграждането иа 
язовира в Горна Дисниа. Те 
отново взеха решение да се 
прекъснат по-нататъшните 
преговори с ВЕЦ „Власина“

След сесията
зи на тълминския район.

Ето защо земеделците с 
нетърпение очакват по-голе- 
ми валежи.

Тази есен на няколко сто
тици хектара ще бъда за- 
сяти главно с раж.

Поради дълготрайна суша 
есен-във

и засилените мразове 
пата сеитба в Босилеград- 
ска комуна е в значително 
закъснение.

Не са навреме засяти ни
вите в околните иа Босиле
град селища, както и в оне-

мовяваие на по-големп пра- 
лица, които не са обхвана- 
ва за здравна защита 
ти със задължителното спо
ред закона здравно осигуря 
ване; решение, с което се

на

В. В.В. в.

МилевциКоментар

Последни подготовкиНЕРАЗУМНО РЕШЕНИЕ ния и друг необходим елек
троматериал. По такъв 
чин цялото население е ан
гажирано със завършването 
на тази обемна и благород
на акция. Когато бъде завър 
шена това ще бъде най-голя 
мо тържество и най-голяма 
трудова победа на населени 
ето в това село.

Остават още малко 
когато в планинското 
це Милевци, намиращо 
по склоновете на Милевска 
планина ще светне ток. За 
тази цел населението в се
лото върши последни подго
товки.

За поставянето на развод
ната токова селска 
са набавени съответни елек
трически стълбове от Слове

дни,
сел- на-

Така, когато са всички по 
дготовки за довеждането на 
водата били налице отбор- 
ниците гласуваха против! 
Дали те наистина не са раз 
брали съществеността на 
тоя проблем? Например съ
ществеността на недоимъка 
на вода за най-елементарни 
нужди награда. На мнозина 
от тях им е било известно, 
че няколко операции в здра 
вствения дом са прекъсва
ни поради нямане на вода, 
че в гимназията, в основно
то училище и в училището 
за квалифицирани работни
ци поради същите причини 
постоянно се заканва епиде 
мия. Известно им е, че по
ради недоимък на вода в 
много трудно положение са 
намират и всички други ве 
дам е ова и стопански орга
низации. Това са и причини 
т,е за нередовната работа на 
кланицата и големите тру
дности, които има ветерииа 
рната станция. Изтъкваме са 
мо обектите, които са важ
ни за всекого в комуната.

Според проекта стойност-
та на този обект възлиза на Как тогава да се обясни 
890.000 динара. Неговото фи едно такова отборническо 
нансиране е трябвало да се решение, уж взето в името 
осигури с помощта на след- на самоуправителното дого
ните източници: от собстве варяне. Трудно е да се обя- 
ни средства 329.000 (касае сни °Ще повече заради това, 
се за средствата, които се че на заседанието на Общин 
вече две години събират от ската скупщина от 12 април 
населението в града) и от тази година същите тези от 
кредита 560.000 динара. борници единодушно взеха

На това проекторешение . Реше»ие за установяването 
са предшествували обемни на общ интеРес за довежда 
подготовки от страна на най не1° на в°Аата от с. Извор 
компетентните в общината в ЬосилегРаД- С това факти 
а специално по отношение' чески спора с 
на начина и възможностите °ще тогава е бил решен. 
за осигуряване на необхо- Изпъква въпроса с каква 
димите средства. Тук трябва отговорност отборннцнте в 
да^се има иапредвид и из- Босилеградската общинска 
работения технически прое- скупщина се отнасят при ре 
кт от страна на скопското шаването на такива жизне- 
строително предприятие „Пе ни въпроси какъвто е на- 
лагония , който струва към пример снабдяването на цен 
о милиона стари динара. търа на комуната с вода.

Последното заседание на 
Общинската скупщина в Бо 
силеград ще се помни по 
едно неразумно и пълно с 
противоречия решение. От- 
борниците изгласуваха, че 
в Босилеград не трябва да 
се довежда вода, паради ко 
ето няма нужда да се оси
гуряват необходими средст-

И още нещо: докато мно
зина отборници от селата 
гласуваха да се доведе во
да, отборннцнте от Босиле
град гласуваха против!? Ед
ни, защото си имат частни 
водопроводи и проблема не 
ги засяга, а други — понесе 
ни с демагожка мисъл, че 
ако гласуват против може 
би при някой следващ избор 
ще имат зад себе си насе
лението в село Извор. Това 
нещо ясно проличаваше в 
разискванията на тези отбо
рници.

Да напомним, че по това 
време в Босилеград бяха до 
шли почти всички изворча- 
ни и преди да отпочне за
седанието успяха да се срещ 
пат с всеки отборите. Ед
на голяма група от тях взе 
участие и на заседанието.

се

мрежа

В. В.
ва!

Именно по дванадесетата 
точка от дневния ред Об
щинската скупщина трябва
ше да вземе решение за из
граждане и резервоар водо 
провод от с. Извор до Бо
силеград. Във връзка с та
зи точка на отборннцнте бе 
предварително представен пи 
смен материал. В него се каз 
ва, че въз основа на приетата 
инвестиционна програма и 
инвестиционно-техническа до 
кументация, тази есен тряб
ва да се пристъпи към из
граждането на водопровод
ни обекти за трайното реша 
ване на водоснабдяването на 
Босилеград.

В Босилеград и околността

Колективно отказване 

на ТВ-абонаменти
Към 200 собственика на те 

левизорн от Босилеград, Ра 
йчиловцн н Радичевци пове 
чето от един месец не гле-

левизионния абонамент. Но 
с това не се решава нищо. 
Преди всичко 
въпроса, че много хора ос
тават без едно важно

Разбира се, това нещо ня
ма значение ако отборници- 
те като истински отгово
рници за проблемите в ко 
мупата правилно и отговор 
но разсъждават. Защото на 
това заседание остана от

не се решава

сред
ство за осведомяване, заба
ва и развлечение.

дат телевизионната програ
ма. От момента, когато за
почна да работи релето 
Весна кобила пито

на
Това нещо е и причина- 

че все повече се купу- 
„адаптери" и телевизо-

една сед 
мица не е приемана нормал 
но и редовно телевизионна
та програма. През 
време от тогава до днес са

та,крит въпроса какво да ое 
прави по-мататък и до кога 
Босилеград ще може да из
държи без вода. Огборни- 
ците са били

ват
рите се насочват към близ
кото българско реле. Така 
оосилеградчани за събития
та започват да се осведомя 
ват посредством българска
та телевизия.

цялото
дължни 

имат иапредвид тези въпро 
си. Но те това пренебрегна 
ха. Имаше се впечатление, 
че настояват заседанието да 
се завърши на бърза ръка,

да
изпращани писма и телегра
ми до най-отговорните в бел 
градската телевизия. И поч 
ти редовно са получавани 
обещания, че „въпроса 
се ^ уреди в най-кратко вре
ме”. Обаче фактически поч
ти нищо не е направено и 
населението в Босилеград да 
има у А

Нямаще нужди да ое изтък
ва, че е това сериозен 
рос. Затуй отговорните 
обществено -

да получат пътни и дневни и 
да си заминат. Такава отбо- 
рническа дейност е вредна 
за всички онези, които са

въп-
изворчани от

политическите
нормален телевизион- 

нен прием както и всички 
други. Въпреки това 
са редовно заплащали 
сите на ТВ Белград.

организации в комуната се 
да ос- 
кбми-

им дали доверието да 
ги застъпват в Общинската 
скупщина, като най-отгово
рен и най-висш самоуправи- 
телен орган в комуната.

готвят за това нещо 
ведомят Централния 
тет на СКС, Републиканския 
изпълнителен съвет

всички 
так-

Обаче преди няколко 
собствениците
ри колективно отказаха те-

и другидни 
на телевизо- компетентни органи.

В. В.
В. в.
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Писмо от Кдрловац Горнолюбатска хроника

Да подкрепим Сотиров! Подготовки
за електрификацияМоля ви да обнародвате 

във вашия вестник писмото 
ми като израз на подкрепа 
на известния ентусиазист и 
инвентивен творец ЗАХАРИ 
СОТИРОВ, аптекар от Боси
леград.

В „Илюстрована 
ка“ в броя 
ври 1971 годинабе публику
ван репортаж на Д. Ружич 
за „Чудотворното лекарство 
от Босилеград“.

Статията прочетох с го
лям интерес и не само един 
път, не само зарад това, че 
и аз боледувам от язва, но 
н п<> други съображения. Пъ 
рво, затова че се касае за 
моя край, който много оби

чам и за човек от тоя край, 
който лно когато се касае за здра 

вето на хората, защото и 
сам се занимавам с научна 
работа, но съществуват дру 
ги научни и авторитетни ме 
ста за изнасяне на научни 
мнения.

заслужава благодар
ност и второ, зарад неколи- 
гиалното и нетолерантно от 
ношение на д-р А. Стоянов 
и д-р В. Христов към Заха
ри Стоянов.

Ако е точно

След премерването на те
рена в селищата на горно- 
любатски район, вранското 
електропредприятие започ
на с изработването на проект 
за електрификация. В него 
ще бъде планирано изграж рификация в тези две села 
дането на електропровод и дейно работят и се готвят 

в през тази есен да съберат 
необходимите средства и ор
ганизират всички други под 
готовки за лектрификация-

В първия етап така ще се 
доведе до центровете на Го 
рна Любата и Мусул. Узна
ваме, че за тази цел ще бъ
дат необходими към 600.000 
динара. Комитети по елект-

полити- 
678 от 2 ноем- онова, което 

се посочва в репортажа, а 
няма причини за съмнение, 
разочарова читателя постъп
ката на д-р А. Стойнов и д-р 
В. Христов. Каква 
бъде друга причината 
меренисто на двамата лека
ри, които се намесват в раз 
говора с цел да дискредити 
рат успехите на Сотиров.

Да се разберем, Не съм за 
компромиси в науката, отде

Затова по-умесно и полез
но би било Стоянов и Хри
стов да сътрудничат със Со 
тиров, следейки примера на 
А. Сименов.може да 

и на-
разводна токова мрежа 
селата: Горна Любата, Му
сул, Пло^а, Барйе и Долна 
Любата.

Ваш редовен читател

Славчо А. Христов
дипл. ииж. майор в ЮНА 

ВП 5102 Карловац

та.

Училището ще получи 

телефонСлед реновиране на кинозалата в 
Димитровград * Селищата от горнолюбат- 

ски район имат само един 
телефон ,намиращ се в ме
стната канцелария. Обаче 
той не е винаги достъпен 
за ползване, а най-малко 
след работното време на за . 
веждащия местната канце
лария. Поради тези причи
ни, в -много случаи, когато 
е ставал въпрос за търсене 
на спешни лекарски или ня 
кон други интервенции не е 
можала да се ползва теле

фонна връзка. Това нещо е 
създавало недоволство сред 
населението. Затуй на всяко 
събрание на избирателите е 
търсено да се въведе още 
един телефон.

ПРИЯТЕН КЪТ ЗА КУЛТУРНО 
ИЗДИГАНЕ

Следващия 
брой на

„Братство“ 
излиза като 
двуброй 
по случай 
Деня на 
Републиката

Новият телефон ще бъде 
поместен в училищната сг
рада в Г. Любата и ще мо
же във всеки момент да се 
ползва не само от страна 
на училището, но и на вси
чки, на които е необходим.

Андонов е отново дире
ктор на училището

с На конкурса за преизби
ране на директор в основ- избран Андонов, 
ното училище в Горна Лю- С това ведно и отношени- 
бата се обадили трима кан- ята в тоя колектив все пове- 
дидати, между които и до
сегашния директор Стоичко 
Андонов. След гласуването 
и решаването с убедително

най-много гласове отново е
След пауза от месец и повече, към края на мина- 

кинозала отново започ- увеличен
брой
страници

лия месец в димитровградската 
на прожектиране на филми и устройване на други пред-

че заздравяват, което е за
лог за по-добри образовате
лни успехи.

ставления.
Както вече осведомихме нашите читатели, за рено- 

набавката на нови фотьоли, на
към 280 хиляди ди-вирането на кинозалата, 

фтови печки и пр. са изразходвани 
нара Част от тези средства осигури Репуоликанската 

общност, а част общината, относно културния

В. В.

културна
център. *Сега кинозалата има 472 места, а удобните фотьо
ли вътрешният изглед и доброто отопление, действител
но я правят на приятен кът за културно издигане.^ м-*ЛЬС|ГоВАЦ

Благодарение на граничарите

Раздвижва се спортният живот ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА 
В ЛЕСКОВЕЦ

С КЛОНОВЕТЕ В:

— ВУЯНОВАЦ 
— БОСИЛЕГРАД 
— ВЛАДИШКИ ХАН 
— ВЛАСОТИНИ11 
_ ЛЕБАНЕ 
— ВУЧЙЕ 
— ГЪРДЕЛИЦЛ И 
- СУРДУЛИЦЛ

Все по-често 
футболни 
срещи в 
Босилеград

приема спестовни
дишна лихва

Всички спестовници с плетове ОТ 
[вече нови динара са застраховаш от последствия.!

влогове със лаплашапе на го 
от 6 и 7,5 на сто

1 000 п по-

та на злополуки.
Банката води валутни сметки на частно лица 

лихга от 6 и 7,5 па сто.
п събират вое пове-ционни

че заиитересираии участни-култура в града. Освен 
стават привлекател- 
онези, които не уча- 

Ето
има 
иаб-

ката 
това теВ Босилеград и околните 

села граничарите и младе
жите все повече и по-успеш 

в областта

, със заплащане на 
Щ:.'Спсстопната служба 
работи всекиъработсн

'■ Телекс — 166-79 УКС 
Телефони: 20-15. 21 15, 33 63

банкатацп. а централата на 
лен от 7 до 19 часа

ни и за
ствуваг пряко в

спортна среща
С това нещо вече се съз- 

предусловия и за фор 
на един или два по- 
спортии отбори. За 

цел съществуват и ма-

тях.
дават 
мираме 
стоялии 
тази
термални условия.

но сътрудничат
спортния и културио-за- 

Иапоследък
всяка
нови привърженици ина

бавния /Кивот, 
спортните срещи 
рал са все 
такива обогатяват физичес-

людатели.
Шахматните 

те състезания

в Босилег- и футбол пи
ста ват тради- В. В.по-чести и като
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Регионално съвещание за педагогическите академииБабушнвца
Заседание на ИО на ССРН НОВИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ АКАДЕМИИ В 

ПИРОТ И АЛЕКСИНАЦ?До се спозвот критериите институции, 
на СР Сър-

образователни 
Н Скупщината 
бия вече е направен договор 
преди да се решава този въ
прос да се направи договор 
и размяна на мисиия по въ
проса в обществено-полити
ческите организации.

-У: .'у^УГ-бва дп бъдат избрани нпй- 
дейппте й членове, 
„отговорно п автентично да 
изразяват интересите па ор
ганизацията която пасти I- 

конто имат доверието

Изпълнителният отбор на 
Общинската конференция на 
ССРН в Бпбушиица разиск
ва тези дни по критериите 
и начина на избиране 
членовете 
ската конференция на Сони 
алнстцчсекня съюз в 1 
бия.

КОИТО ■'V...

па
Републикаи- ват,

па‘средата и които се пред
лагат и с работа та си да до- 

още по-еъдър- 
работа па РепуО-

па

Сър на л»аиа 
част

Представител и те
общини в тазипринасят за 

жптолпата 
лнканската, конференция па 
ССРН“.

десет
на Сърбия со изказаха, 
педагогически академии гря 
бва да бъдат открити в Але- 
ксимац и Пирот, където у- 
чителските школи имат тра 
дипия и са дали добри кад
ри/В Алгексипац ще се обу
чават преподаватели за ви- 
сшитс класове, а в Пир от 
— възпитатели.

че
Станимир Илнч, председа

тел па Общинската конфе
ренция па ССРН запозна Из 
пълнителння отбор на ССРН 

на месеца ще бъ-
Изгтьли 11Т0Л1111Я ОГбор 

застъпи всяка общинска ор
ганизация па Социалистиче
ския съюз да има свой нрбд 
ставител в Републиканската 
конференция па ССРН.

Не е известно обаче дали 
това искане ще може да бъ
де взето под внимание тъй 
като Ропублн каиск ата 
ференции, според вече утвъ 
рдеппя ключ ще 
160 делегати, а само в цен
трална Сърбия има 179 орга 
ннзацин.

че до края 
дат избрани новите членове 

Република!гската ко11фс- 
ренцня на ССРН, както и е 
критериите и др. .материали 
във връзка с избирането им.

Членовете на Изпълнител
ния отбор подкрепиха кри
териите, като изтъкнаха, че 
те са обективно и правилно 
поставени и при предлагане 
то трябва да 
Следователно, за членове па 
Републиканската конферен
ция на ССРН в Сърбия тря-

на

Заключенията от региона- 
съвещание ще се раз- 
наскоро в Скушцина- 
Социалисгическа ре-

Учитслската школи във ВраняКОП АНОТО 
гледат 
та на
публика Сърбия и до края 
на декември ще се вземе 
решение, за да .могат да се 
направят необходимите под
готовки от началото на ид- 

учебна година акаде- 
започнат с рабо-

Учитслските школи от ид- 
година гря бва да пре-В Общинския комитет па 

Съюза па комунистите в 
Ниш на 11 ноември се съ
стоя по инициатива на Ре
публиканския изпълнителен 
съвет регионално съвещание 
във връзка с откриването 
на педагогически академии.

съчиняват пата
растнат в педагогически а- 
кадсмии. През изтеклата и 
настоящата година са. раз
гледани въпроси във връзка 
е, помещенията, основаване
то и финансирането на тези

се спазват.

II. Николов
ната 
миите даСътрудничество с ЮНА в Сурдулишка 

община
та.

От идната учебна година 
школи следваСурдулица учителските 

да се превърнат в педагоги
чески академии за подготвя 
не на преподаватели и ^въз
питатели за класово обуче
ние. Известно е обаче че 
всички учителски школи в 
СР Сърбия не ще могат да 
станат педагогически акаде
мии. На съвещанието в Ниш 
се изтъкна, че педагогичес
ките академии в Алексинац 
и Пирот следва да бъдат 
финансиране от страна на 
Републиканската образова
телна обшност.

Пред Деня на РепубликатаБетонен мост на Върла
Нишкият народен теа
тър в Божица и Клисура

ЙОВАН ПЕТРОВИЯ, прелее 
дател на ОС. По гоя случай 
той изрази голяма благодар
ност на трудовата част от 
ЮНА която построи моста.

От името на войниците и 
офицерския кадър от ЮНА 
ВП 32-18 от Скопие присъст 
вуващите привествува ДУ- 
ШАН ГЪРБИЧ, майор на 
ЮНА. Той изрази благодар
ността си към гражданите 
и обществено-политическите 
организации от Сурдулица 
за топлия прием на войни
ците от трудовата част ко
ято е и изградила моста.

На края войниците и прн- 
съствуващиге офицери на 
споменатата трудова част 
приеха подаръци от ОС, ко
ито им връчи Йован Петро- 
вич председател на ОС.

М. Величков

На 10 ноември в присъст
вие на .множество гражда
ни, ученици и представите
ли на трудовите колективи 
от Сурдулица, на старейши- 
ннте и войниците конто го 
построиха, тържествено бе 
открит бетонен мост на Вър 
ла който свързва улиците 
„Вук Караджич“ и „Милош 
Обилич“ в Сурдулица. Мост 
ът е дълъг 20, а широк 
9 м. Стойността на моста е 
24 милиона ст. дин. .от кои
то ОС в Сурдулица е дала 
13 милиона

Тези дни Народният университет в Сурдулица 
ще организира в Божица и Клисура изложба на 
графика, която изобразява Народноосвободителна- 
та война. Също така е договорено гостуването на 
Нишкия народен театър, който през празничните 
дни на Републиката в същите села ще представи 
драмата „Хасанагиница“.

През втората половина на декември в Клисура 
и Божица ще гостуват и естрадни певци на народ
ни н забавни песни. Наскоро се очаква в тези се
ла да бъдат открити читалища с добре обзаведени 
библиотеки.

Всички тези акции могат да се проведат благо
дарение на средствата, които Републиканската ку
лтурна общност задели за културното развитие на 
българската народност, както и на другите народ
ности в Сърбия.

На регионалното съвеща
ние в Ниш присъствува и 
Александър Бакочевич, зам. 
— председател на Републи
канския изпълнителен съвет.

— Неотложно е образова
нието и изобщо училищна
та мрежа да се рационали
зира. Напуснахме едно съ
стояние, когато нямахме по
казатели за действителните 
изисквания за кадри. Сега 
разполагаме с анализи на 
специалисти, които са уяс- 
ннли този въпрос дългосро
чно. Досега в някои насоки 
образователната система ра 
звивахме напресокн. Затова 
се получи, че в някои обла
сти нямаме кадри, а в дру
ги имаме и повече.

Ако бихме продължили 
със същата практика и за
напред, бихме влошили 
ложението. Трябва да напра 
вим всичко, за да създаде.м 
условия за развитие на тех
ническите факултети. Твър
де скромно започваме 
политика, но следва по-доб- 
Р® АД я стимулираме. Това 
е продиктувано . от действи
телните нужди — каза меж
ду другото Александър Ба
кочевич.

__, останалата су-
работа от месец има през 

половина даде трудовата 
част на ЮНА от Скопската 
армейска област и някои 
трудови организации от Су
рдулица в материали и па
ри.

При откриването на моста 
присъствуващите поздрави

М. К. Величков

Бабушннца

Местната общност-органи
затор на трудовите акции

по-

тазпР&1
тра. В тази акция алексан- 
дровчани са вложили 1300 
трудодни.

Това са само някои

Село Алсксандровац е ед
но от нйеатиклам- дпКдш 
но от най-малките в Бабуш- 
иишка община. Има общо 
33 къщи със 135 жители. Но 
това село е твърде активно 
и се реди между най-актив
ните в комуната.

Жителите на Александро- 
вац са построили сграда за 
обществени нужди и основ
но учнлшце. Построили са 
и далекопровод на дължи
ма от 3 километра, улична 
мрежа.

Александровчани са пост
роили и пт>т до съседното 
село Стол и един участък 
от пътя от Ш разряд, свър
зващ Бабушннца със Звон- 
ци в дължина от 3 киломе-

от ак
циите на александровчани.

А организирали са 
много. Само четири 
нямат вода, а александров- 
чапи са помагали и други 
полезни акции в района. Да 
ли са 250 трудодни за модер 
низиране на пътя Бабушни- 
ца Звонци ,а дейно са ра
ботили и в строежа на пътя 
Бабушннца — Бела

още
къщи Едно общество —- подчер

та гои — ако иска да надми 
не, ония които са по-напред 
от него, следва да има моде 
Рна ооразователна система, 
непрекъснато да поощрява 
критериите в образованието.

палан
ка.

Решението за откриване 
на педагогически академии 
какво се очаква, ще бъде 
взето през декември, за да 
могат навреме да се напра
вят необходимите подготов- 
ки за идната учебна година.

Наистина, жителите на А- 
лексаидровац имат 
да се похвалят.

с какво

Изглед от Сурдулица Новко Николов
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Учителските школи дз прерз 

снат в педагогически 

академии

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ • • •

През. ноември 1945 го
дина се състояха първи
те избори за Конституци 
онната скупщина. Тога
ва бяха избрани народ
ни представители за два
та дома — Съюзната ску 
пщина и Камарата на на 
родите.

На второто заседание 
на Съюзната скупщина, 
която се състоя на 29 но
ември 1945 године вери- 
фикационната 
даде доклад, в който се 
констатира следното:

„Че на изборите от 11 
ноември 1945 година за 
избиране на народни пре 
дставители на Съюзната 
скупщина била изтъкна
та една листа на Народ 
ния фронт начело с Йо- 
сип Броз Тиго, председа 
тел на министерския съ
вет и министър на наро

днаат отбрана, че спо
ред изборните резултати 
били вписани 8,383.455 
избиратели от които из- 
лезнали на избирателни
те места 7.432.469 изби
ратели, т. е. 88,66 на сто. 
От общото число на из
бирателите във всички 
изборни места съюзната 
кандидационна листа на 
Народния фронт получи 
ла 6.725.047 гласове или 
90,48 на сто. а кутията 
„без кандидат” 
класа, т.е. 9,25 на сто."

Резултатите от избори 
те за Конституционна 
скупщина потвърдиха ре 
шителността на югослав 
ските народи не допус
нат връщане на старото 
и същевременно да зала 
зи придобивките от на- 
родноосвободителната во 
йна.

По инициатива на Репуб
ликанската скупщина мина
лата седмица в Лесковац се 
проведе съвещание с пред
ставители на ’ 13 общини от 
Южна Сърбия във връзка с о 
ткриването и финансирането 
на педагогическа

те Косово и Войводина) 
ществуват 15 учителски шко 

които

съ- съответно подготвени кадри 
за обучение. Защото 
лите, които сега излизат от 
учителските щколи са

учите-годишно дават 
нови учитела. С оглед 

детайлните изследвания, 
че В идващия период од 1974 
година ще се 
учениците, преценено 
тези 15

1.200 под
готвени да обучават децата 
на сърбохърватски :

Оттук откриването 
дагогическата академия във 
Враня с отделение за българ 
ски език ще може да задо
воли изцяло нуждите на учи 

българската на
родност. Това нещо' бе кон
статирано н на проведено
то съвещание в Лесковац.

На съвещанието е преоб- 
лада мнение, 
та, която траб 
с работа в идващата учебна 
година най-добре е да бъде 
финансирана от Републикан 
ската образователна обхцно 
ст. Защото ако това бъдат 
общините трудно е да се 
осигури равномерно и трай
но финансиране.

на
език. 

на пе-мамаляватакадемия 
за нуждите на тоя регион 
от републиката. Освен 
седателите на общините на 
съвещанието взеха участие: 
представители на общински 
и междуобщински образова 
телни общности, на общнос 
тите на основни 
народни представители и др. 
Със съвещанието 
Мирослав Попович, предсе
дател на 
камара на СР Сърбия.

Изводът на всички е, че 
с откриването на тези обра 
зователни институции, кои
то трябва да заменят сегаш 
ните учителски школи, в об 
разов ателн о-възпитателната 
дейност 
ще ое осъществява самоуп- 
равителното 
а неговото развитие ще е в 
унисон с обществено-иконо
мическите и политическите

е, че
училища постоянно 

ще създават излишен учи
телски кадър. В момента на 
тази територия има незаети 
1.000 учители,' но със същес
твуването на учителските 
школи това число всяка го
дина ще се повишава С още 
900.

пред

ли щата на комисия
707.422

училища.
че академия- 
ва да отпочнеЕто защо и представите

лите на онези места, в кои 
то се намират учителските 
школи изтъкват, като поло
жително мерките за рацио
нализация на учителските 

усилията 
критерии да

ръководи

републиканската

школи, както и 
обективничрез

-се предлагат онези учител
ски школи да прерастнат в 
академии, които за това 
имат и най-много условия. 

Според предложението на

В. Велинов
по-последователно

По решение на Окръжния стопански съд в Нишорганизиране,
републикан-компетентн ите 

ски органи от сегашните 15 
учителски школи трябва да 
бъдат създадени пет педаго- Тежки наказания за „Циле“промяни у нас.

В момента на територия 
на Сърбия (без покрайнини- гически академии.

— За 6 стопански нарушения предприятието нака
зано с 100.000 динара, директорът на предприятието Ва
сил Тодоров за 5 стопански нарушения с 4.000 динара, 
завеждащият счетоводството Петър Ташков с 1.000 ди
нара и техническият директор Георги Нацков с 1.000 ди
нара.

По обвинителния акт на 
окръжния прокурор в Ниш,
Окръжният стопански съд в 
Ниш *5 ноември тл\ утвър
ди отговорността на пред
приятието и на ръководни
те лица й в рамките на за
кона, наложи глоби за на
правените и установени 6 
стопански нарушения. И то 
както следва: за 6 стопан
ски нарушения предприяти
ето е наказано с 100.000 ди
нара, директорът на пред- 
приятияето Васил Тодоров 
за 5 стопански науршения с 
4.000 динара, завеждащият 
счетоводството Петър Таш
ков за 4 стопански наруше
ния с 1.000 динара и техни
ческият директор Георги 
Нацков за едно стопанско 
нарушение с 1.000 динара.

Какви са въпросните сто
пански нарушения?

През ноември и декември 
1969 година, както е устано
вила инспекционната служ
ба на Общественото книго
водство в Пирот, 101.725 ди
нара не са внесени на теку
щата сметка на предприяти 
ето, но същата сума е задър 
жана в касата и от пея са 
плащани сметки за различ
ни разходи.

Не са заплатени облага
ния върху личния доход за 
работниците Тахирович Ша 
лин и Ст&ян Митич с наме
рение да се избегне плаща
нето на тези облагания.

Установено е, също така, 
че не са навреме ликвиди
рани служебни пътни и 
дневни на стойност от 121.867 
динара. През 1969 
пректио-сметиата докумен
тация за строеж на маза на 
стойност от 26.424 динара не 
е водена
сграда, но като разходи за 
инвестиционно поддържане 
и по този начин не е зас- 
метиата амортизация.

Предприятието и директо
рът са обвинени и за фик-

е анулирал решението на 
САК.

От този момент, кога-Враня изпълнява условията 

да има академия
то ние доказахме че сме пра 
ви, казва директорът, инспе 

Любинко Георгиевкторът
се старае с всички сили да 
ни пронамира грешки в ра
ботата. Ние и официално 
сме търсили от СДК в Пи
рот да изпраща друг инспек 
тор, който да преглежда на
шата финансова работа. Оба 
че СДК не се съгласи с тази 
наша молба. Инак, заяви дн 
ректорът Васил Тодоров, мо 
га да кажа, че същите на
рушения правят и други пре 
дп р пятия.

тивни командировъчни до 
Болоня (Италия) и до НР 
България, предприети за до
ставка на машини. Във връ 
зка с тези командировъчни 
съдията в Окръжния стопан 
ски съд в Ниш Драгослав 
Милич заяви, че по собстве
но признание на директора 
Васил Тодоров те предвари 
телно са знаели, че в Бълга 
рия по никакъв начин не 
могат да купят необходими
те машини, но че са пъту
вали по решение на органи 
те на управлението.

На 26 ноември на Илия 
Марков от Димитровград е 
заплатена аконтация от 

3.500 динара за изработка на 
алат. Обачеч за отбелязване 
е, че до.говор с Илия Мар
ков изобщо не е склНчен. 
Установено е, че въпросни
те алати е изработвал бра
тът ма Илия Марков, кой
то живее в България.

Имайки предвид тези сто
пански нарушения, Окръж
ният стопански съд е взел 
посочените присъди.

ва, че е годишно необходи
мо към 60 нови, млади учи
тели, които би сменили оне
зи, които отиват в пенсия.

Тези нужди би могла да 
задоволи една педагогичес
ката академия с 500 — 600 
ученика то, ест 
Предложението Враня да 
бъде мястото,, където ще ра 
боти тя определят повечето

На регионалното съвеща- 
ниев Лесковац е изтъкнато, 
че избора на локащия 
бъдещата академия във Вра 
ня за нуждите на общините 
в Южна Сърбия е обуслове
на от повечето обстановки. 
Основната е тази, че Враня 
изпълнява предвидените ус
ловия.

На тоя регион живеят към 
900.000 жители. От първи до 
осми клас в 827 основни учи 

112.000 ученика.

на

студента.

Д. Йотов
причини. Една от тях е ка
дровата и материалната ба
за, която вече съществува в 

в От-

В »Тигар«
лища учат 
В нисшите класове работят учителската школа и 

деление на Висшето педаго 
от Ниш. Обща

младежка
организация

2.023 учитела.
На тази територия сега ра 

школи:
гичгско училище 
Това е сигурна гаранция заботят две учителски 

в Пирот и във Враня.
Според изчислявания 

преценява, че в идващите де 
ще са необходи- 

около 2.020 учители за 
ще учат

успешно оформяване 
зи академия.

Близостта на университет 
Ниш също та

па та-
се

ния център в
предлага широки кадро- 
възможности, професио- 

помощ и сътрудниче

сет години
ками По инициатива на Общин 

ската конференция на Съю
за на младежта в Димитров 
град, при фабриката за гу
мени изделия „Тигар” е фор 
мирана фабрична конферен 
цня на Съюза на младеж
та, която наброява над 150 
членове. Това са предимно 
младеж ии девойки, които 
за пръв път постъпват на • 
работа.

Фабричната конференция 
на Съюза на младежта е из
брала председателство от 11 
члена, което е изготвило ко 

. нкретен план за работа през 
тази и идващата година.

Формирани са и секции 
за културно^забавен живот 
и за спорт и рекреацня на 
работниците.

Формирани са и ( секции 
за културно-забавен 
и за спорт н рекреация на 
рабоитицнте.

викоито 
класове на основ

учениците, 
в нисшите 
ните училища. Това означа-

нална
ство. Какво казват в предприя

тието?

Във връзка с тежките на
казания директорът на „Ци
ле“ заяви, че за 20 години 
ма ръководни постове нико
га не е бил наказван и че 
това за него представлява 
изненада. Той заяви също 
така, че това е лично от
мъщение на инспектора на 
СДК от Пирот Любимко Ге
оргиев с когото предприя
тието е имало спор още през» 
1968 година. Именно, през 
1968 година предприятето е 
обжалвало едно , решение 
на СДК от Пирот с което е 
било наложено да се нама
ли стойиосттт на запасите 
за недовършено производст
во с 160.790 динара. Висши
ят стопански съд в Белград

Ще се подготвят кадри за 

потребите на българската 

народност
в .Босилеградската я Ди

митровградска общини в ни. 
сшите класово на основни
те училища сега има над 
2100 ученика, които са обу
чавами от 113 учитела С1а- 
постната структура на те 
Г просветни работници е 

иезадоволява-

годинаобхваща, широк рс 
Сърбия, в кои 

на/хиона- 
тази ака

Враня
гнои в Южна 
го живеят 
лпост. Посредством 
лямия се налага решаването
на кадрово-преподавателс
кия въйрос и при тези ‘ 
родиостя.

Между тези 
и българската, 

намира главно 
ихини.

повече
като стопанска

живот

зи
СраТоГозпачава, че е пей 

' ма тези учите-
без

народности 
която се 

в четири об-
А.щасиоиерансто 

ли училищата
с остават
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В него не 
са намерени пи какин док у- 
мети. Удавникът има белег 
па лицето: веждата е разсе 

и белегът се проточва

не е установена.
за мъченик, а той ...

Заплака.
На следни* ден варшав

ският вестник. „Експрес ве
черни“ съобщи:

„Във Висла под прага е 
намерен труп на неизвестен 

Личността му

закриеЕдва но се блъсна на входа 
е един, който излизаше от 
къщата.

Непознатият го запита:
— Кой е този господин, 

който току-щс влезе?
— Чудак! С никога по го- 

пори, отбягва ' хората, баща 
е па пан Михпч Романски ..

то, мъчейки се да 
ликото си. Михши изпика. 
Старият ио се обърна. Тога
ва синът се впусна след кс-

НАШ РАЗКАЗ
чена
„о бузата. Причината за 
смъртта не е открита още. 
Води се следствие".

Пан Романски не излиза
ше от стаята и никой но го 
посещавате. Менеше квар- 

и работата 
Живееше в окрайшнш- 

то, където хората по-рядко 
се мяркаха. На едно място 
не се задържаше. Старост
та беше вече засивяла коси 
тс му, а годините бяха прех 
пърлили гърба му. Имаше 
двама сина: Сташек и Мн- 
хаш. СтаШек беше женен п 
живеете в Краков, а Ма
хаш — ерген, завърши вече 
университет, работеше под 
ведомството па железници
те във Варшава, и често пъ 
тупаше. И двамата го капа
ха да живее при тях. Той от 

беше

гледашего. Непознатият 
през прозореца, видя 
Романски иа,дневна светли

пан

тирите, както гражданин.. ма и каза:еч.

НА ТЕМА: Ученикът в семействотоНедяко Месечков

XI. ТЕЛЕВИЗИЯТА - 

СЪБЕСЕДНИКЪТ ОТ 

МАЛКИЯ ЕКРАН

ПАН СМЪРТТА
— Той с, няма съмнение, 

пан Смъртта.!
Михаш настигна баща си, 

поиска да го задържи, 
старият се извърна, изруга 
и удари сина си по лицето.

— Същият 
пак непознатият, — той е, 
пан Смъртта!

Михши остана един миг 
като пкаменеп, после, уло
ви с дпе ръце лицето си, а 
и тона време пан Романски 
се втурна и се качи иа ми
наващия автобус.

Михаш се завърна и се из 
вини иа непознатия:

— Простете, не мога да 
обясня поведението иа баща 
си... Може би чу част от 
разговора пи и избяга ... 
Къде да го търся?

— Ясно.. Той се бои да 
срещне някого от лагера.

— Ие разбирам, защо?
— Там имаше такива, кои 

то за да бъдат добре с есе-

Бил е в Освиенцим и от ла
гера може да е получил то
ва разстройство ... На пико 
го зло ис е сторил ...

„На никого зло не е сто
рил! — повтори мислено пс 
познатият. — Ние го мисле
хме за мъртав, а той ...“ 

През страшните годили 
Освиенцим бе столица 
смъртта. Хиляди, стотици хи 
ляди, милиони истляха. От 
разни краища.кервани хора 
прииждаха и след като бя
ха изтощавани от глад и 
труд, нздимяваха през куми 
инте иа крематорпумпте. Ма 
лиина дочакаха свободата. 
Най-тежко беше, когато над 
зиратели в лагера ставаха 
твои братя но участ. Немцм- 

са се изминали, а още не хе убиваха, ругаеха, ио дабъ
може да се отърве от ком- деш бит !и руган от човек, 
плекса. получен от Освиен
цим. Видял е смъртта и стра 
даннето в очите н щом се 
спомене за това. нспада в 
ужас!

Една вечер Пан Роман
ски изчезна и две години 
не се обади на синовете си.
Напразно двамата го търсе
ха.. Докато една _сутрин по
лучиха писмо. Баща им се 
обаждаше от Лодз. Синове
те му го откриха в една ба
рака в покрайнините, оста
нала от строежа. Ако не бе
ше белегът на лицето му, 
едва ли щяха да го познаят.
Толкова се беше изменил.

Сташек го увещаваше да 
се прибере при него. Михаш 
също искаше да го отведе 
във Варшава. Най-после ста 
рият склони и отиде с мал
кия си син.

По цял ден пан Романски

казваше. Майка им 
починала. Понякога баща 
им изчезваше, без да остави 
следа. После се обаждаше 
от Гданск, от Вроцлав или 
Познай, без да посочи адре
са си. Рядко се вестя ваше 
във Варшава.

— Ти си мъченик, татко 
— -му казваше Михаш, — 
толкова години, си бил в 
лагер. Може да си намериш 
добра работа, а ти ....

Споменаха ли му лагера, 
старият побледняваше, задъх 
ваше се, озърташе се плахо, 
сякаш се боеше.

— Чудно — му казваше 
Михаш, — толкова години

по

промълви
Телезивията, като най-негюсредно комуникативно 

изключително голяма и важнасредство с хората, има т ^ „„„ 
роля при възпитанието на децата. Тя осооено влияе вър
ху формирането иа умния, психическия, физическия, тру
довия, естетическия и моралния образ на младата лич
ност. Именно, като аудовизуалио средство,. телевизията 
по очевиден начин — чрез документално и други про
жектиране иа събития, явления, неща и под. — запозна
ва децата и възрастните с миналото, действителността 
и изгледа на бъдещето.

па

Обаче, някои нрелавания са от полза, а някои не 
са. Родителите и техните деца могат най-добре да опре
делят кои предавания са полезни, а кои вредни. Дейст
вително, вкусовете са различни, но все пак у хората и 
децата съществува нещо във вид на интуиция (предчув
ствие), което им дава възможност да бъдат и критици 
на телевизионната програма.

който носи твоята съдба, е 
жестоко. В една от бараки
те, в която живееха лагери- 
стиге, имаше двалшна поля
ци. За
есесовцпте те ставаха 
жестоки от тях. Доносниче
ха, биеха, убиваха. Тайната 
съироти В11телиа орган11зацпя 
ги осъди на смърт. Една 
нощ единият беше задушен 
с одеялата на лагернстнте, 
а другият можа да се измъ
кне като отхапа пърега на 
един оТ нападателите. Лаге- 
ристът извика от болка и с 
някакъв твърд предмет го 
удари по лицето, раздра ве 
ждата и бузата му. От шу
ма долетяха есесовцпте, от
караха със себе си всички и 
ги убиха. Надзирателят се 
спаси, но остана белег на

Както и да е, изследванията показаха, че децата 
особено са чувствителни на таконаречените страшни фил 
мове (програми) — в които има криминал, убийства, 
разстрели, а децата в пубертета, в които има любовни 
сцени.

да се поправят на совцмте...
— Искате да кажете, че 

баща мие...
— Обяснил ли ви е от ка

кво с белегът иа лицето му?
Михаш не отвърна и заг

леда с тревога непознатия.
— Четири милиона заги

наха в Освиенцим, загина
ха и много мои близки. Аз 
оцелях... Оцеляха и друга. 
Най-тежкото беше, когато

По-

Следователно, предаванията, гъмжеши от насилия, 
където бляскат ножове, револвери и пр., създават про
блеми у самовглъбените, плахите, несигурните и тихите 
деца. Па все пак, трябва да кажем, че емоционално 
здравите и с по-висок степен на интелигенция деца, кои
то живеят в стабилни семейства — където съществува 
авторитет на по-възрастните, щастие, благополучие и 
хармоничност, взаимно доверие, разбиране и уважение 
— имат най-вечеч условия да одолеят на лошото влияние 

телевизионните предавания. Значи, децата от разоре
ните семейства (а те по принцип са емотивно, 
ски и нервно лабилни) е намалено чувството и прави
лните критерии за добро и лошо, и те са в положение

на телевизи-

своите предават, измъчват...
— Баща ми е бил ...
— Не се доизказа. Наст

ръхна и безсилен се отпус
на на стола.

— Успокойте се. Ще има
ме възможност друга път 
да поговорим ...

Излезе.
На следния ден Михаш по 

лучи писмо:
Скъпи сине,

Когато получиш това пи
смо, аз ще бъда мъртав. 
Прости, че причиних на теб 
и брат ти толкова много не 
ириятности. Не търся оправ
дание. Всяко деяние 
или късно се заплаща. Аз 
бях едни от

на
психиче-

повече да се поддадат на лошото влияние 
онните предавания.лицето му.

Свободата наближаваше, 
не излизаше от стаята. Щом Слуховете за близкото осво- 
се тропнеше, настръхваше и бождение проникваха 
докато не отмине шумът, 
не се успокояваше.

Понякога излизаше • но
щем; разхождаше се по без
люзните улици, но чуеши ли ърсиха предателите и щом 
стъпки, криеше се. ги откриеха, разкъсваха ги

Когато Михаш пътуваше, с ръце, тъпчеха ги с нозе. 
пан Романски се затваряше Потърсиха и надзирателя, 
с дни в стаята. Не смееше който толкова много злини 
да излезе навън. Струваше им бе сторил. Не го огкри- 
му ое, че всички го преслед ха. Помислиха, че възмуще- 
ват, търсят го, искат да го името на свободеиите 
отвлекат. . - , наказало. Р1икой не знаеше

Напразно синът му Се мъ- името му. Наричаха го пан 
чеше да разнесе тези мисли Смъртта.
Чудеше се какво да стори, И след толкова години 
съветва се и с лекар. гато споменът

Комплекс от лагера — времена бе потънал' в 
му каза той. — Трябва да рията, той го видя. 
гр лекуваме. Напразно непознатият се

Щом старият разбра това, надяваше да срещне пан Ро 
изпадна в. ужас. .и Михаил мански на улицата, за да се 
ооеща тържествено повече увери наистина ли е пан Смъ 
да. не се занимава с баща ртта. Тогава той една сут

рин позвъни на врата, яви 
се Михаш.

— Извинете — аз съм ла- 
герист от Освиенцим. Нау
чих, че и вашият баща е 
бил... Ще ми бъде драго да 
се срещна с него. Може би 
ще излезем познати.

Зад вратата се чуха леки 
сТъпки й после някой изле
зе от заднйях вход.

Михаш отвърна:
:— Баща ми е някак осо

бен. Дайо ви е помогнете да 
се разсее лошото му настро 
ение.

Въведе непознатия в стая- ше 
тец но .баща му го нямаше.
Видя го да бърза по улица- 
тй;'дигнал яката на

При децата в семейството трябва да 
здрав вкус и правилни мирогледи, когато се гледа 
визия. Тук наи-много може да им помогнат родителите, 
понеже те са по-възрастни, с повече жизнен 
вече знаят. Докато децата не заемат свое становище спр
ямо телевизионните предавания, родителите трябва с тях 
да гледат програмите и веднага да почувствуват какво 
ги привлича, а какво отблъсква, а сетне да анализират 
заедно и да заемат общи заключения.

Свободното

се развива 
теле-през

телените мрежи. Есесовцпте 
бледнееха и една утрин ла- 
гернстите разбраха, 
са избягали. Оцелелите пот-

опит и по-
че те

рано
си време ученикът в семейството доста 

прекарва гледайки различни програми. При 
работката на домашните упражнения .могат до го^ма

загребскотс)6

ТрТ„е„~'
в света на приказките „Моите 

тели , „Детски

тия; които по
магаха на враговете и заед- 

тях издайничеха, клеве 
тяха, биеха, дори убиваха, 
за да бъдат добре и оцеле
ят. Оцелеях, но наказание, 
то мм беше жестоко. Пла
шех се и не смеех да погле 
Ана никого в очите. Майка 
ти може би се досети какъв 
съм бил

учене и из-
но с

го е

ко свят
изкуството". „ТВ^кГ^ди^3?™07 ^лтуратТи 

миррАедиер", „Хайде да раснемо".

за черните
.... ИСТО-

н от мъка, без да 
ми каже нищо, почина. Бо
ях се и от оня миг, когато 
ти и брат ще разберете 
къв съм бил. И тоя 
йде. Отивам ое от

ка
ми г до-

С еАиа Аума' телевизионният събеседник-
менно може да бъде иитеоесен оЯ..^ГСеАШ1к 
знания, емоционално обогггаена ’ ‘ тяващ
иаправо вреден и 
грижи детето има 
визора.

,, света уни
жсн. Когато дойде освобож- 

. ден пето, разбрах, че възму
тените лагеристи щ,е ме ра 
зкъсат, избягах в друга ба
рака, където ме ме познава
ха, и можах 
Бях свободен 
вах да
Криех се, бягах 
Но накрая бях открит.

Толкоз години живях без 2.,,П,,,1,1,«НШН!11111111111111Ш111И11111|||1ШИ|ШШИШ 
просветление!

Прости!

си
През пролетта ре разясни 

всичко за пан Романски..
Една вечер, когато той се 

разхождаше из улиците, бе 
забелязан от един минувач. 
Непознатият се. загледа., в 
него, трепна и промълви:..

—• .Той. е! „ .
Пан Романски като,,че лй 

усети опасност, ’ забърза и 
.завцваше, се извърна 

да види да ли е следен. На
Ш**9***** -;-^Л1Ща
АРИ&г. ШЬ задето му:. , 

— Гои е, , пан. Смъртта! 
Даде вид, че не се интере 

сува от него, и го проследи 
Пан Романски

едновре- 
с нови по-

да събеседва с доори образ от теле-
да се укрия. 

, ио се страху- 
бъда разкрит, 

от всички...
Слободан' ВАСИЛЕВ110

....................................... .
тиятт°еПтРпАяКЛ: В миналия бР°й заглавието 
тията е трябвало да бъде: „Радиото

| лят от стъра“, а не „Киното 
както е печатано.

Редакцията 
извинение.

1!111111ШШ111|1Ш11||||||||1111!1,11|11111,||Ш11|||1|

I
Баща ти

Михаш изтръга1а. Не знае 
какво да стори. Син на 

предател! Има ли право да 
се ползва с доверието на 
другите? Смяташе баща си

на ста- 
— възпитате- 

възпитателят от етъра“,
I

1 умолява автора и читателите зазатича и за
дъхан се втурна в дома Iси. палто-

.............. ................................. ..
БРАТСТВО
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култура ^просвета * изкуство -» култу1 га ★ изкуствотшчмпШ I

СЪВЕЩАНИЕ ПО УПОТРЕБАТА 
НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

I ■Ч';1
Ло(жл кг^}а ' "' 5 ' -/: ■

в.. м'-игв1ту.г?гг~‘~ ..;*^й14|4 1^ГР^,ГГТ _ _._ 2 V, 4_* - ' I
->1»»^к.+г-““Л10 • Г 1

т№
„„„ ““ 18 неомври В Сурдулица се състоя съвеща
ние по проблемите във вързка с употребита на 
български език в общините, в които живее българ
ска народност. Комисията, която бе избрана 
следното междуобщинско заседание

щ
3 )? Ц

на по- :
на представи- 

телте на скугацините и обществено-политическите 
организации, разгледа проблемите, изхождайки от 
досегашния опит и от духа на най-новите 
туционни права за равноправието на езиците 
шата страна.

Тъй като разискванията и заключенията на то-

Ш
1»и4у

Iконсти- 
в на-

ггщва съвещание се очакват с особен интерес, в след
ващия брой на вестника ще ги предадем обширно. с

М. В. \ш V' а
1' г;-Бабушница

От панаира на книгата

След Конгреси на културната акцияОСНОВАН ГИМНАЗИАЛЕН 

ВЕСТНИК Ще се състои ли симпозиум по култу
рата на българската народност?люстрации. Той ведно е и 

голямо помагало в заучване 
то на езика.

Материалите за вестника 
подготовят за печат самите 
учечници. Те са и дописни
ци и редактори и читатели.

„Гласове“ ще се стремят 
да бъдат истински младеж
ки вестник. Редакцията ве
че развива сътрудничество 
и с основните училища в 
Бабушница и Велико Бони- 
нци.

В събота, 
излезе първия брой на вест
ник на гимназиалния вест
ник „Гласове“. Голяма под
крепа на тази 
дава и печатницата на фаб
рика „Лужница” в Бабушни 
ца.

на 6 ноември,

инициатива Предложението на наши
те делегати на Конгреса на 
културната акция в Крагу- 
евац да се организира симпо 
зиум намери на добър при
ем всред културните среди ков, директор 
на българската народност.
За разлика от по-рано сега 
разискванията се водят ор
ганизирано между Култур
ната общност в Димитров
град и Босилеград. Очаква 
се в тези подготовки да взе
мат участие и културните 
работници в Сурдулица и 
Бабушница.

Миналата седмица Изпъл
нителния отбор на култур
ната общност в Димитров-

ДАЛИ СИМПОЗИУМ?

Това само говори колко 
много е имал влияние Кон
греса на културната акция 
в Крагуевац за подобрение 
на културната политика 

всред българската народ
ност. Това най-много се дъ
лжи, разбира се, на делега
тите на конгреса. Съгласен 
съм с мнението на Младе
нов, че това не може да бъ
де симпозиум, но едно съб
рание на културните работ
ници, което ще има за зада
ча да направи преглед на 
досегашните постижения н 
ще постави известна дълго
срочна политика в тази об
ласт.

СТОЯН СТАНКОВ, наро
ден представител:

— Голямо опущение е, че 
още по-рано когато „Братст
во“ беше инициатор да се 
състои симпозиум на бълга
рската народност, същия не 
се състоя. Затова сега се 
страхувам пак същото да

заград предложи членове 
инициативния отбор за про
веждане на симпозиума на 
българската . народност, 
него влезнаха Синиша Ней

на Центъра 
за култура и забава, Вла- 
стимир Вацев, преподавател 
в гимназията и Петър Тодо
ров.. Тези дни ще бъдат из
брани и членове на инициа
тивния отбор в Босилеград. 
Инициативния отбор за про 
веждаие на симпозиума тря 
бва да вземе решение кога 
ще се грижи за развитието 
кои теми ще бъдат разрабо 
теми и място на провежда
нето му.

В„Гласове“ се занимават с 
ученическия живот, техните 
проблеми и преокупации. 
Вестникът е богат с интере
сни статии, анегдоти, стихо
ве, разказчета, вълнуващи 
репортажи и издържани и- Н. Ник.

БЕКИМ В РОЛЯТА НА 
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

Наред с първите подготов 
и об-ки между културните 

щесгвсии работници на бъл 
гарската народност се разп- 

вече върху бъдещия си 
изразяватеква

мпозиум. Някои 
съмнение, че не трябва да 
сс провежда симпозиум, а 
трябва да се тръгне от ед- 

общо събрание па култу- 
обществеип работ

на

з!
по

ярийте и 
пици от четирите общини в 

живее българската 
И а това събра-

Беким
Фехмиу §■

окоито
народност, 
ние трябва да се вземат ре- 

съвместиа работа
хгавтения за 

и избере някое тяло, което 
ще се грижи

културата па българска
та народност.

Ето мнението 
културни работници:

МАРИИ МЛАДЕНОВ,

контогарската народност, 
що разискват за съвместна 
дейност във всички общини.

за развитие
о
<3па

на някои

не се случи. Съгласен съм 
с това да не си поставяме 
много големи задачи. Нека 
това не бъде симпозиум, не
ка бъде обикновена конфе
ренция, ио да се започне със 
сдружени сили. За съжале
ние досега и българската 
народност от общините мал 
кс се познава, а да не гово
рим, колко малко нашата 
култура е афирмирана в Ре 
публиката и въобще в Юго
славия.
Редакцията ще приеме изказ 
и инЛЛхуЛя шЛс1У «н и шиша 
политически работници от 
българската народност по 
въпроса на предстоящия си
мпозиум.

за-
по бъл- 

ВПШ: Счи-
веждащ катедрата 
гарски език при _

чс за провеждане на 
на българската

ФЕДА германец. Във връзка 
с това БЕКИМ ФЕХМИУ за 
яви:

В НОВАТА телевизионна 
„Пожарът в Райстага“ 

която неотдавна бс завърше 
на в постановка на Арса ио 
ванович, ролята ма героя от 

ГЕОРГИ АИМИГ- 
известния 

ФЕХ-

там
симпозиум 
народностна култура у нас 

подготвени. За да сс 
провежда научен 
ум, за да сс проучава нещо 
значи трябва нещо да е

Колкото ми е из

дра ма
_ Съществува разлика ме

жлУ телевизионна серия и 
историческа, документална 
драма. Аз ще сс намеря в 
ролята на Димитров на из
вестния процес, които инс-ж==.пггл~
комунисти е запалил сгра
дата на Райхстага през 1933 
година в Берлин ...

не сме
симпози-Лайпциг

РОВ ще тълкува 
наш актьор БЕКИМ 
МИ У. Това е същевремен
но и първо сътрудничество 

Беким с Белградската /е 
В гази историчес- 

драма покрай него 
играят още Бранко Плеша, 
Петър Крал, Воя Мирич, Гю- 

Свеголик

на
правено, 
вестно, ние нямаме достатъ 

трудово всред българ
ската народност, които биха 
могли да послужат като ба
за за проучване, 
гласен съм, че се налага ко
лкото се може по-бързо да 
се организира една конфере 
нция на културните и об
ществени работници от бъл-

чнона ВЛАСТИМИР ВАЦЕВ, пре 
подавател по български с- 
зик в гимназията в Димит
ровград: Поздравявам ини
циативата за обща 
сред българската народ
ност на културното поле.

левизия. щека Обаче съ-
беше
ощеРолята па Димитров 

предложена ма Беким 
през миналата година, оба
че той бе зает със снемаме 
на „Червения паспорт .

... Стоилкович,
Никачевич, Марко Голоро- 
вич, Влада Попович и 
Сценарио за драмата е на- 
писал МИХАИЛ МАНС-

БРАТСТВО ■

акцияза
АР- Б. Николов
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ХАНДБАЛ 100 години от вай-големия 

югославски спортски подвигДВЕ ПОБЕДИ
»А. Балкански« — »Единство« (Больевац) 24:17 (10.6) ДВА ПЪТИ

ПРЕПЛАВАЛ
АТЛАНТИКА

13 ноември, хапдбалното 
игрище на димитровградски 
то училища „Моша Нияде” 
и Поспи Броз Тито“. Време- 
го лошо —■ през второто ио 
лувреме дъждовно. Зрители 
над 200 души. Съдията на 
срещата Благое Арснч от Ас 
скован — слаб.

Съставът па .чандбалнчя 
отбор „А. Балкански“: Нико 
ла Гюров, Благой Колев, Зо
ран Соколозич, Борис Гн- 
гов, Димитър Гюров,
Симов, Васил Милев, Тодор 
Георгиев, Васил Михайлов 
к Асен Гогов.

Любителите на хандбал- 
1111Я СПОРТ В ДиМНТрОВГрОД
в събота, 13 ноември, тази 
година, наблюдаваха ханд- 
балната среща между дими 
гровградскня отбор и отбо
ра на „Единство“ от Больевац 
Нншко. Всъщност, това бе
ше една доста слаба игра, 
в която димитровградските 
хандбалисти превъзхождаха 
противниците и още от пър 
вите минути се наложиха. 
Ннто миг през целия меч 
не идваше под въпросител
на победата на дпмитров- 
градчанн.

Димнтровградчани игра
ха по-органнзирано, тяхната 
защитна верига се оказа по 
издържлива, а набезите им 
към противниковите врата 
бързи и по-организирани. Ра 
збнра се, лошото време, осо 
бено в края на мача, пов
лия и двата отбора цялост
но да не се изявят.

Би било погрешно обаче 
ако тази значителна победа 
бъде наблюдавана само от 
аспекта на лошата игра. 
Защото намокреният асфалт

Иван

Хапдбалиият отбор ш*. „А. Балкански“ спокойно пресичалаДва дена платноходката 
мирния гьрб па Атлантика. Но, привечер на третия 
ден Атлантика се развълнувал. Вълните хвърляли 
бялата платноходка ту насам — ту натам. В този 

платноходакта все пак оцеляла.

пнето на играта Димитров- 
меиат, защото в продълже- 
градчапн не 
повиха контрол, но отново, 
както през първото нолувре 

бяха по-добрият отбор. 
Така че крайният резултат 
от 24:17 е съвсем реален, до 
ри п иесъотвстствува па 
силите, с конто разполагат 
д 11 митро в град ч а 11 п.

Общо, тази игра не беше 
на високо равнище, пито 
пък показа истинските въз
можности на хапдбалисти- 
те и от двата отбора. Защо
то противникът, макар и 
претърпял поражение бе до 
ста жилав и до крайния си
гнал ма съдията не се пре
даде.

Спечелите две точки всъщ 
пост бяха насърчение за 
следващото изпитание, кое
то дойде един ден по-късно, 
на 14 ноември срещу отбо
ра „Прогрес” от Свърльиг.

Ст. Н.

бе станал същинска иързал 
ка и понякога па хаидбали 
стите беше необходима вир
туоз! юст, за да останат па 
крака. Ако към това доба
вим лошото съдене от стра 
па на съдията Дейни, дейст
вително димнтровградчани 
трябваше да положат много 
усилия за да спечелят сре
щата.

Но, благодарение ма ху
бавата игра на Милев, Со- 
коловнч, Гогов и Гюров, ко
нто просто разкъсваха за- 
чиито остри удари бяха не
решима загадка за вратари
те на противниковия отбор 
щитата на неприятелите и 
— победата бе осигурена. 
Първото полувреме завърши 
с резултат 10:6.

Трябва да изткънем, че 
началото на второто полу
време принадлежа на гос
тите, които сякаш се окопи 
тиха и поведоха дори с три 
гола. Но това бе само мо-

само възста-
ад па природата

В Ливсрпул вече били прежалили Приморац и 
приятеля му Хайтср. В ливерпулското пристанище 
пристигали кораби от морето. Моряците с ужас ра 

побеснелия океан. Когато гражданите 
па Ливсрпул разказали на моряците за ччудното 
обзалагане и за смелото пътешествие на Никола 
Приморац — моряците със съжаление предсказва
ли съдбата на смелия Дубровчанин: „Сигурно е до
живял корабокрушение“.

Казват, че англичанинът, който се обзаложил 
с нашия земляк платил за спомен на своя партньор

ме,

зказвали за

в прочутата ливерпулска катедрала.
Журналистите пак пишели за „глупостта и за 

един напразно унищожен живот“. В моряшките 
кръчми всички бяха единодушни: последната стра
шна буря е разбила платноходката.

Но все пак, малката платноходка се противо
поставяла на всички бури и бедствия. Конструк
цията й била съвършенна.

НЕОЧАКВАНА СРЕЩА

Повече от два месеца изминали в бури и бед
ствия. А тогава, един ден, ненадейно дошло до не
очаквана среща. Това била рибарска лодка. Исто
рикът Бранка Тарана описал тази среща: „ ... Би
ли изминали вече 70 дни от заминаването от Квин- 
стон, когато се срещнали американската рибарска 
лодка „Ема Рич“ от Гренд Венке, чийто капитан 
бил Дгенкнс и платноходката на Приморац. Изне-

низация и редовните подго
товки.

Наблюдавалите последни- 
дните две срещи в есенната 
част на хапдбалното състе
зание, могат да бъдат дово
лни от резултата, макар че 
по отношение на качество-

»А. Балкански«—»Прогрес« 

(Свърлиг) 28:14, (16:6)
14 ноември, Димитровград. Хандбалният терен на 

димитровградските училища. Зрители към 300 души. 
Времето облачно, мъгловито, но не. и дъждово. Теренът 
доста труден. Съдията — Гойко Денич — добър.

Саставът на „А. Балкански“: Н. Гюров, В. Милев, 
3. Соколовия, Г. Георгиев, Б. Гигов, Д. Гюров, Д. Милчев, 
А. Петров, Б. Колев, Михайлович и И. Симов.

14 също е висок резултат.
^ В Димитровградския от
бор и в тоя мач се изтъкна
ха 3. Соколович, В. Милев и 
А. Гогов, както и някои по- 
млади хандбалисти.

Не бива да се отминава 
фактът, че хандбалният от
бор „Асен Балкански“ може 
и трябва да мине след това 
първенство във висш ранг 
на състезаваме — Един
ната сръбска лига. Но да ое 
осъществи това, трябва пре
ди всичко да се решат ня
колко важни въпроса, които 
проличаха на последните 
две срещи: техническа орга

то на срещите могат да на
правят забележки.

Общо, спечелените четири 
точки срещу Больевац и Свъ 
рльиг, на свой терен, е ху
баво завоевание и забеле
жителен успех, който тряб
ва да се приветствува.

2

надан Дженкинс им се приближил 
трябва ли им нещо. По-късно Дженкинс, съобща
вайки за тяхното скорашно пристигане в Бостон, 
заявил, че му отговорили, че от нищо не се нуж- 
даят. Споменал, че платноходката се държала "до
бре и че двамата пътници били весело настроени 
Описвайки капитана на малката лодка като прият
на фигура с прекрасна брада, казал, че той ги поз
дравил с държание на истински адмирал“.

Бостонските коресподенти 
Нюиорк съобщили

и ги попитал
Втора среща, която дими

тровградският хандбален от 
бор има, непосредно след 
първата, среща отбора „Про
грес“ от Свърльиг показа, 
че хандбалният отбор „Асен 
Балкански“ действително и-

Ст. Н.

»Другарче{( подари 
фланелки на 

хандбалния отбор
ма сили и възможности да 
заеме едно от челните ме
ста в групата Сръбска лига 
— изток.

Веднага след началния си
гнал на съдията 
градчани започнаха с остри 
нападения срещу противни
ка. Първите голове всъщ
ност показаха, че хандбали- 
стите от Димитровград са 
твърдо решени да победят. 
Тъй като гостите

на вестниците
за предстоящето идване на сме- 

лпя капитан и на помощника му Хайтер. Платно-
ппаДаЛа П°А австроунгарско знаме. Касае- ло се до преетиж. „Могъл 

п английски журналисти, 
или американско знаме“'

За 78

от

Редакцията на 
стник. на българската народ 
ност „Другарче“ в Ниш, не
отдавна бе взела 
да подар:: фланелки на хан
дбалния отбор „Асен Балкан 
ски“ в Димитровград. За да 
осъществи това тя се свърза 
със стопанските 
ции конфекция

детския ведимигров-
е, писали американските 
да плава под английскорешение

Г1_ . АНИ- колкото траяло това пътешествие 
през Атлантика, платнохолкятя г» , _
издържала още две жестошГй''пи « Ауоровник“ 
дарените на извънредната конструкшш °ЛаГ°' 
те навпгаторски способности У 4 
тел, Приморац пристигнал 

Това било

не успява
ха навреме да организират 
своята защита, то Димитров 
градчани с бързи контраата
ки успяха да си създадат а- 
ванс от няколко голове, ко
йто постоянно нарастваше. 
Така в края на първото по
лувреме разликата достигна 
десет голове 16:6.

Както през първото, 
и през второто полувреме, 
димнтровградчани бяха те
зи, които диктувяха темпът 
на играта. Само лошият 
рен — главно зарад хлъзга- 
востта — спаси гостите от 
високо ^ поражение, макар 
че крайният резултат от 28:

организа- 
„Свобода“ 

— Димитровград и „Тексти- 
лколор" — Бабушница, кои
то чрез реклами във вестни 
ка осигуриха средства 
набавка на същите.

Тези дни, представител 
редакцията Ст. Николов връ 
чи фланелките на хандбал- 

отбор. Подаръкът дойде 
в момент, когато димитров- 
градският отбор забеляза ху 
баво постижение — 
редни победи, което 
страна потвърждава, че ре
дакцията е направила пра
вилен избор кому да пода
ри фланелките.

и отлични
ка смелия мореплава- 

в Нюиорк. 
тържество, голямаголямо

изненадаза за Нюиорк.

„Смелият дубровчанин
рой на Атлантика“ __
Журналистите

на за една нощ стана „ге- 
амернканският печат, 

изговорена

писал г
предавали всяка 

ОТ Никола Приморац. Неговата 
всички кораби, конто 
в пристанището.

така ния
дума 

победа поздравили
в този моментдве по- 

от своя се намиралите-

СЛЕДВА
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ПРЕГЛЕД НА ВОЙ
СКИТЕ В БИХАЧ

Върховният 
дант на НОВ и ПОЮ 
другаря Тито прави 
преглед на един бата
льон от Трета краиш- 
ка бригада в освобо
дения град Бихач, ное 
мври 1942 година.

комен-

ТИТО И ЯКАЦ

Нашият художник 
Божидар Якац е изве
стен със своите порт
рети на Тито. Първият 
негов портрет е нари
сувал през ноември 
1943 година в Яйце. 
След 23 години 
февруари 1966 година 
в своя дом на остров 
Ванга Президентът на 
Републиката 
прие художника Якец.

МУЗЕЙ НА ИСТО
РИЯТА
Част от залата

Яйце в която на
ноември 1943 година
сс състоя Второто за-през на АВНОЮ.седанне
Сега в тази сграда е
музей посветен на те-

съби-зи историческиотново тия. Залата е рекон
струирана и както се
вижда на снимката,
запазена е както в мо
мента на историческо
то заседание.

НАРОДЕН ЗАЕМ окупатора, устангите иШИР Облигаци-четницнте.
Факсимиле на обли- итс са подписани

д-р Иван Рибар и чле-
от

ШшШрЩ— Заем на народното

е!
ш

Шт новетс на Изпълнител-
освобождение, който ното вече на АВНОЮ. 
разписал АВНОЮ на Народът на цялата ос- 
стойност от 500,000,000 вободенг. територия с 
дин. — круни за нуж- въодушевление прие 
дите на народоосвобо- заема и с готовност 
дителната войска и 
партизанските отряди 
и за възобновление на 
разрушените села от страната.

:Н.;
скромнидаде своите

средства като пршюс
към всеобщите усилия
за освобождението на

ШРлШ, ш х-ш Как да ядем 

плодовете?СЪБЕВИ ЗА НАШИТЕ ЖЕНИ

ПРИЧЕСКИ 6. Плодовете запазваме на 
студено и на тъмно дори и 
тогава, когато трябва да доу 
зряват. Колкото слънцето е 
добре дошло за узряването 
им, толкова то е вредно, ко 
лато те вече са откъснати.

7. Лагеруването на зимни 
круши и ябълки става в 
тъмни, и студени помещения 
без миризми, върху леси, за 
да се осигурява лесното им 
преглеждане.

8. Ако стомахът е здрав-и 
храиосмивателните пътища 
напълно в ред, човек може 
да пие вода, когато яде пло 
дове. Но тъй като никога не 
знаем как аце реагира сто
махът, умее по е да сме пре 
дпазливи. Децата трябва да 
предпазват безусловно, за- 
щото те ядат каквито плодо 
ве им попаднат, а сред тях 
често и недоузряли. Пиене
то на вода и яденето на пло 
дове може да доведе до теж 
ки разстройства.

1. Плодовете се 
основно, защото може 
са ръсени с химически пре
парати.

2. Сдъвкват се много доб
ре, за да се овлажнят със 
слюнката, това особено ва
жи за орехите, лешниците 
и фастъците. .

3. Под влиянието на свет
лината, въздуха н топлина
та. те губят част от ценните 
си вещества и вкусови каче 
ства след брането.

4. Светлината и въздухът 
са главните разрушители 
витамините при беленето и 
рязането на плодовете. При 
здрави зъби и стомах плодо 
вете се 
рата и със семената мм ку
тийка, защото предимно там 
се намират ценните вещест
ва.

измиват
да

гладка. За първияМЛАДИ ЖЕНИ и момиче 
които имат продългова

то лице, могат, да носят за 
празнични случаи свободно 
спуснати дълги букли ма 
сури. За да се задържи при 
ческата, след миене косата 
се навлажнява със 
вода, лимонада,, бира или 
лимонов сок и се навива. За 
бретона и страничните 
се използуват едри ролки, 
а останалата коса сз нави
ва па дребни ролки, за да 
се получи здрава основа. За 
положението на ролките и 

навиването

съвсем
ред.букли от кока се упот
ребяват едри ролки, а за ос 
таналите — тънки ролки-. 
При оформянето косата се 
опъва назад с фиби, букли
те се сресват леко, тупират 
се и се забождат. Горните 
букли се обръщат нагоре, 
за да закрият фибите, с

икрепена косата. До 
укл и се сресват

забождат с фи-

та,

сладка
ко

ито е п 
дните 
място и се

коси на

би. на
Сега се на мода и късите 

коси, които правят главата 
малка. Те ое поддържат по- 
лесио ог дългите, по трябва 
да са добре оформени. Къ
сите коси подхождат 
тези, които имат хубав овал 

лицето, дълга шия и кра
сив тил.

напосоката 
гледайте стрелките. След из 
сушаването първо се разре- 

долните букли, без да 
се тупират, горните се гу- 

лско и се подреждат

ядат по-добре с ко
масват

напират 
върху долните букли.

И все пак, колкото хора, 
вся-

Кок от букли може да се 
и от ме съвсем млади губят внта-5. Плодовете 

мин С при съприкосновение 
с желязото. • За рязането им 
използувайте само иеръжда 
еми ножове.

толкова физиономии —- 
ка със своя индивидуалност 
Затова ви предлагаме да из
берете прическа според ва
шето лице.

носи
жени. Слел измиване коса
та изсушава леко

схема 2. Отгоре ко-
и се на

вива па
навива или на мно- 

остава
сага сс 
го едри ролки, или
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Вееш е опашка

СИМПОЗИУМ
' Двама културни дейци от българската на

родност в разговор за предстоящия симпозиум 
на културата на българската народност обър
нали един речник на чужди думи за да видят 
какво точно значи симпозиум.

— Симпозиум значи и гощавка — казал

га мидидионерат на кву йе 
работу, а он казал дека йе 
професор. Питал га и за име 
и презиме. „Я се окам, ре
къл он, ТИКЯЕШ ТРАНС из 
Димитровград".

Е, са дооди най-убавото. 
Минуло се неколко дъна и 
те ти стигне из Дубровник 
приява против нащи учени
ци и даскал>е. Па каже: Йо
на нови ч тия и тия напра- 
йил това и това, а същото 
потвърждава и професор Ти 
квеш Транс и затова моли- 
мо судшоту у Димитровград 
да Ви казии по законат.

Судията прочел това па 
се зашъл оди смей. Ванулсе 
за мешину и от канцеларию 
до канцеларию расправляю 
кико су нащи преонодели 
милиционерите у Дубров
ник.

— Куде съга, каже он, да 
найдем кой йе тия Тиквеш 
Транс и койи си тия брайБа 
ЙовановиБи.

Тека нашинця е.м пречука 
ля мшшционератога у Дуб
ровник, ем па судията у Ди 
лштревград ньим не може 
ниБа.

първия.
— Тогава — добавил втория — ние сме Урежда: Д. Йотовимали много симпозиуми.

шиляви смо 

ко овъс
Йоще од деду ми сам чул 

дека йе нашият народ ши- 
ляв кнко овъс. Че се про
вре куде никой друг не мо
же. Онядаи у опщинуту се 
увери дека деда пейс лъгал.

Били паши даскал>е и уче
ници на
чък у Дубровшж (я 
знам куде йе това, ама ка- 
зую човеци дека йе 
далеко). Там иапрайнли не- 
кикву шашму — са да ли су 
сакали да нзлезну итри, или 
па иесу знаяли кикъв йе ре- 
дат у тия град не знам, елем 
дошъл милиционер и сакал 
да н>им одреже квитанцию- 
ту с некою илядарку. Питал

Ви имаю ли паре да плате 
казиу, а опи ка заизвивали 
кико немаю ни грош у 
джеп, кико су оди млого 
далеко па не су знаяли кво 
смегс, а кво не смею да пра- 
йе, кико су сиро.мащия. Ми 
лиционерат тьгай решил да 
ньим узне име и презиме па 
да Ьи накаже судията у Ди- 
митровград. Питал йедного- 
та ко му йе име и презиме, 
а он треенул некойе име Йо 
ваиович Люба, друБият ка
зал дека се и он предзива 
Йованович, само турил дру 
го име. Тува бил и шоферат 

на автобусат. Питал и н»е-

искикву расотку 
и не

млого

БЕЗ ДУМИ А със здравийе 
МАНЧА, с.р.

тМ111!1Ш1!11111!||||||]||||1111111||[||!1!!'/[П||||11||||||!||||||||||1|||||||||1|||||||[[|Ш||||Ш'Е|||||||||||111||(Ш111!!!1111111111Г||||||||||Ш111|;!1ШШ11;П1!Ш||||||11!||11П1!  %111Ш1!1111!1ППШ1!1!!Ш1Ш1ШШ11ШШ111Ш!Ш!1!ШШ1!Ш^1 
^ Въз основа на решението на Издателския съвет

при Издателство „Братство“, взето на заседанието 
от 2-ри юли т.г. — Издателство „Братство“

ОБЯВЯВА КОНКУРС

1I — народни песни, приказки, пословици, легенди от 
нашите краища.

4. Издателството приема ръкописи и от автори 
от друга националност, в чгагго трудове се обрабо
тват въпроси от живота на българската народност 
в Югославия.

Ръкописите на авторите от българската народ
ност трябва да бъдат написани на български 
(по възможност на пишеща машина) 
пляра.

:НАЙ- КЪСИ 
РЕКИ В 
НАШАТА 
СТРАНА

I1
1

За предлагане оригинални трудове, които ще 
влезат в плана за издателска дейност за 1972 годи- !език 

в три екзем-I на.
Издателството приема ръкописи — оригинални 

трудове от следните области: Трудовете на авторите от другите национално
сти ще се приемат на сърбохърватски и македон
ски език

На остров Иже 
вира най-късата река 
в нашата страна. Не
йната дължина е 15 
метра. Интересно е че 
тя няма име.

Към реки с най-къс- 
со течение се числи и 
реката Конска, чиято 
дължина е около 50 
метра. Това е реката 
Ръзава. Името е полу
чила по конете, които 
турците тук водили на 
водопой.

Iиз-
1. ХУДОЖЕСТВЕНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ:
а) стихосбирки, сборници от разкази, повести 

и романи — чиито автори са от българската на
родност в Югославия, независимо от това къде са 
настанени да живеят.

б) Литературни

— също така на шилеща машина в три
екземпляра.

РЪКОПИСИТЕ С ПРЕДСТАВКИ ПРИЕМАМЕ 
ДО 10 ДЕКЕМВРИ 1971 ГОД.

ОНЕЗИ АВТОРИ, КОИТО СА КЪМ КРАЯ НА 
РАБОТАТА СИ, ПОРАДИ КОЕТО НЕ ЩЕ МОГАТ
^ ,°!1^®ЛЕНИЯ СРОК ДА ПРЕДАДАТ РЪКОПИ
СА МОГАТ ДА ДАДАТ САМО ПРЕДСТАВКИ 
посочат в тях: заглавие на произведението с 
област е то ^литература, публицистика, наука,

Ще го предадат.

есета и по-малки студии от 
областта на литературата и изкуствата на автори 
от българската народност. I

2. ПУБЛИСТИЧНИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ, в
на сто-

като 
от коякоито се обработват въпроси от областта 

панския, културния живот, по-далечиото и близко 
минало на народността, периода на НОБ и социа
листическото стоителство, самоуправлението, кому
налното развитие и пр. — също от автори на бъл
гарската народност.

колко е голям обема му и кога —^
За допълнителни обяснения заинтересованите 

мотат да се обърнат до Издателството с писмо или 
по телефон 25-480.

3. СБОРНИЦИ ОТ НАРОДНИ УМОТВОРЕНИЯ Издателство „Братство“
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