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Към Деня на Републиката
Новата конституция 

— всенароден
договор

на Републиката посрещат и честву- 
наши народи и народности. Пое

на 30-го-
разника 
ват всички

чествуваме под знака
въстание, под знакарещаме го и

дншиината па всенародното 
конституционните промени,

които още веднаж потвър- 
- република, на техни 

още по-голям устрем да 
блага и богатства и 

югославската общ-

означаваткоитона
всенароден договор и с 
дихме правото на всяка наша 
те народи и народности с

своите националниразвиват 
с това съвместно \а укрепват 
пост. С гова записахме и 
шиите
дим комуните и 
ни окови, да им 
лежи в това 1 
по конто занапред думата непосредствен пронзво- 

големи букви, както днес пн- 
републнкнте, покрайнините и

нова задача: с по-нататъ- 
освобо-констнтуционни промени искаме да

трудовите организации от различ- 
осигурнм онова, което им принад 

общество, което се опредеш! за път,

дитсл ще се пише с 
шем имената на 
държавата изцяло.

наПосрещаме н чествуваме рождения ден 
Републиката, създадена и строена в течение 
три десетилетия. Пътят, конто през този период 
изминаха нашите народи и народности, в

Балканите, не беше праволинеен. По него 
прегради, конто преотодолявадме. По 

бъдеще ще има прегради и трудности, и

на

тази
част па 
имаше много 
него и в
изпитания, които трябва да преотдоляваме.

Посрещаме и чествуваме 29 ноември с много 
млади, родени и израстиали в 

топ е нещо обикновено и
и много поколения 
свобода и мир, за които 
всекидневно, 
внасят свои 
днес, и идващите поколения, да

Тези поколения в това тържество 
желания н стремежи към усилията ние 

живеем по-хубаво.
водопроводни -гърби в ГрадиниПоставяне на

внимателно следе-Внднн коментатори, конто 
ха събитията на международната политическа арс- 

на нашия Президент в 
„Титов ус

па, охарактеризираха пътя 
САЩ, Канада и Англия с две думи — 
пех“. Това беше и успех на външната политика на

Редакцията на в. „Братство“ честити 

свои читатели и сътрудници

социалистическа Югославия, чн-самоуправнтелна
народи преди три десетилетия взеха пушките 

героизъм да задушат тътнежа на топове- 
бяха тръгнали в убийствен завое-

нто
със своя 
те па ония които 
вателен поход.

,
на всички 

и зо_годишнината от въстанието
Думите „Титов успех“, когато се преведат на

нова победа на_ Деня на републиката всички езици В снета, означават 
политиката на мирното сътрудничество.



то на СССР счита като по
ложителни факти, които ао 

но-иататъшиата 
югослав-

за заемане' па ста- 
към

решения 
попити
ИКОЮ. _

Правителствбто на съвет- 
съюз чрез Информаци 

бюро на Комесари- 
работи, 
1943 го-

Боголюб Илиев ЛШЮЮ и
принасят
успешна борба на 
ските народи против' хич ле 
ристка Германия. Ге също 
свидетслствуват за серио> 

успехи на новите ли- 
Ююславия в обели

РЕШЕНИЯТА НА ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 

АВНОЮ И СВЕТОВНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ
ския 
олиото

външните 
взе на 13 декември 
дина съобщение в което се 
казва: „Тези събития в К> 
гославия, които бяха прие- 

благополучно в Ли

паата иите
дери на 
няването иа всички нацио- 

Югославия".тс иа югославското смигран 
тско правителство, се казва 
в коментара, бяха 
много разгневени, 
узнаха, че в Югославия е 
образувано временно 
витслство с широка нацио
нална основа и общонаро
ден характер“.

Неприятелското станови
ще и поведение на крал Пе 
пир н па югославското сми 
гра I пско иравитслство 
решенията па ЛВИОЮ пре
дизвикаха гняв в целия
свят, а особено между юго- Националният празник в 
славяните в Канада, САЩ и Босилеград ще се чествува 
Великобритания. „Июйорк тържествено. В павечерие- 
тпймс" и „Дейлн уоркер“ то ма празника 1цс се уст
на 8 декември 1943 година рОП състезание по бягане
поместиха реагирането па но улиците па Босилеград,
нашите съграждани под за- което трябва да стане за
главие: „Американските ю- 
гослапянп прпвсствуват пра 
шггелството Рибар — Тнто“

Съветският печат въздър
жано прие вестта за Вто
рото заседание иа АВНОЮ.
В началото на декември ра 

.дмо-стапцията Свободна Ю- 
гославмя публикува съобще 
мие за П заседание на 
АВНОЮ, ио същевременно 
не бе обявено резолюцията 
за монархията и за забрана 
та крал Петар да се завър
не в Югославия. Въпреки 
въздържаното държание на 
великите съюзнически дър
жави към историческите ре 
шения иа АВНОЮ, под на
тиска на самите събития, 
които ставаха в страната, 
успеха на НОВ и ПОЮ в 
офанзивите и акциите про
тив окупатора под ръковод 
ствого на другаря Тнто, ве
ликите съюзници взеха свои

налии сили вдекември 1943 година под за 
главно: „Ппртшшшпо обра- 
зуиаха югославско правите
лство’'. В подзаглавието иа 
същата статии се казва, че 
„ I гзбри! шит па рла меч гг

Решенията па Второто за 
седаине на АВНОЮ, взети 
на историческото заседание 
на скупщина в Яйце, на 29 
ноември 1943 година, бяха 
от решаващо значение

ти вече 
глия

Боголюб ИЛИЕВвчера 
коГа >о и САЩ, правителство-

пранеза В Босилеградска община
^шшзж

Богата програма 

за Деня на РепубликатаКЪМ

■а®;® проси от областта на 
ратурата, слорте, музиката 
и филма. Готвят се и няко
лко интересни игри с пуо- 
л и ката.

Трета вечер учениците от 
гимназията ще предадат ко 
медията от Нушич „Така е 
трябвало да бъде“.

По време на празника в 
Босилеград ще се извърши 
приемане на 
гражлани в пионерската ор 
гапизация.

Узнаваме, че за празника 
и в селата се готвят богати 
и разнообразни празнични 
програми.

лите-

дициопно.
. Същата вечер на тържест 
леното събрание в киноза
лата ще бъде прочетен док 
лад за значението на праз
ника и ще бъде 
съвместен рецитал от 
иазисти и граничари.

Втора вечер ще бъде пре
дадена културно 
програма с викторина с въ

най-малките

предаден 
гим-

забавна
В. В.№ II

Следващия брой на в.признава правителството на 
крал Петар в Кайро“. В 
статията е публикуван със
тава на НКОЮ с коментар, 
че партизанските сили в 
Югославия са нараснали на 
около 200.000 бойци.

Лондонският „Дсйли уор
кер“ от 6 декември 1943 го
дина под заглавие „Новото 
народно правителство пре
дизвика гняв сред каирски
те югославяни“, публикува 
коментар на своя диплома
тически редактор. „Членове

развитие 
война

по-нататъшното 
на освободителната 
и революцията. С неговите 
решения бяха озаконени 
дълбоките революционни 
промени, които станаха в 
нашата страна в течение 
на двегодишната въоръже
на борба против окупатора 
и домашните предатели под 
ръководството на ЮКП. С 
конституиране на АВНОЮ 
във върховно законадателно 
и изпълнително тяло на Ю-

.Братство’
излиза на 10 декември

т.г.гославия и със създаването 
на Националния комитет 
бе завършено създаването 
на държавен организъм на 
нова Югославия, която по
лучи нов парламент и но
во правителство, а властта 
окончателно премина в ръ
цете на трудещия се народ. 
Решенията на АВНОЮ бър 
зо си прокарваха път сред 
световната общественост. 
Целият сводолюбив свят 
прие решенията като реши 
телно становище на югос
лавските народи да устои 
в борбата за окончателно 
освобождение на страната 
и окончателно да разкъса 
с емигрантското правител
ство и с династията в чуж
бина.
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ЯЙЦЕ - ГРАД НА
РАЖДАНЕТО НА 

НОВА ЮГОСЛАВИЯ
„Нтойорк таймс“ публику

ва новините за Второто за
седание на АВНОю на 5

Яйце. Днес това романтично градче на брега 
на Плива и Върбас, не изглежда малко като няко
га. . . Затова се постарала неотдавнашната 
в него тя е вградила цялата драматика на едно 
бовно решение на народа — - 
буря. решение което значеше

история:
съд-

във вихъра на военната
братство

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРС
КАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ ' 
Излиза всеки петък 

Урежда редакциона колегия 
-Директор,

главни и отговорен редактор 
АСЕН ЛАЗАРОВ 

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

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

друштвено книговодство 
Нар. банка Ниш 

Печатница „Вук Караджич“ 
Ст. Паунович 72 — Ниш

отричане на кралст
вото и раждането на нова Югославия

Непокорни град

Историците казват, че градът е получил името 
си по яйцевидния хълм 
разбира се, те не спират тук, 
бележителности в този град

на който се намира, но, 
затцото всички за- Върховният комендант Й.Б.Тито върши преглед на пар 

тнзански батальон Р
означават история н 

една изключителна драматика за изминалите дни.
дина. Това е началото 
град. Така веднага 
вият син

на бурмата история 
след смрътта на Томаш 

— наследник Стйепан Томашевпч 
зал да плаща данък

на тознГрадът е построен от 1391 до 1404 година 
тогава Яйце носи днешното име.

и от него- 
отка-

иа турския султан. Такава 
свирепо наказвали. Ме-

Още по това време, жупанът Хървое преселил
град седалището на Пливска жупа. А след 

смъртта му, босненските владетели избрали Яйце 
за своя столица. В този град най-дълго 
бивавал крал Томаш, който починал през 1441 го-

смелост, турцмте веднага 
хмед II „Завоевател“ 
босанската

в този
решил да сложи край

голяма войсГк°“^иГКОР° ТрЪ™аЛ С 
„ 10311 1 РаА. Искал по всяка цена

да плени непослушния крал. Яйце било обкърже-

на
време пре-
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Съвещание по употребата 
културата и образованието на

на български език в общуването, 
българската народност

народност. Обучението в 
Звонско е на български.

ЦК на СКС и Републикан
ската конференция на ССРН, 

Председателят на ОК на , че неоправдателно разисква 
ССРН в Димитровград Илия нията за употребата на бъл 
Петров каза, че някои про- гарски се схващат като от- 
кламирани принципи не са пор против него. Причини- 
определени като задължите те за това той вижда в ма- 
лност, па практиката им се лобройността на народност- 
противопоставя. В Димитров та, в процеса на миграция- 
град съществува тенденция та и неразвитостта на кра 
обучението да бъде на сър ищата, в които 
бохърватски, поради по-на- Според него 
•татъшната перспектива. С трябва да се разрешат про- 
обезпечачването на условия блемите от материално ес- 
за провеждане на Закона тество — да се създадат ус 
за равноправната употреба ловия за по-динамично сто
на езиците няма много да панство, да се електрифици 
намери приложение, а от рат селищата, да се обез- 
друга страна това изисква печи по-ефикасна 
много по-вече материални защита и пр. 
средства. Кадрите в учреж Милан Величков каза, че 
денията не познават добре обучението в основните учи 
български, па няма да мо- лшца в Клисура и Божица 
гат и да се служат. Според е на български, 
него въпросите около ези- та по сърбохърватски зави
ка не са съществени, а мно сят преди всичко от способ 
го по-важна е електрифика ността на преподавателите 
цията, изграждането на път по този предмет. Той счита, 
ища и пр. Кирил Трайков че няма основание в среда- 
изрази мнение, че приети- та на българската народно- 
те заключения не винаги се ст общуването, включител

но и на събрания, да не 
бъде на български.

Секретарят на МОК на 
СКС в Ниш Матея Игнято- 
вич се застъпи заетите ста 
новища на определени рав
нища, с които се обезпеча
ва провеждане на полити
ката на СЮК да се схванат 
като задължителни и да 
не се отстъпва от тях.

Изказването на Велимир 
Матич изключи възможно
стта за колебания и разно
гласия около употребата на 
български език. Той каза, 
че СЮК и ССРН 
ват за равноправна употре
ба езиците на народностите, 
в случая на българския па 
затова въпроса за езика не
е от формално а от същес-

на твено естество в осъществ
яването принципа за равно 
правността на народността 
в развитието на нейния об 
ществен, културен и просве 
тен живот. Запоставянето 
афирмацията на езика води 
към асимилация на малките 
етнически групи, а Съюзът 
на комунистите е против та 
кива тенденции. Затова въп 
роса за езика ние не можем 

на да предоставим на случай
ни желания и стремежи. Оп 
ределени трудности същест 
вуват, но това не значи че 
трябва да се отстъпва от 

- вече приетите принципи за
Е равноправността. Елементар
88 ни условия за употребата
я на български в обществения,
= културния живот и образо

ваиието трябва да се обез
печат н затова няма матери 
алии пречки. От повтаряне
то на основните начала ня
ма много полза, а нужна е 
конкретна акция. В провеж 
дането на Закона

ТРЯБВА ДА СЕ ОБЕЗПЕЧАТ ВСИЧКИ УСЛОВИЯ 

ЗА УПОТРЕБА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК тя живее.
първенствено

Употребата на български език в общини
те, в които живее българската народност 
формален, а съществен въпрос в провеждане
то националната политика на СЮК — подчер- 
та Велимир Матич.

* През втората половина 
предстои широко съвещание

с откриването катедра по 
български език в Ниш, пло 
довитата 
издателска

не е вестникарска и 
дейност, голе

мия' брой образовани и нау 
чии кадри. Наков се застъ
пи за реформа на учебната 
програма по история, лите
ратура и езика, за формира 
пето на тела от специалисти, 
които ще проучават проб
лемите по въпроса за езика 
и предлагат конкретни ре
шения. Илия Лазаревич ка 
за, че на републиканско ра 
внище договорите са съвсем 
ясни, които са залегнали в 
приетите докумти — Резол
юцията на VI конгрес на 
СКС, Закона за равноправ
ната употреба на езиците, 
Препоръката на Република
нската

здравна
на декември 

за провеждане 
дело на Закона за равноправната употреба 

на езиците.
в

а знания-

По инициатива на Между 
общинските конференции на 
СКС и ССРН в Ниш и Вра 
ня миналата седмица в Сур 
дулица бе проведено съве
щание по въпроса за упо
требата на български език 
з общуването, културния 
живот и образованието в об 
щините, в които живее на 
селение от българската на
родност в Югославия. В ра 
ботата на съвещанието уча 
ствуваха обществено-полити 
чески и просветни дейци от 
димитровградска, босилегра 

.дека, сурдулишка и бабуш- 
нишка общини; представи 
тели на ЦК на СКС и Репу 
бликанската конференция 
на ССРН — Велимир Матич, 
председател на Комисията

нормативните акти в общин 
учрежде- 

предприятията, с 
които се регулира тоя 
въпрос, какви са материал
ните и идейните проблеми 
в това отношение, към кои 
то трябва да се насочи вни 
манието на СКС и ССРН в 
ежедневната им дейност.

Всички участвуващи в 
разискванията подчертаха, 
че съвсем правилна е ини
циативата да се обсъди въп 
роса за употребата на бъл
гарски език в общуването, 
културната дейност и обра
зованието.

През изминалите години 
са постигнати завидни ре
зултати в осъществяването 
принципа за националната 
равноправност на българска 
та народност. В това отно
шение налице са успехите в 
учебното дело т.е. в прове
ждане обучението на бъл
гарски език, издателската 
дейност и пр.

Изчерпателно бе изказва
нето на Стоян Наков, пред
седател на Комисията за 
междунационални отноше
ния на МОК на СКС в Ниш, 
върху учебното дело в Ди
митровградско от първите 
години след освобождение
то до днешни дни. Успехи- 

особено забележител- 
през последните години

ските събрания, 
нията и

провеждат в дело, па оттам 
идва и разнообразието и 
след това. Босилеградска и 
Димитровградска общини са 
хомогени от население на 
българската народност, па 
следователно и общуването, 
вътрещната кореспонденция, 
докладите и разискванията 
на събрания трябва да е на 
български език.

Панайот Дойчинов от Бо
силеград каза, че около обу 
чението на български в ос
новните училища в Босиле- 
градско няма разногласия а 
има проблеми около ефикас 
ното обезпечаване на учеб
ници, програми и прочетна 
литература. Общуването в 
ежедневния живот е на бъл 
гарски, докато на събрания 
преодолява употребата 
сърбохърватски. Според не
го, ако в обществено-поли
тическия живот се употре
бява български език, тогава 
и в останалите области не 
ще има колебания и проб
леми.

Тодор Славикски подчер
та че съвещанието предста 
влява осъществяване заклю- 

гражданите от българската ченията на комисиите
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скупщина заключе
нията на комисиите на 
ЦК на СКС и Републи
канската конференция на 
ССРН и пр. Обаче конкрет
ното прилагане духа на те
зи документи зависи от дей 
ността в общините, а въп
роса за употребата на бъл
гарски език е свързан с 
националната равноправно
ст на тая народност. Поли
тиката на СКС изисква да 
се осъществяват всички не
обходими условия за употре 
бата на български език. Бу 
димир Величкович, секре
тар на ОК на СКС в Бабуш 
ница, подчерта, че искания 
та обучението

се застъп
за между национални отно
шения при ЦК на СКС, То 
дор Славински, член на Се
кретариата на Републиканс 
ката конференция на ССРН, 
Илия Лазаревич; Матея Иг- 
нятович,
МОК на СКС и Кръста Ми- 
хайлович, председател на 
МОК на ССРН в Ниш и пре 
дставители на МОК на СКС 
и ССРН във Враня.

Целта на съвещанието бе 
ше да се установи до къде 
се стигнало в общините 
провеждането на Закона за 
равноправността на

изработването

да се прове
жда на сърбохърватски е- 
зик в училищата на българ 
ската народност не могат 
да получат политическа по- 
дръжка. В Бабушнишка об 
щина в някои институции, 
като например в съда, са 
обезпечени нужните усло
вия за употреба на българ
ски език по желание на

председател на

в

те саезици-
нинате, в

1ИЮТШШППННШШШШШШИШЯН ЕIна съпротива ма австро-унгарската войска. Говори 
се, че австрийците влези в града, когато фратрите 
от франевачкия манастир им показали 
входове...

Томашевич бил принуденно от всички страни, а 
да се оттегля пред голямата турска сила...

Над града, царят в своя лагер очаквал богат 
И наистина Мехмед-паша с изма.ма успял да 

доведе в лагера, къде-

тайните

плен
залови Томашевич и да го

бил погубен. Защитниците на града още 
противопоставяли на многобройна- 

войска, но накрая все пак били победе- 
1463 година паднало в ръцете 

бил об-

От ръце в ръце

Iто веднага 
дълго време се 
та турска
ни. Така Яйце през 
на турците. Обаче същата година градът 

Матия Корвин.

Това стана в първите дни на Народоосвободи- 
телиата борба, през 1941 година. Въстаинческите 
чети на прославения и легендарен герой Симо Шо- 

разбива недалеч от Яйце един батальон на ку- 
излинговската усташка войска. Храбрите партиза- 

плениха и ценно оръжие. Това значеше, че пар
тизаните вече не са голоръкн и предвестие, че 
окупаторите и техните слуги ще бъдат наказани.

I
някъде

. ще има отпор, защото това 
изисква повече работа, про 
ишряване на знанията, овла 
дяваме ма конкретната бъл-

лая
кържен от унгарския крал

Наближавала есен. Обърчът бил все по-тесен. 
Унгарците с първата атака превзели долния град, 
„о тук били спряни. Борбата била жестока и без- 

Опсадата траяла няколко месеца. Настъ-

ми

е=
гарска терминология, а да 
се работи както досега — 
това е по-леко. Разходите за 
провеждането политиката 

Щ на СЮК никога не са висо- 
= ки, мито пък излишни.

В разискванията по горни 
те въпроси участвуваха още 
Кръста Михайлович, Стоя- 

5 дин Стоильковнч, Райко За 
, 1 рков, Пенко Найденов, Све- 
= та Станкович, Йосиф Алек- 
Е сандров и Миле Николов.
| Съвещанието завърши със 

заключение през втората по 
ловииа на декември да_се 
проведе по-широко съвеща
ние, в което ще участвуват 
културни и обществено-поли 
тически дейци, учители, пре

Първото жестоко нападение на нашите сили 
през нощта между 2 и 3 ноември 1941 го-

Епощадна.
останали без храма.нападателите стана

дина. Мъртвата тишина около град внезапно бе 
картечен огън и бомби. Участници

зима и
Това накарало турците да се предадат, а унгарците 
от превзетата територия основали бановина под 
закрилата на унгарската корона. Около град Яйце 

силни отбранителни укрепления и вси- 
отново да прев-

Iпрекъсната от 
в нападението бяха бестрашните бойци от Краи-
шкия партизански отряд.

Оттогава Яйце,както и много други босненскипостроили 
чки по-късни опити на турците

безуспешни. Едвам след по- 
Мохач и ра-

градове през Народоосвободителиата борба, често 
ръце на ръце. Този прославен 

бе освободен на 23 септември 1942

земат града останали
преминаваше отражението на унгарската войска при 

зложението в унгарската държава, турският■ Ху- 
среф-бег успял през 1527 година Да превземе Яйце. 

Тогава този град загубил значението на кре- 
касаба в огромната тур- 

била

град за пръв път 
година, а същата година още веднаж падна в ръце
те на врага и още един път бе освободен.

Това бяха драматични схватки, падаха жертви
станал обикновена

Всяка надежда за съпротива 
тлеела в сърцата

и от едната и от другата страна. Във всички тези 
нападения партизаните биеха врага с 
храброст. Те не се страхуваха за своите животи 
като че ли знаеха, че този град, вече през следват 

1943 година иде стане град в който ще се

пост и
река империя незапомненана тогаваш-
“"'"Г;™ население, иоеао през сре^"а 
Х,Х —» ™”™*2Г”р™ оТ,

на
ното

щата 
роди Републиката.босненци вРазбунтуганите 

паша-Латас, и превзел града.
дставители ма учреждения н 
предприятия.вой-авсгроуигарската

оказвало сил-
М. П.През 1878 година, когато

Босна, Яйце все още
(СЛЕДИЛ)
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Димитровградското стопанство през 
първото деветм^сечиеДимитър Йотов

РАДЕТЕЛИ НА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА ДОБРИ РЕЗУЛТАТИI

заедно с нас подложен на 
пороен дъжд м когато мо
кри до костите пи заведе н 
Зпопека баня. В кръчмата 
печката беше студена. Гой 
взе брадвата, и отиде сам 
Да насече дърва. А колко 
пъти заедно е нас е бутал 

в кал джигжа 
но лошите пътища 1» Бурс-

вград се отказа от този про 
ект. С далекопровода през 
Мошщн към Висок ще има 
проблеми, заацото ще бъде 
много обременен. Но 
пак се надяваме, че ще за
доволи сегашните нужди па 
населението.

чСлед десетина години но 
успей х- Стонанството в общината, макар че тази година 

работи при изменени условия, през първите девет месе
ци показват задоволяващи резултати. Съвкупния при
ход е увеличен с 52%, заетостта с 16%, производител
ността на труда с 30%, материалното положение на за
етите с подобрено с 20%.

-малко или повече 
ни опита п планове за еле
ктрификация на Димитров
градско, едва през тази 
година бе направена серио
зна крачка напред. Всъщ
ност цялата комуна се за- 

тази тема. Елек-

псе

ннмава с 
трификацията е тема на вей 

политически събрания, 
тема на срещите и контак
тите с републиканските ръ
ководители, на между общи 
нско равнище и пр. Тема в 
селото и в града. С пея са 
ангажирани и обществено- 
пол1 ггичеок!не организации 
и общинските служби. Мо

да се каже, че в сегаш- 
момент Димитровград- 

ско е превърнато в единна 
строителна площадка. В Ьу 
реда усилено се строи да
лекопровода. СЪЩО 0 ПОЛО- 

в Забърдпе със

затъналата
бори за /(одобряване на ли- 
квидността и за увеличение 
па производителността на 
труда и да създава средст
ва за изплащане на по-раио 
създаване задължения по 
инвестиционните 
Трябва да се каже, че сто
панството на общината, 
през този период, отбеляза 
значителен успех. Стопанст
вото и в бъдеще принудено 
да се отказва от значител
ни средства за да исплати 
дълговете вложени за подо
бряване на .материалната 
база, както и да създава 
нови средства и занапред 
да се разширява и лгодер-

Мога да кажа, 
трификацията на този край 
е много по-сложна, 
кото в който и да е друг 
район в Сърбия. Па първо 
място е лошият терен, па 
второ място слабата 
рпалиа база па комуната и

че елек- организации 
1971 го-

Трудовите 
стъпиха и деловата 
дина с амбициозни планови 
задачи. Макар че такива 
планови задачи за болшин
ството трудови организации 
в началото представляваха 
нерсалност, а за някои то
ва са и днес, с удоволствие 
можем да констатираме, че 
за девет месеца на тази го
дина са постигнати задово-

чкп ла.
откол-

Кажете ми моля ви позна 
председател,пате ли друг 

който лично доставя стъл
бове
— се обърна към нас Душ-

кредити.
далекопроводите?замате-

же
ния

дяващи резултати.
През този период в сто

панството постъпиха па ра
бота нови 289 работници, 
съвкупният приход се уве
личи с 52%, годишните пла 
кове оа осъществени с 68%, 
а чрез вътрешно разпреде
ление стопанството успя да 
задели значителни средства 
за подобряване на материа
лното положение на заети-

жението 
строежа на далекопровода 
Радеина—Моннци, където
армията и гражданите с 
общи усилия се стараят да 
го завършат

низира.
Разбира се, за такива от

ношения в общественото въ 
зпроизводство ще бъде не
обходимо

в рекордно
време.

дисциплинирано 
поведение на всички дело
ви партньори, 
на общи интереси въз осно 
ва на самоуправително до
говаряне, което ще доприне 
се както за собствения на-

предсе-Каицеларнята на 
дателя на Общинската ску
пщина в Димитровград те
зи дни повече прилича 
проектантско бюро. Всички 
маси са заети с планове и 
проекти. Такава 
ка заварихме и преди няко 
лко дни, когато се слагаха 

проекта

те.
Тези резултати трябва да 

преценяваме- като положи
телни, още повече, когато 
се има предвид периода в 
който са осъществени. Тря
бваше да се приемат и дис
циплинирано да се провеж
дат всички мероприятия на 
съюзното правителство с 
цел да се стабилизира сто
панството, трябваше да се

изнамиране
на

обстанов-
предък, така и за развитие- 

обществено - 
ческите отношение в стра
ната.

то на икономи
върхуподписите 

за строеж на далекопрово
да Долни Криводол — Се- 

клонове за Горни

Д. МихаиловичД. Славов

Младен ДИМОВнокос с 
Криводол, Болев дол, Иза- 
товцн и Брайковци. Средст
ва за изработка на проек
тите осигурява Общинската 
скупщина от Фонда за елек 
трификация.

ко Михаилович. Този скро
мен човек познава вече вси 
чки подробности на проек
тите. Бори се за всеки ди
нар и почти няма ден, ко
гато да не ме вика по теле
фона или използва всеки 
удобен случаи да се отбие 
в моята канцелария в Ниш. 
Това негово поведение, не
говото отношение към хо
рата, ме кара често пъти да 
работя п против интереси
те на собственото си пред
приятие. Твърде често на
маляваме цените толкова 
много, че имаме и загуба, а 
и да не говорим, че винаги 
когато ме повика от Дими
тровград, оставям всички 
други работи и заминавам,,

От неговите думи разбра
хме, че освен финансови 
средства, за успеха на елек 
трификацията са необходи
ми и самоотвержени хора.

на трето, и най-важно, че 
електрификацията 
да поемат 
си главно старци. Не позна 
вам друг край, койго тол
кова много да 
без младежи. Това ще бъде 
главна_ пречка^ в бъдещата 
работа и вероятно ще вли
яе върху предвидените сро
кове.

трябва
върху плешите

Бабушница
е останал

Отличени кръводарителиПо телефона 
на председателя от Смилов- 
ци, че в Забърдие досега са 
се записали доброволно за 
електрификация 340 домаки 
нства и че броят им се уве
личава от ден на ден.

В канцеларията е и глав- 
проектант 

Душко Михаилович от Еле- 
ктродистрибуция — Ниш. 
Имахме намерение да бесе
дваме с него за проблелш- 
те около електрификацията 
и за изгледите тя да бъде 
завършена. Обаче той 
своя екипаж, бързаше 
Висок.

докладват

комуната и сега е на завил 
но равнище, а до 1975 го
дина 3% от населението ще 
бъде обхванато.Но електрификацията има 

и свои радетели. Моето ли
чно ангажиране като про
ектант и на моя екипаж, 
90% се дължи на ангажира 
нето на председателя на Об 
щинската скупщина Дими
тър Славов. Не съм сигу
рен, че може да се наме-

В навечерието на Деня 
на републиката — 29 ноем
ври — значи със златен ве
нец получиха: Сретен Ри- 
стнч, Милан Стефанович, 
които повече от десет пъти 
дадоха кръв; със значи със 
сребърен венец: Милое Ма- 
нич, Станпша Матеич, Ми
рослав Петрович, Живоин 
Живковци, Живота Стояно- 
вич, Стоян

инженерният

със
за

ри друг председател, който 
ще напусне топлата канце
лария, удобното кресло и 
да обикаля терена и 
най-лоши климатически 
довия. Никога няма 
бравя, когато през

Станпша Матеич

Общинският отбор на Че 
рвения кръст в Бабушница 
е изготвил програма на ра
бота до 1975 година. Тога
ва броя на кръводарители- 
те ®_ комуната хце нарасне 
на 870 души.. Отзивът на до 
броволни кръводарители

Милованович, 
Джордже Симич, Борисав 
Впдоевич, Александър И- 
лич, Новица Живкович, Бо 
ривое Адамович, Витомир 
Ада.мовнч, Драголюб Нико 
лич и Александър 
джевич.ч

той
— елате при мен в Ниш и 
ще ви разкажа за 
скромен председател, който 
е главен радетел на елек
трификацията 
край.

— Впрочем — каза
привашия
ус-

да за- 
пролег-

та почти два часа стоеше
във вашия Джор-

Д. Йотов
А ето какво ни разказа && ______________

инженер Душко Михаило-1^1 х
вич:

в М. А.
§ III IЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕРАЦИЯ 

в Горна Лисина
„Върху електрификацията 

на Димитровградско започ
на да се работи по-сериоз
но преди две години, кога
то Общинската скупщина 
взе работите в свои ръце;
И резултатите са вече на 
лице. В Бурела и • Забърди- 
ето вече усилено се строят 

, Далекопроводите, а проекти 
те за Висок ще бъдат гото- ^ 
ви до пролетта. За Висок § 
идеално решение щеше да $ 
бъде ако беше постигнато | 
споразумение между Пирот | 
и Димитровград за строежа | 
на 35 КВ трафопост във Ви ^ 
сочка Ръжана. Обаче зарад 
липса на средства Димитро

**
I ОК НА СКС - ДИМИТРОВГРАД\

>
§ IЧЕСТИТИ IЧЕСТИТИ НА НАСЕЛЕНИЕТО 

1МУНАТА ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКА
ТА С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ УСПЕХИ

СТРОИТЕЛ

§ *! в ко-
на своите потребители и гражданите на 
комуната !

\
в СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО 
ство29 ноември — Деня на 

Републиката
II

I
\

IУ^мумтжтмтжатажитма1ажт1жмтмлтжтж11тг»т,..________ *
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НАШИТЕ СТОЛИИИ

ТИТОГРАД ВЧЕРА 

И ДНЕС
Пише: Матея Андонов

ААВНИЯТ град на Че
рна гора Титоград е 
разположен в живопи 

сна котловина оградена от 
всички страни с 
От североизток 
високия масив на

г Дочно следване на юриди
ческия факултет, единствен 
професионален Народен те
атър в Републиката, богата 
библиотека, вестник „Поб- 
йеда“, който излиза два пъ
ти седмично, Радио-стан
ция, а ог Нова година и ТВ 
-студио. Всеки 
жител има телевизор, а все 
ки единадесети — 
апарат. Здравните заведе
ния разполагат с 500 легла 
и 130 лекари. Интересно е 
да се отбележи и това, че 
титоградският 
привлякъл множество пен
сионери — 7.358 души, ко
ито са се населили тук от 
различни краища на Репуб
лика. Тук рядко пада сняг.

Националният доход 
глава от населението в Ти
тоград е 4 107 динара или с 
1,6% .над републиканското 
равнище. Средно личните 
доходи тук възлизат на око 
ло 1 104 динара.

планини, 
я огражда 

трудно
проходимите Проклетии, от 
север величаво се издига 
Медун, предпланина на Дур 
миторските планини, извес
тен с подвизите на славния 
черногорски герой от тур
ското иго Марко Милянов, 
а от юг и запад титоград
ската котловина разделя с 
морето верига от планини, 
увенчани с връх Ловчен — 
национално величество на

дванадесети

радио-

Изглед от Титоград

рата. Но има градове, кои
то не умират никога. Такъв 
е Титоград. Той се числи 
към най-старите градове в 
нащата страната. На място 
то на днешний град е има
ло селище още 
време
турско време — Подгорица, 
което название запази до 
1946 година, когато бе пре
именуван в Титоград. Гра
дът изобилствува с култур
но-исторически забележите 
лности. На север от Тито
град се намират останки на 
древното селище Дукля, а 
в самия град личат останки 
на крепости на Стевап .Не- 
маня. През Втората светов
на война Титоград е бил 
силно разрушен. От 
жители останали едва 
хиляди. Жителите на града

бие, приветливост, искре
ност достойнство.

направят това, ще се случи 
някакво нещастие“ ...

По светлите и чисти ули
ци на Титоград крачат мла 
ди и бодри хора, горди на 
онова, което имат днес, но 
и радостни зарад онова, ко 
ето идва с изграждането на 
алуминиевите заводи, с по
строяването на ж.п.—линия 
та Белград—Бар ...

климат е

И млади и стари са гор
ди, когато на юг погледнат 
към Ловчен, черногорският 
Олимп, а Негош е черного 
рският Зевс. И затова ми бе 
ясно защо един възрастен 
черногорец, когато го попи
тах какво мисли за прена
сянето на паметника на Не
гош в Цетиня каза:

черногорците с паметника
на великия черногорски и 
южнославянски поет Петър 
Петрович Негош. Титоград 
заема площ от 30 кв кило
метра и според най-новото 
преброяване, наброява точно 
58 300 жители, а общината 
— 105.679. Преди десет го
дини той имал само 35 000 
жители. Днес Титоград има 
19 286 работници заети в 
120 трудови организации, 
което представлява 21% от 
общия брой трудови орга- 

- низации в Републиката. Ме 
кият климат, който създава 
топлото течение по долина
та на р. Морача и близост
та до морето, както и пре
лестната околност на града 
са съдействували Титоград 
да се издигне като 
туристически център в Репу 
бликата. Градът е свързан 
по въздух и суша с всички 
главни градове в страната, 
а с прокарването на ж.п. — 
линията Белград—Бар —
той още по-добре ще се свъ 

столицата на Юго- 
Белград и богатите

в римско 
Бирмиум, а през

на

„Ако

ОБИЧАМ ТОЗИ ГРАД
На Титоград

заедно с мене раждаха 
мечти,

със себе си тук най-жестоко
Аз обичам този град повече 

от другите,
в него първите слънчеви 

лъчи

Бъдещето на Титоград е 
в промишлеността. До 1975 
година се предвижда да бъ 
де завършена и втората фа 

комби- 
от 200

и12 000 без отлагане биех бой, 
тук слемето на днея 
здраво подпираше небето, а 
аз от всички в себе си 
ставах по-възрастен.
Пълни прегръдки на свет

лина

обляха моето чело, 
в него младите звезди 
и над него цъфтяха 
и миналото имаше 
най-дълбока и най-гъста 

сянка.

3—4за на алуминиевия 
нат с производство 
хиляди тона алуминиева ла 
марина и 50 000 тона алуми 

. ниеви блокове. Паралелно с 
ще се построи 

цех за производство на 50 
тона чист алуминий

се укрили по околните пе
щери и с първата въстанн- 
ческа пушка хванали гората 
където съвместно с остана
лите наши народи и народ
ности се бориха до оконча- 

разгром на фашист-

голям
II Тук имах най-силно 

вяра в щастието, 
тук през клоните към 

небето 
със скок 

себе

това тук подарявах на всички, 
защото златната престилка 

на слънцетохиляди
годишно. Ще се реконстру
ира и .модернизира 
метолообработващата,

промишленост и

телмия 
ките пълчшца.

беше в моите ръце. 
И няма стъпка.

изцяло с една крачка 
пътища виждах пред

тек-
където да не е стъпил моя 

крак 
в темели

те му.

стилната 
производството на строите
лни машини. В план е и 
пресушваие на мочурищата 
из Чемовско поле и част от 
Шкодренско езеро, 
ще се освободят огромни 
площи плодородна земя. Но ак-

ЕШ си,рже със 
славия
със селскостопански произ- 

райони в Сърбия и
вярвайки, че образа на 

съдбата
ще извая сам със своя ръка 
Тук чертите на предните ми

Титоград днес е един от 
най-младите градове по 
селение у пас. Кръстосай е 
със светли и хубави булева 

окичени с хубави сгра-

и моите кости
на

ведения 
САП Войводина и по този 

по-бързо ще се
където Светозар Пилетич. начин още

развива занапред.
Титоград е и . администра- 

на СР Черна

рди
ди. На всяка крачка ви срс 

усмивка.на тази полезна 
агрокомбината

днес е най-го-
сител приятелскаща

Тук работят видни писате
ли и общественици, худож
ници, композитори п АР* 

изкуството. Срещ- 
тях. Бо

„13тивен център
В него се намира из- 

съвет и Скуп
щината на Черна гора, има 

средни (в общината) и 
13 основни училища, много 
добре обзаведена детска гра 
дина; днес Титоград има 
икономически, елекгротех- 

машинен факул-

ция е
юли”, коитои
ля мото селскостопанско пре 

в Република Чер-
гора. 
пълнителния

дприятие 
на гора. В предстоящи ге до 
сетина години е предвиде
но в Титоград да бъдат по
строени още 3 400 апартаме 

няколко пови хотела

хора па
иахме се с някои от 
Тамипджпч е едни от наи- 
извсстппто черногорски 
мпознтори днес. Автор е 
множество музикални про
изведения. Понастоящем пи 
ше музика за филма Петър 
Г, който се снема в югослав 
с ко-съветс к а кон род у к цпя.

шест

ко
ма

(покрай съществуващите ве
че „Подгорица“ и „Черна 
гора“, няколко по-малки за 
водения в града). Това ще 
бъде едно от условията 

-бързо развитие на туриз 
и без това е с-

стопаиски

нически и 
тет, както и център за за-

•!И

— Щом реша да пиша пя 
кое важно произведение — 
казва Там ипджчч, 
на Дурмитор. Там в усамо
тение ослушвам пулса 
родната земя, там 
вървя ... Таминджич е на

цепим

по
ма, които отивамот главните

па Титоград.дин
отрасли

па
пром ишлеността се ми иай-Ако

V развива с предвидения 
. и ако обществения 
. продукт расте в предвиде; 

нитс размери от 18 /«, пацн 
доход ще нарасне 

десет години па 898 ми
лиона динара, промищлено- 
стта ще се увеличи ЩИ иь- 

V 'Ш ги съобщенията 2,8 пьтп, 
Ч оборота 1,8, селското стопа- 

,,гтпо 1,6 пъти, а иационал- 
" йя доход па глава от пасе 

«Г, леиието ще расте годишно 
' М:, с 14,9%. и броя Па заетите 

ще нарасне с още 5 000 ду

темп
бруто- писал досега много 

произведения и творческата 
му почивка наистина не ми 
нава напразно. Срещнахме 
се и е поета Светозар Пи
летич, потомък па прочу
тия сердар Йоле Пилетич, 
управите на Народната би
блиотека и редактор на ве-

оиалиия
за

ШХ

стиик „просветен рад“, чие 
то стихотворение за Тито
град поместваме.

Срещнахме се с обикнеше 
нитс п
граждани па Титоград. 
всяка крачка — дружелю-

твърде приветливи
На

сс раждат, ра
ка кто и хо-

ПамеТннкът наГрадовете 
стат и умират,загиналитеПаметникът ня

бойци в НОБ Страница 3
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От маневрите »Тресибаб« 71«
Синиша Стаменович

Голяма помощ 

от населението
ипята показаха тяхната си
ла и степен на подготвеност 
за действуваие в конкретни 
мен по действуват с 
то на оперативната армия 
направления като едновре- 
н гражданската защита.

Във всички трудови орга 
ннзацнн в Пирот, Димитро 
вград, Бабушшща и др. се
лища бяха формирани и 
части па гражданска защи
та. Много добре бяха подго 
таени чачетпте в трудовите 
организации и градските ча 
стн.

В Югоизточна Сърбия не 
отдавна се състояха сдру
жени мобилизаторско-такп I 
чии учения на частите па 
редовната войска, частите 
и щабовете на териториал
ната отбрана в Нишка ар
мейска област. Преди упра 
жненията във всички опера 
тивни части и щабовете па 
териториалната отбрана, об 
ществено-политнческпте 
местности 
и селищата 
шепи интензивни подготов-

части-

съв
и организации, 
— бяха извър

ни.

Упражненията стана на 
голяма територия: от Впд- 
лнч до Сува планина и Ста
ра планина н на територи
ята на Тресибаба. Действн- - пия носител па гражданска

та защита по местните об
щности и предприятията. И 

на ча- в средните училища извън 
региона бяха формирани 
младежки части, които в 
първите дни и а войната бя
ха от огромна полза па ча
стите на гражданската защп

Младежта, която но беше 
включена в частите на те
риториална отбрана е глав-

„Първирекордно. В този колектив 
бе извършено разпределе
ние на работниците и бе 
въведено 48-часово работно 
време.

И в съвременната конфе

кция и трикотаж 
май", в „Синиша Николич— 
—Драгош" и в другите ко-

ята, които станаха иозака- 
ха професионалната и фнзн 
ческа подготвеност 
стнте, командите н щабове
те в твърде усложнен терен. 
Целта на упражненията бе
ше да се направи проверка 

мобилизационните под- 
боеготовността

Журналистите имаха въз
можност да запишат: в най 
голямата трудова организа
ция в Горно Понишавие, 
„Тигър", производството 
във военни условия беше

лективи бяха поставени про
изводствени задачи, които 
се изпълняваха в отделни 
условия.на

та.готовкн н
на частите, обучаване 
операт1 шно-такт114 н I гге 
стъпки на щабовете и час
тите на териториалната от
брана в планински преде
ли, готовността на селища
та да се отбраняват. Бе про 
верена степента на органи
зация и съдействие на чае

на
Понеже „сините" в после 

дно време показаха нзклю-. 
чпгелна осведоменост и бя
ха започнали с масови под
готовки за „агресия” в този 
регион
народната армия и терито
риалната отбрана както и 
целокупното население бяха 
в положение на война.

Срещи и разговорипо-

Сговорно домочадиевсички части на

тите на териториалната от 
брана, проверка на всички 
елементи на организиране и 
способности' в снабдяването, 
ремонт, евакуация.

маме, сега ще доведе-м и 
вода.

— По .мое .мнение — про
дължи Стойкович — коопе
рацията трябва да ни помо 
1не да закрепнем. Аз добре 
се разбирам с кооперация
та. Това може да потвърди 
и управителя. Угоявам гозе 
да. Тази година ще предам 
8. В овчарството нямам сме 
тка и затова съм намалил 
стадото. В говедарството е 
сметката. За месо 
Стойкович само

През нощта на угрозена- 
та територия бе извършена 
частична евакуация на зд
равната служба, общински
те органи на управление и 
обществено - политическите 
организации. На територи
ята, която бе изложена на 
нападение на „сините" про 
дължаваше редовното про
изводство само, разбира се, 
във военни условия. При 
еднакви условия продължа
ваха да функционират и 
всички комунални служби 
в този регион.

Упражненията 
под командването на сдру
жените тактически части и 
щабове на народната отбра

ставаха

на.

Ходът на упраженията по 
каза, че младите войници 
през изтеклите' пет месеца 
на интензивно обучение са 
показали висока обученост 
и умение в ръковането със 
сложната техника. В про
веждането на отбранител
ните подготовки в общини
те в този регион през пос
елените години се развива
ше твърде оживена активно 
ст. На цялата територия бя 
ха формирани части на те
риториална отбрана, които 
са напълно въоръжени. Из 
теклата година беше отдел
но характерна по организа 
ционното укрепване и обу
чение на частите, защого 
са проведени с хиляди ча
сове по обучение. Упражне-

и мляко 
тази годи

на ще вземе над 1,500.000 
стари динара.

Душан Стойкович продъл
жи:

— На кооперацията дава 
месо н мляко. Доволен съм. 
Но имам и забележка: 
що например по-често 
идват агрономи при нас. 
Аз получавам „Полопривре- 
днпк**, чета и друга литера 
тура по земеделие. Но 
не е достатъчно ...

С Душан са съгласни и 
управителя Вукашин Тодо
ровци и ветеринарния 
ннк Любен.

Моето най-голямо бо- 
каза

за-
След узнаването, че „си

ните” напредвайки в този 
регион са угрозили този 
край прер нощта на 16 сре
щу 17 ноември бе извърше
на дислокация на печатни
цата. Само няколко часа 

печат

не

В къщата на Душан Сто- 
икович в Долни Стрижевац 
ни доведе управителя 
земеделска кооперация „Е- 
динство“ в Бабушннца. 
имаше какво и да видим в 
къщата и двора -на Стойко 
пич. Хубава, чиста 
ветлива селска къща с тру
долюбиви * стопани, 
кошари с говеда и овце, пъ 
лна къща с деца... Това е 
една от малкото такива къ
щи в селото. В другите е 
по-другояче. Всички 
да си намерят някаква ра
бота л110 гРаАовет.с и напус
кат Лужница.

При Душаи Стойкович 
нс е така.

— Може и тук да се уре- 
Аи живота 
Защо да се 
дищата, когато

ството, е глава н-а къщата. 
Той дава разпореждания за 
работа. И синовете му го слу 
шат. Единият е на работа 
във Врежнна край Ниш. 
Учнтелствува. Но всяка съ
бота и неделя е в Д. Стри
жевац. Другият работи в 
СУП в Бабушннца, която е 
отдалечена от селото само 
десетина километра. Но 
той си живее в Д. Стрнже- 
вац. Идва си всяка вечер, 
а сутрин отива „на служ
ба“ .. . Съпругата му рабо
ти в къщата, както и дру
гата снаха, чийто съпруг е 
останал да се занимава с 
чисто

това
на

А
тех- .по-късио излезе ог 

възвание, което се разпро- и при-
гатство е — 
Стойкович — Душан 

че децата си 
живеят в мир и сговор.

страняваше в тила на „си
ните". Пълни

М. Андоноеш»т гледат

тттш Това еземеделие, 
третият син на чичо Душан 
Стойкович — Мирко.

Мпрко Стойкович е тру
долюбив работник. Едва 
мери малко време за 
поприказваме, а 
нас остана Душан, а 
продължи работата си До
вежда вода.

— Трябват условия

г./той.
повирам по гра 

- тук имам
хуоава земя, децата ме слу 
шат и ни върви.

И наистина

казва . -
* I Ь \на

да си
после с/ тойе така. 

Къщата на Стойкович е 
пълна. По стаите тичат спа 
хите, край нефтова „ 
учат внуците, а той, Душан 
най-старият член на семей-

Ш и на
— казва Душан. Тога

ва хората няма да 
ват. Ето, електричество и-

>печка селоЯНИ
Сръчните ръце за миг направиха окопа си оти-

Мирко СтойковичСтраница 6
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Из босилеградския стопански живот Заседание на Изпълнителния отбор на ССРН

За по-голямо и разнооб
разно сътрудничество

»Услуга« се ориентира 

нъм строителство
Нов подтик за електрификация на селатаВъзможности 

вуване и 
развитие,

за същест- 
за перспективно 
босилеградскрто 

комунално-занаятчийско пре 
дприятие все

известни подготвителни 
ки. Направен

мер
е договор за 

делово стърудничество със 
строителното предприятие 
„Градис” от Любляна, кое- 
го с механизация ще подпо 
мага все още оформяващия 
се строителен цех на „Услу 
га”. Ще се приемат на рабо 
та още 100 строителни 
ботници, цвама 
един инженер. Така строи
телния цех ще бъде кадро
во съвсем готов

Изпълнителният отбор на 
Общинската конференция 
на ССРН в Босилеград на 
своето последно 
разгледа няколко важни въ
проса, между които и прое
кта

фикацията на селата ако то 
ва нещо не съществува.

Изпълнителният отбор на 
ССРН се залага въпросите 
за електрификация, изграж
дане на пътища и на терен
ни амбулатории да бъде гла 
вна тема за разискване, на 
предстоящите събрания на 
избирателите, на 
общности и на организаци
ите на ССРН.

На заседанието се изтък
на, че е необходимо и вси
чки други от значение въп
роси да се решават съвмест
но с Общинската конферен
ция на ССРН. На първо мя
сто това се отнася до дого
ворите във връзка с кадро
вата общинска политика. До 
сега по тоя въпрос Изпълни 
телният отбор на ССРН има 
известни забележки .

гиганти да имат законно 
право да участвуват в раз
пределянето на една част от 
осъществения доход. Това 
би било от значение за под 
тикваме икономическото ра 
звитие в изостаналите об-

повече виж
да в разширяването на ст
роителната си дейност.

В гази насока предприя
тието вече има опих и до- 
бри резултати. За само се- 
дем месеци строителния цех 
със средно 25 работника е 
осъщесвил обща продукция 
от 750.000 ч и 75.000 
чиста печалба. До 
зи цифра е била неосъщест 
вима за останалите на пре 
дприятието цехове. И още 
нещо: квалифицираните и 
висококвалифицирани стро
ителни работници са осъ
ществили среден личен< до
ход на месец от 465.000 ста-

заседание

на конституционните 
амандмани на СР Сърбия. 
Доминираха обаче въпроси, 
отнасящи се до проблемите 
на селищата в комуните и

щипи и намаляване на сто
панските разлики.

На заседанието на ССРН 
по-специално се разисква 

ролята на ССРН в разреша- върху необходимото сътруд- 
ването 'им. ничество и изработването

Във връзка с конституцио на съвместни програми за 
нннте ^амандмани изтъкна работа от страна на всички 
се неооходимостта в тях по- общински обществено-поли

тически организации и пред 
ставителни органи. Това е 
необходимо за да се коорди 
нират акциите в решаване-

ра-
местнитетехници и

динара 
сега та- да поеме в 

изграждане големи и сложе 
ни обекти.

В предприятието считат,
че в сезонна на настъпва
щата година ще успеят да 
осигурят достатъчно строи
телна работа в повечето па 
ши републики.

определено да се уточни ин 
тервентната общнествена по 
мощ в развитието на ико
номически изостаналите кра 
ища в Републиката. По-спе
циално се предложи в аман 
дманите да намери 
общините, които със сурови 
ни снабдяват

то на най-актуалните и най- 
належащи проблеми в кому 
ната. Трудно например мо
же да се отпочне с електри

място:ри динара.
Тези резултати предлагат 

нови възможности на пред 
приятието. Ето защо него
вата дейност в настъпваща 
та година ще бъде в 
на експанзия в областта на 
строителната дейност. За та 
зи цел вече са предприети

В. В. промишлени В. В.

знак Вене ВелиновРепортаж

ХОРАТА КРАЙ ПРЕМАХНАТОТО ГИШЕГраничарите 

помагат 

довежда
нето на

н якога в Общинската скупщина в Босилеград ня
маше приемна канцелария. И хората ненужно се мота
еха по канцелариите: търсеха ту един, ту друг служещ 
и никога на време не завършваха работите си. Но, от 
преди няколко години новооткритата приемна канцела
рия е създала нови навици. Всъщност тя е станала по
средническо място между хората-страни и органите на 
властта. И вече няма чакане със седмици и месеци. Хо
рата подават заявления и — веднага или след ден дв^1 
получават исканото. Няма и псувни по адрес на об
щинското управление, нито пак ^ервозно стискане на 
ръце. С една дума — спестени са и време и нерви.

Обикновена е стаята на приемната канцелария. 
Може би трябва да бъде по-добре обзаведена. Заради 
— изгледа й. Защо и първата среща на хора с това „все 

" помещение би била по-приветлива.

Приятно и не приятно е да работиш с хора. Зад 
премахнатото общинско гише това най-добре го чувст
вуват двамата мъже. Особено, когато надошлите винаги 
бързат и считат, че всяка работа ще може да се оправи 
за миг.

— Я, пише по-бързо молбата, Бойчо, за да не ти 
ударим плесница — хилуваше един пийнал планинец, 
че „джанковата" от него се чувствуваше още при входа.

Вижда се, че и той бърза. Може би не по работа, 
а за да се завърне в заведението и си допие чашката. 
Това е негов проблем, но служещия настоява да го 
уважава, както и много други. След малко пийналият 
старик, с висеща торба през рамо бавно напусна поме-вода възможно

Тук някога имаше гише. През него надничаха чо- 
глави,/ подаваха документи, търсеха, питаха. Но,

изоставаше.
щението...

— Наш човек, драсни бе едно заявление за дър-вешки
непосредствената връзка със служещия —
А именно в отделни случаи гишето прилича на бариера, 
зад която се скриват бюрократи. Затуй е премахнато. 
Вместо него, сега стои естестичен оград, през който ве- 

глави, но се виждат цели хора. И тук 
свършва миогобройната и разнообразната 

общината. В дадения

молеше севосеч, че няма от какво да искарам пара — 
един друг в напреднали години планинец и започна да 
разправя на служещия как са го забравилн^синовете 

какво да купи захър на бабата... Из- 
Може би знае, че нито Воя, 

Коста могат да му помогнат в тази негова чястна 
Но, ето, когато се човек изкаже става му по-

божичка маха 
ла „Велкичеви” от преди из 
вестно време започнаха под 
готовки за довеждане па 
вода на отдалеченост от 
два километра. Сега благо
родната акция 
разгар и в нея равноправно 
участвуват граничарите ог 
местната застава.

Уважавайки досегашните
водоснабдителните

населението в маха- 
като съ- 

настояват

В голямата

че не надничат 
започва, и се
връзка помежду населението и 
случай — успешна и примерна.

Обикновени са и хората, които работят зад т;азн 
импровизирана ограда. Двама възрастни мъже, 
такт и нерви. Едиият — Воя Димитров е винаги спокоен 
и търпелив. А другият - Тодо.р Костов с такъв. Само, 
чс от време ма време, когато му замъчмес от умора, из
прави се за миг, иоогледа присъстващите и каже някоя 
шега Колкото да навреди на моногамията, да увесели 
хората и да им „съкрати" чакането... И пак продъл
жава с работа. Все така — седем години. И едиият, и

му, как няма с 
казва си човека мъките, 
нито 
неволя.
-леко.

е в пълен

с много
И така на работната маса се трупват нови молби, 

формуляри, заявления. Воя ги взима и отнася прп слу
жещите па решаване. Някои върща, защото моментално 
го нямало компетентния служещ. Хората псуват. „Ние 
ги заплащаме ,а те се губят”. Негодуванията стават все 

На прншелцът изглежда, че в такава атмо
сфера не може да се работи, но не и на тези 
опитни служещи. _

Човекът е винаги капризен. И за .наи-обнкновен 
загубен мннуг. В случая като, че ли е забра- 

иякогашнпт едългп и неприятни разходки от села

трудно
сти на
дата, граничарите 
ществени съседи

съвместна акция успе
по-гласмп. двама

тази
шно и за кратко време да 
се завърши. По-точно жела 
иието и на едните, и на ЛРУ 
гите е за Деня на Рспуо- 
ликата водата да оъде до
ведена. По този повод 
ще организират съвместно 
чествуване на празника и 
на тази трудова победа. .

другия.То трудно е, когго се работи е хоргу Защото все
ки си има своя нравственост, трудности, радости. А, 
когато идва тук почти редовно с убоден, че има „право 

което няма никакво обосиованис. Но, нали 
това, да им покажат ако са сгрешили,

жест или
вил
до община. , ,

Йе престават въпроси, искания, помощ. И редица- 
край. Идват нови хора. Автобусът ще си отиде 
един. Я, повикай тоя що ме глоби да го видя 

какъв е мъж — казва друг. Искам да се развенча 
казва трет. Има пийнали, трезнй. Има и тихи, както и 
сприхави. Но, на всичките им е общо, че са тръгнали 
да търсят „правднца”.

Така всяка- година сто хиляди документи минат 
през ръцете на тези двама работливи мъже. Минат през 
тях ио не ги навират. Те не викат и ме негодуват. Съз
нават, че са зарад хората тук. Може би по същиачин и 
те биха се отнасяли, ако се намерят зад импровизирана
та ограда — на мястото на тези хора.

Може би за тях е най-голямо признание, че никои 
не се оплаква по тяхна сметка, I че работата върви без 
задържи а и че тези, които иевричат и ги псуват носле 
дойдат, подадат им ръка и се сърдечна збогуват. '

Такива са двамата мъже зад премахнатото общин

и за това, за 
са служещите за
да лва дни в седмицата
са най-трудни за двамата служещи. В скученото поме
щение тогава е винаги плътно - от хора. Надошли и 
от най-отдалечеии села. Мнозина пешеходом Защото и 
автобусите в тези.дни стават „тясни да съберат раз
пръснатите пътници по всички направления в комуната.

Идват хората, защото трудно ще може да се иа- 
меои някой, който да няма поне една разправия с об
щината Или заявление. Или е пак погрешно захлопал 
щ тази врата. Но все едно работата върви както му е 

Хората свалят торби от рамо,, спускат безшумно 
домаджаиа в ъгъла и започват да си пребъръ- 

После подават към служещите недопи- 
скъсани удостоверения, смач- 

Наистнпа, трябва мио

те
та няма 
— казва

В. В.

ред
по някоя 
кват джобовете.

молби, изцапани и
^,|(И книжки и какво ли още не. 
о п.р щиге и умение всичко това да се прегледа, ком- 

илс-гушн въведе в книги и даде на решаване. ско гише.
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Граден» строи водопроводЗабележено в нашата столица
»ПРЕСЕЛВАНЕ« НА ВОДАТА 

ОТ »ВРЕЛ0«ДЕЛОВА СЕРИОЗНОСТ И 

ЖАЛ ЗА МЛАДОСТ дни работи усилено, а гра
ничарите умело изпълняват 
възложената им задача.

— Нае не питат много, 
пас, които 
в стария дял 
Има около 30 къщи гук. .. 
Но и ние искаме вода. Вън 
реки това, че не е далеч, 
по-добре е да я имам в дво 
ра или в къщи. И щом се 
завърши водоировова пръв

ПРЕЗ последните десет го 
дини гради н чан и слезнаха в 
полето. Крий линията авто 
пътя
с нови, модерни къщи, п па 
границата поради увеличе

на пътниците дойдоха 
пови гостил пича реки пред
приятия. Градинчани, 
нали в полето често 
казват: „Хубаво е гук ху
баво, по без водата от „Вре

■ ■ ■ изникна ново селище останахме тук 
на селото.И тогава... във всяко око 

— жар и жал: дали за мла 
дост или за иранска месе
чина, дали за севдах

ветреца от Шарково ка-

Пише
Асен Лазаров

Чудесни са те. Врпиян- 
цитс. Където и да се наме
рят те си остават вранцн. И 
като че ли повече са свър
зани с Врани, когато са да
леч от него.

Бора Станковнч и днеска 
да е жнв би написал Коща- 
на. И преди няколко дена 
да беше във Враня щеше 
с просълзени очи да псе н 
за младостта да жалее.

Но да почнем отначало.
Неотдавна вранянцн, ко

нто живеят в, Белград, се 
срещнаха за да се договор 
ят какво могат да направ
ят за родния град, за род
ния край — защото, както 
едни каза, Враня за нас не 
е само града, това е цели
ят кран доле, в южна Сър
бия. И действително кога
то разговаряха за развитие
то на стопанството, пътища 
та, културата 
изхождаха от интересите на 
района, а не само на града 
н общината. Затова на сре- 
ащта в Републиканската ст 
опанска камара не бяха са
мо „чисти” вранянцн. Тук 
бяха хора н от другите об
щина от този район. Наме 
риха се заедно защото мно
го интереси са нм общи, 
защото теза интереси мо
гат успешно да се осъщес
твят чрез сътрудничество, 
в което Враня, и като град, 
и като стопански и култу
рен център в района има 
решаващо значение. Разис
кванията бяха насочени в 
това направление. Тук да 
добавим само: дано каза
ното стане и практика, да
но думите и делата не се 
различават.

И тъй вранянцн сериозно, 
отговорно, квалифицирано 
разговаряха върху сериозни 
теми и взеха сериозни за
ключения. Създадоха и ини

пие
слсз-
нъти

или

ле?...
съмА песента „готова

сто пъти да умра, само те
бе да гледам” отвори сър
цата и в тих се виждаше 
НС- една „царица на цвете, 
па звезди” ... Султана или 
Кощапа, Стоянка 
коя Дула виждаше се, че 
г, хотел „Югославия” врап- 
яици „не знаят нищо за се
бе, бре леле, леле „моми
че” ... И тук на белградс
кия асфалт, далеч от Вра
ня, като че ли всичките се
дем или осемстотин души 
бяха Бора. Станковнч и ка
то че ли всеки за себе си

или ия-

'--■-чл,---* Ъ<М’ИЦД

и всички заедно пееха: 
„Етс, съг дома съм, в къщи! 
Де, бре... Свири! Да сви
риш како нигде никога ие- 
мам...”

те винаги
ще внеса нужната сума за 
да се приключа към водо
провода. Ето през двора ми 
ще минавата водата 
„Врело”...

Сега са традесетина къщи 
в „старото село... а утре те 
ще останат още по-малко, 
защото центърът на селото 
е доле край шосето, където 
главната улица е междуна 
родния път, който е изоста
вен след прокараване 
новото трасе.

По-надоле в един двор 
работи бригадата на Тодор 
Симов от Скървеница. Той 
е ръководител на работни
ците от „Градня” които по 
стазят водопроводните тър- 
би. Тук са Йован Ивков, 
Сретен Геров и Иван Иван 
чев. Те бързат да „хванат” 
хубавото време и .монтират 
водопроводните тръби.

нищо... „Водата отло”
кладенците не може да за
мести хубавата, вода за пи
ене от „Врело”. Затова гра 
динчани намериха верни 
сътрудници и заедно с гра
ничарите от заставата при 
Градини, митницата, „Ком
пас” и останалите предпри

ет... И когато в този моме
нт направиш сравнение с 
иредиобедната делова сре
ща, па която тъй сериозно 
се говореше как да се по
могне на родния край — 
виждаш, че Враня живее 
в сърцето на всеки враня- 
нец, че той където и да е, 
към Враня гледа, гордее се 
с него, милее за него. Гор
дее се и със стара Враня и 
с модерната.

И още нещо. Това не е 
някакво мсстничество. То
ва не е фолклорно-битова 
психология. Това просто е 
любов към родното, любов 
към онова, което са били, 
което са сега 
ще си останат.

Но...
Враня като че ли не иска 

модерното, деловото да за
души н другото, Борпното... 
Севдахът като че ли не ис
ка да отстъпи пред фабрн- 

кс нс-

ятия, които имат свои пред 
ставителсгва на границата 
започнаха акция за „пресе 
ление” и на водата от „Вре 
ло".

Челгаджиитекнте.
кат шума на машините да 
потуши песента, 
за това вранянцн са чуде
сни. И тъкмо с това те са 
същи и във Враня и в Бел
град. ..

на
И тъкмо Тази есен работите по до 

веждането на вода започна 
ха сериозно. Обезпечени са 
средства. Граничарите вече 
строят своя участък—Копа
ят водопровода от извора 
до резервоара. Оттам до 
границата поемат селяните.

В двора на НИКОЛА ДО
НЧЕВ необикновено настро 
ение. Копмресорът няколко

Тая вечер в залите на хо 
тел „Югославия” под свет
лината на кристалните пол- 
юлеи вранянцн се пренесо
ха във Враня. На лицата 
им се чувствуваше лъха на 
ветреца от Шарково кале, 
а в очите им се огледаше 
луната, тъй чудесно бяла и 
мамеща каквато рядко се 
вижда в други места.

А когато Бакия и Курта 
надуха тръбите, когато мо
дерните зали изпълни мило 
звучния ритъм, който само 
вранянац може да почует- 
вува напълно 
този ритъм се залюля хо
рото, когато ансамбълът 
„Врански севдах” в залите 
внесе трепета на кощанино 
то време — Борин Шитке 
се събуди във всеки 
Борина Кощана всяка 
стана.

и което
Б.

Към 150-годишнината 
н« световната литература

от рождението на великия писателциативен комитет за създа
ване на свой вранянски 
клуб в Белград, който в бъ
деще ще организира и съг
ласува дейността 
ки вранянцн с цел по-ефи
касно да помагат развитие
то на родния край, на це
лия район.

Това бе делова сериозно
ст. Това бе духът на днеш
ното, съвременото, във Вра 
ня. Това бе

на всич-

ПЪРВА СРЕЩА
с кости

Те творби и че именно това предложе
ние да работя при него за мене пред
ставлява неописуема радост. Направих 
забележкт, че може би 
сериозна работа .му е нужно лице, 
го по-опнтно от мен.

когато под
за такава една 

мно-

Сигурен съм, че ще изпълните 
поставеннтезадачн, — ми каза той — 
но се страхувал! да не се стигне до 
конфликт люжду вас. Защото той 
не така всички твърдят, лшого

духът, който 
името на Враня с промиш
леността разнесе и в Юго
славия и в света.

мъж,
жена

Т е, по 
неудо-

ази година се навършиха 150 
най-големите писатели 
вич Достоевски. Нашият 
спомените за този великан, които, 
тературен критик и философ Н. Н. 
жена А. Г. Дотоевская през 1883
СССР° ^?аНЯВа т °ТД6Ла за Рък°писи 

./Владимир Илич Ленин”.

Занаятчийско предприятие 
»Услуга« — Босилеград

Честити на трудещите се 
Празника на

Републиката - 29 ноември

години от рождението на 
та литература — Фьодор Михаило- 
помества

един отна световна 
вестник

с известни съкращения 
по искане на изтъкнатия руски ли- 

Страхов, е написала втората му 
година. Оригиналът на този ръко- 

на Държавната библиотека на

•.. Както обикновено 
ври 1966 година ^ 
назия на уроци по

на 3 октом- 
тръгнах в Шеста бен човек,

беле^кчТ^-.СЕ усмихнах на тази за- 
отговорих на професора че 

аз нямам никакви причини да се ка
?те‘юСгпНГ' 46 Ще Се Аастенографирам неговия диктат
време да завършвам АешифрНрания хе.
тер 4 “ °™ася А° неговия характер, аз с това нямам нищо общо Р

В единадесет и половина ' 
рамо, ни по-късно”.

истински особеняк!.-- --------------- гим-

йг. "р*”- ."„°™Олхим. До започване на уроците има- 
така чеЗемеделска кооперация 

»Напредък« - Босилеград
Честити на

ги тттпч разговаряще с учениците 
си. Щом като ме забеляза, дойде сеяна 
на чина край мен и А ' седна

и на
ми каза:

~ Искате ли временно да постъпи
те на работа като стенограф? Сигурно 

чули за прочутия 
Достоевски! Той е решил за твърде 
кратко време да завърши един ръкопис 
и затова му е нужен стенограф.

Отговорих му, че не само че съм 
чула и сулшала за Достоевски, но че 
и необикновено обичам и ценя неговп-

производителите-коо- 
ператори празника на Републи
ката с пожелания

сте
писател

утре 
часа ни по-за нови успехи

занапред
'^ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ^ЧЛЛ
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-От 29 ноември 

ще започнат Срещи и разговорина вълните на Радио Ниш
гарската народа»"*"

В работни дни предаванията ще започват
® Часа и ще траят Д° 14/15 часа, а в неде
лите — от 9 до 9,15 часа.

Слушателите всеки ден ще могат да слу
шат на български език:

информации за външнополитическите 
събития и за събитията

На 29 ноември

РАДИОПРЕДА
ВАНЕ ЗА БЪЛ
ГАРСКАТА НА
РОДНОСТ

ТРИ »1

ДЕСЕТЛЕТИЯ 

ЗАД КОРМИЛОТО
в нашата страна, 

подробни информации за обществено 
политическия живот на българската народност 
от, общините: босилеградска, — 
ска, сурдулишка и бабушнишка,

културни новини, бележки от минало
то на народността и откъси от творчеството 

- на автори от народността.
Първото радиопредаване ще стане в Деня 

на републиката — 29 ноември — в 14 часа.
м. н. н.

димитровград-

, ■■ аскоро Димитър Гонев 
И от Босилеград, който 

е известен по пряко
ра си „Дала“ ще. чествува 
славен юбилей: тридесет го 
дини успешна 

. , дейност.
Всяка професия си има 

4 свои ветерани. Обаче тази 
от шофьорската, която е 
същински трудна правят от 
делно силно впечатление.

Такъв е й нашия събесед
ник Гонев, носител на Ор
ден на труда получен от 
Председателя на Република 
та ,и на още редица други 
признания, и награди. Зад 
него' са останали хиляди ки 
лометра път. И свободно 
мояке да се каже, че някол
ко' : пъти обиколил земно
то кълбо. .

Дълго се опираше. От скромност — разбира се. — 
Аз съм да работя, а други да преценяват умея ли — каз
ваше той. После добави, че неговия жизнен път е както 
и при всички други — обикновен. Обаче, когато започна 
да ни разказва, уверихме се, че и в живота на обикно
вените хора, които остават почти незабелязани от нас 
и край нас, имат много преживяно и поучително.

Ето накратко как изглежда личният паспорт на на
шия събеседник.

шофьорска

ПОЛЕЗНА ПРАКТИКА НА „УСЛУГА“

ДВУДНЕВНА РАБОТНИЧЕСКА ЕКСКУРЗИЯ
По инициатива на проф

съюзната организация, коле 
ктивът на комунално-заная
тчийското предприятие „Ус
луга” в Босилеград органи
зира двудневна екскурзия в 
няколко туристически места 
в НР България. Между дру
гото работниците на пред
приятието са посетили мавзо 
лея на Георги Димитров и 
Рилския манастир.

Димитър Гонев

Със средства на профсъю 
зната организация в това 
предприятие и занапред ще 
се организират подобни ко
лективни ексурзии.

Станал шофьор още в Народоосвободителното дви 
жеиие. В Корпуса на народната отбрана в Крагуевац 
няколко години карал запленен и дотраял германски ка
мион.

Младият, ентусиазист — шофьор след това- учаетву 
вал в Съюзната младежка акция Шамац, — Сараево. 
Бил три пъти ударник. ВъзресявайКи младежките си . 
спомени радушно ни разказа за тези дни. Разбрахме, че 
повече признания и- парични награди тоя грижлив шо
фьор получйд В' няколко^белградски предприятия.

Осемнадесет- години непрекъснато работи в боси- 
леградското транспортно предприятие. По-точно от мо
мента, когато то з&почнало да се формира. Радвал се и 
допринасял за успехите му. В него е вложил своите най 
-хубави и най-мъжественп години. На вече пожълтялите 
снимки, които ни посочи, бе съдържана историята на 
транспортното. И още; иещо: вградения труд на Дими
тър и още няколко други ентусиасти. Именно за това, 
когато предприятието чествуваше двадесетгодишнината 
от основаването си п Димитър се намери между възна
градените.

Досегашните му признания го подтикват да дава 
всичко от себе си в професията, която обикнал още от 
първия ден. Затуй се ползва с голямо доверие не само 
в предприятието, но и в автобуса, където отговаря за 
живота на много пътници. И той крайно сериозно пое
ма всяка задача. 'Не само, когато превозва пътници на 
екскурзии по далечните европейски и азитски страни, 
мо и на кратките пътешествия до Тлъмиио, Любата.

— Голяма е отговорността, когато се намерите зад 
кормилото на пълния с пътници автобус — казва той. 
— Тогава се задълбоча с карането ма автобуса, че дори 
и не забелязвам пътниците. Защото постоянна мисъл ми 

' е да ме стане някоя злополука.
— Има различни пътници — казва Димитър. Едни 

ПервНичат, други търся т привилегии: да ги чакам на спи 
рките да си пийнат, да слезиат където сп искат и про
чее.- ....

В. Б.

бедни. Забелязах, че в . стаята съм вле
знала точно в единадесет и половина.

може да ми на- 
неточност

• :ра”, Достоевски вече нищо не пише. 
А когато през 1861 година започнаха 
да излизат в продължения . „Унижени 
и убиденй”, всички у дома ги четехме. 
И ето, именно при този писател, наи- 
любимия в нашето семейство, трябваше 
да работя. Бях силно възоудена.,....

— Сега няма да 
прави забележка за 
мислих си аз.

по-

Чакайки го, мислех за семейството 
на Достоевски и предполагах, че всеки 

ще излезне някое дете или възра-Семейството ми живееше на другия 
край на града, при Смолни манастир 

да стигна до улица „Столя рн и пе- 
реулок” трябваше да мина през целия 
град. За да не закъснея, нарочно тръг
нах по-рано, купих хартия и моливи и 
полека вървях към неговата къща, като 
държех сметка да не_ стигна „ни Д°г 
рано, ни по-късно'. Постоянно гледах

час
стна дама, съпругата на писателя да 
ме попита какво желая.и за

Най-сетие в стаята влезна човек на 
около четиридесетгодишна възраст, ня- 

блуждаещ, с бледо, бол- 
нежно лице, Очите му ме сли- 

бяха различни. Едната
как си свит и 
маво и -
саха: зениците 
беше нормално, а другата цялата отво
рена. Тогава още не занех, че Досто
евски се е лекувал при прочутия лекар 
Юнге и че е получавал капки атропин. 
Този израз на очите даваше на лицето 

' му особен и необикновен профил. Ье- 
измосеи жакет и

часовника.
Първите разочарования

На 20 минути преди уговорената 
среща, стигнах на улица „столни пере- 
улок" и потърсих дома на Адоикин. 1о 
ва беше огромна, грозна 
сграда, с голям двор. По мръсните стъл 
бища се суетяха хора.

ше облечен в син,
панталони. Но затова бельото, ка 

беше чисто бяло.
Това беше Фьодор МихаиЛович До

стоевски! ;
Той се поклони и ми посочи да вле 

зиа в стаята от дясно, следейки ме уч* 
тиво. Кабинетът му' беше голяма и 
дълбока стая, с два прозорца, между 
които се намираше голямо огледало.

щом като влезнах прислужничка- 
та донесе две чаши силен чай. След то- 

ФьоДор Мйхаилович ми предложи 
ла седна, и само нещо Да каже, ме по- 

стенография? ’
повече“от две

петеетажгщ
сиви 
кто винаги.

Но, за разлика от много други нашия събеседник 
никога не е Имал в конфликт с пътниците. Напротив: с 
много умение и такт винаги им е близък. Затуй, когато 
седне зад кормилото те се и чувствуват твърде спокой
но, без оглед; че минават по опасните завои и долища 
на Весна кобила или Власииа. .

Има случки, иа конто нашия събеседник не иска 
да си спомня. Например зимните дни и седмици, кога
то е оставал в заточение на снежните преспи в безлюд
ните ридища на Весна кобила и Власииа. И в много та
кива случаи автобуса е бил пълен с пътници, между 
които са били и малки деца. В такова положение, като 

• първо, Димитър успокоявал .пътниците и ш организирал 
да. се прехвърлят в най-близките селища и махали. А той 

откъсвал от доверения му автобус. Оставал в не- 
' го, все до като не дойде

Такъв е „Лала‘‘. Неуморен, послушан и дисципли
ниран.

етаж и ,до квар-

г-татгямлат
столовата, чиито врата бяха отворени 
към анте^то, -се втурна някакъв мла
деж полуоблечен, с разчорлени коси 
и избяга/ Това беше Павел
Алексанлрович Исаев, — пас го ре < 
Достоевски от първия браК. „Това 
сигурно син му!" - помислих '
съвършенно нищо не знаех за лич 
живот на Достоевски. Не знаех дор 
и колко години има Достоевски Спо
ред онова, което научих от баща ми, 
считах, че Достоевски е вече в'^ 
тен човек, никак по-млад от 60 годи п. 
Значи, ,/гтарик"

—... Влезнах в 
мебелите бяха твърде скромни,

ва

пита: откога уча
Отговорих му, че уча

години. с пас?__ Има ли много ученици
__ Записаха се сто души-, но сега

само 12. но се
сме останали

__ При нас е винаги така,
Всичко ново -започваме 

охлаждаме! При нас 
както трябва!

(СЛЕДВА)

помощ . . .— каза
Достоевски. — 
с жар, а после се 
нищо не върви

В. ВЕЛИНОВ
столовата, където 

почти
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топете, и неук да се оправи между законното и незако

"“да гЪг„“««»' **
имаше 900 жители — сега само стотина.

гр ръгнахме >ш посещение, » Славния. К;ьм 13.30 бяхме 
I Пи»лни Слъипето беше аолеяло и гова село и 

припряно бързаше към Стара планина. Тази 
че не ни вълнуваше. Загледахме се!1 ‘‘ ^"".'.лТг голим /та-
Г^т^Г»птТ«о^Г:! Л^нсГм =ти’ра

Св! кирпк”. Някой шофьор, вероятно ядосан от ужасно 
лошия път и от пилеенето ни пари за пътни знаци тук, 
където не можеш да се движиш пи десет километра, 
може би е спрял возилото си и с излял яда си 
знака, който тук действително с поставен като па по
дигравка.

лото

Мини Нейков
Сиапт не закъсня. Спусна ре откъм Ком — едър

казваха за електрификацията и м мансврте^Тоило
ха облечени, защото могло дд дотрябва Аа
срсцу^сшште^та А^~хите.

облечем, „сините“ ‘-'а'г ^^„^Срвулит. мъчно ще
1973, та да се спа-

върху

Иначе докато се 
", Няма елекг-

В Славния бяхме по зд
рач. Духаше от Вмдличаож- 
някът, та хората се бяха ра 
зшавали по гувпата и дръ
вниците — стари, сгьрбени 
от годините, с някакви все 
еднакви ушоики на главите 

като някаква задъл
жителна униформа.

Л после, през нощта, юж
някът бе прогонен. Изля се 
силен дъжд, след, него зас- 
внри „кривъцът“, 
от Стара планина, и сутрин 
та дълго никой не се весна 
по сокаците.

пичество, няма и газ за 
си намериш нощем. Дано свитяе ДОСлавиня 

на 18 градуса 

под нулата

сим.
. Така е обеща-л,, АО 1073 тоябва да светне токът 

„о от от Обншиата в Пирот. Плащат селяните голям щю 
пент облагане върху кадасгровия доход и не сс сърдя/ 
а властта Ток им трябва. Но има една тревога. В се- 

лото има много празни домове. Собствениците им са 
служшш. Те сега ие плащат. А дете си идват отлетуват 
си по месец-два и си отиват. Няма ли утре Аа си вкарат 

безплатно, се едио на гърба на тия хора тук. А тия 
— десетина-петнадесет. По две или

си

ток
домове не са малко 
тристо стари хилядарки е много пара.

завмлнял Ла няма негодуваме някой трябва да упъти 
ните да си решат как ще плащат тези от затворените 
домове.

селя-

Само четири деца, малки ученичета, бяха тръгнали 
по силно заледения път към Височка Ръжана, където се 
учат. Във всяко отделение по едно дете от селото. Дого
дина за първо отделение няма да има, а това от четвър
то — ако повтори ще запази сегашното равновесие, ако 
„изкласи“, ще бъдат три деца за училище.

Не, не са само стари тук, както често се казва. 
Има н млади. Владо, Чедо, Гоша, Кукудинацът, Воя, 
Паля и мнозина други има, които са пуснали корен и 
едва лн ще тръгнат някъде до старост. Но и те не са тол 
кова млади. Понятието млад тук значи — може да ра
боти пр синора.

Отивате си, нали? — питаха ни хората. Де стойте
осамехме. Училище,тук на студа. Вие сте виновни, че 

култура, индустрия трябвало, кадри... На ви сега кул
тура. Тя си е с вас, а ние тук и що знаехме забравих
ме — от старост и от мързела, който идва с нея.

Така ни казаха чичо Преслав, стар кооперативен 
деец, дядо Сотир, много пъти награждаван пчелар, Ве- 
са Ричко, сравнително млад стопанин и много други.

Заръчаха ни безброй неща — „Кажете на тетки- 
ното, обещал е очила да ми прати, да не се съплитам по 

баба Солунка“. Друг ни заръча дасокаците — ни каза 
кажем на един ръководител да види какво става с рабо
тата за .момчето. Трети ни каза да пишем нещо за об-

А истински млади няма. Има едно момиче само, 
Елена Петрова. Стои тук цяла година и половина и чака 
да си намери местенце в някое предприятие. Завършило 
икономически техникум, вярвало в законността на

и си стои на

лагането за тока на изселилите се от домовете си.
кон

курсите и в оценките в дипломата си — 
село. Дружките, които вярвали

А когато нашата кола тръгна по заледения път, в 
очите им имаше загриженост. Забравяха своите не
воли, които ще си стоят тук още не година и,ш две — 
докато асфалтът и токът споходят и Славиня.

във връзките, карат вече 
втора година трудов стаж. А баща й е боец от Осма 

сръбска, с тежък ревматизъм, спечелен някъде по фрон-

Милс.Николов - Присойскн РАЗКАЗ — Нямаме никаква жена. 
Марчето е в градинка... от 
преди две седмици. Канех-

да не обелва пред съдията. 
Донесохме му... като бла
годарност, не че нещо ис
каме. .. Но ако обича нека 
види по това дело... ТезиОТ ДРУГО ЯТО ме се да ви пишем, но не 

стигнахме казва зетът.
— Ашкол съм, имате си 

и градина! 
аз. Кога я купиха? Лятото, 
когато идваха на почивка, 
за градина нищо не казаха. 
Значи после са

твои пиленца и 
са дребна работа казва той 
Ти знаеш ли какво е тър
говия? Да бъдеш търговец 
с държавен капитал?! Раз
бира се, не знаеш, Ако вър 
ви лошо, ти нищо не гу
биш, държавата губи.. *Ала 
когато пък добре върви 
край .макът ти събираш...

Останах сама. Гледам, вър 
тя се насам-натам, да про
стиш, като крастава. Изва
дих кокошката, 
сложих в тенджера, масло
то внесох

прасенца
зачудих се

| и е съм от близките се-
^ ла. Като слеза на тво 

ята гара има още то
лкова с рейса да пътувам. 
Викат ме Петрунка, а мъ
жът ми не вика Туне. Та
ка ме казваше когато още 
бяхме млади. Аз го пък ви
кам Тиме, а името му е 
Стоимен. Много се обичах
ме на младини, та и сега 
на старини се почитаме. Пи 
таш ме откъде ида. Бях на 
гости при дъщерята в Ско
пие. Там живее с фамилия 
та си. Има си две дечица 
— момченце и момиченце, 
Момченцето е голямо, ходи 
на училище, а момиченце
то в градинка водят.

Не е ми пръв път да оти
вам при дъщерята. Ходих 
и по-рано, поседя седмица- 
две и пак се връщам назад, 
че старият да не ми се ка
ра. Върви, казва, и по-бър
зо се връщай. Това е и пос
ледната му поръчка, вмес- 

здраве.Тогава деца
та и бяха малки, па докато 
ги окъпя опера 
ИхМ, да ги нахраня — вре
мето мине. С децата 
ше добре.

Ала с градския ред 
гава си имах мъки. В 
ите послано с килими, вси
чко покрито с пъстри и бе
ли покривки. Стъпвам, а 
сякаш газя по стъкло. Сър
цето ми трепери. Какви ху
бави неща сложили за га
зене. Не смея да нагазя сво 
бодно, че да не се подхлъз
на. Като падна —

дна, но да не счупя нещо, 
да направя пакост. Не съм 
при чужди хора, при свои 
съм, ама се срамувам. И те 
ходят по тези килими, не 
пазят, ама не се и подхлъз
нат, стъпват свободно. Аз 
пазя и току виж насмалко 
да тресна. Под мене сякаш 
земята се продъни. Помис
ля си, що не си седех в къ
щи, що ми трябваше да до
хождам, че за присмех да 
ставам на хората. По-точно 
те не се смеят пред мене, 
преструват ое, че нищо не 
виждат. Когато само 
те са в къщи и така — и 
така, ама като има чужди 
хора, тогава моите мъки 
край нямат. Пазя, на всич
ко пазя, в пеперуда се пре
върна. .. И 
мръдна —

— Какво прави дедо Ти
ме, шуракът? Децата как 
се учат? — запитва ме той.

— Добре са всички, здра
ви и живи... — казвам му 
аз, а си мисля колко много 
Марчето ще се зарадва като 
ме види. Има вече пет го
дини, пълничко е, с кестен
ява косица, па личицето му 
окръгло, веждите 
дълги като пиявици, а усте 
нцата като изписани. Мно
го обича да ме яха. Качи се 
на плещите ми и вика — 
хайде коне, дий. Аз 
а то се смее, смее... Автомо 
билът лети, а аз все си ми
сля как децата ще ме сре
щнат. После 
Славко е 
що, Марчето 
не и ще се развика бабо, ба 
бо... бабче... А като изва
дя тортата, баницата, печен 
ката, това най-много 
търсеше когато летос бяха 
на село, каква радост ще 
бъде...

я купили.
— Погрешно .ме разбираш, 

не става въпрос за градина, 
а за детска градинка. Во
дим я сутрин когато тръг
нем на работа и я вземаме 
на връщаме.

Исках да му кажа да оти 
де, да доведе детето. Ка
кво ще прави там при чуж
ди хора, щом като аз съ.м 
тук, но той ме изпревари. 
Казва, ти сега се разпоре
ждай тук както ти е най-до 
бре, отпочини си. Ако си

черни,
сиренето

в мутвака, те му 
викат другояче, аз го каз
вам мутвак, па ябълки, па 
картофи, па боба... Гледах, 
търсих 
обед. Добре, 
ще приготвя кокошката, ще 
направя чорбица. Ама ето 
ти беля,
мястото дето им беше 
ката стои нещо по-тесно от 
него, немя кюнци, нито вра 
та за подпалване. Къде 
ви тая моя ацерка? — чудя 
се и се мая. Няма ни сандъка 
с дървата и въглихцата. Ка
то няма, какво да 
ще чакам. Аз исках 
приготвя ядене, ама 
мат си дърва, печката 
ма... Седя и чакам, а чер
вата ми свирят. Сега ще 
дойдат, още малко и ще 
дойдат... Един, па два ча
са. Никого няма. Та нали 
До два часа работят, 
правят вече?

вървя,наши
немят нищо за 

рекох си, азгладна, виж там в кухнята 
все нещо ще се намери, а 
пък аз работа имам, трябва 
да побързам — ще ме ча
кат в предприятието. Крум- 
чо, зетът ми де, учил 
съдия, ала не работи в съ
дилище, а в търговско пред 
приятие, като началник им 
е. Заплатата

се сетих, че 
на училище. Ни-

няма печка. На 
печ-

ще ме срещ-щом1 с пръст 
веднага грешка: 

или нещо съборя, или пре
върна чаша, 
покривките, 
потъна. Измъкна

за
или изцапам 

В дън земята ми гот-
се при де 

грижа около 
тях. Щерка ми Лиляна, тя 
е агрономка, вижда в как
во зло се намирам, па вече 
не ме вика да седя с гости- 
Те* Та думата ми е, докато 
децата бяха малки 
яче беше. Така 
лани. Ама

му била по- 
голяма там, отколкото в съ
да. Думах му, а бе Крумчо, 
синко бе, защо 
тая хубава службица. Къде 
нас, на село, само съдията 
почитат като чиновник, за 
него има и пиленце, и яйчен 
це, и прасенце... К 
това

>то със цата, уж се

пелените правя, 
Аа им 

ето ня- 
я ня

— Пристигнахме — 
зетът, спирайки 
ла. Толкова се бях замисли
ла за Марчето, че не забе- 
лязах 
Дара.

Изкачихме

си оставирече 
автомоби-върве-

по-друго 
вървеше до 

тая година...
Зетът ме чакаше 

та. Пое багажа'ми, 
в автомобила и започна да 
пълзи по онези широки ули 
ци. На няколко места спря/ 
каза че така му бил редът, 
трябвало други 
па после той.

и то- 
ста- кога минахме през Вар

ак така, 
е забранено, съпротив 

ява се Крумчо, така е би
ло някога, в стария режим, 
а днес го няма, 
е забранено. Заб 
е, Не е ли — 
ние си 
Онова,

се на петия 
етаж, апартаментът на на
шите е доста

на гара- 
качи ме височко, и 

зетът вади ключове, да от
ключва. Влизаме — празна 
къща — никого няма.

Ако къде е Марчето? 
Па разходка 
ла оная жена?

каквосъс закон
ранено ли 

не зная, ама 
почитаме съдията, 

което е за него, ние 
го занесем в къщи

Излезох на балкона и гле 
дам, че отдалече 
децата. По 
Що звъни в 
дам върху една поличка те-

Да видя 
едно време не-Аа минат, ли го е отве-нека па- . на жена

му, кажем й да мълчи, зъб коридора. Гле-
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УСЛОВИЯ ЗА 

ЕДНАКВИ ЗНАНИЯ
Защо децата от българската 

народност се определят 
сърбохърватски език?

за изучаване на

По време на неотдавна
шното посещение на секре
таря на ЦК на СКС, Латин
ка Перович в Димиторвград, 

разговорите с политичес
кия актив на общината ста

Георгиев. След- като подчер 
та успехите на образование 
то в тази община, в която 
няма неграмотни, където ос 
новнов училище учат 99%
от децата от които над 80 
на стона дума и за проблемите на 

образованието в
продължават сред

нощ след това виеше обра
зование — Методи Георги
ев изтъкна и някои специ- 
фичностн в образованието 
на децата от българската 
народност.

тази об
щина.

Особен интерес предизви
ка изказването на директо
ра на гимназията Методи

Трудности в образование
то на тази народност Геор
гиев вижда в това, че учеб 
ници за основните училища 
излизат от печат много по- 
късно отколкото учебници
те на сърбохърватски език. 
Доколкото се отстрани този 
проблем, а това е възмож
но, значително би доприне
сло за създаването на една 
кви условия за образование 
на децата от българската 
народност, особено в Дими 
тровград, където в основно 
то училище работят и пара 
лелки на сърбохърватски е- 
зик. Ако към това се до 
бави, че зарад липса на

Марян Де Рити: Зима

ването на Методи Георгиев, 
трябва да изхождат от про 
блема за учебниците, след 
това чрез съответен учебен 
план и програма да се устано 
ви еднаква обремененост и да 
се създадат условия децата 
от този край да излизат от 
училището с еднакви зна
ния и на майчиния и на сър 
бохърватски език. Досега, 
изтъкна Георгиев, нямаше 
досатъчно разбиране за то
ва положение, но е за по- 
обстойни разговори в общи 
ната.

учебници в паралелките на 
български език, някои пре 
дмети се преподават на сър 
бохърватски, проблемът е 
очебиещ.

територията зарад което е 
заслена миграцията. Всичко 
това обаче не може да се 
съгласува с основите върху 
които Съюзът на комунис
тите изгражда своята поли
тика на национално равно
правие — подчерта Методи 
Георгиев. Той добави, че по 
тези въпроси в Димитров
град не са водени дискусии 
и че няма становище, нито 
изградена политика, която 
би предлагала решения.

А решения, според изказ

п
5
§■

Това е и основна причи
на децата от българската 
народност да се определят 
за паралелки на сърбохър
ватски език. Защото неедна 
квата обремененост с часо 
ве и те как влияе върху то 
ва определяне, макар че до 
значителна степен за това 
допринася и пасивността на

<о
<У
2

жда пред себе си мечка, а 
не човек... Какъв народ са 
тези гражданите, пази 
же!

тях и Славко си отиде на 
училище. Аз остана сама 
самичка. Първите дни пре
карах. Но после не върви. 
Въртя се ту в една, ту в 
друга стая, шътам по кух
нята, измия чиниите, па и 
дремна малко. Не да ка
жеш, че спя като на село, 
а дремя като пиле на вейка. 
Все ми се струва, че нещо 
ще се случи, нещо ще сгре 
ша.. . Затова и като спя, бу 
дна съм. Чуя как долу по 
улицата реват камиони, как 
автомобили летят.

Първата седмица криво-ле 
во мина. Но втората излезе 
по-дълга ог година, а трета 
та пък край нямаше. Ще ка 
жеш защо. Ето слушай, па 
ще видиш, че този път мо
ето гостуваме повече изгле
ждаше па затвор, отколко
то гостуване. Рекох ти, че 

всички изли- 
кой

им. Мислиш ли, те се отър
вах от него. Не, сестро зла 
тна. Ни една нощ не 
остави на спокойствие. Щом 
заспя, току — зънн-н-н. Ско 
ча от кревата като че ли 
върху игли съм легнала. До 
гроба няма да 
пустият му телефон.

Ще кажеш, че всичко се 
само с проклетия

по нивата полози, или в ли 
вадите има не събрано се
но. А те, гражданите, поето 
янно бързат. Само сноват. 
Страх да те хване... До
дея ми. Толкова ми стана 
тежко, като че ли ще се 
пукна. Рекох на щерка ми 
Лиляна
мога вече да седя. Стига е 
толкова 
да си вървя. Татко ти ми 
каза да не се задържам 
много.

— Не, мамо, не бива. Ще 
седиш и тая седмица, па то 
гава.

Ни дума да не става. Ако 
остана още ден ще се пу
кна от съклет. Утре си оти 
вам. Крумчо само да ме 
закара до гарата, а после 
нека си гледа работа, аз ще 
се кача във влака.

Като викнаха всички — 
не те пускаме, та не те пу
скаме. Но и аз здравата за 
пнах — отивам си и ни ду
ма повече. Те не могат Ла 
разберат защо си тръгнах 
по-рамо, 
рамо. Те 
леко наказание е за мене 
попял ден да седя сама на 
петня етаж, да не видя чо
век и думичка да не про
думам. Ще се пукна като 
димя от мъка. Аз съм птица 
от друго ято, дето я има на 
родната поговорка. За мене 
си е полето — нивите, лива 
дите, градините, двора. Там 
съм си па свое и свободно 
стъпвам.

лефон. Защо звъни, като ги, 
няма ни щерка ми Лиляна, 
ни зета Крумчо. Нека 
звъни, ще разбере, че няма 
никой и ще прекъсне. Тръг 

от него, а той още

бо-меси
Додея ми между стените. 

Започна нещо да ме стяга, 
да ме задушва. Рекох хай
де малко да се поразходя. 
Ще тръгна по улицата и ще 
гледам къде минавам, че да 
мога да се върна. Ходя та
ка от една до друга витри
на, завих на един ъгъл 
продължих. Пак от витрина 
до витрина 
на друг ъгъл. Поразгледах 
насам-нататък 
непознато. Какво направих 
сега, проклета да съм. Ако 
бях киснала в къщи, няма
ше да сторя гая беля. Чудя 
се какво да правя! Не мо
га да се ориентирам откъде 
дойдох. Изгубих се съвсем. 
За присмех ще стана на хо
рата, божичко. Гледам едни 
възрастен човек ме наблю
дава и се усмихва.

— Ете... такова, да те 
питам... къде беше „Прес
па! юка" улица? — пресра- 
мнх се, като видях че дру
го спасение няма.

— Хей зад тоя ъгъл там 
— посочи ми човека.

Едвам се оправих. Като 
се'върнах — вече не нзле- 
зох.

нах се
по-силно. Върнах се, а той 
баксузинът млъкна. Ще пре 
стане, рекох си, пак се вър
нах към кухнята. Телефонът 
по-силно викна! Ха сега де, 
какво да правя? Въртя се, 
обикалям около него, посе
гна да го хвана, но ръката 
ми сама се връща. Де, Ту- 
не, като не си седиш в къ
щи, кръсти се като шаша
ва. От лани го имат. Слу
шах зетът Крумчо говори с 
хора, но аз бях в кухнята, 
т.а не видях как го хваща, 
къде му дума, а къде слу- 

. Не съм имала рабо
та с телефон. В нашето 
ло само в общината има 
един. Той е само за общи- 
нарите. А ние, селяните, ка 
то искаме некому да кажем 
нещо, излезем в двора 
на открито и викнем сил
но, колкото гърлото ни дър 

. Посегнах с ръка към 
— той млъкне. АРЪП‘ 

звъни, още 
Пот ме обля като 

слънце

ме остави
ще си ходя. Не

видях децата, исвърши 
телефон. Не. С него, с теле
фона мъките ми започнаха. 
Ще кажеш защо.

Знаеш ли какво значи сам 
на пети етаж?

II

намирах сс
човек

Сутрин щом станат, щер
ка ми приготви Марчето и 
хайде в автомобила с гях... 
Викам на щерката — оста
ви детето, какво го мъкнеш 
по градинки, нека си го в 
къщи. Послуша ме, не мога 
да кажа,че не ме послуша. 
Един Ден остана. Разказвах 
му приказки, а то пък какви 
песнички ми пя, ум да ти 
се замае. Но това трая са- 

един ден. На Другия ден 
Марчето се вдигна с майка 
си. Навикнала.

— Не мога да седя с баба. 
Искам да ходя в градинка
та. Там има много деца и 
с тях си играя — казва Мар

всичко ми

ша.. се-
всяка сутрин 
заха — кой на работа, 
в градинка, кой на учили- 

. Само аз оставах. Върще..
тя се в къщи като вампир. 
Няма с кого дума да проду 
мам.1 Излеза в коридора, по 
стоя на стълбите, дано ми
не някой като мене за ду
ми желеи, та да ми пооле- 
кне. Всички апартаменти 
затворени, мълчат като не
ми. Слеза долу, развъртам 
се като въртоглаво шиле- 
же. Никой не ме гледа. ,Вси 
чки бързат някъде — жени, 
мъже, деца. Какво гони то
зи свят толкова, не можах 
да разбера. Гледам отгоре, 
от балкона, слеза долу — 
винаги бързат. Минава край 
тебе и ни дума ме ти каз
ва. На село 
край човек, ще му 
поне „помозц бог", а в гра 
да или въобще не се обръ
ща към тебе, или те погле
да така чудно, като че ви-

МОпо
цяла седмица по
не знаят какво те

жи. . 
него
на я назад
по-силно.
че на Летровденско 
жъна. Ех, пустият му теле 
фон, отде го намерила, ка 

трябваше това чу- 
с община, а 

го гле-

чето.
И като рече ще ходя в 

никой не го Седя вътре, гледам от бал 
кома. Не ме сдържа. Като 
в затвор съм. Нещо мн е 
толкова тежко, като че ли 
на плещите си нося цялото 
сдаиие. Иска ми се да си 
поговоря с човек за туй-за 
онуй, а няма с кого. Всеки 
си гледа своята работа. Вси 
чки бързат някъде:

градинката — 
задържа.

Изпратя ги още раио-ра- 
но. Хич не ми е право, че 
Марчето отива в градинка
та, но какво да правя. Ако 
затова, Лиляна и Крумчо 
настояваха щях да им

а то детето само 
Па да ти кажа

кво им
чедо, като

не дом... Спрях и
Рекох си ще хвана то

па как-дам.
ва отгоре кривото, 
вото става — нека 
Но ако се развали? Крум
чо ще пи та 
телефона. Кой може да го 
пипа като никого няма в 

Какво

става. се
разсърдя, 
си иска.. 
право, можеха да го оста- 
вят,да му кажат - 
ходиш, ще седиш при баба 
си а те си мълчат. Дори се 
смеят. На мен ми се плаче, 

тях им смешно... След

— кой е пипал едникато минеш 
кажеш други иа- 

ссло
сноват насам 
татък... При пас ма 
толкова не бързат. Ине бър 

тичаме, само
мене.къщи, освен

ще му кажа!... ,
Престана да звъни. Ьожи 

милостиви, цяла плани- 
от плещите

замс, пък и 
когато облак се зададе, а

чко
на се смъкна а на
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Мустак.»., Лшет, у Букурешту 5-ог ^^он Х^Тм^- 
(анл.а, ла )с .... «ом
(Костович-Сичанин) и Учи,с/Ьл ' ,<ХУ к.сижи.ха“ Тгй 
у СрОн.) у ..ослаАИ рали печаи.ь я« Сърбия на и* 
като двамата прекарали А Р 6или |0тови, Попе-
ствс1Ш разноски, а К1Ш1И10 ооде «е иа държш*.
чтелесното на "Ри^“^'"Дшье „костно стаял Бугар- 
мня съвет, с оглед ‘ теже,ье .вино к Прос
ееш- народа, а при юм > с |сдино..лсмснс.во
исштон^у“, след това па 'УА"м;е« не само
и ни ^едно и то ^"абавно да от-
да се даде нареждане на I ипо.ра ] и |)аподУ Бу.ар-
печата въпросните учебниц , 1 ' и Д0 „с”сав; а оно ба- 
ском сан трошак,. опрости, ил >и(| у„ИАИо бла-
рсм половина трошкова Да би .,. . Р“ учеб„Ш(ите би- 
гонаклопост К.ъа.ча наше. »Р- У Милош изнъл-

отнечатапи безплатно, « «« к,^ги- „Взаимоучи- 
"ил обещанието си, и то сл^'"г граМатика ', „Свя- 
телии таблици , „Буквар , печатани в Крагуйевац
щений краткии (Р™х"р^еСТСна печатнидата) и „Крат- 
(А4гТ<и воио^изложенис^Гна гречсский язик“ - печата
но в Белград, всичките през \835н'"Хт Хилендарски да Княз Милош обещал и на Нсофт лял л У

безплатно книгите му,, защото> пор_а» яа
поет на печатницата е много работа, чакал едно

« ^о^од^едног

з- я ==Грйтадажл
БугарскоГ. ТЪЙ «то ^“^“'Тдоколкото кню-Ми
лош ги подари па българския народ, получените тари 
могат да останат на архимандрит ^°фит за направени
те разноски и като награда за труда му по ^тавянето 

учебниците. Освен това, след като се изпратят в Ьел 
град 500 екземпляра за спомоществувателите (по' 
книжки всеки екземпляр — учебникът има шест части) 
останалите княз Милош .може да употреои по сооствено

1жИН=!гВ
Ъмгоал Земун. Панчево, Нови Сал и Загреб пад 160 
оъмарскп кш.тп, най-много пък в Белград около 130.

Още от започването на работа та си първата пе
чатница в княжеството ее стремяла да .„У™,3
книги; белградската типография започнала Рвбо а^ през 
1831, а от 1832 година и да печата кинт. Слслната го 
\ина гя вече има и първите български издатели. Самия 1 
княз Милош се постарал да направи чрез дипломатиче
ските си представители в Цариград и Ъукуреш, извест
но на заинтересуваните културни дейци основаването- 

печатница в своята държава, а през януари 1»34 ю- 
лина директорът й Адолф Берман отпечатал „типографи 
ческо обтавлешце“, в което изтъква, че печатница- 

букволеярпнцата могат да печатат книги иа 
па български. „Но- 

пишат:

*

ли

на
кое

та и
десетина езици, между конто н 
впие ербеке“ в началото на 1834 годппс 
„Типографнщ • • • моНи Не 1834-те годппс пише, не
го досат дезствоватн и ве!\ ^е почела н цркпеИе 
кгьнге печататн, ко.ш како у Орбити, тако п V 
Бол гари] и врло мало има“.

Тази, да я наречем така, „реклама“ дала ре- 
година от печатането иа бъл*

ПЪРВИ 

БЪЛГАРСКИ 

УЧЕБНИЦИ 

ПЕЧАТАНИ 

В СЪРБИЯ

отпечата

зултат: през първата 
гарски книги в Сърбия, 1833, са отпечатани само 

следната също две, обаче през 1835 година —две,
13! И това ще продължи постоянно, почти всяка 
година до 1876, дори но няколко годишно и често 
с намаление или дори безплатно.

Първият български учебник и първа книга 
печатана в Сърбия е „Аритметика или наука чис- 
лптелна“, съставена от свищовския учител Хрп- 
сант-Хрпстаки Павлович. Най-старият запазен до
кумент е написан от Дпмнтрийе Исанловпч, адми
нистратор на типографията и преподавател в ново
основаната белградска гимназия. На 25 януари 
1835 година той моли „княжествеио-придворната

на

Шестте книжки, споменати от .митрополит Петър, 
са шестте части на учебника на Неофит Хилендарски 
Славеноболгарское детеводство“: част първа, „содержа- 

щая познания букви..част втора, „известия за петте 
чувства“; част трета „известия славеннооолгарскои гра- 
м.матики“; част четвърта „аритметическое руководство“; 
част пета „краткое политическое землеописание“; част 
шеста „славеноболгарский предручний послателник , 
всичките отпечатани през 1835 година в Крагуйевац.

След като учебниците излезли от печат, Неофит 
Хилендарски изпратил един екземпляр на митрополит 
Петър в знак на признателност. Своята признателност 
към княз Милош той изразил предварително в своето 
„Кратко политическое землеописание“, в което, като го
вори за Сърбия, е написал и следното: ^,Тая област у 
старо време имала славнии Царйе — обаче и нине е 
свободна (обладавася от своеплеменнаго и едновернаго, 
от бога дарованнаго, Светлейшаго Княза Милоша Теодо- 
ровича Обреновича, прещедрощастливо и добропорядоч- 
но ся оправлява и обрядява.. най-паче же в доброна- 
ставителнии високни науки 
Сербскаго)... “

Естествено, тук има и ласкателство към княз Ми
лош, а нито пък всичко е било тъй „добропорядочно“ в

цензура“ да позволи отпечатването на въпросния 
учебник, тъй като в него няма нищо, което би мо
гло да пречи на отпечетването му, след като се 
внесе половината от разходите.

След започването на набирането на учебника, към 
княз Милош се обърнали „смиренни раби ваши в Сви
щов и в протчи страни“, на 25 февруари 1833 година, с 
молба да им отпечата учебника на Христаки Павлович 
и един часослов с намаление. Молбата не остала без 
последствие, защото в отговор на едно писмо на княза 
от 3 март същата година, Исаилович му съобщава на 5 
март, че „Аритметиката“ за която „Бугарски жители 
града Свиштова Светлости Вашо] (са) писали, молеИи се, 
да им се од цене за печапъу штогод отпусти, заиста Цен 
зури на развиденще и одобрени]'е послао, и ко]а по при 
сланом нам Ваше Светлости височа]шем дозволешу 
одма у посао узео, и веНе ]е скоро готова, почем се пре
дпоследни] веЪ табак печата“. От същото писмо узна
ваме, че книгата се печата в 2000 екземпляра и то на 
„прилично шцаком папиру за учейу се младеж школ- 
ску“, и че цената е определена на 11 талира за печатна 
кола, т.е. едва да се покрият заплатите на работниците. 
„Ово смо им зедно зто учинили, што су луди страни, и 

унапред црквене и школске кн»иге код нас печа- 
тати намерава]у, а друго што и Светлости Ваше ми- 
лостивезша вола и заповест да цена у овдеипьо] Типо
графии свагда у десетак гроша ниже буде, него у Буди- 
му и оближним местима“.

За да увери княз Милош, че определената цена е 
благоприятна за молителите, Исаилович прави равносме
тка, от която се вижда, че книгата ше струва един тур
ски грош, а ще може да се продава в България, както 
това признава и Христодул Костович-Сичанин, изпратен 
да коригира книгата, и по един дори и два цванцика, 
т.е. пет или шест пъти повече. Освен това 
тена и отмногото пренумераити (спомоществователи, а- 
оонати). Все пак, заключава Исаилович, от „високе ми
лости и великодушна Светлости Ваше зависи у колико 
пе им се и од ове на^ниже цене дош попустити“.

Може да се предположи, че княз Милош е напра
вил ипо-голяма отстъпка, тъй като става дума за пър- 
вата оългарска книга, печатана в княжескат типогра
фия. Към края на месец май 1833 година книгата била 
окончателно завършена.

И началото на модерното учебно дело в България 
е свързано с учебници, печатани в Сърбия. Когато в на
чалото на 1835 година в Габрово била открита прочута
та Априлова гимназия, Неофит Рилски, след като проу
чил, метода на взаимно обучение, превел необходимите 
таблици уи съставил българска граматика. Целта била 
преподаването да става на български език, а не на гръц
ки, както настоявал търновският владика Иларион, за
щото така се тласкала народната просвета и укрепвало 
народностното съзнание. В едно писмо до княз Милош 
Неофит Рилски пише: „Ми смо известни отдавна, да сте 
ваше свиятелство составили в вашу державу превъзход- 
ну книгопечатню, и да су век наштампалисе в пей неко- 

наш Болгарский язик книпе, будуки да смо 
известни и о том, что сте ви велики ревнители и люби
тели просвещения ... своего рода ... ли нашего болгар- 
скаго“. Димитър Мустаков, търговец от Габрово, дипло
матически представител на Сърбия в Букуреш, дошел 
по тоя повод в Белград и успял да издействува безплат
но отпечатване, на учебници за Габровското училище. 
От един акт на Попечителството на просвещението от 
6 март 1835 година узнаваме, че „Г. Димитри] ИвановиЬ

*

щастливаго своего рода

ПИШЕ неговото управление, но това е харесвало на княза, пък 
е допринасяло за популяризиране на името му сред бъл: 
гарите. След като решил да даде учебниците „на дар 
учащейся болгарской юности“, той повикал Неофит Хи
лендарски при него, на 31 август 1835 година, изплатил 
стойността на книгите и решил, парите които Неофит 
получил от спомоществователите да употреби за печата
нето на други книги. Същевременно* задържал 100 ек
земпляра (т.г. общо 600) от учебниците, за случай да 
стане нужда да се подарят на някои българин* Що се 
отнася до останалите екземпляри, Милош издал нареж- 

митрополит Петър преди да ги изпратят на пре- 
нумерантите да почакат пристигането на Адолф Берман, 
които трябва да сложи на заглавната страница цитира
ните по-горе думи „на дар учащейся болгарской юности“ 
По тая причина има запазени екземпляри и с 
думи н без тях; във първия случай
Емануил Васкндович, свищовски учител, сътрудник на 
Неофит при съставянето на учебниците.

Митрополит Петър привествувал решението на 
княз Милош н подчертал, че с това е направил голяма 
„олагодеиние“, за което ще _му благодари „сав Болгар- 
ски) с нама дедноверни] и ]едноплемени] юшт притес
нен щ народ“ и прибавил мнението си, че сега Неофит 
ои трябвало да се постарае да сложи под печат някое 
подобно съчинение по стойност и обем, за да се издъл
жи на преиумерантите, които са внесли по един талир за учебниците му. м р
Предължава в

што и

д-р Джордже 
Игнятович

дане на
книгата е пла

горните 
е махнато името на

*

следващия брой.

лико и на
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Богдан Николов

На тема:Второто заседание на АВНОЮ и 

българсното съпротивително движение
Ученикът в семейството

XII. НАКАЗАНИЕТО - 

средство за възпитание
а) Боята засилва омра

зата и страха
Н ^Другари делегати на ела 

в ните и героични народи на 
Югославия 
митет на 
нистическа партия от име
то на всички патриоти из
праща Вам и чрез Вас на 
всички югославски народи 
пламенни борчески поздра
ви и Ви пожелаваме пълен 
успех във Вашата 
мисия за изграждането на 
нова, действително освобод 
на и демократична Югосла 
вия.

ай-крупно събитие в 
Народноосвободител- 
ното движение на юго 
славските народи и 

революционното

сов заяви, че Българската 
комунистическата партия 
ще мобилизира всички си
ли, ще обедини Отечестве
ния фронт за да премахне 
братоубийствената война. 
Залог за всичко това, каза 
Атанасов, е съвместната бо 
рба на народноосвободител 
ната войска и партизански 
те отряди ма Югославия и 
въоръжената борба па бъл
гарския народ.

Същевременно в Черна го 
ра действуваше групата на 
българските революционери 
в състав Иван Винаров, Ди 
митър Гилин и Радил Ива
нов. Тази група присъству- 
ва на заседанието на Вече 
то на Черна гора в Кола
ни ш, където се обсъдиха ре 
тенията на АВНОЮ.

Решенията на АВНОЮ и 
победоносната иародноосво- 
бодителна война на югосла 
вските народи през 1943 го 
дина по време на Второто 
заседание на АВНОЮ наме 
риха отзвук и в българския 
нелегален партиен печат. 
Така в работническо дело 
от 3 март 1943 година бе 
обнародвано възвание, в 
ето призовават войниците 
да се присъединяват 
югославските партизани, а 

не през ноември
бе препечатана в „Работни
ческо дело” .статията на Й. 
Б. Тито
искане на Югославия в све 

на Народноосвобо-

, централния ко 
Българската кому

въобще
движение на Балканите по 
време на борбата против 
германския фашизъм е бъз 
съмнение Второто заседа
ние на АВНОЮ. По това 
време съюзниците вече има 
ха свои планове за следво
енното устройство на Евро 
па, а в нашата страна вой
ските на Тито печалеха кру 
пни победи срещу надмощ- 
ния враг. Затова ръковод
ството на НОВ и Централ
ния комитет на ЮКП взе- 
за решение за провеждане 
на Второто заседание на 
АВНОЮ, 
на 29 ноември в боснеския 
град Яйце.

Пише: Слободан Василев
велика

АКО детето в къщи наруши правилата на ре
да и поведението, ние за това го наказваме. Разби
ра се, започваме с предупреждение, а обикновено 
завършваме с биене. Факт е, че известно число 
родители говорят за „благословената“ и „лекува
щата“ сила на физическото наказание. Мнозина 
от тях се ръководят от народната пословица, че 
„Боят и излязъл от рая“, без да разбират неговото 
вредно влияние. Обаче, една е ясно: родители, кои
то често наказват — отричат правото на детето да 
бъде разбрано.

Факт е, че най-вече невъзпитани деца има в 
семействата, където физическото наказание се при 
лага като възпитателно-поправителна мярка. За
що?

Българският народ 
какви огромни трудности 
преодоляха и преодоляват, 
какви огромни и свидни 
жертви дадоха и дават Ва
шите народи в кървавата 
борба със свирепия и по
дъл враг — немския фаши
зъм и неговите привърже
ници и агенти. Български
ят народ знае каква позор
на и предателска роля към 
братските югославски наро 
ди игра и продължава да 
играе немската агентура в 
България начело с немска
та династия.

Зверствата на български
те фашисти 
на немските 
зверствата на Павеличевите 

четниците на Дра

знае

което се състоя

По този начин след една 
година от основаването на 
АВНОЮ дойде до Второто 
заседание на което присъс- 
твуваха 240 делегати от вси 
чки краища 
На това заседание, както е 
известно, бяха взети истори 
чески решения, с които бя
ха положени основите 
нова, социалистическа Юго 
славия.

Отговорът е многостранен. Преди всичко, оче
видно става въпрос за неправилно избрана „педа
гогическа“ мярка. От друга страна, изостанало е 
предварителното разяснение и убеждение на дете
то за заслужено наказание. И трето — детето е 
привикнало на биенето, а родителите се самоза
лъгват като мислят, че след прилагане на наказа
нието, детето е станало „по-мирно“ и се е „попра
вило“.

на страната.

не отстъпват 
фашисти, нана ко

къмусташи и
Михаилович. Но българ 

ските фашистки банди
само зверства в Сър 

бия и Македония, те с осо
бена свирепост беснеят в 
България и изтребват най- 
доблестните синове на бъл 
гарския народ. Те убиха и 

убиват стотици и хил
яди български борци за сво 
бода. Те убиха вожда на со 
фийските работници и се
кретаря на Българската ко 
мунистическа партия Антон 
Иванов. Те разстреляха за- 

поета Вапца-

АВНОЮ,Решенията на 
които имаха революционно 
значение за кратко време 
намериха отзвук и в дру
гите страни, а особено в 
съседните на Югославия ст 

в Бъл

жа 1943 година
Поставя се въпрос: защо някои родители при

лагат телесното наказание? Тук няма място за ра
змисляне. Просто, защото тя е най-лесна и най-про
ста „поправителна“ мярка. Вземеш и изудряш де
тето. Казват: така е най-практично.

От друга страна, родителите, които прекалено 
разчитат на „възпитателната сила“ на боя, всъщ
ност чрез него изказват своята безпомощност. 
Боят най-показателно свидетелствува за неспособ
ността им да изнамерят съществени възпитателни 
мерки, каквито са средствата на насърчаване, ох- 
рабряване и вливане на доверие: личният пример, 
предупреждението, съветът, обяснението, укорът, 
забраната, осъдата и пр.

Физическото наказание оставя трайни и вред
ни следи в психиката на детето. У такива деца 
омразата и страхът получават нежелани размери.

Понякога детето осъзнава грешката си, разби
ра, че е виновно. Но придържайки се към прави
лото „да си получи заслуженото“, родителят не за
белязва разкаянието и прилага наказанието. Ефек
тът е: у детето се ражда страх. Без да водят 
ка за емоционалното състояние на детето, такива 
родители показват инертността си за правилното 
възпитание на своето дете.

Ако детето счита, че не е заслужило възложе
ното наказание, ако е убденено, че степента на про 
вниеимето му на съответствува на степента на въз
ложеното наказание, то се озлобява срещу, преди 
всичко, изпълнителя на наказанието, а сетне и към 
обкръжващага го среда, останала, според него, ра
внодушна към съдбата му. А злобата е изходна 
нова за още по-големм и по-тежки отрицателни

вършат
Националното

рани. Така например
в която по това вре- 

движе-
тлината 
дителната борба”4).гария,

ме съпротивително
получаваше нови импу 

нови успехи с радо
ст прие провеждането 

заседание

говори за ре
шенията на АВНОЮ и бъл
гарската антифашистка бор 
ба не може да се не спо
мене ролята на Георги Ди
митров, който в ролята си

Когато сесегание 
леи и на

наВторото 
АВНОЮ. В своя доклад на

назаседаниеВторото 
АВНОЮ другаря Тито каза, едно с него и 

ров.' и командуващия въста 
ническите части Цвятко "а 
дойнов.

Но кървавия терор на хи 
тлеристкитс наемници и 
предатели на българския на 
у заплаши

иа генерален секретар на 
Коминтерна поддържаше 

Йоснп Броз Тито
че в този момент партизан 
ските части имат големи ус 

в Македония. „Парти- 
което

вързка с 
и сс застъпваше за укреп-пехи

занското движение, 
е тясно свързано с движе
нието в Албания и Гърция 
същевременно се явява ка
то сериозна подкрепа в ра
звитието на партизанското 
движение и в самата Ьъл 
гария."1)

В дните преди провеждане 
то на Второто заседание в 
Югославия на свободната 
територия пристигнаха мно 
го български - революцион- 

Москва, които по 
на Георги Ди

на юго-ване ма връзките
славските и българския иа- 

в борбата против фа-не може дародбългарските патриоти, 
то ще ги разколебае в твър 

им решение да уншцо
__ немската агеитура

България и да изградят но- 
демократич-

ни- род
шизма. „Нашата борба ос-

сметсилно впечатление на 
веднаж 

Т иго —

дото
жават

тави
Димитров. Догато 
— казва другаря

в

свободна,България, да преодолеят по пътя
ва. 1944 година се срещ-още

мах с Димитров той ми
югославската партия

навсички препятствия 
към обединението 

славянски

ка
на всич-

на за, чс 
в успяла в едно изключително 

тежко въоръжено

народи
Балканскияткинери от

митров™трябваше посредст-
Югославия да се вклю- 

- на оъл- 
По този

въстание 
тази бо

единно славянско 
където няма да има 
угнетени

Българският народ вече с 
въоръжената оор- 

окупаториге и 
наемници, 

боеве 
на Бълга

пито 
угнетители. против окупатора и 

рба повдигнала авторитета 
ио спасила и

вом ос-нитои да действуватчат
ГчшГ вТЮИгТо°сРлавия приети
гнаха Благой Иванов .Кръст» 
Добрев, Иван Пейчев и Ди 
мо Дървуланов, а Щерю
Атанасов бе определен за
представител при Иърхов 
пия щаб на партизанските 
отояли на Югославия. На 
19Рсептември 1943 година 

вече пристигна в 
бе приета

иа партията, 
чест на Комиитериа, затова 

югославската пар
започнал 
ба против 
техните домашни 
като води
във вътрешността 
рия, п Софийско и Западна 
България, Пловдивска, Ста 
розагорска, Плевенската об 
Раст и ДРУГИ краища^о

прояви.
Следователно, „педагогическата“ мярка боят е

поправите-опига па 
тия не 
Югославия, 
родното работническо дви
жение.”6)

йай-неблагожелателната възпитателно 
лиа мярка. Озовалият се в положение да я употре
би родител, не бива да бърза, а трябва по-обстой- 
но да разгледа какво въздействие ще остави вър-

се отнася само за 
по за междуна-

жсстоки

ху детето. Ако дойде до извода, че детето няма да 
се поправи и след нея, подобре е и да не я прила- 

Обратно: ако види, че детето е на път да се по
прави, пак не трябва да я прилага, защото детето 
е осъзнало провинението си. Или пък да издири 

форма, която ще бъде най-поносима

Немцитераната.
ТС вРой3ници<азащото те отка

бият срещу иа-

групата
Яйце и веднага 
от Йосип Броз Ти го. )

Същата група български 
революционери присъствува 
и на Второто заседание 
АВНОЮ в Яйце в ролята 
„а наблюдател. На заседа- 

Шерго Атанасов то
на Централ- 

на Българска- 
партия.

български- \. Тито и Рсволуци)а, Кул
тура
2. Щрю 
мето на 
дат, 1962
3. Щерю 
мето на 
дат,
4. Работническо дело, бр. 2, 
номври
5. Борба, бр. 228, 21 август 
1970 г.

га.
1967 г.

гтЗ°1Ьгао^дрГв
Югославия, Българските 

вече
на югославска

Атанасов, Под Зна- 
Партията, Профиз-

Лтанасов, Под зна 
партията, Профиз-

поие такава 
за детето.

При употребата на наказанието трябва да се 
повече на психическото, а не на фнзичес- 

въздействие. Единствено тогава се изключва 
появата иа омразата и страха.

на во-
минаватенни части

разчита 
кото

нг. страната
та народноосвободителна ар

отра-

нието
вори от името 
ния комитет 
та комунистическа 
Поръчението до делегатите 

АВНОЮ било изпратено 
от Мо

1962
и партизанскимия 1943 г.

ЛИ."'1)
По-нататък' в поздравите- 

Атапа-
_____ _____ ____ _______ Страница 13

на
от Георги Димитров

него се казва:
Щерюлиото слово

еква и в
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ЛЛЛЛЛЯЛЛАЯЛЛЯЛЛЛЛЛ^
лллллялллллялпллллллл'и-»-ги->г>.-.г- ~»>~\А<Ц\А~УУЧЛ водата е добра и 

кимат никакво осно- 
разпръснатите слухо- 
иодага съдържа вар.

на отделни 
частично разрешава- 

проблема, чрез довеж 
вода от самия град,

заха, че
затова
напие

тази крунИнвеститор надопито организации, учрсж- 
този град всроя- 

носледни

р лашшит нроокт за ш- 
I вод от е. Извор до Во 
* граждани па водопро- 

снлеград на дължина от 
4.202 метра е завършен. Об 
нцшската скупщина в 
снлеград нрсдвижда нзграж 

на обектите да запо 
1972

Общинската ску.на акция с 
париш. Но в изграждането 

вземат участие тражда-
самооблагане,

депиита и 
тно
ще получат съвременен ио- 
доировод. Днес Босилеград 
с болница, осемгодишно у-

и страната ие, чещо ЛИ'Стремежът
ц» за 
не на

чрез 
трудовите
нито

организации и 
ЮНА. Прсдви

Бо
нагарнизона

жда се, че изграждането 
водопровода ще струва

900.000 динара. Тази су- 
се намали до-

данс на 
също е неприемлив. Ако се

гимназии е око пачплнщо и, 
ло 900 ученици, е трудовидапето 

чно през пролетта на
око

че с тази ак-има предвид,
Босилеград ще бъде о- 

за 20 годи

ло
ма може да 
колкото

ция
сигурен с вода 
ни, става 
раните средства 
дат напразни.

гражданите, трудо- 
личнияМихаило Янкович вито организации, 

състав на 
стие в

ясно, че иивести- 
няма да бъ

ЮНА вземат уча-

Е ПРОТИВ ВОДОПРОВОДА 

В БОСИЛЕГРАД?
КОЙ доброволните акции, 

и неразбираемоЗатова о 
поведението на отделни от- 
бориици по време на гласу
ването на решението

на отделниПовелението
които не са заинтере- 

водопровод, защ-
за та- 

С нищо
лица,

зи крупна акция.
може да се оправдае и 

поведението на гражданите 
Извор, защото остава

совапи за
лично са решили водо-

оргапнзацпи и гарнизон на 
ЮПЛ има големи труднос
ти в снабдяването с вода, 
особено през летните месеци. 
Босилеград е адмипистрати 
11СН и културен център 
този край е големи псрспек 
ги пи да се развие в турис
тически град.

година, а завършването на 
, водопровода

11 същата година.
| * С това решение градът е
,' около 3.000 жители и окол-
<! пито села окончателно
|» получат хубава вода. По то
I ‘ зн начин гражданите и тру

^УУУУУУУЧА/^ЛААЛЛ^У л/УЧЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛ/»

110 ОТОдо септември
снабдяването, сигурно ще 

от болшин-от с.
достатъчно вода и за нуж- бъде порицано 

ството жители
па на Босилег-ще селото. Бактерсоло-дито на

гическите изследвания рад.пока

На събранията они гово- 
ре, кво говоре, чету кво че- 

напа-
111П1111НЧ111Ш11111111и111Н1111111П111111ПН11111И1111111ИН111111111111111Н111111111111111111111И111ИН1Н111111И11Ш  
= ■— вале,ту, критикую, 

даю.
весникат

А я ка га напишем у 
— опрем на твър-Новини 

с опашка
I
I до. Тъган излезие дека еди 

кикео си не било верно, а 
га опщинейи го

5
I казали су 

лемци. .I Накраят излезе дека 
я требе да одвлечем калаят 
и за ььшьете лъже.Както виждаме от „ПОЛИТИКА” за Мето

гимназия майГеоргиев в димитровградската 
вече няма да има работа. Очаква се, шепнат 
зли езици, че новия директор ще бъде Мето-

Айде ка си я нещо прида- 
дем, барем нема да ме е 
яд. Ама .ме йе яд ка требе 
зг. тъй да одговарам. Защо 
да обирам тьини греове 
и да си мръзнем с честни 
я добри човеци?

Ли не е убаво.

Свак нека сн влачи бери- 
юту.

Толкова за празникат,

Анде със здравйе.
МАНЧА

Урежда: Д. Йотов
ди]‘е Ъорфевий.

'<У=

Е И:
1
I Изтъкна се неотдавна, че в Димитровград 

ско няма неграмотни. Какво им струва на сел
яните, че са грамотни, когато вечер не могат 
да — няма електричество.

1

о
I

трети, четвърти. Я си запи
шем кой кво йе оратил.

Отидем тека и на събра- 
ннйс куде су опшпнсЬнти 
големи. И онп тека. Крн- 
тикую, надизаю, прете. окахо 
мг, помощ разне деклараци- 
йс и решения на по-голелш 
орган»;, п?. очешляю и не- 
койи каши. Изрсде с диску 
сине, а често това и пона- 
пишу у некой реферат, за 
ония по организацийете.

И додска стигне до орга- 
хшзацнмете — оно се разн- 
де и тека ся мине.

Че ви казуйем кве муЬе 
мс муче, па нека каже кой 
кикво сака. Нейе лъсно да 
пнеуйеш у вссници.

Отидеш на събраннйе и 
слушаш. Дигне се йедън, 
па ка зареди 
сви ие прекади и не искрн- 
тикуйе — нс седа.

И нищо.

Дигне се друг — он па 
орати онака. Све обратно 
од онова що йе казал пър
вият. Изруси и он неколко 
душ, па си седне. Дигне се

•з
Телефоната линия през центъра на Димитров

град е сложена под тротоара освен линията която 
свързва Строшена чешма, която се поставя на стъл 
бове. Защо? Чакат първо да се построят тротоари
те и тогава да ги изровят и сложат телефонните 
кабли под тях ... Наша работа ...

п11пиппшшшш1шшишшшшшн1П11шшш

1
та додска

Обаждат, че във Висок поскъпнала земята за 
10 пари по един квадратен метър откакто започнаха 
да поставят стълбове за електропровод ...

Е
I

'=
1
Чш11шш11111шн1!шпш11!шш11шш1!:ш11|||ш1ш1ш1шш^тнш!лпши1ш«9т№;гйтат>|ш|

Кел файдаЧ .

Л$КТ. ПЕТРОВ

__ .4 Ршл
■ '•

Шт Й
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По решение на СЪВЕТА НА ТРУДОВАТА ОБЩНОСТ 
на издателство „Братство“ в Ниш, обявяваме

КОНКУРС 
за следните вакантни места:

I. ДИРЕКТОР И ГЛАВЕН И ОТГОВОРЕН РЕДАК
ТОР на в. „Братство“. Кандидатите трябва да изпълняват 
следните условия:

а) Виеше образование и 4 години журналистическа 
работа в издателската дейност, полувисше образование с 6 
години журналистическа работа, средно образование с 10 
години журналистическа работа или работа в издателст
ва, т.е., институции.

б) В конкурса могат да участвуват видни обществе
но-политически дейци, при условие, че изпълняват пред
видения в конкурса

II
ГЛАВЕН И ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР НА „ДРУГАРЧЕ“

Кандидатите трябва да изпълняват следните условия:
а) Виеше или полувисше педагогическо образование 

с опит в журналистическата работа.
III

ЖУРНАЛИСТ, ДОПИСНИК В ДИМИТРОВГРАД
Условия:
1. Виеше образование (юридически, философски, фи

лологически, икономически факултет);
2. Полувисше образование на съответните горепосо- 

йените учебни заведения;
За въпросното вакантно място е задължителна проб

на работа в продължение от три месеца.
Издателството не поема задължението за обезпеча

ване на квартира.
3. ) Молби с диплома за образователния ценз и крат

ка биография.
За кандидатите за гл. и отговорен редактор на „Дру

гарче” и дописник в Димитровград е задължителна про
верка на знанията по български език и журналистическа 
работа.

о с в и 

II и ССРН—Б&БУШНМЦАОК НА СНС- БАБУШНИЦА\

ЧЕСТИТИ НА трудещите’"- 
СЕ ПРАЗНИКА НА РЕПУБ
ЛИКАТА — 29 НОЕМВРИ С 
ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ УС
ПЕХИ В СОЦИАЛИСТИЧЕС
КОТО СТРОИТЕЛСТВО

ЧЕСТИТЯТ НА ТРУДЕЩИТЕ 
СЕ ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА 
— 29 НОЕМВРИ образователен ценз.

ОК на СЪЮЗА 

НА МЛАДЕЖТА 

в Бабушница

Общинската скупщина 
в Бабушница

ЧЕСТИТИ НА НАСЕЛЕНИЕ
ТО ПРАЗНИКА НА РЕПУБ
ЛИКАТА — 29 НОЕМВРИ 
С пожелания за нови успехи 
занапред

Честити на всички трудещи се 
ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКА 
ТА — 29 НОЕМВРИ — ДЕНЯ 
НА РЕПУБЛИКАТА

*

АВТОТРАНСПОРТНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

Босилеград —
КАДИДАТИТЕ (И ЗА I П И Ш) ТРЯБВА СЪВЪР- 

ШЕННО ДА ВЛАДЕЯТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.________________

»СЛОГ Лк«
търговско предприятие в Босилеград
има добре снабдени магазини в гради и селата в 
комуната
ЧЕСТИТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ — 29 ноември 
— Деня на Републиката

предлага удобно и приятно пътуване.
Има рейсови линии за Белград, Ниш, Скопие и всички 
районни центрове в комуната.
Честити на населението Празника на Републиката

ГОСТЙЛНИЧАРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
»Кин Стан« -БосилеградОбщинска енупщина Босилеград
Предлага хубава скара, първокласни ястия и пити

ета. Честити на трудещите се Празника на Репу

бликата

ЧЕСТИТИ НА НАСЕЛЕНИЕТО В КОМУНА1А

Празника на Републиката — 29 ноември с пожелания 
за нови успехи в социалистическото строителство

военен кораб го дочакали каптанът на военния ко
раб предложил на Приморац да свали австроунгар 
окото знаме и да вземе английско, с обещание, че 
от кралицата ще получи право да продава тютюн 
па едро, което не се давало па чужденци. Прнмо- 
рац приел предложението“,- записал един от съвре
менниците за това събитие.

Най-сетие след 37 дни плаване, Приморац и 
Хайтер пристигнали в Лнверпул.

— Идвам за. своите 1.000 фунти — били първи
те думи па Приморац.

Лнверпул бил въодушевен. Тогавашната крали- 
Виктория изпратила по своя адютант 1.000 фун

ти стерлинга па храбрия мореплавател.

Красивият, силен и храбър капитан получавал 
повече предложения за брак. Богати девойки 

покапи за среща. Една се 
на самия бряг му шепна-

все
от Нюйорк изпращали 
възползвала от случая и100 години от най-гопемия 

югославски спортен подвиг _Такъв, само такъв, храбър
__ би бил достоен за моето сърце.

човек каквито сте
вие

Друга написала: 
б Трябва да питаме само баща нп. Зная си- 

" Уо че като мираз ми с определил 20.000 долара 
в злато. Това би било достатъчно да започнем ща-
ГТЛИВ живот . . -

Успешно пътешествие през Аглаитика било ог- 
изпеиада. Но още ио-голяма изненада за Ню- 

било изявлението на Нико-

ца

ромна
йорк и цяла Америка 
ла Приморац:

_ щом като малко си
платноходка тю

обзалагането!.

НЕРАЗЯСНЕНО УБИЙСТВО

ДВА ПЪТИ
ПРЕПЯАВАЛ
АТЛАНТИКА

отпочингем, връщаме се 
същия път. Отивам да

Когато Нн-

Днес в Днверпулския музей се съхранява кар- 
30-годишният Никола При-със същата 

си взема парите от
Това била още по-голяма семсация. 

кола Приморац пристигнал в пристанището в Н«о- 
йорк — журналистите писали: „Това е иаи-голям 
спортен подвиг постигнат през този век. Това е 
май-храбро сърце в света .

А сега когато заявил, че ще се върне по същия
печатът публикувал: ....... Ако първия път се

със съдбата — втория път сигурно щс я 
няма ла има възможност да взе-

тина на платноходката.
станал богат и славен. Многобройните даре- 

лолученнте 1.000 фунти били достатъчен 
голяма търговия. Приморац се настанил

морац 
пия, а и
капитал за 
в Аиверггул и тук останал завинаги.

Но когато ПКри морац бил на шестедесетгодщп 
каквато той най-мал-на възраст доживял трагедия,

ко е заслужил. Какво точно е станало в неговия 
дом в Лнверпул през 1899 година завинаги аце оста
не тайна. Епилогът е известен: слугинята заклала 

избягала. Но каква е предисторията 
това не е установено. Убиецът

път,
играете 
разгневи, и 
ме своите

Слсл почивка от 
ияийн пак потеглил през 
па н ят земляк имал по-голямо щастие отколкото 

Благоприятен западен вятър прося0 ио- 
към целта.

никога 
1.000 фунти стерлинга

десетима дни смелият дубров- 
Атлантика. Но този път

Приморац и 
на тази трагедия — 
също никога не бил намерен.

Нашите моряци се ползват с името на 
и храбри навигатори. Но струва ни се, че Никола 

най-силните и най-храбри

силни

първия ПЪТ.
ССЛ ,КогатоХОплитноходкпта па Никола Приморац 
сс приближила до брега па Англия, един малък

Приморац спада между 
паши „морски вълци“.

(КРАЙ)
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ВЕЦ - СУРДУЛИЦА
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДОВИ ХОРА ОТ 
СУРДУЛИШКО,

-ХАН, ЦЪРНА 
ПРИЯТЕЛИ 
ЧЕСТИТИ

босилеградско, владичии- 
ТРАВА И НА СВОИТЕ ДЕЛОВИ

29 НОЕМВРИ - ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 

в Сурдулица ___
ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА СКС 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН 

ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА 
МЛАДЕЖТА
ОБЩИНСКОТО СИНДИКАЛНО ВЕЧЕ И 
СЪЮЗА НА БОРЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В 
СУРДУЛИЦА

СВОИТЕ ГРАЖДАНИ И ТРУДОВИ ОРГАНИ- 
НА ОБЩИНИТЕ В КОИТО

НА
ЗАЦИИ, КАКТО И

НАСЕЛЕНИЕ ОТ БЪЛГАРСКАТА НАРО-ЖИВЕЕ 
ДНОСТ И 
ТАНАЛИТЕ ГРАЖДАНИ

НА ТЕХНИТЕ ТРУДОВИ ХОРА И ОС-

ЧЕСТИТЯТ
НА ВСИЧКИ ОБЩИНИ В КОИТО ЖИВЕЕ БЪЛ
ГАРСКАТА НАРОДНОСТ И НА ОБЩЕСТВЕНО- 
ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ЧЕСТИТИ

29-ноември-Деня на Републиката29 НОЕМВРИ-ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА

ГОСТИЛНЙЧАРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
„БАЛКАН"

в Димитровград »СВ0Б0ДА«
ПРЕДЛАГА НА ГОСТИТЕ ХУБАВИ ЯСТИЯ, 
ПЪРВОКЛАСНА СКАРА И ВЕЖЛИВА УСЛУГА 

V В СВОИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ КАТО ИМ конфекция
ДИМИТРОВГРАД

ЧЕСТИТИ

ДЕНЯ РЕПУБЛИКАТА

ПРОИЗВЕЖДА МЪЖКО, ДАМСКО И ДЕТСКОКОМУНАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ
„УСЛУГА"

в Димитровград

ОБЛЕКЛО ПО ДОСТЪПНИ ЦЕНИ.

ЧЕСТИТИ
на потребителите навред 

из страната празника на 

Републиката. Граждани, 

купувайте облекло в 

нашите магазини.

ЧЕСТИТИ

НА НАСЕЛЕНИЕТО

ОТ ДИМИТРОВГРАДСКО ПРАЗНИКА НА

Републиката - 29 ноември с 

пожелиния за нови успехи.
Страница 16.
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1

мебелно предприятие „ВАСИЛ ИВАНОВ - ЦИЛЕ“
ДИМИТРОВГРАД

ПРОИЗВЕЖДА ПЪРВОКАЧЕСТВЕНИ 
И СПОРТНИ ЗАБАВИ РЕКВИЗИТИ

МЕБЕЛИ

*■ т III?:I

1 I
1 I

!ЧЕСТИТИ V4'
}Л-

НА СВОИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 29 НОЕМВРИ —

! ря НА РЕПУБЛИКАТА 1
I
1

1 ■

ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА ССРН В ДИМИТРОГРАД
1I ЗДРАВНИЯТ дом 

В ДИМИТРОВГРАД
1честити
I
I

1 на населението от Димитровградско

I Деня на Републиката—29 ноември
I
IЧЕСТИТИ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ДИМИ

ТРОВГРАДСКО ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА 

— 29 НОЕМВРИ. Съюза на борческите организации в Димитровград |I
I=

1 ЧЕСТИТИ

НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ И НАСЕЛЕНИЕТО ОТ 
ДИМИТРОВГРАДСКО ' IДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА 

ОБЩИНСКОТО СИНДИКАЛНО ВЕЧЕ В ДИМИТРОГРАД |

( Общинската скупщина 

в Димитровград1
ЧЕСТИТИ
НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ И ГРАЖДАНИТЕ НА 
КОМУНАТА С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА

МНОГО
СТРОИТЕЛСТВО КАТО ИМ ЧЕСТИТИ

29 ноември - Деня на Републиката

1
ЧЧЕСТИТИ

НА НАСЕЛЕНИЕТО 
ГРАДСКО

УСПЕХИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО
ОТ ДИМИТРОВ-

, I

1

I Деня на Републиката и 

30-годишнината 

от въстанието

Земеделската кооперация в Долно Тълмияо

1 честити
своите потребители

I
1I на

В СОЦИА-ПОЖЕЛАВА УСПЕХИ
строителство. 29 НОЕМВРИ - ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА 1| КАТО ИМ

= ЛИСТИЧЕСКОТОI 1
.............................................. """""....
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фабрика за гумени 

изделия — Пирот
Деня на Републиката и 30-годишнината от въстанието

........................... .. ............................................ ..

IIР1го»1 =
Iз

3 IЧ Е С X И X И
СВОИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И НАСЕЛЕНИЕТО 

ОХ ДИМИТРОВГРАДСКО

=|
§НА= =
=Г

1I
1
1 =
ЙНШШМШ1ШНЖ1ПШШШШШНШ1ШШПШ1....................................ШПН11ННН111Ш11НПНИ1ПШ»«||................ 1......ШИК.............. ........ ....... ...

1 51§ 3I *„АНГРОПРОМЕТ“
предприятие за внос и износ — Пирот

*
*
§1 5
5
5
$5I *55I 5КОЕХО ИМА СВОИ МАГАЗИНИ И В ДИ1МИХ РОВГРАДСКО §
$I §51 Ч Е С X И I И
5I $
$НА НАСЕЛЕНИЕХО ОХ ДИМИХРОВГРЛДСКО, 

БАБУШНИШКО,

БОСИЛЕГРАДСКО И СУРДУЛИШКО

$
I $

$1I
I\ Деня на Републината 

и 30-годишнината на въстанието

11111111111111111111111111111111111111111!11Ш1Ш1111111111111111!И1!11И1111111Ш11111111Н11!11Н111[111 = ^ I §
§I 5 &
§I $
** *

5I !
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I

1

Санаториум 

за гърдоболни 

Сурдулица„ЗВЕЗДА“ 1
I

търговско предприятие 
на едро и дребно 

Сурдулица

1
I1 »ЕДИНСТВ0« = IЧЕСТИТИЕе

I НА ВСИЧКИ ЧИХАХЕЛИ НА „БРА 
ХСХВО” В СХРАНАХА, КАКХО И 
НА ВСИЧКИ ЗДРАВНИ ОРГАНИ

ЗАЦИИ ЗА БОРБА ПРОХИВ ТУ- 
БЕРКУЛОЗАХА

БДБУШНИЦАе
|
= самостоятелна организация на сдру- 
| жения труд

1 |!
НА СВОИХЕ УВАЖАЕМИ ПОТРЕ- 
БИХЕЛИ И ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ

|
|
1

I
ЧЕСХИХИ

на своите производители — Iкооператори
| ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАХА

ЧЕСХИХИ

29 ноември 

Деня на Републиката
I
|
1
1

= с пожелания за още по-добри успе- 
| хи. Главна ориентация на „Един- 
= ство"

I

1
29 НОЕМВРИ —

ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАХА_ е говедарството, производст-
| вото на фураж и земеделието.
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