
Емисията за българската напогтплт започва с работа... списанието „Мост^ и печата
нето на отделни издатая на 
български език това е нова 
културна придобивка на бъл 
гарската народност в Югос
лавия. Десетки публицисти, 
научни работници вече обна 
родват свои трудове, а Из. 
дателството „Братство“ еже 
дневно подобрява своята ра 
бота на културно поле, ин
формативната дейност в 

Ниш, на български език по 
мнението на другарката Ла
тинка Перович, трябва все

АучН още една подкрепа, си
лата и мощта на радиовъл
ните. С това се потвържда
ва линията на Съюза на ко
мунистите, която се застъпва 
за засилване на културата 
на народностите в СР Сър
бия и осъществяване на де
ло конституционните права 
на народностите.

Първите крачки на нова
та редакция ободряват.

Редакцията на „Братство“ 
им пожелава успех в рабо
тата.

„Напред другари, смело“!
0 ТАЗИ революционна 

работническа песен, с 
чиято хубава мелодия 

в началото на това столетие 
българските и сръбските ра
ботници започнаха съвместна 
борба за своето освобожде
ние от игото на капитализ

ма и фашизма, започна да 
работи новото предаване за 
българското малцинство в 
Югославия по вълните на 
Радио Ниш. Всеки ден (14— 
14,15 и празнично 9—9,15) на 
селението от българската на 
родност ще може да слуша

за своите успехи и победи в 
социалистическото строител
ство, 
свой

да се 'информира на 
език за вътрешните и 

международни събития.
След 25-годишшшата 

печата („Глас на българите , 
„Братство“ и „Другарче”,

на

БратстВо
» ВЕСТНИК И А БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В С»Р ЮГОСЛАВИЯ! »
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Нашият коментар

ДИЛЕМИ ЗА НЕРАЗПРЕ- 

ДЕЛЕНИТЕ СРЕДСТВА 

В БЮДЖЕТА
ЙОСИП

БРОЗ

титобщинският бюджет в Димитровград тази го
дина разполага с около 400.000 динара нераз- 
пределени средства. Този факт беше доста

тъчен да се появят различни мнения относно целите 
за които трябва да се изразходват. Едни са на 
ние, че тия средства принадлежат на предприятия- 
та и трябва да се внесат в общинския резервен фонд 
за интервенции. Други са на мнение, че по-голяма

от данък оборота

0
ме-

част от тези средства произлизат 
на дребно, който плаща потребителят и тряова да 
се дадат за строеж на канализация в града.

От какво изхожда второто мнение?
В бюджета за 1970 година имаше 370.000 динара 

неразпределени средства, които по решение на Об
щинската скупщина бяха внесени във фонда за еле
ктрификация. Именно тези средства послужиха ка- 

електрификацията в Димит-

XXI Заседание на Председателството на СЮК

«Работническата класа не 

може да се дели по репуб-
тя е югославсна«

Тито:
дане^о същия начин сега се иска да се започне с 

канализация в града, която вече 
сериозен проблем. На много

се изливат на повръхно- 
опаснот от зараза. От дру 

към 6.000 жители, 
и без канализа-

изграждането на 
няколко години е 
ста пълните септични ями 
стта и заплашва сериозна 
гг» страна Димитровград 
доста предприятия и учреждения 
ция ще живее в постоянна опасност от зараза.

Според сметките само за изграждането на п р- 
фаза на канализацията ще са необходими око

ло 5 милиона динарГ а за нейното окончателно 
10 милиона динара. Тази огР°“а*)а;[“а

ме-

вече има ПИКИ
ЗА ИДЕЙНАТА КРИЗА В 

СЮК
вата Председателството на СЮК заседава на 1 и 2 д<жсмпри 

тази година и разгледа актуални въпроси за идсино-по 
ли™ческто положени? в Съюза на югославските комуни- 

заключителпа реч изнесе пред- 
Тито. В заключителната реч 

за положението в

2сВможеада се обезпечи без кредити 
Обаче е н^разпределените 400.000 динара в бюджета 

постъпленията от местното самооблагане, които постъпленията ^ ^ динара ГОдИшно, могат
банката за изграждане

„ ... Считам, че в Съюза на 
югославските комунисти съ
ществува идейна криза, 
не датира от нашите подго- 

на съществу- , Товки за промени на Консти

сти. Уводно изложспис и
на СЮК другарятч с

възлизат на около 
да се получат кредити
“ ^“Гд^рТГГнТпТави така да се по- 
улесни населението?

ссдатслят
той обстойно разгледа

изтъкна нуждата от

Тянякои въпросиот единство между югослав
СЮК, като 
ските
ващата идейна криза и 
та работа.

няподи и народности, от премахване народи и « диа наооки за „о-иататъшна . туцията и приемане на аман 
дманите, но от по-отдавиа. От 
давна ние вървим към тази 
идейна криза. Отдавна в пре 
сата започнаха да се явяват 
различни писания с ревизи- 
онистичии становища и отри 
чащи марксизма, маркистка 
та наука, а ние не отговаря 
хме на това. Защо? Бяхме 
много спокойни, 
че това не може да попречи

Д. Йотов

български зеки
приСАфилософския факултет 
в Ниш за обучение на необхо 
димите кадри за училищата.

Също така се подчерта, че 
трябва да се осигури повече 

български

Употребата на майчин език
в обществено-политическия,

живот и учебно 
комуната бе тема

ЗА УПОТРЕБАТА НА РОДЕН 

ЕЗИК В Б0СИЛЕГРАДСК0 

НЯМА ДИЛЕМИ

и културен 
то дело на 
на вчерашното съвещание на 

на обществе
на ня-

литература на 
озик за училищата.

На съвещанието бе опрове 
ргано писането на коренспо 
идеята на „Политика” Миле 
Пешич от Враня, че българ 

народност в босилегра 
дека община не иска препо
даването в училищата да

майчин език. В след
ващия брой — по-обширпи

ръководствата 
но-прлитическите и

трудови организации. На 
се констатира,

считахме,
кои
съвещанието 
че по въпроса за прилагане
то на ез*/ка, в тази комуна 
няма никакви дилеми.

на нас и на нашата самоуп 
система. Мислех-равителна 

ме, че в нашата демокрация 
така да се работи и

■ готови да препода 
майчин език. Същата 

изрази и общинс-
мназия са 
ват на 
готовност 
ката администрация.

Съвещанието заключи, съ
бранията и разискванията за 

да се провеждат на 
Бе повдигнат 

и въпроса за формиране на

скатаСърбия трябва^даНаис изиците в
се проведе до 18 април

налага се да се па 
подготовки и ДВ се 

мате

може и 
говори. Не

стаза-ще има трудности,
1054 година насам 

община-

предприемахметина 
щото от
администрацията 
та се води на сърбохърватски

година
правят ва на никакви мерки, а аз считам, 

че отдавна е трябвало да ги 
Как се стигна

в необходимитесъздадат 
риални условия.

На съвещанието
босилеградската ги

материали. предприемем.напред 
майчин език. (НА 3 СТГ\)се подчер В. В.език.

Обаче, с оглед, че законът 
за равноправна употреба иа та, че в



йиата готовност ла йзтрбе 
до окончателната победа, 
всичко да подчини на инте
ресите на освободителната 
война, да живее и да се тру
ди и ла се бори във военни 
условия.

които стояха пред 6р- 
народна власт, а 

бяха от съдбовно зла- 
по-нататъшния ход 

— изиълня-

АаИИ, 1 
галите 
които

Към 30-годишпйната от въствнието на

чение за 
па революцията,

скоешдитб и младежигМладежта в революцията ваха
те.

б ъде- 
— бе- 
която

„Нашето бъдеще ще 
дело на нашите ръце“ 
шз главната поръка, 
г/роличаваше от Конгреса и 
цялата борческа младеж в

на Пар-Под ръководство 
тията в пародоосвободител- 
ната борба се пристъпи към 
идейно и организационно ук 
реггаане на младежкото двн 
женис. Още в първата годи- 

войната се създаваха

са навсякъде.син, лапали 
По улиците на Белград, .Заг
реб, Любляна, Сараево, мо- 

Сплит и други градо- 
Огнсни

„Когато тръгват на борба хората, войската, ко
нто държавата с създала, възрастните — 
о мълг към своето отечество, 
дълг на всскн гражданин н патриот. Но когато без 
мобилизация, доброволно, деца. на дванадесет, че
тиринадесет, петнадесет и шестнадесет години тръ
гнат не, борба, знаейки че в нея са постигнати’, то
гава това е свръхчовсшкн героизъм на младите хо
ра, конто жертвуват себе си, макар че още не са 
навлезли в живота — за щастието на бъдещите по
коления“.

товп1 им 
тогпвп това е стар,

вс ехтяха гърмежи, 
езици обхващаха неприятел
ски гаражи, автомобили, 
складове па боеприпаси, бул 
ки за вестници, но степите 
осъмнаха ежедневно лозун
ги, които зовеха па борба 
срещу неприятеля ... Постоя 
пно ставаха убийства па не- 

воспоначалпици. Оку-

ГОгославия.
на наантифашистки младежки съ 

— местни, общински, о- 
колийски и областни, и иок- 
райнински — почти във вси-

Ботолк>б Илиев
юзи

Димитровград
меки
шггор7»т отговаряше -на това 
с прилагано на пай-жестоки 
насилия е цол Ла задуши 

Революцията Разискване по
конституционнитеамандмани

БОРЧЕСКИТЕ, революцио
нните п свободолюбивите 
традиции на младежта изра 
зени в мартовските събития 
н фашистката агресия сре
щу Югославия, дойдоха до 
пълен израз в подготовките 
в началото и по време на 
освободителната борба в К> 
гослайия и народната рево
люция. На зов на Партията 
за организиране на въоръ
жено въстание от 30 000 ско 
евцн, колкото бяха в наве
черието на въстанието, към 
15 000 души, а . заедно с тях 
н хиляди млади патриоти по 
стъпиха в партизанските ре
дове. Младежи и девойки

подвиг на нашия млад пар
тизанин заслужава иай-голя 
мо признание което заслужа 
На едни герой“. Л колко ли 
такива известни и неизвест
ни герио е имало? Имаше 
ги навсякъде — и на фрон
та, аг в тила, и в окупирани
те градове, заицото борбата 
беше жестока я страшна. 
Трябваше на всяка крачка 
да се преследва неприятеля: 
в бункера; в окопа, зад жи
ците, в тила. А младите бя-

дпмженпето. 
беше иеуиищожмма, а бор
ческият дух па 
все по-силен. Докато на авгу 
стовския вятър се люлееха 
телата па обесените болград 
ски патриоти на Теразии, 
младежите от Белград отпра 
виха следното възпаиие:
„ ... Но покорност, -но пла
менно желание за отмъще-

младежта

Утре в Димитровград ще 
се състои заседание на Об
щинската конференция 
Социалистическия съюз. На 
дневен ред са разисквания 
по промените в Конституци 
та на СР Сърбия, критерии
те за избор на членовете на 
Републиканската конферен
ция на ССРН, проекта на ре 
шението за вътрешната ор
ганизация на местните орга 
низации на Социалистичес
кия съюз в общината и др. 
актуални въпроси.

Уводна реч по конститу
ционните алгандмани ще из 
несе председателя на Общин 
ската конференция на~ССРН 
в Димитровград ИЛИЯ ПЕТ 
РОВ.

ние, ме умиране — по още 
по-пепримирима борба про
тив омразния чужд ярем....“ 

В тила иа фронта, на осво 
бодената територия, младеж 
та беше главна опора на ре
волюционните органи на на
родната власт. Работеше се 
непрекъснато и организира
но. Всичко ставаше под ло
зунга: „Всичко за форнта — 
всичко за победата!“ Тряб
ваше да се мобилизират но
ви бойци, да се събира хра
на, облекло и санитарен ма 
териал за Народоосвободите 
лиото движение, трябваше 
да се намери подслон за ра
нените, да се оборудят бол
ниците, да се намерят бол- 
ногледачки за фронта, да се 
намерят куриери; също тря
бваше да се организира об
работка на земята, да се при 
бира реколтата, да се орга
низира културно - просветна 
та работа и забавния живот 
в тила. Такива и подобни за

на
ха тези, конто носеха глав
ното бреме на всичките те
зи активности. От техните 
редове се създаваха безстра 
шни днверсантскн и ударни 
групи. Рушеха железопътни 
линии, мостове, дигаха във 
въздуха цели композиции с 
неприятелски войници. Таки 
ва и подобни акции, а има
ше такива безброй, караха 
неприятеля да бъде несигу
рен и неспокоен. Младите 
патриоти, предвождани от 
членовете на Партията и 
СКОЮ, бяха главни органи
затори и изпълнители на 
множество смели акции в 
окупираните градове. Малко 
са градовете в Югославия в 
които след възванието на 
Партията на въстание

Иво Лола Рибароставяха домовете си, учени 
ческпте скамейки, плуговете 
н фабриките — и без оръ
жие — почти с голи ръце, 
с;> включваха в бойните ре
дици. . Често непълнозрели и 
неопитни в ръкуване с оръ
жие, те наскоро ставаха без 
страшни бомбохвъргачи, о- 
питни картечари, отлични 
разузнавачи. Те на дело пот 
върждаваха, че героите не 
се раждат, но се създават в 
борбата. Но за такава бор
ба, героизъм и самопожер- 
твование бяха необходими 
вдъхновения, а тях те ги на
мираха в правдивостта на 
борбата, в желанието да се 
разруши старото и да се 
създаде нещо ново и по-ху
баво — национална и социа 
лна свобода и независимост 
на югославските народи. Гла 
вният състав на бойците в 
НОВЮ съчиняваха младежи 
те. Те съчиняваха и цели чети 
и ударни батальони. От тях 
мнозина се закалиха и ста
на опитни командири и ко
мисари по-късно. Още от пъ 
рБите дни на

чки краища на страната. С 
цел да се създаде една общо 
югославска младежка орга
низация, която и в организа 
ционно отношение да отразя 
ва вече осъщественото бор
ческо единство на .младежта 
на всички наши народи, по 
почин на Партията и СКОЮ 
— от 27 до 29 декември 1942 
година в Билеча се състоя I 
конгрес на Обединения съ
юз на антифашистката мла- 
деж в Югославия. Конгре- 
сът беше голям преглед на 
борческите и трудовите ре
зултати на младежта, на не

да не
са започнали веднага да дей
ствуват младежите. Органи
зирали са саботажи, дивер- М. А.

Яйцв-град на ражда
нето на нова 

Югославия

евн от 22 до 25 август, превзе Бугойно. С превзе- 
мането на този град бе довършено освобождение
то на долината на Върбас от извора до Баня Лука.

До края на август бе освободена 
Босненска крайна (Гламоч, Ливанско 
Мърконич град) а разбитите 
в Книн.

почти цяла 
поле, Яйце и 

четници се изтеглихавъоръжената 
борба младежите * проявиха 
нгбивало геройство и само
обладание. За едиц 
пример говори и Бюлетина 
на Главния щаб на НОПОЮ 
от 10 октомври 1941 година, 
в който между другото 
ше: „Изказвале пълна 
ла на партизанина — 
деж, който в сражение с ге
рманските фашистки окупа- 
тори при Ягодина убил със 
шмайсер 11 фашистки вой
ника и 7 наранил. Този смел

Така около древните стени на Яйце започнаха 
нови боеве. Партизаните с атака превзеха града 
Яйце ое освободено, и не само това: то стана се
далище на освободената територия, център от кой
то наи-внешето военно и политическо ръководство 
на народоосвободнтелната войска ръководеше действията. .. ^ м

Йосип ьроз ТитоаМИРаШе . ВърХОВНият комендант

такъв

пи-
похва

мла- Споменът за тази година в Яйце днес пази ед
на бивша училищна сграда на десния бряг на Пли- 
ва. Тя се намира под хълмовете 
стоянно оглежда в бистрите води на тази 
ска

и лицето си по- 
планин- 

, днесрека. Именно в тази едноетажна сграда, 
музей (Дом на Антифашисткото вече на народното 
освобождение на Югославия), 
посетителя с героичното минало, е прокламирана 
Републиката...

А вече през ноември 
ти-представители на всичкисъщата година, 142 делега- 
разявайки тяхното желание. “ „“та^сгра 
ликата^”™ бРЯГ На Плива’ провъзгласиха Репуб-която вдъхновява

БРАТСТВО 
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРС
КАТА НАРОДНОСТ В 

СФГ ЮГОСЛАВИЯ 
Излиза' всеки петък 

Урежда редакциона колегия 
Директор,

главни и отговорен, редактор 
АСЕН ЛАЗАРОВ 

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

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

друштвено книговодство 
Нар. банка Ниш. 

Печатница „Вук Караджич“ 
Ст. Паунович 72 — Ниш

Тогава се роди нова Югославия.
Но време на историческото заседание Яйце за

щищаваха храбрите пролетарски части На Народо-
тнзанскпТ11яНаТа войска- Ьдна от специалните пар- части за охрана беше и Дванаеста кра- 
™ка бригада с известния комендант, народния ге- 
лт.™* ^ Мечава. Дванадесета краишка бригада 
А^жеше позициите към Котор-Варош. Пред тех- 

ите позиции бяха германци, усташи, четници.

КЙЯЙй “Г““"
^^Аувременно стигна и нова телеграма: 

тел НО ^ бригада да заеме позициите — жела- 
в 6а?альоните0!ВеТ:е Щаба На бр™та да бъдат

Комендантът Петар Мечава 
рудниците: — Случва 
лико!...

Това започна през август 1943 година. Както 
и някога през славната история,' водеше се жесток 
бой за Яйце.

. На 23 юли Върховният щаб с Първа 
ска бригада тръгна от 
дна Босна и през началото

пролетар- 
източната страна към запа- 

- на август стигна в сре
дна Босна, а в западна Босна изпрати Първа про
летарска дивизия (без първа бригада). Нападения
та на партизанските сили бяха 
брите партизански борци биеха 
чка.

незадържими. Хра- 
врага на всяка краа по-

След нападението на железопътния__ „
раево Мостар и Сараево—Травник, главната 
на Пета краишка дивизия 
Босна и на 6

възел Са- 
част

се прехвърли в западна 
август влезе в Горни Вакуф. След 

това с частите на Първа дивизия, след жестоки бо-
тихо шепне па сът- 

се нещо необикновено, ве-
\Страница 2

БРАТСТВО ■ 10 ДЕКЕМВРИ 1971



-----^седание наПрезидиума на СЮК
различни националности. Ра 
ботническата класа 
по повеча причини, особено 
идейни, и в никакъв случай 
не може да се допусне тя да 
се преброява, 
въпрос, например, за заемане 
на работна ръка. Искам 
кажа, че работническата кла 
са не можем 
по републики, тя е югослав
ска. Обаче тя е на първо мя 
сто решаващ фактор в сво 
ята република и такава тря 
бва да става все повече. Тя 
трябва да бъде най-важният 
фактор на властта в републи 
ката, както и сега бе каза
но. На работничечската кла 
са ние много обещавахме, ма 
лко от това сме изпълнили. 
Затова по-енергично трябва 
да оживотворим точно ония 
амандмани, които се отнасят 
до работническата класа”.

които не са съгласни с така 
ва система, със страданията 
и с положението на най-бе 
дните части на обществото. 
Ние трябва не само да гово
рим така, но и да действува 
ме, та за недемократични де 
йствия против нашето соци
алистическо устройство да 
не могат да се очакват демо 
кратични постъпки към но
сителите му. За мене такава 
постъпка е демократична и 
революционна. За защита на 
нашето социалистическо ра
звитие от всички възможни 
покушения следва да употре 
бим всички средства, които 
иначе са приети в сегашния 
цивилизованен свят, а за то 
ва никой не би могъл да ни 
прави забележка”.

Другарят Тито след това е 
говорил за по-нататъпната 
демократизация на единство 
то на нашите народи, изтък 
вайки че приетите решения 
в СЮК трябва да бъдат об
що задължение за всички па 
рт’/йни членове, които тряб 
ва да ги провеждат неотклон 
но и последователно. Говоре 
йки за студентската стачка 
в Загреб той изтъкна, че та
зи проява ни е изложила о- 
собено в чужбина, обаче ра 
ботническата класа се е по
несла достойно и не се е да 
ла да бъде въвлечена. Той 
съобщи, че има доста инфор 
мации, че в тази стачка има 
пръсти от чужбина.

е идна

ТИТО: „РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА НЕ 

МОЖЕ ДА СЕ ДЕЛИ НА РЕПУБЛИКИ 

ТЯ Е ЮГОСЛАВСКА“

когато става

Да

да разделяме

(ОТ 1 СТР.) за да се осигури на младеж 
до тази идейна криза? Стиг та правилен път за разви- 
на се поради неразбирането 
на различни антисоциалисти 
чески прояви, на различни 
антимарксистки статии и ра 
зисквания. Пред носа ни се 
организираха' различни сим- 
позии с различно естество, 
като ония в Корчула, в Нови 
Сад и прочее”.

само се говори за политичес 
ка работа — 
стигне далеч.

а няма да сетие.
Др. Тито каза: „Какво 

направили досега? Не 
отстранили нито един човек. 
В 'Белградския 
например точно знаехме кой 

известните 
студентите, а 

те са и сега по местата си ...
Това важи за всички среди 

у нас. За нашето съдопроиз 
водство и прокуратура. Мно 
го често те се държат за ра 
зпоредбите като „пиян за 
плет”. Въртят разпоредбите 
и винаги намират онова, кое 
то освобождава виновника, 
а не се вижда онова, което 
е противно на социалистиче 
ското развитие. Бих обичал 
да видя колцина сме махна 
ли от тези места, зарад тях
ната слаба работа, не искам 
да кажа неприятелска, оба
че най-малкото — много не 
социалистически основана. 
Такива ни пречат да разчис 
тваме положението и да по
пречим на действията на ан 
тисоциалистическите елеме 
нти.

сме
сме РАБОТНИЧЕСКАТА КЛА

СА Е ЕДНА
университет

гДр. Тито изтъкна, че всич 
ки документи на горните ръ 
ководства трябва да бъдат 
достояние на всички парти
йни организации и да влязат 
в кръвта и месото на хората, 
защото това ще даде възмож 
ност за марксистко възпита
ние на нашите кадри. Гово
рейки за работническата кла 
са в Югославия, той изтък
на, че тя е една.

„Имаше тенденции, 
той, че работническата класа 
трябва да бъде включена в 
национални рамки. В Юго-

е предизвикал 
брожения на

Другарят Тито спомена, че 
там се е разисквало за раз
лични идеологии, обаче най 
малко за прилагането на мар 
ксизма в днешните процеси 
на социалистическото разви 
тие в Югославия и в света.

идейно - политическа

ЗА ЗЛОУПОТРЕБЯВАНЕТО 
НА НАШАТА ДЕМОКРА
ЦИЯ

„Много се злоупотребява 
тази наша демокрация. Съг-

Тази
криза има редица източни
ци. Марксисткото образова
ние в университетите е сла
бо, в средни училища — ед 
ва ли по-добро. В универси-

ласен съм да имаме още по- 
Обаче

каза
голяма демокрация, 
към противниците, които де 
йствуват против демократич 
ната общност, трябва да сеславия обаче работническата 

класа е една — работническа 
класа на цяла Югославия. 
Не само защото е смесена, 
че в Сърбия, Словения, Хър
ватско и в другите републи 
ки заедно работят хора от

предприемат ония мерки, ко 
ито ще бъдат най-ефикасни 
даже и административни, 
много страни, които се счи
тат за демократични в затво 
рите се намират много хора,

тетите младите се срещат с 
всички идейни носители на 
онова, което е в. противоре
чие с нашето социалистичес 
ко развитие. В лекциите по 
икономия, марксизъм и дру
го се смесват различни насо 
ки — и марксистки и буржо 
азни. Това обръква младите 
хора.

„Нашият социализъм се

В

Не ме разбирайте 
другари, Аз сега не съм да 
се повтаря старото, не , съм 
само за административни ме 
рки. Обаче ние трябва да' си 

с тях. Не съм за

лошо,

РЕШЕНИЯ
НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЮК

развива при много трудни 
условия, влияят му различни 

обаче не винаги- в
служим и 
компания, но трябва във все 
кидневния печат, в нашия ко 

- който

среди,
желаната от нас посока, а в 
противната. Това ни го пока 

загребският случай. Та 
нещо имаше и по дру 

ги места и ще - се проявява 
време. „Всичко

мунистически печат,
е много слаб, яс-за и 

кова
считам, че
но, предварително да кажем
как трябва да се носим с те 

контрареволюционни про 
нашата страна”.'

родности и на единството в 
Съюза на югославските ко
мунисти.

Председателството посочва 
отговорността на комунисти
те, които работят в органите 
на властта без колебание да 
прилагат 
разпоредби и да предприемат 
законни мероприятия против 
всичкчи отделни лица и гру 
пи, които действуват против 
свободата, равноправието, 
братството и единството ■ на 
народите и народностите и 
против самоуправителното со 
циалистическо движение. Съ 
щевременно Председателство 
стта от колебания в борбата 
то предупреждава за опасно 
с неприятелските сили и с 
анархо-либералните тенден 
ции в Съюза на комунисти-

още дълго
това може да се махне 
университетите. Председател 

СЮК и Централни 
на СК имат сили 

въпроси,

На заседанието се конста
тира, че шовинизмът взема 
все по-голям размах и пред 
ставлява преден отряд и ос
нова за мобилизиране на ан 
тикомунистически, 
моуправителни и особено на 
бюрократическо-технически
сили.

__ зи от яви в
На 21-то заседание на 

Президиума на СЮК, което 
се проведе на 1 и 2 декем
ври в Караджорджево, се 
говори за актуадни въпроси 
на идейно-политическото 
ложение

Тито след товаДругарят 
каза, че трябва да се пред- 
приемат мерки, защото ако

ството на 
те комитети 
да разрешат тези антиса-по

в СЮК. конституционните
слово подне- 

на СЮК 
Тито. Президиумът

Встъпително 
се председателятоживен,

дата на Културния до»и'„ ° и'патроли на все-
торическото заседание. Часовои 1
ки ъгъл, във всяка улица.

Подкрепяйки оценките 
политическото положение в 
СР Хърватско и за активно 
стта на Съюза на комунисти 
те в Хърватско, които на за 
седанйе изнесе другарят Ти 
то, Президиумът изтъква пъл 
ното доверие в Съюза 
комунистите в Хърватско и 
в неговия Централен коми
тет, че ще преодолее същест 

колеба-

задругарят 
изцяло подкрепи оценките и 
становищата на другаря Ти- 

неговото изказ 
съставна част на 

това заседа-
то и приема 
ване като 
решенията на 
ние.Вечерта на ”°зи^наАесета дивизия и едвам 

вич, комендант наЕди яйце ще започне Вто- 
тогава бойците Разбира се, те не знаеха
рото заседание '«А^^Гт но бяха сигурни, че 
какви решения ще се 
ще бъдат исторически.

чки краища на Ююсалв:ия _истигат и приягел- 
тив окупатора. Започнаха А при защото истииата 
ски чуждестранни воеш започна да про
за Народоосвободителнат а^гославИя.

извън границите на

наМакар че челед 17 заседа
ние на Президиума се стиг
на до засилена идейно-поли 
тическа дейност в Съюза на 

и бяха постиг- 
значителни резултати, 

констатира, че

ващите трудности, 
мия и известни отстъпки, но 
отношение на идеологически 

политически акции Про

комуниститече партизанските 
свободно нати

Президиумът 
в последно време се изостр
ят дадени политически проб 
леми, а аитисамоуправител- 
ните и антисоциалистически 
сили засилват натиска върху 
нашето социалистическо

те.от те и Председателството на СЮК 
подччертава своята отговорно 
ст и отговорността на централ 
ните комитети на Съюза на ко 
мунистите в републиките и 

комитетите в покрайнини 
създаването на по-бла

тив национализма от всяка
къв вид и против антисамо- 
управителиите 
ки и политически тенден
ции, които се прикриват с 
национализма. Само с ефи
касна
борба, при пълна активност 
и отговорност на комунисти 
те и

идеологичес

об- н а
щество.

Натискът на тези сили е 
на зна-

те за
гоприятни политически усло 
вия за функциониране на ус 
тановените с Конституцията 
демократически институции 
на обществото и на система- 

договоряне, за по-бър 
зо разрешаване на системни 

други висящи въпроси 
от развитието на обществото, 
за превъзмогване на мудност 
та в разрешаването на икона 
мическите проблеми, както

идейно-политическаниква и
Бойците здраво

заледените пушчнистискат частично последица
идейно-политически 

колебания в СЮК съпровож 
от явления на лидерс- 
фракционна дейност^ 

чужди идей- 
схващания 

към'

ръководството на Съюза 
комунистите на Хърватс

ко, може да се осигури успе 
шио преодоляване на трудно

чителнидула. Яйце се създава
Лт/гашо чу ли? Нощес В 

Република... -' говорят един на ДРУ ■
надани

та натво,
проникване на 
но-политически
в СЮК и небдителност 
носителите на национализъм 
и всички противници на са- 
моуправнието. Затова и ди
леми за способността на 
СЮК да изразява интереси 

класа

Един боец разказва: стите. те инаТито и партията и тръгнах 
войната работех в Шитара и^беше 

как държавата ще се нари\ ^ А(>.
започнаха да убиват.. ^ 

едно какво оце бъде устроист

Същевременно бе изтъкна- 
пълната отговорност на— Бях чул за та и

всички югославски комуни
сти и преди всичко на цен- 

комуните в репуб
ликите и в комитетите в по 
крайнините, всеки в своята 
среда да поведе решителна 
идейно-политическа акция 
против антисоциалистически 
те явления, за по-нататъшно 
развитие на самоуправление 
то, укрепване ролята на ра
ботническата класа, укрепва 
не на братството и единство 
то на всички народи и на-

войиа. Преди 
ми все едно

усташи, германци 
га вече ле ми е ®се

нашата държава.

тралните по-последователното
провеждане на прорамата и 

политика на Съ 
комунистите. Бе за-

доха и за
те на работническата 
и на народа и тенденции Съ 

комунистите, Социа
вото на 1 на приетатаБойците из-

- "Гя»г°..кДг,п,
федеративна

-юзът на 
листическия съюз и другите
обществено-политически ор
ганизации да се заместят с 
така наречени движения, ко 

внасяше смущения в ре 
на Съюза на комуни

хоза на
ключено основните станови-

иа то-ща от разискванията 
ва заседание да послужат за 
подготовка на втората кон
ференция

ха другарите
ле Тито, нашият комендант,

нова, братска, равноправна,
ето 
,довете 
стите.

на СЮК.дена е 
държава..." (СЛЕДВА) Страница 3
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Лолнолюбатска хроника\

30 тона гумени нишки 

за износ Голяма нужда от здравна станция
та ллравствена общност, и- 
циятивата на комунистите 
ОТ долнолюбатския район 

може да се реализира-

те на «гаражно н разходи 
дането с 50'’/».

При положение, че се раз 
чнта и на известна помощ 
от страна па Републиканска

Па заседанието на местна
та партийна организация, ко 

от Църпощина,СПОРЕД сключените вече догоиорп 
края на годината фабриката за гумени нишки 
па индустрията за гумени произведения „Гп- 
гар“ в Димитровград ще изнесе на чуждестра 
ниин пазар около 30 топа гумени шцпкп. Най- 
голямо количество ще бъде пзпеесио в изто
чноевропейските страни. А° края па година
та гази фабрики иде изнесе стоки па стойност 
от 10 милиона динара, което е с 18 па сто по-

към игомунистите 
Дукат п Долна Любата де- 
айло разгледаха състоянието 
и проблемите па здранстпс- 

иа тоя район. От заседанието па ОС в Босилеградпата защита 
Във връзка е това се изтък
на, че в тези селища здрав- 

защпта е особено сламата
бо организирана. Именно в 
районна по работи мито ел- 

злравма амбулатория. На 
петима, такава формално съ

Разгледани конституционните 

амандмани
вече отколкото миналата година.

Същевременно фабриката за изработване 
фолпп, гумиран текстил и обувки е 

планирала с 200 работници да осъществи ги
на стойност от 100 ми

на смее,
па

Д1 НИНО пр0113ВОДСТВО
лиана динара. Тъй като всички работници п- 
мат необходимите квалификации, очаква 
тазгодишният план на производство и оборот

ществува, обаче населението 
по помпи кога последен път 
в пея е идвал лекар от По-

комуната спорел де- 
баланси. 

много
внимание задели- 

анализа за финал- 
дейиост на органите 

на общинската администра- 
пия. Именно тоя анализ ое 
изработен след като при ня- 
йои отборници се ое сьзда- 
ло уверение, че отделни ор
гани, финансиращи се от 
общидския бюджет, заделе
ните им средства за матери
ални разходи, не ползват за 
предназначената

И тоя път се констатира, 
че .между едни същи катего 
рии работници, но в различ- 

общински служби, имат 
различни лични доводи. То 
ва е главно последица на не 
съответно избрания крите
рий за разпределяне на сре 
дства за материални разхо
ди. Понеже в .много случаи 
те не се по.мзват за целта си, 
но за лични доходи, стига 
се и до такива разлики.

Това е още един упрек, 
че при разределянето на бю 
джета е необходимо да се 
държи сметка за намиране
то на правилни критерии, сп 
еииално при финансиране
то на материалните потреби 
на общинските органи и слу 
жби.

ции в
петмесечните 
Обаче отборииците

На петнадесетото съвмест-: 
заседание па двете кама 

ри ма Общинската скупщина 
в Босилеград бе разгледано 
проектопредложението 
К01 «ститу I (ИО! I пито

СТ Сърбия. По този 
I ювод отборииците 
обстойни разисквания и да- 

две предложения. Пър- 
до мястото

се им
по

. сплеград.
По такъв начин е доведе

на под въпрос спешната и 
ефикасна здравна интервен
ции, а особено сега през зи
мните месеци. Например, се 
до Дукат със своите 200 до
макинства през зимата поч
ти шест месеца е изолирано 
от света п по безпътното

по-гол я мода бъде изпълнен предсрочно.
ха върху 
совата

на
амандма-

пп па водихаОбезпечени средства за 

амбулатория в Трънски 

Одоровци
доха
вото се отнася 
и положението на икономи
чески изостаналите общини 
и светлината на република!! 
ските конституционни аман 
дмапи. Във връзка с това се 
предложи па такива общи
ни да се осигури равноправ 
по положение и равноправ
на база за обществено-ико

па махалите му едва е въз
можно да се пристигне п с 

Подобно

и.м цел.

положениекон.
през зимата е и с Църпощи-Заводът са социални осигуровки на СР 

Сърбия е осигурил 120.000 динара за строеж 
и оборудване на амбулаторията в Трънско О- 
доровцн. Очаква се, че този завод ще осигури 
средства и за строеж на амбулатория в село 
Смиловци.

През следващите пет години аце бъдат о- 
борудени н амбулаториите в Поганово, Иза- 
товцп н Долна Невля. За всички тези здравни 
учреждения ще бъде осигурен съответен сред 
номедицински персонал, докато по-големите 
амбулатории по селата ще имат и. лекари.

ница. иомическото им и политиче 
ско развитие.

С второто предложение 
отборииците на ОС в Боси
леград се залагат при полз
ването па водите, които са 
ог интерес за цялата Репуб 
лика да се търси и съгласие 
от общините, на чинто тери

Комунистите се залагат за 
възможно пай-спешно реша
ване па тоя проблем. За та
зи цел те предлагат в идна
та година в с. Долна Лю
бата да се построи здрав
на станция. На заседание 
то се изтъкна мнение, че 
местните общности на тези 
три села ще създадат усло
вия за изграждането на тоя 
здравен обект. По-точно 
казано, населението е гото-

тории се намират тези води. 
Защото, в много случаи, ка 
къвто е и с Босилеградска 
община, водите имат голямо 
п многостранно икономичес 
ко значение.

На заседанието бе разгле
дан и анализ за състояние 
то па стопанските организа

А.

1От вчера: В Ракита в. в.

Възобновена рейсовата 

линия Пирот — Висок II
*След едноседмично прекъсване на рейсовата 

линия Пирот—Висок, до което дойде, както казват 
от транспортното предприятие зарад лошия път, от 
вчера линията бе установена след разговорите в 
Пирот между председателя на Общинската скупщи
на ДИМИТЪР СЛАВОВ и представители на тран
спортното предприятие.

Дойде се до заключение една комисия да пре
гледа пътя и с помощта на Общинската скупщина 
в Димитровград и Горското управление в Пирот и 
с помощта на населението пътя да бъде оправен за 
да може да се подържа и през зимата.

Сегашното прекъсване на линията Пирот—Ви
сок предизвика много грижи и негодуваме от стра
на на населението, което много повече ползува та
зи линия отколкото за Димитровград. Както ни съ
общи началника на помощта от Каменица Гъргов 
пощата не може да бъде редовна и трва създава 
много трудности на същата. Затова последваха мно 
го жалби до председателя на общинската скупщи
на в Димитровград и псима до редакцията на в. 
„Братство“.

Дали ще дойде до постоянно установяване на 
рейсовата линия много зависи и от това дали Гор
ското управление ще подържа за Висок, 
най-много го ползва за извоз на дърво от Стара пла.

Б. Н.

*

I

I
\

%

07 Ракита

Тези дни започна уреждането на речното корито 
иа бързата планинска Ракнтска река, която досега нана
сяше големи щети на населението от този край. Така на
пример през 1948 година, след един проливен дъжд в Ра
кита ояха унищожени четири къщи, една част от училнщ 
мата сграда, част от тогавашната теснолннейка а в Звои- 
ци училищната сграда и няколко воденици. Пре\н десе
тина години започна и залесяването иа голините над ре- 
ката.

.. ттСега започна и строежа на бент на дължина от около 30 м и височини ни. 
като хуРбеавЛбеаТсейн Гпл^ж.™" ^ Щ€ САужн ™ ^™«пте от Ракита п Звонцп

Уреждане на
речното
коритоIзащото

нина.
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_Д. Любата Из дейността на стопанските организации

Започна акция за дове
ждане на вода

ПОЛОЖИТЕЛНА ДЕВЕТМЕСЕ
ЧНА РАВНОСМЕТКА е още един от показателите 

за слабодоходността на сто
панските организациии. В 
тоя поглед в най-добро по
ложение се намира транспо 
ртното.

Запасите на стоки сега на 
дминават десет милиона ди
нара. Ведно показват и тен 
деиция към постоянно уве
личаване, което създава ре
дица трудности. Най-големи 
запаси има търговското пред 
приятие „Слога” и лисинска 
та земеделска кооперация.

Според деветмесечните ба 
ланси седемте стопански ор 
ганизации в Босилеградска 
комуна показват положител 
на равносметка. Нито 'една 
от тях няма дефицит, но и 
по-забележителни делови ре 
зултати. •

В сравение със същия пе 
риод миналата година обща 
та продукци е нарастнала 
с 36%. Тоя динамичен ръст 
е предимно резултат на по
вишените цени на търговски 
те стоки и на услугите. Най 

продукция бележи 
занаятчийското предприятие 
„Услуга” и то благодарение 
на новооткрития строителен 
цех.

и сравнително повишено пе 
стене при материалните раз 
ходи.

Стопанските организации 
са осъществили доход от
5.343.000 динара, който е с 
43°/о по-голям от миналого
дишния. В абсолутни циф
ри той е най-голям при тран 
спортното и възлиза на
2.071.000 динара, а най-далък 
при лисинската земеделска 
кооперация.

Във фондове са заделени
646.000 динара или 4°/о1 по- 
малко от същи миналогоди
шен период. Това е така, за 
щото свободните си средст
ва стопанските организации 
изразходват предимно за по 
вишаване на лични доходи. 
Тази проява съществува ве
че няколко години. Наисти
на, средния личен доход при 
тях е все още низък и едвам 
възлиза на 870 динара. Това

По инициатива на основното училище, в 
центъра на, Долна Любата усилено се работи 
за довеждане «а вода.

Досега е изработен канала за водопрово
дите, а учениците и трудоспособните от село 
то, които посредством местното самооблагане 
вложиха по три трудодни.

Освен това, с помощта на ученическата 
кооперация в училището са осигурени сред
ства от -800.000 стари динара. Те ще се израз
ходват за набавка на водопроводните търби.

Също така местната общност
Твърде сериозни са и нре 

коитое взела ре-
иение тази акция материално да подпомогнат и 
50 домакинства от центъра на селото. За сме
тка на това хе ще получат вода у домовете 
си.

комерните дългове, 
стопанските организации и- 
мат към деловите си партньо 
ри. Дължимата сума от 
8.700.000 динара е особено 
висока при сегашните стопа 
нски обстоятелства в комуна 
та. Тя говори за нараства
щата неликвидност, 
сериозно затруднява нормал 
ната дейност на стопанските 
организации. От последици
те й обаче страдат не само 
те, но и производителите — 
например земеделските. Най 
много дължат: тлъминската 
кооперация и търговското 

„Слога”. Тряб-

голяма

Покрай училищната сграда, в която рабо
ти и ученически интернат вода ще получат 
местната канцелария и здравната амбулато
рия.

Деловите разходи възлизат 
на 33%. От значение е, че в 
изминалите девет месеци 
икономичността е нарастиа ' 
ла с 4%. Тя е резултат на 
по-висока производителност

която

ТЪРСЯТ ПО-ДОБРИ СЪОБЩЕНИЯ
В БОСИЛЕГРАДСКИТЕ ПАРТИЙНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕЖДАТ СЕ П0Д- 
Г0Т0ВИТЕЛНИ ИЗБОРНИ СЪБРАНИЯ

Осем села от долнолюбатския и горнолю- 
батския район не са доволни със сегашните 
съобщителни връзки. Те търсят от автотран
спортното предприятие в Босилеград да отпу
сне повече автобуси и открие нови линии 
към тези райони, където живее почти една 
трета от населението в комуната.

предприятие
ва обаче да се изтъкне, 
и босилеградските стопанс
ки организации имат значи 
телно големи 
средства. Все.пак те са 
около 2.500.000 динара 
малки от дълговете им.

че

ненаплатени
с

по-Е разискванията бяха зак 
онни въпроси. Преди всичко 
бяха засегнати и някои органи 
заци бяха дадени редица пре 
дложения за преустройство 
на местните организации, кои 

засега обемисти и не

Местните партийни органи 
зации в Босилеград, Долна 
Любата и Горна Лисина иро 
ведоха подготвителни събра 
ния за предизборна дейност. 
На тях бяха взети програми 
ориентации за работата на 
СК. в идущия период, които 
да бъдат предмет на обсъж
дане на предизборните и из 
борните събрания в партий
ните организации.

На събранита бяха разгле 
дани решенията на Централ 
ния комитет на СКС във 
връзка с предстоящите избо

Сегашните четири автобуса, не са в състо 
задоволят съществените потреби на

сега
Трябва да се изтъкне, че 

при стопанисването в кому
ната се 
трудности. Много от тях про 

недоимъка на 
оборотни средства, недоста- 

организация на рабо
та, слаба изследеност на по
требителния пазар и др.

Това

яние да
пътниците. Това се чувствува особено 
през зимните месеци. Защото пътят през Бес- 
на кобила е непроходим и всички пътници са 

да пътуват през Босилеград и

ежедневниявяват

изхождат оториентирани
В.ласина. то са

винаги могат успешно да де 
йствуват. Въз основа на тези 
предложения комисията 
предложи на Общинската ко 
предложиния 
иференция на 
решения.

тъчна
Тоя въпрос най-добре би могъл да 

учреди ако се отпусне постояннен локален ав 
тобус, който непрекъснато да съобщава към 
тези селища.

ое

за е още единнещо
упрек, че е нужно предприе 
мащата се интеграция да се 
ускори и приключи 
кратък срок.

комисията за 
СК повечето в по-

В. В.ри.
Г

Бележка От заседанието на ОК на СКС - в Босилеград

Младежка
осамотеност Да се ускорят подготовките за избори

на нови членове и премахва 
не от редовете 
членове, които са почти ре 
довио неподготвени да пое- 

задачи и своя част от

изборна афирмация на 
дите способни комунисти и 
непосредствените •произволи 
тели, които са досега пот
върдили своята готовност мат 
за' развитие па самоуправи- отговорността, 
телиите отношения и после- - Ето защо на предизоор- 
дователно провеждане поли ните събрания обстойно ще 
ти ката па Съюза на комуни Се разисква за опущенията 
стите. в партийната дейност, всле

Заключено е Да -не се поз дствие неоправдаемата ^ 
пплп п ппелстояшите избори сивизацня на мнозина отго-

ворни комунисти По-снеци- 
функции при поотдел- ално ще ое разправя за око-а&згитк гятажкя сглъгкдг*: авга—«л »

кцми. Досегашната практика ганизации.
е потвърдила, че са такива На заседанието на ОК на 
монополи вредителни за ус СКС бе казано, че партийни 

аомипг-п пя СК С те избори в общината имат дейността на СК с • пЬ.и11фОКО обществено зна-
с? ' чбина .и че са от окончател- 

предлага възможност за при и0 влияние за ос-мцествяпа- 
нципно възобновяване на ка ' ,!фто иа по-нататъшната де- 
дрите в партийните оргапнза ч м0кратнзация на самоупра- 
ции. Защото между 608 ко- 
му писти в комуната винаги 
могат да се намерят други 
лица, които да заемат и най 
отговорни партийни постопе.

В критериите се изтъква, 
че предстоящите избори са

м ла-комитет на 
в Бо 
па се

на СК онезиОбщинският 
Съюза на комунистите 
силеграл, с присъствие

иа местните пар- 
обсъди

29 ноември беше бо- 
община. И то

образни програми. Ооа , пазочарова-
районни «“"Р^/времГи упорито готвеха своите 
програми1 пеоЛвЪр-еВРнГпрИаз^икРа нямаше къде да

™ "кооперативните
зали в Горна Любата, А седа бяха не.
Горна Лисина, Долна Люб Превърнати
осъществимо желание обществени сгради ос-
в търговски складове, ентусиазисти. Защо-
танаха за ГоГрации стопанисват като

"собственост, на
иа труда и усилията

кретарите 
тийни организации

няколко документи 
с предстоящитеи прие 

във връзка 
партийни избори. Между ЛРУ 
гото взето е решение, 

се определят сроко- 
избори в организаци 
СКС в комуната, и 

за основните иде-

па-с което 
вете за 
ите иа
документ 
йпо-политически стаиошища 
и критерии за избор.

ОК на СКС

иа

Членовете иа 
се заложиха изборите за се 

и членове на сскрс- 
в местните орга-кретари 

тариятите 
иизации и организациите в 
самоуправителмите трудови 
организации, за членове иа 
Общ и меката о р гаи иза ц ия 
СКС и нейните органи

края на фев-

пешиата 
това ограничаване веднотях няма пра- 

гези об-
то с тях насъс своя
во никой друг. Изгл“‘^дтат сгради са резултат

да
приключат до

1972 година.
ществени
на населението. кооперативните

Никой НС е ПР°™В ™го’вски магазини. Обаче 
домове са поместени Р бъдат превърнати в 
никой не е съгласен ■ А става въпрос само
магазини. Защото, в■ случая не^ култур1Ю-забавния 
за създаването и |Развива ла но и за много АРУ- 
живот в Босилеградски 1 ил^ 1)еобходими за раз-
ги потреби. Например 3 селското населе-

събрания и тържества

руари
С цел в това направление 

по-бързо, ОК на вителиите обществени отно-да се върви 
СКС се залага за последова 

иа взетите
нащения и изграждането 

акционно единство в СК.
След няколко дни взетите 

документи и решения от ст 
рана иа ОК на СКС ще бъ
дат разгледани и от Общпп- 

конференция на СК.

телно прилагане 
критерии и принципи.

Между другото изтъкната 
• е потребата в предстоящите 

избори да се осъществи ши
роко кадрово възобновява
не според способностите и 
обществената афирмация 
комунистите. ОК на СКС се 
отделно залага за по-голяма

лични
ние. той да 

общест-и има нужда 
от общинскитеТова е сериозен въпрос 

бъде разгледан и решаван ■
вено-политически организаци I.

същевременно и момент за 
реорганизация на партийни
те организации, приемане

скатапа
В. В. В. в.

У
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По нашенскоСурдулица

Сесия но ОС - но 23 декември
ЕРБАП
БАБА

На отделна сесия двете ка 
мари на Общинската скуп
щина що разгледат времен
ното финансирано през 1972 
година, информация за раз
лични злоупотрби в комуна
та, решение за уреждано 
туристическия район на Вла 
сна, информация и предло
жение за интеграция на от
дела за вътрешни работи с 
отделите от други общини 
на бивша вранска околия и 
други въпроси. Ще бъдат оп 
ределенн също така и пазар 
ни дни за Божнца, Клисура, 
Власнна Округлнца и Власи 
на Рид.

За 23 декември е, насроче
на редовна сесия на двете 
камари на Обинската скуп
щина в Сурдулица, последна 

. за тази година. На предстоя 
щата сесия ще бъде разгле

зи стопан падан проекто-плана 
ското ' и обществено разви
тие на общината през прелет 
оящнте пет години и нзмене 
нита и допълненията в бю
джета на ОС.

Същия ден тези две точки 
от дневния ред ще разгледа 
и Общинския събор, на кой 
то покрай отборниинте ще 4 
пресъствуват и общинските 
ръководства на обществено- 
политическите организации. М. В.

дил на училище в нейното и 
турско време. Имаме' елин 
лимон на кьошка. Голям из
расна и много лимони дава. 
Сто, някога и по-малко, ама 
лава. Та стане ли сутрин 
рано, тича при лимона. То
чно пол прозореца на стаята 
.ми. Застане, протрие 
поогледа * и зашепне: „Чеке, 
ноч голема, айдуци млого — 
да видим да не е некое зър
но лимон откъснато“. И за
почва баба: едно — две — 
три — четири — пет — шест 
— седем . .. тук спре, като 
че иска да си почине от 
броене и катерне, докато 
хваща всеки лимон. Ама, лъ 
жете се, че баба се е умо
рила. Не. Бабината матема
тика и.ма един дефект — 
това е осмицата. Повече от 
сто сутрини, докато си жи
веех на село, е броила лимо 
ните и все при осмицата за
къса.

И тук бях на помощ на 
баба. Една сутрин, слуша.м, 
брои, брои, стигна до седел! 
и спря. Откъснал е някой ли 
моните
отворих прозореца. Баба мъ 
рда с устни и стои, хванала 
осмия лимон.

— Какво, хайде де, как е 
нататак?

Тя само гледа ...
— Осем, бабо, осем ..
Е, натам си зная, рече, и 

си продължи — 
сет.. .петдесет . ..

Така всяка сутрин — ед
но, две ... седем — и замъл-

то лойле големи ручък. Точ
но, когато баба най-много о- 
бича да си похапне.

Но чакай да ти кажа — 
нс спираше той. Преди ня
коя и друга година баба за 
губи последния си зъб. Кле 
господ, сърди се на дядо, 
ама зъби нс поникнаха. Отъ 
рие баба на мама като й 
каза, че от много збор загу
била зъбите си, ама една су 
трин реши: „Отивам в Пи
рот, ще ида да си направя 
зъби — кучешки ли ще сло-

редстапете си един стар 
автобус, напълнен с 
хора, с торби, кошни

ци, как пъпли към гръбнака 
на Видлмч по ужасно лош

пСурдулица

Разширено зоседание на 

Общинския номитег
път. ..

Автобусът забада нос в го 
лемите дупки из пътя. След очи,
малко му натежи задника и 
хората, щаг-ис щат, им ста
ва лошо. Някои слагат кър
пи па уста, други псуват об 
щпиа и предприятия, че са
мо ползват дотраялото „джа 
де“ с камионите си, а никой 
пара не дава да 
се хвърли някоя 
лопата чакъл. И 
така се

Секретарят на ОК на СКС 
Стоядин Стоилкович подчер 
та, че в отстраняването 
митото, корупцията и неза
конното забогатяване е по

миналата седмица в Сур
дулица се проведе разшире 
но заседание на Общинския 
комитет на СКС с ръководи 
телите на обществено-поли
тическите организации и пре 
дставнтелнте на съдебните 
органи. На заседанието бе 
разгледана реализацията «на 
заключенита от VI заседание 
на Общинската конферен
ция на СК и от съвместните 
заседания на ОК с първични 
те организации в по-големи 
те трудови организации от
насящи се до митото, коруп 
цията, низаконното забогат
яване итн.

на

напредъкстигнат известен 
след VI заседание на Общи 
меката конференция на СКС, 
но че все още има аномалии 
в тази
жем, каза той, да ликвиди- Пише: Мики Нейковобласт. Ние не мо-

пътува 
даже и три часа.раме тези аномалии само с 

активността на общинския 
връх, но в тази акция най- 
дейно трябва да участвува 
и базата.

жат, овчи ли — ама зъби да 
са“. И действително отиде. 
Нема я седмица, втора запо
чна и една привечер, те ти 
баба си иде.

Свалих я от автобуса, це
лунах я, питам как е със зъ
бите ,а тя само маха с ръка.

Е ама сутринта -порцията 
ораторство с мама бе запо
чнала. Чух на двора как ма
ма гърми като топ. Всичко 
й каза на баба. А тя — гле
дам
тупка с крак и само стене 
от мъка. Зъбите й не дават 
да говори както си умее.

Дожаля ми и й подвикнах 
— вади изкуствените челю
сти, бабо... *

Ей, хора, като се усети 
баба, като хвърли челюсти
те, като викна и забомбар- 
дира .. Минутка-две и мама 
млъкна.

Баба пък и не поиска да 
вземе челюстта от 
Само доде при мене в стая
та, целуна .ме и рече: „Баби 
ното, то министър ще 
стане с тоя акъл. Ако не ми 
беше рекъл да извадя 
проклетия от устата — мо
жеше да си умра няма.

И не тури вече баба 
те си зъби в устата. Яде си 
скроб, качамак, ама зборта 
си е нейна, има си оръжие 
за съседките и за мама.

*
— Да, с толко часа съм в 

Белград ...
Така го каза един пътник, 

малък на ръст, с широко 
раздвоени очи, понапълнял 
доста за годините си, но с 
една усмивка и очи, които 
предразполагат да слушаш 
всяка негова дума.

А той действително не 
спря да приказва с пътни
ците до себе си и ги разсми 
ваше така хубаво, че махна 
ха кърпите от устата си.

— Бия този път да видя 
баба. Стара е вече — девет
десетте прехвърля, та да не 
ми е жал, ако реши да про
мени този свят.

— Ербап е моята баба — 
рече. Като излезе привечер 
пред портата, като види от
среща насядалите съседки, 
тя, само тури ръце на хълбо
ци и зачака. Нищо не каз
ва — чака. И ако ония там 
не офейкат зад портите, тя 
започва:

М. В.

Зоседание на ОП - синдикати си помислих и

На 3 декември 1971 годи
на в Димитровград се състоя 
заседание на отбора на син
дикатите на ПТТ-предприя- 
тие в Ниш. На заседанието 
бе разгледан отчета на син
дикалните подружници меж 
ду двете конференции, отчет 
за работата на предприятие
то в периода януари — сеп
тември 1971, както и отчет 
за използването на почивни
те домове на ПТТ-предприя- 
тие, както и измененията и 
допълненията в правилника 
за разпределение на дохода.

За проблемите на работата 
на ПТТ-синдикатите говори 
Арангел Стойковнч.

За работата на Четвъртия 
конгрес на синдикатите на 
работниците в ПТТ-предпри 
ятия и съобщенията в Сър
бия, който неотдавна се съ
стоя в Кралево, говориха 
Славко Перович и Живан 
Костич.

След заседанието бе орга
низиран групов излет в НР 
България.

стиснала уста, само

девет, ле

чи.
После се досети. Щом стиг 

не седем, тя викне: „Сине, 
ко беше натам?“ Аз пък без 
да се събуждам викна: „О- 
сем бабо“ и си заспя, а баба 
продължи с броенето.

М. Златанов
земята.

Заседание на Секретариата на Междуоб-
щинската младежка конференция МП

— Кво сте се събрале ту
ка, моме, курве дърте. За 
мене лн збор си пранте, а? 

И като закаканижи баба, 
минутка-две 

сн обират партушнната 
и — зад портите.

Не е да речеш, че

в Димитровград *тая

Автобусът изсипа 
в Ръжана. Останахме 
на за нагоре. И той пътува
ше още. Но когато

Младите и общонародната отбрана ония постоят пътници
малципа нови

ги мра
зи тия свои съседки. Не, про 
сто см го прави зарад физ
култура — сложи ръка на 
хълбок — движение, провик 
не се — пак движение, а ко
гато се позабавят — кипне 
й кръвта — пак движение. 
И така

В Димитровград неотдав
на се състоя заседание на 
Секретариата на Междуоб- 
щинската конференция на 
Съюза на младежта, На коя
то бе решено на предстоя
щото заседание на тази Кон 
ференция да се разисква за 
участието на младите от та
зи територия в подготовки
те за общонародната отбра
на.

Представители на потегли 
автооусът, той отвори прозо 
реда, провря глава и викна 
на събеседника си: „Ей, бае, 
как мислиш, дали баба е

Съюза
на младежта от Пирот изне
соха информация за качест
вото на участието на млади 
те в неотдавна проведените 

учения „Тресибаба 
71“. Формирана бе група, ко 
ято да работи върху подгото 
вките на материали за пред
стоящото заседание.

♦ ,военни
Знае си тя научила да брой?“ 

Пътниците
и от математи- 

ходила 
е хо-

си поддържа старо- ка, ако никога не е се изсмяха.стта.
Баба е и голям 

Като почне
на училище. Кой пъкоратор. 

— не спира. А 
знаеш ли как се е научила? 
С мама. Щом стане, 
да я чопли.

— Е-ее-е, снахата 
изнесла юрганите рано-рано 
да белеят на слънцето. Дом 
ми съсипа моме, дом. я при
бирай' това’, че село че ни 
разбере. 1 «

И' ораторството започва 
прекара тя на мама вси

чко от нейния

м. н. н.
Слободан Кръстим

започва

ИЗПРАВНАпак е

. ® конкУРСа за вакантни
места в издателство „Брат
ство е изпуснат срока за 
подаване на молби. Тон е 15 
декември 1971. пра-пра дядо 

до нас-неините внучета _ и
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САВЕТИ НА ЛЕКАРЯ 11111Ш111ШЧШ11Ш1Ш1Шиминип

I■той 1На грипа нужното 

внимание
I ■

IIТой носи
две лонати в една ръка 
Тоя дава дял 
за парче бетон.

Грипът е заболяване на органите на дишането, 
придружено с висока температура, болки в мус
кулите и с обща отпадналост. Макар че не е тежко 
заболяване, все пак е опасно, зарад усложенията, 
които могат да настъпят, ако не се лекува прави
лно.

Той хвърля 
вижи в пустиня 
Той сее цветя между камъни 
той хвърля. . .
Той хвърля мостове на реки 
с реки шари поля 
и дава дял от сърцето си.

Дава дял от сърцето си 
за парче бетон.
Дава парче бетон.
Дава дял от сърцето си 
за преработената пръст...

Аца Новков, 1Уа клас
«5 '/////>»

Най-често грипът се превръща в сериозно за
боляване, ако не се лекува например пневмония.

Освен пневмония грипът може да причини се
риозни усложнения на здравето на сърдечно болни, 
на хора, страдащи от астма, на туберкулозни и 
хора, страдащи от бъбречни заболявания.

I
I I1

1
I *I I§ IЗа опазването от грип, които често има епиде- 

или пандемичен характер, като запалва цели 
континенти, днес съществува специална ваксина, в 

обезвредени висури на грипа. Тази вак-I мичен

която има
сина е необходима на болни хора, които едно за
боляване от грип може да доведе даже до смърт. 
Затова ваксината се препоръчва на хора минали 
вече 60 години, на страдащи от сърце, туберкулоза 
или бъбреци. Ваксината обаче не дава пълна защи
та от грип, но само до 70 на сто.

СЪВЕТИ ШОФЬОРИТЕ ЛЮБИТЕЛИ

КАН СЕ ПОДДЪРЖА АКУМУЛАТОРЪТ?
Иначе лекуването на грипа изисква лежане, 

топли чайове и изпотяващи лекарства. В последно 
време като по-ефикасно лекарство се наложи така 
нареченият АРБИД.

6. Доливането на во
да в електролита ни
кога не бива да бъде 
повече от 1 см над кон 
тактните плочи. Даже 
зимно време е по-доб
ре нивото да не над
минава 0,5 см.

7. Заредносттта на 
акумулатора може да 
се провери с установя
ване гъстотата на елек 
гролита с помощта на 
аерометъра на Боме. 
мулатор показва в та- 
Изправно зареден аку 
къв случай 28 бомеови 
единици. По-малко от

това означава, че акумулаторът е неза
реден. Може да се направи проверка и 
с помощта на волтметър, преди автомо
билът да е включен. Заредният акуму
латор показва на всяка клетка 2,10 вол
та напрежение. Показва ли 2 волта или 
по-малко, клетката е недостатъчно за
редена.

Акумулаторът на ва
шите коли ще трае то
лкова, колкото се гри
жете за него. Може би 
не знаете как трябва 
да се поддържа и ето 
желаем да ви
•121.30Ч.О ВНИХЗОЗ1^ О К9Я 

1. Недостатъчното за 
реждане с ток или 
трекаленото зареждане 
са сериозни повреди, 
които 
премахнат 
лист. Касае се до не
изправност в работата 
на динамото 
релето.
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помог-

Похвала за самодейците
ния преподавател Зоран Та- 
кев. И сега искам да подчер 

Милка 
Йе-

В водният Трайче Мнту- 
шев от заставата при с. Тлъ- 
мино, Босилеградско който 
гледа пиеската „Така се на
лагаше да бъде“ от Нушич 
в изпълнение на учениците 
от гимназията „Иван Караи
ванов“ ни пише:

„За всяка похвала са уче
ниците на гимназията и тех-

трябва да сз 
от специа-

тая, че ученичката 
Христова в ролята на 
ла - въодушеви публиката иили на
получи много аплодисменти 
Надяваме се, че това 
щение няма да бъде и пос
ледно.“

посе-2 Едно е ръждясване на металните 
части около акумулатора, а Арутое 
сулфатизирането на частите. Сулфатьт 
се създава от изливането на електроди 
та от акумулатора, когато сме налели 
много дестилирана вода или когато 

ток е прекомерно.реждането с
Установено е, че акумулаторите се 

повреждат при следните случаи; 62 на 
сто се развалят от прекомерно зареж 
лане с ток 20 на сто от създаване на 
сулфати (белия прах) и 18 на сто вслед
ствие на силни удари и сътресения 
акумулатора.

8. Ако е лошо съединението с маса 
или с релето, акумулаторът няма да се 
зарежда добре. Лошо, съединена круш
ка или лош прекъсвач също могат да 
изпразнят акумулатора за няколко дни.

па
9. Мощността на акумулатора нама- 

особенолява от ниските температури, 
зимно време. Тогава задвижването 
двигателя е затруднено. Има две възмо
жности за опазване, на мощността: една 
та _ добре увийте в топла кърпа акуму 

сте спрели автомоби- 
от студа,

насе излива електро
ли™ ^СсТе°линаАи дестил. вода) от аку.
мчлатора Това става, когато в акумула 
тоУра има много течност и загряването „ 
е прекомерно. В такъв случаи електро 
литът излиза през отворите на а_

пластмаса разлива
на съ-

ог.г 'ЧНГНА КРЕДИТНА БАНКА 
. \1 СКОПЕЦ

С КЛОНОВЕТЕ В:

- БУЯНОВАЦ 
БОСИЛЕГРАД 
ВЛАДИШКИ ХАН

- ВЛАСОТИНЦИ 
— ЛЕБЛНЕ
- ВУЧЙЕ 
_ ГЪРДЕЛИЦЛ в

СУРДУЛИЦА

латора след като
за да го запази шо-годе

искате да запалите мотора 
колата.

ла,
или когато
направете това чрез бутане на 
Естествено по-леко е да увиете в топла 
кърпа акумулатора. Помага също и за

ла свещите преди да включите

те от 
тора и 
кабелите и 
щия.

създава сулфатни
металните държани

топляне
двигателя.4. Добре ли се зарежда а1^“УлаТ°е 

рът е също важно да се знае. 
установява с наблюдаване иглата н* ре 
перметъра, която « склонява под опре
ГГтоЪвГмоГд^ТГ^Сго-
нална лампа. При липса « "а лампа го

X, Ги °Гкл^и=еНесеадв^ат

бавно, или когато при 
стартерът превърта

задвижи двигателя.

5. Никога не дрливайте вода в аку 
. мулатора (разбира се винаги 
. рана трябва да е), ако веднага СЛ®А 

няма да ползвате колата. Това защ 
случай водата не може б р. 

смеси с електролита и зимно вре-

10. Чистотата па кабелите и на аку
мулаторните съединения е много важна 
за сигурното запалване. Редошю почис
твайте тия места от корозия или сулфа

ти премазвайте с технически вазе- 
(не с грес). Съгцо така с вазелин мо- 

всички метални ча-
ти и 
лин
жете Да премазвате 
сти около акумулатора — държавите и 
друго, както и цялата акумулаторна об
вивка. От вазелина Тя няма ла омекне, 
както от греста.

със заплащане на го-
6 и 7.5 на сто

спестовни вл.гове 
дишна лпхпа от 

Всички спестовници с ом говс от 
вече ногп динара са застраховаш

приема

1 000 н по-
от последствияопит за включва-

та на злополуки.
Банката води валутни сметки на частни лица 

лихга от 6 и 7,5 па сто.

много бавно и
1. Никога не оставяйте повърхността 

ма акумулатора зацапана и сулфатизи- 
пана Но и' нея почиствайте с прелива
не с вода. Внимателно с четка поемай
те топла вода с разторен амоняк и иана 
сяйте върху акумулатора. Така няма о- 
пасност от евентуални изпразвания на 
акумулатора. Важно е също акумулато
рът да диша през отворите на винтовете 
Затова свалете виитрвете и ги измиитс 
в топла вода или ги продухайте.

не
не може да със заплащане на 

Спестовната служба о централа! а 
работи ВСски работен лен от 7 до 19 часа

Те «екс -- 1*й 79 УКО 
Телефони: 20-15, 21 15. 33 63

банкатана

■ в такъв 
да се
ме може да замъръзне па 
и да повреди акумулатора.

I ю въ рх 11 остта
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— Запей бре, Милке!.,. 
Запей, дщце! ... Тч 
моята песен, онази старата, 
тъжната,.. Запой за ■ Илчо 
иойпода, затворен а пари- 
градските зандани... — моло 
ше чичо Тодор внучката си, 
която стоеше до пето.

— Братя, пийте!... Пийте! 
— извика чорбаджи ' Мито, 
грабна шишето от масата и 
то вдиша високо.

Гостите станаха, грабнаха 
чашите и шишетата от маси 
те и започнаха да се чукат. 
Милка почака, докато те от
ново насядат на местата си, 
опря се с ръка о рамото на 
чичо Тодор и звънкият й 
глас отекна в голямата стая:

„Дочула ли си, Станке, 
разбрала 

дека е Илчо затворен 
в цариградски зандани...“

знаеш

Нл тсм*:
Ученикът в семейството

§
§ XIII. Наказанието 

сродство за 

възпитание

а
е
§аа
8

Рн

б) Кога се изкалявв бяс върху 
децатаПесента прекъсна бу 

йннте разговори и сме 
хове п всички погледи 
с-е отправиха към Мил . 
ка. Тя много прилича
ше на майка си — 
стройна, не много ви
сока, с буйни черни 
коси. Изпод бялата й 
копринена блузичка из 
пъкваха вече оформе
ните момински гърди, 
които при песента бав 
но се надигаха и спус
каха. Кръглото й изпи 
сано с черни вежди лице бе 
обляно с руменина, а голе
мите чернокафяви очи гледа 
ха някъде в стената. Че мно 
го приличала на майка си 
говореха по-възрастнн^е, но 
Милка не я помнеше — бе
ше на две години, когато тя 
умря. Роднините я пазеха ка 
то свое дете, а особено ста
рият дядо Тодор. Навсякъде 
я водеше със себе си — на 
селска работа, на паша с до 
битъка, на училище я изпра 
щаше и посрещаше. Водеше 
я н когато отиваше на гости 
най-много заради песните, за 
които имаше дарба още ка
то дете.

Бай Тодор, както го нари
чаха селяните, беше прочут 
ороигрица. Дълги години ня 
маше му равен и в съседни
те села. По съборите, по сва 
тбите, като той

Има родители, които прилагат наказания, макар 
тях не постигат желаните резултати.хорото по-бързо, като че 

вихруушка го подхвана. 
Картината беше

лиСТАРИЯТ че знаят, че с 
Това са хора с избухлив нарав, които се гневят за 
незначителни неща и своя бяс неоснователно нзка-

чудна.
Всички бяха притаили дъх. 
Не се чуваше никакъв шум, 
никакъв глас 
Отекваха само бързите и ра 
виомерни удари па тъпана, 
съпровождани от чукането 
на обувките и шумоленето 
на дебелите селски сан и ли

ляват върху децата.
В процеса на възпитанието, обаче, 

трябва да .мисли за това кое средство ще приложи 
и каква ще бъде неговата педагогическа целиеход- 
ност и стойност. Не е без значение колко пъти сме 
приложили физически наказания и на пръв пог
лед (макар и привидно) сме почувствували негово
то влияние. Защого очевидно всичко това е за къ
со време. Нерядко детето и след наказанието пра
ви същите грепши Защо?

Отговорът е съвсем прост — детето „свиква“ с 
боя, то става нечувствително към „възпитателно
то“ му въздействие. Ясно е, че безогледното, безраз 
борното и по незначителни поводи прилагано физи 
ческо наказание, само по-ярко разкрива психиче
ската неустойчивост на родителя, относно неговата 
избухливост, нетолерантност и неспособност да се 
въздържа и контролира.

Значи, телесните наказания не са никакво въз
питателно средство, но те предизвикват вредни и 
неприятни последици по здравето и общото разви
тие на детето. Особено при чувствителните деца. У 
тях наказанията създава различни психически кри
зи и още повече изострят детската чувствителност.

От друга страна, боят може да създаде у мла
дия човек душевна нечувствнтелност, равнодушие 
и апатия. При по-драстичннте случаи всичко това 
може да се превъплъти в озлобление, а в краен 
случай и да бъде първопричината за появата на де- 
ликвента.

родителятпито шепот.

ШОП
таци.

— Хайде, чичо Тодоре, ха 
йде да поведеш една ръче
ница или селското! — зави
каха в един глас.

— Айде, айде, Тодоре! ... 
— завикаха и гостите.

— Стар съм вече, бре хо
ра. Стар съм за ръченици!. .. 
Аз песента обичам, гя е

Слънцето отдавна бе заляз
ло и нощта бавно обгръща
ше малкото селце.

— Карай!... — извика чи
чо Тодор, който целият бе
ше потънал в пот. Той беше 
съблякъл палтото си и раз
копчал ризата. С полуотво
рена уста дишаше тежко, 
дълбоко. Няколко пъти кра
ката му се подкосваха, но в 
същия момент, като че ли 
получаваше нови сили, поли 
таше като махнит. Хората 
не можеха да издържат по
вече и започнаха да се пус
кат от хорото. Останаха са
мо десетина здрави мъже и 
няколко жени. Но и те бяха 
при края на силите си.

— Доста, бай Тодоре! — 
изпъшка Цвета, която играе 
ше до него и която също бе 
ше прочута „нграорица” ме 
жду жените.

— Карай!... — извика той 
и просто я повлече след се
бе си.

за
мене...

Не си стар! ... Не си стар! 
— завикаха всички в един 
глас, хванаха го и почти из
мъкнаха на двора.

Чичо Тодор вдигна в знак 
на съгласие и бавно пристъ
пи към циганите.

— Ръченицата! ... Селско 
то!... — завикаха насъбрали 
те се. Един бяха за ръчени
цата, а други за селското.

— Чичо Тодор като че ли 
не ги чуваше, дойде до тъ- 
панджията и рече:

— Музика не ми трябва. 
Ти знаеш,
Останалите цигани да не сви 
рят.

поведеше 
хоро момите и младите бул
ки просто ичаха да се хва- 

. нат до него, което им праве
ше чест. И циганите го 
наваха и почитаха, свиреха 
за него по-особено, с необик 
новено усърдие и удоволст
вие.-

Песента продължаваше:

— „Продавай, Станке,
_ * залагай .
оащини- сиви волове, 
бащино тежко имане ...“

само тъпана...
Децата, при които се яви равнодушие, вследст- 
на прекалено физическо наказание, най-често 

и-мат твърде развито чувство за срали Те се вглъбя
ват в себе си до такава 
особено затруднение 
щата.

виепоз- — Зная — отговори тъпан- 
джията и даде знак на оста
налите цигани да млъкнат.

— Е, като знаеш, карай се 
лекото шопско!... 
чичо Тодор.

Няколко мъже се хванаха 
за поясите, а начело се хва
на чичо Тодор. Хванаха се 
жените и скоро се изви дъл 
го кръшно хоро, тихо и плав 

— Ех, майчице, майчице* но като в°АИТе на пълновод- 
Защо си ме майко родила'”’ на река' Беше необикновено, 

извика чичо Тодор и очи- заи*ото музика нямаше. Чу
ваше се само равномерното 
удряне на тъпана и тропота 

л' на обувките.
Младежите се наредиха в 

кръг и като по договор ни
кой не се хващаше, защото 
всеки знае, че за тях нямя 
място в „хорото на старите“ 

го то ставаше все по-бързо, 
хи все по-кръшно.

—-Карай!... — извика чи
чо Тодор, пусна се, клекна, 
обърна - се на мястото си и 
пак се хвана като помъкна 
хорото. Под бързите, равно
мерни удари на тъпана, кра
ката му се преплитаха свет
кавично, раменете разтръс- 
сваха /тялото извиваше като 
снага на млада девойка. Хо
рата зинаха от учуда, но ни
що не каза — гледаха като 
смаяни. А той се извиваше, 
обръщаше, клякаше, като 
Че ли кой знае каква насла
да чувствуваше.

— Ситно, ситно, Дончо! .. . 
— извика чичо Тодор.

Ударите.на тъпана 
ха още по-бързи.

степен, че представляват 
за преподавателите в учили-Хората гледаха с учудване 

и се запитваха, какво ли ста 
на на тоя човек, откъде у 
него тая сила, която го но
сеше като вихър цял 
Други започнаха

рече
Често родителите искат децата им 

деят така, както те желаят. Твърдоглави и раздраз
нителни деца не им харесват. Трябва, 
знаем, че тези особености са нормално

да се вла-

обаче, дачас. 
да страху

ват за здравето му, гледай
ки го целият окъпан в 
Трети все още 
ваха и просто не вярваха на 
очите си. А хорото продъл
жаваше все тъй бързо, 
но, кръшно. Цапнали от умо 
ра и облени в пот, 
се пускаха, обаче чичо То
дор не искаше ни да чуе.

явление в
така наречените критически фази на развой 
младото същество на

около четвъртата, десетата и 
четиринадесетата година. Строго 
децата и телесното им наказване създава от тях лъ
жци, непскренн и груби граждани. Явява 
мерне, двуличност и омраза.

Във връзка с прилагането на физическото нака 
занне и правото на детето шведската учителка ^
Г[ГиапъАоевЯяТГа " Ш1Сателка" от гората полови- 
на и първата половина на 20 век. Елен Кей в 
произведението си „Младото поколение“ казва- За
та и най ООЩество най-уверено зная това: Първа- 
та и най-важната глава в неговия закон ще бъле 
правото на детето. Тази глава ще опреде“ Щ Пра 
вото на всички деца на защита на техните ’' ” Р 
техните тела срещу бой иТдств™, ™ 
нечистотиите“.

Физическото

пот.
се възхшца- отношение към

те му се напълниха със 
зи. Той се лице-съл-

прегърна- Милка, на- 
слони глава на рамото й

тихо да я придру
жава. За него не съществу
ваха повече гостите, виното, 
ракията; сватбата. Той цели
ят се

ент-

мъжетезапочна

— Хайде, стига, 
Тодоре!...

стига, е.
предаде на песента, ко 

ято го омайваше, която 
трогваше до сълзи и водеше 
в далечното минало, когато 
три беше млад,

— Ситно, ситно,' Дончо!
— извика той, иечувайки 
лбите им да престане.

Обаче и Дончо 
повече. Тъпанджията се при 
олижи до чичо Тодор, иепре 
сатавайки да удря в тъпана 
и едвам промълви:

— Не 4 мога повече!

мо
когато мо

мите се блъскаха около не
го, когато късаше 
на циганите. Когато Милка 
престана да пее, той остана 
известно време като закован 
на мястото си.

Отвън

души и 
глада ине можеше ''тъпаните

наказание като средство 
Да застрашава, подценява

на прину 
и унизява, осакатява и

упропастява, то развива

събрали много
' ЕТ° 3ащо Родителят трябва да изхвърли от пе
дагогическата“ си практика боя, като „възпитател-

Карай! ... — извика чи
чо Тодор, но това беше 
следното му „карай”. Той 
спря пребеледняд като во
сък, олюля се и строполи на 
земята.

НякбЛко мъже веднага го 
повдигнаха на ръцете си, но 
чичо Тодор' не беше 
между .живите шопи.

по-младежи и
девойки,
стни, които извиваха 
но хоро. Много бяха 
и от съседните села. Неочак 
вано група младежи 
йки нахлуха в стаята.

а имаше и възра- 
кръш-

на“ мярка.дошли

Слободан ВАСИЛЕВи дево-
стана- 

а с тях и
вече
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И задочните ученици в 

стопанството - социално
осигурени

Скупщината на общността обхванати около 400 учени-
за здравно осигуряване 
работниците в Пирот на ед 
но от последните си заседа
ния взе решение за здравно 
осигуряване на задочните у- 
ченици в стопанството, обще 
ствените дейности и при ча
стните работодатели.

на ЦИ от територията на тази
общност, а над 80 ученици

Димитровград-от тях са от
ско.

Това е особено важно за
Димитровградско и Бабуш-
нишко, защото в тези два
града не съществуват училиОт какво значение е това ща за квалифицирани рабо-решение показва факта, 

зарад досегашното нереше
но здравно осигуряване, ча
стните работодатели, па до
ри и предприятията отбягва
ха да приемат задочни уче
ници. Със сегашното реше-

че тници и болшинството уче
ници се намират при части
работодатели в града или
по селата.

Размерите на облаганията ,
за здравно осигуряване са

Босилеградска културна хроника20 динара месечно, т.е. кол-ние задочните ученици и- кото и за редовните учени
ци в стопанството.мат същите права както и 

редовните. С решението са ФОРМИРАН САМОДЕЕН КОЛЕКТИВА-

иванов“ вече имат успешен 
опит в изготвянето на теат
рални програми. По случай 
Деня на Републиката те из
готвиха Нушнчевата 
дия „Така трябваше да бъ
де“, с която се представиха 
пред зрителите в Босилеград 
и в Долно Тлъмино.

Това самодейно гостуване 
на гимназистите в Д. Тлъми 
но предизвика голям 
рее и бе радущно 
Става ясно, че от такива про 
грами се нуждаят и всички 
други босилеградски села. 
Затова именно трябва още 
повече да се работи в тази 
насока. С формирането 
самодейния колектив за та
зи цел сега вече съществу
ват условия.

След направените обстой
ни подготовки от страна на 
ръководството на общинска 
та младежка 
тези дни в Босилеград е фор 
миран самодеен 
Ръководството му още вед
нага отпочна да организира 
заинтересованите 
за работа в 
Преди всичко в оформяващи 
те се секции главни участ
ници и носители на разглич 
ни културни дейности 
бъдат учениците от босиле- 
градската гимназия, и 
дежите от градския актив.

За сега е известно, че са
модейния колектив ще има 
секция за театрална сцена, 
литературно 
и фолклорна. Отделно внима 
ние ще се задели към фол
клорната секция кояго има

широки възможности за ра
бота. Между другото, тя 
има особено важна задача 
да извлече от забрава извор 
ния фолклор, кой^о е твър
де богат и разнообразен 
босилеградския край.

Първа програма, 
настъпи самодейния коле 

ктив пред босилеградските 
зрители вече се готви. Тя 
ще бъде предадена по слу
чай Деня на ЮНА — 22 де
кември.

Дейността на колектива 
бъде финансирана от 

страна на общинската култу 
рна общност.

„ТАКА ТРЯБВАШЕ ДА
БЪДЕ“ И В Д. ТЛЪМИНО

Учениците от Босилеград- 
ската гимназия „Иван Кара-

На Фестивала на певците — самодейци организация, коме-
13колектив.в Сурдулица

с която
младежи ще

ПЕТЪР ГИГОВ 

ОТНОВО НАЙ-ДОБЪР
тоя колектив.

инте-
прието.

ще

мла- ще

песни професио-народните 
налното жури начело с му
зикалния редактор на Радио 
телевизия Белград Боривое 
Илнч присъди първа награ- 

Петър Гигов и на Мир 
Павкович от Смедерево.

този фес-

На Фестивала на певците 
— самодейци от СР Сърбия, 
който се проведе на 29 ное- 
мвр в Сурдулица, Петър Ги
гов от Димитровград,

в Княжевац и

на

рецитаторска
след

В. В.да на 
яна '

науспехите 
други фестивали, отново спе 
чели първо място в изпълне 
нията ка народни песни. На 
фестивала участвуваха пред
ставители на 35 градове от 
цяла Сърбия с около 75 из
пълнители на народни и за
бавни песни. В много силна 

в областта на

Организатор на
беше Общинската контивал

ференция на Съюза на мла- 
- Сурдулица, Общии 

културна общност и 
конферсн

ЦЪРНОЩИЦА със своите стотина домакинства, раз 
пръснати по склоновете на Църноок, е единственото село 
в Босилеградска община, което има три училища за общо 
32 ученика! Всъщност има по-малко ученици. От гези 3-, 
трима са доведени от дукатскн махали и за тях „злите 
езици“ казват, че били „купени“, за да успее и по-ната- 
тък да съществува това или онова църнощнчко училище.

Но както и да е в село Църнощнца ня- 
достатъчпо ученици мито за едно четирн- 

-- училище, а да не говорим за три. 
Такова е мнението на компетентните за 

развитието на учебното дело в комуната, кон
то имат иапредвид и местните обстановки в 

и школската рационализация, която

Iдежта от 
ската
Републиканската
ция на младежта.

М. Величковконкуренция

маЦърнощица класно

ЗА ПРАВИЛНО ОТНОШЕНИЕ 

КЪМ КУЛТУРАТА
ИМА ЛИ 

НУЖДА ОТ
селото,
налагат законите.

Накратко казано, това са .три наи-скъпи училища 
и босплеградската комуна. Тази учебна година за финан
сирането им заделени са около 13 милиона стари дина
ра Фактически, това означава, че един ученик от църно- 
шичкпте училища коства общинската образователна об
щност към 500.000 стари динара или три пъти повече от- 
колкото един ученик в босплеградската гимназия.

Въпросът, за който говорим е иа свои начин сери- 
, те,. Наистина, невъзможно е винаги и всичко да се на

блюдава изключително чрез призмата на динара. Обаче 
в конкретния случай има място и за това нещо. Касае 
се за възможната рационализация на тези три училища. 
По-точно, с преустройството им ще могат да се спестят 
поне половината от сегашните средства, които се израз
ходват и пак да се осъществяват добри образователни

].[с е невъзможно от трите да се създаде едно учи
лище или евентуално две. В друг случай по-изгодно е 
дори, разбира се и по-евтино да се устрои постоянно ире 
возваме иа учениците да речем в долно,мобатското у ш 
“ще. Или пак постоянно да квартнруват в оформения 
интернат при това училище.

Това са възможности, върху които се обмисля от 
страна на компетентните в Общинската образователна 
общност. Коя възможност ще се приложи засега е още 
неизвестно, обаче сигурно че в новата учебна година нър 
иощнчките училища ще бъдат преустроени.

библиотека в 
Вели-Централиата 

Сурдулица, подчерта 
чков, има 1 350 члена, а про 
четени са 13 000 киши в би 
блиотеката. Тези дни ще се 
открият и подведомствени 
библиотеки в Клисура и Бо 

чийто фонд са из

ТРИго-Неотдавна се проведе 
лишно отчетно-изборно съо-
рание на Общинската култу 
рната общност « Сурдулица 
на която се при Статута и 
Правилника за работа.

Председателят Милан Ве
личков поднесе доклад в ко 
йто говори за положението 
в общината на културно 
ле Той особено се спря вър
ху самодейността, като каза, 
че самодейността в област
та на музиката, танца и спъ 
ва кризис. Това се Дължи 
на слабото финансово поло
жение на културната общ- 
ност.

УЧИЛИЩА?
жица за ст,11 милионаразходвани
динара.йо

на скупщина 
ръководство 
образовагел-

Делегатите
новаизбраха 

на културната 
на общност. За председател 

бс избран Милан Бе 
помощник директор

отново
ЛИЧКОВ,
на Техническото училище в 
Сурдулица, а за 
председател 
пович, преподавател 
новиото училище

1971 годи заместник
Кита- 

при Ос 
в Сурлули

Също така през 
иа народният университет 
организира три изложби, ор 
ганизира седем театрални 

18 концерта.

Миладин

П. В, чпредставления,
Подобни концерти бяха орга 

Божица и Кли
Ца.

В.низирани и в 
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едвам са знаели да си на- 
ираняг някакво 
бронз.

Вто няколко примера:
Известната Баалбекска ве 

ранда, построена от огром
ни по размери и тегло каме 
пни блокове, които са сече
ни и докарани ог голямо ра 
зстояние води до мисъллта, 
че е строена от неземни хо
ра. Тези каменни блокове са 
толкова големи, че и сее се
гашните технически средст
ва е малко вероятно да мо
гат да бъдат пренесени от 
далечно разстояние. Тогава, 
кой е могъл да ги прекара 
в ония древни времена, кога 
то земният човек едва ли е 
познавал дървеното колело, 
а от тяга е познавал

сечиво от
Загадки на 
съвремието

Примерни спортисти
завоевания на човечеството, 

по-изпъква въпросът: „Има ли ня-
срата па космическитеВ пред човека все

Космоса разумни същества,.били ли са гости на 
или сега, какви са тия летящи диспо

зиция — си идват и започва
ме с тренировки и подштов

Нашият успех е в — дру
гарството.

На снимката са волейбола 
стнте от село Мъзгоип В. 
Йосифов, Сотиров. Р. Йоси
фов. Б. Деянов, Р. Христов, 
Т. Христов и В. Ангелов. Те
зи левенти момчета три го
дини наред заемат 
място в димитровградска об

къде ИЗ 
Земята в миналотоК11.

ВС“ II нр.
Пред тези въпроси човечеството стои без категори- 

отговор. Съществуват известни предположения, че ня
първо

чен
самощнна.

Нерядко из полето 
могат да се видят и по-ста
ри хора, конто във фланел
ки работят.

Неотдавна, нашета, В. Йо
сифов ни каза:

— Имаме фланелки да об 
лечем Ця.\о село ... Три го
дини иа подарък- за спечело 
но първо място получаваме 
и фланелки. Нашите момче
та, макар че сега вече

всичките в Мъзгош,

лете

Имало ли е гости от 

други светове?
не волския впряг, с който ни

как не е могъл да превозва 
хилядотонни блокове?

На този въпрос може са
мо да се отговори, че тук 
има пръст разумна ръка, на 
дошли от иякъао представи 
тели на чужда цивилизация.

къде из безкрая има свстове на разумни същества и че 
ние, земните хора, сме единствени разумници в

живеят
щом дойде време за състе- ис само

безпределния Космос. Също така не много категорично 
се шушне че и до нашата планета Земя са стигали от далеч 
пито свстове разумни хора, оставяйки белези за своето

Писмо од Босилеград посещение. Л за летящите дискове в наше време също 
няма категоричен отговор — човешко изделие ли са или
пък неземни летателни апарати.

В една популярна статия на д-р Светослав Славчев 
за древните космонавти с редица примери се сочи, че 
посещения на разумни същества от други светове вероя
тно с имало в миналото. Даже тези същества са помог
нали иа нашите неуки предци в развиитето.

Такава загадка са и каме 
нните кълба в Гвате.мала и 
Коста Рика. Там, в джун
глите, лежат .много такива 
кълба, десетки тонове теж-

МНОГО ХУБАВ
ЖЕСТ ки или стигащи до големина 

та на обикновена детска то
пка. Те са направени от ла
ва, каквато никъде наоколо 
няма. Кой ги е довлякъл 
тук, защо му са били нуж
ни, не е разгадано още.

През 1949 година бе раз
шифрован загадъчният кале 
ндар, намиращ се на Врата
та на Слънцето в древния 
град Тиахуанако в Перуан- ; 
ските Анди.. Кален дарът има 
290 дни. Инките добре са зна 
ели, че годината на Земята 
е значително по-дълга. Тогава 
кой е правил този календар 
— неуки хора или предста
вители на неземна

ХУБАВОТО време за празника 29 ноември 
доведе на гости в Босилеград и околността не 
само роднини, но много гости и познати 
викенд. Разбира се, погостуваха, 
се, обаче на 30 ноември вечерта трябваше го
стите да се завърнат по домовете си. Най-мно- 
го пътници имаше за Скопие. Пред автобусна
та станция гъмжеше от хора.

Първата кола бе ангажирана( още преди 
два дена. Управата на автотранспортнато взе 
енергични мерки, изкара на линията още чети
ри кола, снабди всички пътници с билети и то
гава всички автобуси отведнъж тръгнаха през 
моста край „Треперска чешма". Отекна песен 
в автобусите.' Бяха много доволни.

ПОНИ МИЛИОН НАСЕ 
ЛЕНИ ПЛАНЕТИ

ХОРА ОТ НЕБЕСАТА

Човечеството отдавна ве
че открива знаци за вероят
ното гостуване на космичес 
ки гости на нашата планета 
Земя. Древните ни предци 
са знаем! много неща, конто 
никак не са могли сами да 
открият, защото това не им 
е позволявала нито тяхната 
култура, нито техническото 
равнище на съществуването 
им.

на
Астрономическите наблюде 

пия и изчисления казват, че 
в нашата Галактика с без
брой светове има около сто 
милиона населени планети. 
Ако на всяка стота от тях 
има разумни същества (ня
какъв вид хора), това значи 
че на един милион планети 
има разлнчити същества. А 
освен машата Галактика, ко 
лко още неброени светове 
има в безкрая на Космоса.

За развитието им, колкото 
и мъчно е да говорим, мо
же да се предполоижи, че 
много от тези светове са да
лече пред нас в науката и 
че много неща, които наши
ят човек още не е разгадал, 
за тях не са тайна. Възмож
но е даже да са идвали, и- 
ли да идват, да ни гледат и 
се смеят на нашата изоста
налост, макар че вече сме в 
атмона ера и в ерата на 
ходи към Космоса.

повеселиха

Известно е например че 
на три-четири хиляди годи
ни преди нас във Вавилон 
са знаели да направят елек
трически батерии. По разни 
места на Земята се откри
ват рисунки и записи, конто 
карат учените да вярват в 
идването на хора от други 
светове. Редица постройки, 
уреди и друго също свидетел 
ствуват за намесата на кул
турни същества в живота на 

по. земните хора от преди няко 
лко хилядолетия, когато те

....................................................................................... III...... И|||ипи...тт

цивили
зация, където годината мо
же би има 290 дни?

Да наброим и други фак- 
загадъчннте рисунки в 

долината на Наска. Чудни 
хора, чудни насекоми, риби 
— а всяка от рисунките за
ема пространство от 500— 
600 метра, 
могат да се видят само от 
самолет. Кой е дълбал това 
с години? Защо му е било 
нужно?

ти:

Харалампи ИВАНОВ

които цялостно

(СЛЕДВА)

Към 150-годишнината од рождението на великия писател
на световната литература

било по-добре да опитаме да 
сътрудничим. Убедих го 
той опита да провери 
способности. Той бързо 
почна да ми чете няколко па 
суса на вестник „Руски вест 
мога да го следя, защото та
ка бързо не чете никой на 
света. „Такава бърза диктов 
ка казах му не съществу 
всичко и забелязах, че 
гажирал стенограф и с това 
сега намира начин как да се 
освободи от мене. Помолих 
го да направи опит да 
прочете нещо и ако не вър
ви аз просто ще си отида, 
без отказ, но че все пак би

ПЪРВА СРЕЩА 

С ДОСТОЕВСКИ
II

моите
за-

Поправка
След допълнителна прове- 

че данните 
изнесени в материалите на 
ОК на СКС в Димитровград 
във връзка с издаването на 
удостоверения за заемане на 
работа в „Димитровград” и 
които ми послужиха за бе-

„Удостоверенийце’,’ 
„Братство” брой 522 от 29 
октомври — не са достовер
ни. Затова Манов, Денчев и 
Стоянов молим

лежкатарка установих
неСлед това ми 

колко въпроса за това как 
се казвам, за моето семейст 
во и с какво се занимавам. 
Оказа се, че той

постави ня- още повече, че той преди то 
ва никога не е работил със 
стенограф и че той, уж, за 
това няма нито понятие 
то опит!

Хрумна ми мисълта: да не 
ои да се е разкаял, че 
ник . Не успях да

ни-е твърде 
разсеян и разочарован и ня 
колко пъти 
знае как ще върви работата,

за извинение. ми
повтори, че неМ. Андонов е ан- 
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, 1.
Когато в началото на юни печатницата _ се преме

стила пак от Крагуйевац в Белград, Неофит също се 
принудил да потегли с нея, защото трябвало да довър
ши печатането на книгата си „Кратка священна исто
рия“. На 4 юни тръгнал „с едно момче“ ((българче, кое
то било изпратено да учи печатарски занаят) за Белград, 
където митрополит Петър го настанил в стария митро
политски конак по нареждане на княз Милош, тъй като 
„не би прието)но било, да се он као страни) човек и 
свештено лице за време бавлени^а свога по крчмама по- 
туца“. Митрополитът пък съобщил на княза, че ще кани 
Неофита на обед, за да намали разноските си.

Освен трудностите по печатането, на книгите, Нео
фит имал и лични неприятности. Освен големия труд по 
съставянето им, обиколката из България да събира спо
моществователи, далечното пътешествие до Сърбия, той 
бил обвинен и за злоупотреба на събраните пари. Мит
рополит Петър предвидил подобно положение. Гой раз
брал подаръка на княза в смисъл, че ще подари всички 
книги, пък и ония, предназначени за спомоществовате
лите за събраните суми. Но можело да се случи, 
моществователите да, не бъдат доволни, да кажат, че са 
платили за едни книги, а другите какви ще бъдат не 
знаят. Затова споменатият търговец искал или да му се 
дадат отпечатаните книги или Неофит да върне получе
ните пари, а за нови книги да събира нови спомощест
вователи. Митрополитът съобщил мнението си на Хри- 

Иванеов, че „Бугари Бе признати и умети цени- 
ти благоде)анше Господарехо, ко)е он указу)е подаре-

юьига, и из тога да пе се

Ех Краг8*кц*к
Оу КмАЖ*еко-0«ркскои ТипогрдфТв,

1835.

„Аритметика или наука чи- 
сЛителна от Хрисант Павло 
вич
2. Част прва от Славено-бъл 

” на пео- з.гарское
фит Хилендарски 
3. „Балгарски граматика” от 
Неофит Рилски

година в Пожеревац, в квартирата му влязъл крадец и 
му ограбил някои лични вещи, скъпоценности и 606 та- 
лира пари, собствени и от спомоществователите. Въпре
ки всички усилия, кредецът не бил заловен; Неофит по
дозирал двама свишовци, Маноило Петрович и Яков и- 
лиевич, обаче Белградското окръжно управление съоб- 
Ъило през октомври, че „не може се за основано посве- 
дочити подозрените“ срещу двамата свищовци, с които 
Неофн-Г иначе другарувал. Неофит два пъти, на 16 сеп
тември 1835 и на 1 януари 1836 година, се оплакал на 
княз Милош, тъй като останал без пари и се принудил 
да вземе на заем от митрополит Петър 60 талири за по
срещане на личните си разноски и за някои книги, кон
то свишовци го задължили да достави от Пеща. Неофит 
се оплакал и на Държавния съвет, през февруари или 
март 1836 година; последният съобщил, че били аресту
вани заподозрените лице, обаче нищо не могло да бъде 
доказано. Молбите му останали без последствие. Гова 
се вижда и от молбата на Христо поп Иванов, през юнн 
1836 година, до княз Милош да се намери крадецът, за 
да не изгубят „описателите (Неофит Хилендарски и Е- 
мануил Васкидович) труда си, трошка и наи-паче поче
стта си от народа“, а той, като „настоятел“, 450 талира, 
лично вложени от него и 155 талира, събрани от спомо-

спо-

•• 7 -Г
; Д.-ЕТОК6дотко

мАлни т* А*Ц4.
СТО ПОП

ШМЧ4ТММ »» *А*вИ*Л*» * ЬЖА*^**-"* 6- 
Г^ 0»4т4«»ТИ КхХла 01/В1ЖЛГ*

ни\ем овако знатног числа 
задовол»ити тим уреБени^ем, да за С;Ю|С дате паре при- 
ме друге кайте“.

Предвиждането на митрополит Петър се 
ло В Свищов се разнесла мълва, че Неофит не печата 
книгите си, а само яде и пие в митрополията, че уж из
бягал в Германия с директора на Типографията - • • Ко
гато книгите пристигнали и спомоществователите виде
ли че са подарени, поискали да им - се върнат парите, 
НескЪит когато се върнал, обяснил всичко, което му се 

Я -хквхиой ВУ ИУИЖУ^ОСШ хях хо иомкн он •ОУИЬЛУЗ 
ност княз Милош възприел предложението^а^штроп^-

около 800

«Алопх* Л^ОДОСОЮГК 6ВЯ»И0В1ГМ,
ял лМ Шлгл/смк тмт-.

ИЗПЪЛНИ- 4.Т4 г««А«4 петрд.
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Н- и/а,хн* гтл йшиимянТАп /Млятл, ял Ш- 
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, , А*пж«4 4алЛ. ____ ществователите.

След споменатите учебници, в Белград, Земун и 
Нови Сад са отпечатани редица други учебни книги, 
скромен но важен принос за развитието на българското 
просветно дело през Възраждането.

лита и заповядал за събраните пари да се 
щенна история и катихизис“, която струвала 
цванцика. било единствената неприятност, която .

ЮНИ ХоЗЬ *-•
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Но това не
Неофита. Докато пребивавал презсполетяла
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да му го донеса утре.

На другия ден писах ди
ктовката. Преписването и 
дешифрирането ми отне ос- 

ЗаТова закъснях

паднахме в едно смешно по 
ложетше. Фьодор Мнхайло- 
вич ме помоли да прочета 
онова което 
Този необикновен текст за- 
почнаше така: „ 
от Рулетенбург”.

— Как от Рулетенбург — 
прекъсна ме той 
казах — от Париж?

— Не знам, но така каза-

рашио нещастен човек, убит 
и измъчен. Изглеждаше ка
то че ли точно снощи е умр
ял някой негов близък.

Когато напуснах къщата 
на Фьодор Михайлович, мо- 
чезнаха като дим.

Започна да е разхожда по 
стоята, а след това ми каза: 

— Можете ^и да дойдете 
мене довечера в седем 

започнем с рабо

ва никъде, и че това е само 
гла-негов маниер. Махна с 

ва като ми отправи един 
приятелски поглед! ...

След това започна да чете 
отмерено, и когато завърши, 
помоли ме да дешифрирам 
текста. През цялото време 
докато дешифрирах текста, 
постоянно ме предупрежда
ваше, но без зла поента 
гласа:

— Ах! Колко време човек 
трябва да загуби за да пре

вей чКо това! Трябва 
всичко това такова на 

прежение?..
Продължи с диктовката и 

аз побързах за да мога да 
го следя и при това между 
две изречения пропуснах да 
сложц точка. Макар че бе- 

очевил^^о, че точката е 
Фьо- 

силно

съм записала.
при 
часа, за да 
та?

Върнах се та време, 
цели двадесет минути. Фьо
дор Михайлович ме посрещ \ 
на с думите:

— Вече помислих, че изо
бщо няма да дойдете! -

Никак не ми беше прият- 
Когато 

каза:
7 часа доВее пак, точно в 

ите „розови перспективи^ из 
йдох при Фьодор Михайло
вич. Но този път не беше 
така мрачен, като при пър
вата среща. Преди да запо
чне да ми диктува, погово
рихме около пбловин час и 
по трети път този ден Фьо
дор Михайлович ме попита 
как се казвам. По време на 

той ми попомни, 
епилепсия. Два 

имал при-

когатоно, но се съгласих, 
тръгнах Достоевски

— Знаете ли защо се рад
вам. Олхин ми препоръча 
жена стенограф, а не мъж? 

—- Не, не зная! — отгово-

хте! — Защо? — попитах.
— По, може би работата 

при мене е изморителна, а 
вие не се обадихте. Впро
чем, досега така мнозина на 
прапиха: поемат работа, а 
щом като видят, че нямат ве 
че сили да я довършат, прос 
то я напускат.

Направих забележка, че 
такъв случай сигурно бих го 
осведомила ц че никога не 
бих го довела в неудобно по 
ложение зарад „такава дре 
булия”.

в — Позволите, моля ви се, 
имате ли вие в тази новела 
название „Рулетенбург”.

Р -1, Затова защото мъж ве 
роятно би се напил, а 
това сигурно няма да напра

— Да, това е название на 
града, в • който става дейст
вието. Впрочем, само вие, 
Фьодоре Михайлович, сте 
могли да 
такова име и аз, сигурно, не 
съм го измислила! ...

■ Фьодор Михайлович се за 
мисли, а след това е успо-

пише 
ли за

вие

вите. разговора 
че страда от 
дойа преди това 
падък. Каза ми, че зарад то 
ва има много незавършени 
работи.

_.,. Донесоха ни чай, а
това започнахме да пи

ми съобщите едно— Не, никога — отговорих 
тон. — Аз из$ иай-сериозен 

общо не пия!”
Обаче Алъжпа съм от сър 

це нещо да си празиая: пито 
Сдин човек на света, нито 
преди, нито после, не остави 

п такова впечатление, 
Фьодор Михайлович по 

на нашата първа сре-

в

пропусната случайно, 
дор Михайлович беше 
възбуден и затова на някол 
ко пъти повтори:

кои.
Когато завършихме рабо

тата, поговорихме си малко, 
а след това той ме помоли

след 
шем.

От първия момент на на- 
съвместна работа из-

у мен 
като
време _ ^
ща. Преди себе си видях ст-

— Следва —
изобщо шата— Възможно ли е 

това? _ Стриница 11

10 ДЕКЕМВРИ 1971БРАТСТВО



шШО ХУМОР » САТИРА • ЗАБАВА * ХУМОР^САТИРА^?АВАВ^

съверемо се А*ртеле, иа ни- 
чуйе никой да запоие,ти се

нити да се провесели, сада 
рсмърцямо и се съсечамо за 
младе годияе. Не знам кига 
сам последаиь пут да се из
пищи девоййа у село. А по
рено яз- Богоявление, реката 
се заледила, а нийе млади 
мужйе, здрави па ка ванемо 
девойЬете та Би омъкнемо у 
рекуту та додека ^ си отиде 
дома да се преобуйе, она се 
заледи. Това беше време, а 
са га оноди.

Новини 

с опашка
ВОДА ->

Урежда: Д. Йотов
Радейна ще получи водопровод.
Не е решено какво ще се прави с бунари- — Прав си, Гого, струю, 

амаводу све че уведемо, 
младе жене да раджак» и 
млади мужйе да прайе деца 
нема да иайдемо. У Високат 
нс може човек да събере де 
ца да йедну чъвесну школю. 
Из Църнощицу, у Босилегра 
дско, обаджа ми баж Вене 
на 36 деца има три школъе. 
У общиниту израчунали де
ка свако дете из Църнощи-

те? ГогуПриДЕВДЛВИРАНА КРИТИКА

Критиката към4 „Братство'' (издателството) 
е девалвирала с ЗО0/».

Тридесет милиона стари пари се дават и 
на радиото.

чели по-рано та да си задър 
жимо младинюту, а се че 
свитие саде за старци и ба- 
биЬс. Ама нека, нека, мля- 
д/игята си има струю по гра 
дищата, она се избави навре 
ме. Недо, знайеш ли кво ми 
йе жал Манчо — казуйе ми 
Гого —кига сте у селото ие 
мг кой да напрани избич да 
се провеселимо. Ти знайеш 
ли дека тупан насъм чул у 
село има петнайесе године. 
Свадбу вечима не помним 
кига йе имало. А кво време 
беше напред: на свак праз
ник, на сваку славу — оро. 
Те са. иде св. Никола. Ред 
йе да идем при свата на го- 
сйе. Арно ама ка отидем

Нския заедно слсзомо у 
град с Гогу од Висок па се 
по пут арие овикамо. Мину 
йемо през Радсину и видо- 
мо дека народ копа да уводи 
у селото. И опи човеците за 
касалп — откико су се роди 
ли убаву воду иссу пили. То 
ва мс потсети та вану на 
Гогу да распралюм кико и 
градинчаньс уводс воду, а 
Бурелат струю уводи, по За 
бьрЬето народ също се рас- 
търчал, чуйе се дека и Ви
сокат сс спрема от пролет 
натам.

ГРАМАТИЧЕСКИ ГРЕШКИ цу ги коща по половин ми
лион. Орати се дека от до- 
годину че затворе коджа 
школъе.

Марин Младенов хващаше грешки по ве
стниците, но сега има по-трудна работа — гре
шки да хваща и по радиовълните ...
ПРИЧИНИ

Елем да предложимо 
уведемо струюпа кико у Аус 
тралию — да окнемо преко- 
весници да се населе девой- 

млади мужийе

ка

Рейсът за. Висок не пътува, защото пътя 
не е добър, а пътят не е добър, защото няма 
население, което да го поправи, а население 
няма, защото няма електричество, а елекетри- 
чесгво няма —защото не идва рейсът.

ке, а после 
ако може пак да се накоти-— Свс йс това арио Ман- 

щом смо почели оно 
йедиуш че свише по свата 
села. Кам среНа да смо по-

мо.чо
А със здравийе, 

Манча с. р.

Критик на обществото 

на своето време
В бръснарницата сяда клиент да се 

бръсне. Когато бръснарят сапунисва ли
цето му, клиентът разбира, че и пиян) и 
му казва:

I На 9 декември 1918 година в 42 години 
живот почина в Любляна великия словенски 
писател ИВАН ЦАНКАР, майстор на силното 
изражение, портретист на обществото на свое
то време, остър критик застъпник на онеправ
даните и експолатираните.

Бискупът на Любляна Йеглич бе дал на
реждане 1899 година да се опожари сбирката 
на Цанкар „Еротикон’-. Трй е следвал във Ви
ена техника, нр не я завърши, но живееше бе
дно от литературната работа.

Отличен сатирик с голям усет за 
циадна. справедливост, той постави и разисква 
за много социални и психологически пробле-

— Вие сте пиян, страхувам се да не 
ме порежете.

— Не бойте се, само ми кажете къ
де е брадата, ви.

Двама криминални престъпници ра
зговарят. Единият казва:

— Ето какво е съдбата. Когато за 
пръв път бях в затвора, ме Нучиха да 
чета и пиша, а сега съм пък вътре пора- 
ди фалшифициране на документи.

с

— Как прекарвате пенсионерството?

Също както когато бях на служба, 
само че няма годишен отпуск.

со-

Посред нощ избухна пожар. Полуоб 
ленена, брачна двойка напуска горяща 
къща. Щом- се отдалечават

МИ.

ШНай-известни са неговите драми „Крал 
от Бетайнова"; ,,3а доброто на народа", „Слу
ги, разкази „Слуга Ерней и неговото правово 
и др.

от опасност- 
та, жената се хвърля на врата на мъжа

— Идвам да ви поправя

— Но не сме ви викали. 
Съседите ме пратиха.

си: пианото.

■ Ах, мили — казва тя, — от три 
години за пръв път излизаме заедно.I

Сметкаджия пиене онзи; 
мит'

*1*т. пггров

БхОЩ
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