
Търсим Нов фейлетон За новогодишната нощ
най - старата КАК СЕ Ефотография изборитеКЪПЕЛ

Четете в скЧОВЕКЪТ?
обгаир

на стр, 11 Стр. 10 — 11 штСтр. 5

Шд-тстВо
• а«.сУн.ия ‘ма 6ЪЛГ»РСНАТ» мародмост а с»рТюгослТ?и^»

24 ДЕКЕМВРИ 1971 * БРОЙ 530 * ГОДИНА XIII * 50 ПАРИ

941
г* За вас, край■ :> Щ

телевизорите
Гута Добричанин готви за вас-, които 

ще чакате новата година край телевизо 
рите свой шоу. В тази „луда нощ” и вие 
в къщи може да имате хубаво развле
чение, което ви готвят Тома Здравкович, 
Силвана Арменулич, Драга Живкович — 
Тозовац, Лепа Лукич, Хашим Кючук — 
Хоки и Ясна Кочияшевич. Най-известни 
те наши изпълнители на народни и за
бавни песни балет в постановка на 
ДЕЯН Караклаич ще ви помогнат да не
скучаете.

Най-много очакваме от Лепа Лукич, 
Драган Тозовац й Силвана Арменулич 
(на снимката), които покрай песни имат
и свои „роли” в новогодишната нощ.

По повод Деня на армията

Армия
строителна

на нашата 
Армия — подарък, който стру 
вг, много труд и много сред-

обектн са делоВ юбилейната, тридесета
година, от въстанието на ю-
гославските народи и народ-* 

и Деня ства.пости, празнуваме Ето някои данни от многонародна армия.на нашата то такива:Армейците и гражданството 
имат с какво да се гордеят 
в този знаменит ден. Огром-

През тази година армейци 
те са построили 243,4 кило
метра и са поправили 285 
километра пътища, построи
ли са 55 моста, конто надми 
нават общо 2 километра в дъ 
джина. Над 60 водни обекта 
И 137 километра водопрово
ди също са дар на Армията в 
много селища на страната. А 
колко е това, личи от циф
рите за стойността — венч- 

струва повече от 120

са успехите в областта
боеспособността на ар ми

населението за отбра-ята и
на от всеки агресор. Доказа
телство за това са последни
те маневри, именувани като
„Свобода—71“.

Но Армията е дала на сво
ята страна и много друго ос- ко това

сигурността, че отбцана- мнлиона нови динара.вен
та й почива на силни ръце.

На стр. 2Много важни за народите ни



АРМИЯ 

СТРОИТЕЛНА
Досегашното успешно сътрудничество с тропичното 

население ще продължим и занапред
ЗАЯВИ КОМАНДИРЪТ НА ГРАНИЧНО ПОДЕЛЕНИЕ ПОЛКОВНИК Н1ПИ ГИЧ —
През настоящата юбилейна 

година, когато чеетвушше 
ЗО-годшииниата от всецарод 
иото въстание на югославски, 
те народи и народности има 
хме много тържества, защо 
то ц Революцията имаше 
много светли дати. Заключи 
телинте тържества но този 
юбилей- станаха завчера в 
Рудо, кьдето преди тридесет 
години бе създадена Първа 
пролетарска бригада. На то 
ва тържество произнесе реч 
президента Тито.

Юбилея чествуваха и гра
ничните войски заедно с на 
селението от. Димитровград
ско и Боснлеградско. Но те 
не са заедно само по време 
на празници и на тържест* 
ва. Населението и армията 
успешно сътрудничат в мно
жество комунални акции от 
взаимен интерес. За успеш
ното сътрудничество н при
носа в развитието па Дими
тровградска комуна, полков 
пик Шпприч получи на тър
жествената сесия на Общин 
ската скупщина в Димитров 
град по повод 30-годишшша 
та от народното въстание и 
Деня на Републиката грамо
та, а граничната застава в 
Градини колективна грамо
та.

Ето какво заяви пред на
ши сътрудници полковник 
Шпприч за досегашните опи 
ти в сътрудничеството с гра 
Ш1Чното население и за бъде 
щнте съвместни акции:

„Отдавна вече успешно сът 
рудничим с общинските ску 
шцинн в Димитровград и Ьо 
силеград и с всички общест
вено-политически фактори в 
тези общини. Тази година то 
ва сътрудничество прие вен 
чки форми на съвместна ра 
бота. Както и по-рано, така 
и сега граничните части уча 
ствуваха в строежа на дале 
копроводйте Сливница—Не- 
вля и Радеина—Бребевшща, 
въпреки трудните условия 
за - работа и лошто време.
Участвувахме също така в 
изграждането на водопрово
да Градини-митницата на 
дължина от 5 километра. Се 
га участвува-че в изгражда
нето на водопровода в някои 
махали в Божица. С Общин
ската скупщина в Босиле
град в течение са разговори
те за довеждане на вода в 
Босилеград. Бсички тези ра
боти, в които участвуват гра 
нич|шхе войски според гру
би изчисления взълизат на 
няколко десетина милиона 
динара. Както се вижда на
шето сътрудничество със спо 
менатите общини беше твър 
де успешно. С това сътруд
ничество ще продължим и 
идната година, защото е от 
взаимен интерес и полза", за 
яви накрая поЛковник Шпи- 

В областта на обществено 
политическия живот армей
ците и граничното население

то активни политически лей 
ци, твърде често биват изби 
рани па членове па общин
ските конференции на СК, 
за отборницп и членове на 
отделните комисии и съвети 
и в другите самоуправител- 
шг органи. Именно, такова 
съвместно политическо сът
рудничество е естествено и 
необходимо за осъществява
не па концепциите па общо
народната отбрана. Такава 
близкост намира израз и но 
време на различни празници 
— както и сега по случай 
юбилейния Ден па армията. 
Пашите граждани посещават 
граничните застави като с 
това изразяват своето дове
рие в армията, споделят с 
нас своята радост в тържест 
вата и изразяват готовност
та си да защищават страна
та, каза подполковник Бра- 
чпка.

също сътрудничат твърде ус 
нотно. Ето какво заяви във 
връзка е това сътрудничест 
по подполковник Звонко Бра 
чнкп:

„Нашите гранични застави 
са винаги отворени за наши 
те граждани и за младежта. 
Съвместната политическа до 
ниост намира израз особено 
когато става дума за ио-важ 
пи политически събития в 
пашата страна. Така напри
мер когато се разглеждаха 
КОНСТИТуЦ! 101IIII |ГС П МП11 ДМа- 
Ш1, политически дейни от об 
•кцшште редовно посещаваха 
граничните застави и разяс
няваха на войниците смисъ
ла на крупните политически 
промени у пас. Така е и се
га, когато се разглеждат ма 
териалите от 21 заседание на 
Председа телството на Съюза 
па -югославските комунисти.

Някои наши офицери, ка-

ооичици 1<а движението, бди 
■ю 4 700 готвачи, 1400 хлебо
пекари, 2.000 бол погледани и 

.друг медицияеди персонал и

От 1 страница
Огромна е също помощта 

на населението в критични 
моменти, когато стихията за 
нлаиша е унищожение. Сто- 
атици моторни превозни сре 
дства на Армията снабдява
ха населението от Равни Ко- 
тари с вода по време на су
шата. Много материал за 
строеж на пътищата и водо
проводите е превозван с ко
ли на армията, 
на пожарите край адриати
ческия бряг армията най-ак
тивно участвува в потушава 
пето на огъня с хора и сред
ства.

Здравеопазването на насе
лението на е само грижа на 
здравните институции за ци
вилното гражданство. Във 
военно-медицинската акаде
мия, във военните болници 
и други военни здравни заве 
дения са лекувани и прегле
ждани тази година над 240 
хиляди граждани, а над 280 
хиляди души са прегледани 
на флуорограф от военни 
здравни работници.

Може би най-голяма е по
мощта на нашето стопанст
во. В Армията безброй мла
дежи получават солидни ква 
лификации от разни стопан
ски области, а тези млади 
кадри се включват в армия
та на производствениците 
след излизането от казарма
та.

Само тази година армията 
с дала на стопанството бли
зо 4.500 водачи на строител
ни и други машини, над 13 
хиляди шофьори, 617 регули-

пр. ■'Г'

След излизане от казарма
та документи за квалифика
ция за постъпване на работа 
по предприятията са поиска
ли 648 авиомеханици, 850 ра
диотелеграфисти, 315 тел стай 
пери, 342 радиомеханици, 420 
електромехаиици, 285 радар- 

механици, 1142 шофьори 
и много други.

По време иа бурите в Дал 
матинско Загоре, когато жи 
вотите на хората бяха заст
рашени, хеликоптерите на 
восновьздушиите сили 
равиха не малко полети, за 
да прекарат храна за населе 
нисто и специализирани еки 
пи за поправка на електро
проводите. Най-голяма по
мощ тогава оказаха армейци 
'те с превозването на повре
дените и заболелите лица.

И само това ли? Всяхъде, 
където живеят армейците, 
те участвуват редом с насе
лени сто в благоустройствени 
те акции. Заедно с населени 
ето те залесяват голини, ст
роят лътиша, копаят водоп
роводи, помагат за електри
фицирането на селищата.

Впрсчее това най-добре го 
знаят хората от нашите сели 
ща в Димитровградско и Бо 
силеградско, на които арме
йците винаги са оказвали по 
мощ във всяко тяхно начина 
нке.

а но време
ни

нап-

Вч Сурдулица
ДЕНЯТ НА АРМИЯТА ТЪРЖЕСТВЕНО 

ОТПРАЗНУВАН
Съветът за народна отбра 

на проведе тържествено съ
брание на което присъству- 
ваха прелета витсли на об-

Юонлейиият празник па 
армията бе тържествено от-, 
празнуван в Су.рдулишка ко 
муна. В навечерието иа пра 
зннка група офицери, войни 
ци и бойци от Народоосво- 
бодителната борба посетиха 
училищата в комуната, къде 
то бяха изнесени сказки за 
създаването и ролята . на 
ЮНА, а бойците ог ИОБ из
несоха спомени за боевете в 
този край.

ществепо-гюлитмческите ор
ганизации п на трудовите ко 
лектшш. За значението и ро 
лята на ЮНА говори майор 
Радомир Рпстович, а предсе 
дателят .на ОС връчи отли
чия на най-заслужилите за 
развитието на общонародна 
та отбрана.

М. В.

Създаването на 

Първа пропетарсна 

бригада

ме да служат и да помогнат на народа, за да намерят 
пътя към окончателно освобождение. А този път — път 
на борба против окупатора и враговете на народа — 
прокарва нашата партпя и нейните бойни чети — прокар 

го бойците на Първа пролетарска". Последните думи 
на Тито се загубиха под звуците на Интернационала.

вече
ват

Тържеството завърши, а бригадата очакваха крппш 
задачи. Очакваха ги боеве с италианците, които се пот- 
готвяха отново да превземат Рудо. В боевете на Гаочич 
и в Миоч батальоните на Първа пролетарска 
врага първия голям удар. Под ръководството на комен
данта Коча Поповнч и на политиколшеаря Филип бойци
те на Първа^ пролетарска носеха зналюто на свободата, 
знамето на братството и единството из цяла Югославия.

нейните редове стъпваха бойцн от различни крашца 
на Югославия: от източна н централна Босна, от Крапна,

нанесоха на

Пише: Боголюб Илиев
Рудо, това неизвестно малко градче, на границата ме

жду Босна и Санджак, изведнаж получи историческо зна 
чешге. Току освободено в Рудо започнаха да се сливат от 
различни посоки колони от батальони на сръбските и 
черногорски освободителни отряди, конто бяха опреде
лени да застанат в строя, да застанат под общото проле
тарско знаме на първата бригада на нашата армия.

В навечерието на този незабравим исторически ден 
между бойците владееше иескрито въодушевление. Рабо
теше се ускорено, правеха се последни поготовки 
решния преглед. Иа 21 декември 1941 година 
площад в Рудо, покрит със сняг 
тальони па

*■

С1-за ут- 
на малкия 

стоеха построените ба- 
новоформираната Първа пролетарска брига

да. Построени в две редици, обърнати едни към друг сто
еха гордо синове на свободолюбива Сърбия и Черна Го
ра. Вместо поздрав оттекна песенБРА ГСТВО 

ВЕСТНИК НА БЪЛХАРС- 
КАТЛ. НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Излиза всекп ветък . 

Урежда ре/д.щионч колегия

на партизанпте-проле- 
тари. Песента бе прекъсната от остра команда — Мирно! 
Поздраг. на десно! — Чуха се думите на Филип Клаич 
— Фичо, опитен боец и революционер. Този .момент съ
провождан от членовете на Централния комитет и Вър
ховния щаб, на площада се появи другаря Тито. Поздра
вът „Смърт на фашизъма!” и отговора „Свобода на на- 
рода”! беше първият контакт е върховния комендант на 
партизанските части. След прочетаната заповед на вър
ховния комендант за формиране на бригадата, на пло
щада се чуха думите на другаря Тито, който говореше 
за предстоящите задачи на Първа пролетарска народо- 
освободителна ударна бригада. „Трябва да повдигнем на 
борба широките народни маси, издигайки тяхното съз
нание за правата на свободния човек. Със собствения си 
пример трябва да покажем как трябва да се води борба 

ъ. против окупатора и неговите домашни слуги, и така да 
повдигнем на борба всички които са честни и патриоти
чни, всички които обичат свободата, и мразят насилието 
и, робството. В най-тежките часове трябва високо да ди
гнем знамето и да бъдем там където ни вика народа. И 
наи-сетне от Първа пролетарска трябва да създадем из- 

- точник на кадри и нови ръководители, да ги възпитава-

,Г
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Със създаването на Първа пролетапеъ-я 

№ основите „а новата револ,оц111ош,а ш,родна

пре^авайето ““ зГ.амТто’ Гбос?„ГРЯПТНТ° ПО вр«'е 
емврн 1942 година, конто израсти™*! ”С1,;,°Ваи на 7 на- 
скн отряди, които прерастнаха п м! малкн партизан- 
растват в корпуси и армии зашото т ’ уТрс ще П1Н'- 
нашпя народ кове своята ,,.1'ото тс са яАро от което 
свобода и щастливо бъдеще’’. ' АЯ СЪЗАаЛе истинска

ха положе- 
армня.
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......... ...... ................. . От заседанието на Мсждуобщвнската конфсрейций йа ССРН
I Тема на деня

| След две заседания на 
I Председателството на СЮК

Цоне Тодоров, член на 

републиканската конферен
ция на ССРН

Ч-

IЕ:

Общоюгославсиа
акция

1 нI
заключенията на ССРН В-раз 
решаването на определени 
•проблеми трябва да бъдат 
приемани и 
страна на останалите общес
твено - политически органи
зации и органи на властта.

Това означава, че отноше-

На заседанието на Между 
общинската конференция на 

в ССРН във Враня, която е об- 
2 разувана от членове на се- 
Е дем съседни общини се води 
Ц ха обстойни разговори за из 
|1 бор на трима члена за Репу- 
Щ бликанската конференция на 
Е ССРН. Във връзка с това пре
^ дварително са водени разго- шц 
Е вори и на равнището на из- шт 
“ пълнителните отбори на об

щинските конференции на 
ССРН в тези седем общини. V'/ ,.

Именно за това конкрст- ЩШкЖ.:'; 
ния избор се проведе с еди- . л
ио душно избиране на пред- 
ложените кандидати. Избра- я
ни са следните другари:
Фаик Ешреф, председател на 
Общинската конференция 

Е на ССРН в Буяновец и пред-
“ седател на Междуобщинска-

та конференция на ССРН 
Враня; Цоне Тодоров, 

председател на Общинската 
конференция на ССРН в_ Бо
силеград и Стоядин Трайко- 
вич, председател на Общин
ската конференция на ССРН 
във Враня.

= На заседанието бяха раз- 
Е гледани материалите и поръ 
§ ките на другаря Тито от 21- 
« то заседание на Председател 

СЮК. След разис
кванията бяха начертани за
дачите на ССРН в провежда 
нето на решенията от това 
заседание.

до дейността и по-голямата 
афирмация на общинските 
организации на ССРН. Изтъ
кна се, че предложенията на

§
I 1

зачитани от
I
2
I От трибуната на 21-то и 22-то заседание на Пре

дседателството на СЮК е отправен твърде конкре
тен призив към югославските комунисти във всич
ки среди, да минат в акция срещу национализма. 
Това заключение е твърде ясно — то доминираше 
на всички събрания и съдържа в себе си основна
та поръка към целокупната общественост, когато 
се касае за оценка на политическия момент.

От Деветия конгрес на СЮК насам нямаше та
ка силни, отворени и кристално чисти сюгжестии 
по отношение съдържанието на работа на органи
зациите, поведението и действуването на партийци-

2 ме-нията и сътрудничество 
жду обществено - политичес 

организации трябва да 
се окачестви 
и конкретни програми за ра 
бота. При това отделно зна
чение има правилно опреде- 

насочена дейност

$Е ?1 ките
със съвместни

I
I
1 лената и 

на ССРН.3г те.Е В. В.Цоне ТодоровБорбата срещу шовинизма, както и срещу не- 
осталинизма, оюрократическите останки и други
те нам чужди явления и тенденции, се намира в _ 
програмите за работа на всички партийни форуми е 
— от най-виспште докрай. Това се прояви и на пое- = 
ледните две заседания на Председателството 
СюД (в Караджорджево и Белград), тази борба не ц 
е водена навсякъде последователно и упорито.

Всички знаем, че национализмът като „рак-ра- 
нашето социалистическо об-

във

I
1 Новогодишният брой на 

в. »БРАТСТВО«
1 на
1
1I 31. ХП. 1971на“ започна да напада 

щество още в първите дни на раждането му, но на
шите хирургически опити не бяха навред такива и 
не успяхме да отстраним бацила. А национализмът 
има тази дяволска способност бързо и умело да си 

всички ония, които от как-

излиза редовно на 
с увеличен брой страници и= ството наЕ

2 намира съюзници всред
вито и да било позиции и определения, искат да ни 

Е върнат от пътя по който вървим или поне да 
Е пречат.

ЦВЕТЕН КАЛЕНДАРI НИ Членовете на Междуобщи- 
конференция на ССРНнекта

водиха разисквания и по 
други въпроси,

път ще се чуят различни 
акция на С/ь-

I Сигурно е, че и този 
коментари във връзка с решителната 
юза на югославските комуниста, националистите 
да наречем с правото им име и презиме, а преди 
всичко ония, които действуваха от националистиче 
ски позиции ,а се скриваха зад червените паргаини 

рационализма избухна в 
сега е удобен

отнасящи се

Нашето утреНовият 
средносроч<:н 
нв Югославия

билети. Ако вълната на 
Хърватско с цялата си жестокост, то

цеговина, затцото народите в тези репуолики бяха
прицел на хърватските шовинисти. е Съюзният изпълнителен съ

Р втора възможна опасност е нарастването ш § запозна тези дни общес
шовинистическите апетита, което някои ще се опи | тооИОСТТа, че е завършен про

| та да препише като слаоост на трайния курс на | екта на средносрочния план
2 ^ демократизация на отношенията и в са- щ на югослааия в периода от

1 =: |
значението “^^“‘р^едателството на | “гвърде обеместитс ма-казаио иа ^-то заседатше на »рел и _ девк и | твърде петгодишиото

СвяК е тъкмо в за съдбата на штосла- | раРзатие на страната вннма
десни „крайно затрижеии ознаят> змцо,го = йието привличат наи-същест

^прелтГвсич^^шботиицит^позАравиха Р~- | Долита

заседания, обаче Р е „ течение търсят = ли^ение на обществения про
сложността на акцит, ппваие> а „е под- § щевремнно, размерът на уве
ясно, конкретно и отворено _ могат само да = ' л„кт би възлизал на 8 /о, за
коепк с думи и поздравления, които могат само д § ^"па в обществения еск-
намалят остротата на борбата. з«/о, производителността
намалят 3, капиталовложенията 7,5,

жизненото равнище 7, общо 
то потребление 6,5 докато 
вноса на стоки « услугите 
биха се движели в размер 
от 9 до и, а цените от 5

план

ване на потреблението от 
.воеки вид» намаляване на де 
фнцпта в платежния баланс, 
както н емисии на пари и 
кадрите извън реалното уве 
личение на производството.

на сто- 
обществено разважните проблеми 

папското II 1 
витие.
Основните цели и задачи на 
развитие Проектът особено подчер- 

общественият про.планI Новият средносрочен
като основна 

— по-на
тава, че 
дукт оце расте в размер от 
7 5 на сто и ще даде възмо
жност в 1975 година ще лос 

, национален доход от 
1000 долара на човек от «а 
селението.

Постоянното увеличение 
жизненото равнище на

па Югославия 
задача предвижда 
татъшно изграждане 
моунравнтелпитс 
тически обществеио-икономи

отношения. В рамки- 
— предимство ще по- 

по-нататъшното укреп-

: на са- 
социалис-= тнгне

ЧСС1СИ
те им палучипане на рвноправието на населението е .една 
тпцлешите се, организациите важните задачи и цели «а 

сдружения труд, народи- развитие на нашата страна 
народностите, републл в предстощите пет години, 

югте и покрайнините и по 
отношение условията Ь'а сто 
написване и получаване на 
дохода.

Новият план като първо
степенна .задача сочи по-на
татъшното стабилизиране на 

на общественото

1975 го
об-

иа
те и

Покрай по-ускореното раз , 
витие на стопанството в не
достатъчно развитите краи
ща специално Косово, нови 
ят план като важна задача 
счита и увеличението на 
броя на заетите и промяната 
на икономическата структу 

населението. Според

тава може да се предно • останат са-

незабавно и

процесите
установя-възпроизводство, ра па

на динамичен стопан- изчисления на плановиците, 
растеж и по-ефикасно предвиденото годишно увели 

■ Това подраз- чеиие на заетите в обществе 
ния

ване
ски
стопанисване.
бира по-съгласуввно отноше

между предлагането и даде възможност 
дина

сметките 
мо в
времето на резолюциите

сектор от 3 на сто, ще 
до 1975 гонеотложно на сто.

Към необходимата стопан 
ска стабилизация, 
процеси осигуряват, по мие- 

плановиците, усло- 
на най-

иие
търсенето, по-умерен хоД на 
цените и жизнените разхо- СТЦ около един милион ду

ши.

най-късно да бъ~дат за-такивана акцин.трябва да стане време
ди. Планът също така пока
зва тенденция към намаля-

С. М. м. ч.ние иа 
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Инициатива на синдиката в Диматрсв- 

Гр«дНяма ли помещения за 

младежки дом?
Вместо -
обществена
хроника

Обществено договаряне за 

личните доходи
то на средствата та лични 
доходи и материални разхо
ди. С това, счита се в синди
ката, ще бъдат премахнати 
някои отрицателни явления 
от преди и възстановени по- 
справедливи отношения.

На тази сроща общински
ят синдикален съвет оформи 
комисия, която ще събере све 
дения, нужни за комплексно 
проучване на проблема. Ко
мисията трябва да приключи 
работата до средата на ме
сен февруари идната годи
на, когато ще се приеме но
вият бюджет.

Неотдавна общинският си
ндикален съвет в Димитров
град устрои среща с прелета 
винели на обществените дей
ности, които ое финансират 
от общинския бюджет. Цел
та на срещата бе да се опре
делят мерилата за. формира
не и разпределение на сред
ствата за издръжка на тези 
ведомства.

Именно, като ползващи об 
щинския бюджет, различни
те ведомства: културната об 
щносг, общинското управле
ние, съда, образователна об
щност и пр., трябва да 
договорят за разпределеиие-

чер па „томбола“ — и пак в 
Това

Тези изказвания, които по 
е ежедневието изтъкнахме тук, не са нещо 

ново. Много пъти е приказ
вало така, но винаги се е ос
танало само при думите. Ак
ция да се намери помеще
ние, ис е емало. Даже много 
пъти е констатирано само 
това, че такива помещения 
няма.

Да ли наистина и яма?
В един град с шест и пове 

че хиляди жители, в който 
е натрупана пай-жизнената 
сила па комуната, а това 
значи и най-младата, е невъ
зможно да няма помещения 
за младежки дом. Сигурно 
е, че има обществени сгра
ди, които за тази цел биха 
послужили прекрасно. Тряб 
ва обаче да се направи мал
ко усилие да се намерят, а 
после и да се поприспособят 
за целта. Да ли досега не е 
пречила само иитерността, 
която не рядко се е проявя
вала по дадени въпроси.

къщи.
им, особено ма младите. Л 
на село те са били дейни в 
организациите. Когато са сле 
зли тук мечтата им се пиля
ла осъществена и по-нататъ
шният стремеж па мнозина 
е — ваилатата само. Тия мла 
Ап хора трябва ла се впрег
нат в работата иа организа
циите, защото градските про 
блемц са проблеми и ша тях, 
защото но можем ла ги смя
таме вече за пришелци, или 
временни гости ...“ 

Изказването па Симеон Ко

Само преди петнадесетина 
дни на едно заседание на Со
циалистическия съюз в Ди
митровград отново бе тювдц 
гиат един много пъти споме
наван н неразрешен въпрос 
— за младежи дом в града.

Не беше поставен въпро
сът паправо, във вид на ис
кане или сръдня. Бяха посо
чени неща от живота на мла 
днте, които биха могли да 
се канализират единствено 
при солиден организационен 
живот. А за такъв организа
ционен, или бих го нарекъл 
по-пълноценен, живот мнози
на казаха, че не може без 
„младежко свъртшце".

Членът на ОК на ССРН Ни 
кола Денков и председателят 
на младежката организация 
Симеон Костов направо ка
заха, че такива помещения 
трябва да се осигурят.

„Нашите .работници в гра
да, които преди година, две 
или повече са слезли от се
ло — каза Денков, — живеят 
прекалено празно.
Сутрин във фабриката, на 
обяд от фабриката, приве-

сс
Ст. Н.стои пък е само допълнение 

па предишното изказване: 
„Невъзможно е дв има орга
низирай живот, дп не ходят 
младежите по кръчмите и 
на „Томбола", щом нямат спой 
кът в града. Помислете сн 
вецчкн, къде да со дяват ве
черно време след разходка, 
когато наистина нямат свой 
кът, а кръчмите им се пред
лагат от всяко кьоше в гра
да. Не можем значи да обви 
няваме само младежите, но 
трябва да им намерим кът 
за отдих, забава и организа- 
ционнен живот ..

Разширено заседание на Общинския 
комитет ва СКС
ОБЩОПАРТИЙНА ДЕБАТА ПО МАТЕРИ

АЛИТЕ ОТ 21. ЗАСЕДАНИЕ НА 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЮК
А па края ще кажем само 

това, което много пъти се е 
чуло.: „Защо стоят училище
то в „Ммлни камик“ или бкв 
шата учителска школа? Не 
може ли да се направят скла 
дове за едни или други сто
ки, а някоя от тия сгради да 
се използва за дом“. Мнози
на пък шепнат и друго — 
на инвалидите е продадена 
бившата поща. Погледнете

— Партийите организации разглеждат и оцен
ката на изпълнителните органи за политичес
кото положение в общината —

Съвети на лекаря На 20 декември в Димит
ровград се проведе разшире 
но заседание на Общинския 
комитет на СКС на което бе 
взето решение материалите 
от 21 заседание на Председа
телството на СЮК да бъдат 
разгледани във всички орга 
низации. Покрай материали
те от 21 заседание изходна 
основа за общопартийна де
бата в организациите на СК 
ще бъде и оценката на из
пълнителните органи на вси
чки обществено-политически 
организации за политическо 
то положение в общината, 
която бе приета на 17 октом 
ври т.г. Изпълнителните ор
гани на обществено-полити

ческите организации и Об
щинския комитет заключиха 
тогава, че в общината има 
явления на антисамоуправи- 
телни поведения и на групи
ровки. По оценката за поли
тическото положение в об
щината вече разискваха ня
кои партийни организации и 
дадоха пълна докрепа на ста 
новищата на ОК и на изпъл 
нителните органи на общест 
вено-политическите организа 
ции.

ПНЕВМОНИЯ И БРОНХОПНЕВМОНИЯ
Пневмонията е инфекциоз 

на болест, но е слабо приле 
пчнва.. Тя се причинява от ня 
колко вида микроби, които 
са нормални обитатели на 
носа, устната кухина, гърло
то и белите дробове на здра 
ви хора. Но за възникването 
на пневмонията са необходи 
ми и някои болестотворни 
фактори, които отслабват 
защитните сили и съпротив- 
ляемостта на организма. Осо 
бена роля играе простудата, 
идваща с метеорологичните 
промени в температурата, 
влажността и движението на 
въздуха. Опасността нараст
ва също когато разгорещен 
от работа, силно изпотен чо
век се намира на течение. 
Други предразполагащи фа
ктори са значителната преу 
мора, прекараните в минало 
то пневмонии и белодробни 
заболявания, травмата на 
гръдния кош, корема или че 
репа, физическото и нервно 
пренапрежение, наличието 
на хроничен бронхит, про
дължителният режим на ле
гло, тютюневият дим.

Болестта започва внезапно 
със студени тръпки, разтри
сане, силно главоболие и по
вишение на температур 
од 39 — 40 градуса. Появя
ват се и усилващи се при 
дишането и кашлица боде
жи в засегнатата гръдна по
ловина. Кашлицата е мъчи
телна

тококи, стафилококи бацила
на инфлуенцата, вируса на на какво прилича и за ках- 
грнпа, дребната шарка, мага во служи — томболата ли е 

балкан- най-важното за нашия' чо-решката кашлица, 
ския грип, възбудителя на 
коремния тиф и др.

Началните прояви на боле 
стта са повишаване на тем-

век?
И тогава излишен ли е и-

ли заядлив въпросът: „Нима 
няма помещения за младеж
ки дом?"

^Същите въпроси тези дни 
обсъди и Изпълнителния от
бор на Социалистическия 
съюз.

пературата, лесна уморяе- 
мост, обща слабост, необил- 
ни изпотявания, кашлица с 
отделяне на жълто-зеленн 
храчки и болки в гърдите. 
Повишената температура се 
подържа 2—3 дена, след кое
то се снижава до 37,1—37,2. 
Бронхопневмонията проти
ча особено тежко при стари 
хора с явления на сърдечно
съдова недостатъчност и при 
болни с рязко изразено на
рушение на общото хранене.

Лечението на пневмонията 
и бронхопневмонията се 

състои в провеждане на хи
гиенно - диетичен режим и 
прилагане на високо ефикас 
ни антибиотици и лекарства. 
Болният се поставя на легло, 
докато не се намали темпе
ратурата и му се подобри 
общото му състояние. Осигу
рява се чист, свеж въздух, 
който подобрява съня и за
дълбочава дихателните дви
жения. Необходими са стро
ги грижи за поддържане хи
гиената на устната кухина и 
за отстраняване на запека. 
Важно е да се дава на бол
ния лесно усвояема храна, 
богата на витамини: бульо
ни, варено месо, плодови со
кове, пюрета, кисело мляко 
и желета. В острия стадий 
на болесътта е полезно да се 
пие голямо количество теч
ности (оранжада, лимонада 
и др.) Тези болести трябва 
Да се лекуват до пълно всму 
кване на боледробните изме 
пения (установено по рентге 
нов преглед). В противен слу 
чай се стига до хронично 
протичане на болестта и до 
усложнения.

М. Н. Нейков д.
М лка реплика

Електрифицирането на се
лата в Димитровградско 
предва. Строят 
проводи и тук-таме вече се 
започва със селската мрежа. 
Още сега обаче 
ски разговори, кой да е стро 
ител на мрежите — частни
ци или „Градня“. И именно 
тук се стига до разпри, ко
ито понякога не са и без за
плахи за отказване от елек
трификация от страна 
динки.

Тия, които биха искали ча 
стни предприемачи казват:

— Те ще
пари, и по-малко ще ни стру 
ва и на нас.

Другите, които искат „Гра 
дня“ заявяват:

Все едно, „потуре“.
Обаче опитът на 

ши села с частниците бе ма
лко

«а-
някои на-се електро-

горчив. Петърлашани дъ 
лго време протакаха работи
те по електропровода по ви
на и на частниците. И не из
лизат работите никак 
тини.

се водят сел

по-ев-

Какво ще стане 
ако утре колшеията 
еме

например, 
не при-

електромрежата, зарад 
некачествен материал и дру 
ги слабости. И ако се заба
ви токът

„Градня“на е-

— ето ти загубата.
Струва ниискат по-малко се, че поне сега 

е по-добре да довериш рабо 
тите на предприятие, което 
и.ма опит в "този вид строе
не, даже и с малко повече 
пари, отколкото да правиш 
договор с хора, които не ви
наги могат да са акуратни 
и почтени. Електрифицира
нето е доста пари и всеки 
ще иска да щ взема, особе
но частникът.

ИЛИата

частници?Тя гарантира качество 
наше е предприятие и няма 
да имаме разправии и да я 
гоним както частниците.

— тя се придружава 
от отделяне на оскъдни по 
количество храчки, понякога 
примесени с жилки 
Протичането на 
та днес се характеризира с 
не голяма продължителност 
(около 3—4 дин.).

От двадесет години насам 
по-често се среща другото 
заболяване, наречено БРОН
ХОПНЕВМОНИЯ. Макар и 
да протича по-леко от пнев
монията, тя е твърде ковар
на, поради честите усложне
ния. Причинява се от разли
чни микроорганизми:

кръв. 
пневмония- На търга за селската мре

жа в Т. Одоровци само „Гра 
Дня“ е представила 
оферта, базирана

А иначе 
Тези, които 
работата да се даде 
ници били малко и поподку- 
пени. Частниците им обеща 
вали безплатно да

се чува и друго: 
много напират 

на част- Пишемписмена тия редове за ония села, които в близко 
Ще решават, кой 
ителят. Нека , : 
при ТОЗИ и онзи, 
да неемат частни 
ачи за селската

на проек
тосметната документация и 
изчислена върху единица 
мерка. Последната цена ва 
„Градня“ била 19,6 милиона 
стари динара.

Конкурентът частник пред 
ложил 19 милиона, но «е на 
оаза на проектосметна доку 
ментация и в писмена фор
ма, а устно.

време 
Да- е стро- 

се поразпитат 
ако мислят 
предпрнем 

мрежа.

им дове
дат ток в жилището, т.е. да 
им направят без пари жили
щната инсталация. Възмож
но е да има и такова нещо. 
Но това може

За да 
още не дошъл.

не ги опари токът,
също да е са

мо обещание или слух.Д-р С. Струмелиевстреп-
м. н. н.
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Из дейността на§

младежките организации * 1‘тМ. ■ ? >' “
Бележка.*• -'-.ч

Нужна
$ Зарад

хулиганство-
закрит
младежки
клуб

•ч',

е по-богата
идеологическа

работа

N

Миналата година в 
Босилеград бе открит 
младежки клуб. Сега 
е закрит.

И младежите отново 
останаха без свой кът, 
в който със забава и 
развлечение да прекар 
ват слобдоното си вре-

*
1 1!~/

иг:

шено с поръките на — у

К V 1

ме.
Закриването дойде в 

момент, когато клубът 
вече се бе съществено 
оформил и станал тра 
диционно място за съ
биране на младежта. 
До закриването се сти 
гна след като управа
та на основното учили 
ще в Босилеград отка
за гостоприемство на 
младежите в училищ
ното помещение, в кое 
то работеше клуба.

Защо и дали учили
щето е постъпило пра
вилно?

В случая по друг на
чин не е могло да се 
реагира за да спре ху- 
лиганщината, която 

проявявали група мла
дежи. Или по-точно то 
ва е бил единствения 
начин училището да 
спаси и това, и други
те край него помеще
ния от вандализма на

ДРУгаря Тито да се осведомят 
младежите от гимназията, училището за квалифи-
актгаш рабртгощи' градския и селските младежки

Обсъждайки думите на другаря Тито Пред
седателството на младежта 
взе решение да изработи

в комуната също така 
Дългосрочна програма за 

идеино-политическа работа. Тази проргама би била 
последователна, а не кампанийна. Тук, между 
гото, става въпрос и за организиране на един цикъл 
сказки, за които ще бъдат ангажирани и обществе
но-политически дейци извън комуната.

ДРУ-

Босилеград

рее. В противен случай, недо 
статъчно се вслушват в тех
ните искания 
ния.

На заседанието на Предсе
дателството се изтъкна, че е 
необходимо .да се задели по- 
голямо внимание за реализи 
райето на учебната програ
ма по. обществените науки. 
По-специално ' в гимназията 
трябва да се активизира ра
ботата на марксисткия кръ
жок.

ворено е занапред да се пред 
приемат мерки и търси отго
ворност от неактивните ръ
ководители

правно положение.
Често пъти в своята дей

ност младежите остават без 
подкрепа и помощ. Това, из
глежда, най-много е присъст 
ващо в гимназията. Учител
ският колектив, по-точно от
делни негови .членове, се об
ръщат към младежите само 
тогава, когато им е в инте-

и , предложе
на младежките

С това Председателството 
. констатира, че младежта в 
комуната се бори с редица 
сериозни трудности. Много 
от тях обаче са създадени и 
поради субективни причини. 
За да се премахне това дого

организации в комуната.
Изтъкна се като необходи

мост занапред на младежта 
да помагат учителските ко
лективи и‘ обществено-поли
тическите организации.

същите тези младежи.
Кои са тези младе-. 

жи? Казват, че били 
много малко, но проя
вили такава ароганция 
и свобода, че не се ст
рахували от никого. 
Добре осведомените 
твърдят, че тези младе 
жи имали такова пове
дение, защото се скри 
ват зад авторитета на 
своите родители, кои
то са влиятелни в гра
да хора.

Но ето, че заради тях 
сега страдат и всички 
други младежи, на кои 
то клуба им е наисти
на необходим. За това 
положение, до което се 
е стигнало носи внна 
ц общинското младеж 
ко ръководство. То не 
е показало достатъчно 
енергичност да обуз
дае тази шепа младе
жи.

В. В.
ЗАНАПРЕД НЯМА ДА СЕ
ТОЛЕРИРА БЕЗДЕЛИЕТО
С голяма самокритичност 

членовете на Председателст
вото на: СЮМ разгледаха до
сегашната си работа, както ПРЕД ИЗБОРИТЕ В СК
И дейността на. младежките 
организации в комуната.

Изтъкна- се, че структура
та на; членството, на Предсе
дателството не.съотвествува 
на младежката структура и 
на съществените потреби. Та 
зи грешка е направена още 
при провеждането на избор
ната общинска конференция 
Защото в тоя младежки фо
рум няма нито един прелета 
вител на селската и работни 
ческата младеж. Взе се ре- 
шекие тази грешка да се из
прави на едно от-предстоя
щите заседания на - 
ската младежка конферен-

Да се зачитат решенията 

на ЦК на СКС
представителни и други функ 
цин. Сега настояват да прн- 
грабят и партийни! Това свое 
тежнение те образлагат с фа 
кта, че ако не се избират на 
пример отборинци за .члено
ве на Общинската партийна . 
конференции, но могат да се 
изберат И; Оформят с добър 
състав на членство партий
ните органи в комуната.

Такива като че ли забра
вят, че в комуната има рав
но 608 членове на СК. Пара- 1 
доксално е в такова положе 
пие да твърдят, че няма до
статъчно способни . кадри! 
Те имат ясно определен цел. 
Става въпрос за малцина, ко 
иго настояват да монополи- 
рат много функции, да си 
създадат култ иа „незамени
ми“ и по тоя начин най-леко 
да прикриват, своите грешки

В случая, становището на 
мнозинството членове на СК 
е правилно и ясно. Обаче в 
някои организации, в изгод
ни моменти се обаждат ко
мунисти с точно определе
ни лични мотиви и цели. ХЦе 
изтъкнем само няколко таки 
ва, които иаистшщ бяха раз
обличени, но и занапред да 
бъдат упрек за всички чле
нове на СК.

Нужно е комунистите в 
настоящия момент «а преди
зборната и изборната парти
йна дейност да се отнесат с 

Това са някои от причини- ,най-голяма отговорност. Та
те, че младежките организа- зя задача произлиза не само 
ции досега не са имали доо- решенията на ЦК на СКС 
ри програми за работа, че във връзка с предстоящите

комисиите напълно бездеист избори, но и от сегашните
вували и че сътрудничество- момеНти на бурни политиче-
то с останалите обществено- ски и икономически ' съби-
политическите структури в тия в нашата страна.
комуната не е било на зави- Опитът от някои минали Макар и малобройни, в се 
АИКгшгтатта се че на сел- партийни избори в Босилег- гашната предизборна дей-
гк ите °активи трябва да се радско показа, че е имало „ост някои хора правят опит

гГгьгоТямГ помощ осо незачитане и негиране иа из да докажат, че между кому-
ц^ кг^то се касае за ор- борните документи — дори пистите и общината не съще
бено ког х,и-г>(*ппаис> и и агитации и лично налага- егвува идейно единство. То-
опгяниЗиадне нг? културно- «е. Понякога това трудно е ва „нседиистао“, те твърдят,
Еимйют У УР могло да се спре, защото из- че е създадено поради лоши

забавния живот. борите не са били добре под те отношения между иаи-от-
Според разискванията в ГОхвени говорните за обществено-по-

иай-трудио положение се иа паяликя от пооано досе литическия живот в общиналтират младежите в босиле- За р^лика от поршю, досе ^ с цед тоя „ъпрос да се
градското училище за квали ™“нвта 1 р * организа- „реши“ те търсят, дори и пре
?иИ,млРааГежиа^Н;™а « 2? ■ комуната гошри, че . длагат партийни комисии
г?„Гя яошен«юие а особе усилено се работи изборите Други пък искат предвари 
но на на"тояванията им^ Аа се проведат в духа и сло- телно да сс „оградят" от кри
се изборят за по-добри усло- |’0™"ас|3|ти*едкументито“ иа Общинската

които прж обн^юкаш пар^ ^тийиа^оифереиция, за да
че след°вр«ме Стова ^илГще,' — -<онфере„ция Именпо могат^се^ложа^^
^=лГ^ес,П=аа сГд^сне тазГ,положел- 
зията ще доведе в неравно- на тенденция да се провали, „отрупани

Общин-
Ще се измени ли по

ложението и дали мла 
дожите отново ще пол 
учачт свой клуб? 
Председателството на 
Общинската младежка 
конференция е реишло 
занапред да не толери
ра вече такива младе
жи. То ще ги именува 

■ поотделно, ще им със
тави актове до съдия
та за нарушения и ще 
превземе и други съот
ветни мерки посредст
вом младежките орга
низации и училищните 
органи.

Без съмнение е, че в 
това ще се успее, за)11^о 
то се има подкрепа от 
всички други младежи 
— преди всичко сред
ношколците в града. 
Само така младежите 
в Босилеград ще мо
гат отново да имат 
свой клуб, където да 
устройват танцови за
бави, да четат вестни
ци, играят шах-мат, слу 
шат радио, гледат теле 
визия и прочее.

ция.

и бездействуването си.
Именно на такива комуни 

сти трябва да бъдат детайл- 
обсъдеии идейните им по 

зиции и да не ое позволи сво 
ите претенции да осъщест
вят и в сегашните избори.

по

В. В.В. в.
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0 НАШЕНСКО
С КУСУРА СИ

Разширено заседание на ОК на СКС 

в Сурдулнца
ВСЕКИПълна подкрепа на 21. засе

дание на Председателството 

на СЮК
излезе, ама отидох. Леле ре- 

наш, па ничий. Той ка-
нормално, ей като сега 
па загьткуванье.

Те, хората, ми се смеят, — 
— ама топа кусурче

него сс запознахме на 
едно селско събрание. 

Приказваха хората за тока, 
предлагаха какво да <е обла
гането и все нямаше едино
душие. Вдигаше се гълчава в 
миризливото помещение на 
кооперативния дом и нощта 
бая се беше -източила, кога- 
то той се понадигна да взе
ме думата, а салоичсто про 
гърмя от смях.

— Е, сега сигурно ще осъм 
пом — рекоха мнозина, а са
мо след минутка па мен ми 
етана ясно, защо беше сме-

зил
же: „Ало“, аз му кажа „Ало* 
— и замълчиме. Закачи ни 
нещо в гърлото. А оня, поща

рече,
много ядове ми е правило. 
В казармата що бой съм ял 
— не питай.

Едип ден дотича капларът 
и рече: „Войник Паро, бър
зо па телефона, баща ти те 
вика“.

ря, ние още не сме започна
ли разговора току ни пита: 
„Ало, свършихте ли, друга
ри?“ Кой сега да му каже, 
че не сме готови, като сме 
запънали гхри „алото“ още. И 
той ни
Ние пак въртиме, та се свъ
ржем, а той почака малко, 
пита готово ли е и пак ни 
изключи. Половин ден 
свързва и ни изключва по 
щарят и нам ни омръзна. Ра 
згело утре ден беше петък. 
Отидох в града на пазар и 
там сс разбрахме какво е ис 
кал — имал гости, та сире-

След като бяха запознати 
всички партийни организа
ции в комуната с материали 
те от 21 заседание на Пред- 
седатеството на ОЮК, мина 
дата седмица се проведе раз 
ширело заседание «а 01С на 
СКС с представители .на об- 
ществеио-пол1 гтческите ор 
ганнзащш, партийни секре
тари на първичните и мест
ни организации на СК и 
представители на трудовите 
колективи.

За актуалннтс задачи в 
светлината на 21 заседание 
на Председателството гово
ри секретарят на ОК .на СКС 
Стоядин Стонлкович. Той по 
дчерта, че въпреки двунаци 
оналния състав на община
та, не е имало никакви на

ционалистически прояви. 
Във връзка с това трябва да 
настояваме в предстоящия

период успешно да разреша
ваме всички въпроси, които 
са от интерес за българска
та народност ж-ивуша ;на те 
риторпята на общината, зая 
ви Стонлкович.

В работата па заседание
то взе участие и Влада Не- 
оричич, член па политичес
кия актив па ЦК па СКС. 
Той отговори на поставени
те въпроси отпеящи се до ро 
лята и значението на демо
крат! 1ЧССК11Я ЦО! 1ТрИЛ11,'П.М, 
социалните разлики и до за 
дачите па комунистите след 
XXI заседание на Прелеела 
тслството па СЮК.

Прпсъствуващнтс на засе
данието дадоха единодушна 
подкрепа ма становищата и 
задачите от 21 заседание на 
Председателството и речите 
на другаря Тнто.

там.Аз ригшах и право 
Дадоха ми слушалката, сло
жих я на ухото и чувам как 
тата вика: „Паро, сине, ти 

бе?“. Зная аз, че тряб-
изключи връзката.

ли си
ва да му отговоря, ама като 
ме е запънало в гърлото и 
не ми дава да продумам, ка
кво да правя. Така постоях

хът.
Той заекваше ужасно мно 

го. Отвори уста да каже не
що, по го засече. После отка 
чи дума-две и пак го засече, 
пак откачи, -и пак замълчи, 
и все така. Не осъмнахме, 
ама близо беше до зората.

Л па другия 
ден приказвах
ме няколко ча
са. По-точно, 
той ми говоре
ше, а аз го слу 
шах с търпе
ние и с голя
мо усилие да 
не се смея на 
неговите „зае
кващи приклю 
чеиня“.

— Сссссс-сме 
ят мил сссе хо 
ооората на ку 
сура ми. „Заа- 
атъткуем“, ко
га говорим.
Ама човек съм 
като тях. На
ли всеки си и- 
ма по-нещо — 
едни затъткую 
като мен, дру
ги боледуват, 
трети са шаш- 
къни, четвър
ти ... Е, кой 
знае какви все 
кусури има по 
хората. Ама 
тук, в наше се 
ло, аз съм най- 
белязаният. За 
това, щом пои 

скам да кажа нещо, хората 
ги избива на смях.

ни

и покрилия устни, докато ка 
пларът не загуби търпение, 
та ми заши един шамар по 
врата. Чак тогава откачих:

не да съм му занесъл.
— За мутави телефон не 

е, нали — рече и замълча, 
като че искаше да си отдъх
не от умората.

А после килна каскета си 
по-назад, пообърса потта от 
оплешивялата си глава и за
приказва на пресекулки:

— То не само в телефона 
е мъката, да се не видело. И 
иначе. Ето снощи например, 
видя ли как запъвам. А по 
някога много вре.ме трябва 
да мине, докато откача гово 
ра си. Поланид лятото, уго
ворихме със съседа да идем 
на сават при добитъка. Ня
мал будилник, човека, та тра 
бваше аз да го викам. Като 
попремина нощта, дигнах се 
приготвих се и хайде пред 
портата на съседа.

М. В.

Заседание на Междуобщинската ковфе- 

ренция на ССРН във Враня

Избрани нови членове в 

републиканската конферен
ция на ССРН

На заседанието на Между 
общинската конференция на 
ССРН във Враня, което се 
проведе дишалата седмица, 
за нови членове на Републи 
канската конференция на 
ССРН бяха избрани Цоне То 
доров, председател на

ССРН в Босилеград, Стоя 
дин Трайкович, председател 
на ОК на ССРН във Враня 
и Фаик Ешреф, председател 
на ОК на ССРН в Буяновац.

Заседанието разгледа и ин 
формация за задачите на 
ССРН в светлината на XXI 
заседание на Председателст 
вото на СЮК. Подчерта се, 
че трябва безкомпромисно 
да се борим против всички 
ония, които минират револ
юционните придобивки. С 
оглед, че на територията на

Междуобщинската конферен 
ция живее и население от 
българска и албанска народ 
ност, Междуобщинската кон 
ференция се застъпи за по- 
ускорено програмиране във 
връзка с разрешаването на 
проблемите, които съществу 
ват в живота и работата на 
тези народности.

Заседанието разгледа иин 
формация за интеграция на 
отделите на вътрешните ра
боти на територията на Меж 
дуобщинската конференция 
като заключи, че информа
цията «е дава ясна картина 
за тази интеграция и че не
обходимо да се направи по- 
обстоен анализ преди да се 
вземе окончателно решение.

ОК
. на

Знам само как се изсилих 
да викна: „Ей, чичо Мироне, 
ставай да идем“. Но излезе
само „Ей, ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч__ а
другото си остана в гърлото 
лш, докато се развидели ху
баво. Нямаше смисъл да го 
викам вече, окъсняхме бая, 
та само като откачих рекох: 
„Е, сега го заоноди у рабо
тата до друга неделя — съм 
на се”. И се върнах да си до 
спя.

Аз съм, тате, аз, а ти ли си 
тате, иии тате ..

Като оставих слушалката, 
капларът ми рече: „Мама ти, 
мутава, ти само с шамари 
ще се оправиш, аз ще те из
лекувам“. И после все ме би 
еше. Аз запъна, той шамар. 
Все докато не излязох от ка
зармата.

Ей, знаеш ли, — телефонът 
наистина ми е смърт. Преди 
десетина години бях 
рил някакъв от града, такъв 
като мене тъткав, да му про 
давам сиренце, яйца —

бе.
— Да не бях тръгнал в 

кражба, белким нямаше да 
ме стигне това, ама може да 
МИ е писано — рече той, ка
то заекваше.

Не било му рождение 
сурчето. Десетгодишен - 
нал с две другарчета да обе
рат полозите

ку-
тръг-м. в.

Бабушница

ЗАСИЛЕН ИНТЕРЕСЪТ КЪМ РАБОТАТА 

НА МИРОВИТЕ СЪВЕТИ

на съседката, 
за да си купят „цял топ хал
ва“. наме-

— Ето, такъв 
сур. Резили ме, ма 
прави на хората — рече ми 
без зацъване и 
широко-широко.

е моят ку- 
и смяхВечерта влезли 

право към полозите, 
пазели, ,а той, най-бабаит, за 
тарашувал по кьошетата. Но 
вместо яйца, набарал квачка 
та и тя го

в двора и 
Ония как-

вото имам за продан. Не 
щеш ли един ден, ме вика по 
телефона. Знаех аз, че от на
шия разговор нищо няма да

се усмихна
Тези дни «а територията 

на Бабушнишка комуна се 
провеждат районни съвеща
ния с председателите на мес 
тните организации на ССРН, 
на местните общности и на 
червения кръст. На съвеща 
нияга се разисква за пред
стоящите задачи на Социали 
етическия съюз, за работата 
на съветите на местните об- 
щности, събранията на изби 
рагелите, за мястото и род
яха на мировите съвети, за 

червения 
кръст ига. Заслужава евнима 
ние и интересът за работата 

изпълнително-политич ес- 
киге органи в.местните орга 
низаций и на равнището на 
общината;

За отбелязване е, че пред
ставителите на местните ор
ганизации на Социалистиче-

иакълвала, гдето 
стигнала. И от страх онемял.

окия съюз и на съветите на 
местните общности сега про 
явяват много по-голям инте
рес към работата на мирови 
те съвети, отколкото досега. 
Това е резултат на зачести
лите през последното вре
ме съдебни дела в някои 
лища.

Актуалните комунални про 
блеми —

М. Н. Нейков
— Онемях, бе, иаправо 

мях. И то от нищо 
ва живинка — от квачка. По 
сле ме водиха при баба Ми- 
левка да ми лее крушум, га
сиха ми въглени, пих свете
ла водица, с какви ли боклу 
ци не ми правиха

и нищо. Аз дума .не проду 
мвах. Хелем, дядо ме излеку 
ва. Беше един 
знае ли се. На километри да 
го чуеш. Една вечер, когато 
влизах *в кухнята, той рипна 
иззад вратата и като изви
ка „А-ха“, аз изревах: „Оле- 
лееее“, «апиках 
проговорих. Ама

оне
и никак-

АБОНИРАЙТЕ се за в. 
«БРАТСТВО» за 1972

се-

като изграждане 
на пътища, водопроводи, учи 
лища ига. ще намерят място 
в плановете и дейността и 
на местните организации на 
Съюза на комунистите. ‘ 

Общинската конференция 
на Социалистическия 
на едно от предстоящите си 
заседания ще анализира въп 
росите поставени на район
ните съвещания.

запарки

активността на
гласовит, та

на

ТЪРСЕТЕ НОВОГОДИШНИЯ БРОЙ С
ЦВЕТЕН КАЛЕНДАР

съюз

гащите и 
не съвсемН. Николов
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Из дейността на Общинската културна общност
..ПОДГОТОВКИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КУЛТУРЕН ДОМ ' т■ 1-.

. <?

Щ у:
Изпълнителният отбор на 

Общинската културна общ
ност предприема мерки да 
се ускорят, подготовките по 
изграждането на културен 
дом в Босилеград.

Проектът за изграждането 
на тоя важен културен обе
кт наскоро ще бъде готов. 
Той ще коства 165.000

ква се да се получат извес
тни средства от Общинския 
фонд за непосредствена дет 
ска защита. Защото в дома 
се предвиждат; и помещения 
които да бъдат предназначе 
ни за организиране на пре
дучилищно възпитание 
най-малките деца.

Главна

збиране за
на културните проблеми в 
ьосилеградска комуна. Съще 
временно за изграждането на 
дома са отпуснати 200.000 ди 
нара за инвестиции.

Изграждането и оборудва 
нето на дома ще струва към 
5 милиона динара. Планира 
се първият етап на строежа 
да започне през пролетта на 
1972 година.

разрешаването

■ ШтЙ1• • '

■на „/,. :дина- материална помощ 
обаче се очаква от Републи 
канската културна общност. 
Нейните

Шра.
В тази сграда, между дру 

гото, ще има кинозала с ок,о 
ло 400 места. Тя ще може 
да се ползва

чотговорници и до
сега са показали голямо ра- В. В. , г1_Шза театрални 

сцени, концертни програми 
и друго. Освен това, в сгра
дата ще има и помещения 
за работа на всички общест 
вено-политически

Г"’

Босилеград У,г-г горганиза
ЗДРАВНИЯТ ДОМ ПОЛУЧИ 400.000 

ДИНАРА ЗА ИНВЕСТИЦИИ
ции в комуната.

С една дума казано — пол 
зата от тоя културен обект 
ще бъде голяма.

Всички свободни средства, 
с които разполага културна 
та общност и онези, които 
занапред ще обезпечава, из
ключително ще се ползват 
за изграждането на дома. За 
тази цел в момента култур 
ната общнсот разполага с 
около 300.000 динара. С по
мощта на тези средства се 
очаква да се получат и бан 
кови кредити за инвестиции.

Паметникът в Бабушница

От сесията в« Общинската скупщина
в БабушницаПреди няколко дни Здрав

ния дом в Босилеград полу
чи 400Ю00 динара за инвести 
ции без връщане от страна 

Републиканския фонд за 
развитие на недостатъчно ра 
звитите краища.

Половината от тези сред
ства ще се използват за до
вършване и медицинно обо
рудване на здравствена стан 
ция в Долно Тлъмино. Поне
же, от тоя здравен обект ще 
останат средства, то същите 
ще се използват за започва
не изграждането на здравни

те амбулатории в Горна Ли- 
сина и една от Любатите.

От получените средства по 
ловината ще се използват за 
набавка на оборудване и ре 
конструкция на помещения
та в здравния дом в Босиле
град.

Тези средства представля
ват голяма помощ за Здрав
ния дом, а по-специално за 
оборудването и за активизи
рането на здравните амбула 
тории по районните центро
ве.

РАБОТНИЦИТЕ ПРИ ЧАСТНИТЕ
РАБОТОДАТЕЛИ - БЕЗ ПРАВАна

Днес в Бабушница се про
вежда редовна сесия на Об
щинската скупщина, на коя
то главно място заема поло
жението на работниците при 
частните работодатели в ко
муната. Внасянето на този 
въпрос в дневния ред на се
сията идва след зачестилите 
през последно време оплак
вания на работниците при 
органите на Общинската ску 
падина и след инспекцията, 
която направиха отговорни
те служби в 25 частни рабо
тилници на територията на 
общината. Установено е, че 
при частни работодатели се 
намират 40 работници и пе
тима ученици. От тези рабо
тници само девет имат склю 
чени договори за работа спо 
ред закона за трудовите от
ношения, докато 30 работни
ци са без сигурност на рабо 
тното място, без социална 
осигуровка и без всякакви 
права произлизащи от зако

на за трудовите отношения. 
Що се касае до личните до
ходи на тези работници, ус
тановено е също така, че те 
са далеч по-низки с оглед на 
това колко работникът оста
ва на работното си .място. 
По отношение на минимал
ния личен доход, който сега 
възлиза на. 500 динара, Общи 
нската скупщина вероятно 
ще определи за по-висок ли
чен доход на работниците 
при частните работодатели.

В бъдеще компетентните 
органи на Общинската скуп
щина ще засилят контрола 
над частните работилници в 
комуната.

Отборннците разгледаха съ 
що така и здравна заицита 
на територията на община
та, градоустройствената по
литика през 1971 година, ра
ботата на кооперация „Един 
ство“ през първите девет ме 
сеца на тая година и други 
въпроси.

Материална помощ за из
граждането на обекта ще за 
дели Общинската скупщина, 
както и някои трудови орга 
низации. По-специално оча- В. В.

„УСЛУГА“ ТЪРСИ 140 

СТРОИТЕЛНИ РАБОТНИЦИ
0т нашите 

, трудови 
организации

Значи, само в един момент 
предприятието търси над 140 
работника! За босилеградски 
те стопански обстоятелства 
това представлява извънред
но голям успех. И не само 
това. В конкурса са посоче
ни и месечните заработки. 
Така например квалифицира 
ните строителни работници 
ще получат от 3.000—5.000 ди 
нара месечен личен доход, 
а неквалифицираните от 
1.500—2.700 динара.

Строителният сезон са вси 
чки новоприети работници 

. ще започне от 20 февруари 
1972 година на обектите в 
Любляна, Бледско езеро и Е- 
сеница.

рспективите на това дребно 
предприятие станаха не са
мо реални, но започнаха и 
да се осъществяват.

В резултат на това от стра 
на на колектива е взето ре
шение строителния цех на 
предприятието и занапред да 
се разширява. Ето защо 
преди няколко дни е обявен 
конкурс, с който предприя
тието търси 100 .квалифици
рани и 40 неквалифицирани 
строителни работници. Съще 
временно с тоя конкурс се 
търси строителен инженер и 
техник.

За първи път едно босиле- 
градско предприятие само в 
орок от една година успя мно 
гократно да увеличи своите 
делови резултати и да раз
шири дейността си. Такъв е 
сега случая със занаятчийско 
то предприятие „Услуга“, ко
ето през изтеклите десетина 
години на съществуване ви
наги се намираше на ръба 
на доходността.

С основаването на строите 
лен цех, който започна да ра 
боти от миналата година, пе

«\ 

7 ЛЕСЦОВАЦ

ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА 
В ЛЕСКОВЕЦ

С КЛОНОВЕТЕ В:

— БУЯНОВАЦ 
_ БОСИЛЕГРАД 
_ ВЛАДИШКИ ХАН
- ВЛАСОТИНЦИ 
— ЛЕБАНЕ
- ВУЧИЕ
- ГЪРДЕЛИЦА и 

СУРДУЛИЦА

Още нещо ще привлече до 
брите бооилеградски строите 
лни работници да се обадят 
на тоя конкурс, който е ва
лиден до 30 януари 1972 го
дина. Това са добрите усло
вия за живот, които им се 
предлагат па строителните 
обекти. Става въпрос за ор
ганизирано квартируване и 
съществуване на работниче
ски стол.

•у.

I

спестовни влогове със заплашане на го- 
6 11 7,5 на сто

приема
дишна лихва от

Всички спестовници с влогове от 
НОП1 динара са застраховане от последствия

1.000 н по-
Това още веднаж показва, 

създадени всички усло 
Босилеград да се сфор

вече
че са та на злополуки.

Банката води валутни сметки на частни лица 
от 6 и 7,5 на сто.

вия в
мира строително предприя
тие. Защото за неговото съще 

се и-

със заплашане на лихга 
Спестопната служба в централата на банката 

от 7 до 19 часае основно да работи песни работен денствуване 
ма добра работна ръка. А 

наистина има много Те «екс — 1*6-?9 ЧКБ 
Телефони: 20-15, 21-15, 33-6.3

такава 
в общината.

В. В.
— Конакът Страница 7Погзновски манастир
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; На тема: ученикът в семейството
НАШ РАЗКАЗ

Дори старите се заглеж
даха » нея — едва ли 
имаше момък, който да 

не н е оглеждал от главата 
до петите. В погледа на един 
се четеше възторг, ни друг 
— нескрнваиа похота, а трети 
й се любуваха като на ше
дьовър на красотата. Кога- 
то премяташе черната си ко
са върху буйната си гръд н 
минаваше плавно през село
то с мотика на рамо, момци
те пощуряваха. Наобиколяха 
плахо портите й, обясняваха 
м се пламенно в любов, а тя 
само гн слушаше и мълчеше. 
Никой не се осмеляваше да 
я докосне, сякаш се страху
ваше да осквернн хубостта 
й с докосването си. Тя с ни
кого не се държеше гордо н 
никого не обиждаше, а само 
молеше на сбогуване:

— Недей идва повече при 
мен. Добре, нали?

В черните й като тръ 
чки очи со четеше тол 
кова молба, че никой 
не се осмеляваше да й 
възрази. Минаваше о- 
пняненнето й от красо 
гата й, момците се влю 
бваха в обикновени чн 
поноси и остроносн де
войки, а Олга остава
ше за тях един прия
тен спомен.
Андрей нямаше кураж 
да се доближи до нея.
Как можеше да я зака 
ча той, куцият гръбуш 
ко, когато тя бе отказа 
ла на толкова лични ерге
ни! Олга често ловеше вър
ху себе си неговия поглед и 
винаги в отговор му се у сми 
хваше приветливо, ала той 
съзираше в това обикновено 
състрадание.

XIV. Планова работа 

и през ваканцията
I,

двора. То бяха негови верни 
приятели и пазачи па него
вата градина. Оня, който се 
опитваше да откъсне без раз 
решение дори една чепка 
грозде или цвете, биваше по 
длпгап на безпощаден остра 
кизъм, преследваха го така 
упорито 'н жестоко, както 
това могат да нравят децата.

Тези чорлавн цветари вся
ка вечер заобикаляха като 
мухи Андрей. Той им разказ 
ваше какво сънуват цветята, 
как си шепнат със звездите,

мога да измислям пряко- 
.111

110

След малко седяха в обви 
тиха с хмел и дини лози бе
седка и пиеха вино ог рози.

— Ти си много добро мом- 
чс, Андрей — каза Олга.

— Искаш да кажеш, чс не 
съм лош човек? — попита 
той.

— Исках да кажа тона, ко 
сто казах засмя сс Олга и 
без псякакна пръзка започна 
да изказва мъката си: — Мно

ОСНОВНОб) Жизнената поука — 
предусловие за по-добър успех

Ваканцията не представлява нищо друго до оп- 
който почивката е по-интензивнаредслеи период, в ^ ,

от работата. За детето-ученик, което тряова да учи 
период, твърде е важно да извлече жизнена

та поука, че оня, който не си гледа работата по вре
ме, определено за нея, в живота ще бъде заставен 

изпълнява тогава, когато другите са я завър-

в този

Васил Сймонеико (СССР) да я 
шили.

Родителите не бива да изпускат от предвид, че 
ваканцията детето не трябва да се обременява

слабия
през
с купища задължения, като наказание за 
успех. Същевременно не трябва да се препуска 
цяло то само да разполага с времето си според свое 
нахождение. Макар че изпуснатото трудно се нава
ксва, все пак то не е недостижимо.

Една от основните предпоставки детето — 
бия ученик да поправи слабия си успех е да при
стъпи към планова и системна работа, относно уче
не, което е най-сигурният залог за било какъвто ус
пех. На практика това значи, слабият ученик, съв
местно и подпомогнат от родителя, да изготви план 
на дневен и седмичен режим. Защото единствено

ВИНО ОТ РОЗИ ИЗ-

сла-

знна ми казват, че съм хуба
ва и чо затова ме обичат. 
Смятат, че това ми е прият
но. Но нима съм виновна, че 
съм хубава? Нима моята ху
бост — това съм аз?

нзлшеляше приказки за чуд
ни краища, където цветята 
не само ухаят, но и разгова
рят, ходят II играят на сляпа 
баба, а увяхват едва тогава, 
когато в страната се появи 
едш( нещастен човек.

научната организация на труда, относно ученето, 
дава възможност най-целесъобразно да се използ
ват ваканционните дни.

ДЕТЕТО ТРЯБВА ДА РАБОТИ НЕ ЗАЩОТО Е 
длъжно...

Тя преметна игриво косата 
си на гърдите.— Цветята обичат щасли- 

вите. У нас те не увяхват, а 
плачат при нещастие. Вижда 
ли ли сте колко

Момците ставаха трактори 
сти и шофьори, летци и мо
ряци, а Андрей не можеше 
да мечтае за това. Той се ро 
веше в колхозната 
градина, а в къщи отглежда
ше цветя.

Обикна цветята след смър- 
В техния

— Искам някой да обича 
мен, а не моята красота, чер 
ннте ми вежди и розовите 
ми бузи. — Тя забелаза, че 
Андрей понечи да я прекъс
не и заговори още побързо: 
— Какво е красотата? Ветро 
вете ще напраят кожата ми 
груба, дъждовете ще измият 
руменината на бузите ми! 
Ще капна от пренасяне на 
жито по харманите, ще се 
превия на две по нивите с 
цвекло — и иди търси красо 
тата...

Ученикът трябва да съзнава, че всичко, което 
осъществява ползва, преди всичко, на него самия. 
Всяка мисъл, че работата, коя го върши му е натра
пена отстрани, води към провал. Следователно, уче 
никът трябва да работи затуй, че субективно чув
ствува нужда от труд, а не затуй, че той е длъжен 
това да прави.

Разбира се, на успех .може да разчитаме тогава, 
когато сме уяснили някои въпроси. Преди всичко, 
трябва изцяло да знаем при какви обстоятелства 
работи детето. Ако успеем да създаде.м такива об-

оса имарс
по тях рано сутрин? Това са 
техните сълзи. Който в рос
но утро намери нснасълзено 
цвете, ще бъде много щаст
лив.

овощна

тта на майка си. 
двор нямаше посаден зелен
чук, а само грозде, ябълки, 
вишни и цветя, много мно
го цветя. И гробът на майка 
му от ранна пролет до къс
на есен бе обсипан с цветя.

— Ами ти намерил ли си 
ненасълзено цвете?

— Не, не съм намирал и 
едва ли ще намеря ...

стоятелства, при конто детето по най-прост и най- 
целесъобразен начин, с възможно най-малки уси
лия, ще осъществява най-високи резултати — тога
ва може свободно да кажем, че то има обективни 
условия за добра работа.

След туй трябва да раздвижим 
лостове, конто ще направят субективно то да почув 
ствува нужда за работа, която ще му доставя \гдо- 
волствне н радост, която ще го насърчава п под
тиква

Ясното небе бе надвиснало 
Той поднасяше разкошни над тях и на малчуганите им 

букети на годениците — и се струваше, че то е обси- 
всички му благодаряха, вси- пано не със звезди, а с цветя 
чки го уважаваха, а той жа- и че тези чудни цветя е поса- 
дуваше да изпие поне една дил чичо им Андрей, 
капка от любовта.

Тя млъкна и Андрей не 
знаеше какво да каже.

— Хайде,. Андрей, кажи, 
след като работата и лошо
то време ме изсушат, дали 
ще ме харесва оня, който тъ 
рси само красотата?

— Не знам, Олга — въздъ
хна искрено момъкът. — Не 
знам кой не би те обичал!

— Но аз няма да бъда веч
но такава, Андрей — продъл 
жи тъжно девойката. — Е, 
мога ли да си набера цветя?

Андрей кимна и девойката 
тръгна бавно сред пъстрото 
живо
сред цветята, а след нея вър- 
ваха влюбените му очи. Ол
га разгледа внимателно 
ва ли не всяко цвете и се 
върна при беседата с празни 
ръце.

— Жал ми е да ги късам 
— призна тя срамежливо. — 
Те са толкова хубави. По- 
добре да дойда друг път. До
бре, нали?

Той я изпрати мълчаливо 
до вратата. Девойката излезе 
на улицата и гледайке сини
те му неспокойни очи, каз^ 
тихо:

— А за сватбата приготви 
непременно вино от рози...

у детето онези
Олга дойде една неделя ут

рин. Беше толкова хубава, 
че цветята някък си извед
нъж оклюмаха, а господарят 
им се почувствува като ня
какво нищожество и не зна
еше къде да се дене.

— Вярно ли е, че сухо цве 
те, намерено в росно утро, 
носи щастие? — попита тя 
Андрей.

Момъкът си прехапа езика 
и застина за миг.

— Кой... От кого си чула 
това?

— Миналата вечер идвах 
при теб и чух какво говориш 
на децата. Истина ли е това, 
или не?

— Ами за моята сватба ще 
ми поднесеш ли цветя? — 
попита го веднъж Олга, кога 
то беряха ябълки в градина
та и той едва не онемя от 
изненада.

—Ще си избереш, каквито 
пожелаеш —, каза той. Сет
не доби кураж и добави: — 
Имам много цветя. Освен то 
ва, ако пожелаеш, за сват
бата тй ще направя вино от 
рози.

— Вино от рози? — учуди 
се девойката. — Това е невъ
зможно!

— един вид да се осъществи равновесие ме- 
>КДУ душата и тялото. Защото, в крайна сметка, тру 
дът хуманнзнра междучовешкнте отношения 
прави по-ггравдиви.

Но, за да се осъществи това, предварително 
родителите тряова да са наясно какво търсят от де
тето т.е. кои навици и умения искат да 
ят". Слабият успех, 
област, относно коя

и ги

му „втълп- 
по себе си, им открива коя 

група предмети, представляват 
трудност за тяхното дете. Родителят трябва 
крие всички ценности на тези

сам

да от-
предмети, относно 

техните прнвклекателнн страни, да ги открие на де
тето откъм популярните им особености

езеро. Тя стъпваше

пръсне илюзията за несъвладаемост, което обикно
вено носи ученикът за предметите 
слаби бележки.

Накрая да кажем, че при изготвянето на плано 
вете за дневния или седмичния режим родителите 
тряова да водят сметка за конкретните обстоятел
ства при конто работи т.е. учи детето, 
вид физическата

ед- по които има
—' Не вярваш ли? — развъ 

лнува се той. — Това вино 
е самата нежност. Когато до 
йдеш за цветя, ще го опи
таш. — 1И той

— Не. Това е моя измисли 
ца. — Андрей наведе очи 
към земята.

Олга въздъхна.

— Жалко, че не мога да 
съчинявам като теб.

да има пред

мият план може да се корегира в течение 
нето, Да се съобразява с условията, 
но не са устойчиви и неизменими.

се затътри към 
колибата, където го извика 
пазачът.

Андрей, кой знае защо, бе- 
убеден, че Олга непреме

нно ще дойде за цветя. Той
всяка вечер. Въл сли 

нението му забелязаха дори 
съседските хлапета, които 
всяка вечер чуруликаха в

на уче- 
които обнкнове

ше

„Защо ти е това? — поми- 
: момъкът. — На теб ти 

стига хубостта, с която те е 
надарила майка ти. А пък 
аз... Какво ще правя аз, ако

я очакваше

Слободан Василев.
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а » иросвеща ★ изкуство
Тьоркин на оня свят

(откъс от поемата)
Със смъртта във битка люта 
във промечива борба 
дълго чакана, нечута 
дойде крайната минута — 
стигна Тьоркин до стълба!

До граничната застава 
с бариерната черта.

Дишането зачестява 
и Смъртта се уморява, 
изостава тук Смъртта.

Вече- просто у дома е.
Само да преметне крак.
Но не може. И 
Победил, дошъл до края, 
рухва! Точка, Тьоркин, край!

А не иска да умира.
В края да капитулира?
Да отстъпи? Как така?
Но човек не се 
да му подаде ръка!

Тъй се случва, туй 
и в живота всеки ден.
Даваш всичко, стигаш края, 
ала падаш изнурен.

само миг не ти достигне, 
само миг един жесток.
Бог да има — ще те вдигне. 
Ала като няма бог?

Що е нужно в тоя кобен, 
за проверка труден час?
Жив човек, не чин задгробен, 
жив човек на теб подобен, 
туй е нужно, мисля аз__

В ателието ня 
Зорица
Николова- Костичтова е.

Картината като вълнениенамира,

е е леейо да се наме
ри ателието на худо
жничката Зорица Кос

тич. Поместено е в Основно 
то училище „21 май” в най 
тайнствения кът, като че ли 
някой нарочно е искал да 
скрие всичко онова, което 
се случва в малкото прост
ранство, изпълнено с карти
ни. Врата в дъното на една 
учебна стая на етажа водят 
към ателието! Докато в уче 
бната стая се провеждат ча
совете, докато се дават от
говори и нови уроци, по вре 
мо на късите междучасия, 
Зорица Костич, единствена
та нншлийка член на УЛУС-а, 
открива съчетанието на бои 
те и ги пренася на картон 
и платно. На пода, по сте- 

навсякъде картини.

н чин говори за търсенето, не 
спокойствието на художнй 
чката пред света. Един ци
къл представлява стари ук
рашения, втори катедрали, 
трети портрети, четвърти 
цветя. Твърде сензибилна ри 
сунка и чувство за цвят. На 
внимателния наблюдател би 
ят в очи изписаните стихове 
край цъфналите клонки. Р 
тези студени дни човек ка
то че ли е в цъфнала гради-

го зная

на.

— Обичам цветята, отглеж 
дам ги в къщи, събирам и 
стари украшения. Нямам го 
леми амбиции в живописта. 
Преди всичко съм педагог, 
а след това художничка — 
казва Зорица Костич и не 
забравя да добави, че любо
вта към цветята предава на 
децата си. Мисля, че моя син 
Зоран е същински худож
ник. Гордея се и със своите 
ученици, с техните художес 
твени трудове.

'Художничка, която до се
га. е имала две самостоятел
ни изложби, която е участ
вувала на много съвместни 
изложби: в Октомврийския 
салон, повече пъти с члено
вете на УЛУС, в Ню Кастъл 
и по-другн градове, още не 
вярва, че това е същинско 
изкуство, но нейните карти
ни пленяват вниманието с 
вътрешната лирика, сензн- 
бнлна рисунка и съчетание 
на цветовете.

ПОЧИНА АЛЕКСАНДЪР 1ВАРД0ВСКИ
ВИЛните

Тук са и най-хубавите карти 
ни на нейните ученици. Зо
рица Костич сега я плени 
цветето. Всичко тук 
тове: рози, кактуси, слънчо
глед, клонове от дърво, кои 
то през определено време на 
годината умеят да покажат 
цветя с безмерна хубост.

ЕДИН ОТ НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ СЪВРЕМЕННИ СЪВЕТ 
СКИ ПОЕТИ ВСЕ ДО МИНАЛАТА ГОДИНА БЕШЕ 
НАЧЕЛО НА СПИСАНИЕТО „НОВИ МИР”. НОСИТЕЛ 
Е НА ЧЕТИРИ ОКТОМВРИЙСКИ, КАКТО И ЛЕНИН
СКА НАГРАДА ПРЕЗ 1961 Г.

-
е цве- ШЖ

кратичен той помества дори 
„Един ден на Иван Денисо- 
вич“ от Солженицин, минало 
годишния нобеловец, който 
все още не си е получил Но
беловата награда. Зарад не
съгласие с кадровите проме
ни в състава на редакцията 
през февруари тази година 
подава оставка.

Стиховете на Твордовски 
са пропити с лиризъм, 
при това рисуват широкото 
епично, социално и друго 
платно, върху което в край
на сметка проличава дълбо
чината на неговия дух.

Великият съветски писа
тел Александър Твардовски 
почина тези дни в Москва от 
кръвоизлияние в мозъка на 
бл-годишна възраст. Преди 
няколко дни бе отличен с 
най-високата съветска дър
жавна награда за литерату
ра и изкуство 
по ред. Неговите поеми „Ст
рана Муравия“ (1936), „Васи
лий Тьоркин“ (1942 — 1945), 
„Дом край пътя“ (1946) бяха 
своевременно отличавани, и 
то през 1941, 1946 и 1947 го
дини. Последната държавна 
награда получи за своята по 
езия от последните години.

Твардовски е роден в Смо- 
ленск, а в литературата 
явява през 30-те години 
нашия век. Бързо спечелва и- 

знаменит поет. След

/ -V:

интимнатаПлени ме щразказва ни —живопис 
всичко онова, което е лири
чно. Стари украшения, пър-четвърта пренеса на платно, разкри

вам музика в тях — пея, ко- 
гато създавам картината.

Повече от четнрдссет кар
тини събрани в тясното пот 
мешення, всяка по едно не
спокойствие, нежност и за
бележка, всяка на свой на-

всичкомедальо1ги,стени,
това ме привлича. Давам жино
вот на цветовете на тези ста
ри предмети. Опитвам сс да 

повече за живота наузная
цветята, техните моменти да Д. МИЛЕНКОВИЧ

да се настъпи организирано, с необхо
дими факти и документи видни общес
твено-политически и културни работни
ци от нашата пародност ще изнесат до
клад поотделно за всички проблеми на

Идеята за провеждане на симпози
ум по култура, па българската народно- 

дадоха делегатите от Ьосиле- 
Димитровградско на Конгре- 

културната акция в Крагусвац, 
да се реализира

се
*па ст, която

градско и 
са на
има всички изгледи 
през месец март в идната година. Това 
би бил и един от най-големите успехи в 

поръките от Конгреса.

мето на 
Константин Симонов. Твар- 
довскя е вторият голям /писа 
тел, който десет години ре
дактира „Нови мир" - центра 
лното литературно списание

културата.
Тези писмени документи, както и оча 

кващитс се разисквания ще бъдат ос- . 
нова за приемането на обща програмна 
ориентировка за бъдещото развитие 
българската народност.

Съществува вече мнение, че на този 
симпозиум трябва да се вземе решение 
за формиране на съвместна междуоб- 
щниска културна общност, която с по
мощта на Републиканските културни нн 
егнтуции ще подпомага и решава мате
риалните трудности в областта на кул
турата в общините, в конто живее бъл
гарска народност.

За да успее провеждането на симпо
зиума, необходимо е по-голяма помощ 

обществено-политическите организа
ции, особено на тези в Босилеградска и 
Димитровградска община.

Подготовките провеждането на
С цел да започнат подготовките за ор

ганизиране на симпозиума в Димитров
град вече е оформен инициативен отбор, 
турната общност в Босилеград По едни 
свой член в инициативните отбори ще 
делегират Сурдулица и Бабушннца.

Според договора, до края на годината 
Преди няколко дни такъв избра и кул- 
що се устрои съвместна среща на члено 

инициативните отбори. На тази

на

в СССР. Либерален и демо- за
симпозиума 

по плана всте на
делова среща ще се изготви концепция 
и програма, според която да тече орга
низирането на симпозиума.

Според неофициалните досегашни до
говори на симпозиума ще со обсъдят 
всички проблеми в областта на кулур- 
ното дело на българската народност. За

на

В. В.*
Страница 9
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^ Младите й физическата I Критичен обзор 
■ култура

Българската народност 

извън Югославския 

литературен ленсинон
жзашпт

Спортът - грижа за всички
СПОРТНИТЕ организации 

н дружества в Димитровград 
оохващат 1.4Ш активни чле
нове, предимно младежи — 
се казва в един отчет на Об
щинския съюз па организа
цията за физическа култура. 
Оттук извода, че спортният 
живот иа младежите в гра
да н близките села предста
влява специално звено в мла 
дожкия културен живот.

ь димитровградско са раз 
вити почти всички спортни 
дисциплини: атлетика, гимна 
стика, оаскетоол, волейбол, 

спортна

бол „Александър Пейчев — 
Лца". Отделно внимание за- 
лужават спортното състеза
ние „Майски срещи“, в кое
то тази година се състезапа-

продприсмат повече са плод 
ма ентусиазма па някои спор 
гнети или спортни дейци, от 
колкото па една систематич
на, задълбочена спортно по
литика.

}

сноменява в тоя Лексикон. 
Там няма нито ред за наши
те списания „Мост“, „Другар 
че“ или „Братство", там ие 
сс споменава нито едно ли
тературно име от българска
та народност.

Навестяваният отдавна Ю- 
гославски лексикон (издание 
на Матица сръбска, Нови 
Сад 1971 година) е вече пред 
нас. Тази красиво подредена 
доста дебела книга има над 
2000 определения: 1.600 за пи 
сателита на нашите народи, 
около 200 за списанията и 
вестниците, над 100 за разли 
чии литературни понятия и 
недссстина за литературните 
организации и институции.

Лексиконът, както се каз
ва в предговора, изхождай
ки от изключително лите 
ратурно - художествени ме
рила, имал зг, цел между дру 
гото „за пръв път да запоз
нае читателите с литератур
ното творчество йа ВСИЧ
КИ НАРОДНОСТИ от наша
та страна". В тоя момент ня
ма да се спираме върху до
стойнствата и слабостите на 
книгата като цяло, а ще за
сегнем само една сериозна 
слабост, която пряко засяга 
културните и литературните 
дейци от българската народ 
ност.

Ожесточава още повече 
факта, че дори и в общата 
статийка иа Лексикона, под 
заглавие „Югославски лите
ратури“ на страница 195, бь 
лгарската народност хич не 
се споменава покрай споме
натите други народности. 
Става ли въпрос за някакъв 
по-висок критерий? Не! В 
Лексикона се намират стати 
йки за автори и списания, 
които по творчеството си са 
на същото равнище или са 
дори под него. Примери за 
това има!

хандоал, футоол, 
етрелоа, лов, 'р1Гболов и пр. 
прн това, в рамките на от
делните спортове са създаде 
ни клуоове, дружества, акти 
вп, секции.

пакто предишните, така и 
тази година, но-голямо вни
мание ое отделено върху ма 
совността в спорта. За раз
лика, ооаче, от преди, тази 
година някон спортове забе- 
лежпха по-видни успехи. Та
ка баскетболният отбор „Ово 
бода", както и хандбалният 
отоор „Асен Балкански“ по
стигат забележителни резул
тати във „Източна сръбска 
група". Участието на димит
ровградските спортисти в 
„Копаонишкнте юлски игри 
/1" също бе доста успешно 
и оттам шахматистите се въ 
рнаха с високо завоевание.

В рамките на общината 
трябва да отбележим две за 
бележителшг състезания: ле
тният волейболен турнир на 
селските отбори и мемориал 
ния турнир по малък фут-

1ГШБаскетболният отбор „Свобода”
ха над 600 участници в раз
лични видове спортове.

Тези сведения посочихме, 
за да изтъкнем един друг 
проблем — нуждата ог все
странно разглеждане на спо 
рта и предприемане на реши 
телни мерки за оздравяване
то му. Защото факт е, че 
някои нерешени проблеми от 
организизацнонно - техничес 
ко- кадрово и др. естество не 
позволяват на Димитровград 
ския спорт цялостно да се 
изяви. Същевременно налич
ната спортна база е в доста 
окаянно състояние, а мерки
те, които в тази насока се

Обпадеждва факта, че за 
проблемите на физическата 
култура напоследък проявя
ват интерес различни обще
ствено - политически органи, 
като общинския комитет на 
младежта, съветът за общо 
управление и обществени 
служби на общинската скуп 
щина и пр. Но окончателно 
да се решат проблемите на 
спортния живот на младеж
та трябва да станат обект 
на организациите и компете 
нтннте за развитието на фи
зическата култура.

Редакцията на Лексикона, 
противно на декларативното 
изявление от предговора*, е 
направила пропуск, който 
не търпи оправдание и пре
дизвика оправдан револ на 
литературните творци от бъ
лгарската народност в Юго
славия, които са съставка 
на общата югославска кул
тура н литература.Именно, литературното тво 

рчество на български език в 
Югославия НИКАК не сеСт. Н. М. Мл.

Младите поколения мо 
же би не знаят какво е това 
„ума”. По-възрастните веро
ятно помнят „мазната земя”, 
която преди десетилетия са 
употребяваш старите жени, 
да си измият косите или тя
лото. Имало е сапун тогава, 
но вековният навик от пре
ди трудно се е измествал.

ни, в позакрито помещение, 
засипвал с вода да се напра
ви пара и там престоявал ня 
кое време. Подобни бани са 
се запазили и <в по-ново вре
ме в Руоия по селата, нещо 
подобно е финландската са
уна и пр.

За къпането в правия сми 
съл на думата може да се

ните кранове, които никога 
не се затваряли. Един мили
он кубически метра вода се 
източвала в Рим само за ед
но денонощие. Там и най-бе 
дният римлянин имал пове
че вода и по често се къпел 
от най-знаменипгге френски 
крале през Средновековие
то. Римските обществени ба

ният басейн заемал площ от 
близо декар и половина. В 
римските бани рамлянинът 
прекарвал почти цялото си 
свободно време. Там се при
казвало, там търговци склю 
чвали сделките си, там се го 
ворело за политика и др.

шина и пр., стигнаха до ре
дица неизвестни на Европа 
места по земната шир и за
владяха моретата 
се миели много А за къпане
то и .дума да не става. Сча 
тало се, че честото миене и 
преобличане е под достойн
ството на човека. Например 
френският крал Людовик 
XIV

не са

сутрин си натопявал

КАК СЕ Е КЪПЕЛ 

ЧОВЕКЪТ?
пръстите в половин 
вода, сипана

литър 
в златен съд

и си протривал само очите, 
Това било миенето му. А 
всички се пудрели обилно, 
за да прикрият .мърсотията 
и неприятната миризма на 
телата си.А тазй ,/ума” не свсякъде се 

намирала. Висок например 
нямал качествена ума и ба
бите ни ходели в Забърдие. 
Там, в ровините над Мъзгош и 
Моинци, копали тази качест 
вена земя, годна за измива
не на косите.

Какво,е било отношението 
на хората към измиването и 
къпането през вековете, мо
жем да заключим само по 
не толкова редките пещер
ни и скални рисунки от да
нните, времена, по ^авюри- 
те, които датират от ранни
те векове на Средновековие 
то и по-късно, а също и по 
редица изкопки от такова 
естество.

елини. В техните гимназиу- 
ми имало големи басейни, а 
по къщите на богатите има
ло помещения и за обтрива 
не с благовонни масла. Бо
гинята иа здравето, Хигия, 
била изобразявана, като кра 
сива, млада жена с пълен 
съд вода в ръцете.

По същото (време обаче 
1.800 работници за шест го
дини изкопали огромни ту
нели и

«
5 мостове, ©строили 850 

тона мед, толкова олово, 16 
милиона килограма желязо, 
90 милиона&4 килограма дър
во, построили 221 помпи, за 
Аа доведат вода до прочути
те фонтани в

Римляните обаче надвиши 
ли старите елини. Те имали 
съвършени водопроводи, с 
огромно количество вода, до 
карвана от далечни планин
ски извори и реки. Римски
ят водопровод, който е исти 
нско чудо на строителната 
техника, поемал в оловни 
гърби водите от Албанските 
и Сабинските планини. Доли 
ните водопроводът премост- 
явал по така, наречени аква 
дукти, а планините премина 
вал през тунели. Много ро
би непрестанно

двореца Вер-
сай. Париж тогава •нямал ни 
какъв водопровод, а салшят 
Версайски дворец 
мо един единствен клозет.

имал са-

През 1601 година испанска 
та кралица Изабела обсаж
дала града Остенде. Тя 
клела, че няма да смени ри
зата си, докато не 
града. Обсадата 
години, но кралицата 
жала думата си.

ни, които били близо 
Да в Рим, смайвалиПредисторическият човек 

изглежда ие а имал нито вре 
ме, нито условия за често 
измиване и къпане, макар 
че вода е имал достатъчно. 
Има

Но с пропастта на Римско 
то царство настъпило и вре 
мето на упадък на къпането 
и баните. Средновековието 
направо може да се нарече 
време на вечистоплътността. 
Тогавашните хора, 
криха редица полезни на чо 
вечеството неща — барута, 
книгопечатането, парната ма

хмля- 
с разко 

шната си уредба .Те били от 
мрамор, имало къпални, 
ни, бюфети, спортни 
какво ли не. В басейна на 
къпалнята „Каракала” напри 
мер се побирали 3.200 души 
едновременно. В същата 
палня имало около 3.000 
ничии вани, 2400 мраморни 
кресла за почивка, а студе-

се за
ва

превземе 
траяла три 

УАър-

дежурели, 
за да отстранят всяка евен-

зали и
веществени материали, 

които показват, че в по-къс 
но време и той е имал нещо 
като баня. Нажежени

туална повреда по водохра
нилищата и търбите, за да 
не останел Рим без вода. Тя 
бликала денонощно 
красните фонтани и сребър

които от-къ-
За обществени бани 

ва време не може 
вори. Малко време

еди по то 
да се ро- 
ги имало

камъ-
говори едвам при старите от хтре-
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Стопански живот
Внимание

Стоп на командировки 

репрезентации и реклами
ТЪРСИМ НАЙ-СТАРАТА 

ФОТОГРАФИЯу
Редакцията на „Братство" организира ед

на малка забавна игра, която може да ви бъде 
и от полза. Търсиме най-стара фотография от 
нашите краища. Участниците в тази наградна 
игра трябва да намерят в къщи стари фотогра 
фии д анапишат какво представяват, от коя 
година са, и да ги изпратят на редакцията. — 
За всеки брой нови награди, и то както следва:

1. Всека обнародвана фотография във вее 
тника се хонорува с 50 динара.

Приемането на фотографии ще продължи 
до 1 май 1972 година, когато ще бъде избрана 
най-старата фотография от нашите краища.

НАГРАДИТЕ ЩЕ БЪДАТ СЪОБЩЕНИ 
ДОПЪЛНИТЕЛНО.

Замразяването на личните. Какво се предлага? ; ■’ — ’ Т:.
доходи не един път е било .: Командировки™^^ , Смята се, че с такива мер- 
изиграно по разни .начини. бавки щащаштР,Гт^ Ки' 1КОИТ° бедат узаконе 
Покрай другото и юва бе ваие ня частни кплЛ-,У*е' ни, може по-добре да се вли 
причина за непоследовател- жебна работа яе от страна на управителни
ност в провеждането на ета- зни авторски'хонотяп?? пя’ Те органи Аа се спрат раз- 
билизационната политика и ни разходи щ хищението на средствата и
за нейната безуспещност,. цияРпеклам1 и л:? спекУлата с обществени па-

Съюзният. секретариат на тоябвп \8 V в бъдеще ри. за лична полза. Освен то
финансите е решил да спре хода. ‘Това значите °и А°е С® преглеА за
тези игри в разпределението виха се облагали подобно на харчени тези сред
на средствата по предприя- личните доходи и други раз ства'по се улеснява и коитро 
тията, за да се подобри лик- . ходи в предприятието. лът от страна на колектива
видиосгта на стопанството. Какво се цели с това пред' и на контролните финансо- 

Командировките, добавки- ложение? Р А Ви оогаки итеФинансо
те за работа по- отдалечени- ^
те строителни и други обек
ти и добавките за живот вън 
от семейството, на често са 
били ползвани досега за по
средствено увеличаване на 
личните доходи на отделни 
лица. На някои предприятия 
и учреждения това е било 
от полза, защото на такива 
средства не са плащани раз 
ни облагания. Именно те се 
пишеха за сметка на мате-

За сега търсете стари фотографии и ги из
пращайте до редакцията. Може би и вие ще 
получите 50 динара.

Всека седмица — 50 динара за стара фото

Миле Николов избран в 

републиканския отбор на 

културно-просветната 

общност

графия.
По искане на читателите — фотографиите 

се върщат след обнародването във вестника.

СЪВЕТИ
риалните .раходи.

Също така много са нара
сли издатъците за репрезен
тации, реклами и пропаган
да пет предприятията. Даже 
се стига и до злоупотреби на На завчерашното шесто- 
тези средства,-като се дават. юбилейно събрание на Кул- 
за други щели, които нямат турно просветната общност,

на което, покрай другото се 
разгледаха задачите на тази 
организация на СР Сърбия, 
на което покрай другото се 
разгледаха задачите на тази 
организация след Конгреса 
на културната акция в Кра-

ЗА
ВСИЧКИ

предстоящия период. Бяха 
присъдени тазгодишните В у 
кови награди и избран нов 
Републикански отбор.

В Републиканския отбор 
на Културно-просветната об 
щност на СРС бе избран за 
член на този форум МИЛЕ 
НИКОЛОВ, главен редактор 
на списание „Мост”.

Когато пишете писмо, добре е да знаете:
— използвайте бяла или в светъл цвят хартия,
— пликовете по възможност да бъдат в същия 

цвят с хартията,
— пишете със синьо или черно мастило — из

бягвайте зеленото, лилаво, червено мастило,
— сложете датате в горния десен ъгъл на пи-

нищо общо с работата ■ на 
предприятието. . ~ / /

По тези въпроси в скоро 
време, ще се внесе в Съюзна 
та скупщина предложение 
за закон, който да уреди въп 
росите с тези видове плаща-

смото,
— оставете достатъчно широко поле, започвай

те на нов ред винаги, когато това е необходимо, не 
-се колебайте да вземете нов лист, даже ако вече

Б. Ник.гуевац й програмата презния.

привръшвате писмото,
— писмото трябва да бъде чисто, разбираемо,
— ако вашият почерк е нечетлив, пишете на 

машина, като предварително се извините за това. 
Не злоупотребявайте с послеписите. Не подчерта
вайте думи по няколко пъти.

— за „мъчно” и „важно” писмо не се колебайте 
да направите чернова,

— подписвайте се четливо. Не мислете, че сте 
оригинални, че сте оригинални, ако търсите на вся
ка цена да имаТе неразбираем подпис. Ако все пак 
подписът ви е нечетлив, повторете отдолу името си 
с печатни букви,

— Таксувайте писмата точно. Невъзпитано е 
да задължавате получателя да плаща допълнител
на такса.

масовото къпане в реките 
и моретата лятно време има 
все повече привърженици, 
макар че преди това даже и 
самият Гьоте го смятал за 
„безумие” и бил голям про
тивник на това .къпане. Хо-

в Германия, но били съвсем 
примитивни. Водата се носе 
ла с кофи, ваните били дър
вени, а на едно място се къ
пели и мъже, и жени. Може 
би затова Средновековието 
е известно по страшните епи 
демии от заразни болести.
Едрата шарка и^ чумата опу ново чак в наше време, за- 

на няколко пъти 
Европа. А могло ли е иначе, Щ< 
когато нямало водопроводи, за 
нямало канализации, а нечи
стотите се хвърляли иаправо 
на улицата.

те си или си почивали и се 
окрепявали след дълги войни 
и походи. Някои бани същес 
твували и след Византия, уце 
лели и през турско време и 
стигнали до наши дни. Ня
кои пък са били открити на

рата навлизали в морето и
стошавали отначало почти облереките

банските костюмичени

А НА НАШИЯ БАЛКАН 
положението не е по-добро. 
Къпането и тук не предпочи 
тали. От разни записи узна
ваме за начина на къпането 
тук. Царете и цариците 
къпели в покоите си, към ко 

имало помещение >и за 
къпалии инстала-

С визитните картички се изразява дискретно, 
бързо и накратко: покана или поздравления, събо
лезнования. Те може да придружат подарък, цветя, 
и с тях може да съобщите адресата си, да оставите 
знак, в случай, че лицето при което сте отишли, 
е отсъствувало.

Пощенските или илюстровани картички могат 
да бъдат четени от всички. Не пишете в тях повери 
тел и и неща.

Адресирана до по-възрастсн човек, пощенска 
та картичка трябва да бъде сложена в плик,

Не сте задължени да отговаряте на пощенска 
картичка, но не забравяйте да благодарите на ли
цето, когато го видите.

Картичките честитки, предназначечпн за праз
ници изпращайте на време.

С телеграмите бързо може да изразите радост 
скръб. Те са подходящи при: сватба, смърт, на

вършване на някаква годишнина, назначение, за
вършваме на училище и пр.

Не изпращайте телеграма на хора със слаби сър 
ца или много впечатлителни: само видът на теле
грамата може да бъде за тях пагубен.

Използвайте телефона с такт.
Телефонният звън безпокоие също, така както 

и звъненето на вратата.
Не разговарайте по телефонна продължително, 

обаждате от телефонна кабина.
Избягвайте да търсите хората късно вечер.
Ако сте сбъркали номера — извините се.

се

ито
това. Но 
ции нямало. Слугите внася
ли големи ведра, пълнели ги 
с топла вода и в тях се пота 

балканскипяли всесилните 
царе и царици, 
роман за тия древни време
на се дава тази картина. Мо 
жс да сс предположи, че и 
обикновените балкански жи 
тели са ползвали ведрото и 
дървената кофа за измиване, 
но то е ставало веднаж или 
два пъти през годината — 
за големите християнски дра 
зници. В&роятно е лятно вре. 
ме да са ползвали реките и 
потоците, да се измият и по
освежат.

В не един

Средновековна баня или
били много „срамежливи , 
покривали почти цялото тя
ло. Трябваше да мине доста 
време да се яви „бикини” >ко 
стюмът или дори ,/нудизмът”, 
който не признава никакво 

метресоние или нещо друго по1фИва,ие на тялото, пито 
и била открита е^/вам / през от деляне на мъжете и жени

те при такова къпане и жи
вот.

години насам. Такъв е напри 
Звоиска ба-със

била известна
мер случаят 
ия, която е 
дрез римско време, а сЛед 

била затрупана при _‘

Още един нов момент има 
тук. От старите римляни и 
византийци на Балканите са 

миие-

зе-това
останали множество 
рил ни бани, ползвани от ня- 
когапшите римски и визан- ако се/нашето стрлетие.

Да споменем и 
реките. От 19, столсугие насам

тийски царе, военачалници 
и легионери. В тези бани те 
лекували болестите и рани-

1ето в
М. Н. Нейков

Страница II

24 ДЕКЕМВРЙ 1971БРАТСТВО



пФД-ТСТиО ХУМОР « САТИРА » ЗД6ДВА ♦ ХУМОР ♦ САТИРА ♦ ЗАЬДВЛ
а

хи обадим кикоЛИ]■ могу ни да 
патим.

Лко йедтън дън 
см» заробени, а това че чу- 
йсш оди други, од мене не- 

да можеш, удри и ти пре 
вестници и радио иега 

иану да испрачаю хеликопте 
ри кико за Шавяик — да се 
види и да се чуйе и за нас. 
Опака за нас нема кой да 
писуйе. Я не веруйем иекой 
из Сдовению да знайе куде 
йе и кикво йе това Босилег
рад. Оно н я нес-ьм знал ку- 
до йе Шавник, ама са знам 
дека йе у Църну Гору. Тека 
йедън дън че се знайе и за

'/Ш/Ш Здободнсвк* V/
§I чуйеш дека
$8I Щ»I1 ПРЕД >чш г ма

ко&1 1I1н О В А 11 1 Урежда: Д. Йотов1|ГОДИНА|
I п II I ак нова година. Пак беля... Ще кажете за- ^ 

що? Ето, ще вн разкажа, за да не пи се случи, ч^- 
което се случи на мен.

имамо ШавнинИ нийе
нас.

мо свак дън това да ни сти
гне и откуде Власину. Тъгаи 
чо будс страшно — нема 
леб, нима слеб, нема ни те-

А със здравйе,
Бая Манча и бая Вене, 
с.р.

Бабата тамъи беше тури 
ла паралии» да йеднемо ва- 
султ със сува свинска ребра, 
тетига нощарат. Донесе ми 
писмо от свата Вснс из Коси 
леград, Прочсто га два пути 
и не могу да се начудим ки 
ко моажс вестници, радио, 
телевизия спаку годииу да 
орато за Шавник, кига има 
и по-страшно од и»сга. Пису 
йо ми сват Вснс да гьрмием 
II я прско вестици, а са има 
мо и радио- за босилеградскн 
ят Шавник, за шината чуди
ла. Десет дъна, каже он не- 
мамо струю, у градат нигде 
не можеш да найдеш свечу, 
а пародат и търговците у 
Босилеград одавна немаю 
гас и ламбе. Народ седи до- 
куде пет саат па сви се умо- 
тую у църЬете. Че те молим, 
каже Вене, ти си писмен чо
век да избройиш 
деца има у Босилеград, а ко 
лко че има след девет месе
ца. Я веруйем дека млого че 
се накотимо.

1̂
 Беше преди време. Наближаваше нова годи-

^ на. Жена ми даде един списък, какво трябва да се 
?§! свърши. И започнах аз. №
« За пуйка отпътувах в Долно Дъбово. Казват хо- Хч 
^ рата, че там била най-добри. Ис са много тлъсти,
XX месото им бяло и когато се изпече — баща си да 
^ утепаш. Жената казва: „Пуйката само оттам. Тръг- -V. 
^ нах аз с първия рейс до Мокриш, а оттам пеша до

Горни Дъбннк, а оттам с кон та в Долно Дъбово. ^ 
лл Най-сетне донесох пуйката... XV

Трябваше н вино... Един мои познати се до- 
8$ говорили да отиват за вино в Равнище. Чула же- XV 
чх* ната, че виното там било хубаво и казва: XV
ХХ5 — Готви се. Взимай дамаджаната и тръгвай с Хх 
хх} хората. Няма смисъл ние да пием блювоч, а хората ^ 
>Х да пият хубаво вино. >8

Съгласих се. Един от тях има кола, казвам, лека §х 
^ работа. Натоварихме дамаджаните, седнахме и пра- XX 
хч во за Равни дол. Времето не беше много лошо, бе- хч 
хч. ше без сняг пред нова година. Когато там, домакн- 
8л нът, заклал сз1шя и тамън сваля сланината. Седнах- 
8х ме Ш1е да видим какво е виното, донесе дома- 
ХЧ кинята пържено месо, след това още един сан. Опи- ^ 
8§ тахме от бялото, след това от черното... Домакин- ^ 
ч§ч ята донесе още пържоли... и когато да се наканим ^ 
XX да тръгне.м комшията, собственикът на колата, ка- XX
^ 33: ^ 
XX — Другари, аз не съм в състояние да карам ... XV
XX Главата ми е като от олово... XX
XV -• Домакинят, чичо Тозо, и домакинята Милева XX 
XX извикаха: XV
N4 — Какво пътуване... ние няма да заспим от ми- 
XX сълза вас. Тук ще преспите тая нощ... XX
8§ Няма какво да ви разказвам повече. На другия §Х 
8§ ден колшшята едвам ни върна в къщи с виното. 8$ 
чх» Важно е там. повече изпихме, отколкото що доне- & 
N4 сохме в къщи... §Х

> Наближаваше многоочакваната новогодишна 
XX нощ* 'А3 исках , да си отдъхнел!. Но списъкът не на- XX 
XV маляваше. Един ден чаках за нефт, вторият ден за 
^ кайма, третия ден се блъсках за подаръци на жена- XX 
^ та и децата. Помня, че на 31 декември уреждах XV 
лХ елха, защото децата бяха малки. А вечерата... Ех, XV 
§§ за-вечерта нищо не мога да ви кажа — в първите $8 

часове на тая многоочаквана вечер — заспах...
Та гледайте да не ви се случи така

&

СОЦИАЛНИ РАЗЛИЧИЯ

колко све

За струюту народ орати де 
ка нейе се само поразил да- 
леководат, нело да га некой 
от време на време нарочно 
батисуйе. Ама това ко да не- 
съм ти и казал — да се не 
чуйе оди мене. Има големци 
платени за туя работу па 
нека си опраяю.

А са неща друго, Манчо, 
да ти се оплачем. Нийе смо 
си сваку годииу завеяни по 
два три месеца, ама това ни
кой не види. А и несмо нау
чили млого да пищимо кико 
други. Ама овуя зиму кока 
чо буде най-страшно. Нигде 
търговциту несу си накупу- 
валн брашно, шиНер и дру
го работс за целу зиму. Ка- 
жу немаю паре, а банката 
ие дава кредити за теквея ра 
ботс. През Бесну кобнлу ве- 
чима смо затворени, а чека-

Ел ектриче ство

Босилеград, Райчиловци и Радичевци през 
декември т.г. нямаха редовен ток.

Очаква се, че през септември идната годи
на ще имат по-висок — наталитет.

Здравеопазване

Здравните амбулатории в Босилеградско 
са висящ проблем.

По-добре да остане висящ проблем, откол 
кото да падне и да си счупи краката.ш 11 1и на вас. Токът е далече 

Токът е още далече от Търнско Одоровци. 
Къде ли се намира, ако се знае, че той из

минава 300 000 км. в секунда.I 1н. волокин

пшряо, БАИ ОНЗИ
^ - Т70РЛ/1Л /,€сЬВ к!'Г71/ 
& /леР/РОП/ОЗО/А ? /-ле, е еле/етропго-

е>0//Р - А в __^
ее/ви/

Т^осилегвад/


