РЕДАКЦИЯТА НА В. БРАТСТВО ЩЕ ОРГАНИЗИРА

Награден конкурс
В КОЙТО ЩЕ УЧАСТВУВАТ ВСИЧКИ ЧИТАТЕЛИ НА
ВЕСТНИКА. ЗАТОВА ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ ЧИТА
ТЕЛИ ДА ОИ ИЗПЛАТЯТ ДЪЛЖИМИТЕ СУМИ ЗА
ВЕСТНИКА И С ТОВА ПРИДОБИВАТ ПРАВО ДА УЧАСТВУВАТ НА КОНКУРСА И ПОЛУЧАТ ЕДНА ОТ
НАГРАДИТЕ, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ.
В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ ЧЕТЕТЕ ПОДРОБНОСТИ
ЗА КОНКУРСА.

В този брой продължаваме с обявяването на ме
моарите на Живоин Николич-Бърко под заглавие:
, Кой освободи Югоизточна Сърбия?" В този брой че
тете са срещата на партизаните с представителите на
окупационния корпус * Крушевица.

НЕРЕШЕНИ

ВЪПРОСИ

*
При разглеждането на стопан
ското развитие През насто
ящата година и бюджета
на общината, участниците
в общия събор, проведен
миналата седмица конста
тираха, че не могат да се
намерят никакви възмож-г
носии за финансиране на
определени нужди от зна
чение за по-широката об
щност. Касае се до финан
сирането на Секретариата
на вътрешните работи. Об
щият събор прие заклю
чение, че задължение на
общината е да финансира
необходимия брой работ7
нкци в милицията, който
отговаря на нейните нуж
ди съгласно броя на пасе
лението, а лица заети в
Секретариата над
този
брой трябва да финанси
рат републиканските орга
ни.
Общият събор в Димитров
град счита, че по този въ
прос трябва да се разиск
ва в Републиканската скул
щииа и -нейните тела приучастието на представите
ли от община Димитров
град. При сегашния начин
на финансиране, допълни
телните средства от РетсуЦ
ликата се утвърждаваха
въз основа на броя на на
селението.
Разгледайки проблема за фи
нансиране на затворници
те които в Димитровград
издържат наказание въз
основа на митнически на
рушения, Съборът счита,
че и този въпрос не е пра
вилно уреден. Броят на за
творниците, които се зави
мават с контрабанда от г<*
дина на година се увелича
ва. Миналата годила раз
ходите за издръжка на за
твора възлизаха на около
8 милиона стари динара.
Само за първото тримесе
чие на тази година е има
ло 1020 затворнически дни
от които само един граж
данин от Димитровград
ска комуна. Ако залавяне
то на контрабандисти про
дължи със същия темп до
края на годилата разходи
те за издръжка на такива
затворници ще се покачад
на около 16 милиона ?тари динара. В заключение
то си Съборът напомня на
републиканските органи,
че приходите, които се осъществяват от митницата, от запленените стоки
и наказания отиват в бюд
жета на по-широките общ
ности. При сегашното положепие приходите изцяло отиват в бюджета иа
по-широките общности, а
разходите падат изключително върху плещите на
оскъдната общинска каса.
Така Съборът взе едияетве
ио възможното заключение за тези нерешени въД.
проси.

СТР. 8

Гимпаизалнкят учител-,СЛОБОДАН НИКОЛОВ пи
ше за иеодавнашното убийство иа ученика ПЕТКО
МИЛЕВВ от Димитровградската гимназия, под загла
вие:

НЕРАЗЯСНЕНО
САМОУБИЙСТВО
*

ТЪРЖЕСТВА

и по

РАЙОНИТЕ

Общинската коми-сия за чествуваяе за юбилейния
25-гсдише« Ден на младостта прави усилени подготозки това чествуване да бъде добре организирано и про
ведено в цялато Босилеградска комуна.
На втория по-конкретен договор комисията се за
стъпи тоя празник да; бъде тържествено ознаменуван
и п селата, а не като досега само в Босилеград, Спо
ред това културно-забавни и спортни програми ще бъ
дат организирани и в районните центрове. Техни но
сители и организатори ще са учениците от ссновяите
училища и селската младеж.
В. В.

СТР. 4

Другите за нас
За сборника ШОПСКИ ПЕ
СНИ пише Тихомир Н.зшич,
журналист от Ниш.
♦

СТР. 11

Очакваме
нови
учебници за
основните
училища
Въпросът за уче&шците ^
основните училища

-вя?V згвг

те <хт нашето освобождение
от фашизма и остава като та
къв досега. Този въпрос оба-

ьтгля.*®
меша И ЩХГОЛЯМЯ СИЛЯ СС крие

« това, ЧС грижите за
мпне на учениците от Бооилс
и димитровградския
мите им учебници, през поеше

дигите годили отслабнаха мно
го. Тези грижи бяха дори пре
къснати.
Познато е, чс издателската
дейтелиост на Завода по отно
шеиие на учебниците за българоката народност започна иц
тепзиюю от 1960 година на
сам. Таи деятелност се засили
особено много през периода
1962 — 1966 година и тогава
нашите основни училища по
лучиха сравнително най-голям
брой учебници. Преди всичио, през този период бс решен почти комплектно вънро
са за оргиналннте учебници,
необходими в обучението по

български език от I до VIII
клас. Зпачителни резултати
бяха получени и във връзка
с паралелните учебници, т.е!
почти всички учебници, издадени през това време за осно
инитс училища на сърбохърватаки, бяха преведени и на
българсюи език. По такъв на
чии, независимо от обстоятсл
ството, чс някои от преведени
10 учебници не бяха качссгве
ио издържани по отношение
на стила, езика и др. — осно»"
нитс училища разполагаха с
тях и ти използваха в обучеиисто, което без съмшмгие, Ос

от полза и общия учебно-възлитателсн процес.
Безспорен факт е, че от 1967
година насам, активността на
Завода по този въпрос значително намаля. Планираха сс
и тогава учебници за печат,
но често пъти последните оставаха нереализирани. Така на
пример, по издателският план
на Завода за учебната 1968.ь»
година бяха предвидени 31 но
ви учебници за българската
народност, но през същата учебиа година нашите ученици
от основните училища не получиха шито един нов учеб
ник.
^
СТР. 9

Преглед на събитията

Подготовки за чествуване
СЛЕД
АЗИАТСКОТО
ТУРНЕ
НА
на
Ленин
100 - годишнината
МИРНО ТЕПАВАЦ

Отборът за чествуване юогодишнината от рождението
ла Ленин изготви програма за
чсствуването на този юбилей
в Оу.рдулишка община.
Централното тържество ще
стане на 27 април в Културния
■....

Събития; хора,
документи

■

о

^

,

■

Полет в
космоса
На 12 април 1961 година в
9,07 часа московско време коссмическият корзб-спъпшк „Во
оток“ с човек на борда отле
тя в Космоса и като обиколил
земното кълбо, бтагополучло
се върна на земята.
ПЪРВИТЕ КРАЧКИ В
КОСМОСА
4 октомври 1957 — Първият
изкуствен спътник на Земята.
3 ноември 1957 г. — Първи
ят изкуствен слътяик с живот
ни на борда.
18 октомври 1859 г. — Пър
вата снимка на обратната стра
на на Луната.
12 април 1961 г. — Първият
човек в Космоса — Ю(рий Га
гарин.

дом » Сурдулица. Около -*00
дейци и активисти от общест■в от го -политическите организа
ции и отборнмцитс на ОС ще
преведат тържествено събра1МК; па което ще говори сенро
та,)>я,т на ок на СКС Стоядин
Ст0!шжовнч-Д|шгс.

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В СФР
ЮГОСЛАВИЯ
Излиза всеки петък
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М. в.

Босилеград

На 22 април на първия час
във воичии. училища пред уче
ивиците ще бъдат износени
сказки за живота и делото на
По повод 100-годишнината
Ленин. През април щс ос про от 1роо1адеииието ста Лепиш мстводат тържествсапи събрания нашата седмица в кино зала 1а
_бе изнесена сказка па тема:
по предприятията и учрежде, ^еда1Ю]№г
Псшш
„ъц ве
тюта.
ликите дни на Октомврийската революция".
В деоет района ги центрове,
Сказката бе масово посетена
между които и в Клисура и от ученици, граждани и граБожица, също ос предвиждат ничари. Това потвърждава, чс
с провеждането на оказюи и от
доклади за жизнения път на
се
други области трябва да
Ленин. Олод докладите ще се продължи.
• .
прожектират филмст свързани
п.
с юбшгея. Прдевиждат се изло

СКАЗКА ЗА ЛЕНИН

Звонска баня

СЕМИНАР 00 АКТУААНИ ТЕМИ
На 18 и 19 април в Звонска баня ще се
състои семинар за членовете на плен
умите на ОСВ в Димитровград и Бабушвица

11 и 12 август 1962 — Пър
Членовете на пленумите на
вият полет на двама души Ь ООВ в Бабушстица и Димит
Космоса — Андриан Николаев ровград организират в Звонска
и Павел Поповия.
баня семинар по актуални те
16 юни 1963 — Първата же ми. Републикански обществена в Космоса — Валентина Те сто-политически дейци от Бел
решкова.
град ще изнесат пред слуша
телите
сказки на теми във връ
12 октомври 1964 г. — Пъп
зка с претворяването на сто
вият полет на космически екипаж в състав: Владимир Ко панската и обществена рефор
ма в дело, по-уокореното раз
марсв, Константин Фоектистов
витае на сямоуггравителстите
и Борис Егоров.
отношения занапред с обзор
18 март 1965 г. — Първото върху задачите на профоргакосмическо пространство — А- стизациите в сродяоор очния
лексей Леонов.
план (1971 — 1975 година) и
з февруари 1966 — Първо ■ДРСъщо така ще бъде изнесе
мек-о казане на автоматична
на сказка за задачите на про
станция на Луната.
фсъюзите в развитието на са3 април 1966 — Първият из мюупрг®итежш1те общественокуствен отътшш на луната,
икснсмически отн-ошения в
излизане на човек в открито трудовите организации и обя
Това са първи крачки до ка снение на основния закон на
дохода, каисго и Амастдман 15.
цвале на Луната.
На семинара ще бъде изнесе
БРАТСТВО

лсЛи и разписваме на наградим
теми по училищата свързани
с моипотл и делото на Летия.

на и оказка за задачите и ро
лята на профоргастизациитс

Олод двуседмично турне по аютвизация в борбата за реазиатските страсти Бирма, От шестия“.
Като потвърждение на думи
гаиур, Индонезия и Индия, за
вчера ос завърна в Белград те на нашия държавен секре
държавният секретар на вън тар за всс по-лолеми.я интерес
шните работи Мирко Тепастад. към политиката на необвърПред представители на печа зваме могат да послужат дав
та, радиото и телевизията той аните, че на първата кзяферс
запий, че „п азиатските страсти шщпя ста необвързаните на най
расте заинтересоваността за -високо равнище в Белград уполитиката па пеобпързваяс- чаотвуваха 25 страни, а за под
то“ като добави, чс „не за не- гатшктелиата конференция на
обвързвасте- като неутралност, необвързаните в Дар сс Салам
като ласистизъм — но за нсоб- досега са потвърдили своето
вързване като активизация в участие 54 страсти от всички
международния живот,
като континенти.

БУТЕФЛИКА В БЕЛГРАД
Завчсра пристигна на офи
циално посещение в нашата
страна министърът на външни
те работи на Алжир Абделазис Бутефлика.
Министърът
Бутефлика заяви на белград
ската аерогара, че отношения
та между двете страсти се раз
виват благоприятно още от
провъзгласяването на незави
симостта на Алжир. Мога да
кажа, каза Бутефлика, че и
неотдавнашното посещение на
президента Тито в Алжир да
де нови импулси и една съв-

ПОЛОЖЕНИЕТО В КАМБОДЖА

Събитията в Камбоджа през
изтеклите дни се харектеризират със засилена кампания
гтротиш виетнамците. Занчера
столицата на Камбоджа Пном
Пея осъмна с лозунги: „Части
те на южстовиетнамския ФНО
трябва да напуснат територията на Камбоджа". По улици
За лектори по тези актуални те на Пном Пест демонстриратеми са ангажирани Тодор ха няколко хиляди студенти и
Славянски, члест на Предоеда младежи. По такъв начин об
телството на Републиканската
конференция на ССРН, Нмко- становката до такава степест е
ла Стоилкович, секретар в ко- изострена изкуствено,' към ви
миоията по сигурността и все етнамското малцинство, че те
народната отбрана гари Репуб сте смеят да напускат авоите
ликанската конференция на
ССРН, Георги Алекоов, ретгубт домове. Китайските граждани
лиисаиоки народен предсташст- също не излизат от своите ■ до
тел за ,Димитро1вгр.адоко и Ба- мове. Съюзът на студентите,
бушнишюо, Будимстр Вслтгчко- комитетът на интелектуалците
шзч, секретар на ОК на СКС
които
в Бабушиица и неколцина ре и други организации,
публикански профсъюзи дей подкрепят правителството на
ци.
генерал Лон Нол изискват да
М. Андонов се провъзгласи република. Но
вият режим отговаря, че „про
учва“ техните изисквания и
че решение ще бъде взето
след като ое изпита мнението
• • •
във всенародната отбрана и
някои актуални междуяарод-,
опи въпроси, ролята и функци
ята им в съвременните усло
вия на развитие на самоуправ
лестмето, съдържанието и ме
тоди на работа на профорганизациите в трудовите органи
зации и общинските оиндикал
ни дочета и др.

БЕЗ ПОУКА
Миналата година автомаги стрзлата Ниш — Димит
ровград
югославско-бъл
гарската граница взе четири
човешки живота, а десетина
Души са повредеше...
Най-често виновници за
злополуките бяха колоезда
чи, кола с животинска тяга,
неизправни превозни средст®а и шофьори а пияно състояние .,.' •
Пред настъпващия туристичесяси сезон пак същест
вува боязън. И днес мили
ционерите постоянно водят
„борба" с нерегистрирани и
мотористи без книжка, с ко
лоездачи без сигнални уре
ди и пр. И днес значи поло
жението в движението не е

цветущо. Съдията за нару
шения постоянно има „сре
щи" с такива нарушители,
наказва ни, но те все още
са много на брой.
Дали не е изгодно в тази
акция да се притекат на по
мощ на служебните лица и
гражданите. Защо по тези
въпроса например да не се
разисква на събранията на
Социалистическия съюз? Та
нали ония, които карат без
книжка угрозяват животи?
И в училищата би могло
малко повече внимание да
се задели на движението. По
такъв начин с общи усилия
— ще се постигнат и по-големи резултати ...
М. А.

сем специфична диместзия на
качеството на съществуващи
те отношения между нашите
страняи. Бутефлика добави, че
ще напрани всичко възможно
пребиването на алжирската де
легация в Белград да даде ноз
подтик за по-нататъшно подо
брязане не само на двустран
ните отношения, но и на сът
рудничеството в областта на
международната активност на
двете страсти, т.е. за да станат
становищата на Алжир и Юго
славия още по-близки и почин
дентичсти.

•“*

;

на най-широките слоеве на на
селението. В страната е прозе
деста частична мобилизация
Прошц Еирик Матаас,
който
главно ръководи държавните
работи в новия режим е заявил, ч“ „Камбоджа иска чужДвстраната армия веднага да
напусне страната“ Той е доба
вил, че камбоджанокият на
род изпитва дълбоко недове
рие КЪМ всички виетнамци,
без оглед на тяхната идеоло
гия“.
Кампанията против свалекия принц Сианук продължа
ва. Междувременно частният
секретар на Оианух е публику
вал съобщение в което ое каз
ва, че „скорото
завръщане“
на Сиастук в Камбоджа ще ста
не с подкрепата на кмерския
народ, който в страната и из!вън нея е започнал вече да се
бори против Лост Нол и Оир-ик
Матаас, които се наричат „узур
патори на конституционната
власт в Камбоджа“.

“

УБИТ ФОН СПРЕТИ

Голямата неизвестност око
ло съдбата на западногерман«<ия посланик в Пватемала
Карл фон Спрени, когато гва
темалските герилци отвлекоха
още миналия вторник, е прекъсната. Завчера тялото на убития посланик бе
>
намерено
•в едно предградие.
Гврщщите
бяха отвлекли
фон Опрети на 31 март, а след
това гватемалските власти бя
ха поставени пред избора- или да пуснат на свобода 17 по
-л-итичеаки затворници или посланикът ще бъде убит. След

като лватемалоките власти от
хвърлиха искането на герилци
те те поставиха нови условия:
пускане на -свобода на 25 по
литически затворници и 700
хиляди долара. След отхвърля
нето . и на втория ултиматум
посланикът бе убит. Счита се,
че след този акт на тероризъм
иа гватемалския режим е да
ден повод за нови преследва
ния орещу прогресивните сили
в Пватемала, и същевременно
огромен минус за гватемалски
те герилци.
БРАТСТВО * 10. АПРИЛ 1970
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ИЛИЧ СЕ СМЕЕ
нето _.
омело Да ос
въз водата.
хвърлиш
и един ден те ое
към Хайд-парк.
отправили
В
но, в,Г«„
е «вест
ме може ля ^-, Р м*° вре
си шока реч и^Гп С ° каК1Вато
ка
МУ Дойде наР

,,никога не съм срещал човок, който да умее така зараа ^‘й Да то слуша п™»
дателно да се смее, каостосе 'Д«т
оратор
смееше Владимир Илич — пии Крупская Той
ше Максим Горки, — Даже ®«ин благовиден човечец об^
странно беше да гледате как
в някаква странна'уни'
такъв суров реалист, човек, 1. /Га' наподобяваща военна
който така добре виждаше и ^^!ал в>1*У един стол той
дълбоко усещаше неизбежно- ‘1“ р'ел за «ощо бързо и'увлс
стта на големите социални тра -Ст0, като Ръкомахал и вър
годим, непримиримият, непоко
°чпГ’е аи- Говорел като че
лебимият в своята ненавист п!, ^ 5ога- ВггРочем това за
към света на капитализма мо- ";^пш и Крупюкая нямало ни
же да се смее по детски, до какво значение, те просто се
сълзи, да се задъхва от смях.
сата реч. Това за тях било
Трябва човек да има силно.
крепко здраве, за да се смее
така“.
Би .могло да ое посочат мно
го такива примери, в произве
денията на Ленин,
особено
там. хъдето той се явява като
полемист, могат да се намерят
образци на убийствени сарка
зъм. на хаплив смя/х, образци
И
на шепи, превърнати в остро един вид урок по езика.
оръжие. Авторът на публику най-важното — безплатно, кос
ваните тук разкази е пресъз то за тяхното положение на
професионални ре волюци оне дал действителни случки
от
ри,
разполагащи с доста оюр о,
живота на Ленин, описани от
Надежда Крупокая и от секре -чн;г средства, било от немалко
тарката му Л. А. Фотиева в важно значение.
Отишли те в Хайд-парк и на
техните спомени.
другия ден. След това ходили
И така, И лич се смее .. .
още много пъти, слушали най
разнообразни оратори, но по,
През април 1902 година Вла *често
ое спирали край този,
димир Илич Ленин и Надежда когото слушали първия път,
Константиновна Крупская сс защото забелязали, че той го
прехвърлили от Мюнхен в Ло взри доста по-продължително
от другите. Постепенно те за
ндон. И тук станало ясно, че почнали да разбират неговата
те пито думичка не разбират реч все по-добре и по-добре.
от английски, въпреки че до- Проповедникът от своя стре
тогава и двамата смятали, че на, когато забелязвал овомтр
познават основно тоя език.
така внимателни
слушатели,
— Как така?
учудил се започвал приветливо да им се
Владимир Илич. — Та нали покланя. Разбира се, Ленин и
ние с тебе в Шуш-енокое, спо- Крупская вежливо! отвръщали
мняш ли си, преведохме
от на неговите поклони.
Веднъж праведникът, обръанглийска! доста дебелата кни
га на Уеб? А сега се оказва, щайки се към неголяма група
че и нас никой не разбира, и случайни слушатели, извикал:
— О, мои христови братя и
ние никого не разбираме.
На първо време техен пое- сестри! Погледнете тази леди
тоянен спътник из Лондон и тоя джентълмен! Всяка вебил един руски другар, Нико- чер те идват да чуят моята
лай Алексе е®, отдавна живеещ проповед. Отначало, аз забев Англия и превъзходно изу- лязах това, те не ме разбира
чил езика. Но веднъж Влади ха добре, но сега вече моето
мир Илич казал на Надежда слово намери път към техните
души и те станаха истински
Константиновна:
техния
— Не, така нищо не става! верующи. Следвайте
пример!
Елате
в
лоното
на цъ
По тоя начин нищо няма да
рквата,
влизайте
в
Армията
на
научим. Езикът трябва да сс
учи така, както се учи плува- спасението и се спасете сами!

Владимир Илдтч погледнад
ъм Надежда Константиновна.
Надежда Константиновна пог-)
лоднала към Владимир Илия
и... двамата се заемели. Ето
ти сега измислица — взели са
ги за новоповярвали и, разби
ря се, решилм да ги завербуп
ват в сектата, на която слу
жел ораторът. Неочакваният/
омях, който последвал, възму
тил офицера от Армията на
опасението.
Сър — извикал той, —
какво смешно намирате в моята проповед? Нима не съм
прав? Нима моето слово_ не е
дошло до вас?
Дойде, дойде! — отвър
нал Владимир Илич. — По-р?,
но не идваше, а сега дойде.
И той ое затресъл от смях.
Володя — дръпнала На-

УРОК ПО АНГЛИЙСКИ
дежда Константиновна мъжа
си за ръкава. — Престани, неу
лобно е.
Но Владимир Илич се зали
вал от омях повече, отколкото
преди. Съвсем смешна му се
струвала тая ситуация. Колко
прав е прозоедкикът: по-рамо
словото му не идвало, а сега
дошло. Дошло! И Ленин отно
го ое заливал в своя чудесен
амях.
Проповедникът се изчервил.
Защо тогава идвате тука
всеки ден?
— Ние сме руски емигран
ти и не знаем добре езика. Ид
ваме в Хайд-парк и слушаме
оратори, за да научим по-бър
же английски
— Но защо тогава слушате
само мен?
— Много ПрОСГО: ВИС ГОВОрИ
те повече от другите.
Като чули тая отговор, раз
смели се и всичките други слу
шатеши. Проповедникът отво
рил уста, но не произнесъл
нито звук — той просто не
знаел какво да каже. Скочил
от сгъваемия стол, и като го
грабнал под мишница, бързо
се отдалечил.
Отново всички ое разсмели
и най-звънливо се смеел Вла
димир Илич.
— Урокът завърши I — ка
зал той!
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ДЖУКА ЮЛИУС В КЛИСУРА
КДгославия е да сс разливат
добросъседски равноправни от
ношеяпия между двете страни,
като опита, че това е в интерес
не само на югославските наро
ди, но и на българския на-

■На 4 април т. г. другарят
Джука Юлиус, главен редак
тор на „Експрес — Политика“
придружен от Стоядин Сгоилко.вич-Дине, секретар на ОК
на СКС в Сурдулица посети
Клисура, където за комунисти «род.
Той говори за периода на
те от този край изнесе сказка
Димитрови- радсасата политика,
на тема: „Международното по
между
отношеяпията
ложение и борбата на ОК за когаго
н България бяха
КАгоолашия
Укрепване независимостта на
много сърдечни. През последЮгославия".
годиии в българ
Съвсем естествено комунис ИИ.ТС няколко
политика
към Юдгослатите от Клисура проявиха ооо ската
той,
ое
чуетвува про
бен интерес за нашите отнюше пия, каза - от одна страна е
ТОИЮрСЧИС
____
1гия с НР България. Другарят желанието за развитие на доКХтг/с изтъкна, че трайна ори
отношения с Ю«ггация на Социалистическа бросъссдаки

гоедавия, а от друга паралел
по с това а българските опи
салия, печат и ло радиото ое
отрича съществуванието на ма
ксдощоката нациопалпест, кос,
то е пряк опит за заплашване
интопритета на Югославия.
Другаря Юлиус подчерта
че, перспективите за развитие
ага югославско-българските от
пошепни на първо място зависят от по-нататъшната поли
тика па българското ръковод
ство, защото е очевидно, че .ио
торичоакият интерес на двете
страни е да сът1>удпичат рав
ноправно.
М. Величко*)

Пътищата в Димитровградско

МОЖЕ ЛИ С МАЛКО ПАРИ
ДА СЕ НАПРАВИ МНОГО?
По този въпрос беседвахме с Борис
Борисов, председател на Съвета за
комунални въпроси при ОС
Димитров град
Общинската окупщина в Ди
митровград е пред
дилема:
как само с 23 ооо ооо стари ди
кара да направи 40 километра
път през настоящата година?
И наистина — въпросът не е
лек. Особено ако се има пред
вид конфигурацията на тере
на — пътищата за Желвоша—
Поганово и Омиловци — Ви
сок са доста „тежки“ за стро
еж ... В най-лошо състояние
обаче е пътят Поганово — Же
люша. М1иналата година за то
зи
път
бяха запланувани
8 400 000 стари динара, но ме
стаите общности в Планиница
Бански дол, Драговита и Погамскво не намериха „общ е3!ик“ и тези средства са преие
сени в настоящата година.
— Миналата година комуна
лио-услужното предприятие
„У/слуга“ ое грижеше за поддъ
ржането на пътищата. За тази
цел е получила от Общинска
та скупщина 5 00С&Ю0 ст. дина
ра, а малка беше ползата от
това поддържане
каза Борисов. Това предприятие има
генерален договор с Управите
жшя отбор на пътния фонд
за тази цел.
— Но тук има нещо друго,
— продължи Борисов. Аз съм
на мнение, че ако и тази го
дина се постъпи със средства
та така
няма да има полза. „Услуга“ плаща и строител
мия материал, и работната си
ла — и естествено
с толко
ва пари — не може много ки
лометри път да ое направи. За
това предлагам тази година да
се направи така: да излезнат
'Специалисти, които ще разгле
дат торена и ще „разпреде
лят“ на местните общности и
участъците, ксито да строят
— и парите. При това, значи,
ще се спести работна сила.
Вместо да ое плаща — ще се
работи на базата на местно са
мооблагане или на добровол
на база. Зависи как решат ме
стаите общности по селата. В
такъв случай с тези средства
ще се постигне забележителен
ефект.
— Друпо нещо, което пред
лага Борис Борисов е: компе
тентната служба при Общин
ската скупщина в Димитров
град да установи контрол как
се строи. Много пъти досега
са израходвани средства за ня
кои участъци, но голям хаир
пе е видян, защото именно
липсвал контрол.
Борисов предлага и да сс
премахне пикьорската служба,
защото счита, че е неефикас
на, а средствата, които се да-

ват за плащане на ликьорите
— да се сливат в пътния фонд
А тази сума не е за подценя
ване — 5 000 000 ст. динара го
дишно.
ТЪй предлага, също, да се
установи по-тясно сътрудииче
стшо с Предприятието за пъ
тища в Ниш, което ое грижи
за поддържането на пътища
от П и Ш разряд и да ое обе
динят средствата на фонда за
пътища и нинжото предприя
тие.
Борис Бориосв накрая изка
за мнение, че занапред, при
строеж на пътища с работите
би трябвало да ръководи спе
циалист из тази област. Да не
ое случва, както досега, някои
пътища да се трасират в ня
колко различни варианти и
това създава излишен труд на
хората — и разпиляване на

средства.

По този начин
каза
Бориооз — и с малко пари би
хме могли да направим мно
го. Ако ое продължи с досе
гашната практика средствата
да се дащат на „Уолуга“, която
да ги изразходва и за работна
■сила и за материал и са спе
пак няма да мо
циалисти
жем да построим повече кило
метри пътища. А пътищата,
покрай електрифицирането и
водоснабдяването, са най-нзле
Ж21Ш1И въпроси в позечето се
ла в комуната.

СЕМИНАР ЗА
НОВОПРИЕТИТЕ
ЧЛЕНОВЕ НА СЮК
На 6 април т.г. се проведе
семинар с новоприетите чле
нове на СЮ(К.
Този семинар е организиран
въз основа на плана на ОК на
СКС и Комисията му за идец
но-политически въп ро си. Бяха
изнесени две сказки: „Истори
ческото развитие на Ю|КП“ и
„Задачи на СЮК в съвремен
ните условия“. Присъствуватците бяха запознати и с Уста
в а аш СЩК и СКС, както и с
уставното решение на ОК на
СКС в Сурдулица.
Това е още одна полезна а.к
ция от листото предвидени в
плана на новоизбрания ОК на
СКС и Комисиите при Общин
ската конференция на СКС.

М. в.
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ВУЯНОВЕЦ, СУРДУЛИЦА.
ВУЧЙЕ, ГЬРДЕЛИЦА,
ЛЕБАНЕ, ВЛАСОТПНЦИ, ВЛАДИШКИ ХАН и БОСИ
ЛЕГРАД
■
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* За редовни влогове сс плаща 6"» лихва
* За осрочснн влогове — 7.5"Л|
Всеки спестовник с влог о» най-малко 1000 нови динара
V*
е зстрахован от евентуална злополука. .
Банковите клонове а Босилеград и Сурдулица работят
от с.зо до 14,30 часа всеки ден освен събота и неделя.
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ДОВОЛНИ ЛИ СТЕ ОТ РАБОТАТА
НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ?

г’зя*-г-НС1ШМ&

[ЩИбШШ

ВОИНИЦИ,
И ДЕВОЙКИ

ПРЕДРАГ КОСТОВ, тракторист от То

::V - :

пли ДОЛ:

ЗАЕДНО

— Той пи е зет... — добаТОЧНО, по войнишки,
в 8 часа сутринта, в центъра пи Петра Петрова, — води се
на Димитровград, с твърда во стра ми Милица .. .
йнишка крачка, пристигнаха
— С димитровградската мла
войниците. Младежите и де- деж развиваме ползотворно съ
войкзгте от градския актив, на трудничеотво — продължи Са
чело с председателя на актива вич. От миналата година усЛюбсмир Млич и председате- тановихме тесни връзки. Насля на младежкият комитет Си коро ще чествуваме годилим.меон Костов също бяха гото- на на успешното ни сътрудин
ви.
чество. Миналата година на
Пред Центъра за култура и 17 април устроихме първата
забава тази пролетна сутрин среща. Беше много успешна,
беше необикновено живо. Не- След това последваха съвмедостигаше само музика („Ше- стни програми за Деня на Арфът“ обещал да пусне музика мияча, участвувахме и в пропо радиоуредбата, но си оти- грамата на Деня на младостта
шъл по друга работа). Но и Готвим се и тази година,
без това — тръгването на тру
За миг при нас се намери
дова акция имаше тържествен и Оимеон Костов, председател
вид.
на СЩМ:
— Младежкият комитет и
В центъра на града с бри
гадирите и войниците се наме изобщо младежта и армията
риха и агроном Йордан Мари много добре сътрудничат. Всьтсоз, горският Асен Джорич и че обмисляме как занапред да
др. хора от лесовъдната служ организираме това сътрудннба, които трябваше да дават чество още по-добре. На мне
ние сме да организираме съв
напътствия за залесяването.
местни акции по залесяване и
За миг бригадата беше гото ДР- Армията и младите вина
ва. След няколко минути, с пе ги са заедно.
сен на уста — бригадирите за
И винаги единни и енлотепълзяха по склоновете на Нешково бърдо над улица „Сут- ни ...
йеска“. Маринков и другарите
Приолижаваме към една за
му накратко обясниха как да пъхтяна
девойка.
се засаждат боровите фиданки
и работата започна. В утрин
Аз съм Берманка Милота тишина над града зазвъня- шава, работя в магазин
Укха кирки и лопати ...
рас“. — Аз съм найчмлашият
член на градския актив
Навоя-къде цареше весело
настроение.
Аз съм Бйелич Саво от
Добановци ... шлосер.
Работеха заедно: войник и
до-вч-ерашна ученичка.
Обикнах Димитровград, маСпираме пред командира на бав Т ^ СЪМ отскоро ■ ■ ■ ХУ
взводния.
к^ВДра на
бав е този градец, хората са
добри. Младите особено ... Ха
— Казвам се Стоян Савич Ре?ва ми околността. Много
Викат ми „Еро“. От О-рашица хуоаза € природата тук...
1
съм. -В Димитровград съм -зе
Младият во-йводчанин наче една година. Много ми харесва този град. Хубав е, а и мери още /много хубави думи
за Димитровград и димитров
хората са добри.
градските младежи и девойки,
к® :л -

БОЯН ХРИСТОВ, земеделец от Г. Любата:
— Макар, че с дейна нашата мести а
общност все още не е използвала всички
възможности. Често пъти под влияние на
отделни лица тя се ориентира към решава
пето па не така важни за селото въпроси.
Например, в момента тя е ангажирана около построяването на физкултурна г/ла
при местното основно училище. Никой не
ещпорава, че това не трябва. Обаче трябва
по-сериозно внимание да се обърне и към
изграждането на селските пътища, които
се намират в много лошо състояние. Не
по-малко трябва да се настоява да се ре
шава и въпроса с водоснабдяването и др.

е колгто всяка неделя са заедно.
— Рсрчаика е между най-до
брлте ... — каза председателя на градския актив на младежта Любомир Иши. Винаги е между първите.
Огсзамс ло-агадшу. Отзовах
ме се при Милан Стоянович
от Лесковац и Наца Соколо
ва, задочна студентка.
М'илаи е от Лесковац, а На
ца от Драгоиита.
— Следвам задочно въшна
търговия в Ниш. Тази неделя
съм свободна и ето, дойдох
на акция ... Иначе това е лър
вата мм младежка акция.
— Леоковац зге е далече и
често ме посещават моите, —
казщп Стоян запъхтян ... Впро
чем — имам посещения и от
Долна Неияя. Там имам момиче...
В тоя миг край нас
Джорич.

ммна

— Садете по-полека, но подобре ... Бавната работа е посигурна ... — казва той.
Попитах го доволен ли е от
работата.
— Доволен съм — каза Джо
рич. За днес не -сме планира
ли много, но затова пък гледамс заможно най-добре да
засадим младите акации. Вой
ниците и нашата младеж са
отлични работници . ..
Унесени, неоопирно работят и
Снежана Иилиева и Анд-рек
Ша^ор
Темерин край Нош Сап. Милош И-вкович от
Лозница и още мнозина ДРУ—
Г(И- Млади, хубави левенти во
йници наред с веселите младе
жл-1 и девойки от Димитров
град работят за разхубавява
нето на родния град
Матея Андонов

ч.. -•
..... ...............
Ш§!

съвместната трудова акция в Нешково

— Нашата, местна общност е все още
съвместна с божичката. Ръководството е
съставено от не много заинтересувани про
светни работници. По такъв начин ние
имаме само формална обнщост.
Така инициативите на хората ост^ат
нереализирани. Такъв е и случаят с пътя
от Топли дол до Божица, който трябваше
да започнем да строим още миналата го
дина. Дори за тази цел бяха обезпечени
20.000 динара. Акцията пропадна поради
незаинтересоваността и слабата организа
ция от страна на ръководството на местна
та общност.
Тази година ще бъде още по-трудно,
защото сурдулшнката община на нашата
местна общност е заделили само 1.000 ди
нара.

сан:

БОЯН МИЛАНОВ, земеделец от Ре

— Не ми е известно, че в нашето се
ло съществува местна общност. Доколкото зная гя досега не е образувана, или ако
е образувана това е сторено по формален
начин, без да е осведомено населението.
Затова комуналните въпроси ние реша
ваме самсинициативно, а всяка махала по
отделно за себе си. Считам, че това не до
принася много в решаването на общите
селски въпроси. Защото въпроса с пътищата и другите комунални обекти още не
е решен.
В. Велинов

НЕРАЗЯСНЕНО
САМОУБИЙСТВО
Във всяка провшщля необикн овените случаи „дълбоко
вълнуват“ хората и всеки е го
тов да си каже мнението.
на°Т1етко м^^^ЛТ?У5НЙСТВОТО
1Уа клас на гимчтчм^^ га°Т
син Вроз Пито“' ‘ ‘
”Й°'
в Димитровград стана тома на
..тема на седммцата“.
В града ое чува, че препода
вателите са най-подеми винов
ници за случката с Милев
■Аз не изключвам напълно
тази възможност, защото е не
достойно да оправдаваме себе
си. п да нападаме другите, но
искам да обърна внимание на
читателите върху някои моме
ити. за които може би малци
на знаят.
Позволете само един въп]Х>,С: може ли някой да из
върши самоубийство поради
'това, че един преподавател му
с писал „единица за подсказваме“. а друг го е изгонил от
час след като -н-е искал да оттоваря!?
За такива случаи съществуват
Дълбоки корени.
•П-еоимиамът на П-етао М,илев е забеш-ежен и от н-еговите другари. -Казват, че през по
следната ■ седмица от живота
си бил мълчалив, раздразните
лен, сприхав...
Обвин1язат се пр епод ав атоли
те, че пе могли Да го разбе'Рат, а никой не
гошгге другари е трябвало пъ
рви и успешно Да му ломогнат. Къде е
Т!У|К Другарството

и ролята на младежката орга
низация!?
Но решението за самоубий
ство сигурно не се е явило за
пръв път през последната сед
м-ица от живота на покойни
ка. Пмтко Милев правеше опи
ти на литературното поле, бе
ше член на „Младежката три
буна“, сътрудничеше във вест
ник „Другарче“. В същия ве
стник от 16 ноември 1969 годи
на е отпечатано едно стихотво
рение под заглавие „Училищ
ния звънец“ където са и след
ните стикове.■ ■ • Природата свежест ще
възвърне,
щ-е зеленеят поляните, горите,
аз с тъга оставих книгата.
пролет за моя живот няма да
се върне!
И юой е мислил, че тези
стихове на един начинаещ ще
имат такъв край!? Истината е
страшна, защото, може би, де
ня е бил предварително опре
делен от самия него: — ПОССЛЕД1Н1ИЯ ДЕН ПРЕД НА
СТЪПВАНЕТО НА ПРОЛЕТТА! (Милев Петко извърши са
моубийство на 21 март 1970
година).
_К°и фактори са решили съДоата на покойника, това мо
же би ще остане завинаги тай
на, но с сигурно едно — това
не са били преподавателите.
Слободап Николов,
преподавател
БРАТСТВО * Ю. АПРИЛ 1970

От седмото заседание на ОС
в Сурдулица
Седмото редовно заседание
„а ОС в Сурдулица, състояло
се неотдавна разглежда 27 то
чки.
централно място на заоеда
листо заеха материалите отна
сяици се за бюджета на Сурду
дишката община през 1970. г.,
даване съгласието на финансо
влте планове на отделните фо
ядове за 1970 година.
В предварителните разисква
ния по бюджета, съвета
за
финансии до повторното
си
заседание е бил приел прото
коли от 32 събрания на изби
рателите. Почти всички търсят средства за решаване на
свои локални комунални про
блеми. Някои са предлагали
за сметка на такова решение
да се намалят сродствата пред
видени за' Медицинския ценгьр В Сурдулица. ОК на ССРН,
за приемането на ноли работ
иицм в органите на управле
нието при ОС в Сурдулица. на
Комуналното предприятие . за
уреждането на паркове, сред
ствата предвидени за изработ
ване на урбаиистичеехия план,
на ФАЕОС итм. Съвета за фл-

наои при ОС
е разгледал з-ЙЙЙЕ”’“”» родни, те предлагаха да се не
от съ
бранията
избирателите и е решава този въпрос до-хато нс
■изменил на
оаоето първобитно мине през събранията на из
4'здложквде така, че
отиратетшре, защото нося едние нама 1С няма къде да пасат добитъ
за ка си. След упорито разяс.ня85.000 Еавде на въпроса решението се
®оо “
център
аич
33 "Фаеос“ с 35.000 прие от болшинството отборза н<>аи работни места в кици.
На края на заседанието пре
Ос ”?0 опп уп'Ра®ае«иСто при
дондателит Йспзаи Петрозич
и с 20 000 диц. за
критикува някои отборници,
резерва с то.ооо Дии.,текущата
или обЩо взето намаление
които и по-нататък се отнасят
С 165 000 озктаагроки и настояват да вна
динара.
Тези средства
сят смут и по тоои начин до
трябва да се принасят за разбиване на един
изразходват
Това,
сивото, което ни е тъй нужно
на избирателите не са формал днес.
м. В.
слушя т.
И тяхната ДУМа ос
Така изм”!леното предНа Съвета 33 Ф*^аит^на спгг?ИеТ° от отб<>Р«'ИДи
т на седмото заседание
на
въпреки че имаше и неу
меози и тенденциозни предло
жетоия нас очеши към разбита1Т’^ н а 0ди-ш>ств ото.
При решаването
пасищата
По зптелючеишето па ОК па
•на Влаеина да се предадат на
ВЦ „Благина“ за залесяването СКС от Сурдулица, който н-сот
и уреждането в духа на урба- данна разгледа състоянието на
ниетическия план и перспести
•вите на туризъма в тоя край предприятията „Мачканица" и
намери израз локална полити- „Зидар , тези диги има заседа
ка на някои отборници. Ма- ние първичната организация
кър че пасбищата са общехна на СК в „Зидар“.

ОСНОВНО Е ФИНАНСИРАНЕТО
По една или друга причина мноРазбира сс, с това нещо общи
гобройшгге възможности в култур.ната не се освобождава и занапред
ната дейност на Босилеградсказа об- *
според своите възможности да по
щина са останали неизползвани — 1
вишава средствата за културата.
каза ЗАХАРИ СТОЯНОВ, конто от *
Председателят на КПО
счита.
преди известно- време е председател щ
че досега са пропуснати редица въз
на общинската културно-просветна
можности за сътрудничество със
общност.
,Ж
съседните общини, които вече имат
Причината за сегашното лошо
дЕ* по-богат опит и разнообразие в кул
състояние на културната дейност и'шЩШъ турния си живот.
ма много, а главните се дължът на
'•* ‘ •
Според сегашните, макар и скро
слабите материални грижи от страна |
мни възможности КПО ще настоява
на компетентните общински органи- '
да подобри състоянието па райони
зации и на лошото отношентге на мнозина
те читалища, които сега мъка мъчат с но
според които „културата в пасивните ко
мещения, недостатъчни и незадоволявач
щи книжни фондове и др. С разполагае
муни е луксоз".
Един такъв третман на културата —
мите средства за тези читалища ще се до
ставят телевизори, а там където няма ток
изтъкна Стоянов има за последица изо
телевизори на батерия.
ставането й по отношение на нуждите и
развитието на останалите обществено по
По-специално КПО ще се ангажира
литически и стопански дейности.
да използва една свобедна в Босилеград
киноапаратург за прожектиране на филми
Ето защо и дейността на КПО е ог
но районните центрове. За сега тя може
раничена. Тя се изчерпва в библиотекарда се ползва в Горна Лисила, където има
ство, прожектиране на филми и абонира
ток и в Долно Тлъмшго, където съществу
не на печат. Поради материалната неосивг. агрегат. Но при положение, ако се при
гураност дори и тук има опущения и небави съответен агрегат няма да е трудпо
задовсляващи неща.
филми да се прожектират и в други села.
ОЧАКВА СЕ МНОГО ОТ ФОРМИРАНЕТО
— Отново ще ияицирам формиране
НА ОБЩИНСКА КУЛТУРНА ОБЩНОСТ
то на театрална самодейна сцена, за която
Изходът от това положение тряова Да
п Босилеград съществуват и възможности,
се търси в решаването на материалното
и нужди — изтъкна Стоянов.
положение на културата в комуната. По
мнението на Стоянов това нещо преслага
Бвзсъмнсппо една такава програма е
и формирането яа общинската културна
обективна и ще сс осъществи, но при,ус
общност. Тя има възможност за ссигуряловие да не сс остане при сегашното маване на средства за финансиране на кул
турните дейности- За съжаление такава <У>
тариалио равнище на културата в комуна
носу още не е формирана, макар че ини
та — приключи Стоянов,
циативен отбор е избрал още преди де*
години. КПО ще се потруди грешката на
В. Велинов
Другите да поправи по тоя въпрос.
■

ш

Вой пази народното имущество?
Те са „задължените големи
'обекти. Обекти, които струват

Бсе по-голяма е експанзията
Цепите на парцелите започ
на частното строителство в Бо наха рязко да се увеличават
силеград. Тази благоустройст от миналата година. Тогава
вена, акция, заслужава внима средно квадратен метар се за
ние. Обаче заслужава я и по плащаше 3.000 стари динара.
иеацо друго: по продажните Но вече към края на минала
цени на парцелите, които свет та година цената се увеличи
кавичмо се повишават.
на 5.000 динара. Д сега вече
Голямата заинтересованост на 10.0000 динара. Преди няза купуване на парцели изпол кой ден беше заплатен ювздцват собствениците, които дик ратен метар 20.000 динара! Та
туват цени 'по своя воля и без кава цена може да се срещне
катове то и да било ограниче само в най-го лемите наши пра
ние. Теза им донася милиони дове.
на един много лек начин.
в. в.

ДА СЕ СТАБИЛИЗИРА
ПРЕДПРИЯТИЕТО »ЗИДАР«

Какво предлага новият председател на КПО

•В димитровградските нродяриятия, като гю -правило, за
нощни пазачи се приемат недостатъчно трудоспособни хоРа, или пък хора, за които ня
ма друга работа и стопанската
ЧТЛ1ИИЗЗЦИ1Я.

Парцелите иоеят
милиони

милиарди .динари, с народно
имущество.
Пои проверка от страна на
милицията, има случаи нощ^
ии пазачи да ос иамореаш да
слят, а имало е случаи и да
бъдат иамероии -в пияно съСГРОЯИИС.
поставя ос въпрос: колко са
/оигурми“ предприятията с та

киша пазачи? И дали не би
било по-изгодно за мепъшиосе
1'РУД|00лоюоби1и/ге хора Да
.намери иодходяща работа, а
на този рбаотди моста да се
поставят .оръчаши и способни
хора.
Всичко — е интерес и на
предприятието и на хората в
ного,

На заседанието ос потвърди
ха оценките на ОК .на СКС и
и а комисията за общественоикзноммчеоките въпроси за ло
тото положение в продттриятиета и ое реши:
— Да се прегледат решени
ята на самоуправителните ор
гани в предприятието дали са
въз основа на закона и са.моуправителните принципи при
нае.
— Да се извърши ксмтрол
на конкретното отношение
към правилниците и самоуправителните решения в пред
приягието.
— ТРИФУН РИСТИЧ, кой
то по оценката на болшинство
то членове от първичната ор
ганизация на СК е много до
принесъл с държа1Н1итео си за
настабишгното положС|Н(ие на
предприятието и за отношени
ята в него да се изключи от
трудовата организация, а това
да стигне и други, за които се
установи, че са допринесли за
сегашното му състояние.

— Органите да ускорят след
стаи ята, които" се водят срещу
някои от заетите на работа в
лрепдр нятието, а като разултат на взаимните обвинения
в самата трудова организация.
Това нещо и заради авторите
та на самите обвинени и пред
приягието ако в случая се до
каже, че не са винонни.
М. В.

ОФОРМЕНА МЕЖДУОБЩИНСКА
КОНФЕРЕНЦИЯ НА
ССРН

На 5 април т.г. бе формира
на межщуабщиндка конферен
ция на ССРН за територията
на седемте общини: Враня, Бу
данешац, Търговище, Преше»о,
Владичин хан, Сурдулица и Бо
оплеград, със седалище във
Враня.
За председател на Междуоо
— ВСИЧКИ РЪКОВС>ДОЩ|И п щ книжа/га конференция на
предприятието да устроят съ- ОСРН е избран председателя
вощагаие и да ое договорят за на ОК на ССРН от Бз'яновац,
мерките по укрепването на а за подпредседател — предсе
дателят на ОК на ОСРН от
трудовата организация в пред- Враня,
приягието.
М. В.

<[ На здравей теми

Пролетна умора
Пролетното слънце грее гго-продъяжЖгелно и ул
травиолетовият му спектър се обогатява. В човешкия
организъм настъпват промени: жлезите с вътрешна
секреция увеличават своята дейност, засилва се обмя
ната. на вещества. Несъмнено това е свързано с по
вишаване нуждата на организма от белтъци и витами
ни, най-вече от витамин С. Поради недоимък на хра
нителни продукти, съдържащи витамини С, в края на
зимата човешкият огранизъм заболява от пролетна
умора. Заболяването се проявява с -обща отпадналост,
сънливост, разсеяност, душевна потиснатост или раздразнителиост.
Хората, страдащи от пролета умора, се оплакват
от нооиределони болки в различни чаеш на тялото.
Те са предразположени към простудни заболявалия,
особено на дихателните пътища. Апетитът им отслаб
ва, получават, храносмилателни разстройства, а поня
кога и диарии. Венците кърпят, зъбите се разклащат
и оголват, като често се наяждат и стават ронливи.
Пролетната умора засяга най-вече боледуаващнте от
туберкулоза* ревматизъм, язвена болест, анемия.
Хранителни продукти, които могат да доставят през
този период достатъчно витамин С са картофите, спа
накът, зеленият лук, зеленият магданоз, сушените шип
кови люспи, лимоните, портокалите, жълтъците
иа
яйцата, кравето и козето мляко, телешкият к говеж
дият череп дроб, морковите, кравето масло, фъстъци
те, орехите, лешниците и сушените гъби.
д-р Тоньо Жеков

Огршшцд в
ВРАТСТВО ф 10. АПРИЛ 197"

тухдари още му вихат
маджил“, а в близките
този прякор се лепва *Ч*у
всички суходолци.

НАШИ СЕЛА

СУХИ ДОЛ
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За любителите на пчелите

а

а

I
1
I

ИЗБИРАНЕ НА МЯСТО 1
ЗА ПЧЕЛИН
=

П.ри ИЗВОРИТЕ на релса Ерма, на една височина бгоизо до шоосто от Кшисура към Стрсзим/иухУлци с село Сухи
дол,
Селото има 60 къщи с около 500 жители, училище с
тридесетина ученици, по и с дългогодишна традиция, защото работи от 1912 година насам.
Селото е електрифицирано с труда на самите суходо-

I

Л'ЦИ.

I

'Почвата в селкжала мера е подходяща за правене на
тухли и керемиди и този занаят в миналото бил основният
поминък на населението. Обаче мнозина майстори „керсмиджии“ и строители не стояли в селото. С дружина работ
ници често на пролет заминавали за Румъния или Северна
България на работа и се завръщали чак през късна есен.
Селяните помнят двама най-прочута майстори Рангел Ти
пов и Милан Павлов, които уговаряли работа за всички се
л ял пи -строи тели.
Прякорът' „коромиджии" и сега носят някои
семейстза.
Семейството на Асен Иванов,чиито предди били известни

1=

ИНТЕРЕСЪТ КЪМ отглеждането на шили не е
вчерашен у нас. Но от година нд година този интерес
расте.
Ето какво съветват специалистите за избирането
на място за пчелина, ако сте решилн да станете пче
лар:
При избирането на място за пчелин трябва да се
има пред вид, че пчелите не обичат силни ветрове,
обезпокояване и силни миризми. Значи пчелинът тря
бва да е на завет, защото пролетните и летните и осо
бено зимните ветрове пречат на нормалния живот и
работа на пчелите. Имайте пред вид че слънцето с
благоприятно за пчелите, особено зимно време, а
също и на пролет и през есента. Затова е необходимо
дп се избере такова място, където не само не духа, но
и към слънчевата страна. И тук обаче има едно изи 
скване: трябва да се внимава мястото да не бъде из
ложено съвсем на припек, но летно време между 12
и 16 часът кошниците да са в сянката на ниски дър
вета. Иначе през лятото, когато е горещо, пчелите ще
изразходват много време за разхлаждане на коше
рите.
Грешат ония, които слагат кошерите до стени без
сянка, защото така се загряват повече.
Най-добри са за поставяне ка кошери градините
с жив плет или овощни градини с редки дръвчета,
скрити на завет.
Тъй като пчелите не обичат да ги безпокоят, пче.чинът трябва да е отдалечен от пътища с по-живо
движение. Също не трябва да се допуска добитък до
пчелина, защото добитъкът ги безпокои, а това се от
разява върху събирането на мед. Да се избягва също
поставянето близо до източници на силни миризми —
сметлища, казаници и други.
Също важно е и следното: кошерите не бива да
са близо един до друг, защото зарад слаба ориентировка пчелите могат да влизат в други кошери и да пре
дизвикват вълнения на пчелите. Най-добре и да има
разстояние от най-малко 80 см, а ако кошерите са в
една редица, да бъдат различно боядисани или поне
да имат своеобразен 'цветен знак на челната страна.
Кошерите трябва да са издигнати на съответни поста
вки.
Според *. „Задруга"
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ЖИВОТЪТ НЯКОГА

Е

Най-големите събития в селото, което живеело слокоея
живот, били през сссадялх>
дош, юагато младите печалбари се женели. Още докато мла
д ежите били на работа из Вла
шюо, старите уговаряли с род»
телите на момичето. И ЩОМ
младежът се върнел, женели
го без негова воля и уговор,
ка. Кумът обикновено бил позаможният майстор - строител

И

или предприемачът, който го взи- Г
ните месеци понякога имало и ^4
имало доста население. Живеело0"“1
членове, а старейшина на задРуГ2т«»
член — обикновено дядото или п 1
Богатите пасища в селската
**й
за животновъдство. Всяка къща сл
еела и коне и по петдесетина овц??
чица“, Левски дол, а също и в б^у 8
гобройни бачии, където свърта^ у-1 ’
работваоти млякото. Отгледания
рапази, които най-често били
търговци 'От Клисурако или Трънсед *
СЕГА - ЗАМОЖНО, НО НЦ
Многолюдното някога село сега | д
лко жители. Промениха се времената ,
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КОЛКО СЕ I
ПРОИЗВЕЖДА 1
И ХАРЧИ? 1
В целия свят поетоянно расте употреба на минерални торо
ве. Затова постоянно
се увеличава и производството. Счита се,
че годишно се произвеждат над 60 милиарда килограма тор,
а приблизително толкова се и хвърлят по
нивите.
Главни износители
на минерални торове:
са: Западна Европа,
след тях Централна и
Северна Амер! ша
Източна Германия.
Най-много тор вна
сят: Азия (2,3 милиа
рада килограма) и др
Най-много тор из-;
разходват земеделски
те производители от
Западна Европа (126
килограма на хектар
обработваема площ),
това Америка
килограма на хек
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| За състоянието на

Експлоатацията е у
Поради лошите пътища гои
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г. ^исин* УСПЕХИ НА КООПЕРАЦИЯТА
Земеделската кооперация п
Г. Лиоина мин а логедишния
план изпълни с 120%о. По та
къв начин в фондовете ен е се
48 ооо динара повече отколкото 1968 година, въпреки че на
продажбата на травераите имаше загуби.
През тази стопанската годи
на кооперацията и запланувала да осъществи 6 милиона
Динара бруто доход от овоите
скономии, търговската • дей
ност и кооперативното сътруд

ничество със земеделците
Кооперацията взе решение
през тази година да намали
таксите на овоите членове за
напасване на добитъка на по
върхностите с които кооперацията стопаииова.
За подобрение на расовия
•състав на говедата коопераци
ята тая година с помощта на
Общинската скупщина ще от
крие разполдни станции в г
Лиюина и д. Любата.
Б. К.

килограма
хектар 1
В Европа „ай-„„оР
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ци - 610 килограма
на хектар, белгийци-<
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Да руж юрсви тьтища. Най^ циягга и възобновяването на »^тТтг!, Я Щ>е3 „Мъртвица
$ обществените готГТ
Дължината от 9 километра.
1 'РаХш?Л тс^мече
Л?” Път “»
“■
§ ърчца към така нареченото от ^
значение: ще свърже се-
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Вучи дел

Започна електрификация
на селото
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и животновъдство. Но старите богати пасища не са изпъдаеяи вече от безбройни стада, защото малко млада ралоша сила има на село.
^
Някогашните колиби също ги няма. Къщите са тух
пат, големи и добре обзаведени с модерна мебел и друга
‘0КЬ1Цнина, а хората по-здрави и по-бодри.
Но я това оелю си има саои проблеми. Все още пътищата са кални и мъчно проходими, вое още нямат добри и
хигиенични извори за вода. Лилава и кооперативен магазин
я здание за обществената дейност и културненп^роозетен живот.
Обаче, ако оуходалци решат, ще уредят н тези работи.
Цеш Димитров

ПРЪВ ЧАСТЕН
ТРАКТОР В
ДИМИТРОВГР
АДСКО
Между тридесетината
хиляди частни трактори
в нашата страна едини
ят е в Димитровградско
Неотдавна земеделски
ят стопанин Рангел Стая
чез» от село Пъртопопин
трактор
ци е купил
„ИМТ-533" за обработва
не на имота си и вероят
но за обслужване и на
други лица. Това е пър
вият частен трактор в
район Забърдие и в ця
ло Димитровградско.
Тракторът обаче е все
още без прикачи и маа притежателят
шитш,
ооце не е взел изпита за
тракторист.

Населението от Вучи дел, сключен дого®о<р с електроди- приятия, които използват теОбщишжата скупщина '* Ба- стрибуцията в Бабушница за »: път, бяха събрани 10 000
бутаница и военната поща оси залсчвапе на работите. Елек- динара за поправка на пътя.
гуриха миналата и в началото тродистрибуцията е осигури- р. поправката на п ьтя участву
на тази година средства от 185 ла стълбове, съоръжения за ва и населението от Ракита,
хиляди динара за електрифи трафсноста, кабели и др. Сега Рабо1Кте „ към а,.0я край.
кация «а Вучи дел. В тази ци
фра не визат средствата от до жителите на Вучи дел с вол- Директорът Добривое Няжоброволната работа на местно аса тяга трябва да прекарат лич заяви, че ако работите
то население. Тези дни бе маетриала до трафопосга. О- продължат - със сегашния темп
баче пътят от Звонци до Ра- електрификацията те бъда
кито толкова, е разбит, че е не завършен?, предсрочно. Похобходимо най-напред той да рай ангажирането на директо
се поправи за да може акци р?. Николич похвала за орга
ята по електрификация на Ву низирането на тази крупна ак
чи дел да върви без застой. ция заслужават и отборникът
Благодарение на директора на от Вучи дел Анани Станишев
слоктродисгрибуцията от Ба- и магазинерът Оима Рангелов.
Населюнмето от Куса врана
и Т!рън:окю Одоровци в съдей- бутаница ДоЗршюе Николич,
К. Гюров
ствие с димитровградската об- който ангажира всички предщина и нишка „Ерозия“ тази
година ще продължи своята
борба против пороищата, копи
то част От обработваемата зевояка година откъсват не мал
м.я в мерите на тези селища.
В тазгодишната програма е
предвидено населението и уче
нощите от основното учшштце
в Одсровци да затревят с под
ходящи треви 170. декара еро
зивн-и площи и да ..залесят 70
декара.
Обаче извън тази програма
има възможност да бъдат зат
ровени още 180 декара част
ни имоти, защото на -оеатяаште, които участвуват в акциите
се отпускат безплатно за лич
на употреба необходими семе
на и М1инерални торове.
Ще се затревяват и залеся
Сечам се кико денъска лани дооди йедън
ват бреговете на Кусовранска
матрапазин — гърк. Рече още тъгай човекат:
река и на Ерма, а селяните
ягнища, телчина, юнци, говеда из тия край смо
също ще защитят своите имо
откупили — догодину су наред кокошке и пилити край тези места.
Тази акция «е е първа. От
ща!
няколко години се. организи
И дотува га и докарамо. Сватат из Пирот
рат такива акции в този ра
прача
абър дека тамо ни за лек нема телешми
йон. Миналата година напри
ко
или
говеджо
месо. Каже има само ягнища и
мер са затревени 150 декара и
она скупа.■ Из Ниш ми обаджаю роднине кико
са залесени 60 декара. Селяни
знам да знам да им пратим малко телешко да се
те са затревили свои площи
обиераме при госийе. Они сирома и не знаю де
на около 90 декара.
ка и тува смо затърли стокуту.
Съга су утЪнули матрапази. Пърснули си
м. н. н.
од Висок до Бурелат. Снову ли снову. А чую
дека негде име теле или юнииа струпаю се при
сайбиюту. Свак га сеца за рукав, демек„да му
каже неща насамо. Сви прайе миле очи, сви умиляти кико ягнениа. Да се чудиш и да се дзвериш
сдека надска теквая милос къмто нас селяцити.
Па ка почне йедно надидаванье — кой дава бан-

БОРБА С ЕРОЗИ
ЯТА В ДОЛИНАТА
НА ЕРМА

П. Петров

сгоа и за доставка на посъдачен материал, оемема за изку
отвени треви и др.
8 областта на залесяването
секцията сътрудничи с общия
ските горски органи. Такова
сътрудничество ое провежда и
посредством инспекцията по
:■*
път горите.
е
Обаче тук ие са използвани
.нара у*
' [д, 'аоичюи ВъЗМООКНОш. Наприл иГПо‘ М&Р няколко години се гово•4еьЛ*' ри за ободиняванс на гороките пазачни служби на общиЩс е Г73 «ата и секцията. За осъщеСТАи
Вявакето на тази цел досега нс)
са гЧ>оявени конкретни начи}<акия и от едната, и от друга
та страна.
1
Инак с обединяването ое по
1 *ъч
гоз^. <тига много в опазването и на
^ ^'бществеииге, и на частните
,
м
гори. Налице са и възможноТЦЪщаД спРс за пестене,
Инж. Мицсв счита, че на го. - ко*,/, р1пе' които принадлежат на
'ГгНяи.
СйкЧ*«па, все саце иай-много
» г,*7вшт1 1,,СТи иаиаюят добитъка. Ота“тдарос, че за добитъка е
'^'Нц
комукагга няма н кай-сюромии
д п»*вца, Поради липса на па-

1На

закарват добить
отца хората
новозалесените площи на
ка в
и акациеви
младите борови
гори.
Осясцияга настоява топ въпрос някак да реши. За тази
повишава та
цел воялса година
напасването на добимоите за
тъка. Въпрочем,

В Босилсградско

ПРОЛЕТНАТА
СЕИТБА
ПРОДЪЛЖАВА

Климатическите условия и е
позволиха навреме да приклю
чин есенната сеитба в Бооиде
градско. Така в мпюго села зе
меделците са принудени да се
преориентират към засаждане
то на други култури.
Обаче с пролетната сеитба е
почин ак. Снегът вече започна
да ое топи и в иай-юиооаситс
села в комуната. Тота позаюли
сеитбата да започне навреме.
Оовон пролетната ръж, п ня
аоои оела започна и сеитба на
житни
ечемик и останалите

— *-: •&ггза«ва>ггг^»»“ра
1Г—'

за ***,

пасища. Дори на нята на пролетната сеитба нягорските паоищ а
и зе ,мамс, защото с такава не раз
полагат право
тлгтт полага никой в комуната. ИзКОИ от тях
постно е само това, че и тази
мюдедските кооперации, ™
отношения мсж година земеделските коопера
създава лоши
оргаииза- ции нима да имат ообствоно
ду тези стопапгски
земеделско производство.
нодоволство между хоОсведомихме ое, че същест
ции и
такъв случай са вува значителна нужда от ми
рага, които в
пашарииа да зап- нерални торове. Такива обаче
принУД'СН1И
мюста. Все пак няма в търговските магазини.
лащат на две
Това опущение вече зшколко
невъзможно Да ое олаз- години ое повтаря, поради кое
не е
жмоо- то частните земеделски произват порите и да укрепва
поийтели оправдаою критикутясигьДОПВОТО.
ват земвдсланите кооперации.
в, в.
В. Веляло»

ку, кой две, кой пет повече само и само да се
докопа до телето. Море и за догодину обещаваш
дека баш од ньега че узну по същуту цену. Текъвия саир гледа у Дайчову маалу. Сайбията
им орати дека че га гой-нема да га продава. Они
у йедан глас га съветую дека млого че изгуби
ако га ^ Iува. Са су паре додека йе теле!
Ама са и нийе несмо глупави — щом су се
лшчке
пъренули матрапазийе ко манастирске
цена че буде само чекай. Знайемо ниейе и за
д/руго време. Йедну годину задругата ни дава
съвет: топете юнци паре че се нагребете. У наше
село сви товише кой йедно, кой две. Накрай мутък: цената одйеднуш паде и ка обърнумо рабушат излезе дека смо чували диптен джабе. На
другуту годину нема стока, кико и съга, цената
] оп горе — ама и тъгай нигде ни теле ни юне.
Никой нече да чува.
|
Е са се питам: че се наиде ли некой некига
излезне
ка каже нещо да буде сигурно, дя не
лъжа.
Манча с. Р-

!

Педесет
години
Живоин Николич—Бърка
учителска
школа
в
Пирот
НОЙ Е ОСВОБОДИЛ
ИЗТОЧНА СЪРБИЯ
МЕМОАРИ

Авторът на мемоарите
КОЛЕБАХ се да ли аз да
отида на преговори лли да оти
де някой друг. Макар че ми
беше твърде неприятно, все
пак тръгнах в село Равна (над
Крушовица, под село Косило).
Срещнах се с к<&>1енданта на
гарнизона, един очевидно твъ
рде лукав човек. Опита се да
ме импреешонира с усмивка и
културно поведение за да съз
даде по-благоприятни условия
за преговори. Вески от нас имаше охрана. Той водеше пяколко оългароки войници въо
ръжени до зъби: имаха по ня
колко бомби Беше очевидно
че води хопа кодто ошшшт
на злодеяния. бях™'гого^ на
всичко.

шел фашист. Той по същия ш поедравляшал със стиснати
начин излъга и всички други, юмруци. Охраната ги довела
Пред
които преговаряха с него. На в щаба на дивизията.
5 септември избяга през Пи- вадел на оградата ги поорещ
рот за София, а сградата в ко- нал дежурният офицер, а в ко
ято три години беше неговия ридора един полковник. Той
щаб преди замит аташето мини ги поздравил и помолил да
ра, за да -прАрадпт сслялти оставят оръжието. Бдин от на
или. партизани, когато дойдат, пейте другари казал
За 'щастие до това не се стиг
— Пикал. Дойдохме във ва
ай.
1ЦИЯ щаб и не страхуваме, а
НАШИ ПРЕДСТАВИТЕ вие се страхувате от нас не
колцина въоръжени.
ЛИ В ОКУПИРАНИЯ
ГРАД
Полковникът най-сстнс се
съгласил и членовете на*, делеПреди заминаването на в 'гацията влезнали с оръжие.
Крушовица на преговори с бъ Генералът се поздравилтях
лгарежмя комендант дадохме трудейки се да бъде любезен.
запбвад на местните и област В стаята били и неколцина ви
ни кбмамдири, чйято
терито- оши офицери. Преговорете за
„
рия държеше 22 дивизия — лоч,11аха вод,:,ага. Нашите'друот Булдювац до Пирот — да г
обяснили положението и
се свържат с българските оку- кааали че часЛ(Ите на 29 'диаи
патороки части.
ЗШ1
да обърат оръжис представители на гамгизо ето против германците, Генеь представители на гарнизо
попов лиговппил чр той
на в Ристовац преговаряше Р301 попов отговорил, че той
Столе Йоваиоия. секретар на като комендант на дивизията
околийския комитет в Буяно- ^ упълномощен да взема
вац. Резултатите бяха същите калотито и да е решения и че
— отговорите същи както и в трябва да изчака заповед от
командването на армията и
Крушовица,
министерството иа войската, а
че той може само да се задъл
Преговори с представители жи, че няма да напада нашите
на 29 българска дивизия във части доколкото ние не напаВран.я водиха Душан Мишцч, Дзме неговата дивизия. Искал
Александър Трайкович, Воин значи, примирие.
Петрович и още неколцина
Нашите другари искали да
другари от свободната терито сътрудничи с нашите части >
рия на Враня. От Свети Илия боевете срещу германците или

Не се ръкувахме. Седнахме
на една ливада и веднага за
почнахме да преговаряме. Аз
поиаках без отлагане да преминат на наша страна, да съ
берат хората от границата и
заедно да предприемем напа
дение на Власотинце. (Възел
на отбраната на окупатора от
1941 година, гарни
зон на мястото на
което река ВласФ
на влиза в Южнбморавската котден
вина. Гарнизон',
който ни нанася
ше големи ще/и
и беше голял{о
препятствие за ра
зширяваие на народооовободител яото движение в
този край. (Комец
дантът на българ:
ския гарнизон
прие предложение
то да мине на на
ша страна, дори и
да атакуваме Влдоотинци, но — ка
за ни — предвари
тешно трябва да
търси одобрение
от своите начални
ци. Когато му ка
зак, че те са пред
капитулация, че
Червената армия
е на границите на
България и че се
га имат възможност да изпра
•вят поне нещо от своите про те тръпнал в Тибудже. Там ги
винения и затова не трябва приел командирът на батальо
да се чака одобрение от на на, който държал укрепления
чалството, но веднага да ми в това място. Когато нашите
нат под комндраането на бъл другари му казали защо идват
гарските партизани, които са той повикал щаба на дивизия
тук, горе в планината, с нас, та във Враня и за всичко ос
той отговори, че приема воич ведомил генерал Попов. След
ко, но че трябва да се дого като завършил разговора с
коменданта на дивизията (раз
вори с войската.
товара слушали и нашите дру
След като разбрах, че с не гари) той им казал:
го неможе нищо да ое пости г
— Господа, комендантът на
ие, защото всичко приема, но дивизията генерал Попов иска
за воичко намира претексти, да отидете на преговори въз
бях сърдит, че дойдох на пре Враня. Гарантира ви безопас
говори. По едно време мислех ност. Нашите другари бързо
Да го запленя и да го отведа, се посъветвали. „Щом като ве
но с това бих погазил каши че сме тръгнали“ — казали —
•яде вършим докрай“.
те принципи.
'Седнали а джип и с охрана
•И днес ми е жал, че отидох
тръпналивъв Врани. Народа
и а преговори с такъв закораот всички страни им махал и
Страшца ■

Учителската школа в Пирот и Лужмица се записвали в
чсютоува петдесет години от чителската школа в Пирот, У
основа]нането си. През това
Дятсс учителската школа
време тя изигра иаключитсл- Пирот, с най-съвременни ка(5и
нсти /Представлява комллетнага роля.
просветна институция без "к<н
На 14 октомври 1920 година то не би могла да се замисли
е открито и започнало да ра- сегашната панорама на просботи педагогическо отделение вет/пия и художествен живот *
с 45 ученици в състава на ли- този /край.
ротоката пилшазия. Това било.
Трудещите се от Учителсканачалото на учителската шко- та школа са изпълнени с "ра.
ла в Пирот. От 1920 до .1924 дест, заради съзнанието, че.об
година подалюгич еокото отде- ществевдитс задачи в общата
леите постепенно прераствало и културна дейност успешно
а отделно възпитател!г о -тгр ос- са осъществили,
встно заведение. На 10 август
Учениците от Учителската
1925 година педагогическото школа са главни организатори
отделение сс превръща в са- па културни манифестации
й
мостоятолиа учителска школа града и по предприятията
Аналите казват, че строежът , програмата за чествуване™
на оградата започнал на 17 ок- сдържа издаване на публика
томври 1920 година. През пър цШ за петдесетгодишната ва
.юто десетилетие на своята ра бота, откриване на училищен
бота учителската школа дала музей/ обяЬяванс на награден
само 6 поколения с 172 ди- конкурс за учениците от обла
•планирани учители. В нача- ^ на науката и изкуството
лото на второто десетилетие фсрмиране на фоНД 3/ на- ;
било въведено петгодишно - ■ на уче>шците/ среща с Ьушколуване. Югославското кра Ч1Ш работниЦи - бивши пролско правителство решило
фесори и ученици Със се^.
през 1933 година тихо да я ли ките ученици и преподаватели
КЕИдира. Така през учебната
1936/37 година имала само ед на която, ще оъдат изнесени
но отдел ецие в V клас с 32 у- научни съобщения и открита
ченици. Трябва да сс изтъкне художествена изложба.
факта, че към края на второ
Тържествено събрание що
то десетилетие силно се почув
се
проведе на 14 май.
ствувало възпитателното влия
ние на ЮКП върху младежта.
Любиша Джорджевич
Именно в учителската школа
през 1939 година била форми
рана първата скоевака органи
зация на територията на тога
вашна нищавска околия. След
четиригодишно прекъсване на
работата поради окупацията
през 1946 година на матура из
лезнали 59 ученици. През уче
бната 1950/51 година в учите
лската школа се учили 644 учемици. От година на година
все по-тояям брой млади хора
от Пеиишавие, Димитровград

Симфоничен концерт
в Димитровград

да гаредадат оръжието и да ое
•върнат в България. Те не при
ели това.
След като се завърнали от

преговорите на 30 август дру
гарите обадили на щаба на
22 дивизия, че войниците от
оългарака дивизия са се демо
рализйрали и че са готови да
се предадат, но че няма опе*
ративни части, които да ги на
карат, защото на терена око
ло Враня били само тилови
'г
части. Веднага дадох заповед
на Оама сръбска бригада да
премине в района на Враня.
•Бригадата пристигоала там на
3 септември. Затваряла напра'
тлението за изтегляне на бъл
гараката дивизия през Веска
",
кобила.
(Следва)

На 3 април 1970 година на карев, преподавател по музи
димтровградската публика се ка.
представи симфоничният орке
Под ръководството на Юстър па Ниш. Нужно е Да се
Пан сидфоничният орке
подчертае, че между 40-те чле рай
стър изпълни прочутите дела
нове на оркестъра бе и ДИ на композитори — романтици.
МИТЪР ВЕДЕВСКИ, бивш уче
случай на юбилея на Бе
ник в Димитровградската гим- По
товен, оркестърът изпълни Уназкя.
верпората „Егмонт" и др.
Накрая оркестърът завър
Болшинството от публиката
бяха учениците от гимназия- ши концерта с „Охридска ле
та, които посетиха концерта генда" от Стеван Христкч.
по препоръка на Георги ШуНорка Николова
Конфекция ..Свобода" _ Димитровград обяааява
\
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ГЬРГ
ЗА ПРОДАЖБА НА ОСНОВНО СРЕДСТВО

160Д™Г С® На прг коАйиккамионет тзш ИМ В —
1600, Производство 1968 година.
Комби—камион етът е в авария.
Начална цена — щ.000 динара.
часа^к^т-^ °ТаНе на 15 апР5,л 1970 година в Ю часа я кръга на предприятието.
Комби-к алшонетът може да се разгледа преди
започване на търга.
ни лишГ^ато ^’асше * търга имат физически и прав

■или™
КОМИСИЯ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ТЪРГ
^
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кулшура ★ просвета
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Очакваме нови учебници
основните училища
*

ОТ 1 СТР.

В резултат на всичко тота,
много от преведените учебни
ци бяха «зчерпани, докато
други от тях, с които Заводът
разполагаше и ги предлагаше
на училищата, бяха застарели
и не отговаряха на изисквани
ята на учебната програма, корепирана през 1962 година. Ме
тадичеаки и по съдържание,
последните не съответстауваха
на съществуващите нови и ка
чествени учебници, печатани
за основните училища на сър
бохърватски език.
По тази причина, основните
училища на българската на
родност ое намериха и ое на
мират понастоящем в много
тежко положение по отноше
ние на учебниците. В подкре
па на горната констатация, мо
же да ни послужи само при
мера на учениците от IV клас.
В последните три години, тези
ученици имаха и имат на раз
положение учебници само за
два учебна предмета: за бъл
гарски и за сърбохърватски
език. С учебници по останали
те предмети, като например:
по математика, познаване на
обществото, познаване на при
родата и др. — те не разпола
гат и следователно нямат от
къде да прочетат преподава
ните им от учителя уроци. Съ
щото е почти и положението
в останалите класове.
Трябва да се изтъкне, че за
окончателното решение на то
зи проблем, досега са се ин
главно само отересували
ния, които чувствуваха непос
редствено тежества му. Ето за
що, по този въпрос в Босилеградския край се водиха рали
сявания само в училищата: са
мо на учителските съвети, ка
хто и на заседанията на отде
лните учителски актизи. Все
пак, проблема за учебниците
на българската народност ус
пя да излезе и вън от стените
на училищните сгради. Върху
него например, се водиха ра
зисквания на едно от заседа
нията на Общинската образо
вателна общност в Босилеград
а в края на декември — ми
налата година, този въпрос бе
официално поставен в днев
ния ред на заседанието на Съ
вета за просвета и образова
ние при Общинската скупщи
на в Сурдулица.
Във връзка с този въпрос.
на заседанието в Сурдулица са
предприети и конкретни мер
ки. Формирана е делегация,
начело с председателя на Съ
вета за просвета и образова
ние — другаря Любен Велич
ков с цел последната да посе
ти съответно отговорни инсти
туции в Белград и да търси ре
шеиие за този проблем.
Към средата на февруари т.
г. делегацията води разговор
с отговорни другари от Заво
да за издаване на учебници в
СР Сърбия. Там, тя получи обещаиия. От получените ин
формации се вижда, че в из
дателския план на Република#
ския завод за настоящата 19/0
година вече е предвидело печачтаието на 30 нови учебни
ци и наръчници за българска
та народност. Получени са и
Убедителни обещания, че през
септември, т.г. в началото на
идващата нова учебна 1970//1
година, учениците от нашите
основни училища обезателно
ще получат планираните уче
бници. Освен това изтъкнато с
било още, че Заводът си е по
сгагвил за задача да реши из
цяло въпроса с учебниците за
БРАТСТВО * Ю, АПРИЛ 1070
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уство

1
народност докрая
V КЛАС: 1) Познаване на
следващата 1971 година.
природата, 2) Геометрия, 3)
От списъка, получен от За
Познаване на обществото и
веда се вижда. че понастоя4) Сбирка от задачи за V и VI
щем ое подготвят за печат сле клас.
дните учебници и наръчници
VI КЛАС: 1) Познаване на
за основните училища на бъл природата, 2) Геометрия, 3)
гарската народност:
География, 4) История и 5) До
I КЛАС: 1) Читанка по бъл- маюинство.
гарски език. 2) Познаване на
...
УП КЛАС: 1) География, 2)
природата и обществото и 3) История, 3) Историческа чиРаботна тетрадка по познава
таниса, 4) Обирка задачи
за
не на природата и общество УП и VIII клас и 5) Домакин
то.
ство.
П КЛАС: 1) Познаване на
VIII КЛАС: 1) Биология, 2)
природата и обществото и 2) География, 3) История и 4)
Работна тетрадка по познава Домакинство.
не на природата и обществе
Следователно, като имаме
те.
предвид предприетите мерки,
ШКЛАС; 1) Читанка по бъл и дадените обещания, трябва
гарски език, 2) Познаване на да се надяваме, че въпроса за
природата и обществото, 3) Ра учебниците на българската на
болна тетрадка по познаване родност е навлязъл в своята
на природата и обществото,
4) Обирка задачи за V и VI последна фаза — във фазата
на скорошно и окончателно
леидар на природата.
IV КЛАС: 1) Познаване на решение.
природата и 2) Познаване на
обществото.
Диме Ст. Илчев
българската

ТОДОР ГЕНОВ

СМЪРТТА И СЬЛЗАТА
СТОЯХ ДО ПОМРАЧНЯЛАТА борова гора, зад която
залязваше слънцето. И гледах небето. Над откритото плато
то светеше с далечни розово сребристи отражения. Тая спо
койна есенна примиреност пред нощта кара понякога чо
века да ее замисля за смъртта...
Сега не мислех за смъртта. Нито за живота. Стисках
пушката си и мислех само за заека. Той ще полети към не
бето и светлината му ...
Кучетата залаяха в дълбокия дол и заскимтяха настървено по следите му. Чуха се гърмежите на другите ловци. Ако не са го улучили, той ще се втурне през тъмната
гора насам — към платото. След хълмистото възвишение.
покрито само с редки храсти и прегоряла трева, започваше
другата — безкрайната, спасителна борова гора.
Между двете гори, притиснал пушката си за стрелба.
дебнех аз.
И вече не гледах небето, а впивах погледа си в земраморни колони на
мята под извксилите се като черни
„
храм борове. Зърнах го сред тях. Стори ми се, че някакво
слънчево петно, проиграл» през върховете ши, подскочи на
земята. С отчаяй устрем, заекът се бялваше и се премушвайте между черните стволове. Още миг и щеше да скочи
към хълмистата поляна.

«МИ*

сеРснри Затичах се, за да скъся разстоянието за но»а стрел
ба Той се озърна и се втурна но нанагорнището. Тогава заб^зад че жче съм го ранил. Единият заден крак висеше
посчупен■ Но не му пречеше още да бяга устремено.. СтреР?4набързо Пак не го улучих смъртоносно. Той се ногър
и отново заподскача към вече съвсем
близката гора • • •
Тичах задъхано след него. Очите ми хищно го слсдоборовГте той
Из°дуТс^ поаюдшш

“Г“

1ЖГ~

Увлечен в тая гонитба на живот и смърт с животното,
й _ заб0авил за моето човешко сърце... Когато уашх
3
гтшво то се присви от болка. Но ие помислих
Д*
за заека. ХоЙ изчезна от очите ми ...
до края иа височината с последен дъх. И го видях,
гора.
дотичах и
к
един храст до самата
Оше°дишаше и се мъчеше отчаяло и напразно да пропълзи
Можах за миг да погледна очите му — опулени, задо нея.
^ очи зареяни към върховете па дърмъглеми,
иад Т'т с последните залезли седофеноветата и

сребристи виолетови отблясъци иебе. Той не погледна към
мен. Може би вече не чувствуваше, че съм до него...
Но и моите очи се затвориха ... Не виждах и аз вече
вито небето, нито дърветата, нито умиращия заек. Изпус
нах безпомощно пушката си и се струхолих на земята. Изопнах се по гръб и чувствувах само кака сърцето ми удря
и гърлото. И ме души. Прострях ръцете си назад, розех и
скубех тревата зад главата си — мъчех се, да вдъхна дъл
боко въздуха- Да раз скъсам смъртносния възел, който се
стигаше около шията ми. Не мислех вече на заека...
И изведнъж ръката ми, която безпомощно се ровеше
п треволяка, се плъзна по още тесалото му тяло ... Усетих
и туптежа на сърцето му. Пронизаха ме тръпки като електричеекм ток и присвиха още по-силно гърлото ми. С от
чаяни усилия се извърнах към животното и го погледнах.
Е предсмъртно безсилие и примиреност то беше отпуснало
главата си върху земята. Очите му сега не бяха извърнати
към небето, а към мен. Чувствувах йод ръката си как сър
цето му замира с последни тръпки.
Не зная защо, в този миг го сграбчих, примъкнах го
към себе см и го прегърнах. Може би умиращото му сърце
и невиждащите му блуждаещи очи ме пронизаха с вледеня
ващия страх пред смъртта.
Притисках все по-силно топлото му тяло към моето
сърце. Сякаш в неговата топлина и живот търсех спасение
от собствената ат смърт. Тоя унизителен страх на човека
пред смъртта, който понякога притъпяла срама му пред
самия него... И пред хората или животните, които сам е
наранил или убил.
Заекът помръдна главата си и после с някаква пос
ледна въздишка, успокоено я отпусна върху гърдите ми.
Няколко влажни, лигави пръски от последния му дъх, който
излетя през неговите влажни черни ноздрички, полепнаха по
лицето ми.
И тогава го блъснах! Може би отвратен, а може би
още по-ужасеи от страх го отхвърлих от гърдите ат. Из
върнах со рязко, за да не го виждам повече. Притиснах до
болка главата си о земята.
-И се загледах в небето. Към върховете на боровете,
които още светлееха като пламъчета на запалени свещи вър
ху огромни елхи.
Усетих, че от очите ми се процедиха няколко сълзи...
Но ис ги чувствувах като мои сълзи — може би те
идваха из дълбочината на одая неизвестна вселена иа под
съзнанието, къдсто са стаени и страстта на убиеца, и задъ
ханият, безумен страх на човека пред смъртта. И любовта
му към живота.
И но знаех за кого са тези сълзи — за заека или за саМИЛ МСИ.

Той умря. Аз още живеех.
Той умря простичко като самата природа, която по
тъваше в нощта. Без сълзи ...
Тая спокойна есенна примиреност пред нощта, конто
кара понякога човека да се замисля за смъртта.
Сега и аз гледах това небе и мислех за пея. И за жи
вота ... За живота, който сам» за частица от мига се слипа
със смъртта така естествено и просто, както природата есте
ствено и просто, величествено и спокойно, замайващо краси
во потъва в пощта.
Помислих и за сълзите си... Нима сълзата пз с иайстрашпат?. лъжа пред живота? Безкраен и вечен като таза
нобе, в което денят и пощта, и изгревът и залезът са-само
частици от 1юго®ата вечност и краоота ...
И изтрих сълзата а*. Почувствувах я излипшп. И нелепа...
Страница #
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Как да се осуетй унищожаването На
на рибите
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ДРАГОВИЩИЦА
епдорадо за бранониери
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ВЕТЕРАНИ НА НАШЕТО ПРОСВЕТНО ДЕЛО

МАНОИЛ МАНОИЛОВ
ЖЕЛАН И ЕТО му беше да станс ипгжсис]), но жизпения 1гът го о-дпеде и просветата, Измитаха вече 21
тодюш от момента когато за пръв път взе дневника в
ръцете ек. Маноилов е това стана и един от първите
гимназиални учители п Димтролградско.
През 1946 година той започна да работи в гимназията. П© това време гимназията нямаше кадри. Тогавашнинт директор на гимназията Живко Йордано-вич
успя да убеди Машшлчш да вземе хонорарно мате
матика. По това превие той етана задочен студент по
физика на Висшето педагогическо училище и Белград
и същевременно работеше л гимназията.
— Тогава нимаше достатъчно литература за рабо
та в училището. Трябваше да работим и по 36 часа
седмично в училището. Затова само е много работа
можеше да се поетите нещо.
Маноилов до 1959 годила беше преподавател но
фнанка и математика, а в осмогодношото училище по
химия. Той се гордее, че много генерации от гимна
зилта подушеха солидни знания по тези предмети и
любов към тази наука.
— Мисля, че моите ученици бяха доволни от ме
тода на работата ми, казва другаря Маноилов. — Мно
го от тях продължиха образованието и то тъкмо на
техническия факултет. Гордея се, че моите ученици
днес са инженери, лекари, юристи и активно работят
в нашите предприятия, училища и учрсждсасия.
Той си спомня за своя ученик Милап Поповия,
който днес е асистент на факултета в Любляна.
От 1959 година Маноилов не е вече в Димитров
град. Той работи като преподавател в основното учи
лище „Свети Сава" в Белград. И там получи парични
награди, а на 7 март 1970 година получи за. дестгодишшшата си в това училище златен часовник и гра
мота.
— Това за мене беше голямо събитие. Трогнат
съм от вниманието на колектива.
Другарят Маноилов за всека нова учебна година
•ериозно се готви. А като просветен работник добре
познава литературата, икономията, политиката. С това
се наложи като примерен работник с голям авторитет
в колектива на училището и между родителите на уче
ниците.
Слободан Кръстил
......................................................................................................
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ОлюляваГощ се, той се отправи към космическия
кораб.

юсю

ТУК ИМА ТИГРИ
п

От миналата годила качост- .обществено богатство сс
1-Х-вената иастръла ю рока Дра7 дат е (небрежност,
гешшцица м >в згейшите малки
§
гврилоюи >с у/дащожопа. Ул.ищо
За да ос премахне и
яшт са те само капиталните согапшгсто положение «оправи
рибозо
оптм/шгяри, по и под.младва- шюто ■дружсспво взе -някой/
щагга риба. Това е сипнал за -рсшитсуши мерки, от чиет°
зре/юга зле само за общинско • реализиране зависи много Ка°
то риболовно -дружесгг.о, но м то
---- - от съдията за
първо
нару.
за Общинската скупщина.
щения ще се търей и да и%
стри наказателния критерий
Миналата година в реката към брахогаиерите.
са хшърлши десетки килогра7
ма
взрив, 'който 31 ай-много е
За онези, които се залозаз
§
унищожил рибите. Такива бра -да хярълят взрив Ще се тър
кантори ежедневно се повиша си от прокурора да та обвиват без оглед на това, че слаб зта, а не като досега да та ос
дяваното е взрив е трудно, вобажда от отговорност За
Не но-малко та има и онези, щото е хвърлянето на взриза
които с мрежи и електричес в реката се правят две углав
Ш ки ток унищожават рибите. ни дела: унищожава се обще
Мнозина и от едните, и от дру ствено богатство и се довежда
тате в това нещо са намерили в опасност сигурността на хо
добър източник на приходи, рата.
запцуго З1е им е трудно уловс
ната риба да продадат.
Строго ще се контролира
прибавянето на взрив и не го
това бяха главни въпроси, вата употреба. Защото по велч
които ое обсъдиха на годиш ко личи .мнозина злоупотребя
ното (събрание на общинското ват он-я взрив, който общиаариболовно дружество в Боси та е заделила на местните облеград.
■ щности. Напоследък в Босиле
град го докарват и шофьори
Членовете яд това дружест те, кепето прекарват руда от
во, които са заинтересовани за мината ..Подвмрове“.
спааяването на рибите в Дра
говищица изнесоха бройни о<3
Във всичко това голяма по
винения и на своя -сметка. И- мощ ще окаже милицията, хо
'.ме/нно бездейн-остта на някои ято досега ле е била ангажи
негови членове е допринесла рана при осуетяване на бракотази лоша проява да се заси киресгоото.
ли. Освен това те не са наето
I явагаи риболова да се разбере;
За председател на общинско
като опорт, а не като начин за то риболовно <дружество е из
прибавяне на материална пол бран Иван Деспотов, а за се
за. При това най-голямото не кретар Любен Богословов.
щастие е, че и на рибите като
В. Велинов

РЕЙ
БРЕДБЪРИ

— Това ще ни изтрови. В подобни работи винаги
сс крие някаква примка. Тая нощ ще спя в хосмхческия кораб. Вие можете
кмаедна
напи
сано,- „Тук има тигри '. Е, добре,
тая нощ, докато еш/те, тигри и людоеци ще се появят...
Форостър кимна с глава.
— Съгласен
жива. Има своя ^шост^хН^с^' ^ “Ланета е
да покаже своята стойнтс-г „
Колко струва феерична

_

€ и В€о6ходилш, за

зрители.
Но Четертън не го слушаше. Беше
се пресвил и
изглеждаше болен.

— Отровен окм, отровен!
п Подпираха го за раменете докато не
му мина.
Дадоха му вода Останалите се
чувствуваха много до— Занапред ще е по-добре да ядем
оамо храна от
кораба
реши Форесгър. _
Така *це бъдем посигурни.
— Веднага
клатушкаше, като бършешТ на работа. (Четертън се
устата). Изгубихме цял
Дон. Ще работя
самичък, ако е
необходимо. Ще й по
кажа на тая...

Не изглежда съвсем да се е оправил — про
мърмори Дрискъл. - Нима не можем да го спрем,
капитане ?
— Всъщност, той плаща цялата експедиция. Но
“ “ *лиза в работата да му помагаме. В договора
_ едПа каУза. която ни позволява да отхвърлим
™ ™ “РИ °ПааШ условкя- и ТЪЙ ... постъпвайте с
„
е-Мя- създадена за пикник, каточе ли сте у дома
педе.гге дълба инициалите та върху дърветата, въро на мястото изкопаните чимове, не оставяйте да
се търкалят след вас кори от банани.
Долу, в кораба, се чуваше силно бръмчене. След
това се отвори капака- на склада и се показа, като
блестеше и бавно се движеше, сондажната машина,
Четертън вървеше след нея и я насочваше чрез телекоманди.
— Насам.
— Какъв идиот!
~ Напред! — викаше Четертън.
Машината заби дългото та острие в зелената тр«еа. Четертън направи знак на останалите:
Ще и покажа аз...
Небето затрепери.
Машината
вегтнл „„„
СС налпгРап/е сред малка полянка. Йзлш1г« к Р е Тя пР°Д'ьлжи работата си, като изхвърна ппъД3°ГЛ*ДНО Въ,рху подвижното сито буци влаж
на пръст, смесени с трева.
Внезапно машината рязко изскърца, като някзкво
оочините на почвата.
— Матои се, глупако!
Машината

обплзуиат Д Т<>Ва запо'ша да потъва. Лепливата течност
образуваше тъмна локва.
БРАТСТВО * 10. АПРИЛ 1970
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Гимназиадата
Г1 Р@3 8.ПРИЛ

Други за нас (заето от Народне носи не)

ШОПСКИ ПЕСНИ

★ МАРИН МЛАДЕНОВ „МЕЖДУ
ЕРМА И СТАРА ПЛАНИНА“ —
ИЗДАНИЕ: „БРАТСТВО“
1 4 .!

Вече няколко години гимиагнетите от Димитровград, Пи
рот, Бела паланка и Бабушни
ца организират гимназия да.
Във връзка с тазгодишната ги
мназиада, в Димитровград се
проведе овещамие на
членовете
на
учвдшшни я ко
митет и на училищната общ
ност. На съвещанието присъствуваха и гимназиалните учи
тели Никола Георгиев и Иван
Иванов.
Тази година гимн азистит е
ще се състезават по баскетбол
волейбол.
хандбал,
бутбол.
шах-мат, спортна стрелба, те
нис на маса и надбягване.
Също така ще се проведат
състезания в писане на свобод
ни теми по сърбохърватски е-

зик и решаване на задачи по ни отбори участвуваха и състе
математика. Във викторината
учениците - състезатели -ще де затегни, юсито не са ученици.
менетрират знанията СИ по ИС Сега е взето решение да уча
тория, география и познаване ствуват са1.мо радешш ученици.
на югославската поезия. Теми
Гимназиалният уч!ител Ншоо
са Втората световна война, е.не ла Георгиев подчерта, че ос
ргайки източници и поезията вен подготовките в различните
иа Дучич, Рамнч, Шаитич и спортни дисциплини, учемициИл&яч. в състезанията влизащ те от Димитровградската гими Иопълнстг.ия на две народни назия трябва по-сериозно да
и две забавни песни. За пръв се подготвят за викторината,
път на тази гимназиада се ус защото миналата година постц
тройва и художествена излож- гна-ха слаби резултати и име-)
ба на учмш1Ци-худож.ници.
ино в тази дисциплина и затсаа заеха трето място.
На миналогодишната гилшлзиада в Бела паланка в отдел
Борка Николова
..........................................................................................................................................................

СУРДУЛИЦА

НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ

сюм

Тъй като досегашният пред
седател на ОК на Съюза на
младежтта в Сурдулишктаа об
щняа — Стоядин Стоилкс-вичДкне както ни е известно не
отдавна бе избран за секре
тар на ОК на СКС, то тези дни
Председателството на ОК на
Съюза на младежтта го разре
ши от предишната длъжност,
а за ноз председател на ОК
на Съюза на младежтта избра
Л-.сбтппа Ристич.

С въздишка, смесена с покашлювале, задъхано ди
шане и уригване, малхинатз затъна в черната пяна, като смъртоносно улучен слсн, кейто, ревейки, брои последните си минути, като мамут от древните времена,
кейто малко по малко изчезва в бездната.
— Боже мой — каза Форостър тихо. — Знаете ли
какво е това, Дрискъл? Битумен. Тази глупава машина е попаднала на битуменно находище!
— Слушай — викаше Четертъя на машината, ка■’
Насам,
то тичаше по брега на зейтинеиото езеро. —
ела натук!
Но, както някогашните господари на Земята, дълбт.хтегеварите динозаври, машината затъваше и се
откъдето
никой
не
се
е вър
ше в едно от ония езера,
върху здрава, гостоприенал да се радва на слънцето
мна суша.
Четертън се обърна към хората, които стоежа от
страни.
— Направете нещо!
Машината беше изчезнала.
Битуменното езеро вриеше от удоволствие док^то погълваше скелета на вече невидимо 0
огроПовърхността на блатото беше слоко
. -_
ми
мея мехур, последният, се наду и, ка о
рнзма на петрол, пукна.
па малМомчетата се приближиха към бреговете
кого, черно езеро.
Четеотън престана да реве.
бла
След като изгледа цяла минута
да
то Четеотън се обърна и погледна долините, без д
™
«ълм»™»
“ да'
плодове, които
лелината, на дърветата сега узряваха
благо падаха върху земята.
ТОЙ СПОКОЙНО.
— Ще й покажа — каза
такива работа, Четертън.
— Не се ядоевайте за
— Хубаво ще и наредя — продължи той.
— Седнете и изпийте нещо.
(СФБДВЛ)
БРАТСТВО * Ю. АПРИЛ 1970
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Другарят Любиша Ристич е
родея през 1947 г. в Кюркоаи
ца. Завършил е селоко-стопан
око училище в Сурдулица, д
след тоза продължил образовами-ето си на Високата школц
за политически науки в Бел
град където е апоолаирал. Ка
то ученик е членувал в учили
Щ:.чия кемитет на младежта,
а като студент две години е
член на ОК на Съюза на мла
дежтта в Сурдулица. Бил е и
три години секретар на пър
вичната организация на СК в
Кюрковотца. Член на СЮК е
от 1965 г. Сега е член и на
Общинската конференция на
СКС в Сурдулица.
М. Величков

МЛАДЕЖИТЕ
ДЕЙСТВУВАТ
Младежкият актив в с. Гор
на Лисича наброява 36 младе
жи и девойки, гювеч Сто от ко
ито ос занимават със земоделие.
Сега тоя актив по св01ята
дейност е един от най-пример
нитс в комуната. Неговото ръ
ководство се с насочило към
осъществявано на две полез
на културно-забавния живот в
ос лого и включване на младе
жта в онези трудови акции,
ни инициативи: подобряване
които решават комуналните
трудности на селото.
И п едното, и в другото тоя
актив има успехи.
13 те ч-опис иа зимните месе
ци тс подготвили няколко ин
тересни културно-забавни про
лрами, които били ма-сово по
сетони от населението. Такава
поюледеа! път бе устроена на
8 март — Ден-я па жената. С
култура ю -забава I ата
д ей! юст
ще се продължи и занапред,
а дори и през летните месеци.
~ По-оггоциашно тоя младежки
актив оега е ангажиран и ре
шаването на ссл-окитс комуна
лни въпроси. В случа-я него
вите младежи са ос заловили
да опомошат поправката на
селото
пъти от центъра на
към „Две реки“.
П. П.

на конкретен пример може да
се вади смесване на многона
ционалната култура. Строфата
от нашата из-веона песен.
„Дубоко море брод нема,
•ситно камен.е бро^ нема,
лепа дзворса род нема“,
тук гласи:
„Дълбока йода брод нема,
ситни камъни брой немат,
убава мома род нема“.
Обачс, народът от Димитро
вградско и в песните изказва
своето наднационално чувство
кяаояйки в тях чисто хуманиен елемент. Когато • синът
пита за коя девойка да се же
ни, той каза:
„Вдпо е мома роман ка,
друго е М1сма сръбкин-я,
трето е мома българка“,
Майпса му отговаря:
„Узми си сине най-убаву,
ко.я е прилика за тебе“.

Авторът Марин Младенов
Издателството „Братство“ из
даде сборник на народни пес
ни от Димитрозгр адоко под
заглавие „От Брма до Стара
планина“. Автор на сборника
е професор от ВПШ Марин
Младенов.
Това са всъщност песни от
многона-ци-сипален край, който
преди войната се наричал „Ца
реки брод“, а днес се нарича
„жив мост“ между две балкан
ски държави. Във всички пес
ни се чувствува многогнацкона
лност на творците, влияние на
сръбската, българската, маке
донската и руманската култу
ра, и затова и езика е специ
дглаяокт, които няфичен
кои наричат шопски, ня
кои т о р л а ч кгп, а всъщност
е вито чист
български,
„
. шпо
чгаст сърбохърватски. Авторът
на сборника така го и записва, ползвайки се с фонетически правопис при употреба на
сръбската и българската орто
графия. С това запазва пълна мюлодичност, всички фолклорни белези иа тази поезия. Това обаче не показва то
чтго колко и кога това тн-срчосггво с търпяло по-голлмо
или п-о-малко влияние сръбската*, или българската песен
на -култура. Те са смесени и
правят одпа нова, фолклорно
неделима цял-сст, чисто най-го
лямо качество с изворно богатств-о със специфичните чер
ти на топ край, в който са
И тъкмо заради
«а никнали,
таза, че в това тв-орчсство ос
ч-уотвува и влиянието на маке
донската култура и лесно се
забелязва в мотивите и тяхната •гранотозиц-и-я чрез чувстви
телната атмосфера на маиседолПомия 1Н1сбоов1ОД, тази книга игкшитичеоко
та ПО-ШИрОКО
зпгач-еппис, има значение за сманципацията на културата на
българоката народност у нас,
но и принос за проучване на
дворч-оотшото на народите
Балканския полуостров.
Младенов е направил книга
та по-достъпна като я поделил
та седем дяла. В първия дял
наречеш „Хубава мома род
няма“ са лиричеююи, предим
но любовни носии. И пече тук

И могат да се посочват още
много примери, но основен бе
лег на тези песни е възбуж
дащо чудна мелодичност, кри
стална чистота на израз и емоциснално богатство на из
казвано. Втория дял („Огреяла
зе'5ля Даиица“) са сватбени и
жътвароки песни, третий („Два
са брата много жив ув ала“ (ли
рично-епически песни, четзър
ти дял и тн.
Най-характерен,и са епически
те песни. В тях е по-забележи
телмо влияние на културата.
защото често пъти мотивът се
взима «е за нова креация, но
просто се интрепретира, пре
разказва, като губи изразител
ноотта си, която има, да ка
жем, в оръбоката песен. Това
е тук песента „Майка Дамяно
ва“ твърде опростена верзия
„Майка ЮГознч“, това е пе
сенна „Марко Кралевич и Ми
на от Костура“ след това
„Кучка Пазловица“. Когато чо
ВС1К ярочете това и знае и пъ-р
,пата песе;*, получава впечатле
шю Ч5 я преразказва някой,
,п
е 1{ул а ЦЯЛата не
с за1ГКШНШ1. между песните
за кралемгч Марко една, все
__ „
пак- е оригинална и интер сна, защото е от онези, които
дсмитол-огизират легендата за
юнака. В нея бабичка с куцо
магг.ре побеждава Марко и не
ГОЗИ1Я Шарко.

Слодователно, Младенов е
изпълнил обемна и твърде
благородна работа, преди вси
чко защото всички песни е за
писвал така както ги с чул и
затова могат лесно да се чета-т от всички хора на този
край.
Тихомир Нешич

ШтстВо

ХУМОР * САТИРА • ЗАБАВА » ХУМОР * САТИРА » ЗАБАВд

Карикатурен екран

НАШИ КУРСИВИ
ОРИЗ

р.ез. реч:*

от риболовното дружество в Босилеград зале
Двама
пили един бряконицр, който с мрежа хващал риби. Когато
незабелязано се домъкнали до него изплашеният бракониер
извикал: — Нодейгге ме! Жената ми е болна!
Когато поискали да видят колко риби има в торбата
той отговорил: — Няма нищо освен ориз.
Обаче тоя ■.ориз'' били все дробни риби.

о

о

КомферСИ ЦМ*
Саро»&елн€Го
Преупрн+яи*
За прелетоуцм?

ТЕЛЕ

С€10Н

Един долнолиеннец закарал теле да го продаде на зе
меделската кооперация. Сложили го иа ватата и като го из
мерили завел го на мястото, кт-дого събирали изкупения до
битък. След кратко време отново го върнал на ватата. Котате* го попитали дали това не е същото теле той отговорил,
че е брат му.
Измамата била бързо открита. Земеделецът казал: —
опитах се поне и аз два пъти в живата си да мълза коопе
рацията. когато ти може мене всеки деп.
РАЗУЗНАВАЧ
Баща. и даа.мата му синове тръгнали да хващат риби.
Бащата
зървял напред с тояга в ръка (уж блинкер), а си
новете му след него с мрежи.
Разбира се, бащата бил разузнавач Щом като забе
лежи, че някой минава той високо вдига тоягата, а когато
няма пикего той п спуска. Така синовете му хващали риоА
безгрижно. Обаче бащата се намерил на мъки, когато го
срещнал един безделник и си заприказвал, после поискал
тютюн от него. Тоягата останала все така високо, а синовете
се изплашили и избягали.
В. В.

*

3

— Той не е никакъв мъж и
баща! Единственото нещо, кое
то го интересува, е шахът. Той
даже не помни кога сме се
оженили.
— Не е вярно! — възразяла
мъжът. — Много добре помня! Това стана два дай, след
като Ботвиник стана световен
шампион!...

В трамвая:
— Другарко, забравихте си
пакета!
По време на движение младеж се качва във влака и едва
диша от умора. Възрастен път
ник му казва: •

*
Шахматист се заседял у
свой приятел до късно през
нощта, увлечен в шахматен анализ. Накрая стопанинът пе
издържал:
— Много съжалявам, но утре сутринта съм на работа!...
Гостът станал от стола
крайно смутен:

— Е, момче, на времето аз
гоних един влак половин кило
метър, докато се кача, и не
бях така капнал като тебе.
— Е, да, но аз изпуснах то
зи влак още вчера!

*

си

— Аз съм също утре сутрин
та на работа, но бях убеден,
чс не аз, а -ги си ми гост!...

ИНТЕРВЮ

Бащата, обезпокоен от бавобсипал момчето с контролни
въпроси и „Колко уши има
котката? Колко лапи? Какъв
звук издава? и т. н." Момче
то, иа което омръзнало да от
говаря, се обърнало към баща СИ:
— Нима този кретен нико
га не е виждал котка?

Разглежда се бр&козразводно дело. Жената обвинява
СВОЯ МЪЖ:

БЕЗ ДУМИ

— Не се тревожете, той е
за мъжа ми, който работа в
бюрото за изгубени вещи!...

*
На парахода жена казва на
мъжа си, който страда от мор
ска болест:
— Погледни там, Вася, ка
къв голям кораб!
— По дяволите тия кораби!
Обади ми, когато видиш авто
бус! ...

— Защо вероятно сте го раз
бъркали само в една посока!

— Хей, Серьожка, защо стоиш на дъжда?
— Избягах от къщи — иска
ха да ме къпят!...

-БАи Онзи, /саГО неРАзвит)С\
аг /аого получа в^Тс >

уонуна-
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ЖИВОТНО, КОЕТО НИКОГА НЕ ПИЕ ВОДА
Коалата, която живее в Австралия, никога не пие вода
Името на това животно произхожда от една дума на няках(ВО племенно наречие, чието значение е — животно, воето
никога не пие вода. Това животно твърде много прзшича на
котка, обаче е сродник на кенгуруто, тъй като отпред има
торба, в която неразвитото още малко на коалата преживява
шест месеца. Коалата прекарва целия си живот по стъблата
иа еквалиптите, с листата на които се храни и които й
доставят необходимото количество течност. Тъй като в ли
стата на еквалзшта няма достатъчно белтъчини, възглехвд
рати и мазнини, коалата ги яде в големи количества. Хра
носмилателните органи, заедно със сляпото черво, са много
дълги и са приспособени за тази цел. От 400 вида еквалнпти, коалата използува листата само на пет вида, подбирай
ки по инстинкт листата и цветовете на растенията, които н:
са отровни.
ЯРОСТТА НА ПЧЕЛИТЕ
След като камионът, който карал 150 кошера, пълни с
мед и пчели, катастрофирал, настъпил голям хаос. Пчелше
излезли от кошерите си и нападнали с голямо настървение
шофьора и помощника му. Единият описва случая така:
„Изведнъж видях да изскача под брезента на колата черен
облак, от който се носеше страхотно бръмчене. Когато Р33'
брах, че са пчелите, веднага се скрих в кабината на колата,
откъдето излязох адва три часа по-късно, след като забелязах, че вече всичко беше свършено“.
Това се е алучило по една автомагистрала за Токио (Япо
мия).

*
— Моля ви се, защо кафето
не е сладко?

ЛЮБОПИТНО

Олед двучасова люта битка пчелите били върнати
кошерите с помощта на специалист-пчелар.

Вследствие на ожишшането тридесет души били откарани
в болницата в тежко състояние.
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