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Само до 5 септември 1970 година: 
ЮБИЛЕЙНО НАГРАДНО СПЕСТЯВАНЕ 

За всеки 500 динара, които

Ч* *
м5 не могат да

се изтеглят в срок от само ЧЕТИРИ МЕСЕЦА « 
Н — един билет. ^

618 печалби — ом теглене на 13. 9. 1970. 
Вноски приема и пощата във Вашето място.
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Ш МЕМОК1АМ

ЦВЕТКО БОЯНИЧ *

Умря преди няколко дни от последиците на пре
търпяна злополука на автопътя близо до Димитров
град. Беше в пълна сила и зрялост да работи още по
вече и още по-добре, отколкото 
като младеж пое пътя

в годините, когато 
на служител в милицията и '

зарад усърдието и съзнателността го хвалеха всички.
Роден е през 1934 година в Бяла църква при Ва- 

лево. Не стоял дълго там, но отишъл в подофицерско 
милиционерско училище и вече в 1954 година започ
нал да служи в Лазаревац.

През 1961 година идва на служба в село Смиловци 
в Димитровградско. Населението 
добър пазител на обществения ред, 
дечен човек и добър другар, на когото могат 
доверят много човешки грижи.

В обществения живот на 
койчо дойде още през 1963

го уважаваше като 
като просто сър- 

да се

комуната и на града, в 
година за заместник-ко

мандир на милицията, Цветко взимаше дейно участие. 
Водеше стрелческото дружество, интересуваше * 
събитията в града и ги отразяваше във в. „Веч-зрни 
новини" чийто кореспондент беше. Много пъти бе дал 
кръв за пострадали и болни и беше носотел 
пата кръводарителска значка. В службата пък бе въз
награждаван парично и с грамоти за заслуги и успе-

се за

на злат-

Фадил Ходжа. Сте- 
ван Доронски обоснова проекторезо
люцията за развитието на социали
стическите отношения в селското сто
панство.

На снимката: Председателството 
на СЮК по време на десетото засе
дание.

хи.Десетото заседание на Председател 
премина под знака 

на подготовки за първата конферен
ция на СЮК, която ще се проведе 

.през септември. На заседанието встъ 
пително слово по проектоотчета 
провеждане решенията на

Живеещ с населението от българската народност,
на тази народност 

за отрицателните 
човешки прояви, срещу които се бореше — с достой
нство и нужната човечност.

И в този брой на вестника няколко дописки от 
него ще припомнят на нашите читатели заслугата му 
в издигането на нашия народностен печат.

Нашата редакция му е много благодарна за по
стоянното сътрудничество и толкова по-голяма е скръ 
бта за неговата загуба.

СЮКството на той сътрудничеше и с вестника 
..Братство", осведомявайки най-често

за
IX конгрес

Заседание на ОК на СКС в Босилеград

ЦВЕТКО
БОЯНИЧНа заседанието на Общин- Пързг: стъпки за тази цел та и не и предлагат конкрет- 

скид комитет на СК в Босйле- вече са направени. Става въ- ни данни, необходими за об- 
град, на което присъствуваха праз за започнатото сътрудни що плануване, 
секретари на местните парти- чолчю между Босилеградск^- Старата практика и сега се 
или организации, ръководите- т-о и Кюстендилското основуо повтаря. Е случая, за израбо» 
ли на обществено-политичес- училище, както и между лесо тването на петгодишния сред* 
ките организации и ДЕПА въдите от тези два града. насрочен план в ни го една ор 
СТЕФАНОВИЧ, секретар на ганизации но
междуобщинската партийна, 
конференция във Враня, се 
обсъдиха важни въпроси.

Между другото на заседани
ето бе разгледано1 сътрудничс
ството на Босилеград ската ко Общинският комитет се 
мУна х Кюстендил и другите спря и върху подготовките за означава и невъзможност то- 
съседнк места от НР Бълца- изработването на средносроч- ва, което е на лице да се пред 
рия. нито програми ст страна на види и програмите. А особено

Изтъкна се, че възможно- стопанските и трудовите орга- в новите условия, когато ще 
сти за сътрудничество съще- низации. По този повод бе из» могат да се ползват средства 
ствуват. Обаче те не се изпод- слушана и информация, изго от Фонда за развитие на недо 
зват, въпреки че от две го- твенп от общинската служба, статъчио развитите краища. 
Дини тези краища свързва гра Г. нея се изтъкна, че плФговс» С цел да се ускорят вьпрос 
ничен преход то пя стопанските оргаииза- ните подготовки за изработва

Добри възможности за съ-ции и на общината в измина-пето на средносрочнитс про- 
зрудничество предлага култур тия период не са осъщсстве- гра ми бе прието 3"“ю‘в““® 
но-забавния и спортен живот, ни. По такъв начин сегашни- ДЛ се устрои съвместно сьбр 
какю и търговията. Касае сс то условия за стопанисване са ние е «ай-^ъговогиште от с - 
Д» изкупването на пазарни из останали както и преди, по- папските и .рудо Р
лищъци и от двете страни, а ради което е ограничена аку- зации. 
но специално за оформяване мулативната способност на

стопанството в комуната.
Това поставя под съмнение

са направени
Оправданието оПОДГОТОВКИТЕ ЗА ИЗРА- подготовки.

БОТВАНЕТО НА СРЕДНО- излишно, защото става дума 
СРОЧНИТЕ ПЛАНОВЕ 
ЗАКЪСНЯВАТ

\ПО СЛЕДИТЕ НА НЕРЕДНОТО
ЗГ( сериозна задача, на която 
не се заделя нужното внима- ЗАЛОВЕНИ

КОНТРАБАНДИСТИ
ГЛОБЕН

МАТРАПАЗ
\ .ние.

Стопанската изостаналост не

На граничния преход 
Градини 1са заловени трима 
контрабандисти е хашиш: Ке- 
мил Кумцу — 22-годишен ра
ботник от Инстамбул, Рейз 
монд Франсис, 36-годишен ра 
ботник от Бейрут и Абдулах 
К1С|р1ОТ, 29-годншен работник 
от /Инстамбул. Те се опитали 
да пренесат през Югославия 
61 кг. хашиш, но димитровгра 
деюгго митшгчески ги разкри 
ли. ■

при
Съдията за нарушения в Ди 

митроюград Павел Тодоров е 
гло/бид с 1 500 динара преди 
няколко дни зарад препрода
жба на добитък Спасен Пет
ров, земеделец от село Баче-
во.

През 1969 и настоящата гй 
дина Петров купувал и пре
продавал добитък и по този 
начин спечелил 65,040 динара.

Петров обаче не е единство 
пият матрапаз в Димитровгра 
дско. Има още иеколципа, ко
ито следствие конкуренцията 
между "Сточар,, и „Услуга се 

от обстлоятелст-

И тримата контрабандисти 
са глобени и то: Кемил с 9 000 
Реймонд с 36 000 и Абдулах с 
60 000 нови динара и понеже 
отказали да платят — парич- 

глоба км е заменена със 
затвор от по 2 месеца.

Покрай това те ще

КОГА ЩЕ СЕ ПОСТРОИ 
ПЪТЯТ ПРЕЗ ВЛАСИНА?нг граничен стокообмен. *

Сътрудничество е необходи-
мо и по въпроса за уреждане сбоктивността на досегашното 
Т<> на слива нА Драговищица, плануване. Стана въпрос и за 
К(,ято и на двете страни при- целесъобразността на програ- стави на дневен ред на заседа 
,,ииява големи щети. мите в рамките на конкретни- нмето „а комитета бе една не
^а заседанието се заклю- те условия за развитие, както разбираома постъпка на Съво 

гпяк Че хова сът РУДни честно V, за недостиг на съответна ,ГГ) на ПЪХНото предприятие —
"С1«?„Гло07аГ“Г^я“У*ба- °’' №У™ "Ра',а
•В » укрепи па Вазата па оргаппзацяя по тая
■•аимиа полза, въпрос пренебрегват община»

възползуват
и със спекула заработватПовод тоя въпрос да се по» патавата

големи пари. От матрапазитс 
най-много са /страдали височ- 
к1гго села Болен дол. Долни я 
Горни Криводол и, Вълновия.

бъдат
съдени зарад пренасяне на не 
позволени стоки нрез нашата
страна.

ЦВЕТКО БОЯНИЧЦВЕТКО БОЯНИЧклон Враня.

* НА СТР. 3

&



Сесия н* ОС в БосилеградЛусакй

Подготовки за конферен
цията на необвързаните

Неизвестна е съдбата на 

транспортното предприятие
разбира се водата ще се до-отно-

сериозна веде по-скоро, като се пол
зват банкови кредити, а въве
деното самооблагане ще е га
ранция за тях.

Предвижда се за тази ак
ция Д асе съберат и няколко 

от милиона динара и от стопа,,-

И само-управителните 
шения преживяват

Работническият
Миналата седмица в Босиле 

град се състоя редовно засс- 
ллнис на двете камари на Об- криза, 
щинската скупщина, на което но функционира така
се разгледаха няколко важни трябва. Вместо У I

г„ но договаряне владее анар
Най голямо внимание отбор хин.. Това е последица от съз

дадените лонш междусоони 
г,псд- ношения и семсйствеио-ст. За

туй се решава в затворени
и почти редовно иа При такова положение ста- 

съвета се из-, „а ясно защо не могат да се 
решават общите въпроси. При 
това управата на предприяти
ето се отнася твърде незаинте

съвет
както

циците посветиха на положе
нието в транспортното 
приятис в Босилеград, което 
през последно време е в мно
го трудно финансово положе
ние.

ските и трудовите организа
ции.

кръгове 
заседанията на 
нудват решения, 
причини се практикува и не
приемлива солидарност, с ко

со толерират бройните 
кражби, очебиещата недисци- 
плина и още много други не-

По същите
За положението в предприя 

тнето отборницитс бнха под
робно осведомени 
на една общинска комисия.

Основно, което се' изтъкна 
в тази информация е, че в мо 
мента предприятието има де
фицит от 23 милиона дина
ра. Това е при положение, ако 
заплануваната амортизация 

бъдо заплатена. В противен 
случай тоя дефицит ще въз
лиза на 4 милиона динара.

Каза се, че и личните дохо 
ди от началото на. тази годи
на са нередовно изплащани. 
По-точно изплащани са сред
но 77 на сто от определените 
п правилника на личните до
ходи.

ресовано и не иска или не ус 
пява да измени нещата. Съ
що така и партийната органи
зация бсздействува. Дори ня
кои. нейни членове са носите
ли на определени отрицател-

ятоот страна

ни прояви.
При една слаба вътрешна 

организация и работата вър
ви без определен план и кон
цепции. Обаче в тези обсто
ятелства всеки е намерил сме
тка за себе си и никой не се 
старае общите въпроси на 
предприятието да се решават.

Такива и още .много други 
подобни моменти бяха изне
сени на заседанието. Заседа
нието взе заключение пред
приятието да направи реви
зия на вътрешната оргапиза- 
ция, да се изменят норматив
ните актове и най-сетне да се 
дт ржи сметка кой ще дойде 
за директор на тази организа 
ци я.

В столицата на Република стамяване, участвува^. омооено- 
Замбия се правят усилени по то югаславско-замбитюко пред 
дготовкм за конференцията нриятие. Главен проектант с 
иа необвързаните страни, коя архитект Душко Миленкоиич, 
то трябва да се проведе в на който денонощно бди на стро 
чалото на септември. В изтра йте ли ата площадка.

На снимката: Сградата в кождането на залата в която ще 
се проведе срещата на шефо- ято ще се проведе конферен

цията на необвързаните, ве-вете на държавите, както и о- 
коло 60 вили за тяхното на- че е под покрив.

София Предприятието е неликвид- 
изпълняването на свои

те финансови дългове. По-т-оч 
момента дължи'34 ми

но в
НЕ Е ПОДПИСАН ОЩЕ ЕДИН 

МЕЖДУНАРОДЕН ДОКУМЕНТ
но то в
лиона на своите делови пар
тньори. Също така и запаси
те на резервни части и маате- 
риад са прекомерни. Тяхната 
стойност възлиза на 30 милио 
на. Тези запаси не би били го

.Кореспондентът на „Нова Ма за граничен оборот между две 
кедония“ от София П. Миха'й 
л-аз съобщава, че към края 
на юни в София трябвало да 
бъде подписан гаротакол за ра че беше положен толкова го- 
зговорите между представите- лям труд. 
ли на СФРЮ и България за 
стопанските планове през сле-

Върху 
съдържа

те страни. Всичките три до«у 
мента не получиха виза 
същите причини, без оглед.

по

лями, ако в магазина нямаше 
и такива, които са излишни за 
моторните средства на пред
приятието.

Сега предприятието разпо
лага с 18 автобуси, с която се 
поддържат 14 редовни и 6 се
зонни линии. Товарни камио
ни има 21, чието полезно то
варно тегло възлиза на 158 
тона. Обаче половината от 
тях вече шест месеци столт

Председателят на ОС 
В. Стоичков

ЩЕ СЕ РЕШИ ВОДОСНАБ
ДЯВАНЕТО НА ГРАДАдващите пет години, 

вече подготвеното 
ние на протокола нямало по- 
сериозни забележки нито 
една страна. Обаче този доку 
мент българоката

Зй обезпечаването на необ
ходимите за тази акция сред
ства населението от Босиле
град се е съгласило местното 
самооблагане да се заплаща в 
пари. Онези, които се нами
рат в редовно трудово отноше 
ние ще заплащат един на сто 
наятчиите и земеделците спо- 
от месечните си приходи, а за 
ред годишния си данък т.а.’ 

И другите разходи. Тези фак- кздастарскня доход. ' 
ти посочват, че финансовото

Това, че Босилеград жадувг 
е стар проблем, но- по всичко 
личи, че най-сетне ще бъде 
решен. Именно на заседание
то на ОС се взе решение за 
нуждите на града да се дове
де вода от един извор в с. Па- 
ралово на далечина от 6 ки-

от

делегация 
отказала да подпише само за 
това, че протоколът бил 
български и на македонски е- 
зик. Ако протоколът се съста 
ви на който и да е друг език 
на югославските народи, с иЗ 
клкучеиие на македонски, бъл 
гар.екмте представители са съ
гласни . да сложат своя под
пис.

на
неизползвани, защото не им е 
осигурена работа.

Многократно се увеличават
и

Е
По такъв начин за ‘период лометра. 

от три години ще се съберат 
над десет милиона динара. Но

положение в предприятието 
не е добре. НА СТР. 3
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югославския печат, същото се 
случи и преди една седмица, 
когато се водиха разговори ме 
жду представители на югоолав 
ската и българска делегация.
Подобна съдба доживя, и не
отдавнашният проектодоговор

*

Подполковник М. Янкович на сигурността иа нашата страна от който и да било агре
сор.

Югославските народи никога не са затваряли очи пред 
действителността. Те шшога не са се колебали когато се 
касае за тяхната свобода и независимост. От собствен опит 
знаят, че народът е неунищожнм ако е готов да се бори без 
оглед на силата и броя на неприятел.

Затова и нашата отбрана, естествено, обосноваваме 
върху всенародния отпор, на Съпротивата на-целокупния на 
род срещу огресора.

Нашата народна отбрана не е вече в ръцете само. на 
държавните органи, но тя е резултат от договарянето и сво 
бедното решаване на самоуправителите и техните асоциации. 
И други народи дълго са воювали за своята свобода и не
зависимост, но нито един народ досега не е организирал 
брана в самоуправително общество.

КОНЦЕПЦИЯТА НА КШОАИАТА 

ОТБРАНА НА ПРАКТИКА 4.
БРАТСТВО

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В СФР 

ЮГОСЛАВИЯ
I

Излиза всеки петък
от-Измина повече от една година от приемането на За

кона за народната отбрана в Съюзната скупщина. Тов'\ 
един от най-важните закони, приети в последно време, ‘то
зи закон разширява основата за обединяването на усилия
та к всички фактори на нашето самоуправително общество 
в отбраната нг, свободата, независимостта и оуверенитета на 
Югославия.

Урежда редакционна колегия 
Директор,

главен и отговорен редактор 
АСЕН ЛАЗАРОВ

в което- всички обще
ствени работи, па и народната отбрана стават право и дл'ь" 
жност на всеки гражданин. Затова народната отбрана стана 
съставна част иа нашата само-управителна практика. Тя воДТ 
потекло из основите на нашето самоуправително общество.

Досега у нас редовната войска беше единствения пре
дставител на въоръжения народ. Занапред нашите нароДй 
ще имат и множество други въоръжени части покрай ча
стите на Ю.НА. Те се наричат части на териториалната 
брана и те няма да бивакуват в казарми и постоянно да н° 
сят униформа. Това ще са въоръжените работници, селяни

работи и Ще
имат и .оръжие при ръка, старейши-ни са им определени и 
така са организирали и готови всеки миг да влезат в дей
ствие. Тези части, организирани като въоръжени работни4 
че ски, селски или младежки отреди, отреди на предприя- 
тия, покрайнини, общини ил „републики, съставени от спо
собни граждани, които не са извикани в КЙНА — представ
ляват' въоръжения народ. Трудовите организации, обпщии- 
ните, покрайнините и републиките създават толкова части, 
колкото имат възможност. Всичките тези части се числят 
към въоръжените сили на нашите народи.

е

Технически редактор 
СТЕФАН НИКОЛОВ

С този закон още повече се укрепва и реализира на
шата революционна традиция, че опазването на свободата 
о иай-голямо право и длъжност на всеки гражданин, че 
ки войник е гражданин, но и всеки гражданин и войник, ко 
■гато се окаже нужда.

Законът за народната отбрана дава широк простор за 
инициатива на всички трудещи се, всички самоуправителни 
органи и обществено-политически общности, в.сички войни
ци и старейшини в КША, не само да допринесат към ук
репването на общонародната отбрайа и самоуправителното. 
свързване на усилията на въоръжения народ в общонарод
ната отбрана и опазването на световния мир. Подготовките 
за самоотбрана не служат само на потребите в случай на 
война, но доколкото нашата отбрана е по-организирана, 
здрава, толкова се намалява възможността за нарушаване

все-
Издава „Братство" — Ниш 
Ст. Паунович 72, телефон 

25-444 и 25-480. 
Годишен абонамент 15 а по

лугодишен 7,5 н. динара 
Тек. сметка 625-3-78 Служба 

друштвено книговодство 
Нар. банка Ниш

Печатница „Вух Караджич" 
Ст. Пауновхча 72 — Ниш

и младежи, които вършат всекидневните си
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Из живота на народностите в Югославия От заседанието на ОК на СКС — 

Босилеград

щност, която съчиняват пове- разнообрази^ ^бстзт?33®1*-3 'Тс>зи весш1Ж със с®оя гтод- 
чс народи и народности, нито мост и в , ~деи' ЛИ01ПН'И'К >.Л:итерарно слово" о-
една народност не може да се на майчин ечшГтт^,деиност собенно допринася за афир- 
огглаче, че не осъществява родиши на тз „!}?Р е за' м»цията на младите писатели 
своите национални права. На- бва лз пр деиност тря' на споменатата народност,
против числящите се към ко информатишо.пол^инГоГ'^ 
ято и да е народност осъще- стник „Руско слово“ 
ствяват своите нрава, които са преди известно време 
гарантирани с Конституцията ва 25-годишния 
във ваичкм области на обще
ствения стопаноюи живот. Ка-

КОГА ЩЕ СЕ ПОСТРОИ 

ПЪТЯТ ПРЕЗ ВЛАСИНА
* ОТ СТР. 1

За това присъстващите уве
доми секретаря на комитета 
Стоичко Ангелов, който е 
член на тоя съвет.

Той каза, че за тоя път, ко 
йто е от жизнено значение за 
Босилеградсно са осведомени 
всички политически и други 
органи в Републиката. Напос
ледък при посещението на 
председателя на Републикан
ската скупщина в Босилеград 
за изграждането на пътя е 
бил устроен и по-конкретен 
договор. Именно в предвари
телните контакти със строите
лното предприятие „Пелаго- 
ния" от Скопие постигнато е 
споразумение под най-изгодни 
условия пътят да се построи 
и срок от две, а заплащането 
да се изпълни за четири годи 
ни. Тази сделка е била преце 
нена като приемлива и от пре 
дседателя на СРС и от дирек
тора на предприятието за пъ 
тища Арса Томич, който е и 
републикански представител 
на Босилеградската комуна.

ЛЗ момента, когато се очак
ваше тоя договор да приеме 
Съвета на пътното предприя
тие се случи обратното. До
ри тоя въпрос не е бил поста 
вен в дневния ред.

Недемократическият и несг> 
моуправителен начин, по кой 
то съвета отказа дори и да 
разисква по тоя императивен

въпрос бе осъден от страна 
на Общинския комитет. Каза 
се, че е неразбираема неотго-г 
вориостта, с която се предпри 
ятието за пътищата отна

ся към постигнатия договор.
Че предприятието игнорира 

проблемите в Босилеградско 
показват следните факти.-

През последните три години 
за етапно изграждане на пъ
та през Власина са били пла
нувани по 5 милиона динара. 
Обаче, изтъкна се на за-седа,- 
нието, тези средства винаги са 
отивали за други пътища, кои 
то но са били предвиждани в 
годишната програма на пред
приятието. ,

Още миналата година пред
приятието е трябвало да пост 
трои 12 километра асфалти
ран път към Босилеград. Въ
прос е обаче дали той ще е 
готов и през тази година. И 
ощо нещо: по неизвестни при 
чини тези 12 километра път 
ще бъдат съкратеше на осем!

Дали това пе е измама, коя 
то създава недоволство сред 
населението-в пасивната и изс> 
станала комуна? За всичко то 
вп отново ще бъдат осведоме 
ни републиканските обществе 
но-политически органи се зак 
лючи на заседанието на коми
тета.

'На 'издателството „Руско сло 
во“ трябва да се отдаде приз- 
гаамие ие само за седмичния 

честву- вестник, но и за другите него
ви издания. Това издателство 
всеки меоец представя на уче
ниците описанието

който

юбилей
своето излизане. Досега 
ле зли над 1.300 броя в тираж

на
са из

„'Пионер- 
ока градина”, в което ученици 
те правят първите си крачки 
в поезията и прозата, 
бразителното изкуство и 
Обаче най-важна роля в раз-, 
витието на руоинската литера 
тура у нае играе литературно 
то описание „Оветлост", което 
излиза четири пъти годишно.

■Споменатото издателство п^' 
бликува делата на писателите

в изо-.
тн.

— русини в нашата страна. В 
едицията „Извори" излизат 
първите сбирки .поезия на 
младите поети. Между по-из- 
тъкнатите писатели на тази 
народност трябва да запомни 
ме имената на Михаидо Ко
вач, изтъкнат поети, 
заист, драматург, критик и де- 
токк писател, който миналата 
година чествува 60-рожден 
ден и 43чгоД'Ишеината на лите 
ратурната ой дейност. Олсд то 
ва твърде популярния поет 
Янко Фейсъл чиито пеши на 
родът прие като овои. Също 
така трябва да изтъкнеме пи 
сатели Гк>ра Панхархаи, Нико 
ла Кочиш и др.

Дълъг е списъкът на учеб
ници които издава секцията 
за руоикоки език при Завода 
за издаване на учебници в Но 
ви Сад. Бдно от по-значител-

п.ро-

в. В.
Русин ски танц

Сурдулицато илюстрация да вземеме ед 
на от по-малочиалените народ 
ности и ще 'видим, че броят 
на народността изобщо не пре 
чи тя да се афирмира като 
важна нишка в югославската 
общност. В нашата страна жи 
веят около 40 хиляди .русини. 
Те живеят предимно на тори 
торията на Социалистическа 
автономна покрайнина Войво- 
дина, т/е. в Руски Кръстур, Но 
■ви Сад, олед това в Гюргево, 
Куцура, Петровци, Миклушев- 
ци и други места. Но също 
така една четвърт от русини-; 
те живеят в някои места в 
Сдавания и Социалистическа 
република Босна и Херцегови

от 3 милиона екземпляра. Ве
стникът е ттриет и го чете не ните дела, което ще се появи 
само воени трети русин В Ю- е руоинско -сърб охърватския 
гославия, но има и много а- 
бонати по всички континенти Промени в Статута на ОСречник.

Радио Нови Сад и още ня-
на нашата планета. Опомена- кои радиостанции ежедневно 
тия вестник издава издателско предават на руоински език гла 
то предприятие „Руско слово" вно новини, културна панора- 
в Нови Сад. При общинската скупщира 

в Сурдулица още в края на 
миналата година бе формира
на комисия, която да съгла
сува общинският статут с коп 
ституцията на СФРЮ и СРС, 
тъй като извести разпоредби 
са застарели, или са в разрез 
със самюуправителната ни со, 
циалистическа действителност. 
В срок от шест и половина мо 
сеца обаче комиоията е имат 
ла само едно заседание и в на 
чадото на тоя месец 
ро. На последното заседание 
бе констатирало, че комисия 
та не е работила добре и е

проявила голяма немарливост, 
тъй като статутът е основен 
самоуправителен акт в кому
ната.

На второто заседание бе фо 
рмирана подкомисия от три 
члена, която с помощта па 
юристите в Сурдулица да по
могне в изгогвявапето на про 
ектостатута.

След като комисията изгот
ви проекта — той ще бъдц 
представен на публично обец 
ждане между избирателите, за 
да могат да се внесат в окон
чателния текст измененията и 
предложенията им.

ма, младежко предаване и др. 
.Руоинската народност послеСедмичникът „Руско слово“, 

който запознава читателите с 
актуалните събития и с живо 
та и работата на ру сините у 
нас, представлява ядро око о 
което се събират всички тала
нтливи млади хора и с тече
ние на времето израстват в до 
бри журналисти, обществено- 
-лолитичеекм работници, писа 
тели и други кадри от разни 
профили.

давателно осъществява своите 
права и в областта на учеб
ното дело. Така покрай оонов 
ните осемгодишни училища, 
които вече имат дълга тради 
ция наскоро в Руоюи Кръстур 
ще бъде открита гимагазия, а 
на Философския факултет в 
Нови Сад щс бъде открит лек 
торат за руаишжо-уисраишжи 
език.

на.
Освен в другите области, ру вто-

§
Това значи, когато се касае за отбраната на страпат>, ц 

че това не се отнася само до професионалните войници и ц 
държавни органи, но става грижа на цялото общество. Об- = 
щественият договор за отбраната на страната значи обеди- ц 
нлване на народа и подготовки на обществено-политически- =; 
те общности в областта на пародната отбрапа, която се ос- = 
новава върху единната концепция на общопародната отбра | 
яа и върху единното планиране и подготовки на страната щ 
за отбрана. Разпределението на надлежяостите в работите = 
на народната отбрана не значи ограничаване правата за. от- ц 
брава на страната, но обществен договор как най-добре да = 
се организира тя. Отговорността и самостоятелността на щ *
всяка обществено-политическа общност създават подходя- =
щи условия за самооргапизирапе и за постоянно и ефикас- = На заседанието на ОС се ра 
но сътрудничество в изграждането на единна отбранителна ц зишева и за ползването а .■ - «сг^Т, к.мхо асми КМ, сом ярааа и соя ма„ ма ох; | штъ

напасването на доби-

Миле Мапевски

От сесията на ОС - Босилеград
м. в.Повече грижа 

за пасищата
ската секция изплащат такси 
от животновъдите.

Това, както и останалите мо 
мсити във връзка с тоя въ
прос предизвикаха остри реа- 
гирапия при отборнмците. Те 
заключиха да се оформи ко
мисия съставена от отборпи- 
ци, която да установи къде 
по какъв начин са изразход
вани средствата от таксите за 
напасването на добитък,а, ка
кто и да преизпита програми
те според които кооперациите 
со грижат за пасищата.

Между другото отборпици- 
те взеха и решение, според ко 
сто о-сми септември се устано 
вява за ден на освобождение
то на Босилеград. Същеврсмс 
нно ще бъдат установени и ре 
дов1Ш септемврийски награди.

говорност. сите за 
тъка.

Изтъкна се, че при сегаш- 
условия, когато никой не 

животновъд-
СИСТЕМАТА НА ОБЩОНАРОДНАТА ОТБРАНА = ните
_ Наоо-лната отбоапа— се казва в Закопа — е = се за пасищата

единна система на организиране и подготвяне на обществе- | ството ® ^Гпас^атГса ос 
но-политическите общности, трудовите и други организации в се п д I • състоя-
и гражданите за отбрана на страната и тяхното участие във щ хапали “ "*Р“битно 
въоръжената борба и другите облици на отпор, да се за- ^ тш , тъонаци. Но
1цищити и спасява паселевгието и материалните блага и в == 1а стояли е коолс
изпълняването на други задачи от интерес на народната | за тдХ иаплащат так-

Р31Така нашето свободно социалистическо самоуправитс- | си. Още но-изнанадиащо е то 
лно развитие ще защищава въоръжения народ, готов за без = иа,че за^заплатите на заети-

ВГЙЯ Г^Тм=™.ГРГж5?м I
“У”“ИЯ “ ” °“У’1 3,,Им“ ^ГиЦ™ вс. »Щ. за

нация на неипи части. | едно и също пасище и зсме-
5 долените кооперации, и гор- В. В. /(СЛЕДВА)

Страница 3
ВРАТСГВО ♦ 24 ЮДИ 1970



НА СТОПАНСКИ ТЕМИ

ВД0ММ$МФАБРАД“ ВЕЧЕ НЕ СЪЩЕСТВУВА
)}

предложения сродствата 
„Фабрад' да

на618 хи-общип- 528 хиляди, в 1967 — 
Димитров- ЛЯДИ, в 1968 — близо 969 хи-

1969 година 1 ми-
Миналата содмнца не отидат на 

се разграбват пар- 
да от.дат взети по 

начин от димитров

ската скупщина в
стаувгшс°тоИиа0 предприятието лиоп и 165 хиляди нови дина- 
С,Фабрад"° Истина тя ткшн ра. Значи от година т. година 
предварително да се направи загубите бяха по-големи а из 
ош« за запазването му пое- гледате за оправяне все по, каза, юмг _ 
средством принудителна наго- малки. Пропадаа опитът да тор '„оже да се съгласи с ия-
дба с кредиторите, но изгле- ^“Ч^ЛГ^тйюжийвто му, кои устовия за изплащане на
дите са съвсем нищожни, се подобри положение! <у, овотс Тази възможност

Самият фалит, ако не раж- пропадна ^ А л0. Ри трябвало да се използва,
даше много проблеми извън заУп<чфи защото фабриката ще си ос-
предприятието, нямаше да и- пълнителзш 1 р д • хаис димитровградска. Л щол^
ма размери на събитие в да- ®аис на зад п еД1три)1Т11Сто машините не са виновни, 
митровградския стопански жи Лг каоаха се ръ- хорската несъзиатсляост, това
вот Но фалирането влече не бяхазначи, че е подбрани и способ 
след себе си — изплащаие на много недисциплини- ни кадри тези машини ще да-
дългове от страна на община т!гиц ^ ^ и “)ПЯТ дойдс, ват раоота на хората от гра-
та, безработица за окол ЗАВЕЩАНИЕТО, което „Фа да и що отплащат дълговете,
работшщи, празни каси “ бра‘д" оставя е много тежко, които досега са направени. Ес
вместния резервен Ф<> Д Пялото му имущество възли- тсствоно това ще е дълъг и
друго, което ще се отрази въ 6,3 милиона, а дъ труден процес на оздравява-
рху живота на комуната. ДговетГ^ - на около 8.6 ми ,„е, но по-добър, отколкото ма

лиона нови динара. Остават шините да минат в чужда ръ 
значи дългове без покритие цС и да бъдат закарани 
за около 2,3 милиона. Но ка- друго място, 
то се има предвид реалната 

се стойност на имуществото, из- 
непокрити дългове 

да що възлезат на около 4,2 ми
лиона динара. „Завещанието 
трябва да плаща
лят а това е общинската ску- на сесията на скупщината пов

дишаха въпрос за искане на 
отговорност от виновниците 
за фабрадовия фалит. Броят 
на виновните сигурно е мно-

започне

търг и но 
циалио, но 
някакъв 
градско предприятие. Даже се 

има възмож Лошо измерено
банката—креди-

Едш{ човек поискал да направи техническа проверка 
на колата си в Димитровград. Упътили го в „Услуга , която 

Съответен сервиз и право да върши такива прегледи. 
Но работата се оказала сложна. Първо в канцелари- 

молг,ите и плащала услугата и таксата,ята се попълвали молбнте^н^ Щ ^ # 10ЛК0ва близо д<>
отивало ^вал<> да се идва в канцеларията...

най-важното, защото човекът се премъчил

И ”е 'оплакал се от друго - от общинската такса за този Оплакал се «I /и з висока. Иммшо — за пре-
вид контрол, която му се видял оа излязло петплатил 30 динара и таксата — 20 динара, излязло пет- 

л цялата работа струвала не повече

има

после се 
канцеларията, пак 
Това обаче не е

но

гледа
десет динара, а другаде
°Т 30 Заинтересува ни станалото и проверихме.

В Услуга'' ни казаха, че не са виновни. Цената на 
, „ тПгута макао че е по-висока, отколко-

тоТншн^например. Но таксата е общинска работа.
Миналата година отборшщиге приели решение за та

рифите на общинската административна такса. В тарифа 34, 
2 я 2 е казано, че за технически преглед на моторно во 
Со се йлаща такса 20 динара. На други места (направихме 
проверка по телефона в Пирот) се плаща такса 1 динар. Зиа
чм 19 динара по-малко. _______

Безспорно е, че таксите са си право на оощината. Но 
о безспорно и това, че в определянето им трябва да се 
държи сметка за определена политика към населението и 
към общинската каса. В случая, за който говорим тази по
литика с малко крива.

Ето защо:
В комуната има над 300 моторни возила. Но тези хри- 

избягват да правят технически преглед я

на
ЗАЩО ФАЛИТ?

катурнатКогато колата се 
— триста пътища има — и 
казва. Сега когато „Фабрад е 

мнозина са склони

И КАКВО С ВИНОВНИ
ЦИТЕ?

лиза, че
готов,
търсят корените за този вър
веж надолу от самото рекон
струиране на малкия 
ник". Може би са и прави, за тпцина. 
щото именно оттогава и зшо 
чна пропадането. Превърнато 

модерна фабрика, дадено 
на несъвестен техни 

на нспод-

Прави са ония хора, коитопоръчите-
„Меха-

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ПОСМЕ- 
КЧИ ПОЛОЖЕНИЕТО?във го голям, когато сс 

от първия технически дирек- 
Можс би са прави ония хо- Тор и сс стигне до последни- 

ра, които неведнъж са сигна- 10 ръководни в предприятие- 
лизирали, че димитровградски х0, които направиха и най-го 
те предприятия са неоолидар- ляма поразия, 
ни и не сътрудничат достатъч 
но. Ето момент да се направи 
нещо и в това отношение, за 

положениетс

в ръцете
чески ръководител, 
готвен директор, незаинтересо 
вани икономически кадри, пре 

изостави старата

ста моторизирани 
Димитровград именно зарад таксата, която е висока. Т/д оти- 

Пирот, или ползват някое свое отиване в Нищ и за 
работа. Значи спестяват си близо 20 динара.
Но от това губи „Услуга", защото 300 коли по 30 ди

нара за преглед правят 9.000, а те отиват в Пирот повече. 
Общината, която е разчитала на 6.000 от таксите, също ни
що не получава.

Ако таксата беше малка, хората щяха да си
на колите зук и парите нямаше да се разнасят в

капне повече и в об-

ват в 
тазидприягието 

продукция, скъса връзките си 
с пазара, без да е подготвило 
нови, и с първата брава, про
изведена с новите машини, за 

да прави загуби. В 1965 
направи загуба около

Ако има и малко възмож-, 
ност за искане на отговорност, 
би трябвало да се използва, 
защото тези хора, грубо каза 
но, оголват населението на ди 
митровградската комуна с ня 
колко стотин милиона 
динара, които общината нито 
има, нито би трябвало да ги 
дава за изплащане на чужди 
грехове.

да се посмекчи 
и проблемите да не бъдат тол 

остри. На сесията на об 
чуха

правят
почна
година
151 хиляди, в 1966 — около щинската скупщина се

проверка
Пирот или в Ниш. А тогава щеше да 
хцинската каса.

Може би не ще е зле службите в общината да попре- 
висока такса, без изгледи да бт>-

кова
стари

мерят кое е по-изгодното: 
де реализирана, или малка такса с изгледи приходът за об 
тцината да бъде по-голям (от оборотния данък върху този 
вид услуга например).НУК 31 КУЛОКРАНИСТИ м. н. н.М. Н. н.

цирани работници и специали 
„Добра среча" 

край Княжевац се обърнала 
•към Завода за заемане на ра
ботна ръка в Сурдулица за 80 
никвалифицирани работници! 
За тях мината обезпечава жи

Заводът за заемне на работ 
на ръка във Враня, клон Сур
дулица организира курс за ку 
локранисти и леяри, които да 
бъдат заето в стоманолеярна
та в „Мачкатица".

Курсът ще трае три месе

сти лиша

Пак за интеграция на здравната служба
ца.

Най-добрите курсисти ще 
постоян- 

в мина „Мачкати-

'Тези дни в Сурдулишка об
щина отново бе повдигнат въ 

лища, а и солидни лични до- проса за 'интеграцията на здра
рабо- ,вната служба. Оформена е ко 

мисия от здравни работници, 
икономисти, юристи и други, 
която да изготви проект на 

За справки, заинтересовани- бъдещия медицински център, 
обърнат След като комисията приклкц 

чи с работа ще бъдат орга
низирани обширни разговори и общинската скупщина още

на 5 декември мигналата го-

имституции, да бъде Приклю
чена към; някоя от другите,

Поставя се сега въпрос: не 
сме ли сега лак в началото. 
Защото по въпроса вече отда 
в,на са изградени съвсем ясни 
и конкретни становища и за
що беше нужна сега още ед
на комисия, когато вече пър 
вата работи. Би трябвало Да 
се потърси отговор от компе
тентните защо ое разтака 
проса с интеграцията вече Две 
години. Защо не ое мине кьМ 
конкретни мерки?

каже дали е нужна интегра
ция или не, като се зачита за 
кона за здравната защита. Се 
га има още една комисия пц 
същия въпрос и със същата 
задача.

бъдат настанени на 
на работа 
ца'!. ____ ходи. Работниците ще 

тят в транспорта на въглища.ТЪРСЯТ СЕ 80 

НЕКВАЛИФИЦИ
РАНИ РАБОТНИЦИ

С настоящето положение в 
здравната служба е запозната

то лица могат да се 
към Завода за заемане на ра
ботници в Сурдулица, или до сред здравните работници 

„Добра медицинския център в Оурду- Д1Мна- Тя е дала подкрепа на
замислената акция за интегра

в
дирекцията на мина 
среча" в Княжевац.

По време когато навсякъде 
се търсят предимно квалифи- , лица:, здравния дом в Влаои- 

на Оюруплица, народната ап
тека, ксиито с референдум ще 
ое изяснят дали са за интегра 
ция.

въ-
Също така тя е заелаЦИЯ.

становище, че ако някой от 
здравните организации не из
пълнява условията, предвиде
ни със закона за задравните

С дълбока тъга съобщаваме, че от последици след 
автомобилна злополука почина на 36-годишна възраст 
в Нишката болница нашият дългогодишен член на 
колектива, ръководител и другар

М. Величко*
(Трябва да изтъкнем и това, 

че по същия въпрос бе фар 
мирана едн а комисия състав е 
на от представител на съвета 
за народно здраве и ооциалнц 
грижи при ОС Сурдулица, дц 
ректорите на отделните здрав 
ни организации, председатели 
на работническите съвети и 
народните представители в сц 
циалгао-здравната камара, кац 
то и представители на обгцин 
ската скупщина. Комисията бе 
формирана още на 4 декем
ври миналата година. Тя има
ше за задача да обиколи здра 
вните институции и да ое из-

Цветно П. Боянич те
•у? тут:итшт•тг

С трагичната смърт на другаря Боянич нашият 
колектив загуби своя неуморним радетел и извънре
ден работник, който с огромна трудова енергия, с 
неугасимо желание за живот и жизнено творчество, 
години наред успешно изпълняваше задълженията си.

Образът на нашия мил другар БОЯНИЧ ще жи
вее вечно в паметта ни.

1.

<
ттг

<1)'

■] ~

КОЛЕКТИВЪТ НА СУП 
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БОСИЛЕГРАДСКА ХРОНИКА
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ПОМОЩ ЗА СЕМЕЙСТВАТА 

НА ПОСТРАДАЛИТЕ
*ош село за село

..........

НОВИНИ ОТ КООПЕРАЦИЯ 
„ЕРМА“ — ЗВОНЦИ Формираната при общината 

комисия тези дни обсъди ма
териалното положение на 
м ей сивата на загиналите 
томобилната катастрофа 
Боана кобила. По този олучай 
от формирания фонд 
'м°щ тя задели парични сред
ства на в|си1Ч1К1и тези семейства. 
Общо бяха разпределени 27 
хиляди динара. Най-много са 
получили онези семейства, ко 
ото след загиването на близки 
те си оа попаднали в най-труд 
но материално положение.

та е доведена и вода. Очаква 
се окончателно тя да бъде за
вършена през средата на тази 
есен.

мълниите. Преди някой ден 
в Горна Любата в махала „Ла 
■вра“ мълния запалила плевни 
ка на Владимир Андонов, ко
ято изгоряла заедно с прибра 
но оено на стопанина и две 
ганета.

Основна насока—създаване 

на фуражна база
се-

в ав-
н а

Мълния запалила плевникза по-
В (БоаилепраДако ®ое още 

продължава Л'Сяпото време. Е- 
жадпевните валежи нанасят 
щети, а овои жертви взимат и

'Причинената щета възлиза 
на няколко хиляди нови ди
нара.Директорът на земеделска

та кооперация „Ерма“ в Звон- 
ци Томисшав Томов ни изнесе 
мнението си за бъдещето на 
своята трудова организация.

— С оглед на географско- 
-климатичекжите 
бъдещето на кооперация „Ер
ма“ е в 'създаването на 
ми фуражни комплекси необ
ходими за развитие на живот
новъдството. В това отноше
ние вече са постигнати забе
лежителни резултати. За ня
колко години — ,в Звонхжи ра
йон са засадени с треви около 
300 хектара площи.

— Полазата е двойна — съз 
дава ое база за животновъдс
твото а от друга страна — за 
тревяването е и успешен „лек“ 
срещу ерозията. Нашият край 
е ‘ерозивен и в последно вре
ме се води сериозна борба за 
нама ляван ето и премахване то - 
й. Ведно с .„Буица“ — лредпри' 
ятие по залесяване от Нищ 
в рамките на общия план за 
намаляване на ерозията в по

речието на река Морава, за- 
сажЩзме треви в Берин 
Наацущковица, Пресека, 
нов дел идр.

— През последните 
ко години — каза Томов — 
Звонокия район вършим 
добрение 
добитъка, 
дата. Напускаме примитивно
то и недоходно говедо „буша“. 
Кооперацията вече има 
ри породисти бика за 
цел. Едновременно 
тази акция — 'създаваме и фу 
ражна база — нови

В. В.извор,
Ясе-

Куса врананякол-
вусловия Събраните средства в 

фонд още не са изчерпани. 
От тях остават още 14.000 ди 
нара и, сигурно до края на 
тази година ще ое увеличат, 
защото акцията за събиране 
на парична помощ продължа 
ва. И в Босилеград има трудо 
ви организации, които са взе-

по- тоя СШОБШШ 31 ПОПРАВКА Ш ЛЪГна порадата наголе- предимно гове-

1По предложение на местна- 30 динара за всеки носител на 
т.а общност в Куса врана об- ■ самооблагането, 
щинската скупщина в Димит-
'равград е решила да се уста- канцелария, в Тръиско Одоро 
нови са!моб|благан!е на наоеле- вци а плащането на облагане- 

ли решение да отпуснат” по- пиете от куса врана за поспра то ще стане до края на тази
вка на пътя от селото до Тръ година, 
ноко Одорошци.

'В .решението на скупщината 
се определя самооблагането 
да бъде в пари, и то в размер

чети- 
тази 

значи с (Парите ще събира местната

ливади,
които дават много по-вйоок 
сенодобив от обикновените, мощ но поради временен не- 
Докато обикновените 
по 400—500, новите дават — 
и по 2.500 кг оено от хектар.

'Производителите от Звонски 
район показват интерес към 
тази акция.

— Това ни дава надежда — 
каза накрая Томов да постиг
нем целта.

'Пътят до Куса врана сега е 
в много лошо състояние.даваха достиг на средства още не са 

внесли предвидените суми.
м. н. н.

Мусулчаки строят обще
ствена сграда

ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА 

ЛЕСКОВАЦ
'Населението от с. Мусул 

строи обществена сграда в це 
нтъра на оелото, която ще по 
лзва за събрания и много дру 
ги цели.

М. А.
със своите клонове в:
Босилеград, Гърделица, Буяновац, Лебане, Власотинци, 

Вучйе, Владичин хан, Сурдулица и пощите на територията 
на трудовите ПТТ клонове в Леоковац и Враня организира 
за своите опестовници

Пред жетва в Димитровградско
Това ще е едноетажна сгра

да, с дължина от 17 и широ-, 
чина от 9 метра. Тя се строи 
чрез местно самооблагане ка
то източник на работна ръка 
и материални средства. Очак
ва ое известна материална по 
мощ м 'от общината.

ДОБИВИТЕ ЩЕ СА ПО-МАЛКО II ТЕГЛЕНЕ НА ЛОТАРИЯ
Право да участвуват в лотарията имат всички спестов

ници с основен влог от 1.000 динара, без право на изтегляне 
в срок от 13 месеца. Покрай участието в лотарията спестов
ниците имат лихва от 7,5% годишно.

Спестовници, използвайте този единствен случай па
рите ои да доверите на вашия най-добър пазител — обеди
нената кредитна банка в Лесковац и на нейните клонове, 
защото получавате право да участвувате в лотарията.

Запомнете че вашите пари ще бъдат в сигурни ръце, 
с най-голяма лихва от 7,5% и участие в лотарията, съще
временно сте застраховани при Застрахователния завод Ю- 
гославил от всички несгоди и нещастни случачи.

Побързайте с внасянето на пари на спестовна книж
ка, защото тегленето е наорочено за 25-юли 1970 година.

Пишете за спестовници в Обединената банка в Леско
вац работи от 7 до 19 часа.

Спестовна книжка на Сдружената кредитна банка Ле-, 
сасовац може да се получи при всички пощи на територията 
ага Врани и Леоковац.

Преди да решите да доверите спестовните си влогове, 
погледнете нашия

Годината не е била клима
тически благоприятна за есен
ниците и затова не се чакат 
особено големи добиви тази 
година. Големи пловщи с пше 
ница са пострадали и от неот
давнашните наводнения, кое7 
то ще намали значително ко
личеството на зърнените хра
ни в комуната.

Но това, което е останало, 
ще се жъне и подготовките 
за жътва са вече привър
шени. Земеделската коопера
ция в Димитровград разпола
га с 4 комбайна, 3 жътварки 
и 12 вършачки, които са до
статъчни да овършеят коопе? 
ративното и частното зърно.

'Но жътвата започна ед

вам след 20 юли, тъй като 
пшеничното зърно не бе зря
ло.

За сега най-важните строите 
лни работи вече са лриключе 
ни. Между другото в сграда

В момента .вниманието е на 
сочено към машините. В лога 
новски район беритбата на 
малиновия плод продължава,
макар че са извозени над 10 ||ШШ11ШШШШ11Ш1Ш1111111Ш11Ш1Ш1Ш11Ш11111
вагона. Най-голямо затрудне
ние е лошият път от Погано- 
во до Димитровград през Бан 
ски дол и Планиница. Коопе
рацията сама е пооправила 
най-лошите участъци.

М.

ЛОТАРИЕН ПЛАН

ИНИЦИАТИВИ ПРЕМИИ
1. Автомобил „Застава 1300“ .
2. Мини трактор „АДРИЯ“ схг 5 КС

29.000
7.500РАКОВ ДОЛ ЗОВЕ ТЛАВНИ ПЕЧАЛБИ

1. Мотопед „Томрс“
1. Перална машина 
1. Телевизор
1. Хладилник
2. Нафтови печки а. 450 
5. Транзитора а. 250
I. Полипа за поливане

■ ■ ■ 2.730
2.700
2.340
1.350

технически средства с „обик
новена работа“ — не можем 
да го прокараме. Ще ни тря
бват динамит и специалисти. 
Надяваме ое, че в Общинска 
та скупщина ще ни помогнат 
каюто и винаги досега.

— Ч/рез 1веешишса, а след то 
ва и официално ще ое обър
нем към Общинската 'акупщи 
на в Димитровград да лредло 
жш едно оело от тяхната ко
муна, |с моето да 'Ое .състеза
ваме в 'благоустрояването. То 
в а м оже д а стане и в рамки
те на общошгоолав ската ак
ция ,„'Петгодишният план на 
акции па местните общности“ 
или пък да бъде чисто меж- 
дуюомунално съревнование.

1Стефаношич гае надява, че 
Раков дол наскоро ще полу
чи .„противник" от Димитров
градско.

благоустрояването. За крат
ко време са доведи ток по до
мовете (си, за което са дали не 
малко /средства. (Но да оста
вим за това да ни разкаже Сте

Раков(Бабушнишкото оело 
дол, което за Деня на боеца 
доведе електрически ток има 
намерение да юе /състезава с 
някое димитровградско 
в благоустрояването. Член яд 
съвета на местната общност в 
Раков Дол Станое Стефано- 
вич изказа желание тяхната 
местна общност да се състеза 
ва е една местна общност в 
Димитровградска комуна. За
това ще ос обърне с писмо 
до Димитровград да им пред» 
ложат едно сепо за надпрева 
ра в благоустрояването.

в

900
1.250 . 
1.500село

фаиювич:
— .Всяко семейство от Ра

ков дол е дало средно по 400 
хиляди стари динара, разби
ра се изв!ео1На част е работна 
сила. 'Но работеше се с веели 
суем ентусиазъм. Има 
които са работили и по 30 дни 
повече от предвидените.

— Сега., след довеждането 
на тока — веднага започнах- 

друга акция. Строим пъ
тя за Бабушница. 'Нашето ое
ло няма добри съобщения и 
сега това е задача номер ед

на мастната общност. ,

ПЕЧАЛБИ
1. Радиоапарат за автомобил
1. Електрическа печка
2. Грамофона 
2. Велосипеда
2. Детски велосипеда 
5. Прибора за ядене 
2. Експрес тенджери

УТЕШИТЕЛНИ НАГРАДИ

50. Ръчни часовници 
50. Парични печалби

650
650
600
700

хора. 600
750
330

ме 4.000
4.000

'Раков дол иначе е районен 
център и Лужница. Селото е, 
отдалечено от центъра на ко 
мулата, Бабушпица, около 25 
километра. То е между мал
кото (още шест) неолектрифи- 
Цирани в Бабушнишка кому
на. През последните години 
обаче жителите ва Раков дол 
«оказват примерна упоритост през скалиста

Печалбите имат стоково-паричен характер
но Билети ос дават от 15 кхнм 1970 година.

бъдат публикувани във „Вечерни но-— Затова и дойдох 'днес в 
Бабушница — продължи Стс- 
фан'0вич да потърся помощ.

минава

Резултатите ще 
вини“ и в локалния вестник „Наша реч .

трасето на пътя
местност и без М. А.

Страница 5

БРАТСТВО А 24 ЮЛИ 1970



НАШИ КУРСИВИДОЛНО ЛЮБА Т ското ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ^в

РАЖДА, СБ НОВА АФЕРА през лятото. Храната, 
ято прибавят и купуват са 
мо за една овца възлиза 
на три хиляди. А пък гор
ската секция'' дето ще пасе 
по търнаците взима шесто 
тин динара. И, когато я 
продадеш тя излиза по-ев
тина.

ДОНАСЯТ ПАРИ В 
ТОРБА

ко-

ПИофьоритс и кондукто- 
рите е транспортното пред 

а Босилеград са 
да говорят, не 

торби, а за

* _.р , точно с, Ч'С моята ст^цру

жЕНклв
•»==•;— =-:=.”Н

.От преди известно време рията на педагогическия за уч1ИТОЛ( тя бе незаконно
пруна учители от това учили- вод Враня. Това с -известно а 1р™
щс започнала тайно да се го- колепегива и тук ДИФест°ра 1 сегашният директор,

да смени директора на у- може да бъде виновен. Кой е сманпшят д 1
А Ев-и^ Миленов, на ,в иска се казва и това, че а кои са му противници.

след директорът води компромис- Евтим М;ишсигав е две годи- 
лве голини на политика, поради което е „,и директор ага това Училище.
А [Главен организатор на тази загубил авторитет не само ишак 20 години е У^нтсл1гь 
акция, която има белези на Сред родителите, но и аред у- Ш0Шите кшаооюе на 
съвременно -кадрово ликвмда- ч-епиците. Казва сс, ч>с па не- училища. П|роди с бил и Д 
торство е Кирил Иванов, пред гошмте часове владаес недиоци 1>ОКТОр на бистърокото осиов- 
седател на Съвета на учили- плина. по училище. Почти винаги до

ет01 (Миленов казва, че ис с и- сога с замествал директора в
Явният удар започнал на мало конфликти между него и училищата, в които е рабо- 

пооведшото заседание на Съ членовете на -колектива, пито ,гиш Член на Съюза на У- 
преди един месец. В Пък иока да се стигне до това. шистите е от 1951 година.

Той е учудване се пита как ,врачки, които го познават,
учениците да бъдат не казват, че той е добър учи- 

ноговите тсл обаче в случая неговите 
качества са злоулотре-

приятие 
свикнали 
пари донасят в 
заплати пак няма.

ШЕФ ДА СИ, НО БЕЗ 
ПРЕИЗБИРАНЕтви

чилището 
когото мандата изтича На последното заседа- 

Общинската скуп- 
Босилеград, когато

ние на
щина в 
бе поставен въпроса да се
уточнят ръководните мес- 

органите на община- 
подлежат на 

преизбиране един служещ 
каза:

та в 
та, които

Добре осведомените 
отговарят, че наистина в 
торби донасят пари (разби 
ра се, кондукторски), но 

го правят нередовно 
и със закъснение. Защото 

последно време шофьори 
те сами си определят път
ните линии, а дори и спир 
ките. А, когато е така.

имвета от
дневния ред тайно било вмъ 
кната точка за провеждане на могат
референдум за сменяване на дисциплинирани на
директора. В една подготвена часове, когато седмично
атмосфера, в която са пол-; само два.
звани натисци и други незако Директорът
шш неща от 29 присъстващи за други неща. Например за иака да
16 се определили за рефереп- липса на инструктивно-под ато- Кирил Иванов,
ЛУм » пичеока работа, за слаба дси учител.

За това решение директора НОСт на ученическата коопера .побрано Иванов е бил дирс
осведомил Общинската скуп- дия, за неразвито обществено кт0,р ,в гориолюбатокото учи-

самоутраюление при учеапиди- л^ще и през това ароме там е 
слабо ползване на на- било създадено много лошо 

гледните средства от страна положение.
Тук нещата са ясни-, касае 

за ривалство, за директор
ски пост. И още нещо: това 

правят учители, които лол- 
оомействеността и разде-

има лични
бани.

ос обвинява и |Начсло на групата,
го смени ос намира 

първоначален

товакоято

в

то-
— Когато определяме защина.

Разчитайки на по-голяма си те, за 
гурност и изпреварвайки от-

общинюката скуп- на учителите и пр. 
същата група готви 

изработва пи- 
за сменяване 
който бил до-

гава е известно, че и тор
бите не могат да бъдат тол платите, тогава мнозина а 

, както твърдят органите на общината из
тъкват, че трябва Да

говора от
щина
друга акция: 
смени иск 
на директора.

кова пълни 
шофьорите.директорът се 

сс обвинява, че е „създал в
монотония без сти го

(Па едно място имат
по-голяма заплата от тоя 
или оня служещ, 
се считат за шефове, нача- 

„ръковод- 
Обаче, когато

училището
мулация, която премахва ела
на за самоинициатиша“. Дире лят колектива, 
кторът твърди, че това не е По тоя въпрос 
бясно Именно тези, които ис ма намесата на 
кат да го сменят са промени политическите “рг^-™^та 
ли и правилника за вътрешно по-специално на 

от които само четири лроовет т0 разпределение, който сега образователна общност. 
ни работници, намиращи се е Най-,нестимулативен между тивем случай ще се стишедо 
на постоянна работа. По-точ- училищата в комуната. по-голямо усложнение, пор -
но това са онези просветни ,ра почнататък Милено® е обви ди което ще страдат ученици- 
ботници, които начело с Ива- м за семейственост в учили- те и ще намалява обшия ус- 
нов са и инициатори за сменя щето, на което той отговаря: 
ването. Останалите са хонора
рни помощни работници в 
дведомствените училища и де 

членове на Съвета,

ПО-СКЪПА ДАРАТА 
ОТ МАСЛОТО

защотозват
член нзи а всекиставен

Съвета на потпис. В него пО| 
необективен начин е предста
вена работата на директора. 

Тоя иск подписали .17 души.

е необходи- 
обществено - Скъпи са овцете, 

ги отглеждаме — твърдят 
босилеградските животно
въди. По-скъпи са отколко 
то струват — доказват те.
Над две хиляди заплащат не се отнася, защото не са

постове...

които лниии и други
лица.

поставим въпроса за преиз 
бирането им, тогава 
ки твърдят, че това за тях

ни

всич-

които ги пазят на ръководнина тези.пех на училището.
2по

АНТОЛОГИЯ „БРАТСТВО" брат ми. Той ги криеше, страхуваше се да не 
се окъса някой лист. Най-често ги прикътваше 
в килерчето, където мама държеше избеленото 
платно и новите дрехи. Считах дати по история 
и нищо не разбирах. Все пак узнавах името на 
някой цар.

Най-много ми се искаше да прелиствам чи 
танката му. Какви стихотворения имаше в нея, 
какви .разкази!... По едно време дочувам да 
чете за някакво говедарче.

легирани 
някои от които са роднини на ..................................................... ................... .................................. ....... III..... им........

Иванов.
На помощните работници 

обещавано, че ако гласуват за 
сменяването и занапред ще 
останат на работа. Така от ше 
стима такива, четирима гласу 

за сменяване. Такъв евали
случаят и с един учител, кой 
то няма държавен изпит и не 
може повече да работи в учи 
лището, в което е сега.

М на заседанието на .Съве
та от преди някой ден явно е 
гласувано за сменяването на 
директора. Но тоя път само 
н гласували за, а останалите

Това нещо ми се искаше да прочета. Тъкмо 
тогава бях станал говедарче. Досега бях пасъл 
само отлъчените по Герьовден агнета. Но къде 
е да подбереш нищо и никакви сугарчета, къде 
са воловете и кравата... Доверието, което ми 
бяха дали нашите, не беше на шега. Нищо и 
никакъв, малюгар до преди една водина, който 
не познаваше нмто една буква, бях преминал 
вече буквара, а-в пастирлъка — към говедата. 
Струваше ми се, че съм порасъл поне с две пе
ди. На малките деца гледах някак отвисоко или 
със дамзхождение. Наметна торбичката, в която 
майка ми не забраняваше да сложи няколко пе
ра лук и парченце черен хляб, и отивам да пу- 
сна воловете и кравата ни. Недялко вървеше 
гордо. Беше одър вол със сивкав косъм, с дъл-

хълбоци.

Когато научих азбуката, като че нещо свет
на пред очите ми. Където и да бях, където и да 
отидех, вее пишех букви, вое шарех, с каквото 
ми попадне. В оуходоляната най-напред израв
няваха пясъка и го заглаждах, след това откъс
аха кленова пръчица и започвах да извозвам 
имената на птичките, които кацаха по клонака 
и ни будеха сутрин с псенмте си. Бях научил и 
една окороговорка — всяка сврака шаренокра- 
ка, черен, гарван модроклюн — и нея изписах! 
Бях нашарил оградите, по отметеното гумно 
бях написал имената на кравата ни Лиса и во
ла Недялко. Майка мм ме гонеше с лиютнико- 
ница, измъкната от дръвника, и дереше гърло. 
Щял съм да изпоцапам ваичко около нас и хо
рата ще ни ое смеят. Но аз упоретвувах. Като 
че нещо ме побутваше по дясното рамо да гра.б 
на я молива., я тебешир, я пастелна боичка. Да 
се уверят и хора, и животни, че зная буквите 

.до една. •
• Баба, пъхнала ръце в пояс, блажено ме гле-

И
Опротив.

(Разбира се, преди да ое сти 
гне до гласуване е водена ос
тра дискусия, в която органи-: 
загорите на сменяването се 
застъпили начело на училище 
то да дойде „здрава“ ръка, 
която да „командва“ и да „у- 
.реди“ положението.

Естествено, това би грабва
ло да бъде край на един не- 
успял опит. Обаче сигурно е, 
че с това няма да завърши 
долнолюбатския случай. Орга 
низаторите на сменяването не 
са доволни и те ще продъл
жат овоята нечестна работа. 
Защото, те споменават събра
ния на избирателите и други 
в случая неквалифицирани п-ц 
тоя въпрос форуми, където 
по ефтин начин може да се 
продава демагогия.

В писмения иок има неща, 
за които директорът казва, че 
лично убиждат и омаловажа
ват.

си
О
5 ги вилести рога, с малко хлътнали 

вечно гладен. До него ситнеше Лиса, червени
кава като лисица, можеше два пъти да се нам е 
сти в снагата му. А малко встрани ое поклаща
ше Петко, другият вол, който беше толкова кро 
тък, че можех да го чесам, дори да вадя вагър-

към 
ме бли

Ок

2 ци изпод кожата му. Той обръщаше глава 
мене, протягаше дългия си език и топло 
зваше по ръката от благодарност.

даше: Майка ми заръчваше да си отварякМ очите, 
да не ое заплесвам с другите пастири, или пък 
по птичите гнезда, а да пазя добре говедата. Да 
не направят някои пакост в чужда нива, или 
ливада, че полякът си няма друга работа. И а3

— Нищо и никакво дете, а виж какво мо- . 
же ... Да нс са му уроки, дано си има здраве 
— и току ме подръпваше да ме гали. — На ба
ба чедото...

Майка ми надаваше ухо, макар да се завръ

си
се 'стараех.

Говедата паояхя, понякога бяха .мирни, леслучваше
кой

ща ше.
— Я нека си 'гледа работата — казваше тя, 

— че от такива хвалби голям хаир няма...
Бях прочел по много пъти всички четивца в 

буквара и ги знаех наизуст. Щом попаднеше 
парченце вестник в ръцете ми, изтърсено 
поДса на някой пушач, аз го сграбчвах и поле
тявах към гумното, присядах пред вратичката 
на клешнята и започвах да кълва ситните печат 
ни букви. ■ Бях прерови ли някои учебници на

ми създаваха яДрове целия ден, но се 
<в горещината да пощръмлеят и да хванат
накъдето види .. . Тогава ' тичах, падах.

.Казват ое, че директорът по 
казал слаб организаторски и 
образователно-възпитателен ус 
пех, което е създало и недис 
циплина в училището. По-на
татък се изтъква, че директо
рът не се е застъпил да зала 
зи авторитета на училището.

директорът

ставах,
от правех. А0' 

Тъмни ДОЛ, 
изгле

виках, молех им се и какво ли не 
като успеех да пи запра в (сенчестия 
където беше винаги хладно и злите мухи, 
жда, не припарваха. Ала .само да си говедар. к

(На това нещо
197024 ЮЛИБРАТСТВО *Страница 6



УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ 

НА ПРОСВЕТНИТЕ РАБОТНИЦИ
11111111111111111и||||Ш11Ш1||||||||1ШШ1111111111Ш1111111111и1и11|1Ш1111ШиШ11111||||||||1||1Ш111|||||||||||11111
I

IБлага ДИМИТРОВА Е

АНТИ-ХИМН Е
!

Не ме наричай „Майко”.
Плодът узрява, щом листата вехнат и опадват. 
Съвсем различен от цвета и от листата е плодът. 
Бъде съвсем различно ти от мен, за да си мой

плод..

вършиха приемните изпити. Е
118 кандидати 25 отлични

ци са приети напрано, докато =
97 са държали приемет изпит. =

Не ме наричай „Майко”.
Понякога се буди издълбоко в мене звярът

майка,
надигнал лапа да наложи древното си право 
по. мойте стъпки ти послушно да вървиш.
Не ме наричай „Майко”.
Отпусна ли ръката си,- тя става плодоносна 
като овошка. Не бъди мой образ и подобие.
Не ме повтаряй. Повторението е застой.
Не ме наричай „Майко”.
Заключена с присъда доживотна 
в килията на мойто тяло и характер, 
чрез теб от себе си ще се изтръгна на простор. = 
Не ме наричай „Майко”.
Бъди ти моя пълна противоположност.
Опровергай ме, за да си мое продължение.
Бъди ти себе си, за да ме утвърдиш.
Не ме наричай „Майко”.
Не мога иначе да изразя живота си, 
освен чрез тебе, мое отрицание.
Бъди мой край, за да ои мое начало.
Не ме наричай „Майко”.
Родилни болки с непокорство ти ми причинявай. ^ 
По тези болки ще познавам, че от мен се късаш, Е 
че ти си друго същество, че два сме свята ний. Щ 
Не ме наричай „Майко".
Създавайки те, аз загубвам себе си.
Грижливо водя за ръчица свойта смЪрт.
Във мойта смърт е моето безсмъртие.
Не ме наричай „Майко”.

Ш11Ш1111Ш11ШШШ111Ш1111Н11Ш1ШШ11Ш11111ШШПШ1Ш1Ш111Ш11Ш111Ш11П1ШШП11Ш1ШШ1Ш1ШШ

Е.По. такъв начин и през ав- =
! густ месец ще се произведе Е

приемен изпит за още 15—20 =
ученици за учебната 1970/71 =

ЕI
I

година. I
I

М. Величков

ВЛАСИНА

Подобрен
От заседанието на образователната общност

Личните доходи на просвет- Горна Невян. Обсъдено бе и 
ните работници в Димитров- искането на основното учили- 
гр адската комуна ще бъдат ще „Моша пи яде“ в Димитров 
увеличени — това бе съобще град за откриване на работно 
но на заседанието на образо- място библиотекар както и 
вателната общност в Димитро счетоводител при образовател 
вград. Както изтъкна Любо-, на общност, 
мир Голубович, председател 
на просветните работници ще 

• бъдат увеличени с 11,2%. По 
трзи начин гимназиалните пре 
подаватели ще получават сред 
но по 1500, наставниците по 
1250 и учителите по 1053 ди
нара на месеца.

Одобрени бяха и средства 
на стойност от 6 000 динара за 
въвеждане на електрически В техническото училище „Мо 
ток в училищата в Долна и ша Пияде“ в Сурдулица за-

културният
живот

ш

Народният университет в Щ 
Сурдулица предприе редица ЕЕ 
мерки да се оразнообрази ку- Е 
лтурно-забавния живот в Вла- = 
сина. Всяка събота на тера- Е 
сата на хотел „Водояж“, къде = 
то има най-много туристи се Ц 
прожектират филми.

Освен това организират се и Н 
други програми и по този на- Ц 
чия се създават приятни ча- Е 
сове за гостите.

Марков

СВОБОДНИ МЕСТА 

ЗА ОЩЕ 

15-20 УЧЕНИКА
Е

I
м. в.

53
изуст онова, което ми бе така близко, че нищо 
не можеше да ме отдели от него. Идваше ми 
отново да отворя читанката и да прегледам сти 
хотворението, да не би да съм пропуснал някоя 
думичка. Да зърна лика на Вазов, който все та
ка си стоеше близо до заглавието и сякаш се 
оалушваше как ли възприемат написаното таки
ва като мене. .И ето че дочух гласа на баша си. 
— Кунеее ...

Отсд това се обади ма'йка ми някак плач
ливо, «а лресекулки.

— Кунее, къде се подянаа...
.Между дъбиците на Бачжце забелязах ми

жалата светлина на счупеното ни фенерче, за
лепено от едната страна с вестник. Разрабх, че 
нашите са чакали да се прибера и като се е 
стъмиило, тръгнали да ме дирят. Напред стъп
ваше .с дълпите см крака баща ми, зад него се 
бе смалила майка ми, най-подир се тътреше ба
ба. Дожалл ми за нея най-много. Да се катери 
по нанагораюто старата жена, да се задъхва...

Като ме видяха в полутъмнимата, майка ми 
започна да ме щритиока до себе си, но и да ме 
хока: .

ба и иска да чуе как декламирам? Отварях чи
танката и поглеждах портрета му. Сигурно е 
видял такова говедарче като мене и го е опи
сал? Хукнах нагоре към Ха'йдушкм ка.мък. Кой 
ще ме чуе в долината? Само пойните птички и 
зайците, легнали някъде на скришно място. А 
кача ли се на върха и орлите ще разберат, че 
има на света стихотворение за говедарчето. Мо
же би гласът ми ще стигне по-лесно до всяка 
къща в наше село. Катерих се, хващах 
търнаци и коренаци, докато се добера до скали 
те, и пак- започнах декламацията.

Колко време съм декламирал ,не зная. По ед
но време усетих лека хладина, наоколо взе да се, 

— слънцето с крайчеца на един

кото и почетна професия да е, не ои струва, ми 
слех си. Трябваше да върша и нещо друго. Я 
да свиря с дудучето, я да преплитам от пшени
чени сламки ширити за сламена шапка, я ца 
чета парченце вестник или книга. Но де ги кни
гите ... Воичко, което беше попадало в ръцете 
ми дооега, бях изчел... Само читанката на брат 
ми още не бях докопвал. Един ден той отиде 
по работа в съседното село. Аз издебнах майка 
си, когато беше оставила отворена вратичката 
на килерчето и просто за секунда успях да гра
бна книгата и да я мушна в торбичката си. Тя 
сутрин ми се струваше, че съм най-богатият чо 
век в света. Имам цяла читанка на разположе
ние. Щях да чета, да чета, необезпокояван от 
никого. Подвъртях говедата на оелока нива и 
те се запасоха по поляната. Приоеднах под сян
ката нд едно разклонено дърво и започнах да 
прелиствам страниците. Очите ми поглъщаха за 
главнята, но все диреха стихотворението за го-

някой

се за

лъчсмрачава

ведарчето, от което само бях подочул 
стих. Най-лоеде го открих. Да, да, беше тук. 
Заскачах, завиках, заплесках с ръце.. 
нах торбичката отпреде ои и засричах.

■На сянка, под ореха говедарче 
одърпано видях, седнало бе.
Очи вперило в окъсано букварче. .
— .Какво четеш ти миличко другарче?
— Чета. а, бе.

.Нещо се отприщи в гърлото ми. Не се 
пъвах. Струваше ми ое, че плувам в някакво не
виждано дооега езеро с пяг|цка повърхност, като 

нечувани птици и наоколо беше така 
никой друг път. Да ое намери 

стихотворение за мене, гове-

. Отмет-
— Какъв пастир аи, полякът докара говеда. 

та, ще ни разсипе с глоби, хванал ги е в брани- 
щето.

Баща ми, както винаги, зъб не обели, само 
подамърчаше и цигарата просветваше на устни
те му с червеникавата си точмца. Аз не

да отговоря. И току зарецитирах стихо- 
„Тм малко аи, но труд те чака ту-

знаех
какво
творението.
ка ...“ Сигурно съм см починал и гласът ми се 
бе оправил.

— Вй, ще ме подлуди това Дете — рече май 
— С тия стихотворения от акъл ще се 

помери. Пйго, трябва още утре да го водим при 
Дота циганката да му бае. Нещо не ми ое виж
да в .ред-----

А баба, поуспокоила ое вече от ходенето, я 
отстрани:

— Какви пи плещиш, мари. Ти май не ои с 
всичкия си. Кога го кръщава кум Милош от 
Добри дол забравихме да му наречем кое що, 
за да видим какво ще пипне най-напред. Може 
би за книга е щяло да ое хване. Я писар в об
щината да стане, я някой оратор да се изпъди. 
Спомняш ли си как на събора в Трекляно един 
ломотеше като Йордаичсюата тепавица...

Баща ми ое троша, та за пръв път мс качи 
на гърба, си. Аз, окуражете и добил нови сили, 
продължавах да декламирам и рефренът « *

а, бе“ сотсд всеки куплет разсичаше тъмни
ната чак до Iв къши. ---------------- ——

за-

че пееха 
красиво, както 
човек да напише 
дарчето. Онова говедарче, което току-що е про
гледнало и погледът му е ненаситен за книга, за 
четмо и пиомо...

Аз четях високо, след това заучавах наизуст 
Гласът ми кънтеше в дълбо

ка ми.

поглеждаше откъм Църиоок, където 
си вече не чувах. Бях пре- 

но от нея не иЗ-
вос още
залязваше. А гласа 
гракнал, та само отварях уста, 
лизаше никакъв звук. Отведнъж сякаш се про
будих от сън. Разрабх, че съм самичък и мс 
достраша. Като обезумял залетях надолу по 
пътеки и извикви, по падини и баири. Добре, ю 
всичко ми беше познато. Добре, че с дядо още 

бях изкачвал по тия места, инак...
какво ли с стан а-

куплет по куплет, 
ката долина, ехото го разнасяше надалеч и го 
връщаше обратно. Дочувах друго дете да се о- 
баждаше отнякъде: „Чети: а, бе...“ Бях заб
равил и воловете, и крава, не ое оещах да бръ
кна в торбичката, за да откъси а парченце хляб 
и поне едно перо от лука. По дяволите всичко, 
за мене най-важното беше да науча стихотворе
нието за говедарчето, моето стихотворение. 11о 
едно време ое огледах в храстите, защото ми се 
стори, че нещо шумна. Може би е някаква бу
болечка, иди подплашена птичка. Дали пък ня
кой не ме подслушва •.. Дали Вазов не ое е 
крил зад трънчето, или пък зад дънера на дъ-

от малък ое
От една страна, се ужасявах 
ло е добитъка, колко ли се тревожат нашите 
но от друга — в сърцето аи усещах особена 
топлинка, която ме крепеше да бродя цяла нощ, 
па преживея какви ли не изпитания, но да не 
съжалявам, че съм закъснял. Защото знаех на-_

ТИ:
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ЛЮБОПИТНОПРЪВ ИНСТРУКТОР 

ШОФЬОР В БОСИЛЕГРАД
!

ХИНИНЪТ
тост за хората. Затова от Е в, 
рапа ос надигат маса търсачиХининът вече не с толкова
„а богатеша » »росш

каасто саат горите в Южна Америка,
за да наберат повече хинино- 
ва кора за продажба. Мнози
на от тях станали жертва на 
дивите зверове и змиите. Но 
участта на тези хора не спря 
ла другите и хининехвата ко
ра във все по -голямо количе
ство пристигала в Европа, 
Към края на 19-то столетие 
износът на хининова кора до- 

иокона използвало хит сто1га близо 6 и половина ми- 
като левсар-

• взимане 
мина.

Старият начин за 
на шофьорски изпити 
Мнозина са получили шофьор 
ски книжки, но има още таки 

които искат да станат шо

Но той и днес си остава важ- 
лекарство при лекуването 

на треака и на друти заболя
ло

валия.ва. V*- * ,
за това -
им по-

Ю*жнаНеговата родина е 
Америка, по

Алвдите в Перу, които не
земетресението

редица оелиица в -та 
каюеле-

фьори.
В подготовките им 

нещо значително ще 
магне за сега още пръв и е- 
дииствен шофьор — инструк
тор в бивша Вранска околия,
Милан Сто-ев гимназиален учи 
тел от Босилеград.

Стоев е вече осем 
шофьор — любител. През тоя 
период той е успял напълно 
да овладасе тайните на шо- .
фьорството и да сс нареди ме 
ЖДУ най-добрите в комуната.

Станал е инструктор, защо- 
то иска да помогне 
чаването на други, които же 
лаят да бъдат шофьори. Ос- 

това, той обмисля и в Бо 
оилеградската гимназия, като

точно склонове
те на
отдавна при 
заиипаха 
зи страна, 
ние от
агиновото дърво 
ство срещу треска, като сгря
вало ма прах кората му и го 
гълтало. Обаче хининът в Ьв 
рома е пристигнал

— към средата на 17 век 
една случайност.

Мастното

лион а килограма.
/Редом с това имало хора, 

които искали да пренесат хи 
киното дърво в други преде
ли и да го отглеждат гоганта- 
циюнно. Законът строго забра 
нявал това, но един холандец 
у опял да пренесе фиданки и 
да пи засади на остров Ява в 
Индонезия. Дръвчетата се 
приспособили към климата и 
хининовото дърво започнало 
да расте 
през втората половина на 19 
век, англичаните отглеждат хи 
никово дърво в Цейлон, в Я- 
майка и Индия. Сега в тези 
предали има огромни планта
ции с хининово дърво, което 
съдържа хинин много повече, 
огколкото дърветата в праро- 
дината Перу.

години
много къ

сно 
и то по

Жената на испанския вице-
Хииг-1.1 г Перу, графиня 

заболяла от треака. При
крал в

наСпоред него вземането
_ Г(, шофьорски изпити сега ще с

при обу- рамките на някои друг, да сс ,ДШ1вШ|0 за кандидатите,
въведе мотористика. Това щс по-трудно за инструкторите.

учениците да -получа Защото, от 'инструкторите ще един съдия от Еквадор,
техническо об- се търси да оопоообят кандила име Кантар ос

в течение на ра от хининово дърво, като 
съобщил и за лечебното й Дс 
йствие. Лекарите й дали от 
праха на хининовата кора и 
тя оздравяла. Когато се вър
нала в Испания тя давала от 
кората на своите приятелки и 
това било първата стъпка към

хзетм-

хон,
дворните лекари не могли да 
помогнат с нищо и се очак
вало графинята да умре. Но

самостоятелен предмет или п
но

По-късно,и там.на
позволи 
ват понголямо 
разованиа.

вен тите изцяло, а 
обучението отговарят за вся
ка тяхна грешка. С оглед на 
това инструкторите щс 
отговорна задача, която има 
образователно - педагогически

имат

ЗА ТРИ МЕСЕЦА 

120 ШОФЬОРИ характер.
Стоев казва, че в новите пра 

вила няма нищо 'излишно. Нц 
против, те дават възможност 

нат“ и да бъдат провъзгласе- да ое излъчват по-сигурни шо
фьори. Той е на мнение, че и 
„първата помощ“ е също нео 

Почти всички кандидати шо бходима и важна.
Такова е мнението на пър- 

шофьор.

(Името хинин е от по-късна 
дата. Първо го наричали „йе
зуитски прах“, а после биоло

разпространяването на 
на е Европа.

За последните три месеца, а 
най-много 
дни на месец юни шофьорски 
книжки -в Босилеград са по
лучили 120 лица. Това е двой 
но повече в сравнение с изми 
натите две години.

За разпространението на хи 
нина също е заслужил испан
ският монах Кабо, който по 
това време предал на папата 
в Рим хининови кори. С хи
нин бил лекуван и известният 
френски крал Людовик XIV.

(Каосто всяко ново лекарство 
хининът бил

гът Карл Линей нарекъл дъо 
вото Хинхона, според името 
на графинята Хмнхона, която 
първа била излекувана с това 
лекарство в цивилизования, 
свят.

«и за шофьори.тпрез последните

фьори — любители са за мото 
циклени и леки коли. Само пя 
колко от тях са държали из- 

за профеоионални шофьо

вия инструктор 
който предлага своята помощ 
на бъдещите шофьори. м. н. н.в. в.пит цяла скъпоце-

Тахъв масов интерес е пре
дизвикала уплахата от новите 
правила, по които от първи 
юли се вземат шофьороките 

За това може да се

ри.

Интересно е, че малцина ка 
вдидати са имали собствени 
коли. Останалите практически 
са се обучавали на чужди и 
затова заплатили доста пари, 
За тях е било важно да полу
чат шофьорски книжки пре? 
ди вземането на изпита по 
новите правила. Обаче 'въпрос 
е с каква сигурност те ще бъ 
дат водачи и няма ли да бъ
дат бъдеща опасност на пъти 
щата?

Из света ва природата

КАК СПЯТ ЖИВОТНИТЕ•изпити.
рече, че мнозина са използва 
ли момента <и по сравнително 
лек начин получили право да
седнат зад кормилото. На земята няма животно, три минути. Сънят на зайците еднакви редици, на еднакво 

което да не опи. Но не само също е кратък, около два де- разстояние една от друга, 
животните, а и всички живи сет пъти на ден заспиват за 
същества трябва да спят, за кратко време.
Да спят, за да могат да жи- 
веягг.

В последните дни на месец 
юни изпитната комисия е ра 
ботела непрекъснато. Мнози
на кандидати идвали на .изпит 
само с няколко часа практи
ческо обучение. Разбира 
някои ушили да се „лромък-

Много видове насекоми но
щуват на определени и пред
почитани от тях места. Много 
пъти спят на цели орляци. На 
пример осите спадат към на
секомите, които имат най-бо
гат избор на „апални“. Много 
от тях спят със закачени кра 
чета или челюсти за края на 
листата. Други се тълпят на 
вълмзо и висят на покривите 
на пленниците или под стре
хите на къщите. Има и таки
ва, които през . деня си правят 
скривалище, а през нощта за
пълват изхода отвътре е гли-

Олганът спи 2—3 часа Общо 
известно е, че и конят спи 
прав. Понякога в такова поло 
жетше спят овцете, кравите и 

зъм. Мускулите ое оовобождц мишката. Лисицата използва 
ват, сърцето бие по-бавно, бе 
лите дробове дишат по-споко
йно и по-свободно, кръвното 
налягане ое понижава, в мозъ 
ка ое намаляват електрически 
те токове. Само че дълбок и 
безгрижен .сън може да си по 
звоии само онова животно, но 
е то няма неприятели и чийто

Естествено е, че по време на 
сън отпочива и целият органисе,

В. в.
опашката си като възглавни
ца, завива я и слага главата 
си върху нея. Перушината на 
птиците също им служи 
възглавница и завивка. Свиват 
се на кълбо, пъхват глава под 
крилото и заапиват. Обиюгове 
но обаче не скриват 
глава, а само човката.

Писма на читателите за

ВСЕКИ НОСИ ОТ КООПЕРАТИВНИТЕ 

ДЪРВА
цялата

сън; има сигурна защита. .
Може бц най-добър сън и- 

ма бърместНта мечка. Тя жи 
Още през пролетта минала- сура, откъдето трябваше , да вее в Индия, спи на земята, 

та година кооперацията в се- ги вземе кооперацията. Но и и то толкова дълбоко, че до- 
ло Клисура, сурдулишка об- до днес — тя не ги взима. А ри лукамето на клони или шу 
щипа, купи дърва от един сто и какво е останало от тях? От мен говор не я събуждат. Ло- 
панин от С. Стрезимировци за около 30 кубически метра дъ вците или хора, които съби- 
800 динара.. Дървата бяха при 
карали на главния път за Кли

на.■ ■ ■
Патиците спят във водата, 

като издават встрани единия 
ои крак и от време на време 
гребат с н-его. Затова кръжат 
бавно на едно място и нито 
вълните, нито вятърът могат 
да пи изтласкат към брега, къ 
депо дебнат опасности.

'Пеперудите опят с прибра
ни крила по стълбата надолу 
с главата. Ако внимателно кди

товагнем пеперудата и след 
я върнем на мястото й, краче 
тата веднага ще се заловят ал 
стъблото. Ако я подхвърлим 

, полека ще ое за
рат съчки; настъпват неочак
вано този сънливец. Тогава тя 
скача като бясна и се опитва 

вземе да захагпне човека.

рва — едва ли са останали 
десетина.

във въздуха
А как спят рибите? Онези, не надолу и сънливо ще 

които се задържат по-гтродъл лоши за онова, до което се о- 
жигелно време в аредните сло прат крачетата й. Мрак®176 

■Останалите животни имат еве на водата, спят легнали, спят в мравуняците, но през 
, л<ж сън. За да не ги изненада докато рибите, които живеят нощта затрупват поточето °т 

неприятелят, често се събуж- на дъното, или спят там, или входовете. Онези, конто не У 
дат. Така става, че през по-го отиват в подводните пещери, пеят да ое приберат, преди Д 
лямата част от времето живот Акулите спят на една страна се мръкне, остават да ноШУ' 
ного не спи, а само дреме. Ши точно под повърхността на ват там, където ги застигя 
мпанзето спи 12—13 часа през морето и често ое случва да нощта. Ако някои от тях с‘ 
нощта и следобед. Рекордът ое сблъскат с плаващи пара- мноио уморени, почиват 
в съня принадлежи на един ходи. На дъното рибите спят през деня. Мравките избира 
вид змии, които ое събуждат по различен начин: някои на за легло малки вдлъбнат®'” 
на обед; за около два часа, тъ една страна, други извити на в земята, в които лягат с при 
реят си храна и след това от- дъга, други отвесно с главата брани до тялото крачета, 
ново заспиват чак до обед на нагоре или надолу. Много ин- когато след три часа ое съоУ 
следващия ден. В претивопо- тареана група апящи риби е дят, държат се почти ка^а. 
лажност на това морските сви снимана в една река в щата хората ,• протягат крачета, * 
нчета почти не спят, само дре Минеоота. Те били над сто, то при това широко от®аР 
мят и затварят очи за две- строени като войници в осем чеотюоти.

1ШШПШШШШМ11Ш11111ШШ111ШШШШШ1ШШ Всеки КОЙТО мине
си от дървата. И така за ня
колко месеца те изчезнаха.

Дали кооперацията не виж
да, че дървата изчезват, или 
пък ги е забравила? Има ли 
някой, койгго да ое грижи за 
тях и да поведе сметка да се 
приберат на склада в Клису
ра. А

Нали обществени пари са 
дадени за тях?

Цена Димитров 
с. Стрезимировци

ЮЛИ *97°• БРАТСТВО * 24
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„Цялата моя борба пред съда — каза Ди
митров — щеше да бъде по-малко ефикасна ако 
не бяха тия симпатии и моралната .подкрепа, 
която чувствувах .'около себе .си."

„Сега, когато вече няма от какво да се стра 
хувате, какво е Вашето истинско мнение за за
палването на райхстага ... и за Ван дер Любе?"

— Безсъмнеино той е несъзнателен инстру
мент на националсоциалистическа провокация. 
Самият Ван дер Любе не е знаел нито къде го 
водят, нито за кого работи".

„Бил ли е той душевно болен?"
„Бил е поне политически безумник", — отго 

варя Димитров.
„В някои вестници имаше предположения, 

че той е отравян с наркотични средства..."
„Тов'а е съвсем възможно. Ван дер Любе 

беше единственият затворник на когото даваха 
специално подготвена храна. Така например на 
нас ни даваха кошница с хляб. Ние сами мо
жехме да взимаме парче хляб. А на Ван дер 
Любе донасяха хляб, завит в хартия, на която, 
беше написано „Ван дер Любе". Следователно 
възможно е в неговата храна да са слагали нар 
котици. Във всеки случай по време на процеса 
той седеше като пиян. Неговите центрове за коп 
трол не функционираха. Стражарите бяха при
нудени да му бършат носа като на дете. Един 
път каза на председателя „.Чувам гласове".

„Бяхте ли доволни от Вашия адвокат?"
..Следил съм много политически процеси, но 

никога несъм присъствувал на такава недостой
на, шарлатанска защита, каквато беше защита
та на Торглеровия адвокат д-р Зак. Той постъ
пваше като фашистки политикант, който иска 
да направи кариера във фашистките кръго
ве ..."

л

Г. ДИМИТРОВ с 
МАЙКА СИ ПА
РАШКЕВА В СЪ
ВЕТСКИЯ СЪЮЗ 
ПРЕЗ 1934 ГОДИ
НА

У

Последен въпрос. Най-нескромен. Може бн 
пай-неприятен. Но аз зная, че Вие сте искрец 
човек и че на този въпрос ще отговорите; ка
кво мислите за своите неприятели? Вие ги поз
навате — кажете, какво мислите за германските 
ръководители" ?

„Аз считам, че частния живот на тези хора 
няма решително влияние върху германската по 
литика... Ако се съди по Гьобелс, Гьоринг и 
други нацжтал-социалисти, които видях на съ
да и които заемат по-малко значителни посто
ве, тогава нацисиал-социалистическите ръково
дители представляват, по мое мнение, сурова, не 
разумна група от представители на най-екстрем 
пата, най-най-алчиата, най-агресивНа, най-шо-. 
вкнистическа част на високата германска бур
жоазия и юнкерите. Не ми се струват ни особе
но умни, нито особено бистри. Това са само ек- 
зекутори. То не са истински господари на стра
ната. Зад тях се крият техните газди — търгов-

В деня на осъществяването на операцията 
подпалвачите още сутринта започват с работа. 
Най-напред отиват в една парфюмерия в север
ната част на Берлин. /Собственикът на магазина 
е стар член на нацистката Партия и член на СА. 
То!й им донася гориво. Надпетите слагат фле
мите метални бутилки в (своите раници и около 
6 часа .сутринта пристигат пред къщата на пред 
седателц на Райхстага Херман Гьоринг. Дълъг 
подземен коридор свързва тази къща със сгра
дата на Райхстага.

Идването да надпетите в три автомобила ос 
.тава незабелязано. Подпалвачите безпрепятстве 
но влизат в къщата, домоуправителят не се на
мира в .стаята си. Не се знае да ли пой е запо
знат с работата, или под някакъв претекст е от 
странен тази сутрин. Надпетите веднага слизат 
в мазето, където се намира входа на подземния 
коридор. Тук те трябва да останат дълго време 
— да чакат договорения сигнал.

Около 6 часа вечерта в мазето се появява 
Карл Ернст. Той им дава последни напътствия, 
а след това надпетите- влизат в подземния ко
ридор. В гумени спортни платненки тичат по 
слабо осветления подземен коридор и пред вхо
да на сградата се разделят на двойки. Две двои 
ки бързат към заседателната зала, двама оти
ват към .ресторанта и бюфета, а двама в 
мата приемна .зала, В критичен случай, ако ня
кой случайно все пак ги забележи, трябва да 
кажат, че са обикновени разносвачи, които тър 
сят помещенията на надионалсоциалистическа
та фракция, но ето залутали в лавиринта на ко 
ридорите. „Ако се случи предателство — казал 
им Карл Ернст — веднага стреляйте. Това е все 
пак по-добре отколкото скандал, който ще свър 
ши с пълно демаскиране."

Обаче това не -се .случва. Всичко върви как- 
то трябва. След пол-овин час всички се намират 
в кабинета на Карл Ернст и Хайни Гевер дава 
рапорт: всичко е извършено според договора. 
Ерпест е доволен. Той на всички ооещава го
ляма парична награда и пак ги моли всичко да 
пазят като иай-голяма тайна. 1

От този момент започва трагедията на Рал. 
Той действително повярвал, че где бъде награ
ден парично. А когато изминали няколко месе
ца, а наградата не идвала, Рал решава за награ
дата да се бори с други средства. Тази „борба 
ускорила неговата ликвидация.

Какво става с останалите подпалвачи? По- 
всички где бъдат „изхвърле-

стват го в берлинския затвор на Гестапо. Това 
е мрачно подземно помещение, напълно изо
лирано от въшПния свят. В мазето се намират 
влажни и тесни килии.

Всички знаци оговорят за това, че надпетите, 
въпреки освобождаващата присъда, «скат да се 
разплатят с Димитров. Но, те не .се осмеляват 
да направят това. По-нататъшното пребиваване 
г. затвора след освобождаващата присъда, при
движва световното обществено мнение.

В целия свят се разширява движението за 
освобождаване на героя на Лайпцигския про
цес. Съветското правителство взема решение на 
Димитро», Попов и Танев да присъди съвет
ско поднаегво. По-късно този факт съществено 
допринася за освобождаването на затворници
те.,

ПОДПАЛВАЧИТЕ НА
РАЙХСТАГА5.голи-

ци на топове, собственици на тежката промиш
леност, Крупи, Тисени и др. Но тези екзекутори 
на чужда воля вървят докрай и ще вървят до
край. Те не се страхуват от кървопролития в' 
страната, нито от ужасните злодеяния ..;

А Ван дер ЛгЦбе.
Лайпцигският процес се проведе преди мпо 

го години. Много неща станаха по-ясни. Все пак 
останаха доста тайнствени, неразяснени места. 
Преди всичко лишюстта на самия Ван дер Лю-

Кой с Ван дер Любе и как нацистиуе са ус- 
пяли да го превърнат в сляпо оръдие? Едвам 
след Втората световна война, на процеса па глав 
ните веошюпрестъшшци в Нюриберг тези въ* 
проси бяха уясиени. Но пе напълно. Ще бъдат 
необходими нови усилия за да се отгатне на
пълно запалването па райхстага, а отделно ро
лята натрапена на Ван дер Любе.

„Той беше твърде интелигентен млад човек - 
— казва за него бившият полицейски офицер 
Валтср Зцрпринц по време на процеса в.Нюри
берг. През нощта между 27 и 28 февруари 1933 
година той бил дежурен в затвора на Берлин
ския окръжен съд, когато веднага след пожара 
в Райхстага бил доведен Ван дер Любе на пър
вия разпит. ТОй добре говореше немски — про 
дължава Зирпрлнц — когато искахме да дове
дем холандски преводач той се убнди и каза: 
„Аз говоря също така добре немски, какдо и 
вие!" Отказа да вземе цигари и алкохол, но за 
това ядеше .шоколад-бонбопи и портокали. Ос
вен това мцого пиеше черно кафе. Накратко ра 
зказа за своя живот и сам формулираше всеки 
отговор на поставените въпроси, които се вна
сяха в протокола. Когато след разпита протоко
лът беше готов. Вай дер Любе прочете всяка 
страница и го подписа.

На 27 февруари сутринта персонала на зат
вора отведнаж става учткц. Наскоро Димитров 
бива повикан в-канцеларията на затвора. Там го 
молят да /събере своите вещи и след това с 
томобил бързо го карат до летището. Едвам там 
съобщават на Димитров че е изгонен от Герма 
пия и че дюже да отпътува в Съветския съюз. 
Всичко това се прави в най-голяма тайност и 
бързина. Самолетът полита носейки български 
те комунисти Димитров, Попов и Танев...

ИЗЯВЛЕНИЕТО НА ДИМИТРОВ

ав-

бе.

След пристигането си в Москва Димитров не 
се чувствува добре. Тежките условия в затвора 
подкопават неговото здраве. Все пак той нами
ра време да се срещне с журналисти, да отго- 

техзгитс въпроси за лайпцигския провери па
I 1цес...

По време на разговорите с журналистите, в 
стаята влиза майката на Димитров, селянка на 
71-годишна възраст. Тя вече е загубила трима 
синове. Първият починал в Сибир, където бил 
прогонен от царя. Вторият загинал във войната, 
Третия убили българските фашисти. Тя не знае 
дори къде са и техните гробове...

„Бяхте ли ртчаяни по време на процеса ? 
— питат Димитров.

„Не вярвах, че ще ме осъдят на смърт, а 
особено когато видях какъв обрат взе процеса. 
Но винаги се плашех от атентат от страна на 
германските фашисти. Бях убеден, че ще умра 
в затвора. Не забравяйте, че Гьоринг ми каза 
пред съда: „Дори и ако съдът ви оправдае.,ние 
ще ви намерим". В това отношение на фаши 
спите трябва да се вярва; те са добри режисьо
ри. Оня, който е знаел да организира запалва
нето нг. райхстага, може да организира и безус
пешен антентат срещу някой нацистки ръково
дител. А след това би могла да последва втора
та фаза на инсценирането; тълпа, жадна за ог- 
, самоубийство"...

„Бяхте ли трогнати от симпатиите, които но 
процеса се проявяваха към Вас в Па- 

Лондон, Нюйорк?"

рано или по-късно 
ни от строя". Последният- от тях, шефът на гру 
пата Хайни Гевер, загива па източния фронт.

ДУМАТА ИМА ПАК ДИМИТРОВ

Процесът за запалването на Райхстага про
дължава вече няколко месеца. Всеки дне све-

Обачебележат нови факти.тошште вестници 
всички тези факти не могат да докажат онова 
главното, което желаят нацистите че Димит 
ров и неговите другари имат нещо общо с под
палвачите. Лъжливият холандски комунист Вай 
дер Любе, когото заловили на мястото на пре
стъплението, съдът осъжда на смъртно наказа
ние. Димитров, Попов и Танев, както и герман
ския комунистически представител Торглер съ
дът е принуден да освободи зарад „липса на до 
казателства".

Но Димитров, Попов и Танев дсе още не пу 
скат от затвора. Напротив, условията в затвора 
стават още .по-тежки, /След краткотрайно гарсои- 
ваване в лайпцигския затвор, където Димитров 
се намира до съобщаване на присъдата, иремс

време на 
риж, (СЛЕДВА)

Страница 11
ВРАТСТВО * 24 ЮЛИ 1970

!



I

Ш>№ГСТВО ХУМОР • САТИРА * ЗАБАВА * ХУМОР * САТИРА * ЗАБАВА

Карикатурен екран
щт

к/> шй — Действително, капна 
висока архитектура!

— И съответствува, тс 
пзсха 14-тото място 
иа табелката

НаЪод ко. народ. Ка чуйе нещо убуни се, 
нс може да се опрайи кодж-коджа 
Некой пут и нема па кво, ама ка 

калабалък.
Те онядан одборницити решили ^

Фабрад". Това йе арно напраиено, оти
борчове трупаоше. Народ чу § 

разбира работете, 1 
общината тре- - 

човекът ко, ако

усуче се, та
ми ти време 
некой подпали сламуту, те ти

Ее да се заг-Ш
§ вори

млого години се 
и одобри. Ама некой, що по 
рече ко млого борч имало, 
балс да га огплачуйе. И каза 
стане така, стело да се поизпразне парете од 
фондовете, та нема за путове и за електрифика- 

мостове да има паре, а и за защиту 
Стело да се остайе паре само за ре- 

за плата на чиновницити.

У у

№ ®ч та и

Е
= 3ДИМИТРОВГРАДСКО ДЪЛГО

ТОПЛО лято
2I

I
!

I

цию и за 
на децата 
девну работу и

тся кодикс ич нс разбирам, ама тс всруисм ц 
на човекатога и мукуйсм. Толко године смо без § 
струю, без путове, толко године циире парицата § 
у тия фондове, а са зарад фаорадовску неог.ра- ^
оию да ни узну мукуту.

Прос човек съм. ама си мислим ко 
гло да се измрда, та Да че однесу тея паре од | 
фондовете. Знам ка преди млого године Чонгур | 
беше порезчия. Беше бъркнул у касуту. При- щ 
пеше га джандарйете, караше га у околиското, ^ 
кве су му прайили не знам, ама излезе, че йе щ 
бъркал и га затворише. Добре, ама бабичката, 
дедека нега га сецаоше натам-навам узе та за- ц 
копа двете големе жълтица, що имаоше, та 
не стиду за погашенийе на краднутете паре.

Опщцната не може да закопа парете од | 
фондовете. Ама си мислим, могло би да се даду | 
на йедну или другу месну общност за путък, за | 
мсстле, за чешмицу, па и за ученически столове | 
и друго та ка дойде страшното, парете Да не су 
у фондовете. Од голога кошуля се не узима.

Нечу да давам акъл на учените чиновници. §

У р1
■ ■

(СЦЕНАРИО ЗА ФИЛМ) ш
би мо- 1

=
Един гражданин я гледа. 

Гражданинът прави кисело ли 
це. Идва журналист. След не
го,. за всеки случай, съдия. 
Журналистът също пие кисе
ла водг. и кисело се смее:

Диалог.
Журналистът: Защо си ки- | 

Пак студент със замиело;/ сел, гражданино? . (
Гражданинът: Пих кисела щ

вода и ядох кисело мляко. 
Журналистът не е доволен.

В преден план е студент. 
Той се поти. Иска да създаде 
забава. В преден план е потта

Отначало нищо.
След туй Огнян егняра до-, 

нася на един площад десет *•
килограма жар. (Туц от студента, за да си полу-ва 

площада е небе, а жарта слъ градина ... 
ндето). В преден план жар. Ог 
нян се поти. Понеже във фид 
ма е Прометей, той оставя жа 
рта на хората и си отива. От

виждат микроскопи поглед. Гледа в едно дърво.
чнк фигури. Те с бодри кра»; в преден план дърво. Буко 
ки се доближават. Тези двама во след туй само вейка. На 
са на къси гащета. Те са по- нея стои врабче, 
лово смесени. Те отиват — на махва с ръка и хваща врабчй

половина

I— Пауза —

да ШЕ Iдалече се

1

Студентът
— Пауза —

никъде.
, Камерата дава пейсаж. Ста- 

Всичко цъфти. В

то.
Пак идва жар. Отново же

га. Огнян огняра носи жара на 
скара. Наоколо — множество 
димитровградчани. Търсят не 

Врабчето: Да, но нямам ми що. Гледат ниско. (В преден 
крофон. Дайте ми микрофон, план — тъпан). Като символ

на забава. Той казва:
— Мене ли търсите?
— Да.
Тъпанът изчезва. Всичко за 

мира. Тук филма спира . . .

Диалог.
Студентът: Ах, ти едничко 

пееш и ни веселиш.

«ра планина, 
преден план — дудуче. То ня

Никойма последната дупка, 
не иска да е последна дупка,
Но ду дук а от мъка изведнъж 
пука. От писа му сълза поте? 
че и той рече:

—• Ах, аз... ах. Стара пла
нина! Как някога бяхме весе, ' Изведнъж нещо пука. Силно 
ли!__ Предпоследната дупка пука. Врабчето прошепва:

че се некик.опо отиинуту, ама те си мислим, 
може Да се измърда. И ако истина може, требс. | 

борчлия се не чека млого. Чс ц 
надойду ко вълци и че пооберу йедно-друго, а | 
се това си ни требе и на нас. §

Манча, ср- |
Ш1Ш111ШШ111111111)Ш11М111М111ШП111111Ш111!1111Ш111111111Ш1111111ШШ11111111Ш11Ш11Ш111!1Ш1Ш111ШГ

слабо се чувам. I(Тук студентът отива в том 
болата, а врабчето' пее само).

да се поварка, че

|отговаря:
—• А сега тромбони, сакса- 

фони, електрични скари и ки 
тари,..

—• Ах, дали някой ловджия 
пак ме взе за гълъб ... (Враб 
чето Отлита, микрофона оста 
ва).

Момчило Аидресвич

Дядо Василко Русимов се долмели. За долмата о- за строеж. Но дядо Васил 
от село Поганово, след ка- баче и за измазването им ко не правил така. Вечер 
то се разделил с брат си, трябвало много кал. Калта приготвял земята и я поли 
решил да си направи къ- като ,,строителен мате-
ща далеч от селото, край риал.” трудно се приготвя, и царевица — 
село Драговита, в местно- ш ж ' свинете, които по цяла
стта ..Брекиня”. Понеже |У|3 ИТЗ П Л Ъ1Л И рчели и „прекопава-
това било свързано с мно ■ ли” калта,
го трудности той сам си Голямо количество земя се На сутринта калта биле 
измислил начин как по-ле полива с вода, а след това готова за употреба.

Владимир Иванов, 
Димитровград 
Момчил войвода 'д

— Пауза — Идва един другар и си тапа 
иика мелодията „Тишина".

На снимката излиза прекрз Много ясно нищо не се чува. 
сен пейсаж с път. Отдалече Друг един взима микрофона 
се задава камион. Отначало е и започва: 
малък, но става все по-голям „
и по-голям. Накрая достига “ Имайки предвид сред- 
10 тона. Камионът пристига. ствата м интеграцията, както 
Прах се дига. Камионът е и дохода на глава изселени 
стар катс веячка. Една жена ето’ а всичко пРез призмата 
донася прахосмукачка. След н‘‘ интензитета на живота

през лятото, е в малък обем 
към националния доход и ну 
ждите на града. ,

(В преден план е чаша с ки 
села вода).

вал, а сетне хвърлял жито 
и пускал

като се премахва прахта, 
преден план излиза хартия. 
Камионът е пълен с материал 

дискусии за културно- 
забавния живот в града.

сно да направи сградите.
Къщите тогава се праве

ли от дървен материал

се слага слама и тази 
,,смес дълго се прекопава. 

и докстс калта стане годнали
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