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^СТНИК^д_0Б|ЦЕСТВЕНо-ПОЛИтИЧЕСЕН И КУЛТУРНИ ВЪПРОСИ НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО В ЮГОСЛАВИЯ

Големи тържества по повод двадесет години на Републиката

РЕШЕНИЯТА НА АВНОЮ СА НАЧАЛОТО И ИЗВОРЪТ 

НА НАШЕТО НЕЗАВИСИМО И СВОБОДНО 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
— доклад на Миялко Тодорович —

Двадесет годишнината от 
когато бяха положени основите

от резолюцонния авангард и 
мнозинството от народа бяхме 
хвърлили в центъра на интер-' 

антифашистка 
борба. Това направихме 'л 
жахме да 
защото се чувствувахме катр 
част с|т световното и прогреса 
вно движение ’л силите му, че 
вярвахаме ’з тези сили и че от
ношението на силите и перспе 
ктивата на победите над много 
по-силния враг гледахме з по- 
ширски международна разме
ри, че се опирахме както на 
съотношението на главните си
ла по фронтовете, така и на 
морали ^политическата подпре 
па на прогресивните сили и е 
лементл в целия свят. Ние ни 
кога рез време на войната, ни 
то по късно, не прием,-Ьсме ин
тернационализма от неговата

(Следва на 2-ра стр.)

Второто заседание на АВНЮ, 
на нова Югославия, бе търже

ствено отпразнувана в цялата страна. Множество тържествени 
сесии па общинските и околийски скушциип, неброени Търже
ствени събрания, народни увеселения — всичко това даде в те 
зи Дни особен празничен изглед на всички места в страната. 
Изпъкват обаче по тържественост и значение заседанието, ко- 
ето бе устроено в Яйце и съвместното заседание на Съюзната 
скупщина и Съюзния отбер на ССРНЮ в Белград, на което 
присъствуваха и съветниците на Второто заседание на АВНОЮ 
в Яайце. _

цинства. Също така в тясно 
сътрудничество с другите оезо 
бодитеднк движения и с по.сто 
янно настояване упорито и без 
користно, до революционен ро 
ментизъм. се стремехме Да; па 
могнем на прогресивните дви
жени и на група съседна стра
ни, дори и на окупаторите 
Нации, да организират озон ая 
ткф (шистки военни единици и 
отряди за борба против общия 
враг, та па такъв начин да се 
помоне аа тези страни и наро 
•ди със собствена борба, в ра
мките на своите сал и и възмо 
жности, против собствената фа 
щкстко- империалистическа ре 
акция да си обезпечат след пъ 
лното унищожение нд фашиз
ма по-добро, бъдеще.

Като подчерта, че през време 
Па Втората световна война з 
разни окупирани страни е имг( 
ло въс,ръжени акции и парти
зански отряди и като изтъкна 
че това са били в позечето слу 
ч-,и организации и действия о 
риентирани главно към бойните 
фронтове, дори и пряко подчи 
нени на отделни съюзнически 
армии, като памощна сила за 
действия з неприятелския тил, 
той каз? ':

„В нашия случай ставаше ду 
Ма за една състоятелна из
ворно наша. комплектна наро 
дна революция в пълния и ио 
тинския смисъл на думата, рева 
люцня, която започна като въз 
станне против окупатора и не
говите слуги, но която посте
пенно раздвижваше по-дълбо- 
Ко и все по-широко всички зъ 
проеа и всички основи на об
ществено-политическия ас ив от, 
които злияяТ зг) успешното 
водене на освободителната во
йна и обезпечават на бойците 
и народа услови зД по-добър и 
по-щастлив жизот след война 
Та. Пгради това тази револю
ция
ши т/ /.са. както от самото на- 
йало се желаеше и планира
ше като социалистически резо 
ЛюЧИя. пърза победоносна ре
золюция след Октомврийската*

Разбира се и ние се чувству
вахме като част от общото ан 
тифашистко движение като ча

ст от -|Нтлхмтлеристката коали 
цня, без оглед на тора, че отма 
чадото не ни признаваха съюз 
ническите щабозе и правителс 
Твс) и че Още нямахме никакви 
Материални връзки и помощ. 
‘Ние, разбира се, сами вдигнах 
ме въстанието! за своето осво 
бождение, като разчитахме пре 
ди всичко на собствените сили, 
обаче и на действителна опора 
зърху Съветския съюз и оста 
Палите съюзници... От самото 
н; ^гало, значи, ние се вдигнах
ме на въстание и революция та 
Ка, както трябва да се търгне 
в нея: като самостоятелно и 
независимо освободително двн 
жение и революция, като пар 
тия и народ, който сам е отго 
ворен за съдбата си и бъде
щето, По такъв начин ние до 
края изпълнихме своя интер- 
напион- дистически дълг, защо 
то всички разполагаеми сили

и, щионалиата
мо-

напразим именно.

В празнично украсената зала на Дома на синдиката в ми 
налия петък в Белград бе устроено тържествено заседание на 
Съюзната скутцииа и Съюзния отбер на ССРНЮ, на което 
присетвуваха и президентът на републиката Йосип Броз Тито 
с високия гост от Румъния Георге Георгиу Деж.

Председателствуващите на заседанието Едвард Ктрдел, 
председател на Съюзната скупщина; Лазар Кслишлски, пред
седател на ССРНЮ и д-р Иван Рибар, председател на АВНОЮ 
от времето преди 20 години, бяха на мястото си преди започва 
не на заседанието. Когато президентът Тито с високия гост от 
Румъния влезе в залата, от името на заседанието Едвард Кар- 
дсл принетствува румънския гост и президентът Тито, а олед 
това Георге Георгиу Деж, председател на Държавния съвет на 
Румъния и първи секретар па Румънската работничека партия 
принетствува югославските народи от името на румънския на
род и им честити великия празник. След приветствието на Деж 
Миялко Тодорович изнесе доклад за историческото значение 
на Второто заседание и на АВНОЮ и за социалистическото 
развитие на Югославия. ТържесшЬено чесшЬуЬан деняш 

на рейубликаша Ь ДимишроЬград■ 1,3торото заседание на АВ
НОЮ в Яйце — каза в начало, 
То на доклада Миялко Тодоро- 
уич
Най-забележителнмте събития 
в историята на югославските 
Парели. С решенията в Яйце, 
на днешния Ден преди дваде
сет годни бяха положени осно 
вите на нашг.та сегашна общ
ност — Социалистическа феде
ративна .република Югославия

Пързо — потвърждението и 
(узакои яз а и ет С| на новата дей
ствително резолюционна демо- 
гратична власт — народсосво- 
Бодителните отбори, утвржда- 
ването на АВНОЮ като Върха 
вно законодателно и 'изпъл
нително народно представител
ство на Юг Славия и образу
ването на Национален комитет 
Ва освобождение на Юггрла- 
Ьия, като пързо временно пра 
виегелство. Така всъщност бе 
Зиззършено окончателното пре в 
вемане на властта.

Второ, разрешен бе нациоза 
аният въпргс на баз. гга на пъл 
но разнгрр (вие и самоопреде
ление на народите с решението

нова Югославия да бъде изгра 
дена на федеративен принцип.

,.Как далновидно и спасонос 
но отекваха тогаза Титовнте 
(думи ,.братство и единство“, ко 
ито миси. нерскп търпеливо ра 
знасяха и прен |сяха от ден на 
ден партизаните и останалите 
прогресивни хора. Колко много 
партизанска кръв трябваше Д- 
бъде пролята, за да се спре ад 
Ькото унищожение на нашите 
Народи което организира и по 
дстрекваше самият окуапт р в 

‘съдействие с разни Пязеличи. 
Недичи, Михгйлозичи, Рупници 
к тн.
• В продължение на речтта 
той изтъкна, че разрешаване 
то на националния въпрос чрез 
решението за федеративна уре 
дба се основавало преди зсич 
ков ърху социалистическия и 
интернационалистическия прин 
цип на свободата и равнопра
вието. братството и солдарнос- 
тта на нг,родите.

От тези принципи се ръково 
деше нашето революциошю-оо 
вободително движение и по от 
иошение на националните мял

прелет; зляза едно от
Чсствуваието на Деня на ре- 

29 ноември тази
нерите от основното училище 
,.Моша Пняде” беше устроен 
прием при председателя на Об 
щинекта/га скупщина в Димитров 
град Стоян Наков. Вечерта, ка
кто и обикновено, на площад 
„Освобождение” беше устроено 
величествен фойерверк, в кой 
то участвуваха работници, уче
ници и граждани от Димитров
град, След това в залата на До
ма на културата бе устроена а- 
кадемия и предадена кратка пр 
ограма, посветена на рождения 
ден на Републиката.

През празничните дни в гра- 
дт бяха устроени веселия и пра 
грами, а за младежта — танцо
ви забави. .

В чест на празника на Репу 
бликата учениците от гимназия 
та устроиха устни новини.

И във всички села в комуна
та Денят на републиката беше 
посрещнат тържествено. В Лу- 
кавица, Поганово, Смиловци, Ка 
мстоща, Желюша, Гоин Дол, 
Драговпта, Тр. Одоровци. Раде_ 
йна и другаде бяха устроени а- 
кадеммн с подобрани програми.

М. Аа.

публиката 
година мина под знака на юби 
лейаш тържества по повод 20- 
годишиината от Второто зае“да 
ние в Яйце.

Още на 26 ноември в заседа
телната зала на Общинската ску 
пщина в Димитровград се съ
стоя тържествено заседание на 
Общинската скупщина, на ко
ято присъствуваха и първите 
отборшщп на НародоосвободиТе 
лга-ш отбор в Димитровград 
Моша Пийаде” предадоха кра

тка програма с която поздрави 
ха отборниците и гостите па 

тържественото заседание на 
скупщината.

Подпредседателят на Общин
ската скупщина в Димитров
град Митко Томов направи кра 
тьк обзор върху постиженията 
на нашата страна от Второто за 
седанле на АВНОЮ до днешни
ДНИ.

по необходимост завър-

В навечерието на великия 
празник в Димитровград бяха 
устроени и редица други търже 
етва. Така на 27 ноември за до 
цата на членовете на посолство 
то на СФРЮ в София и пно-

Чествуваие на 

29 ноември в Бабушница
Тазгодишният 29 ноември п 

Бабушница е чествуван по най- 
тържествсн начин, защог0 той 
същевременно представлява и 
двадесет годишнина от Второто 
заседание ма АВНОЮ в Яйце.

Тържествата започнаха от 27 
ноември, когато в тържествено 
украсилата зала на кооператив 
ния дом бе устроено заседание 
на одборшгците на Общинската 
скупщина и членовете на Об
щинския одбор на социалисти
ческия съюз, посветена на два 
десетгодиштпшата от създаване 
то на Републиката. На това за
седание за добрата работа бяха 
наградени местните 
ции в Бяла вода, Велико Вониш 
ци и Стрелац с по един радио
апарат, а подружницата в Ясе
нов дел с транзистор. Бяха по
хвалени подружниците от села 
та: Киевац, Грънчар, Горчиици

и Бойница. Освен това пред съв 
местното заседание на Общин
ската скупщина и Общинския 
одбор на ССРН председателят 
на скупщината Велимир Джор 
джевич изнесе доклад за зна
чението на Вт0рото заседание 
на АВНОЮ и за развитието на 
народоосвободнтелните отбори 
в Бабушнишка община.

На 28 ноември вечерта бе у- 
строена тържествена академия, 
която бе подготвена от ученици 
те на гимназията и основното 
училище. След това продължи 
общонародно 
трая до късно през нощта. На 
29 ноември някои трудови ко
лективи устроиха другарски у- 
веселия. В града съШ° кипеше 
общонародно веселие.

веселие, което

организа!-

а и Дома иа синдикатите М. Потжч



*ГАТСТВ»2

ОТКРИТ ПАМЕТНИК 

НА БОРИС КИДРИЧ
Продължение ош доклада на Миялко ТодороЬич
формаляа страна, като пристъ
пване в членство в пякъкза н- 
анерн; ционална организация. 
Също така в името па вернос
тта и Аоаерпето към великите 
съюзници никога ле им предо 
ставяхме Цялото бреме на оор 
бата и не се отказвахме от езо 
ята с; ^юстоятелиа роля и от 
приноса на свота собствена от 
товорпост.

Пътят, през който ммна на
шето движение, беше много по 
-тррудеп. Об. Ме това беше поч 
ти едпнетзенпят път па п.елг 
дователна освободителна п пи 
тсрпацлоналистпческа борой* 
Ние вдигнахме въстание, като 
вярвахме в нен лЗедпмосттн па 
първата страна на социализма- 
обаче п с цел да допринесем 
сами з „ тази непобеднмост 1г 
да се ангажираме до край за 
своето- освоб тжденпе. Заради 
това пито елин момент не мо
жеше Да се пост' ри пъпр е за 
независимостта на нашето двн

во, макар че според нуждите 
е все още малко, тдй подчер 
то, че з резултат на та коза р’Л 
звнтие на материалното произ
водство са осъществени забело 
жптелнн успехи в областта нд 
учебното лело> образо^мпето 
п култури-то равнище изобщо.

пас стои задачата да реконст
руираме селското, стопанство и 
едро механизирано производен 
во върху социалистически ос
нови, защ-гго дребното и при
митивно, з значителна степен 
предкапиталистическо 
ечопангзо днес аиг. жира поч 
пи половината сгг общата рабо 
тна ръка и заради извънредно 
ииск, ,та продуктивност па тру 
да много понижава общото ра 
вппщс па производителността 
па труда на цялат общност. 
Ние сега сме в началото па е- 
дн фаза иа пряко 'А общо по
добряване, па революннонизи 
райе на производств го и тру
да па базата па автом Тизання 
та п иа другите съвременни па 
1учпи, технически и идсологи- 
чсскп постижения които з сле 
дващите години трябва да уве
личат шля гзводителността 
труда в промишлеността, селс
кото стопамстзо транспорта, тъ 
ИГ' пията, администрацията и' 
ир.
, През следващите години пр'е 
легои съкращаване на работно 
го време върху базата па цро 
■треса на производителните си
ла па труда, а това ще нал.жи 
необходимостта от приспособя 
ване във всички обл сти па (б 
гцестзения жив от. В тази два
десета година от издаването на 
първите конституционни реше
ния па пова Югославия ние 
приехме пова конституция. к-д 
ято закръглява допълняза и у 
крепва цялата ни обществено 
-гпсомомическа и политическ ■ 
■система. Приемането на нова- 

Колетитуния 
край на една епоха з н .шего 
раззитне. Новата Конституция 
дава нов подтик. Тя е програ
ма която предл га нови иглро 
ки размери и утзърждава насо 
ката на по-нататъшното разви 
тие
■ко общество, за пгч-пъдно ос 
вобо.дение на труда и на 
ка към по-нататъшното разви
тие на демократическите и со 
Ушалистнескнте отношения и 

зсестран.-гия прогрес и езо 
болата на хората.

едвам па шестнадесетгодишна 
възраст, другаря Кидрич из
бра за свой жизнен ггьт борба 
Та л от тогава сгана част от 
р, ©отиическото движение в на 
шата стр.ра. Вече 
демналесетгодишеи Борис Кил 
рич бг организатор на нелегал 
пята борба на работническата 
и учащата се младеж в Слозе 
ния, а па оссмпадесетгодишиа

Нането и -изпълнитедно н. род 
Послучей чествуването Деня 

на Републиката и двадесетгоди 
Шини. та ОТ Второ заседание» 
на АВНОЮ па 29 ноември з 
Белград тържествено бе от- 
■крит паметник на Борис Кид- 
рич, В присъствието на голям 
брой дър.авик и политически 
рьков. дители, между конто 
другарите Едзард Кардел, прел

селско
като се-

УСПЕХМ В МЕЖДУ НАРОДНИ 
РАЗМЕРИ

Наред с вътрешното разви
тие е расло ролята п укрепва
ло международното положение 
па п риата страна. Нашата ме 
укдународпа активност произ
лиза от •. |йщестзе1Ю-икоио.миче 
ското и политическото Опгпе 
на сциалнсчмчсска Югославия. 
Тя във всички етапи от наше
то развитие, з уел.'.шят I па 
■изолацията в началото па вой
ната п през мътната 
фера н. студената война бе 
решително п, послсд. .Вателио 
насочена към установяване на 
!сп.раведл!гзп международни о 
тпошелня, оспозагш върху при 
нцнпитс па най-шир «о р пно
празно сътрудничество между 
всички страни. При това Юго
славия винаги държеше смет
ка за ре ,дните условия и на
стояваше да съчетае до мак
симум нашите национални пи 
тересп с -интересите па между 
народи та общност и общия 
прогрес. Подкрепата п помощ 
на оезободителните движения 

на колониалните н други зави 
симн народи п страни. равно
правното II бззкорисното СЪТру 
лничесгзо и п дкреп -. па реди
ца новоосвободени страни за

•--б •

па.атмос. \ ■ ТР ; -

жепне и на нашата революШЕя 
не можеше да стане въп- 

иашетот. е.
р-ос пашата армия п 
движение, да не Се счита за па 
внопразиа съюзническа армия.

Като -изтъкна, че фирмите на 
въоръжен..та борба и формите 
на зласта ог самото начало са 
били поставени така, че да а 
ктпвнз-нр, I II оргампзрат пай- 
шнрзките народни маси, той се 
спря врху следвоенното разви 

-и изтъкна, че обществе- 
1947 д.-| 1963 

е узеличил почти

Пред иамешника
тпе
ннят продукт от 
година са 
три пъти, а националният до-» 
ход на глава от населението ст 
90 на 204 динара. Също така 
са настъпили големи промени 
в структурата на производство 
т.Ч Относителното участие на 
индустрията з създаването 
обществения продукт от една 
третИ през 1947 година е дости 
гнало до една половина през 
та.зи година За сметка' на то
ва участие на селското стопан 
ство е понижено до 21% По -г1’ 
къв начин югославското стопан 
ство все повече получава инду 
стрнален характер, което| се по 
тУъРЖдава 
промени в структурат-ч на насе 
лението. като селското паселе 
иие сега представлява по-мал- 
ко ПГ 50% от населението 
Югославия. Разбира се още не 
може Ач се твърди, че постиг
натото равнище на нашето сто 
панства е много високо. Обачз

на Борис Кидрич

отбелязвата
тяхното международна утзъР 
ждавапе, по-специално дейпос 
тта на другаря Ткто и негови
те мисии на мир

възраст бе осъден на едногодн 
-ден з; Лвор. който издържа з 
Марибор. От 1930 година до 
1935 — заедно с Кардел, Том- 
хшгч и друти резолюДионери 
той даде голям прилаг за въз- 
тановязането на мрежа от опи 
(гни организации по Цяла; 
Словения. През 1932 година Ки 
дркч стана член на Покрайнин 
бкия комитет на ЮКП за Сле
зе лкя. а през 1935 година кан 
дидат — член на ЦК на ЮКП 
и секретар на СКЮ. Катс\ 
младежки ръководител той 
предвожда делегацията на 
СКОЮ на Четвъртия конгрес 
на Комунистическия младеж ^ 
ки Интернационал в Москва, 
Попадна в затзор въз Виена, 
развива револзционна дейност 
като емигрант, а през 1939 годи 
на, по з. дача на Партията, се 
зръща в страната,‘‘

През течението на борбата 
Кидрич стана един от най-из- 
стъкнатите орг. нкзатори на 
освободителното движение на 
словенския народ.

След окончателното оезобож 
дение на страната Кидрич е из 
бран за председател на първо
то словенско правителство, а 
от 1946 година, па все до смър 
тта си Кидрич се наимра на 
най-важните сектори з стопа» 
ското изграждане. В трудни
те дни след 1948 година, в уси 
лията на нащгта млада социа
листическа страна да се развие 
със собствени сили, зъв вели
ката борба, която водеха на, 
шите народи. Комунистическа.
та партия и другарят Тито, и 
Кидрич израстваше като тео
ретик на нашата стопанска си 
стзма и к- то чееи най-отгоро- 
'рен организатор и ръководи
тел. Той съумяваше да напра 
ви смела крачка в непозианото, 
да открие нови пътища и най- 
смелите идеи да превръща в 
Аейстзетилност.

..Развивайки нозото, Кидрич

сед;.телседател на Съюзната на 
род-ча скупщина и Александър 
Ранкозич, подпредседател на 
Републиката, и голям брой 
.жители на Белград, паметни
кът бе открит от Йован Весе- 
линоз, секретар на ЦК на ССК.

1 Опсривайки паметника и го
ворейки за резолкционното де 
ло Нг! Борис Кидрич, другарят 
Йозан Веселинов между друго 
то каза:
, ..Като непълнолетен юноша,

допринес ха 
за активирането п сътрудниче 

всички необвързани
на

стзото на 
и подобни на тях сили в борба 
та за активна: мирно съвмсст 
по съгцестпув не

н нашето социалнстичес

човс

НАШИТЕ ЗАДАЧИ

Уоворейки за предстоящите 
задачи той изтъкна, че прели от настъпилите

Съвместно съобщение за югославско- 

румънските разговори
на

може със сигурност да се ка
же че сега р зполагаме с така 
ва материална: основа и с таки 

и подготовка, кглто

граждане иа хидроенергийна и 
плават'еди а система в Гердап. 
Също т, ч<а делегациите разме
ниха мнения по международно 
то положение и най-актуални- 
те въпроси па съвременността, 
кактд и по въпросите н , меж
дународното работническо двн 
жени©

Разговорите премии. !ха в дух 
на другарство, сърдечност и 
взаимно’ разбирателство.

Двете делегации констатира
ха със задоволство, че отноше 
нпята между О. пи диетическа 
федеративна република Ютос- 
лазпя и Румънската народна 
република се развиват успеш

на СФРЮ и
секретар на Съюза 

комунисти

мото значение на подписаното 
споразуемнне на съвместно из
граждате на хидроенергийната 
и плавателна система в Гердап. 
Те -изразяват убеисдение. че из 
граждането на този голям о_ 
бект ще бъде зажен пргшг.с з -. 
стопанското развитие на двете 
страни. Изграждането на този 
обект създава нови възможмос 
ти за промишлена кооперация 
и по тясно икономическо сът
рудничество между дзете стют 
ни.

Президентът 
генерален

югосл.реките 
Йосип Броз Тито и председател 
ят на Държавния съвет к-, Ру 
мънската наридна пепублш<а 'Л 
първи секретар на Централни 
ят комитет на Румънскат.. ■, ра_ 
бот пическп партия Георге Ге- 
оргиу Деж подписаха на 30 но 
ември т. г. в Белград съвмест
но съобщение

•за опити 
С’| достатъчни за по-нататъш- 

движение
на

но безпрепятствено 
напред и че нашето социалисти 
ческо общество е зече получи 
ло своята най- необходима ма 

и с такива о- 
които са 

за по-нататъшно
тернална онова 
пити и подготовка
достатъчни 
безпрепятствено движение нап
ред и че нашето социалистиче 
ско общество е вече получило 
своята най-необходима матер-и 

база за по-нататъшно ра

за югослазско-
румъиските разг щори в което 
мржду другото се каза ч: 

време
държавните делегации иа Са 
цналистическа фелератизна ре 
публика Югосл пия -и Румъпс

В продъллсение на Съобще
нието се казва ,че двете прави 
телственн делегации са реши- 
ли да сътрудничат п:> тясно п 
на полето ло културата и в дру 
гитр области на живота 

Като се изтъква че двете стра 
ни привеств^шат

Пл па посещотшето
■длиа 
звнтие.

На базата нд бързото уве- 
линение на производството и 
производителността на труда 
растеше и личното потребле
ние на трудещите се. От 1953 

личното потребление
сключв • пето 

на Московския дог. авор за заб 
рана на ядрените опити з атмо 
сферата. Космоса 
та оценявайки го като 
на политиката на мира и мир 
п,ото съвместно

година
се увеличи над дза пъти. Днес 

" вече сг намираме в фазата 
па по-зиачктелии 
промени на структурата на ли 
чното потребление, все по-бли 
зко до типичното за индустри
алните страни и индустриално 
тр население, което значи в по 

на все по-голямв' преобла

и под вода-ние успехкачествени
Съществуване 

н като стъпка към разрешава 
пето на въпросза разоръжа
ването, двете Лелегахглц са из
тъкнали. че и СФРю и РН ое- 
\ гублпка придават изключителсока

дав.-не з потреблението на ин
дустриални стоки, .ссобеио на 
трайии потребителни блага:, ме 
бели, електрически уреди, Дру 
ги технически стоки и прочее. 
Радиото, телевизорът, електри 

печка,
машина, а в близко

същевременно водеше решител 
•на борба против всички дър- 
жавно-капит,- листически тен- 
'денции. против всики форми 
на парткуляризъм и централи
зъм, наследени от бюр кратич 
ната практика. Осъществяване 
то великите идеи на Маркс, 
Енгелс и Ленин и международ
ното работническо движение, 
идеята за работническото само

и ■ значение на създавднетл нг; 
зони на моа, без ялъе.ю и па 
кетно оръжие, в пазните обла 
сти па земното кълбо и комета 
кцрат с удоволствие, че 
'идея се приема от все по_го\- 
ям боой страни. Двете делега
ции са оценили, че превръща 
тгето на Балкан-ите 
мира. Аобросъседството и весо 
тр-вшото сътрудничество съот 
взтетзува на интересите на вс-и 
чки стпанк п народи 
част на света и са съгласни -и 
зан-тгред да полагат усилия за 
«съюествяването на такова спо 
разументае.

Н-. края з съобщението ср 
казза. че председателят на ДъП 
ж^Сзнитя съвет на Румънската 
наподна пепублика Геопге Ге_ 
опппт Деж е поканил йоезилсн 
та Т-,гго ла посети Румъния и 
че поканата е била 
удоволствие.

тази
хладилникът,ческата

пералнота 
време и автомобилът все пове
че стават нормално имущество 

множество!
Това, без съмнение, разширява 
знгчително пазара на 
промишленост и налага задъл 
Жеиието и откриза перспекти- 

па-съшествено подобр

в зона ня
домакинства,(на

нашата
от тази

Президентът Тито е президента Георге Деж -управление, създаването на ?л 
бопгически съвети, борбата за 
основите на стопанската 
•тем. върху конто се изгради

на цре

вата за
яване на техничеки. технлоги- 
чески. икономически, организа 
шюнйи й дроти методи на про 
извпдетвото Към висока ггроиз 
зодителност, масовост, кпчест- 

евтйния -,а произзедено-

■ката народна република води
ха разговори за сегашните от 
нощения между двете съседни 
страни и за перспективите н.и 
развитието на тяхното по-ната 
тъшно сътруддгичество. Меясду 
Социалистическа федеративна 
република Югославия и Ру_ 
мъ-ЧСК та наррдна република бе 
подписано споразумение за из-

но -и в дух н-; традиционното 
приятелство между двата наро
да. Важен принос з раззиван-е-, 
то на плодотворното югославс 
ко-румунско сътрудничество да 
доха приетите решения по врр 
ме н,-'. срещата на ръководите 
лите на дзете страни през 1956 
година.

Делегациите изтъкнаха голя

сис-

лемократичното участие 
денте по-впроиззодители 
'лнткческия и обществен жи
вот — това са дела. на нагиата 
революция, с конто неразр-1®' 
но е свърз то името на АРУ- 
гаря Кидрич“ — изтъкна ДРУ' 
Гарят Йован Веселнов.

во и
то.

Изтъквайки, че резултатно е 
било -и жилищното строителст приета с
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БРАТСТВО а

РАЗШИРЕН ПЛЕНУМ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА ССРН В БОСИЛЕГРАД

какво наи-много се
гражданите

Дневният печат „Политика 
и „Борба’ — както и локални 
ят вестник „Братство’’’ се раз
пространяват в тзрде скромно 
число. „Обективна” причина за 

положение е че няма ве

Състоялият се разширен пле
нум на Общинския отбор на 
Социалистическия съюз д Боси 
леград на 23 ноември, на кой
то присъствуваха и представи 
тели на обществено-полншчес 
ките и стопански организации, 
по своя характер коренно се 
различава от досега провежда 
ните.

Тоя пленум се позабази и 
разгледа всекидневните, „дреб 
ни“ проблеми на които досега 
не е обръщано сериозно вни
мание. Това са — въпросът за 
отношение на отделни органи 
обществени служби към молба 
те, жалби и представки на гра 
жданите, въпросът за разпрос
траняването на печата (успоре

ноп редпрйятие а да не гово- 
за тяхното „съобразява 

не” с нотроолешгето . 
число държат предимство ча 
с гните
дни продукт в течение на един 
ден получава няколко цени съ 
ответно с неговото търсене! А 
да не говорим затова, че някои 
от тях изобщо и не се набавя 
ват.

Именно оттук гл недсстатъч 
ното осведомяване на гражда- 
иите_трудещи се с дейността 
на отделни опганк. от икономи 
ческа културна заостаналост, 
преобладаване на провинциал
ни и еснафски схващания ще 
трябва да изходим за да разбе 
рем обективната причина —- че 
и след писмото на Изпълните 
лния комитет не се чувствуза 
коренно изменение. .

В потвърждение на това го 
ворят представени 60 жалби до 
Общинския отбор на ССРН, 
20 до транспортното предприя 
тие, над 60 до Завода на социа 
лно осигуряване, 8 до Общинс 
кого синдикално вече и нр.

Твърде интересно е да се

вмешателство и иенаказване, 
от своя страна, поражда съм
нение и недоверие в местните 
огани на самоуправление, за ко 
ето свидетелствуват жалби до 
най-зисшите. органи.

рим и Ъ това

поодавннци където е-
това
стникопроданица и граждани
те са принудени и по няколко 
часа да търсят зестиикопрода- 
вача из улиците зада вземах ве 
стник!

За разрешаане на тия зъпр'о 
си бяха приети редица аклю- 
чения между които — органи 
зиране на вътрещне контрол в 
стопанските организации, кой- 

има за задача да надгле

Значителна част от 
пада и върху синдикалните по 
дружиици, които в някои сто
пански организации и по цяла

никакво

вината

б
година не прзеждат 
събрание, а нзцяло препускат 
ръководството в ръцете на ди
ректора или ръководителя, кос 
то довежиа до субектгшни ре
шения, незачитане на колекти 
вната дума. грешки.

Неразрешаването на тия ос- 
нбвни, зесикдневнн проблеми 
ло голяма степен се отразило 
и ърху замързването на общес 
твена дейност, неннтересузане 
и недохаждаие на събрания. За 
щото на много от посочените 
въпроси м покрай няколкокра 
тио поставяне от страна 
гра,даните не е даден никакъв 
отговор.^

то ще
жда работата на секи повече 
взискателност и ефективност а 
лбите и плрдстаките на гра,да 

на молбите, жана
ВСЕКИАНЕВНИТЕ, „ДРЕБНИ” 
ПРОБЛЕМИ — ОСНОВНА ТЕ
МА НА ДИСКУСИЯТА

разреш азан ето 
ните, опраВязне на развалена
та будка, з която да се прода 
ват вестници и др.

Да допълним че тоя пленум 
— изчерпателната 
пазгорсщеността 
тостта показа, че гражданите 
живо се интересуват от всички 
зъпроси. но че различните ор 
ганмзации са лишени от разно 
обпазнет в методите а тяхноо

ПОВЕЧЕ ВЕСТНИЦИ — ПО- 
ПЪЛНА ОСВЕДОМЕНОСТ

След поднесеш!Те доклади се 
разви твърде богата дискусия, 
която показа с примери че „др 
ебнлте” проблеми имат най-го 
лямо значение, защото непо
средствено се отразяватв ърху 
жизненото равнище в семейс 
тото. Цените на един и същи 
продукти не са еднакви в от 
делни магазини дори и на ед

дискусия,.
и всеобхвана-

-Недостатъчното разпростра
няване на печата, което също 
беше тема на пленума, значи
телно се отразява зрху запозна 
ването на гражданите със зако 
нните решения, парлизите ак_ 
туални въпроси.

заинересувапе и рганизггоане.
Ст. Николов

Сшашушише на Югославскише общини — 

Новели на гражданите
зането, снабдяването, комунал 
ните дейности, просветната по 
литика и пр. Стопанските пла
нове нао бщината се базират 
на плановете на трудовите ор
ганизации, като при това общи 
нските органи съгласуват тези 
планове и дават насоки на тру 
ловите организации за утвърж 
дазане на плановите пропор- 
Ции. Общгшските планове оба
че не задължават тру дозите о 
рганизацди по отношение тех
нологията и организацията на 
труда, нито пък в редица дру 
гн въпроси, с което би се накъ 
рнявало правото на органите 
на самоуправлението да взимат 
самостоятелно своите решения 
съгласно потребите и желание
то на членовете на колектива. 
Всички вътрешни отношения в 
трудовите организации ще Се у 
редят с техните статути, конто 
също така се подготвят и ще 
бъдат приети след общинските 
статути.

Общинските статути, като ос 
нозни документи за уреждане 
на! обществено—икономически 
те отношения в комуната, раз 
глеждат и редица други въпро 
си, каквито са данъчната и кре 
дигната политика, обществени 
те мерила в разпределението к 
надзорът над разпределението, 
отчетността и контролът над 
цените, заемането на работната 
ръка и прочее.

От всичко това произлиза, че 
общинските статути ще бъдат 
в истинския смисъл на думата 
повели на гражданите, в конто 
се конкретизират1 и прилагат 
на практшеа конституционшгте 
принципи, за ко1йр по в рем а 
на приемането на Костнтунцня 
та се определиха всичките гра 
ждани на Югославия.

Какви права ще се обезпечат 
гражданите с общинските

До месеЧ април идната годи 
на всички общини в Югосла
вия трябва да издадат свои 
нози статути, в които съглас
но с новата Конституция, тряб 
ва да уточнят всичко онова, ко 
ето в Конституцията е поставе 
но само като обща насока и 
принцип.

В работата по изготвянето на 
тези „малки конституции” ве
че цяла година са заети спе
циални общински комисии, Съ 
кхзната организация на югос
лавските градове, обществено- 
политическите организации ре 
днца общини са вече изработи 
ли предзарнтелннте проекти и 
са ги представили за разглеж
дане на местните органи и гра • 
жданстзото.

Общинските статути по мно
го неща, особено по своята 
всеобхватностя и съдържание 
представлязат една новина и 
основен документ за предстоя 
щия стопански, обществен и 
политически развой на общи
ните. Между другото, в тях ще 
се определят по-конкретио пра 
вата. и задълженията на об
щинските скупщини и па дру 
гите местни органи, ще се уре 
Лят отношенията на трудовите 
организации, на оргашгте на 
самоуправлението в комуната, 
ще се пормулнрат по-определе 
но всички въпроси, конто се 
отнасят до работата и развити 
ето на слу.бите и институции 
те на културно-битовото равни 
ще. каквито са жилищното н 
комуналното 
снабдяването, здравеопазване
то 'я социалната защита, обра
зованието. просветата и култу 
рата. За особено важни се ечи 
таг ония Р^поредби, с които 
па населението ще се гаранти 
рат* широки въкможности за. 
лично участие в разрешаване 
то на въпросите, които са ог 
жизнен интерес за всички жи 
тели на дадена община.

на
статути?

Практически, всеки гражда
нин., без оглед на неговата фуи 
кция з оощесгвото, ще има 
преди всичко право да оъДе ос 
ведомен за венчкие рабоги в 
общината, които го интересу
ват. Например как. и за какви 
цели се изразходват фондовете, 
как работят търговските и гоо 
тнлннчарско-хотелиерските за 
веления как, работят училища 
та, здравните и просветни ин
ституции и пр. Във всичко то 
ва ще 'имат възможност да рс 
шазат и пряко чрез оргашгте 
на общественото самоуправло 
ние, събранията па избиратели 
ге и ресереидума. На такива 
Събрания гражданите ще кон 
говскнте предприятия обезпеча 
тролират например дали тър-1 
ват нормално снабдяване на на 
селението с производения за о 
желнсвпо потребление — хляб. 
месо, мляко* плодове, зеленчу 
ци. Също така, ма такива Съб 
раиия гражданите ще се изказ 
ват дали с разполагаемите среЛ 
ства ще се строи училище и 
лн път, или ще се основават 
библиотеки, или нови здравни 
заведения, дали ще се използ 
ват за подобряване на градския 
превоз. Статутите изхождат от 
това. че човекът-производител, 
гражданинът ма дадена комч 
па, е управляващ във всичк1* 
съвместни вътшоси на жизотя 
■и труда в една такава общнос-

Взаимните отношения на 
предприятията и отношенията 
между местните органи и тру
довите организации заемат съ 
що така забележително място 
в статутите. Статутите опреде
лят задълженията на общини 
те в основаването на предприя 
тията и начина на тяхното уча 
стие в разрешаването на съв
местните проблеми з оббразо- 
Цани ето на кадрите, здравеопаз

спрем върху онова, на което 
най много се жалят граждани

за осведомеността надно
гражданите, и задачите на Со 
циалистическия съюз в това от 
ношение.

За отношението на отделни 
органи и обществени служби 
към жалбите, молбите и пред
ставките на гражданите подне 
се доклад СИМА ЙОВАНОВИЧ 
който се спря върху направе
ните пропуски, грешки, непра
вия ности.

Бързото обществено разви
тие създава благоприятна поч
ва за раждане на редица сла
бости (бюрократически отноше 
ния. протекция и връзки, фами 
лиарност, оглушки към жалби 
те), неправилност и цр.

те.
Изказано посредством данни 

те — имуществено-правния въ 
прос, 20 за неправилни реше
ния при даване на отказ, 20 — 
за записване в училище, 20— за 
нехумано отношение на коиду 
ктьорите към пътниците и пр.

Най-чсстз гражданите осно
вателно се жалят — около 60 
исалби положително са реше ни 
■във връзка с получазане на де 
тски добавъчни. Но има слу
чаи, когато неоггравдателно и 
тенденциозно поставят жалби 
те — около 20 души търсят по 
мощта на обществеио-плитичо 
ските организации за запиеза- 
не в пети клас.

Не 'изостават и въпроса за 
местния самодопринос (на кой 
то и до днес не е отговорен!), 
цените на продуктите и инду- 
стрилни стоки в търговските 
магазини, сиабдяаието. хигиен
ната з града, превозваме па пъ 
тници и багаж и пр. и пД

стррмтелсгво,

За съществуването на голямо 
винатачисло неправилност 

лежи в отделни отговорни ръ 
ковдители, които се мешат в 
рабтата на отдетлии органи и 
служби
..компетентни“ решения. Макар 
че е установена такава грешка 
най-често (поради фамилиар- 
носг. протекции, връзки и пр.) 

такива

сами греша и дават

ръководителисрещу
не се превземат и прилагат ни_ 
каки наказателни метен. (Из_

поиложени лисниключенип 
плинни няказиния на отделни
коплчктьори за некоректно ог 
ношение км пътниците). Това
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Съвещание на Общинския ошбор па ССРН в Бабушница

За някои нови задачи 

на членовете на ССРНМалки и 

големи деца
След IIпредставлението 

безпорядък учениците от сс 
ло X. тършали по обратен 
път. По-слабите (нлколко на 
брои)
Жслюнак Другите продъл

жили пътя. По снежна ппс- 
лпна и стУД децата пърпилн 
към село X. Първите, които 
пристигнали заобиколили пе

Похвално е, че преподава 
телите от основното осмокла 
сно училище в село X. са се 
сетили да водят учениците 
па како. Още повече — да 
видят героичпата епопея ма 
нашата Народоосвободитслна 
вошга „Козара”. Обаче (как 
трябва да стане това. Дали 
както тс са направили?

замъркпали над с.

чките.
Родителите ма оставалите 

обаче останали в тревога ка 
то чули, че децата си идат 
сами. И веднага някои роди 
тели взели фенери н тръгна
ли да срещнат премързпалн 
те деца...

Жертви от тази нспромш 
елена акция няма.

Обаче — поука има. Дали 
утре родителите Ще пуснат 
децата си да ги водят учите 
лиТе на екскурзия, кино или 
театър?

Дали за тази безотговорна 
постъпка трябва някой .„ца 
поднесе отчет”?!

Жителите на село X. и ос
таналите села, чиите деца у- 
чат в тази осмолетка са си 
взели на бележка този слу
чай . ..

Тази есен времето с лошо, 
а село X. е отдалечено отДи 
митровград повече от 15 ки
лометра. Това обаче пропада 
вателите не взеха

учетщите от четвърто
предвид

и —
отделе!ше до осмн клас по
ведоха на кино в града.

Хубаво ги завели в града. 
На кино,

Децата били възли гени от 
„Козара”.

Когато трябвало да се вър 
нат назад — много от тях до 
Ж1ГВЯЛН малка надница за 
страх”! Никой от преподава
телите не тръгнал с тях да 
ги заведе обратно. А между 
учетщите имало и четвърто 
целенци, много от които за пр 
ъв път идват в града, и пезпа 
ят пътя ...

*
М. АНДОНОВ БАБУШНИЦА

даЗадача на тези секции е 
мобилизират гражданите и спе 
циаллстите за разрешаване на 
текущите въпроси. Очаква се, 
че правниците, 
агрономите л лекарите ще да
ват необходимите-съвети на гра

Тези дни в Бабушница 
проведе съвещание с председа 
телите, секретарите и касиери 
те на отборите, местните общ
ности, изпълнителния отбор л 
комисиите на Общинският от
бор на ССРН. На съвещанието 
присъствузаха и подпредседа
телят на Околийския отбор на 
ССРН в Ниш Браннслав Павла 
вич и членът на Изпълнител
ния отбор на Околийския от
бор Степан Степанозич. В рази 
егеванията Браннслав Павлович 
подчерта, че ССРН в Бабушни 
чка община е иамертгл правил 
но съдържание на работата и 
че организацията е постигнала 
забележителни резултати.

Като предстояща, нова зада
ча съвещанието постави Социа

дистическият съюз да включи _ 
в работата и останалите общес 
гзени организации, особено ор 
гамите на общественото управ 
ление
събранията на избирателите, 
мировите вечета итн. Изтъкна 
се, че тези организации досега 
са постигнали забележителни 
резултати.

В разискванията се изтъкна 
■и необходимостта от формира
не на секции з Центрите на об 
щините като например в Бабуш 
ница секция за култура и раз
влечение, секция за овощарст
во въз Велико Бонице, секция 
за животновъдство з Стрелие, 
а в Звонцл секция за културно- 
просветна работа.

се

икономистите,общности.местните

жданите.

Момир Потич

Неоправдани печалби
Земеделските кооперации „Нишава”, Поганово и Трънско 

Одоровцн набавили чрез „Житопромет’’ от Пирот царевица от 
миналогодишна реколта, а продавали я по цени от тази година. 
По този начин незаконно те ..припечелили” по 4—6 динара по 
килограм.

Дали тази „дребна печалбица” ще остане в техния джоб 
ще се види наскоро. ••
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Двадесет години ош Второто заседвние на АВНОЮ предложи да седнеме. Наблюда
вах го няколко мига и правех 
сравнение как изглежда сега и 
какъв беше през юли. когато се 
разделихме на Милан планина, 
край Власентща. Мършав е и 
блед: По всичко личи, 
ден и по-годяма част от ноща 
прекарва край тази маса, в не
хигиеничната барака.

Т И Т О :

на Югославия. С това се откри 
ха нови въпроси: кои личности 
да влезат в правителството и 
кои министерски длъжности да 
поемат. Трябваше да се създаде 
правителство на Народния Фр
онт. Затова и във временното 
правителство и в 
на АВНОЮ. като най-вихни по 
литичеекц представителства на 
югославските народи, бяха за
стъпени гражданските полити
чески партии и Югославската 
комунистическа партия.

На тези заседания се говоре
ше и за това какво трябва да бъ 
де държавното устройство. Не 
можехме да провъзгласим съз
даването на Република заще/го 
би изложили на опасност всич 
ки придобивки от тригодишна
та тежка и кървава война. Зна* 
чи тогава най-добро и най-въз 
приемчиво и за нашите и за ме 
ждународните схващания беше 
федеративното, демократично у 
стройство на Югославия. А ко
гато войната завърши югослав
ските народи на общите избори 

Учередителната скупщина 
свободно ще изразя своята воля 
за държавното устройство. Взе 
тите решения на Второто засе
дание на АВНОЮ в Яйце Са ис 
торически документи и на вси 
чкн известни. На Второто засе
дание бе устроено в оня после
ден час, косато трябваше да се 
съобщи на целия 
става в Югославия. Силната и 
крепка воля, съгласие, братство 
то и единството на югославски, 
те народи^ бяха оня непровер- 
жим и най-силен фактор за съ 
здаваието на нова Югославия — 
братска общност на равноправ
ни народи, устроена върху фе
деративни. демократични осно
ви.

ИЗКАЗВАНИЯ НА ДЕЛЕГАТИТЕ 

ЗА 3АСЕДАНЕТО В ЯЙЦЕ
че цял

Президиума

до да тръгне с мене. Когато вле 
знахме в барката намерихме 
Тито загрижен. възбуден. Пред 
ложи ни цигари и кафе. Седна 
хме, а той се разхожда из стая 
та без да каже пито дума. Вне 
запно спря и едвам полугласно 
ми каза: „Драги другарю Рибар, 
макар че ми е много трудно, но 
трябва да ти кажа, че днес Ло 
ла загина на Гламочкотд поле, 
улучен от неприятелска бомба”... 
Когато го замолих да извика 
Юрица, той ми каза ,,И Юрица 
загина”.

От Титовата барака минаха в 
съседната сграда ка основното 
училище, където председател- 
ствувах на заседанието иа под- 
готовителния отбор, разширен с 
делегати От всички републики, 
а другаря Моша докладваше по 
всички предложения намиращи 
Се на дневния ред на заседани
ето. Заседанието на отбора про 
дължи до късно през нощта, за 
щото всички делегати поставя
ха въпроси и търсеха обясне
ния. А преди това заседание с 
делегатите водиха разговор с 
Тито и Кардел. На другия ден 
вечерта започна заседанието на 
АВНОЮ и трая цяла нощ. зна 
чи на 29. ноември когато бяха 
приети историческите решения 
Представитлите мислеха, че аз 
няма да ръководя със заседа
нието и бяха изненадени, кога
то аз открих заседанието и да
дох отчет за работата на Из
пълнителният отбор. И накрая, 
кат0 новоизбран председател, 
закривайки заседанието, отново 
говорих. Освен това в течение 
на заседанието, най-активно у-

ДОКТОР ИВАН РИБАР: Ко 
гато се завърнаха от Второто за 
седание на ЗАВНОХ от другаря 
Тито получих писмо, с което ми 
съобщава веднага да тръгна за 
Яйце, за да мога да учасгзувам,в' 
подготовките на материалите за 
Второто заседание на АВНОЮ. 
В Яйце стигнахме в мрак Оти
дох в една барака, където се на 
мираше работната стая на Ти
то. Там намерих Лола и всич 
ки останали другари от Върхов 
ния щаб. а между тях Кардел 
и Моша, които изработваха про 
е ктодекл ар,а ция. проекто-резо- 
люция и други матерняли за 
дневния ред на заседанието. Вто 
рия ден след пристигането ни 
започнах да работя с тях върху 
окончателната редакция на ма 
териалите. Аз трябваше отдел
но да подготвя отчет за работа 
та На Изпълнителния отбоо на 
АВНОЮ. избран на Първото за 
седание е Бихач. Когато на 27. 
подир обед готвех отчета в ста
ята си, при мене дойде куриер 
от другаря Тито, който ме из 
вика да отида веднага при не
го. Казах на Владо Зечевнч, с 
когото заедно квартирувахме, че 
тази спешна поръка ме възбуди 
и че ще се потвърдят лошите 
ттредчуетвия. конто ме обезпоко 
яваха из целия път от Лика. 
Той се опита да ме успокои, че 
Тито вероятно ме вика заради 
нашата обиколка на Хърват
ско приморие и остров Кърк 
която направихме след капиту 

на Италия Тогавашни

частвувах в работата, необходи 
ма за' вземане на решения. Как 
мдна заседанието-тоза с думи не 
може да се опише. И днес в у 
шите иа всички живи предста 
вителц звучат прекрасните и у 
бедите лни Титови думи.

ТРЯБВА ДА КАЖЕМ ОТКРИ- 
ВЕНО. ЧЕ СЪЗДАВАМЕ 

НОВА ДЪРЖАВА

Аз му отговорих, че другар
ят Марко ни каза за заседание 
то на АВНОЮ. След това дру 
гарят Тито ни каза, че са изви 
кани делегати от всички краи
ща иа Югославия и че на това 
заседание ще бъде образувана 
наша нова държава. АВНОЮ 
ще бъде провъзгласен за върхо 
вно законодателно и изпълител 
но тяло. Ще бъде избран Нацио 
нален комитет, който ще изпъл 
иява ролята на правителство- То 
в а ще бъде равносметка с пре- 
дателско емигрантско прави
телство и монархията.

— Това трябваше и по-рано 
да направим, но сега е последен 
час. Трябва и на народа и на 
съюзниците да кажем за какво 
се борим и за какво понасяме 
толкова жертви. Трябва откри- 
вено да кажем, че създаваме но 
ва държава 
федеративна Югославия-

11ЛАДА ЗЕЧЕВИЧ:

ДА СЕ СЪЗДАДЕ НОВА ЮГО
СЛАВИЯ — БРАТСКА ОБ
ЩНОСТ НА РАВНОПРАВНИ 
НАРОДИ

В навечерието на заседанието 
на АВНОЮ на подготовителни 
те решения. Разискваше се и 
за създаването на временно пра 
вителство — Национален коми 
тет на Народното освобождение

РОДОЛЮБ ЧОЛАКОВИЧ: 
РАБОТНАТА БАРАКА 
НА ДРУГАРЯ ТИТО

Върховният щаб е поместен 
под самите стени на крепостта 
в Яйце. На малкоо плато меж
ду Медвед-кула и къщата 
Сурич са построени две бараки 
от борови дъски

на

покрити с 
черна накатраиена хартия. В е 
дна от тези бараки е работната 
стая на другаря Тито. в която 
той зад една преграда нощува 
на железен войнишки креват. 
Понякога той нощуваше в къ
щата на Еурич. старинна боене 
нека къща „на два етажа”, Ти
товата спалня се намираше на 
„първия етаж докато в призе
мието в две стаи бяха работни
те помещения на другаря Мар-

за

сйят какво
демократична ико.

Когато с Марко и Авдо Хума 
влезнах при другаря Тито, той 
седеше край една по-дълга ма
са. задълбочен в четене на ня
какъв доклад. Масата беше по 
крита с карти и хартия, а зад 
гърб му. на стената, се намира
ше голяма карта на Югославия- 
Когато влезнахме, той свали о- 
чилата. повдигна глава и смеей С решението за създаване на 

пълноправен временен парла
мент — АВНОЮ и югославско
правителство — Национален ко 
митет — бяха създадени здра
ви основи на нова Югославия.

ки се каза:
— А. пристигнахте!
Стана, ръкува се е нас и пак 

се върна край масата, като ни

ладията
ят генерален секретар на ск_х 

забележка за тазини направи 
обиколка. Помолих другаря Вла



БРАТСТВО

ПЪТЕПИСНИ БЕЛЕЖКИ

ЛЕГЕНДИ-ИСТИНИ
Търнско Одорозци, ноември 1963 ли нападнати от калугерите и 

изоити. Останало самавсички
едно кученце — казва легенда 
Та — което отпътувало в мари 
град, злезло в одаята на сул
тана и с-ьоощило за нещастието 
а Т. Одорозци,.

Веднага турците тьргват към 
Търнско Одоровцл и тук прис
тигнали на Ьелигден, когато на 
манастира бил голям събор. 
Тук били л стари и млади от1 
Одоровци и съседните села. В 
трва време една сврака се из 
дигнала н-д събора и пуснала 

навуща. Една девойка 
коит-о били недалеч

'.дес сме в Трънско Одоров 
пи. Сел’о. което има 
ло 170 домакинства 

нс» от най-голямите в Димит
ровградска комуна. Къщите му 
са разпръснати''край р/гка Ер 
ма и приветливо мамят очите 
на зрителите. Нужни са часове, 
за да се обходят всички мах.-- 
ли. а кой знае колко е нужно 
да се види поялат;, мера на се
лото. И все пак селото живе^

д Ьбраза на българкеяя цар 
■Крум. 3& старата черква з се
лото казват, че е разрушена от 
турците. Днес легендата, з ко 
■ято предполагг дг има много- ис
тина се разказва от поколение 
на поокление...

Ето тази легенда. . .
На мястото, къдеггр сега се 

намира черквата, е .съществу-.' 
вала стара черква, много по- 

ката едно Цяло. Редовно провено голяма, с огромен двор и мно-

'■ -~****«^ ....око 
— ед

червени 
и момче,
от събора забелязали пристига 
него на турците. Побърз. ди да 
съобщЯт на хората, но турци- 

Нападналите били пр бързи, 
хората Всички бягали в черк
вата. Но турците -и тук влезна 
ЛЯ и всички избили.

тайните скрити в скаЗа викаш ще остават пе разкрити
„Селище’’ край село Искровци. Намерените

тук в далечното ис-
о *•> лмте на местността 

останки от керамика само напомнят, че и 
торическо минало е съществувало селище

За такова съдържание на ле 
влияние и фан 

има^зндата е. имала 
п зията на хората, ио тук 
и много истини. През 193Й годи 
на хората намериха много кос 
ти в черквата. Цели скелети на 
хора збити един ло друг напом 
няха за някое нещастие, което 
е сполетяло хората в черквата. 
И намерените пари говорят за 
произхода яа черквата.

‘— Да — продължи разказа 
■и моят ба

или пякаква кре
пост?

си бай-Димитър,
с жертва на намерени па

ри край черквата. През 1938 
година- и той намерил някакви 
пари и страхувайки се от не- 
итгстие и болест, не -искал да 
каже на никого за тези пари. 
Едвам кегато оеше на смъртно 

потърси свещеник. Дове- 
Оимеон. Само той знае

ща е

легло
д;\ч поп
къде е скрил баща ми намерел

самогогге П'!ри. Аз намерих
монети в джоба на бащадве

ми. С една го погреоахме, а ед 
на! дадох на сестра ми.

Легендите за Трънско . Одо- 
ровци и мин,- лотц

стават предмет на изслед 
Учениците от срмоклас-

на селото щкКрай с. Т. Одоровци вече 
ване.
■ното училище и преподавате
лите първи се нагърбиха с та
зи важна задача Малката ар
хеологическа ебцрка и първи
те лекции за с(елото осветляват 
на подрастващото 
живота на миналите пзсолеиия 
в долината на Ерма.. .

Та стаи. От левия бряг на ре
ката ИМ;До огромни постройки, 
в които живели 70 калугери. Ед 
на нощ на път към Звонци и 
Бабушница в местността Лози 
ще и Селище останали да пре- 
нощуват група турци. През но 
щп ^ когато турците 
уморени от далечния път. би-

д;^г свои конференции, договар, 
Ъза се разрешаване на пробле
мите в селото. Казаха ни, ч?з 
вчера тук била проведена голя 
мр трдуиза акция за прокарва 
не на пътя от Т. Одорозци до 
Звонска баня. Прекратяване на 
движението по ж. п. линията- 
загрижи одоровчани. Без влак 
чета те просто не могат А;, за
мислят своя живот. Затова мно 
го ое зарадваха жителите на се 
лото, че са предприети мерки 
за изгражд: рте на път из доля 
ната на Ерма. Тази зима може 
би ще оъде най-трудната. Коз 
пераЦИяТ; предприема Мерки да 
снабди селото с най-необходи
ми стоки. В това направление 
работят всички одоровчани...

— При нс — каза Димитър 
Киров — Акълията — животът 
е труден -и весел. Историята Н;, 
селото ни е изпълнена с преда
ния на един живот, който не е 
достатъчно проучен. ...

Някои села от Димитровградско нямат достатъчно 
за пиене. Но случаят о Радейна в някои месец от годината Д©й- 
стшшелно забринява. Затова селяните със специални съдове— 
цистерни се запасяват с вода.

вода

поколение

засапли.
Богдан НИКОЛОВ

>■* — * тП
4.Горнокриводолско „Каде“ ,-*кС

Един час ход от Горни Кри
водол. на самия върх на хъл
ма ..Градище” се намират оСган 
ки на някогашна крепост, коя
то местното население нарича 
.,Кале”. Пътя води из тясната 
долина на планинската река 
от самото сло, след това из пра 
страните ливади на Стара пла
нина по пътека до самия връх 
на „Градище”.

Скалите е отдавна покрила 
земя, почти кръгла площ с ди
аметър от 50 метра малко повг 
дигната — това е всичко, което 
говори за съществуването па 
крепостта. От северната страна 
на стената още се познават ка
мъни повързаии с малтер. Ни
кой не се с опитал да разкопае 
за да види какво се крие под 
тънкия слой на земята...

А сто какво казва легендата. 
Укреплението построили Лати- 
ни за съкровище на среброто 
и златото, косо копаели в Ста 
ра планина на „Сребръиа гла
ва’’. Тук работили и жени , и 
мъже, и стари, и млади. Една 
жена пазила по десетина деца, 
а останалите работили. А кога 
то пристигнали турците, рудни 
чарите се затворили в крепос
тта с богатството, което имали. 
Необикновено удобното положе 
ние на крепостта им дало въз
можност да се отбраняват. Об
кръжението щяло да продъл
жи много време, ако турците 
не се послужили с измама. Тс 
знали, че единственият начин, 
с който ще ги принудят да се 
ггредадат с да им прекъснат во 
дата. Те насилили една баба от 
селото да им каже откъде с до 
карала водата в крепостта. Дъл 
го време бабата нищо не им ка

зала. а след това им открила 
тайната. Но тя не казала място 
то. но гц упътила да поведат е 
дин катър който три дни не е 
пил. вода, и там. където той 
спре, да копаят. Турците така 
и направили. След това брани
телите били принудени да налу 
снат крепостта. Направили то
ва чрез скрит изход, който след 
това затворили със земя.

На едно място което и днес 
се познава, хората изкопали 
плуг. тръби от змя, които слу
жили за водопровод.

Въпрос е, колко има в това 
истина. Това се пренася от по 
колепие на поколение. Но всс 
пак нужно да се знае кой и 
кога е изградил тази крепост?

Георги Антов

/
•«* о

Двамата братя Марко и Ма- 
рйнка аг село Костур, Пиротс 

избягали тук през зг)гме на 
турАжото робстйД защото ня- 
мати пари да си платят данък; „ 
Избягали през Влащка плали 
на я пристигнали в долинатт. 
на Ерма. Видяли, че тук могат 
да се скриват и да работят. На 
правили си къщи от бусРни — 
„бусеници” и з. почнали нов жи 
вот

ко
Торена около село Сенокос позволява да с© използват, 

само такива малки коли — колесар — за прекарване па тор на 
нивите по склоновете па Стара планина.

ва, или правят оглушки 
сами не съзнават колко голяма 
щта нанасят на стопанството в 
Боса гле градско...

Днес, за кланицата може да 
кажем, че е в плачевно, състо 
яние. Сдщпгсто подлежи на раз 
рушаване, железата на ръждя
сваме... А от бездействието 
ония, които са общетвено отго
ворни излиза, 
кланица ще доживее същата у 
част, какт оиа времето си фаб
риката за конфктюр ие марма
лад, в чито сдание трябва да се 
направи кланицата.
НЕШКО 2 12

Тоя път ще отпрвнм въпдос 
до компетентните

катоЗАБРАВЕНИ
В тази легенда има и мн.до 

истина Бабата на нашия събе 
седник бай-Димитър умряла 
през 1903 година н;1 117 голини. 
Когато тя се родяла селото и- 
мало цЛхгг къщи. Значи днеш 
но тъпнеко Од ровци води сво 
ето начало Някъде от средата 
яа 18 зае

Но архиологическите изкопи 
гов> рят, че тук е имало сели- 
щг по рано.

На път^т за Искровци недалеч 
от устието на Блатьшнииа в 
Ерма се намира черквата св. 
Йован Бил обет,; Край п аи че_ 
Ркв.-, се намират стени от някоя 
по-стара черква, а иад вратите 
на черкв: гга налггяс на старо
славянски език Поез 1938 голи 
па. при изграждане ня новата 
черква, бяха намерени пари а

Още дума, две за комуналната 

кланица в Босилеград
на

Макар че работите около до- 
граждането на комуналната 
кланица в Босилеград отдавна 
са приведени към края — ней
ното пускано в действие все » 
ще стои под въпросителен знак 
Тази въпросителна изниква аг 
бездействието на ония, които 
строят кланицата, от тяхното 
протакане и незаинтересова
ност зц дограждапето й.

Всъщност какво е още потре 
бно и кланицата; да бъде цапъл 
ио способна за работа.

Веднага ще отговорим, че

става дума за певнаелне иа о- 
Ще един милион от страна 
земеделската кооперация в Дол 
но Тлъммн, с 
трябва да сс оборудн кланица -

че комуналнатагга

които средства

та.
Ние няма да говорим за пол

зата от нейното изграждане, за
щото вече писахме в ,,Братст
во” № 90 за това .Няма д аго- 
ворим и за матрмалните щети, 
защото по_късио писахме още 
един пъл.

Изглежда, че отговорните дру 
гари или не искот да чуят то-

какво ми
слят да превзмат, за д аускор- 
ят доизграждането и ще потър 
сят ли най-сстна отговорност. 
Защото става дума за обществе 
ни средства, които никак 
смеят да сс прахсват.

но



БРАТСТВО6

ПЪТЕПИСНИ ЗАПИСКИ ОТ БЪЛГАРИЯ ИК:;т:
Щ- :

КОПРИВЩИЦА ГРАД-МУЗЕИ
(2) Пише: Марин МЛАДЕНОВ

■големите градове.' В гада тези, 
■търговци п еспапи станали по 
сит ели ла новия жнв-[г, и;„ по 
рата просвета, на национално
то) осъзнаване па българското 
възраждане с една дума. Гра
дът се ползвал със специални, 
привилегии, Копрг.вщспцп през 
турско роОтсво могли да яздат 
коне и да .юсят оръжие, а ту 
реката пласт в града сп. днала 
на един мюдюртшп и няколко 
заптиета. Копривщица, Ос иолз 
вала с една своеобразна а-вто- 
н. Лшя през време па робство-

Ксипривщ.ща, този СТ;рШ1СН 
град с калдърмеми улички от 
двете страни па река Пополка, 
с приказна околност, този град 
V—скътен в пай-вне л<ат;.| кот- 
Ло.псоса па Средна гора. отда
лечен дори н днес от другите 
селища, този град станал люл 
Ка нц българското възражда- 
не — с. наистина един от най- 
прпмамливите днес. турпетичее 
ко-истсрическн обекти в Бълга 
рия. Посещават го българи и 
чужденци, любители и на при- 
роадта, и и;! културната исто
рия. на революционното и пзо 
бпг-Ч героично минало, защото 
гои з пълния смисъл па дума- 
ра е град-музей и като такъи 
р официално фигурпр , от 1962 
година В по-малки физически 
«лаещаби (но не и лухошю-иде 
й-ти) той може да се сравни: 
с нашия Ауброви-ик. За разгло 
^клането и запози Нането с та 
(къв гр‘-д никак не е дгстатъ- 
Чен едни ден, а една седмица^ 
•дори и месец, затпото там вся- 
ка къща е музей, ,-) 'зсяка мес- 
птюст-исторня.
, Градецът има Дирекция :,а 
музеите и опитни екскурзово
ди, които след като ни снабди 
да с карти на града (с означе
ни обектл-музен) — ни запоз
наха с града и през това вре
ме разк. заха много интересни 
нетна. Това всъщласт бяха съ
щински лекции по българска 
йргорня, литература, култура, 
просвета, архитектура, грхеола 
отня и какво ли не...

Копризщяца се намира 1а 
1060 м, надморско равнище (п-л 
линията Дубровник—Бургас) и 
тгм 'е прохладно и през авгус 
довските дни, особено зечерло 
време Това го разбраха онези 
колеги, които на този излет 
(тръгнаха по риза и в летни са 
медали! Разправят, че през зи_ 
>ле разказаха много интересни 
няма бури тъй като градът е з 
котл-влна. Останките от мина
лото (калета, тракийска ке,па
латка и други елементи н,-| дре 
вна култура) гозорят че в бли 
зката околност на Копривщи
ца е имало селища .ще през 
време на траките л римляните' 
Сегашният горд се яЗява мно
го по-късно, главло през турс- 
кс*го робстзо. Иречек споме
нава, ч<г през 1819 година гра
дът е имал до 1000 къщи. Раз 
цвет градът достига през епо
хата нг| Възраждането (окздо 
Кримската война гргдеца дос
тига до 12.000 жители). След о_ 
свобождението запада л диес и 
ма около 3.500 жители Отнача 
до е бил селище на овчари, а 
после и на абаджии, керванд- 
жяи, залатчии. бегдикчни (хо- 
ратг„ кецто събирали десятъки 
от стадлта по Цяла европейска 
Турция), джелетти (хора, които 
събирали овни по Цяла Бълга 
рия, Македония и Сърбия, уго 
яв-^и ги туки и карали посл<а 
За Турция), търгдрци и чорба
джии Стадата на копрившенци 
црез 18 век достигали до 120.000 
овце. 20.000 еДъР добитък и 
2.000 коня, а производството, 
и а абаджийски изделия (.аби, 
нцгури, терлици, чор ри тт р.) 
— до 250 000 оки годишно. Бла 
госъстоя1тлето на коггривщен- 
ци било завидно за с,нова з]9&_ 
ме, културата и писмеността 
им били на завидно равнище^ 
Като търговци пътув.-ди мног 
за империят,- и вън от нея, та 
сл\'д завъРщането си дома ст
роели големи и хубави къщи 
и подражавали на живота и-

Копривщица
Догааовата ,72" 

къта 1815 г.

то
През 1822 г, възниквало пър 

вото училище с даскали Ннко 
хаджи Геро Добрознч Му 
(познат като хаджи Генчо

с половиата 
от по-новата българска поли
тическа 'л културна история.

да ос запознаешпознаеш с, К.привщиац и ией 
ните паметници (само 55 офи
циално оформени паметниц-му 
вей), с нейните исторически 
местности, това значи вкратце

този гол ям българкси лирик, 
действува тв-ьрле живо и впе- 
ч; ул-ителио!. В тази среда чо
век неволно срича 
па поета, а особено! онова — 
Да се завърнеш в бащината

къща.
когуто вечерта смирено гасне 
и тихи пазви тиха пощ

л.( И 
тек
а Кап, реловата повест „Бълга
ри от старо вр|гме!'‘) През 1837 
)!\)Д1II1 а бС1ЛО открито 
(взаимно училище в България 
риел Габровското, а през 1846 
■(е помощта на завърналия се 
иг Русия млад киюкозник На 
йден Ге.ров-асопривщеиец) би
ло открито първото в Бълга- 
рия народно класно училище, 
а през 1850 г. училище за деви 
ци. В Копривщица се формира 
прчез 1869 година и народно чи 
талище-разсадник па просвета 
м революционните идеи, деен 
член на козто е бил Тодор Каб 
лешк.да. Даже първото оългар 
ско женско д-в.' е основано в 
тези град пр,ез 1871 г. По това 
време града има и апотека и 
двама лекари.

стиховете (В следващия брой: РИЛ
СКИЯТ МАНАСТИР)

В1\ ДОО

НЯКОЛКО ДУМИ ЗА СВЕТОЗАР 

МАРКОВИ Ч БАЙ ЦЕКО 

ВОЙВОДА И ДРУГИ

разгръща
да приласкае скръбни и

нещастни.
В къщата е зъстановенг. об 

становката, пр-л кдято е живял 
поетът, събрани са всички не
гови стихотворения и преводи. 
Недалеч, над града е и гро
бът И,а поета с един скромен 
но покъртителен паметник: се 
днала майка загрижено чука. 
да се. завърне нейният син.

вит и хубав. С нае беше още и 
българинът бай Цеко, който из 
бягал от турските насилия и 
тук получаваше парична по
мощ от сръбската държава. 
Той имал няколко другари,, с 
които нападал турците. Те го 
мъчели. Кожата на шията му 
беше все олюпена. Когато го 
мъчили, сипвали на главата му 
врела вода. Освен него е нас 
беше и българинът Никола Пъ 
рванов, отличен ученик, по-кгь- 
сно учител в Лом паланка, къ- 
дето и умря. Госпожа Манда 
го държеше при себе си като 
свой питомец, а Също така и е 
дно момиче — Мария, която по 
късно се омъжи и беше учител 
ка. а в последно време пенси- 
снерка.”

в Голямото„Когато учехме 
училище — записал Пая Миха 
илевич, откъдето е взет и този 
извод, — Светозар Маркович. 
учеше в Техническия факул
тет. В този факултет бяха 4—5 
души. Между тях беше и Вука 
шиц Петрович, който по,късн° 
напусна тоя факултет и се пре 
хвърли на право. С гях беше 
и покойният Люба Мутавджич 
ст Крушевац. Аз учех на Пра
вни факутет. Живеехме заедно 
при една стара жена. госпожа 
Манда. в оня тесен сокак меж 
ду английското консулство и 
Музея. Тая госпожа беше ст 
Войводина и години наред при 
емаше ученици на квартирува- 
не. като по тоя начин се издър 
жаше. При нея живя 5—6 го
дини. Плащах всичко 4 дуката, 
В къщата на Таса Терзибашич, 
срещу Държавната печатшща. 
където бях и аз. се намираше

В Копривщица 'е л родната 
къща нг НайДел Геров, на Ка 
блешков, Бенковски и на реди 
Ца други бълг грекл личности 
от културната, и политическата 
истсрияч

Копривщенските къгци (а осо 
бено Меджаровата, Осленкова- 
та, Десьовската и др.) говорят 
за старата и живдписна бълга 
река архтнктурп. одаите на къ 
щлте говорят за живота на тб 
зи заможни зъзрожде.ищи, а 
наредбата на Къщите за състо 
янието ’л вксса на богатите ко 
щ/ивщенци. Изящните предме
ти. различните килими майстч 
реките .дърворезби, стенописи 
по вътрешните или Външни 
стели не се подават на репоп- 
Ьгъорско описание. НазсяКъде 
се среща чозек с 'един р-ркош. 
ктйто не е очаквал Да види в 
т/оти забтгт планински гпалеи. 
Черквата над град-, е своеобра 
зон паметник-олтар з разкош
на дърворезба, икони инкрус
тирани със злато я ггр. и по.

С едл,т дума казано, да се за

Героичният летопис ид) града 
е твърде богат. Познати са ре
дица хайдушки войводи от Ко 
привщица (Богдан войвода, До 
п елин войв. )\а, участзув. д в 
борбите з Сърбия заедно с ха 
•йлут Велко. Драгой войзода. 
каджи Михало водач и участ
ник з гръцкотл въстание сре 
(_цу турците загинал при осво
бождението па о-з Крит; коп- 
.ривщенци е имало в четата на 
[Хаджи Димитър, между добро 
венците в сръбско-турската зо 
йна в четата на Ботев, между 
храбрите опълченци в руско- 
турската осободителна война) 
'Поззатият революционен демо 
;крат Каразелов озагл-вил зад- 
граничния БЦРК е също от 
Копризш.ица, а от там е и хра 
брнят Тодгр Каблешков-рево- 
люЦионер и Въстаник, койт > 
даде знак зп Априлското зъста 
ние 1876 годила и написа до Бо 
мковски познят.то „кървазо 
тгисмо“ в което подкани патри 
отите да последват пример > 
за Копривщица. Копрнзщит 
на няколко пъти е била опус- 
т. щявана и във обновяв на 
(през 1793. 1804 и 1809).

Свободолюбиватг1 и героична 
-летопис на Копривщица про_ 
Лължаза и след Освобождение 
то. Старите бунтовно-хайдуш
ки идеи за заместват оттовоп 
През 1919 се формира първат- 
партийна гр'(тта, а копривщен- 
ци дейно участвуват и в Септе 
мврийск Уго въстание 
През 1942 год. в тази 
се създава партизански отрял. 
а Копривщица е освободена от 
партианите нг, 24 март 1944 го 
дина. Само тези факти оправ
дават названието му: гр.д-му 
зей.
. Копривщица даде много и з 
областта на българск.дя култу 
ра и литература. Тя създаде и 
специфичния българско-възро - 
жденски стил в архитектур. та. 
Къщата на ЛюСен Каравелов 
днес е музей и ценен ист-ри- 
чески и ар|хитектурен памет
ник. Като, мине чозек през ста 
ите лр', тази къща обза11.:Аеиис 
миндери, софри .съдозе и дру 
га покъщина от онова време, 
в които са изложени докумен
ти за Каравелоз. неговите про 
иззедения, портрети (между ко 
ито и портр'ета на сръбкинята 
Н ргалия-женатана Каравел-®), 
неговата печатарска машина, 
'факсимилета и други, получа 
в,- се пълният портрет на този 
иззестен революционер и пуб
лицист, разказвач и поет, по
борник за южнославянската 
федерация.

Двуктната къща музей'‘ Дим 
чо Дебелянов“ Със своя двор 
и одаите си. изпълнени с експо 
натя за жизота и дейността на

Илия Николнч

на квартируване и храна маши 
миста на Държавната печатни
ца — Сина. много интелегентен 
човек, по народност германец. 
Пееше и свиреше извънредно 
хбаво. Получаваше покани от 
най-виссссите кръгове, защото 
беше особено голям весляк. Го
Бореше сръбски добре и беше 
много добър човек. Беше раз-

ЛЕГЕНДА

ЛУКАВСТВО И НЕВНИМАНИЕ
В подножнието на хълма, по 

следен клон от Ветрен, който 
се спуска до самото село Звон- 
ци, малка, и сякаш сгърчена., 
се намирала къщичката на ня
кой СИ дядо Цвеьо. Той бил по 
зиат надалеко, който съо свое
то врачуване, могъл да излеку 
г.а всички болести и на всяко
га да помогне. Към половината 
на миналия век, когато по тези 
краища върлували още турци, 
дядо Цвеьо е съумял да събере 
голямо богатство, дукати, пари 
и земя, благодарение лековерно 
т0 на глупавите хора, които са 
идЕали при него на „лечение”. 
Но една нощ, изненада, когато 
най-малко се наявал, в къщата 
му влезли група въоръжени 
турци и с голи саби започнали 
да преметат в дома на дядо 
Цвеьо, като искали да им да
де злато н парите, които крие. 
Старецът не бил в състояние 
да гледа тази картина и голо- 
рък започнал да се бие с турци 
те. В общата суматоха двама 
от члновете на дядо Цвеиното 
семейство загинали, а неговата 
снаха, която в това време се 
намирала в разбоя и ткала, па
днала на пода под разбоя рне- 
на. Тук се смълчала. Турците 
помислили, че е убита, като 
я видяли кървава да лежи под 
разбоя. Когато видя най-после 
че ще го убият, дядо Цвеьо из 
бялал а гурците си отишли с

празни ръце. Но, както казва 
нашият народ, на дядо Цвеьо 
сякаш било писано да загине 
точно заради тия турци. Тоя 
край е бил под управата и на

някои 
надале

ко познат по нечастните си дея 
пия, конто починил между на
рода. Поняко-га през течение на 
годината Беи — Мемед обикал 
ял именията си и .се интересу- 
зал между мстните власти, как 
е разположен народа има ли 
некой размирици и дали наро
да се противи на неговата 
Еласт. За да може по-точно да 
установи държанието на народа 
които га мразел, той обул бяли 
шаячни дрехи, тогавашна но
сия. и никой не го познал. Пър 
вата къща. в. която влязлл така 
преоблечен, била къщата на 
дядо Цвеьо. Заварил ги- на ве
черя и се поздравил с тях. 
Сле вечерта, в желанието 
да узнае нещо, Бели — Мемет 
започнал разговор с дядо Цвеьо

— Как се държи тукашната 
Рви работата? — запита закора 
велия гурчин.

— Добре,— хладно отговорил 
дядо Цвеьо.

— Как с сдържи, тукашната 
власт, уважава ли те? 
го питал Мемет.

Кат0 не подозирал нищо, дя 
до Цвеьо си отворил сърцето и 
почнал;

— Ама, аго. всичко е добре и 
властта ме уважава, само че и- 
ма едно куче. някой Бели Ме
мет, тоя ни изяде, душата ни 
извади.
ДЕСКО — 3. децембар

Както седели около трапеза
та, изведнъж снахата познала 
Бели Мемет и почнала полека 
да дърпа свекъра си за ръкава. 
Н0 старецът продължил да го- 
Еори и всичко да изкаже, не 
би ли му олекнало на душата. 
Турчинът, надалеко познатия 
Бели Мемет, мирно съслушал 
стареца и си огишел. Когато сг 
станали сами соахата побърза
ла да каже на свекърва си:

-— Ти знаеш ли, татко, с кого 
си разговарал сега?

— Аз, с един обикновен ТУР- 
чин, — отговорил старецът, ка
то Не придал никакво значение 
на въпроса.

Та това беше Бели — Мемет,

1923 г. 
обл ст

разположението на 
бей — Мемет, турчин,

си от главата до краката.
Дядо Цвеьо се замислил мал

ко и като видял, че е сгрешил 
легнал на кревата съкрушен- 

Дълго време след този случ
ка по народа се пръснал глас. 
Че скоро тоя край ще обикол!
Бели—Мемет. Но дядо Цвеьзна-

■ч ' ‘ • /А

не го посрещнал, защото. 
ейки какво го чака, обесил сс 
в собствената си къща. Кога 
Бели—Мемет дошел, къщата 
ла празна- Дято Цвеьо не ® Д 
жив в ръцете на турците-

I ■ пак
/ Г » »

/ / * ‘ *
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За мястото и ролята на културно- 

просветната общност в Босилеград
Досегашната дейност на Кул 

турно-просветната общност в 
Босилеград поражда един свого 
бразен въпрос, дали тя като ин 
ституция, която се старае за о- 
богатяването на културно заба
вния жнвст в града, успешно 
испълнява ролята сл и дали с 
прожектирането на филми и 
ит върде релкнте гостувания на 
ансамбли и самодейни театри, 
нейната дейност се изчерпва.

Безсъмнените, отговорът е от
рицателен. Културис-просзетна 
та общност не се заема да съз
даде такъв културно-забавен 
живот, който ще съдействува за 
възпитанието на гражданите в 
социалистически дух.

Кон са причините за това по
ложение?

Тръгнем ли От обективни тру 
дности. които да Си признаем 
преувеличаваме и изтъкваме ка 
то непремостими, ще навлезем 
в субективните причини, които 
действително пречат.

Най-често се изтъква, че ма 
термалните средства недостигат. 
Истина е. че материални сред
ства няма много, но е факт и 
това, че със средствата, с които 
разполага Културно-просветната 
общност и чрез изнамирване на 
странични извори дейността би 
могла да се оживи.

От разговора, който водихме 
с председателя на Културно-пр 
осветната общност, се получава 
впечатление, че няма кой да ра 
боти. На тая дейност се гледа с 
подценязане. За това говоря фа 
ктът. че досега никой от тях 
не обръща, сериозно внимание 
на културно-просветната дей

ност.
Преди няколко години в Бо 

силеград съществуваше самоде 
ек театър ,.Христо Ботев”. Със 
скроменсинвентар, но по извест 
ни причи спря да работи. Фол-

чески организации. Защото, кО- 
гато се бележат успехи на об
щественото и икономическо по- 
ле би трябвало да им съответ- 
стзуват завидни успехи и на ку 
лтурио-забавното поле.

Би трябвало да се устрои съв 
местен пленум за проблемите на 
културата, просветата и забава 
та, да се определи ясно мястото 
на Културно-просветната общ
ност'и да се проучи Възможно
стта за платен ръководител, кой 
то ще се натовари да раздви
жи тая дейност. Разбира се. че 

трябва да

клорната секция, също така. ус 
п.ошно се представяше и почти 
винаги печелеше първото мяс
то в различни 
Градският синдикален хор се 
ползваше с добър глас сред гра 
жданпте. От всичко сега е оста 
нал само споменът. Споменът за 
дейните стари времена...

Поставяме въпрос, защо Кул 
турно-просветната общност от
ново не създаде тия секции? Ни 
ма материалното положение на 
комуната тогава е било по-до- 
бро, или пък по-раншните гене 
рации са били по-способии.

Ще приведем още един факт, 
който стои в разрез с незавид
ното положение на културно-пр 
ооветното поле.

съревнования.

тая инициатива Ще 
потече най-сетне.

От. Николов

При различните организации 
съществуват комисии за култу
рно-забавен жвот. Такива коми 
син съществуват при Движение 
то на гораните, Ссциалистичес-

ИЗЛОЖБА НА МЛАДИТЕ ХУДОЖНИЦИ 

В ДИМИТРОВГРАДкия съюз. младежкият актив в 
града, в училищата са оформе 
нц литературни, драмски. хор
ски, рецитаторски секции и пр.

Босиле-
похвати в изкуството, ко 

може художестве 
пресъздаде. Затова и ня- 

експонати са

художнически заложби. И- 
които той е

чески
иго и сам не 
но да
кои от неговите 
безсъдържателни, други са не- 
дообработени и замъглени.

Все пак изложбата на мла
дите димитровградски художни 
ци е успешна и тази традиция 
трябва да се продължи и зана

Од 1 до 3 декември в Дома на 
културата в Димитровград бе 
открита изложба на младите ху 
дожници, членове на секцията 
на художниците при Центъра 
за култура и забава.

зва
ма обаче работи, 
работил на бърза ръка и котпо 
не е трябвало да излага сега, 

в този случай идат в

Парадоксално е, че
град тогава няма културно-за- 
бавен-просветен жиеот.

Считаме, че за раздвижаваке 
на културно-забавния живот 
ще трябва да се заинтересуват 
Социалистическия съюз на тру 
довия народ Съюзът на кому
нистите, Съюзът На младежта и 
останалите сбществсно-полити-

зашото
ущърб на останалите му произ
ведения.изложени 

работи показват, че в Димитров 
град продължава традицията да 
се пази и това изкуство. Гра
фиките на Иванчо Сергесв, ма 
кар при него все още да се чу 
вствува влиянието на наши из
вестни художници, предизвик
ват вълнение у всеки посетител 
на изложбата. До голяма сге- 
пен този начинающ художник 
е овладял техниката на преда
ване на събитията и 
рисунка действува рязко, и ос 
тро и убедително.

И Вся Живковия, който е и- 
зложил няколко пейсажи пока

Няколко десетки
Анкица Бабич прави опит да 

постигне нещо чрез рязко кон
тра стиране на бои, обаче, засе
га тези опити имат малко из
гледи на успех. Ако се има 
пред вид, че тя пръв път уча
ствува на една изложба от та
къв характер все ще вземе цен_ 
нни поуки занапред.

Работите на Петър Гнгов оба 
по-долно качество- До

пред.
Трябва обаче да се направи 

забележка на участвуващите в 
изложбата, че много от 
жените работи не са озаглаве- 

и самата изложба не е' до

изло-

ни, а
бре рекламирана, така че броят 

не е голям. Вна посетителите 
книгата на посетителите стоят 
доста ласкави думи за усилия
та на младите димитровградски

че са от 
ри някои от тях Ие е трябвало 
да намерят място на тази изло
жба, ако критерият с бил мал
ко по строг. Именно Гнгов по
дражава някои експресионисти-

неговата

художници.
М.

ва|не на комисии, а въз основа 
на техните дцклади и решеняя 
за изключване на ученици.

Протокол № 18 от. м. юни 
На 1944 год.:

По сведение на директора на 
Ца и от полицията, комисията,
Ь установла, че от неколко дни 
Безследно са изчезнали от род
ното си Село Каменица, Цари- 
Бродено, учениците Богдан Ни 
колоз и Рщгел Ж. Николов.
I П сведение на директора на 
гимназията з село Чорин дол, 
Царибродоко. предполага се, ча 
Ученикът Новица Драгомиров 
Миланов от същото село е от
влечен насила от нелегална гру 
па. Полицията няма положите 
лнн сведения за начина н-\ ик 
Секването на тоси ученик“.

Следва, разбира се изключза 
И.2 са първите дз.-Ма ученици 
По параграф 260 буквата „Н‘\ 
б са Нозица Миланов решение 
то се отл,-.га за известно зреме, 
тъй като неговите родители 
представили заминаването му 
в отряда като отзличане.

Решенията су донасяни по 
предложение на комисия» с>ьс- 
тават па която е бил винаги е 
дни и същ. Рък водител на ко« 
1миснята е бил винаги един и 
Същ учител-командир иа фашпе . 
ткага организация „Браиик“.

И наказанията и преследва
нията пе сггир, т все до момей 
Та на освобождаването на Ди 
митровград от страна на пар- 
ТизгНските сггряди, а за това 
зреме се разв^гва трескава иде 
олопгческо-лолитическата дей
ност всред младежте на околи 
ята1, г1 най интензивна е бяла 
Тя в редовете иа училищната 
Младеж.

Събрания разпространяване 
Па Мг.рксисглческа литература. 
Бюлтеяи на народорсзоболитеЛ/ 
Пата армия па Югославия, съ 
биране на оръжие и лек-рст 
1ва за партизаните и изпраща
не на все нови я нови 1рупи я 
техните редове продължава ло 
момента на решителната раз
плата с фашизма и скуп-ннята 
до месец Септември на 1944 гол.

Протоколната, кнша от засе
данията на учителския съвет 
при ги,\шазията ..Йосип Броз 
Тито" в Димитров град съдър
жа интересни материали, кои
то могат Л;/ върстниците на Ре 
публиката да представят не са 
мо услозлята, при които са се 
школузали младежите през вре 
ме на окуп,<цията. но сЪщо та 
ка ла гн осведомят за техните 
стремления, за политическата 
им зрялост както и за тяхното 
участие з борбата за освобож 
дение на Родината, з
I Тази младеж е била 
на зорко наблюдение на тога
вашната полиция и различните 
фашистки организация в Бълга 
рия.

Учещата се младеж от Дими 
тровградско е трябвало да оъ- 
де възпрепятствувана за да не 
напуска училищнитр скамейки 
и да се присъединява/ към Ю- 
Гослазската народ-ю-освободя- 
телна армия. Пишат се екръж 
ни плема. активират се до най 
-висока степен привърженици
те на фашизма в редовете на у 
чителския колектив, донасят 
Се решения за изключваме л 
все пак подготовкатг> в младе
жката организация за решител 
чата разплата с фащицм- не 
спира.

На едно от заседанията на у 
чителския съв.ех през месец но 
емврий 1943 год. покрай друго 
то четене на окръжни писма. 
Чегге се я окръжното № 15645 
относно належащите възпита
телни грижи за училящ чг.та и 
кззънучилящната младеж •, и 
във връзка с него се взима и 
решение: ..Всеки класен наета 
епик ла бъде особено бдителен 
Към учениците, защото е коне 
т.лтирало. ч*е те бързо падат 
под влиянието на една скрита. 
Пропаганда, която ги зъвлича 
в противодържавла дейност, 
този фкт изискв,-. също така 
и гюстсйно пропагандиране на 
идеите на организацията ..Бра- 
1гик“ Трябза на всяка цен •, да 
Се предотвратява образувание
то в гимназията иа нелегални

УЧАЩАТА СЕ МЛАДЕЖ ПРЕДИ 

ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ От страниците на протоколна 
та кпига на гимназията „Йосип 
Броз Тито” в Димитровград.

■кг:то отдели»’, точка ох днев_ 'до е я такива, които са заслу 
ния ред змъклато четене на о- Живели тази похвала), обаче 
коъжни пием-;. Този път обаче Същевременно с друго напом

нят, е са им пззесни и ..проти 
йодържавнпте“ прояви я влия- 
1ния врху учениците За чия вл 
(иятелност става дума е яасно 
понеже окръжното е предназ
начено за учителите. И докг.то 
в редовете на учителите се зо 
Ли скрита борба между прогре 
сивните и носителите иа мрачи 
1/е фашеткя идеи, из редовете 
на учщпат.-ч се младеж започ
ват да се отправят един след 
друг към партизанския отряд 
Действуващ в околностите иа 
Пирот и Дямитровград. Сега 
•зече влиза в действие парагра 
фът 260, а по точно, буквата' 
„II“ от Същия параграф, по ко 
иго тези ученици се наказват 
с ,,изключване за винаги и от 
Всички гмназии за дейност пра 
Тнзиа на устаиовение ред в 
царството'1.

Следват рещения за оформя

Групи с прог,гаодържавна тен
денция'“.

За някои окръжни писма се 
взима решеняе ла не се четат 
пред учениците, понеже съдър 
исанието им щяло да възбуди 
голямо любопитство за онова, 
което те съдържат т. е постиг 
нала бл се съвсем обратна Цел 
от онази, която се иска с това 
окръжно.

В протоколната книга стои 
записано: ,,Във връзка с окръ 
жно № 1869 от 10. 11 196з год. 
се взе решение Аг,1 се то Не че 
те пред ученЩите, тъй като Не( 
е удобен момента, а неговите 
напомняния ще възбудят любо 
питство'“.
I Едно от по интересните засе 
дания на учителския съвет ко 
>ато дава показания з-:, полити
ческата обърканост па тогава 
ши ат,- ,,просветна власт“ е я о 
нова, което се състояло з мача 
лото па 1944. година. Отново е

писмата само се четат, в про 
токола се регистрира с Някол
ко думи съдържанието им, но 
решения не се взимат.

Окръжно № 13 относно едни 
стзото я могъществото на дър 
Жават,-. б з к

Окръжно; № 14. с което се у 
казва похвала към учителите, 
а по специално към онези от 
новоосвободените земи.

Окпъжпо № 23 относно про- 
тнводържазиите прг»явм и зли 
яния върху учениците.

Че в редовете на младежите 
учениците бързо се усвояват) 
прогресивните идеи г ясно от 
досега нзложеняето. Сега про
личава че и в редовете на учите 
леките колективи Пр е всичко 
>гака. както иокат носителите 
иа фашисткат-. просветя. Те с 
елно о.кнъжно хвалят просвет 
'иитс работници (наистина има

обект

о
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НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО 

БЮРОКРАТЪТ
изменения, като капилярите би 
ват засегнати най-бързо. Тяхно 
то ствърдяваие и иепропусквас 
мост пречат на нормалните хи
мически промени и тъканите у 
чоиека започват да съхнат. Ру
ският учен си с послужел е 
известния огшт на старите пче 
лари, за да възвърне тази спо 
собност на капилярните съдове. 
Той изследвал пчелния, кактои 
отровите ма змията и паяка, и 
намерил, че отроват па пчелно
то жило съдържа вещество, ко 
ет0 разширява кръвоносните съ 
дог.е. Сега едно такова безопас
но вещество той прилага при ле 
кувяпе на стари хора (още във 
фаза па експеримент) и пропус 
каемосттан а съдовете е В'лди- 
ма.

Днес величествата вече не са на мода. Истинските вели
чества трябва да представят свидетелства за завършено осно
вно образование, и тогава да пристъпят към престола.

Има едно величество, което може да бъде велико и да 
сс величае и без основно училище. Това е негово величество 
бюрократът.

Никога не бих написал това, ако не познавах един по
жарникар. който днес е завеждащ гражданското състояние в 
общината, и един стрелочник, който е завеждаш, жилищните 
въпроси.

А кой е негово величество бюрократът?
СТРОЕЖ: — От твърд материал.
НЕРВИ — Здрави. По нужда могат да се заместят с те

лефонни жици.
ДУША — Солидно запечатана 
ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ — С резервни части.
МИНАЛО — Според място.
КВАЛИФИКАЦИИ — Същото.
ЖИЗНЕНА ФИЛОСОФИЯ — Подпира се повече на ла

кътя си. а по малко на фактите.
ЖИЗНЕНА ПОГОВОРКА

Сще едно заключение — мор 
малпнят и по-дълъг сън влия
ят благоприятно върху продъл 
жаванстон а живота. Интересен 
.в този случай е опитът на ДЕа- 

| мата руски съпружшци. които 
Уживеят заедно цели 102 години. 
[Зъпружниците Адамови, от кои 
то мъжът има 125. а жената 127 
години, са заявили, че през це
лия си живот са много спали и 
никога Не са позволявали да бъ 
дат събуждани нощно 
Огаггити върху редица живот
ни. и нормалният живот на жи 
вотните в природата, всъщност 
потвърждават това благотворно 
действие на съня върху продъл 
жаването на живота.

Животът може да се продъл
жи и ако се държи сметка за 
нервите, а последното оръжие в 
тази борба за продължение на 
живота е витаминът на младо
стта, който в съвсем малки ко
личества съдържат плодовете.

Бих дал всичко за тазн 
страна, но съм възпрепятствуван от обективни трудности.

въвПОРЪКА НА СВЕТА — Светът би живял 
мир, ако печатите се слагаха по солидно.

ВЪЗГЛЕДИ ЗА ХОРАТА — Светът се дели на хора и

вечен

на страни.
Стогодншпата баба Велика от Пъртопспнпци ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО 

гледа през мастилото.
ЛЮБОВ — Обича една другарка, обаче не е овластен да 

дава изявление.
ЦЕЛ В ЖИВОТА — Имал я. но я загубил, не била пра- 

еилно вписана в деловодния протокол.
ПАСИЯ — Веднъж в седмицата запалва по един РИМ.
ПОДВИГ — Преди десет години бил любезен с една

Мътен, защото бюрократътвреме.

Дали старостта е 
(го и всякц друга? 
рос са отговорили вече съвет
ските учени, които са проуча- 
вали редица стари, много ста
ри хора от планинските преде
ли на просторния Съветски съ 
юз.

болест. как_ 
На тозщзън-

ята на кислород в белдробните 
клетки не надминава 14%. В ре 
зултат на това се забавя размя
ната на веществата в организма 
и постепенно се хабят тъкани
те у човека. Ако се увеличи вна 
сянето на свеж въздух в орга 
низма както в детинството, т. е. 
ако на гърдите се възвърне та
зи способност — животът би се 
продължил.

Вторият враг на младостта е 
кръвосбръщението. С годините 
в кръвоносните съдове настават -

страна.
О

Тези сведения привеждам, защото ми е известно, че в 
скоро време ше започне съревнованието за най-весел общин
ски бюрократ.

Кей е моят кандидат?
Името му ще изпратя на Комисията по съревнованието 

в запечатан плик.

Старината Махмуд Айвазов от 
азарбайджанскнте планини пра 
знува през' 1959 година своя 150 
рожден ден. През своя дълголе 
тен живот всекидневно си е при 
готвил обед и всяка сутрин, — 
лети и зими — се е къпал в сту 
дения планински поток. На про 
фесор Панев, който го проуча- 
вал е отговорил, че. тайната 
ва неговата дълголетност е в 
умереността. Друг случай — ста 
рицата Пужак, пак от СССР .е 
родена 1803 година. На възраст 
От 156 година (толкова години е 
имала през 1959 година) тя мог
ла Да ходи и да кърпи дрехи.

Руските биолози твърдят, че 
старостта е болест, както и вся 
ка друга. Ако за това се държи 
сметка, животът може да бъде 
продължен значително.

На едно съвещание в Москва 
през 1959 година е било устано 
вено, че всички столетници, ко 
ито избрала една комисия, би
ли планинци.

Заключението е. че в плани 
ните въздухът е по-чист и с по ■ 
-малко кислород, а това изис
ква по-интензивна работа на 
белите дробове. Доказателство— 
в детска възраст човекът може 
Да поема към 1500 кубически 
сантиметра въздух в едно вди
шване. Този въздух в клетките 
на гърдите се обогтяВа до 
центрат 20% чист кислород. В 
следващите години това съотно 
шение намалява и концентраци

ВИБ —

да само 60 см. Ако потъването 
продължи и занапред, след 150 
години градът ще изчезне във 
водите на Адриатика.

Населението, което знае за по 
степенното и бавно потъпване 
На града полека се измества в

съседния градец Местре, който 
се намира на брега на морето. 
Интересно е. че този градец 
през 1904 година е имал само 
7-000 жители, а сега след 60 го 
дини броят на жителите му до- 

' стига 90.000.

ВЕНЕЦИЯ
ПОТЪВА В МОРЕТО

Милони туристи от Цял свят 
кръстосват с гондоли венециан 
ските канали и се възхищават 
от невижданите красоти на ар 
хитектурните постройки на до- 
ждовете и красавиците, без да 
знаят, че Венеция бавно, но все 
кидневно потъва в моретр.

Разбира се, тя няма да потъ
не утре. обаче стотици години 
Еече тя се снишава към морски 
те води. Мнозина учени по све 
та вече обсъждат състоянието 
на Венеция и идват до катастро 
фални резултати. Най-загри- 
жен е обаче главният инженер 
на Венеция Монци.

През 1885г година 
той — основите на кулата Све
ти Марко, пред кафене ,,Фло- 
риаи” са били 73 см над равни
щето на морето, а сега на все
ки десет години се спускат за 
по един сантиметър.

казва

Общо градът потъва на все
ки 100 години с 12,5 см. От 1881 
година до 1950 година равнище 
то Се е спуснало 24 милиметра. 
Известната черква „Ов. Марко” 
например сега се намира само 
50 см. над равнището на вода
та, а улиците в центъра на гра

кон-
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