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ПЕТЪР СТАМБОЛИН ИЗБРАН ЗА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦК НА СКСьря-тстВо — ДОСЕГАШНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ ДОБРИВИЕ РАДОСА- 
ВЛЕВИЧ Е ОСВОБОДЕН ОТ ТАЗИ ДЛЪЖНОСТ ПО ЗДРАВО- 
СЛОВЕПИ ПРИЧИНИ. — ЧЛЕНОВЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО 
ДОБРПБОЕ РАДОСАВЛЕВИЧ И ДУШАН БОГДАНОВ, А НА 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ ПРЕДРАГ АЙТИЧ. МИЛУТИП 
КШЛОШЕВКЧ И ДУШАН СЕКИЧ.

ввотиии иа българската рароакоствсФр Югославия

ОТ ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СКС В СУРДУЛИЦА тел на Централния комитет“.
След това Стеван Доронски, 

секретар на Изпълнителния ко
митет на ЦК на СКС, говори За 
приноса който, като председател 
на Централния комитет. Добра

на 19 януари в Белград се съ
стоя тренадесето заседание на 
ЦК на Съюза на сръбските ко
мунисти, яа което за нов пред
седател но Централния комитет 
бе избран Петър Стамболнч. ДоВСЕ ПОВЕЧЕ МЛАДИ В 

СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ
са пи мистифицИра-ти (като пар 
тийни). Сега се отваря широк 
диалог и за широко участие на 
комунистите във формирането 
на политиката в общината. Тези 
качествено нови промени във' 
вътрешните отношения в Съю
за на комунистите, новия под
ход към отворените процеси в 

на нашето общество и новата роля 
на комунистите в тези процеси 
в уедряването на организации
те Ще опособствуват много по- 
бързо и по-ефикасно да дойде 
До израз тяхната авангардност. 
Същевременно, тази практика 
прераства в най-доброто учили
ще За идейно-политическо из- 

(Продължава на 2 стр.) 
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ЗА КОМУНИСТИТЕ НЯМА ПО-ВАЖНА ЗАДАЧА ОТ РАЗ
ВИТИЕТО НА КООПЕРАЦИЯТА И САМОУПРАВЛЕНИЕТО

Дс-като се вършат последните 
подготовки за пускане на вест
ника в печат, работи общинска
та конференция па Съюза 
комунистите в Сурдулица. Зато 
ва вместо информация, ще пре- 
дадом обзор върху 
която стават в

конференция, която 
115 делегати, като най-висше ръ 
ксводно партийно тяло, със сво
ите демократически форми 
действие и организиране на ко
мунистите, възможностите 
всеки момент да се събере кота
та налагат интересите на кому
ната. Това ще замести старите 
облици на решаване които ре
шения, от общ интерес, не само 
че са взимали без тях, на често

съчиняват

на

във
процесите, 

организацията 
на СК в тази община, станали 
в течение на ерганизационното 
предустройетво на комунистите.

Вместо 53 първични организа 
Ц1« — 1 100 комунисти в Сурду 
лшвка о&шина посрещат първа
та общинска конференция орга
низирани в 15 местни организа
ции и 29 клонове. Босилеград ДД СЕ ОБЪРНЕМ 

С ЛИЦЕ КЪМ ПРОБЛЕМИТЕ
С новата организация са раз

турени малките организации на 
СК от по 5-6 членове, които 
най-често Са били движеща си
ла в разрешаването на противо
речията и в създаването на не
обходимите идейно-политически 
Условия за организиране на тру 
лещите се в провеждането на 
задачите, които постави стопан
ската реформа. Макар :че за ра 
ботата на организациите не тря 
бва да съдим само по броя на 
проведените събрания, все пак, 
факт е, че в 1967 година осем 
организации са устроили по две 
или три събрания, което навеж 
ла на мисъл, че комунистите в 
Колабовац. Киевац, Дугойница, 
търговското предприятие „Звез
да", Кострошевци, Драинцм и 
други организации, и в течение 
на реорганизацията и реформа
та не са изоставали след съби
тията, които ставали в техните 
места, общината и по-широката 
съвместност.

Затова намалението броят на 
организациите и тяхното уедрява 
не представлява важна крачка 
в преодоляването на неактивно 
стта и незаинтересоваността за 
проблемите на средата, в която 
живеят.

От друга страна, Общинската

Състоялата се неотавка общи 
нека конференция на Съюза на 
комунистите в Босилеград пове 
че от 8 часа 'Обсъждаше състоя 
нието на стопанството, положе
нието ка трудовите колективи 
и проблемите в обществено-по
литическите организации, както 
и ролята и задачите на общин 
ската и местните организации 
на Съюза на . комунистите в 
провеждането на стопанската и 
обществена реформа в Боеиле- 
градско.

И в отчета на досегашния Об 
щинсми комитет и в разисква
нията на членовете беше каза
но много за изборната дейност 
за- представителни тела. през 
1967 година. Беше изтъкнато, че 
тази активност постави на се- 
риознен 'изпит политическата 
зрялост и идеологическата преда 
иост на всеки член на Съюза 
на комунистите отделно и на 
партийните организации изоб
що на територията н-а Бссиле- 
градската община Беше ясно 
указано, че въпреки ясно фор
мулираните указания за лостъп 
ваието при провеждането ма из 
барната дейност взети, от

Главния отбор на‘Социалистиче 
ския съюз на Сърбия и полити 
чеоките подготовки в организа 
ципте на ССРН в общината, ка
кто и единодушните заключе
ния на общинските ръководства 

обществено-политическите 
организации, въпреки 
подготовки за зряла и трезвена 
политическа акция, вълната на 
сти.\1ийно'ста, носена от еснафски 
побуди и кариериетични тежне-

на
всички

ния на малко число членове на 
Съюза на комунистите са 
влекли комунистите а последо
вателно и масите от позициите 

съвместна

от-

на принципна 
акция зя разрешаване на набо
лелите жизнени проблеми 
създаване на групи около лич
ности и до фактическо напуска 
не на идейните позиции на Съ-

и

Старият и нови председател на ЦК па СКС Д. Радосавлевич и 
П. Стамболич

в

сегашният председател Добривое 
Радосавлевич поиска Централ
ния комитет да го освободи от 
тази длъжност, по здравословни 
причини.

Обосновавайки искането си, 
Добривое Радосавлевич каза, 
че Съюзът ня сръбските кому
нисти сега се намира в пълна 
акция в бербата за обществена
та и стопанска реформа и че в 
предстоящия период — в който 
трябва да се реализират редица 
важни задачи в политическия 
живот, между които е и' пред
стоящия Шести конгрес на Съ
юза на сръбските комунисти — 
не е в състояние да понася вси 
чки усилия, необходим.:! за тази 
работа.

Радосавлевич каза, че Пред
седателството и Изпълнителния 
комитет, обсъждайки неговото 
нскане, единодушно са оценили, 
че моментът за промяна на пре 
дседателя не е удобен, но са го 
приели изключително поради 
здравословното му състояние.

„Председателството и Изпъл
нителния комитет предлагат, ка 
за Радосавлевич, като най-изгод 
но решение, Петър Стамболич 
да се избере за нов предееда-

все Радосавлевич даде за рабо
тата на този форум и за идей
но-политическата акция на Съ
юза на сръбските комунисти.

Централния комитет единоду
шно избра Петър 
след като предварително заед
но с Велимир Матич бе коолти 
ран в Централния комитет, вме 
сто Селмо Хашимбегович и Па
ун Шербанович, които помоли
ха да бъдат освободени, защото 
се намират на длъжности в чу
жбина.

Централният комитет избра 
след това за член на Председа
телството Душан Богданов 
реши в Изпълнителния комитет 
да се избере Предраг Айтич, Ми 
лутин Милошевич и Душан Се- 
кич. За председател на комиси
ята Зя международни отноше
ния и сътрудничество в между 
народното работническо движе
ние бе избран Велимир Матич.

Централния комитет на СКС 
прие също така и заключения за 
задачите на Съюза на комуни
стите в осъществяването на не
посредствено самоуправление в 
стопанството.

юза на комунистите, което се е 
изразявало в отворен или при
крит бойкот на единодушно 
взетите решения и заключе
ния на форумите на обществе
но-политическите организации. 
И което е най-трагичното, глав 
ните актьори във всички избор 
ни уйдруми са членове на Съга 

(Следва на 3 стр.)
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От официалните югославско-камбоджалеки разговори 
посещението на Тито. поместваме па втора страница)(Коментар за



СКС в СурдулицаОт Общинската конференция на
Събитията през последната седмица

ВСЕ ПОВЕЧЕ МЛАДИ В 

СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕМисията на 

президента Тито
>

или де е 'кооперации. По този въ 
прзе те ще покажат идейно-по
литическата си зрялост, зашото 
това е път на нашето село в со
циализма.

В самоуправителните трудови 
организации изборните конфе
ренции са показали, че много 
отрицателни тенденции са лобе 
дени. Активността на комунис
тите в разясняването значение
то на случая в „Мачкагица“ е 
дала положителен резултат. Тру 
деяците се е този колектив при
ели разпределението спсред ре- 
зултатит от труда по трудовите 
единици и се уверили в предам 
ството му. В същото време от
порите, които се появили към 
заетите специалисти са все по- 
слаби, а засилва се самоуправле 
нието в колектива.

Само гостил«ичарсюото пред
приятие не може да се възвър
не ни след принудителното ръ
ководене. Вината за лошото съ
стояние в този колектив са от
ношенията между хората. Кому 
кистите в теза предприятие не 
се заемат по-сериозно да се у- 
редят тези отношения.

Не ще и съмнение, че Общин
ската .конференция ще съумее 
да направи необходимите изво
ди от досегашната активност на 
Съюза на комунистите в общи
ната и да я насочва към разви
тие на положителните процеси 
и да отстраняват всичко, което

частниСКС. Комунистите 
производители и -ония заети на 
работа в кооперациите, след об
щинската конференция, 
вероятно ще изтъкне и пробле
мите на селото и селското сто
панство, ще определи

(Продължение от 1 стр.) 
дигаие не .само на членовете на 
Съюза, но и всички трудещи се 
хора.

• Макар че в Съюза на комуни 
стите в течение на изтеклата 
година са приети 61 младежи и 
девойки (от общо 99 .нови члено 
ве). не можедаее каже, че вси
чки възможности са изчерпани, 
но псе пак, този факт показва, 
че се върви към добра ориента
ция в тази община. Налице са 
и други положителни промени 
по 'отношение включването на

Току завършилите посещения на президента Тито в Афга
нистан, Пакистан и Камбоджа не само че дадоха 'очакваните 
резулати. но оочат към съществени заключения, че укрепването 
на преките контакти и развитието на разнообразно сътрудниче
ство между народите представлява в тези тежки часове на на
шето време оня необходим път, по който най-сигурно се слагат 
основите на мира, тт.е., се води битка за мир. В тази нова мисия 
«а мира югославският президент сега е в Индия, а след това Ще 
посети и Етиопия и Обединената арабска република.

която

своята
политика.

Проблемите на селото няма да 
се разрешат с дискусиите, кри
то се водят в общинските орга
ни За интеграцията на земедел
ските кооперации, ако останат 

са спрели до-
Макар и географски отдалечени, тези страни са твърде бли

зки на Югославия. Близки са преди всичко по своите стреме
жи, които техните становища правят охолни и идентични, 
след това — и по приятелството, което е резултат на тези стре
межи към разширяване и развитие на сътрудничеството, и сле
дователно, към взаимно разбирателство в .изграждането на обща 
платформа за действия в полза «а мира и развитието 

С повечето от тези страни Югославия има връзки, 
отдавна са надминали обичайните дипломатически и търговски 
размени. Настоящето посещение на президента Тито дпвп нов

смия възможности, които, по

там където 
сегашните разговори по този ва 
жен въпрос. По наше мнение, 
въпроса За интеграцията разго
ворите трябва да се водят в 
лективите «а кооперациите. а 
не само за тях. С оглед на кон
цепциите, че кооперацията фак 
тически е асоциация на произво 

частните

а
производите-непосредствепите 

ли. Такива са приети 31, селско 
стопански производители 14. а 

14. Но не е
ко

малъкжени
броя Ма организациите,които които
■през цялата година не са прие
ли пито един нов член, и то по 
време когато стана реорганиза
ция на Съюза на комунисти™, 
което е една от съставките час-

дителите, логично е 
производители да бъдат запоз
нати с въпроса. Да се определят 
каква кооперация .искат — ико 
номически здрава организация 
ли, способна да се справи с про 
басмите на 
и другите селскостопански отра
сли на тази територия, или по
вече кооперации, които и зана
пред ще се занимават с търго
вия и 'Изкупуване ня онова, ко
ето се произведе. Считам, че не 
трябва да се изтъква ролята на 
комунистите на село и те тряб-

"ласък към използването и на 
радлични причини, досега не се реализираха, а могат да влезнат 
в рамките на сътрудничеството между нашите народи.

Затова битката за коегзистенция, която води огромно
миролюбивия овят, а необвързаните страни с осо-

ти на реорганизацията.
Най-малко «опи членове са 

■постъпили от редовете на сел
скостопанските производители. 
По наше мнение, това не е слу 
чайно. И в предизборните разго 
вери в тази комуна малко се е 
говорило за подобрението на зе
меделското производство, разви 
тието на кооперативното сътруд 
ничество и включването на зе
меделските производители в са 
моулравителяите отношения’ в 
кооперациите та се отнасят глав 
ло забележки върху работата на 
кооперациите се отнастят глав
но към недостатъците в търго
вията. Иначе ориентацията на 
■организациите е била към елек 
трификация на селищата, изгра 
ждането на пътищата, канали, 
мостозе, а в последно време и 
към работата «а местните об
щности — теми, към които се 
ориентира и* Социалистическия 
съюз и събранията на избирате
лите. Естествено, в тези облас
ти на действие комунистите не 
трябват да бъдат само наблюда
тели, но и активни участници 
и инициатори Но ако с това се 
изчерпва активността на кому
нистите на село, тегава трябва 
да се каже, че кооперациите не 
се занимават достатъчно с раз
витието на кооперативните от
ношения и че комунистите на 
село трябва да намерят мястото 

в ключовите проблеми на 
селото, където също се води бит 
ка за реформата, а особено след

бол

шинство в
бен елан, следва — както от опит е вече известно да се води 
в рамките на отъждествяването на общите интереси и стремежи 
въз воденето ца широката битка за разрешаването на пробле-

животновъдството

мите, които представляват яз в международната арена. Следо
вателно, тук преда всичко става дул;а за ‘проблемите на раз
витието. значи за яза, който стои между развитите и неразви
тите страда. Изобщо, не е нова констатацията, че отстраняване
то на бариерите от този кръстопът предотавлява същността на 
международната проблематика, от която се раждат конфликти, 
които раздел?» света. Битката за коегзистенция на миролюбиви 
начала става много по-ясна и необходима в тази светлина.

От тази гледна точка посещението на президента Тито на 
прссятелс-ките страни в Азия и Африка приемя още ло-голямо 
значение, преди всичко зарад момента, в който става. Не слу
чайно Виетнамския конфликт и кризата на Близкия изток, ме
жду другото, бяха главни теми на разговорите в столиците на 
Авганистан, Пакистан и Камбоджа. Тези проблеми, естетствено, 
ще бъдат главни теми и в по^нататъшните разговори по време 
на мисията на югославския президент.

Сходността на становищата по тези, както и други наболя- 
ли въпроси в международното положение, бяха констатирани в 
Кабул, Равалпинда. Пном Пен и дават нова надежда, че е схва
ната необходимостта от организиране на миролюбивия свят в 
изнамирането на пътища ня взаимни действия за 'осъществява-

ва да се определял дали са за 
създаване 'Зг петте на една

на ЦКясните становища на тегли назад-

шшр- ';""г:
•■••■ шшш. У :,-; :'-.' ...

нето на идеалите ка мира, основан върху справедливото сътру
дничество между народите.

Затова разго.зорите, които води президент Тито тези дни 
в Кабул, Равалпинда, Пном Пен. а след това в Ню Делхи, Адас 
Абеба и Кайро — получават ново съдържание. си

Изглед от Сурдулица

единството в редовете на ЮКП. 
За пръв път една партийна кон 
ференция в нашата страна ми
на без разногласия, групи и 
фракционни борби“.

В заключителната реч на то
ва историческо събрание, Тито 
казал, че предстоят съдбовни 
дни. Трябвало да се тръгне в ра 
шаваща битка. „Следващата кон 
ференция трябва да проведем в 
■освободена и от чужденци и 
от капиталисти страна" 
зал другаря Тито.

„Същевременно се пост», 
раите — поръчвал му Тур- 
нер — още същата нощ да 
арестувате всички борци от 
червена Испания. На края 
искам да ви съобщя да 
обърнете особено внимание 
на градовете: Ниш. Круше- 
вац, Ужице, Чачак и мините 
Рътан, Трепча и Бор“.

“ШмииаШТито начело на ЮКП
1 ___

За антифашисткото настрое
ние на 'масите от особено значе 
ние беше все по-свободното на
стъпване на студентите, млади
те работници и младежта изоб
що. Йооип Броз и организаци
онния секретариат намериха 
твърде тежко положение в Съю 
за на комунистическата мла
деж.

Партията и СКОЮ през 1935 го 
дина кагато била пуоната от за 
твора в Пожаревац. Към това 
допринасле и директивата за 
■разтурянето на СКОЮ, на кое
то се противопоставила органи
зацията. в Словения, която я била 
разбрала в своето ръководство. 
Тях официално ги нарекли „от
шелници и разколници“. Обаче, 
с едно писмо на другаря Тито 
от това време е дадено за пра
во на словенските младежи.

Партията и Съюза на комунис
тическата младеж.

ПРЕДСТОЯТ 
СЪДБОВНИ ДНИ

Беше късно за такива дейст
вия, защото партийния Военен 
комитет, чийто председател бе- 
ше другаря Тито, беше предупри 
ел планови действия. Въстание
то пламваше от една в друга 
област в страната. На 
още докато бешд топла цевта 
на пушката на Жикица Йовано 
вич-Шпанац. -из която 
първата въстаническа пушка, на 
цисткият гаулайгер 
на, предаваше -от Солун: 
осми юли са разтреляни 10 
мунисти и 3 евреи във връзка с 
намерения експлозив в Сърбия“.

Тази чудна игра на думи в на 
цисткото съобщение 
е намерен експлозив в 
Сърбия, а не само на определе
но място. Цялата 
дай беше заредена 
чиито гърмежи 
свят. Защото 
дни след тази

ка-През есента 1940 година от 19 
до 23 октомври — на перифери
ята на Загреб, в Дубрава, се съ
стоя Петата национална конфе
ренция на ЮКП На тава съ
брание 105 делегати от всички 
краища на страната. Йосип Броз 
Тито и ръководството на Парти 
ята поднесаха отчет за тригодиш 
натя си работа. Отчетени' бяха 
големи успехи. Броят на члено
вете на Партията беше се уве- 

от два пъти — 
ЮКП тогава имаше 12.000 чле
нове и ЗО.ООо членове на СКОЮ 
Нейното влияние оред масите 
обаче не можеше да се цени по 
броя на членовете. Това беше 
Партия, съставена 
борци, предвождани 
който неп~г.ред)0'твен'3,
вътрешнопартийната ’ 
ция, провеждаше идеите, 
водеха към една цел.

Най-добра оценка ,Нл Петата 
национална кс-нфаренци даде 
през пролетта миналата година 
Другаря Тито, говорейки

ДА СЕ АРЕСТУВАТ 
БОРЦИТЕ ОТ ЧЕРВЕНА 
ИСПАНИЯ

Тито настояваше тук преди
всичко да се отстранят погреш
ните тълкувания в 
нето на директивите на Конгре
са «а младежката Интернацио
нала и Националната конферен 
ция на СКОЮ. която налагаше 
работата на СКОЮ в най-голя- 
ма степен да се легализира. Сю 
гжестиите на Съюза на комуни 
етическата младеж да действу
ва чрез легални организации на 
младите и да се разпространя
ват нашироко директивите на 
тогавашния Централен комитет, 
докато делегатите тази сюгжес- 
тия схващаха като решение да 
се разтурят скоевските органи
зации.

утре ден,провежда-
Вече следващата 1941 година

централното партийно ръковод
ство се пренесло в Белград, от
там да ръководи с въстаниатл 
срещу окупатора.

„Когато по-късно — си спо 
мия Лидия Шентюрц 
някои свои постъпки получих 
потвърждение от другарите 
Кидрич, Кардел и Миха Ма
рийко, които тогава непосред 
ствено сътрудничеха с дру
гаря Тито — струваше ми се 
като чели камък падна от 
сърцето ми“.

гръмназа
за Балка- 

,Наличил повече
ко-„Така Белград 

център, от който, както оби
кновено бива в

стана за нас

такива вели
ки моменти на революцио
нни периоди,
Дух, нови идеи в движение
то. Това беше Белград“ 
пишеше между другото 
гаря Тито в Сборника 
мени на активистите в 
шето револйционно 
ние,

говори, чебликаше нов
от препалени цяла

от човек, 
в духа на страна тези 

с експлозив, 
се чуха по цял 

само след няколко

ДРУ- 
на спо 

на- 
движе- 

си за тези

демокра-
коитз

Миоля, че отвън не можеше 
да се схване същинското поло
жение в страната, нито да се 
предприемат съответни мерки. 
Затова Титовото решение ръко
водството да се върне в страна 
т.я и *да споделя съдбата на цело 
купното членство имаше дълго 
срочни положителни послед
ствия.

Въобще, уреждането на поло
жението в СКОЮ много заси
ли влиянието на тази организа
ция, което дойде до израз във 
все по-масовото ангажиране на 
младите в многобрайните’ поли
тически действия, които в 1937 
година, и по-късно, организира

В майския брой на органа на 
ЮКП „Пролетер“ Тито публи
кува статията „СКОЮ по нов 
път“. В нея той формулира за
дачите на СКОЮ, посочвайки 
значението му за развитието и 
заздравяването на демократич
ните и напредничави организа
ции, сътрудничество между всц 
чки младежки организации и 
необходимостта младежта да се 
възпитава в дух на борба среШу 
фашизма, а за демокрация, про 
грес и мир.

В своите спомени, печатани в 
„Комунист" Лидия Шентюрц го 
вори за лошото състояние в

спомняйки 
Дни и отдавайки

измислица на 
прословутия Химлер, беше съоб 
щен,о и следното: „През нощта 
между 13 и 14 юли избяга от 

концлагер Керести- 
'КРай Самобор. Избягали са 

140 видни хърватски комунис
ти. Комунистите се разбягали 
по околните гори" ..

Новите
закалени под ръководството на 
Другаря Тито пристигаха от вси 
чки страни, за да се борят сре- 
■ДУ окупатора. Те създаваха 
най-славната епопея в истрията 
на нашите Народа.

признание 
на Белград за „огромната му 
роля впред

комунистите от Белград. „Това 
е доказателство 
Тито

непосредствената под 
готовка на народното 
ние“.

хърватскиявъста-— казп другаря 
че нашата Партия се 

очисти от разни провокатори и 
агенти. Конференцията Същия ден когато надиплите 

нападнаха Съветския съюз. ци-
Шеф в окУ'пиРана Сър- 

ьия Турнер, почти ридаейки, мо 
ЛИЛ куизлигновския министър 
Ня полици-гта в Белград. Ачи- 
мович „според предишното спо
разумение с „еГо ,,да алесту-
Бестрад"И Глаани к^Унисти в

траяла
няколко дни и нощи и на нея би 
ли взети дългосрочни 
които били от 
не едмо за мобилнас-срането на 
членовете на Партията, 
подготовка на широките 
за предстоящите събития, 
тази конференция се

революционни кадри,решения, 
голямо значение

но и за 
слоеве 

„На 
прояви
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БОСИЛЕГРАД Да се обърнем с лице 

към проблемите
(Продължение от 1 стр.) 1

за на комунистите, които са гла 
сували за решенията, които

л™ли. Всички тези „дейности 
на легалния

I Титовият път
мира1

те организации и на Общинска 
могли да се обсъждат същест
вени задачи и належащи проб
леми, но личности. Това е би
ло особено характеристично . в 
ерата за избор на общински 
председател, която представя и 
кулминационна точка в седмо- 
месечния изборен период. Вре
мето е безплодно и безвързврат 
но минавало, към обективните 
проблеми са се придавали и ли 
чни разправии и ежби. което в 
краен резултат се е отразило 
зле върху икономическото и по 
литическото състояние на кому
ната.

Не малък дял от отговорнос
тта за такова развитие на не
щата понася и Общинският ко
митет, който не е съумял нав
реме да открие всички тези яв
ления и без никакъв компромис 
да реагира против тях и да пре 
дприема остри мерки против 
носителите им, членове на Съю 
за на комунистите. До известна 
степен и той е изпуснал поло
жението от своите ръце за да 
манипулират със същото разно 
образни политиканти и полити- 
кантски комбинатори, осъдени ~ 
на Вриснокия пленум на ЦК I] 
на СЮК и на VI и ХП пленум а 
на ЦК на СКС.

Конференцията още вед- 
наж разсветли тези явления и 
им даде политическа преценка 
с цел за бъдеща плодотворна 
работа и възвърщане на пълно 
акционно единство в редовете 
на Съюза на комунистите, кое 
то е дълбоко нарушено в изми
налия период. Изграждането на 
единна и сплотена общинска ор 
ганизация на Съюза на комуни 
стите препочти отстраняване 
на най-коравите членове на СК. 
които са се показали като но
сители на чуждите на Съюза 
явления. Само така комунисти
те ще бъдат в състояние да се 
заемат с 'реализацията на много 
■обройните проблеми из всички 
области на обществения живот 
в Комуната. За тази цел ще 
бъде предприета широка и 
интензивна разяснителна и иде 
йно-политическа работа с кому 
кистите в местните организа
ции и техните клонове и акти
ви. Защото, както беше изтък
нато на конференцията, комуни 
стите трябва предимно да д 
заздравят своите редове и да 
схванат своята роля, задачи и 
отговорност и тогава в пълен 
смисъл на думата, да поемат 
своята революционна мисия «а 
политически вожд и идеен въз
питател на масите в днешния

«л;, .«ья.
извън рамките 

механизъм на об
ществено-политическите оогя
низации са носели най-характер 
«ите отличителни белези на
франкционерство _
ка и безкрупулна политичес-

не са избирани за да се пости
гне целта за заемане на съотве 
тните постове в представител
ните тела и позиции 
ческия живот на 

Към сляпата 
ството

в полити- 
комуната. 

стихия на еснаф 
и бюрократизма 

са се приключили 
чужди елементи 
ши

бързо 
разни видове 

от рода на бив 
политиканти. спекуланти 

политически ренегати и предвое 
нни изборджии, така че много 
от членовете на СКС 
губили и са се из- 

така неориентираго! 
са се намерили «в «езавидео пю 
ложеиие да ги влече стихията 
на ежбите и личните страсти 
и интереси. Общинската лартий 
на органмзатция от Президентът Тпто с авганистаиския крал Мохамед Закир на 

кайулската аерогара па 7. I. 1963 год.
_ това е пре-
търпела големи щети. Тя 
с месеци настоява да укрепи сво 
ите редици и да насочи

вече
:■

„„„ „ член
ството на най-важните пробле
ми, но се явяват отпори в ана- 
рхо-либерадиетичен дух че все
ки може да постъпва и прави 
каквото ой иска.

Симеон Захариев

вено развитие на босилеградска 
та община. Ца заседания, конфе 
ренции и сесии на ръководства

НОВОИЗБРАНИЯТ-ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ 
ЬА СКС В БОСИЛЕГРАД.

Симеон Захариев 
Владимир Стоичков 
Никола Димитров 
Милачко Костадинов 
Гоне Георгиев 
Любен Арсов

Верка Иванова 
Иван Стойчев 
Славча Божилов 
Радован Пуртич 
Видое Цветкович 
Стоян Станков

КОНТРОЛНА КОМИСИЯ:
Иван Андонов 
Винко Стоянов Васил X. Христов 

Минко Якимов
Кроне Станков

РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ:
Васил Велинов Цоне Тодоров Президентът Тито с президента на Пакистан Аюб Кан раз

глежда корабостроителницата в Карачи, 13 I. 1968 год.
Владо Петров

ЧЛЕНОВЕ ЗА МЕЖДУОБЩИНСКА 
КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ВРАНЯ:

шмр
Симеон Захариев 
Любен Арсов 
Анани Стоянов

Владимир Стоичков 
Стана Димитрова ' 
Стойне Иванов

Кирил Костов

Всички тия раздори и лични 
огромна

етап на нашето социалистичес
ко развитие,

та скупщина, положението 
било толкова абсурдно, че не са 
та на обществено-политически-

е
разплати са нанесли 
вреда на .стопанското и общест- С. Станков

Пред Шестия конгрес на профсъюзите

ПРОФСЪЮЗИТЕ И САМОУПРАВЛЕНИЕТО
нищя конгрес ще бъде в това, 
защото работниците, като нико
га досега ще имат възможност 
да изкажат своето мнение за 
всичко което пречи за афирма- 
цияга в влиянието на профсъю
зите както в промените и рабо 
тата на профсъюзите у условия 
та .на развитието на обществе.но- 
икономмческите отношения и у 
нас. Членовете на профсъюзите 
и досега изказваха недоволство 
от това, че профсъюзите се нами 
рат назад в борбата за интере
сите на работническата класа 
и понякога недостатъчно да
ват съпротива на бюрократичес 

■ ките и антисгмоуттрасителни си

Мнението което се застъпва
ше на пленума на Централно 
то вече Фа профсъюзите на Юго 
славия за това дали е нужна 
.реорганизацията на профсъюзи 
те или »г се обсъжда нашироко. 
След многочасовна работа ед
на комисия е подготвила пър
вия предконгресен материал 
под заглавие „По-нататъшното 

■ развитие на профсъюзите“., в 
който се не говори за реортани 
зацията, но се указва за важ
ните въпроси за активността на 
профсъюзите в условията на 
самоуправлението преди всич
ки в комуната и трудовите ор
ганизации.

Окончателни становища по то 
ггл въпрос ще насочи Шестия 
конгрес на ССЮ, който трябва 
да се преведе през юни тази 
година. Тези становища Ше бъ
дат действителни отражения на 
иеискванията «а робтничеоката 
класа само в условията на пред 
варителни разговори във всич
ки профсъюзни организации <и 
иодружници, ако трудовите хо
ра в нашата страна кажат сво
ята дума .по иай-важните зада
чи на профсъюзите в условията 
на борба за самоуправление, за 
съдържание в работата и мето 
дите за осъществяване на це
лите на ггрофсъюузите.

то ако го остане в рамките на 
работническите съвети ,и упра
вителните отбори.

Условия за работа

Изискванията и нуждите за 
сдружване и самоорганизира- 
не на широките маси прзизоди 
тели не се следят и в съответ
ните форуми на самоуправле
ние. Освен това в отвесно нап
равление самоуггравителната оис 
тема трябва да бъде така орга
низирана ,за да се даде възмож
ност «а работническата класа 
за решително влияние и общест 
веното развитие за да може тя 
да влияе пряко при взимане на 
решения.

В последно време все повече 
се говори за различни теории 
около различни и противополо
жни интереси на някои слоеве 
от работническата класа — тру 
довите единици, трудови орга
низации, стопански органи, сто 
пакството и обществените орга
ни. Межну тях действително по 
някога и някъде идва до стълк 
новения, обаче тяхните интере
си не са различни,а стълкнове 
нията идват зарад различното и - 
конзмическо положение, нерав- 
новправни условия за работа и 
ноправни условия за работа.

Президентът Тито съпровождан от принц Синханук пред почет
ния батальон па камбоджанската армия в Пиом Пен, 17 I. 1968

•-

® шт

ли.
Работническата класа днес 

все повече донася решения за 
разширената -репродукция, нара 
ства нейното влияние при раз
пределение на доходите. Затова 
сега вече може да се говори за 
новата фаза на борбата за само 
управление. Един от .основните 
въпроси «а тази нова фаза е 
да се създаде интерес у работ
ническата класа и да се подоб
ри система на самоуправление
то.

Структурата на самоуправле
нието която е приета когато е 
приета и идеята за самоуправ
ление сега
ка. Счита се, че трудно 
дя се говори за понататъшно
то развитие на самоуправление

става все по-мал- 
може Президентът Тито и принц Синханук разглеждат постоянната 

изложба на постиженията па Камбоджа п Ппом Псп. 18. I 1968Думата на работниците 
По всички личи, че 

от главните белези на предсто- Iедин Симо Вучкович
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ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИИЗОШЕ НЕШО ЗА ПЪТЯ ПРЕЗ ВИДЛИЧ

УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНА 

ЗАДАЧАНЕ РЕФЕРЕНДУМИ, А ДУМАТА 

НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ Неотдавна съветът за образо- 
и физическа

за които ще се разисква, а са
мите те навреме са осведомява
ни за заседанията.

Съветът напълно е изпълнил 
предвидената програма, която е 
приел в началото на миналата 
година. Обаче броят на въпро
сите върху които е разисквал 
показва, че тази програма е Раз 
ширен а и че съветът е разиск
вал и върху въпроси, КОИТО В 
даден момент са били актуални 
и интересни.

Ето защо дейността му е би
ла обемна, а качествена зарад 
това, че много въпроси са реше 
ни аналитичеоки. съвместно с 
училищните колективи и само- 
управителни органи в учебните 
заведения.

I

вание, култура 
култура при Общинската скуп
щина в Димитровград обсъди е- 

дейност и

щото друго решение едва ли мо
ВИДЛИЧ,

НАРЕКАТ
же да има.

За стария път. да Се направи 
за автобусни съобщения, е необ- 

м)ного по-малко .работа.

АКЦИЯТА ЗА СТРОЕНЕ НА ПЪТЯ ПРЕЗ 
АКО РАЗГОВОРИТЕ ИЗОБЩО МОГАТ ДА СЕ 
АКЦИЯ, НЕ ПОМРЪДВА ОТ НУЛАТА. РАЗГОВАРЯ СЕ НА 
ВИСОКИ И НИЗКИ РАВНИЩА И ВСЕ НЯМА ОКОНЧАТЕЛ
НО РЕШЕНИЕ, КЪДЕ ДА СЕ СТРОИ ПЪТЯ И КОГА ДА ЗА
ПОЧНЕ РАБОТАТА. СЕЛЯНИТЕ, БЕЗ ДА ГЛЕДАТ МАТЕРИ
АЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ, СЕ ОПРЕДЕЛЯТ СПОРЕД ТОВА, 
КОЕ ТРАСЕ Е ПО-БЛИЗО ДО СЕЛОТО ИМ. ГОРНИТЕ СЕЛА 
СА ЗА ПЪТЯ ПРЕЗ ВЪЛКОВИЯ ДОЛНИТЕ — ЗА СТАРИЯ 
ПЪТ. ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДНИ ЛИЦА НЕ ВЗЕМАТ КА
ТЕГОРИЧНО ОТНОШЕНИЕ ПО ВЪПРОСА, ПИТО НАСТОЯ
ВАТ ДА СЕ РАЗЯСНИ, КОЕ ТРАСЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕД
ПОЧЕТЕНО. ДВАДЕСЕТИНАТА МИЛИОНА, ПРЕДВИДЕНИ 
ЗА ПЪТЯ, СТОЯТ НЕИЗПОЛЗВАНИ И ВРЕМЕТО ТЕЧЕ.

■дногодишната си 
прие план за работа през тази 
година. Съветът числи 15 чле
на, като при това съставът му 

възможност за квалифиди

ходимо
Трябва да се разширят завоите 
од двете страни на планината и 
да се подсигурят влачищат-а от
към Висок, Цялата работа зна
чи е да се изюапят към 4.000 
кубически метра пръст и ка
мък, а това е 0 пъти по-малко 
и земя и работа.

Да приведем още един монета 
тиран факт в проучванията на 
специалистите — цената на еди

Дава
рана работа — четирима са от 
непосредственото производство, 
а девет от обществените служ
би и училищата, един член е 
от комунално-битовите услуги, 
един селскостопански произво
дител. Тази структура говори,

' усло
вия за решаване на въпросите 
от образованието, културата и 
физическата .култура. За илю
стриране ще посочим, че 
трети от състава на съвета са 

педагогическо обра-

че са осигурени всички

ния и другия вариант.
Без да се зачисляват надцен

ките (факторите) които са 2,5 
до трй пъти повече от цената, 
новото трасе би коствало 80 ми
лиона и 118 хиляди динара, ка
то не се смятат разноските за 
поправянето на трите киломе
тра от водениците до Моинци. 
Цената на работите по стария 
път при същите условия възли 
за на .около 8 милиона и 800 
хиляди динара или почти 10 пъ 
ти по-малко. Разбира се, цгикой 
не претендира, че само тези .по 
правки са достатъчни на ста
рия път. Трябва още, но горе
споменатите са достатъчни да 
тръцнат автобусите, а после ра
ботите метат да 
Не такъв е случаят с 
трасе.

И тук трябва да споменем вре 
мето. Орока, в който в единия 
или другия случай би могло да 
се минава с автобус. Да се оп
равят завоите на стария път е 
нужно малко време, щом пари 
има за толкова, а работна сила 
се иска десетина пъти по-мал
ко. А новото трасе нека годи
ли. Не само зарад работната ръ 
ка,. но и зарад парите, които 
мъчно се натрупват, а трябва и 
за пътя към Поганово. към Не- 
вля и другаде. Значи, може да 
се случи да се поразрови Вид- 
лич над Моинци и да се сп,ре. 
А тогава пак ще тръгнем да о- 
правяаме стария път, след хвър 
лен труд и пари.

Разговорите, които сега се в0 
дят би трябвало, струва ни се, 
да имат пред вид горните проу
чвания «а специалистите.

М. Н. Нейков

Разговорите всъщност започ
наха отдавна. Те бяха само отра 
жение яа необходимостта спеш
но да се направи нещо за съоб
щенията с Висок, който сега е 
съвсем откъснат от града и об
щината. Но в тези разговори се 
роди идеята за ново трасе и вед 
нага възникнаха различни мне
ния — къде да минава пътя. Ня 
кои се застъпваха той да си о- 
стане където е, но на се попра
ви за движение на автобус. Дру 
ги — да се строи ново трасе от 
Моинци към Вълновия, защото 
там било „.по-сложно и по-слън- 
чево".

Сега тил мнения стоят едно 
срещу друго и не се настоява 
да бъде махнато едното, за да 
тръпнат работите. Значи още Ще 
има разговори и други форми 
на разтакане, вместо да се об
съди въпросът, колко средства 
трябват за едното или другото 
решение, каква работна ръка 
може да се яви на помощ на 
малкото пари и тогава да се 
каже
се“ или пък — „ще поправяме 
стария път“

Например в доклада се казва, 
че е псбходим строеж на съв
сем ново трасе па дължина от 
7 километра и големи поправ
ки па още 3 километра. Едип 
километър път би струвал към 
50 милиопа дипара, а около 60 
дни бн трябвало да работят спе
циалисти, за което са нужни 
много пари.

Тук за стария път е казано 
следното: Предлагаме да се из
върши на места попрапка на 
стария път, който има 3 метра 
коловоз, т. е. 5—6 метра с бор
дюрите. При пего всички обек- 
кти са в изправно състояние и 
са необходими само поправки и 
строене на отливпп канали.

две В разискванията върху сво
ята дейност съветът прие реше
ние да изключи от своя състав 
ония членове, което не са идва
ли на заседания, а на тяхно мя
сто да бъдат делегирани члено
ве от районите Трънски Одоров 
ци и Каменица.

членове с 
зование.

Обаче не всички райони една- 
застъпени. Така налри-кво са

мер, районите на Каменица и 
Трънски Одоровци нямат свой 
представител, макар че 
заключения се отнасят и за тоя 
район.

През 1967 година съветът е 
устроил шест заседания. Сред
но на всяко заседание са при- 
съству.вали по девет члена, ко
ето свидетелствува, че не вси
чки членове са дейни, дори ня
кои изобщо не са идвали. Отла 
гане на заседанията не е имало, 
но затова пък почти всички са 
“апочвали с голямо закъснение, 
защото някои членове е трябва

много Приетият план за работа през 
тази година показва, че съветът 
и тази година най-вече внима
ние ще отдели на учебното де
ло. Оовен редовното следене на 
резултатите на училищата праз 
първото и второто 
ще се отдели внимание и за у- 
съвършенствуване на прелода- 
телския кадър, особено по май
чин език, ще се разисква върху 
проблемите на даликвенция ме
жду учениците и младежта. В 
областта на културата ще се об 
съди дейността на Културно-за
бавния център, а предвидяно е 
и обсъждането на 
с обектите за физическа култу-

полутодие.

продължават, 
новотоЦИФРА ЗА НЕОБХОДИМАТА 

РАБОТА

По-новите проучвания са по- 
обстойни и по-убедителни.

Ето какво е необходимо да се 
направи в случай че се строи 
ново трасе през Вълновия.

Дължината на трасето е: от 
водениците до Мионци към 3 
километра, от Мионци до Въл
новия — 6,1 км, от Вълновия до 
Д. Криводол — 2,8 км. Това зна 
чи към 12 километра кое ново 
строене, кое достройване и го
леми поправки. Да се направи 
път тук е необходимо: да се из- 
покаят «а ръка 31.514 кубически 
метра пръст за трасето, 1.502 
куб. метра за канали и да се 
осигурят 25.019 куб. метра земя 
и камък за насипа. Това е над 
58.000 куб. метра земя и камък, 
които трябва да минат все на 
ръка. Тая ръка трябва да оси
гури населението от Висок, за- 
аср1свв0>пиаавсоагзпвс11оаааиваЕаввввва11|ва*оввввававоввпвасв5ввя||В|1|

ло да се викат устно, по теле
фон и лр.

На тези заседания са обсъде
ни 23 вопрзса или оредно на за
седание 4 до 5. Най-вече се е 
разисквало върху учебното де
ло — 20 въпроси: за резултати
те на училищата през първото 
и второто полугодие, организа
ция на училищната мрежа, пра 
блемите върху двуезичното обу 
ченме. състоянието на препода
вателския кадър. Особено място 
в разискванията е заело финан
сирането на учебното дело и 
проблемите около образовател
ната общност.

От областта на културата са 
обсъдени седем въпроса и отоб 
ласгта на физическата култура 
само един.

Членовете на съвета редовно 
са се запознавали с въпросите,

състоянието
„ще правим ново тра-

ра.
Съветът обаче не е предвидял 

никаква дейност около седемде- 
ГрадскатаПРОУЧВАНИЯТА НА СПЕЦИ

АЛИСТИТЕ ПРОТИВ НОВО 
ТРАСЕ

сетгодишшината на 
библиотека, макар че тази годи 
шнина е удобен случай цялост
но да се разисква върху пробле 
ма на библиотеките,

Знае ое с какви трудности се 
борят аисочани, че нямат път 
до града и общината. За да сти 
гнат дотам трябва да ходят с 
автобус до Пирот, оттам с нов 
автобус до Димитровград, Губят 
ден-даа за малка работа, загу
бят някоя хилядарка повече, ако 
не решат да прехвърлят плани
ната пеша. Транспортът на мал 
кого земеделска продукция е за 
труднен, отиването при лекар ! 
— също. ;

Пътят, значи, отдавна е насъ- I 
гцна нужда.

Но сега, когато усилено се г-о- 5 
вари за това начинение, не се ■ 
пристъпва към зряло .решаване. •

Ето защо:
Не се изхожда от истината, ■ 

че за пътя има малко пари в об • 
шинската каса, нито от факта, ; 
че височката работна сила не е ; 
завидна, да може да се заеме с ■ 
големи строежи. Напротив, тия, ■ 
които настояват за ново трасе Ц 
неоснователно си мислят, че ■ 
„щом пзразровиме из Видтич, ■ 
държавата ще притече на по- « 
мощ с милионите си и работата ■ 
Ще се уреди“.

Въпросът обаче така няма да а 
се уреди, защото държавата от- 5 
давна не дава за такъв вид пъ- 2 
тища, а общинските пари няма 2 
да стигнат ни за „разравянето“. 2

Не е ли но-дзбре да се поста- 2 
вят .разговорите на друга осно- □ 
ва. Например — колко време ^ 
при тия обстоятелства ще е не- 2 
обходимо да се направи нов * 
път, а .колко време трябва за 2 
поправките на стария?

При такова поставяне на въ- I 
проса би се стигнало до обсъж- 5 
дането на онова, което мислят * 
и знаят специалистите и рабо- 5 
тата по съгласуване на мнения- 2 
та ще свърши. X

Разполагаме с две проучва- ■ 
ния «а специалистите за пътя ; 
през Видлич. Едното е докла- ; 
дът на Инспекцията за пътища ■ 
и съобщения при бивша Нишка ; 
околия ,и другото — на специа- ; 
листите от Димитровград. И ■ 
двата документа отхвърлят иде » 
ята за ново трасе. В доклада на ■ 
Инспекцията е казано и след- ■ 
ното:

— Категорично да бъде отхвъ 5 
рлен новият вариант за шосето ! 
през Видлич, който предлага 2 
линията Моинци — Вълновия. 5

Защо е казано така, е ясно. ! 
Много повече труд и много по- 2 
вече пари са необходими, а не 2 
стигат и двете. 2

като при 
и съответнитова се приемат 

решения.
Общо, съветът успешно е из

пълнил задачата си и напълно 
е отгозорил на изискванията.

Ст. Н.
^(лговаввваасввкваагвваооива. □ 1

ДАННИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО НА ДИМИТРОВГРАД
Димитровград (Цариброд) от 

първото му появяване през сре 
дните векове под името Цари
брод като малко село в долина
та на Нишва е имал твърде 
малко жители. От

ени двадесет къщи на левия 
бряг на реката, където се насел 
ява-г предимно черкези. По то
ва време Цариброд е имал 70 
къщи. Според посочените данни 
■от 1786 година Цариброд .не се 
увеличава. За останалите сели
ща в Димитровградско за пръв 
път се дават оведения от Фе- 
ликс Капии през 1871 година. 
По това време Омиловци е има 
ло почти толкова къщи колкото 
и Цариброд — около 60 къщи.

След освобождението от тур- 
ците за пръв път е направено 
преброяване 
през 1884 година. Тогава Цари
брод е имал 1074 жители. За 
тая брой на жителите говори и 
Иречек когато на 23 август 1883 
година пристигнал в Цариброд. 
В „Домашен учител“ 
царибродско списание, 
лизало през 1889 година 
жи, че през 1879 година Цари
брод било селце 
къщи, а тогава започнали да се 
строят .първите обществени сгра 
Ди и Цариброд станал окзлиОс 
ки център.' За кратко време Ца 
риброд имало 400 къщи с 600 
семейства.

брой на семействатагодина

1878 23
1880 18тогава па до 

днес поради неговото местона
хождение и създалите се усло
вия след прокарване на грани
цата между Сърбия и България, 
а по-късно между България и 
Югославия през 1920 голина Ди 
митровград им.я твърде големи 
промени в броя на населението.

Според събрани данни

1881 2
1883 3
1884 5
1885 4
1886 7
1887 12
1888 9
1889 23
1890 11за пра

орояване на населението в Ди
митровград и някои бележки за 
тоя град ще посочим по-важни 
промени в числеността на .насе 
лението и условията, които 
влияаели за уеличаване или на 
■маляване на населението.

1892 3
1893 4на населението
1894 10
1895 2
1896 4са 1898 4
1899 5
1900 10Отначало за създаване 

лището и след първото му спо
менаване през 1584 година от 
Бенедето Рамберти 
се споменава като малко сели
ще. обаче в тогавашната литера 
тура за Цариброд не се спомен
ава броя на жителите. Едва 
през 1786 година Савиляр Лу- 
зиани. пътописец, който пъту
вал със свитата на английския

на се- 1902първото 
което из 

беде-

•>
1906 3
1908 4Цариброд 1809 1
1910 10със стотина 1911 2
1912 1
1913 1
1915 2
1916 2
1919 11
1920 15
1921че Цари-лосла-ник е записал, 

брод е имал 30 турски къщи и 
60 български с две кафенета и

1
1922 3Цариброд започва бързо 

нараства от 1878 година, 
ред събрани данни 
Чеда А лек син, които обнародва 
Глаоника

да 1923 6
Опо- 

от учителя
1924 5два хана. Дори и след 8о годи- 1925 2
1926ни в живота на това селище не 

настъпили никакви промени. 
Поради условията под турското 
робство съвсем е разбираемо, 
че населението на Цариброд «а 
миращ се на така важен път не 
е можал да нараства. През 
1864 година по нареждане на 
турците в Цариброд са постро-

1
на сръбското географ

ско дружество през 1928 година, 
В Цариброд започват

От п сочения преглед 
Да се т.и ти, че най-много семей 
ст-ва в Цариброд 
днага след освобождение от тур 
ОДте и тоза през 1878 и 1889 по 
23 семейства.

Според нефициални 
Цариброд
растване на жителите:

1834 година 
1887 
1900
19Ю „ 4364
Според някои данни през 1920 

година Цариброд е имал най- 
много леите ли 
ли те.

може 1074 жители 
1785 „
2989

преселва
се населили вения от близките и адлечни се

лища. а особено ст Пирот. От 
1898 до 1926

.»»

година Цариброд 
нарства с 234 семейства Ето 
зи преглед по години:

данни 
е имал постоянно на-

то-
- Б. Николов
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земеделски разговори АКО В ПЕТЪК ТЕЧЕ-В НЕДЕЛЯ ЩЕ ПЕЧЕI

ДИВА СВИНЯ МОЖЕ
ДА УБИЕШ, АМА ЗАЕК—НЕ ВЕРНИ ЛИ СА НАРОДНИТЕ 

ПРАВИЛА ЗА ВРЕМЕТО?В последно време 
йони «а в някои ра- 

Димитровградска се 
ЯйИХа дивя свине, КСИ ГО гаричи- 

"них а значителни щети 
ите

Всяко убито 
свиня или мечка)

животна (дива които са лод защита, няма пра
во да убива. Ако това се случи, 
стопанинът е длъжен да плати 
на ловното дружество, което е 
стопанин на ловния район, оп
ределено с Решението на ОС 
обезщетение.

Например, ако стопанинът, ко 
йто не е ловец, убие в нивата 
си сърна, ще заплати обезщете
ние 500 нови динара, за дива 
свиня извън ловния сезон — 
също 500 н. данара, за 
(женоки) — 200 н. динара, за 
мъжки — 150, за фазан (женс- 

100, а яребица — 50 н. 
данара и за друти птици (диви 
гъски, патици и др. 
дан.).

Решението, което е в сила от 
тази година, окончателно уста
новява задълженията на произ
водителя и на ловното дружест 
во и може да се очаква, че ми
налогодишните щети по Стара 
планина тази голина ше понама 
леят.

стопанинът е 
длъжен да предаде на лозната 
организация.

"В Решението са 
задълженията и на 
жество, к-оето стопанисва 
кия район. Например

на посев 
земеделски

сбъдва и народната поговорка: 
„Ако в петък тече — в неделя 
ще пече.“ Какво е обяснението 
в случая? Лошото време в пе
тък е свързано обикновено с 
преминаването на атмосферен 
фронт. В зависимост от скорос
тта на лреместването си той се 
изтегля от районите за около 
едно денонощие, след което оби 
кновено започва подобряване на 
времето.

Ако при изгрев облаците са 
оцветени червено, през неня Ше 
вали. Ако при залез слънцето 
влиза и застава от облаци — 
времето ще се развали. Ако об- 

ше има

другите
култури. Притежателите 
тите,' нззвижнали с този вид ще 
ти в миналото, са почти безоил 
ни да се борят с новите вреди
тели, а ловновто дружество не 
проявява по-особена 
в това отношение.

В края на миналата

и
установени 

лозното дру 
лзв- 

дружеет- 
вото е длъжно да осигури хра
на за дивите животни, специал 
но когато снегът е голям, 
тоза да контролира броя на ди
веча и да го поддържа на рав
нището, при което земеделските 
имоти няима да бъдат утрозени 
в голяма степен.

на имо

лаците са червени 
вятър ...активност след

Така казват народните прави 
ла за времето, които хората са 
съцдазали през своето вековно 
съществуване и наблюдаване. 
Но колко основателни са тези 
правила и колко тук има съва- 
падане с казаното от науката е 
въпрос.

Тъкмо затова и пишем тези 
редове.

Научният сътрудник Мартин 
Мартинов в „Кол. село" е дал 
отговори на въпроса 
телни ли са народните правила 
и колко верни са представите 
за атмосферните явления.

_ година
обаче Общинската скупщина в 
Димитровград прие решение, с 
което урежда въпроса за защи
та от щетите, причинявани 
дивеча и размера на обезщете
нието в случай на безправното 
му унищожаване.

заек

ко)от
Размерите на обезщетението 
за убит дивеч - • -20 н.

Ако пък времето в петък е ху 
баво има известно основание че 
ще се влоше към неделя. Раз
бира се, това не е -така добре 
изразено. В развитието на атмо 

_сфер.ните процеси, от които за
висят промените на времето, и- 
ма известна периодичност. В то 
ва отношение по-сигурни са ня
кои установени от дългогодиш
ни наблюдения, повтарящи се 
застудявания и затопляния на 
времето в нашата страна. Така
ва е застудяването към крал иа 
май и това в края на август на
чалото на септември, след това 
новогодишното затопляне и др.

Някои хора се опитват да да
ват прогнози за времето и по- 
-специално за валежите по наб
людения на Луната. Утвържда
ват се и правила в зависимост 
от разположението на острата 
част на Луната, но такива пра
сила са неоснователни.

Въздействието, което Луната 
оказва върху земната атмосфе 
Ра е в сила за продължителен 
период от време и не може да 
се отнася за конкретни слу
чаи.

В заключение изводът е. че 
една част от народните прави
ла наистина са валидни за про
мените на времето, но други 
не почиват на здрава основа. О- 
баче не бива да се обсолю-пиаи- 
рат и верните правила, защото 
атмосферните процеси са 
го разнообразни и протичат 
най-различно.“

Правото на 
бие дивеч, който

стопанина да у-Задълженията на 
производителя му причинява 

щети на нивата обаче е ограни
чено. В случая той може да у-Щом имотът се намира в ус- 

ганозен ловен район, където ди 
вечът може да нанесе врада на 
посевите или другите култури, 
притежателят на този имот и- 
ма известни задължения да взе 
ма мерки за защита на 
си От дивеча.

основание само дива свиня или меч
ка и то когато е сезон на лову 
ването. Иначе другите животни. м. н. н.
□□□□□□□□□□оааааооапаооопааааопааооаоооаоаоасааоасааоаоапаапп

имота

ДА НЕ СЕ ЗАБРАВИТези мерки са различни и в 
Решението на общината се спо 
менават някои, отнасящи се до 
овощните градини и посевите. 

• Ако става въпрос за овощна 
градина в ловен район, земе
делският производител е длъ
жен да защити кората на дръв
четата с сбмщтзане или с други 
средства, та зайците и други 
животни да нз белят кората. 
Ако пък това е низа с пшени
ца, картофи или друга култура, 
към която мотат да се насочат 
дивите -свине или мечките (за 
щастие още ги няма), тогава за
щитата на нивата става с раз
гонване на дивеча с плашене 
или с 'други средства. В случай 
че това са мечки или диви сви 
не и мерките, юпч с ; предлри 
ети .не са ефикасни, са позвол
ява и застрелваме, макар стопа 
таите да не са ловци. Обаче то
ва се позвеляза само по време 
на ловния сезон. Въпреки това 
органичешге, ако щетите са го
лемя. .притежателят на имота 
може да поиска от ловното дру 
жество разрешение да застреля 
дивата свиня.

Във всеки случай обаче за 
всяка причинена щета трябва 
да се обади най-късно след 48 
часа на стопанина на ловния 
район, за да се иска обезщете
ние.

„Сред народа е разпростране
но твърдението, че ако слън 
цето залязва или изгрява зад 
червени облаци, ще духа вятър 
и през деня ще вали дъжд. То
ва правилно не е винаги вярно, 
но все пак е до известна степен 
обусловено. Така границите меж 
ну по-студен и топъл въздух 
(атмосферните фронтове) които 
причиняват значително увели
чение на облачността и валежи 

обикновено се предхождат 
от Е-иооки и тънки перести об
лаци. Тези облаци се намират 
на около 400 км пред атмосфер 
н-ия фронт. С неговото прибли
жаване облачността .непрекъона 
то се уплътнява и снишава и в 
непо оредствената 
започва да вали дъжд. Атмо
сферните фронтове се движат 
предимно от запад «а изток със 
средна скорост около 30—40 км 
в час. Следователно след около 
12 часа от забелязването на ви
соката переста облачност може 
да настъпи промяна на време-

Няма да налразим нищо лошо 
към Петър В синов от Искра в- 
ця. Искровци е село в Дереку- 
ла, отдалечено от Димитровград 
към 24 километра, а по зима и 
студ, вихри и преспи, той най- 
добре знае как се пътува. Е 
този млад човек и комунист, 
делегат на Общинската конфе
ренцията.

От 60 избрани делегати на 
конференцията присъствуваха 
52. Петър не беше между от- 
еъствуаащите. Затова имаше 
ЛРУГи отсъствуващи, кеито жи
веят много по-близо и които са 
могли да дойдат. Лошо или ху
баво време, за Петър не е важ 
но. Не е мислил дали някой ще 
му оправдае или няма да му 
оправдае отсъствието, макар че 
е имал оправдание. Но той, как 
то и много по-стария Борис Ми 
лаяоз, не искал да отсъствува.

Толкоз само, колкото да не се 
забрави.

М. Б.

Невлянска работа
Каза ми неогдавна един мой 

познат от Долна Невля. Помоли 
ме да важа нещо в негово име. 
Ко, тоза не е важно. Важно е, 
както казва той, 
мъка мъчат с магазинера. Ло
шо се отнася 
лите.

— Напие се и затвори магази 
на когато ои ика 
явно и анонимно моя приятел.

Струва ни се. че по-рано ста 
ваше дума за един такъв ма- 
газинар. Ако това е същият чо 
век, тогава е чудно защо всич
ки долноневляници търпят свое 
волията му.

Кой знае за какво се касае. 
Може би долноневлянци

че селяните те,
към потребите-

критикува

му близост

счи
тат, че кооперацията не интере
сува как работят 
те, и си мислят: по-добре да не

махазинери-
Стегнал се здравата. завърз

ал цървулите, набил шубата на 
ушите и през Гребен — в Ди- же после да си имаме неприят-

се закачаме с него, защото мо то. мно-
В повечето случаи през сту

дените периоди на годината семитровград. ности.

тжшжтмшжжшжтгттжшштшжттшттштттттшгжттит
МЕЖДУНАРОДНА СЦЕНА БившиЯр президент Бен Бела бе по

чувствувал, че зарад криза в ръковод
ството на ФЛН и извесното политическо 
ликвидиране на старите бойци, 
воюваха против френските части в Ка- 
билия. Орес и Сахара цели седем годи
ни. главната сила в страната става ар
мията на Бумедиен. Затова се опита в 
нейното ръководство да назначи коман
дири, които се бореха в страната. Един 
от тази командири б'еше и комендантът 
на Втора вилая Тахир Збири. който със 
своите части се бе прославил в източ
ните краища на страната, преди всичко 
в гористите и благоприятни за партизан 
ско воюване предели на Орес. Той успя 
Ла назначи полковник Збири за начал
ник на Генералщаба. Така до известна 
степен бе ограничена властта на 
каречената група „Ужда", т.е. на група
та на полковник Бумедиен и няколкото 
негови най-близки сътрудници и съвет
ници от времето, когато в този граничен 
град бе сместил своя щаб.

В групата „Ужда" бяха сегашните ми 
нистри — на външните работи Абдел 
Азис Бутефлика, Нд вътрешните работи 
Ахмед Медегри след това главният ко1 
ординатор на партията на ФЛН Каид 
Ахмед. Всичките и сега са на власт с 
Бумедаен: Но събитията, които ггоследа- 
ваха после не могат да са ясни без позна 
нетвото с групата „Ужда“.

и на Бен Бела. Преди това той бе сме
нил двама министра от групата „Ужда“ 
а третия от тази групата трябваше Да 
бъде Бутефлика. Но той бе успял да убе 
ди .министра на отбраната Бумедиен, че 
трябва да се мине към действия, 
след Бутефлика Ше бъде сменен

коитоКАКВО СТАВА 

В АЛЖИР?
защото

_ и са
мият Бумедиен. Тези размисли по общо 
мнение не бяха неоснователни, защото 
Бен Бела в спора между партизанските 
бойци и военните командири, които доча 
каха края на войната вън все повече за
ставаше на страната на партизанските 
командири.

Нощта преди тези ден пристъпите на 
столицата бяха пълни с уморени вой
ници и военни возила. Военен полицай 
разкарваш? колите да минат воините. 
Любезно обясняваше на пътниците, че 
конечно Алжир е мирен, защото Бен 
Бела сключил споразумение с въстани
ците на Аит Ахмед за прекратяване на 
неггриятелството и сега войската се връ
ща от Кабилия. Това обяснение 
лицая бе прието като достоверно, защото 
често можеха да се видят воиски из ули 
ците на Алжир. Радиото предаваше кра
тка вест че президентът Бен Бела се вър 
нал вечерта от Оран, където разговарял 
с известния футболист от Бразилия Пе- 
ле На летището го посрещнали и се це
лунали с него подпредседателят Хуари 
Бумедиен и другите министри.

Но малко след полунощ 
чуха картечници. Стрелбата деггираше 
До центъра на града и идваше от лук
созната четвърт Хидра, където 
чето легации и посолства и 
министрите и дипломатите.

Позвъни телефонът и един приятел 
ми обади, че в близост до югославското 
посолство в квартала Хидра се чува же
стока картечна стрелба и тътен на тан
кове.

но много жертви имало сред цивилното 
население".

За петте години откак Алжир е не
зависим това е вече третата, но и най- 
кървавата криза в тази страна.

В първата криза 1962 година Бен Бе
ла и Бумедиен бяха в една група, която 
след конгреса на Фронта за национално 
освобождение в Триполи оспорваше пра 
вото на тогавашното временно правител 
гтво начело с Бен Хеда да продължи да 
ръководи страната до парламентарните 
избери. С помощта на добре подготвени 
т.л и боеспособни воиски на Бумедиен, 
които изчакаха свършването на освобо
дителната война извън границите на 
Алжир — в Тунис и Мароко, благодаре
ние на .политическите сили на ФЛН и 
на псгтулярноста на Бен Бела, той изле
зе победител в този конфликт и бе из
бран за първи президент на републи
ката.

От Алжир, който с много жертви из
воюва своята независимост в последни
те месеци пристигат нови тревожни ве- 

В нощта между 14 и 15 декември 
1967 година, при Ел Афрун, към шей- 

килсмстра югозападно от столи- 
които на- 
полкевник

такасти.

сетина
цата се срещнаха- танковете, 
калникът на генералщаба 
Тахир Збири бе вдигнал против ония, ко 

останаха верни на председателя на 
съвет Хуари Бумедиен.пто на по-революционния 

На правителствените отряди оп ри стигна- 
ломош и самолети и заго- 
бронирани части не' може- 

Ел Афрун. Спо-
ха в зори на
оврническите 
ха да минат моста при

официална, обаче и единствена вер 
събития, дадена от предсе

дателя Бумедиен, па загзворниците би- 
колите, били бър-

ред 
сия за тези

ло нестало гориво за
зо блокирани и така загубили битката, 

чегвърътък вечерта и спе- 
воиски взапочнали в 

мелени 
петък сутринта.

Три седмици след това сражение Бу
медиен съобщи прад събранието «а по
вече от 1.500 сфицери. полицейски ръко 
водители и други функционери, верни 
иа Революционния съвет, че в танкова
та битка при Ел Афрун са загинали 30 и 
са ранени повече от стотина лица. 1 
не съобщи колцина са били жертви от 
цивилното население, обаче ведв)Еа 

• след сражението бе съобщено че „осоое-

от правителствените в града се
Е-сички журналисти в Алжир знаеха, 

макар официално да не беше казано, че 
министърът на външните работа Буте
флика е ‘ остро .критикуван в Централ
ния комитет на ФЛН. Не се знаеше да
ли е критикуван за ла се намали сила
та на групата „Ужда" или зарад грешки 
във външната политика на Алжир. В 
онова време се считаше ч? намерение
то на Бен Бела за сменяванто на Буте
флика е било съдбоносно

са пове- 
•вилите наНо същата тази армия на Бумедиен, 

която и сега е единствената политичес
ка. я не само военна сила в страната, 
свали от власт и самия Бен Бела. Нейн 
началник-щаб боше Тахир Збири който 
стана централна личност в загеворниче- 
екия опит против правителството на Бу
медиен. за свалянето (Следва)
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СТ. НИКОЛОВ ■
лПЬтМк-пВетеТе
ГРАД-ИСТОРИЯ 

ЖИВА ЛЕГЕНДА

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕМИ

ВТОРОТО ДЕТЕ В 

СЕМЕЙСТВОТО
Вотрото дете в семейството може да допринесе 

чесгси прояви на ло-старото. Това ще Се случи в онази семей
ства, където дотогашният „любимец" — единственото дете, из
тласква от позициите новороденото. Колкото детето е пз-инте- 
лигентно, толкова новото положение приема по-болезно, нера
зумно. Случва се. Че несъзнателно започва да се преструва и 
връща /към пю-раншна възраст, когато е било. „бебе“ и търси да 
го хранят, уогпиват чрез люлеене, с приспивни песни.

Чувствително „първороденсто" ще започне да нервничи: да 
смуче пръстите си, гризе ноктите, да пикае нощем в кревата. 
Иска Да му се отделя внимание и грижи както на новороденото 
в семейството. Това явление се нарича регрезия“ т. еч връщане 
на детето в стадия на новороденото бебе. Всъщност, това са бо- 
ледаи прояви и домашните трябва Да постъпват спрямо него
вите постъпки, за изчезнат постепенно тези симптоми.

В семейството, където постъпките е децата са правилни, 
винаги по-старото дете радостно ще дочака новородения член 
на семейството, ще го обича, защитава, оказва нужното внима
ние. Новите научни изследвания и доказания в Америка убеди
телно показват, че деликвентите в 75% водят потекло от семей
ства, които неправилно са се отнасяли към първото дете. 
едно дали са му отделяли извънредна защита, сбгьрщали с лю
бов и внимание, или пък новороденото е отнело привилегиите 
в семейната обстановка. Тези деца не са били правилно и до
статъчно подготвени за личен и обществен живот и са тръгна
ли по лош път.

В семейството нито едно дете не трябва да почувствува, че 
има особени привилегии, все едно дали 
ственото, второто, третото и т. н. Всяко дете трябва да има съ
щите права, същото уважение, да има всичките

за патолсги-Но Търново не скланя глава. 
Той наподобява на птицата фе
никс, която из пепелта оживява 
още по-красива и още по-мощ
на. Търново се е простило и с 
патриарх Евтимий, както се е 
простило и с безбройните кул
турни паметници, църкви. В ед 
на от тях 
— бил погребан и сръбския ало 
стол Свети Сава (или Растко 
Но.чанич).

Кръвта, която е багрила и по 
пивала земята се превърнала в 
семе, което векове наред е дава 
ло най-будните дудс-ве. Много 
по-къоно в тоя град ще бъдат 
положени и на социализма осно 
вите начело с Димитър Благоев.

И днес, когато крача из ули
ците му, когато срещам привет
ливи лица и гласно изказвам 
възхищението ои от хубостта на 
търновчанин, казват ми, че това 
са потомки на болярките, те и 
така им казват днес български
те младежи „болярки“, не мога, 
а да не кажа, че има нещо в 
Търново, което посетителят му 
не може Да проумее докрай. Мо 
же би именно затова към Тър
ново всеки посетител изпитва 
чувство на една изстрадана съд 
ба, на една кървава епопея, чи- 
ето начало започва в кръв и 
пламъци и чието беъдеще е гре 
йналз, както приветливото окто 
мврийско слънце, стрелящо към

нно. Не. Тук всичко е лървосте 
пенно.

Може би хубавото момиче — 
„болярка“ щеше още да ни раз 
казва за историята, но ние иска 
х.чс да видим повече места в 
тол град, а по-малко да слуша-

— Трябват ви седмици, а не 
изпроводи ни с топ

лия си алтов глас. — И не бър
зайте, всяка крачка трябва 
осмислена, същото в-сичко ста
вало тук има свой смисъл и зла 
чение — заръча ни накрая.

Аз зная, че на читателя не мо 
га да дам истинска представа за 
града и онова, пред което зане- 
мяват безброй чужденци, 
вината «е е моя. Така пише и 
един от прочутите /съветски пи
сатели. комуто сЪЩ.0 6>1Л0 труд 
но да пише за Търново. Това е 
писателят Костаитин ГХаустов- 
еии: „Има градове, които е поч 
ти невъзможно да опишем по
следователно и свързано 
ка сложна и живописна е топо
графията им. Такъв град е Тър
ново. Аз живях в него три дни, 
но и досега .не мога да го въз
приема като пълна реалност. 
Сякаш много отдавна тук са и- 
грали старинна пиеса, после ав
торът, актьорите и зрителите са 
умрели, а декорациите на при- 
казания град са останали. Те са 
увиснали над отвесните скали
сти брегове на река Янтра и ви- 
сЯт така векове, избледнели от 
слънцето.

И, ако ми разрешите, бих до
бавил: това е устремът на це
лия български народ да възкре 
си миналото във Велико Търно 
в/о с 'В-сичките му жестокости и 
красоти, устрем издигнат пред 
■народа като национален дълг. 
И най-сетне тоиа са простосър- 
дечмите, приветливи, гостолюби 
пи потомци на революционери
те, в чиито жили се блъска не
спокойна творческа кръв, стре
меж утрешния-,. ден да е по-слъ 
нчео от днешния.

Велико Търново обаче .не е 
само вдъхновение.

Тоя град съчетава в себе си 
всичко, което говори с езика на 
живата легенда и достоверната 
история. Посетителят дълго не 
може да се освободи от шемет
ната красота, от разнообразното 
богатство и чудния пайсаж. Ос
танки от крепостни стени, опа
свали Царевец и Трапезица, без 
брой руини, исторически съби
тия с неповторима задушевност 
/разкриват една повест, чието 
съдържание е вечен стремеж 
■към свобода. Затуй Велико Тър
ново наричат град на свободо
любивите, град на революционе
рите и бунтарите.

Ако се разкопаха най-долните 
пластове, ако се търсеше нача
лото на историята на тоя град, 
щяхме Да се върнем още в оня 
период когато човекът създавал 
първите си културни ценозети. 
Ние нямаме намерение да сле
дим историята на Търново, па 
затуй ще посочим събития „но- 
свежи“ и по-интересни. Защото 
тук, между тези стометрови от 
весни скали, погледът винаги се 
е устремявал нагоре, а това на
горе после е станало символ на 
стремежите и се е превърнало 
в същност «а битието на търно 
вчани.

През ХП век именно тук из
бухва въстанието за освобожде
ние от византийско робство, а в 
началото на ХШ бива пленен 
Балдуин Фландърски, чиято ку 
ла и ‘ днес стърчи, за да напо
мня за нееломимия стремеж 
към свобода.

И докато стоя над отвесните 
стени, докато погледа ми слиза 
по зашеметяващата височина, 
сокаш долавям ехото на 
ожесточено борба, която продъ
лжавала с месеци и която тук 
на Царевец и Трапезица показ 
ва с какво геройство е защита
вана старата българска столица
от нашествениците-османлии. 
Търново се защитава 1593-та. А 
когато най-сетне турпите. вля
зат .в града той /се превърта в 
огромен пожар, кървава сеч, 
варварство. Всичко ценно бива 
разрушено, унищожено. Търно
во изчезва в пламъци и посре
ща в сълзи поробителя, както 
що години преда това с радост
ни /сълзи посреща Ивайло, един 
ствения победител над феодали
те, който се радвал на своите

ме.
,Св. 49 мъченици"

часове

Да е

Но
все

та- става дума за един-

възможности
за своето лично развитие. Тук не смее Да се провежда от роди
телите ;и роднините дискриминация в .грижите, любовта, мястото 
в семейството. Равноправието между децата в семейството пра- 
еилно ще ги насочи към взаимна обич, помощ, а родителите щ» 
бъдат уважавани именно зарад това, че са обективни, правдиви.

Проф. Вл. Чолович

Нови книгинас лъчите си от зелените спо
койни вирове на Янтра.

Тук в Парка на созциадисти- 
ческата сбирка е пуснал кълн 
нашият век, векът на социализ- 

. ма. за да се разлисти в свеж ла 
стар на връх Бузлуджа.

И ето, калейдоскопа Търново 
завъртява отново своите вълше 
бстза и груби, жестоки съдби

„НАШИ ПАЛИ'Търново, това са къщи. леко 
наставени една над друга сред 
стръмнини и итропасти, това са 
мостове, неочаквано прелитащи 
над реката от тунел в тунел, то 
е а са рицарски кули.

(„СЛОВОДА“ — ПИРОТ, 1967)
В края на миналата година 

излезе от печат твърде интерес 
на книга под редакцията на изда 
дателство „Наши пали“ в Пиро. 
телство „Слобода“ в Пирот. Под 
заглавие „Наши пали“, в книж 
ката на 142 страници са помес
тени 23 биографии на загинали 
бойци от Пиротско. Книгата 
„Наши пали“, както се изтъква 
в предговора, представлява на
чалото на една издателска дей 
ност, която ще има за цел да 
проуи Народноосвободителното 
движение в Пиротско и окол
ността. който бе окупиран от 
великобълтарските завоеватели.

В тази книга са поместени 
кратки биографии на народни 
герои, първорци и борци, роде
ни в този край 'И тук дали сво 
ите живота за езободата на своя 
край. Тук се намират имената 
на онези бойци, които първи 
започнаха с борбата пртгив пку

Ка сръбския и български народ.. 
Българският партизанин 
кански, роден в Чупрене, 
хаиловградско още през 1941 го
дини когато получил повикател 
но да стъпи в българската ар
мия на 15 ноември дойде 
свъ.рлишките партизани, а през 
1942 година стана командир на 
Нюпавската рота и с нея се бо
ри на територията на Пиротско 
и Димитровградско. Той загина 
на 8 август 1943 година от пре
датели на четниците на Дража 
Михаилсвич недалеч от Топли 
дол.

Книгата „Наши пали“ горещо 
препоръчваме на нашит-* биб
лиотеки и училища в Димитров 
градско, в която могат да намер 
ят нови данни за Народноссво- 
бодителиата борба з Горното По 
нишавеге.

Бал-дворци, Ми-

при

една

Б. Пик.
^ЛУ \ - ' . ' ■ - ■

Разкопки па „Царевец“ в Търново Статутът на фонда 

за септемврйска 
награда на 
разискване

патсра.
Тук са имената на Благое Ко 

Стшиша
Редуват се църкви, музеи, музей 
ни кътчета, къщи, манастири. 
Ала от тях не дъхат застарели 
книжа и мухлясали вещи: всич 
ко е живо, близко, едновреме
нно /отдалечено, почти неностъп 
но, а пак затрогващо, действи
телно. Изумруденото нереално
то, приказното, е само реална 
форма на задъхващото се, напи 
ращото.

Аз няма да описвам истсриче 
ските места с езика на истори
ците. Аз съм посетител, а посе
тителят историята на тоя град 
може да понесе пътеводители 
„Велико Търново“ със всички 
негови подробности. Дейстзител 
но, туристите почти разграбват 
тези книжки, издадени на по
вече езици, но аз мисля, че те 
носят онова другото Търново — 
живото. Няма защо да крием, че 
търновчани са горди на своя ис 
торичеоки град и че историята 
предадена с техни думи зазву- 
чава съвсем по-иначе, отколко- 
то в пътеводителя. Имах щастие 
то да говоря с ученичка, която 
знае толкова много история, че 
ние, не свикнали на такива по
дробности, трябваше да правим 
отчадени опити да .ни каже за 
главното, за по-големите съби
тия.

великолепен музей, останки от 
древни колони с надписи, мана
стири, с богат стенопис, предгра 
дието Арбанаси, където старите 
къщи са по-страшни от крепос

стич, Милое Манич.
Никслагвич, Арса Глиториевич, 
Ангелко Панич, Добризое Кар- 
талепич и др. Между 23-те био
графии е поместена и биогра
фията на Славчо Дрзцаисв-Бал 
кански, който не е от този край.

ти.
Това са най-сетне нощите, шу 

мни от равния непрекъснат глас 
на реката и големий брой свет 
лини, неясно осветявапщ прика
зната фасада награда“.

Управителният отбор на Фон
да за септемврийски награди 
на 17 тся месец прие статут, с 
който неотдавна се запозна и 
съветът по образование, култу
ра и физическа култура при 
ОС Димитровград. Приема- 
нето ма тоя самоуправителен до 
кумент ще даде възможност Ра 
ботата на фонда да бъде налъл 
по демократична и в ДУха на' 
самоуправгателните изисквания.

В статута се определят цели
те й задачите на фонна, изв>

■но с право се /нарежда 
пиротските бойци, защото 
се бори и загина за свободата
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между
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РЕФОРМАТА Р1 УЧЕБНОТО ДЕЛО

В КРАК С ОБЩИТЕ ТЕЧЕНИЯ
На последното заседание на 

общинския профсъюзен съвет 
се разисква само върху една 
точка — влиянието на стопан
ската реформа в областта на о- 
бразоваяието, културата и фи
зическата култура. Въпросът 
трябваше да се разгледа, поне
же Републиканската скупщина 
прие заключение, че стопанска 
та реформа има огромно влия
ние върху по-нататъшното раз
витие на обществените дейнос-

забелязва /стремеж към по-ра
ционална /работа и ’ постигане 
•на по-добри резултати. Напра
вена е огромна крачка напред 
в организационната и самостоя
телна работа на учебните заве
дения, а особено в системата на 
финансиране на училищата.

За отбелязване, е че Димитро 
вградска община е успяла да о- 
бхване почти воички деца с ос
новно образование, какъвто не 
е случая в другите общини. Из
тъкна, се Че през последните 
две години училищата са били 
затруднени в заемането на кза 
лифицирани работници, особе
но в южния дял ;на комуната, 
където главно работя,,. учители 
без нужните специалности. Сре 
дствата за учебното дело еже- 
годишн-о са се увеличавали, та
ка че през първата година на 
реформата се увеличиха с 20%, 
а през втората с 27%, макар че 
личните доходи на учителите

не са достигнали личните дохо 
■ди «а /работниците в стопан- ■ 
ствсто, които имат същите ква
лификации.

Понеже съществуват пробле
ми, които колективите на учи
лищата не метат самостоятелно 
да решат, то -се дойде до заклю 
чениг, че трябва помощ, на ре
публикански органи, на първо 
м-ясто, около финансирането на 
двуезичното обучение, уеъвър- 
шенствуване на кадрите по бъл 
гарски език чрез семинари, оси

рите на приходи и средствата, 
■само/управителните /органи, на
чина «а работа и пр.

Съветът по образование, кул 
тура и физическа култура цял-

внесе■остно ирие статута като 
само изменение, че решенията 
фондът да не приема с повече 
то гласове на присъствуващите, 
а с ,човечето гласове от съвкул 
ния брой т.е. от състава на Фон 
да. Това изменение бе внесено, 
защото ако присъствуващите са 
четирима и трима гласуват, то 
значи че трима души са репги- 
ли по .някой въпрос, а фондът 
наброява седем души, което всъ 
щност предсталява малцинство-

ти.
Разширеният пленум се запо

зна с дългогодишната дейност 
на образователните институции 
в общината,

В осъществяването на стопан
ската и обществената реформа 
в учебното дело са постигнати 
добри резултати. Доста нереше 
ни проблеми са намерили място 
в перспективното развитие и се 
решават според възможностите 
През последните две години се

гу.ряване средства за литерату
ра, издателската дейност.

Решаването /на тези и още ня 
кои въпроси в учебното дело 
на Димитровградска комуна Ше 
допринесе образователните ин
ституции да се наредят между 
трудовите организации, които 
превъзмогнаха трудностите в 
първите години на стопанската 
и обществена реформа.

— Тук няма главно и второ
степенно — твърдо заяви тя. — 
И всички събития са велики. 
Ако щете от каменната епоха 
до днес. Нима Ивайло, Асен, 
Шшпман, Евтимий, Първото и 
Второто търновски въстания обе 
сените заговорници, Левски и 
пр. и п-р. са нещо второстепе-

то.
Със статута Ще се запознаят 

отббрщщите и «а предстоящето • 
заседание на общинската скуп
щина трябва да го приемат.

Ст Н-К. Трайков
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Мнения и предложения

ИИП1ЕШ АГЯВ,
И момента и нуждите ни .ка

рат (резюмето от разговоря с 
просветния съветник за бъл
гарската народност Рангел То
шев в Ниш да лредадем 
шите читатели като повод 
крлъане иа дискусия за 
те за подобрение 
педадогическата работа на тери 
тарията на българската народ- 

13 действителност целта 
ни е да дадем на общественос
тта, в лаи-гр/Ощ чер, и, 
основа, което сред професионал
ните .служби и 
те работници 
предлага .във връзка 
щата

ДИМИТРОВГРАД За проблемите на основното образование
«а езика. В тоза отношение до
сега е «аправено малко, както 

'подготвянето на кадри, така и 
известен смисъл за подобре

ние на езика, на който са пи- 
сани учебниците. Само един пр0 
, ден курс За преподавателите 
По оългарски език ;не беше дос 
татъчен. Още повече, че на та- 

1 срит„.рия трудно се задър
жат кадри в уч!илищата, въпра 
ки че в Ниш на Ьисшетз педа- 
огическо училище се подготв

ят преподаватели по български 
е^ик и __ литература. II.някога 
ооаче общините стклендират и 
__ после лесно
разрешававт да напуснат 
торията на

спосооят и за другите малцин- 
ственл училиша.

Дори бяха определени и съав 
тори за чиганки за всеки клас. 
Но, и до днес по тези въпрос не 
се приема нозата програма.

В такъв случай — преподава
телите са оставени сами на се
бе си и успехът зависи само от 
тяхното лично залягане.

В обучението по история още 
не е изготвена единна програ
ма За всички

През следващата учебна 
(1йоа;ь9) година още четири се
лища в Димитровградско трябва 
да останат без основно учили
ще. Това са: Петърлаш, Било, 
Скьраенлца и Бански дол.

Всъщност, това. не е никаква 
новина, а ежегодишен пробле.м, 
тъй като в много лодведсмстве 
ни училища броят на ученици
те постояно «амалява.

Съветът по образование 
Общинската .скупщина през 
налата седмица проведе засе
дание, на което направи опит 
да обсъди цялостно тоя въпрос, 
като обхване воичките му ди
менсии и страни и даде съще
временно предложение, което 
най-целесъбразно да решава фи 
нансозата страна на проблема.

С обстойна документация и 
показатели се потвърждава, че 
закриването на тези училища е 
необходимост, макар че члено
вете На съвета напълно разби
раха трудностите пред които Ще 
.се изправят децата. Защото до- 
като днес в Петърлаш учат 14 
деца (което е под законния ми
нимум), то през учебната 
1968/69 ще им а само осем деца, 
в Скървеница от 15 също ще се 
намалят на осем, в Било от 14 
на 6, а в Бански дол от 15 на

за съществуване на училища. И 
винаги привържениците «а ед
но или друго .решение са изна
сяли езди доводи, така че на
края училището се е закривало, 
без да се вземе някое решение, 
освен че се е спазвало разсто
янието, което лишават ученици
те в една и друга посока да не 
надхвърля от закона предвидя, 
ната дължина. Нещо подобно се 
случи и тоя път: децата от Пе
търлаш ще отиват на училище 
в Радейна, от Било в Долна Не- 
вля .от Скървеница в Горна Не- 
вля и пр.

Известно ■ е. че образова
телната общност няма да бъде 
в състояние, както досега да 
плаща малочисленни училища 
с десетина и повече ученици, 
защото по тоя начин учебното 
дело значително поскъпва. От
тук и много нерешени пробле
ми от друго естество 
на квалифицират! кадри, недо
стиг на материални средства за 
Обзавеждане на училищата, ку
пуване на нагледни средства и 
пр. и пр. Стопанската и обще
ствена реформа пред тази дей 
кост възлагат също така иконо 
мичност в послуването, за да 
се постигне нужното .равнище.

Трябва да ‘отбележим, че на 
съвета се повдигна и въпроса: 
какво ще стане с преподавател 
смия кадър, който досега е учи- 
телствувал в тези затънтени 
села, дали няма след това да се 
намерят на улицата без рабо
та. Тези опасения обаче бяха 
отклонени когато бе казано, че 
в Димитровград учителствуват 
двадесетммяа души без нужни
те квалификации, а ако между 
тези, в които се закриват учи
лищата се намират и неквали
фицирани, то по силата на за
кона .от идната година пак ще 
бъдат уволнени, докато за за
вършилите ще се намерят ме
ста в онези училища, където не 
квалифицираните ще бъдат у- 
волиени.

Да напомним, че и занапред 
броят на учениците ще намаля
ва, така че в сравнение с тази 
учебна година през 1970/71 това 
намаляване ше достигне 14%.

Ст. Н.

за на- 
за от

мерки- 
на просветно-

ност.

при
ми-

В.../1ЧКО

училища в СР Съ 
рбия. Печатан е учебник по ро
ден край за първоначалните у- 
чилища и отделен наръчник, 
т.е., съкратена история на бъл
гарския народ като притурка 
Зя учениците от народността. 
Обаче този наръчник се нуждае 
от допълване и присобяване 
към развитието на нашия об-

между просветни 
се говори, мисли и

с настоя- 
•сме, че 

и лреду.с- 
разисква 
практич 
, на сно

студенти, коитотема. На мнение 
са (създадени условия 
лошкя за едно широко 
«те и предприемане на 
ни мерки за .надстрои ка 
ва, което в тази област 
създадено. ' Разбира 
става дума за по тоаи 
всички отговорни фактори тряб 
ва енергично да се застъпят за 
отстраняване на досега прояви
лите се слабости в

тери-
народността, а учи

лищата в общината 
без квалифицирани

си остават
преподава

тели по български език. И За
веда за издаване «а учебници 
в Белград е на мнение преведе 
ните учебници езиково да 
д(.обработват ст специалисти по 
оългарски, език в НР България, 
За да бъде езика 
висота. Досегашния

досега е 
се, котото ществе'нз-политическ.и живот.

Без оглед на това че българ- 
оката народност е настанена в 
области, които не представляват 
географска цялост, съветникът 
Рангел Тошев счита, че вече 
са назрели условията за започ
ване на една дискусия за обра
зуването на единна политика 
за народността в областта на 
просветно-педагогическата рабо 
та почвайки от издаването на 
учебници по литература — до 
оказването «а педагогическа по 
мощ на училищата. По негово 
мнение, необходимо е да се за
почне диалог и изказвания по 
вопроса за образуването на еди 
нна
служба за .народността за по-е
фикасно и по-успешно разреша 
ване на проблемите за които 
става дума. И не само това — 
въпросната служба би трябвало 
да се занимава 
как да се подобри обучението в 
народностните училища.

„Считам, че не е нужно да 
изтъкваме от какво значение 
би била дискусията между пре 
подавателите по тези въпроси. 
На основание на изказаните 
мнения -отделна комисия, съста 
вена От проветни работници- 
спициалиети и педагогическите 
съветници -в Ниш и Враня би 
могла да изкристализира пред
ложения. които да обсъди Репуб 
ливанският завод за основно об 
разование и образование на пре 
подавателите“, каза между дру 
тото просветния съветник Ран
гел Тошев.

въпрос се

на изискана
ВНОС На ЛВ1-

просвегно-пе 
датетическата раоота и полити
ка. В този смисъл разговора с 
Тошев нека послужи като на
чална точка за разговори по то 
зи проблем.

В рамките на

тература за учениците 
ните

липсаот основ 
училища и гимназиите 

върви бавно. Наскоро 
телство „Братство“

изда- 
ще започне 

да снаодява училищата -с бълга 
река литература и по 
чин ще -се прекрати 
книгата -от производителя 
та-теля.

Група специалисти при Репуб 
ликаиския педагогически 
в Белград е установила, че в 
преподаването на сърбохърват
ски език има сериозни пропус
ки. Програмата по сърбохърват
ски за ученици от V до VIII 
клас в училищата на българска 
та народност е ед.наква с праг 
рамата в сръбските училища, а 
съроохъ.рватоки 
четири .часа седмично. Труднос
ти в създава и липсата 
ходящи наръчници.

Освен това учениците от на
родността са принудени да си 
служат ,с читанки по сърбохър 
ватски, които са в употреба 
сръбските училища. Колко 
е оправдано откъм дидактичес- 
ко-педаготичаска страна нека се 
изкажат просветните работни
ци. Но трудностите, ,с коит-о се 
борят и преподаватели 
ници ся тук, в тяхната всскидне 
вна работа. Особено се чувству 
ва голяма нужда от една читан 
ка за учениците от пети клас, 
в който постъпват ученици от 
различните основни училища в 
комуната, които не са на еднак 
во равнище по отношение на 
знанията по езиците. Училищни 
те библиотеки 
но книги.

На миналогодишните .съвеща
ния по проблемите «а обучение 
то в Прищина и Нови Сад се 
изтъкна, че е необходимо въз 
основа на новата програма, коя 
то още е като проектопредложе 
ние. да се изготвят читанки от 
V до УЩ клас. Покрайнинския 
завод в Нови Сад даде предло
жение читанките за унгарските 
народностни училища да се при

групата слециа 
листи за праолемиге на учебно 
то дело на територията 
живее

този на- 14.пътя накъдето Съветът се «ае да издири 
кова решение, което да бъде и- 
кономически най-рационално, а 
на. учениците да не отнеме въз
можността за получаване на ос 
новно ©бра/зование. А 
при -сегашната организация на 
училищната мрежа 
рията на комуната са изпуснати 
от предвид икономичността, ко
ето нанася вреда на цялото у- 
чебно дело в общината.

Съществуващата организацио
нна мрежа на училищата «е За
виси само от броя на ученици
те. Конфигурацията и релефа 
на отделни райони, връзката на 
селищата е центровете, липсата 
на превозни средства и пр. съ
що са оказал»-.-! влия-ние върху 
училищната мрежа. И почти 
всяка година, когато се разиск
ва за тази организация, са п ов
дига въпроса дали най-правил
но ще бъде ако се организират 
училища от така наречения „ам 
булатрон. вид“, или пък учени
ците се превозват до централно 
то училище, или пък се устроят 
интернати за ония ученици, в 
чиито селища «яма възможност 
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българска
след размяна на мнения за 
пена «а .развитието му, се стиг 
«а До заключение, че са създа
дени всички обществено-ттолити 
чески условия за организиране 
на единна педагогическа служ
ба за цялата народност. В ос
новните се тя «е би имал са
мо за цел да помага на просвет 
ните работници във в.секиднев 
ната работа в осъществяването 

просветно-педагогическите 
задачи, както всяка пр;светяо- 
•педагогическа служба в Сърбия, 
С оглед на специфичността си, 
тази -служба би се занимавала и 
с разширяване на дейността си 
— съставяне на единна учебна 
програма пр български, сърбо
хърватски, история и други пре 
дмети, като се приспособи тази 
програма към изискванията на 
народността и нашето обществе 
«о-политическо развитие. Има 
оправдание мнението на просве 
гните работници че програмите 
за българската народност пра
вени още през 1960 година 
и вече са застарели и крайно 
време е Да се предприеме нещо 
да -се осъвремени. Този момент 
говори че е крайно време да се 
пристъпи към проучава«е «а 
всичко, което т-рябва да се ме
ни и добавя.

Макар че Завода за издаване 
на учебници на български -език

та-до чинародност 
сте-

завод
просветно-педагогическа именно

на терито-

по-студиозно
е застъпен сна

на под-

в
това

и уче-

М. Бакич
ввавававовавв1ипааизвхвосвв1апмяаваивавввавв

и
в В КРАЯ НА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕВ

нямат достатъч- ■
в

БЪДЕ ЯО-ДОБЪРIнаправи много за издаването на 
учебници и литература, факт е 
че досега не са водени разгово
ри за дида/ктическо-педаготичес 
ката и еаикоза стойност на из
данията въпреки че просветни
те работници имат забележки.

Заслужава критика обучение
то на майчин език, особено ко
гато става ,нума За чистотата
<□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ аа □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1и
в
и Всяка година в края на първо 

полугодие учителските колекти 
ви, самоу.правителни органи и 
учителоките съвети правят рав 
н-оометка. дали училището е от 
говорило на обществените си 
задачи и 'дали успехът му мо
же да се приема от общество
то, на .първо място от родите
лите и учениците. И тази годи
на основното училище „Моша 
Пияде“ -в Димитровград, в кое
то учат половината ученици от 
общината и което числи над хил 
яда ученици, задоволи с рабо
тата си, извънучилищната дей
ност и успех.

Учителският съвет, съвместно 
с разширения съвет на учили
щето констатира, че успехът е 
реален и като такъв го прие. 
Но и покрай това ръководство
то на училището смята, че ус- 
пе'"ьт можеше да бъде още по- 
добър в сравнение с миналого
дишния успех за съшия период. 
Трябза да се очаква, че матери 
злното .подобряване, -квалифи
цираните кадри и др. ще допри 
неса-г успехът да се подобрява. 
Миналата година долните кла- 
созе (I-— IV), края на .полуго
дието имаха средна бележка 
3 52 -или много добър а горни
те (V — VIII) 2.79 добър. Тази 
година се получи същата бележ

маше боя, така че аудовизуел- 
ните средства, 
обучение, -не можеха 
но се използват. От -друта стра 
■на, и родителите сякаш за 
„инат“ по-малко проявихя ин
терес за успеха на своите деца.

Не може обаче да се отрече, 
че училището в първото полуго 
дие не е осъществило успехи. 
Изнесоха и представиха се мно- 
гобройни. сказки и предавания, 

. разнообразни програми в чест 
-на юбилеи и ■ годишнини — 
50-гадишнината на Октомврий
ската революция, 30-тодишнина- 
та от ид-ваието на другаря Ти- 
то начело на партията, 25-годи- 
шкината на пионерската орга

низация, Новата година и 
Учебният план 
ществен,

пр.а
дс.пъ л ните лното 

да -напъл-
о напълно е осъ- 

а самоуправителните 
органи осъществиха своята про
грама на дейност.

През първото -полугодие учи
лището успя да обезпечи сред
ства за нов училищен 
физкултурната заля бе обзаве
дена, набавени бяха книги 
библиотеката. Безспорно, усили 
ята в тази насока през второто 
полугодие ще бъдат -още по-го- 
леми, така че очакваме в края 
на годината много по-добър ус-

И

В

□

2
□
в

мебел.ВИНДИЯ-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ 
ЗА РАБОТНИЦИ И СЕЛЯНИ

п

I за
в

Дейността на това полеИндийското дружество за об
разование на възрастните, кое
то през 1964 година чествува 25- 
годишнина на съществуване, мо 
же да се гордее с успехите, ко
ито е постигнало в ограмотява
нето и образованието на възра
стните. През 1966/67 година ДРУ 
жеств-ото, с помощта на Мини
стерството на образованието, за 
почна работа върху два проек
та, които ограмотяването на въ 
зраетните свързаха със стопан
ското (развитие: според първата 
програма ше се приложат съвре 
менни методи в пет села «а 
държавата Утар Прадеш, а вто
рата програма е експеримента
лен проект, който ограмотяване 
то свързва с обучението на же 

държавата Ма

йте се
засили през следващите годи
ни, особено след основаване на и 
работнически институти в голе а 
мите промишлени центрове и й 
100 образователни центрове из “ 
страната. Дружеството също та- “ 
ка планира в течение на след- * 
вещите три години да отпечата й 
поне 20 наръчника за образова-

5-

пех и училището напълно да 
отговори на съвременните изис
квания в учебното дело.

-
П

ние в глаБН-лте (Промишлени от- и 
расли: текстилната, захарната. ° 
стоманената, машинната *и др. * 
индустрии. Дружеството възна- и 
меря за през 1968 година да у- „ 
строи семинар за 
на жената и сем!инар за съдър- « 
жанието «а образованието 
възрастните.

В съдействие с индийските у- с 
ниверситети дружеството разви-

образование и̂

на
и

««■•да к-

- • •
□
ините-тяжачки в 

х ара! дра.
В центрите като Делхи, Кал

кута, Луканов и Бопал, за рабо 
тниците са организирани други 
програми а от 1965 година дру
жеството на хинду език издава 
месечно списание за образова
ние на работниците от проми- 

. шлеността.

. У ■ -ь &ва оживена кампания за редов й 
ното образование. На негов-а и- ,

проблем ;
■.ка. • к. -ШПоставя се въпрос — можеше 

ли успехът ла бъде по-добър? 
Отговорът е, че може, но някои 
обективни обстоятелства се по
казаха като .пречка в оейществ 
ява.нетз му. Тази година учи
лището получи нова учебна сгря 
да. Близо цял месец в нея ня-

нициатива върху тоя 
1966 година се състояла диску- ; 
оия. Това допринесе за образу- ; 
ване на университетско друже- ; 
ство за образование на възраст- ■ 
ките. в ксето членуват 30 уни- ; 
вероитета и 12 училища за по- ■ 
лувишее образование. ■ Наградени осмокласници от Завода за издаване на учебници
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ДРЕВНИ ЗАПИСКИ ЗА НАШИТЕ КРАИЩА«
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5 (К. Иречек, Пътуваня, Пловдив, 1889)Лафмоабет с Георги Алексови секретар на 
ОК на СКС Димитровград

■

Пътувайки от Цариброд 
Погаиововки манастир Иречек 
педантно загтисавл впечатления
та и размишленията си. Между 
другото по повод името на ре
ка Ерма записал и следното на 
23 август 1883 год., стр. 493:

„В названията на тази река, 
която по големината си и водна 
та си сила е същинският зача
тък на Нишава,-владее чудна 
забъркаотост, която без съмне
ние произлиза от това, че реч
ната долина поради своята не- 
проходтгост не служи за път и 
следователно не образува никак 
во общо цяло“ .. . Нарича се 
Суювскя 'Река (името се сре
ща в пътеписите от 16 столе
тие), Влашка река (в Държина 
и Власи), Трънска Река (в Трън 
и Власи), след това Нишава, 
Тая река, Голема река (Трън- 
ско), Йерма (гражданите я та
ка наричат) итн. „Пътуването 
от Държина (6 часа и 0 мину
ти) ... на юг краН реката на го 
Ре е просто пленително. Върви 
се през широка лъкатушна до
лина, в която от страните над 
влажните дъбрави се издигат 
високи скалисти огледала

за чудни зъбци от бял варовик до
ри до височина 100—200 метра. 
Върховете на тези скали се лзз 
иават и от София, на даоно от 
Руй. Населението нарича тази 
планина според близките села 
Влашка планина или Драговит 
ока планина, самият пролом 
Ждрело (гърло). Край водата 
под сянка и на хлад расте буй
на растителност, главно клено
ве и огромни лугачни (дапеа- 
кус) по-високи от човек на кс<н. 
Пътеката лъкатуши ту ;по пясъ 
ци край реката, ту по каманъца 
край скалите. Девет пъти пра- 
бродяваме реката, дълбока до 
конските колена и доста сил
на. Т.ук-там пасеха стада кози, 
които в цяло Царибродско обра 
зуват главната част от дребния 
добитък; овчарските кучета се 
хвърлиха веднага върху ни с 
такава ярост, че вече бяхме се 
приготвили да стреляме.“ . .. 
„Поразително впечателние пра
ви скалистия амфитеатър при 
село Власи (6 часа и 56 мину
ти). Изведнаж се отваря малка 

и котловина, пълна с царевица, 
коноп и огромни орешаци. На 
западния бряг малко по-високо 
над реката лежи селото а над 
него настръхнало се издига ог
ромна набръчкана стена с пе
щери. която отгоре се свършва 
с чудно изрезани зъбци. Скала
та се нарича със съвършено ру
мънско име Мумул; горе между 
тези зъбци лежи, казват, няка-

же, да премине, разбира се ка
то гази във водата. В селото 
селмните, с хубави лица и жив 
характер, ни приеха любезно. 
Моят 'другар (геологът лроф. А. 
Златаров — С. С.), донякъде се 
ориентира, като искаше на дру 
вия ден да разгледа леглото На 
камеиите въглища открити в 
съседство; те Са съвършено тън 
ки пластове между бял пясъч
ник и мергел в дола. наречен 
Аса. След четвърт час почивка 
на низ триножници в широкия 
двор на кметовата къща побър 
захме по-нататък, излезохме на 
върха на западния бряг и зао
биколихме Мумул и Ждрело, чи 
ето гърло сега видяхме пък от 
«лъката, южна страна. В гора
та ни свари мрачината“ ... „Е- 
дкн час от селото стигнахме до 
целта, в манастира Иван Бого
слов или в Погановския манас
тир. През целия ден не бяхме 
хапнали освен малко сливи с 
ракия; първата ни грижа беше 
да се подкрепим от собствените 
си провизии с помощта на ма
настирското гостоприемство.

Погановокият манастир лежи 
на прекрасно място, като Вла
си, в подобна, но по-миниапор. 
на. гориста котловинна между 
огромни скали. На пръв поглед 
даже се и не вижда, от къде 
може да се излиза от това сък- 
соката стена, сива, с жълтени- 
роЕИще вън на бял свят. Най-ви

И

И

5Реформа или (ре) форма в
ь
а

2

На последната общип 
ска конферелция па 
Съюза па комунистите 
ГЕОРГИ АЛЕКСОВ бе 
отново избран за секре 
тар на Общинския ко
митет. Потърсихме го 
да ни отговори на ня
колко въпроси па шега. 
Досега сме говорили 
сериозно.

В

Ш
— Другарю Алексов, има ли стари останки в Общинския 

комитет?
— Нищо старо, всичко е ново. останал е само номера па 

един от телефоните — номер 19.
— По-рано някои казваха вместо 

„Отивдм в 19“. Има ли още такива?
— Не, всички са заети.
— Другарю Алексов, последната конференция се проведе 

на сърбохърватски, а предпоследната на български език Има 
ли това някакво значение?

— Има. Предпоследната конференция беше по-близко до 
Четвъртото пленарно заседание на ЦК на СЮК.

— Това явление дали има повече връзки с (ре)формата 
или с реформата?

• — Да понякога се стараем да задоволим (ре)формата, а ка
кво ще каже реформата, това ще видим?

— Някои от членовете на СК в Димитровград не идваха на 
партийни събрания. Какво предприехте към тях?

— Предприемаме сериозни мерки. Касиерите ще ходят да 
събират членските вноски по домовете им, а когато бъде гла
суване ще разнасяме специални кутии за да могат и те да гла
суват.

5 НАШИ ХУМОРИСТИ

Капризи на молива
п
в
0

■„Отивам в комитета",
а
е Часовникът е украшение, 

времето се мери с лъжица.Е>

■
N

И кав-и места и с (пластове на дяс-
КЪ(М

1сво -старо градище с кладенец. 
В котлов>никата

в Конят е най-добрият прия
тел на човека.

Не е хубаво, че приятелят 
язди приятеля си!

но наклонени, се издига 
небето тъкмо над манастира на 
северозапад и се нарича Зубер 
планина; горе ,над нейния спуОк 
стърчат върховете «а дърветата 
на планинската гора“...

реката
отляво през тесен прозор меж
ду (високи скали, едва 15 метра 
широк; този пролом, който съ
що тъй наричат ждрело, не е, 
•казват, дълг, и човек може, на

влиза2а
а
в

0

а

Ушите са осъдени на голе
ми, а устата на малки думи.

В

В

Гостилничарството 

в Димитровград и Босилеград

в

а
— Да, това е вече ново в реформата. Има ли нещо ново в 

ролята на секретаря на Общинския комитет?
— Новото е в това, че сега членовете на партията дават за

дачи на секретаря, докато по-рано секртаря, 
по всичко.

а
и
п

т

Тялото на всеки тиранин, 
потопено в народа, измества 
толкова народ, колкото е тег 
лото па тиранина.3задаваше задачи

2
2— Как се чувствуваш при това положение?

—• Както виждате на карикатурата, нося новото, а когато 
трябва, употребявам и старото. . . Палто, риза, връзка, панта 

лош1, обувки, чорапи и под 
тях човек.

Чакам деня, когато човек 
Ше бъде над палтото, връз
ката. паяталопите, обувките, 
чорапите.

а

Поставил въпросите
В. Николов

а

* сгее„0
п
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Не е ловджийска! се

г
- 4» —2

ч2 Чувствувам, че мнозина би 
ха жертвували моя живот за 
своите убеждения.

Всички димитровградски лов
ци (познават добрия ловец Влас- 
тиадир Троянов Йотов от село 
Петърлаш, които е зает във 
„Фабрад“. Всеки ден донасял за 
обед в своето предприятие в ед 
но тенджерче нещо за ядене, а 
сега обикновено в зимните ме
сеци, пържено месо. сланина и 
пр. И никога от това което е 
донесъл не могъл нито да опи
та понеже неговите колеги пол 
звайки неговото осъставие вина 
ги изяждали онова, което носел 
за закуска. Преди закриването

на лова, Власта убил един язо- “ 
вец п наумил как да изпревари § 
своите колеги във „Фабрад" “ 
Самичък в къщи добре го из- Ь 
пържил и донесъл във предпри » 
ятието. Негс-вите колеги „лако- " 
ми“ както винаги, у.слели да из ® 
ползват осъстви-ето му и на бър ° 
за ръка изяли онова, което бил “ 
донесъл. Когато Влаего се за- “ 
върнал, казал „пак ли ме пре- ° 
варихте" и им показал козката 5 
на язовеца. Така „платили" ла- " 
комостта ои.

Кирил Трайков

// СА/Т4
- © -

Аз нямам заслуги, всичко 
ми е платено <?ВЕНо

- ® - . “Г-в..

Старите хора правят стари 
грешки, новите хора правят 
нови грешки.з

Врана Църнчевич

Ш

БРАТСТВО Справедливо решениеВестник на българската 
народност в СФР Югославия. 
Излиза всеки петък ~к Уре
жда редакционна колегия к 
Директор, главсп и отгово
рен редактор Асен Лазаров 
★ Технически редактор Ди
митър Йотов к Издава 
„Братство“ — Ниш Вождова 
11. телесЬон 22-063 кг Годи
шен абонамент 10, а полуго
дишен 5 пови динара. 
Тек. сметка 625-3-78 Нар.

Печатница
„Наша реч“ — Леековац
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