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КРАИЩА
Г. ЛЮБАТАьЬя-тстЕо села. На едно събрание е по

стигнато съгласие в началото 
на тази акция всяко семейство 
да внесе по ЮО.ООо стари дина
ра. Това е значителна сума, 
ако се имя предвид опита на 
останалите села електрифицира
ли се с по-малки средства.

И Общинската скупщина от 
деля нужното внимание към 
тази благородна акция. Вече 
води преговори с мина Треп
на, която наскоро трябва да от- 
почне със строенето на тунел 
от Крива Фея до Мусул, да фо 
могне в акцията.

Искането на Общинската ску 
пщнна се състоя в това мин. 
нотп предприятие Да позволи 
ня селата от тоя ройон да се 
приключа*, към електрическа
та мрежа на предприятието.

В. В.

О*, неотдавна и в селата на 
Любатскня район се водят раз
говори за електрифицирането 
им.

По всичко личи, че тоя ра
йон има по-големи материал, 
ни възможности за електрифи 
циране за разлика от другите

вести ни иабьага рсра та иарол. юст в сФр югосла в ия

25 години КП на Макет-ш».,

СР Македония 

братската общност
е неделима част от

на равноправните 

народи и народности на СФРЮ
Другарят Цървеноко веки об

рисува историческия път на ма
кедонските комунисти и поло- 
вIшпековата борба на комуни
стическата организация и на 
работническата класа на Маке
дония. .Той изтъкна, че в ново
създадената югославска държа
ва се намери само една част от 
Македония. В тия трагични мо. 
менти от съвременната история 
македонския народ, разделен ме
жду трите балкански държави 
попадна под ново' господарст- 
во, което от първите дни взе 
курс към денационализация и 
асимилация. Поставени в така 
ва позиция македонските труде
щи се започнаха да свързват сво 
ите национални и социални ст
ремежи с комунистическите пар 
тии на всички балкански наро 
ди. В годините след създаване
то на Югославия цяла Македо. 
ния беше йод силно влияние на 
политиката и акцията на ЮКП. 
Малобройната работническа кла 
са на Македония вдигаше стач 
ки и по такъв начин изразява
ше солидарност с останалите 
стачкуващи в Югославия, осо
бено с генералните стачки на 
железничарите в Югославия. В 
годините между двете световни 
войни македонските комунисти 
постигнаха огромни победи оео 
бено на парламентарните избо
ри на 28 ноември 1920 година 
когато За КПЮ гласуваха 40201 
избиратели. От 58 народни пре 
дставители на листата яа КП о„ 
цяла Югославия 15 бяха от Ма 
кадения. През целия период ме 
жду двете войни, каза Цървен. 
конски, македонския народ и 
народности бяха подложени на 
физически терор, икономичес
ки грабеж и денационализация. 
Около 35.000 войници, гранича
ри и жандарми бяха ангажира
ни за възстановяване на ред в 
Македония. Цялата тази маса 
„пацификатори“ вършеше масо. 
вя арести и убийства на мирно 
то население за тсрористическа 
та дейност на бандите на Ван- 
че Михайлов, който настояваше 
да се осъществят мрачните пла 
нове яа други империалистичес

Линията на ЮКП, изразена в 
документите от конференциите 
и съвещанията ,и в апелите на 
ЦК на ЮКП беше страстно при 
ета като пътеводител за реши
телната битка. В тия моменти, из 
тъкна Цървенковски, македон
ските комунисти бяха изправе
ни още пред една трудност: 
вмешателството отвън и настоя 
ването партийната организация 
на Македония да се откъсне от 
ЮКП и да се приключи към 
друга партия. Ако такова на. 
стояние се беше осъществило 
щеше да има последици не са
мо върху борбата против фаши
стките окупатори, но можеше 
да има и други по-тежки репер

™^ЕРА В УНИВЕРСАЛНАТА ЗАЛА НА СКОПИЕ 
СЕ ПРОВЕДЕ ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА НК 
НА СК НА МАКЕДОНИЯ НА КОЕТО ПРИСЪСТВУВА- 
ХА ВСИЧКИ СЕГАШНИ И ДОСЕГАШНИ ЧЛЕНОВЕ 
НА ЦК И ГОСТИ ОТ ЦК НА СЮК И НА ЦЕНТРАЛ
НИТЕ КОМИТЕТИ НА ВСИЧКИ РЕПУБЛИКИ.

ДОКЛАД ..ДВАДЕСЕТ И ПЕТ ГОДИНИ ОТ ФОРМА 
РАНЕТО НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА МА. 
КЕДОНИЯ' ИЗНЕСЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪЮЗА НА 
МАКЕДОНСКИТЕ КОМУНИСТИ ДРУГАРЯТ КРЪСТЕ 
ЦЪРВЕНКОВСКИ.

Рибарци
I

С помощта на Общинската 
скупщина в Бзоилегра.д и ар
мейците от граничната застава 
в Рибарци наскоро ще се до
веде електрически Ток. Най-йа-
пРед ще се електрифицира г.ра 
яйчната застава и новопострое
ната сграда на митницата при 
Рибарци. След това 
не електрически ток и 
лечните селища

вършен едва след войната ко
гато се конституираха КП на 
Сърбия през 1945 година и по- 
къоно КП на Б и X и Черна 
Гора.“

„Трябва Да изтъкнем — каза

>. Й г ч

иза бран Краевн комитет за Ма 
кедония. пред който бе поста
вена задачата и занапред да у- 
крепва и омасовява 
като я подготвя за решителните 
събития, каито настъпваха“.

ще се пус 
в неда-

В.
партията

БосилеградУ 'Чс

Тези дни рабтннците в стопан 
ските организации, обществени, 
те служби и общесгвено-поли- 
тическите организации в Босиле 
град проведоха съвместно съ
брание. Целта на събранието 
бе да се кандидитире представи 
тел за Организационно-политич* 
ската камара на Републиканска 
та_ скупщина на мястото- на- до^ 
сегашния представител Душан 
Джорич .съдия в окръжния съд 
във Враня. Издигната е канди
датурата на Владимир Стоич
ков, председател на Общинска
та скупщина.

Извънредните избори за това 
вакагнтно представителско мяс
то, които се провеждат заедно 
с общините Търговище, Враня 
и Вранска баня ще се разпишат, 
към кря на март.
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КлисураV

Вече трета година поред в 
Клисура се организират курсо
ве за висококвалифицирани ма 
йстори зидари, столари, фаса- 
дери и др. Курсовете се органи 
зират при основното училище 
„Иво Лола Рибар“. Първите йве 
години организирането на тези 
курсове помагаха и Завода за 
заемане на работна сила във Вра 
ня, както и Общиноката скуп
щина в Сурдулица. Тази година 
ги организира основното учили
ще в Клисура и техническото у- 
чилище с практическо обучение 
в Църна трава. Курса посеща
ват към 250 души.

Към курса прояват интерес и 
строителните «предприятия — 
„Александър Стоянович“ н „Ми 
рко Сотирович“ в Ниш, „Раткб 
Митровнч“ в Белград, които са 
доволни о„, равнището на' обу
чаващите се.

Кандидатите показват задово

^ _ |яГ

■ ■ а •
Изглед от Скопие

геи интесреси.
Опирайки се върху погрешни 

те становища на ЮКП по наци 
оналния въпрос, Цървенковски 
каза, че въпреки предприетите 
мерки за разрешаването на на
ционалния въпрос на Ш Наци- 

конференция на ЮКП 
становището

кусин. Тази политика беше на
сочена към това да се прекъс. 
нат традиционните боеви връз
ки на македонските комунисти 
на работническата класа на Ма 
кедония с работническата кла
са на Югославия и на ЮКП, и 
то по време когато в Югосла
вия се разгръщаше въоръжено 
въстание против окупатора под 
прякото «ръководство на ЮКП. 
Една част от тогавашното Кра. 
ево ръководство на КП Маке
дония, начело със секретаря на 
Краевня комитет, бързо прие 
такова външно настояване и се 
ангажира в партията да се от
хвърли курса за въоръжено 
въстание провъзгласено от 
ЮКП и да приеме другя плат
форма за борба, с която маке
донския народ и този пъф се по 
Ставяше в пасивна позиция на 
изчакване освобождението Ка из 
воюва някой друг, коеТг> неми
нуемо значеше да се остави 
други сили отвън да решават 
неговата съдба, както неведнъж 
се е случвало в неговата най- 
нова история. Много партийни 
организации решително се про 
тпвопоставиха на такъв курс, 
някои затвориха вратите за 
Краевня комитет, други не 
апреха да се подготвят за въор 

(Следва на 2 стр.)

Един от най-съдбовните мо
менти в революционата борба 
на работническата класа на 
Македония в историята на ма
кедонския народ за неговото со 
цнално преустройство и нацио
нално възраждане и освобож
дение — е оня от 1941 година. 
Българския фашистки окупатор 
настояваше да осъществи свои. 
те империалистически цели над 
Македония. Българската буржо 
азия и нейната политика и то-

Цървенковски, — че успоредно 
с действуването на КП за свър 
зване с национално обезправе- 
ните маси в Македония се осно 
ваха комитети на ВМРО — обе
динена, организация създадена 
с подкрепата на Коминтерна и 
на всичките балкански комуни.

Виена

онална
през 1923 година, 
по националния въпрос на пра 
ктика повече о*. едно десетиле. 
тие си остана рак рана «на ЮКП 
и нейната революционна акция. 
Цдйа Решението ор 1934 годи
на за формиране на КП на Хър 
ватско и на Словения, а по-къ 
сно и КП на Македония, значе 
ше окончателно превъзмогване 
на „държавотворното“ влияние 
на великосръбската буржоазия 
по националния въпрос във въ 
рховете на ЮКП. Като първа 
начална крачка на ЮКП в по
ставянето на въпроса за Маке. 
щония Цървенковски счита резо 
люцията за македонския и тра
кийски въпрос. През 1937 годи
на (три години елед вземането 
на Решението) на учредителни
те конгреси бяха конституира, 
ни КП на Хърватско и КП на 
Словения. Поради тежките усло 
вия, в които се развиваше поли. 
тичеокия живот в Македония в 
които действуваха комунистите 
и поради други причини, КП на 
Македония се създаде шест го
дини по-къоно т.е. деве„ години 
след вземането на Решението. 
Окончателния процес беше за-

във
1924 година. ВМРО наето

етически партии,
•през
яваше да обедини македонците 
от трите части в борбата за на 
ционални права. Тя издаваше 
и свой орган „Македонско де
ло“ и „Балканска федерация“ в 
които пропагираше своята про
грама. Макар, че не успя Да 
прерастне в по.маеовото движе
ние «във Вардарска Македония 
ВМРО — обединена все пак за
ема значително място в борба
та на македонския народ меж. 
ду двете световни войни, като 
изигра огромна роля в събуж
дането на македонско национал 
но съзнание във всичките кра
ища на Македония".

зи път, както н през изминали
те десетилетия от създаването 
на българската държава тръг
на в поход за оеьщестяването

Македо.
лителнн резултати.

М. Величковна мечтания план 
ния. Новите господари настъпи 
ха с цялостна окупаторска вой
ска, с оформени денационали- 
заторски програми. Те настоява 
ха с една широко развита про
паганда да се представят пред 
македонските маси като освобо 
днтели. ЮКП още преди война 
та ясно и убедително предсказ
ваше на всички народи на Ю- 
гославия опасността от фашист
ките завоеватели. Комунистите 
на Македония, верни на тради
циите «а своя собствен народ и 
последователни в 
осъщестяването на програмните 
начала на ЮКП, още от първи

Босилеград
Неотдавна транспортното пре. 

дггрияте „Беона кобила“ в Боси 
леград набави 3 нови рейса 
марка „Дубрава“ за 60 милио
на стари динара.

Нужднтее о*. нова кола са би 
ли големи, защото .няколко от 
съществуващите рейсове са до- 
траяли. Досега предприятието 
не разполагаше с модерни и съ- 
времени рейсове.

Новите рейсове вече работят 
на по-дългите линии.

БОРБА ЗА ПОБЕДАТА НА 
ЛИНИЯТА НА ЮКП

„С идването иа другаря Тнто 
на чело на ЮКП, продължи 
Цървенковски — се предприеха 
сериозни мерки за консолида
ция на партийните организации 
в Македония. На Краевата кон 
ференция през 1940 година бе

борбата за

те дни на окупацията, подгот. 
организациите за настъп 

исторически събития.
вяха
ващите В.

У*
*■ ■:



КИРО мильоски
В ДИМИТРОВГРАД25 години КП на Македония

„Не трябва да се влюбваме в 
нови, Но да модернизираме съ
ществуващите предприятия“, 
.каза той. Когато става въпрос 
за товя Мильоски посоки по
следиците от лошото 
шге към комерческия сектор в 
някои трудови организации, в 
които не се схваща важността 
о^ проучването на домашния 
и чуждия пазар за продажба 
на ттроизведеенията като край
на цел на всяко стопанисване.

В разговорите се засегнаха и 
въпроси по сътрудничеството с 
граничните области в НР Бъл
гария. Досегашните резултати, 
както бе .изтъкнато, оправдават

Към края ,Ия седмицата по.
СФРЮ в София

на Македония. Той каза, че о- 
бемът на производството 

осъществения
лицето на Югославия. Бяха не
обходими — подчерта Цървен- 
ковоки
за да се воади тази необходимо
ст в съзнанието на нашия чо. 
век поради факта, че бивша 
Югославия беше крайно ком- 
промитнрана в македонския 
народ като държава, в която ма. 
кодонския народ беше напълно 
•национално обезправен. Борба
та на .Другите народи ня Юго
славия, за равноправие, застъп 
ването на сръбските комунисти 
за равноправие, и най-сетне ре
шенията на АВНОЮ в Яйце 
■окончателно укрепиха вярата 
ня македонския народ и народ 
ностпте в Македония в това, че 
нова Югославия ще бъде общ
ност на равноправни народи, 
без чиято и да Р (Домииация и 
привилегия. „На някои от на
шите съседи — продължи Цър 

които постоянно

(ГГрсдлжекие от 1. стр.)
ъжено въстание „въпреки ди. 
ре.ктивнте на Краевия комитет, 
а всички заедно искаха подкре 
па от ЦК на ЮКГГ проблемът 
да сс разреши с връщане на 
партийните организации в съ. 
става на ЮКП. ЦК на ЮКП и 
лично другаря Тито подкрепи 
хя акцията на македонските 
комунисти и решително се за
стъпиха чрез Комннтерна и ли
чно чрез Димитров като неин 
генерален секретар, да се сло
жи край на вмешателството на 
друга партия в 'организационна
та и друга дейност на партий
ната организация в Македония.

Отстраняването на влияние го 
отвън в партийната организа
ция на Македония и създаване
то на нов Краевп комитет съ- 
щевремено значеше и окон
чателна победа на линията чи- 
йто курс беше: въоръжено въ. 
стание. Непосредствено след то 
ва се стигна и до историческия 
11 октомври когато с първите 
партизански отряди македонс
кия народ тръгна на въоръже
но въстание и след дълги уси
лия и борби, окончателно стана 
господар на своята съдба и ко. 
вач на своето собствено щастие 
и бъдеще“.

В продължение на своя до
клад другаря Цървенковски по 
-обстойно говори за военните 
години, .и за създаването на Ко 
мунистическата партия на Ма
кедония. Това събитие символи 
чно е ознаменувано с първото 
заседание на ЦК на КПМ на 
19 мар^ 1943 в Тетово. „Беше 
крайно време, изтъкна Цървен 
ковки, исторически нужно да 
се направи такава крачка и Да 
се реализира Решението от 1934 
година. Не можеше вече Да се 
говори за несъзряли условия, 
неизраснали кадри и липса на 
бойна необходимост От създава 
не на отделна Комунистическа 
партия на Македония, разбира 
се като интегрална част на 
ЮКП“.

На своите три съвещания 
(Преспа. Фущани и Зборско) 
ЦК ца КПМ всестранно разрабо 
ти своята политическа платфор 
ма по отношение бъдещето уст 
ройство на свободна и равно
правна Македония, нейното мя 
то в рамките на Югославия, йз 
тъквайки необходимостта от 
спешно свикване на .македон
ския народен парламент. Пар
тията постоянно разясняваше 
на масите необходимостта от 
създаване на едня нова общ
ност на равноправни народи в

спо- 
обществен

слаиикът на 
Киро Мильоски посети Дими-|ред

продук., през 1967 година е 
голям с 3,6 пъти в сравнение с 
1948 година. В съвкупната стРУ 
ктура на производството -проми
шлеността от 13,69 на сто с кол.

учатевуваше през 1947 го
дина .се увеличи на 30,41 на сто, 
докато селското стопанство на
малява своето участие от 55,59 
на сто на 31,42 на сто. Предви
жда се през 1968 година наци
оналния доход (пресметна^ 
ценц от 1966 година) да бъде 
по-голям за 3,3 пъти в сравне
ние с 1948 година. Говорейки за 
нарастването на личното потре 
бленпе Цървенковски каза, че 
през 1957 година средните лич
ни доходи са възлизали на 101,7 
н. 1ДИН.' а през 1987 година на 
683 н. 1Дин, За средния си лн-

през 
купи

извънредни условия
ПО- тровг.рад.

В разговори с ръководители
те в тази погранична община 
Мильоски бе запознат с раз
витието на комуната и пробле
мите и резултатите в провеж
дането на задачите ня стопан
ската и обществена реформа. 
Големите усилия и на общест
вото и на трудещите се в об
щината дадоха 
■резултати във восстранния във 
ход на този край, където жи
вее българскя народност, 
тшзивният ръст на матерални 
те бла.га " жизненото равнище

отноше.

кото

забележителни
по

Ин-
навсяко усилие За развитие 

всестранни отношения на 
ру.дничество на българската на 
родност с българския народ в 

добросъседски

сът.

иинтерес на 
приятелски отношения 
двете страни.

между
М. Бчен доход трудещия се 

1957 година можеше да 
242 кгр пшеница, докато през 
1967 година 727 -кгр. пшеница. 
Той отделно [изтъкна усилията 
на ителигенцията, която до воь 
нат.а почти и не съществуваше. 
Днес социалистическа републи 
ка Македония има около 20.000 
граждани с виеше и полувисше 
образование.

Спирайки се върху равнопра 
внето на народностите в Маке 
дония Цървенковски каза, че 
Съюзът на македонските кому 
нисти развива чувството на за. 
питане правата на народнетнте 
— албанци и турчи и с взаим
ни .усилия се застъпва за таки
ва отношения на равноправие, 
които во.Дят към пълно прие
мане на националната 
правност от такива възгледи 
и ангажиране в такава посока 
македонския народ не 
другояче да гледа на отноше
нията с другите -народи.

Д. Й. — Б. II.

венковски 
проявяват определено „душегри 
жне“ към нашия на-род, реше. 
нията на АВНОЮ не шм харе
сваха, особено не по отношение 
ня Македония като федерална 
държава -в рамките ,на Югосла 
вия и се опитаха да им се про
тивопоставят. Те през целия то 
зи период 'Не 'можеха или не 
искаха да разберат из основи 
изменилото се положение в ко
ето .македонския народ повече 
не чакаше съдбата му щг реша 
ват в столиците на балканските 
държави яли пък .на -междуна
родните конференции. Техните 
апели и други документи този 
път останаха без какъвто и да 
е отзив вс.ред -македонския на
род“.

Хаос на 

световните 

златни 

пазари
От неотдавнашното намалява 

английската 
говореше

не стойността на 
фунта постоянно се 
и за намаляване стойността на

Др. К. Мильоски все още мошния американски 
долар и на световните златни 
борси избухна същинска злат
на треска. Все по-слабо е до
верието в някога неприкоенове 
ната „стойност“ на фунтата и 
долара, които се превръщат в 
злато или някои други по-си. 
гурни стойности. Амерканският 
прдседател Джонсън трескаво 
се опитва -да възвързе доверието 
в долара и да спре оттичането 
ня златните резерви на САЩ. 
-Изглежда обаче, малко има из
гледи да успее. И САЩи Вели
кобритания бяха принудени да 
предприемат крайни мерки про 
тив стремежа към златото. Те
зи две финансови свръх сили 
се договориха същевременно да 
затворя^, боросовите врата, през 
кс|ито в каЬса на последните 

дни оттичаха стотици тонове 
злато.

равно- в последните десет го-дини най 
-добре илюстрира националния 
доход на човека от население
то — от 25 на 240 хиляди ста
ри данара в края ня миналата 
година. И покрай сложните 
проблеми, пред които се изпра 
ви младата димитровградска 
промишленост в условията на 
стопанската реформа, стопанс
ките орга-наиации в края на 
1967 година акумулираха във 
фондовете 450 милиона, а само 
две организации имаха загуби 
на общо 65 милиона стари Ди
нара.

Взимайки участие в разис
кванията по проблемите на ии 
м Ит ров ргад окото 
(специално 
посланикът Мнльовски изтък
на необходимостта о„, борба за 
още -по-широко внедряване на 
техническия прогрес и съвре
менна организация на труда в 
съществуващите предприятия.

МАКЕДОНИЯ ДНЕС
може

В края на своя доклад Цър- 
-венковски -се спря върху соци- 

преустройствоалистическото

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА 
КОСТРОШЕВЦИ И СУХИ ДОЛ

Населението от тези села с 
доброволен труд ще постави 
стълбовете и мрежата. Според 
проектосметната документация 
този далекопровод ще струва 
над 40 милиона стари динара 
като дистрибутивното предпри
ятие в Аесковац участвува с 
26 милиона динара.

Голяма помощ в акцията о- 
казват армейците. Към далеко
провода |ще се приключат и ня 
кои махали в Божица.

В Кострошевци и Сухи дол 
се проведоха събрания иа из
бирателите, на конто присъст- 
вува и председателя на Общин
ската скушщша Станиша Стан- 
кович. Избирателите от тези 
две села разискваха по въпроса 
за електрическа енергия в Ле- 
нат е договор с предприятието 
за електрическа енергияа в Ае- 
сковац за изграждане на да- 

от Клисура —

стопанство 
про миш л еностт а)

декопровода 
Стрезнмировци до Сухи дол, а 
оттам за Кострошевци. М. В.

5 ДЕНЕЕ*//*//+// +//+//+//*//+/?* *// ? У/У У/-:‘У/Х У/Х -у/х -г/с т/.
-комисар Бели Мехмед. .

Така започнало Шопското въстание, 
което в историята не е достатъчно про. 
учено, а също така неговите организа
тори не са намерили своето място в ис
торията на своя край. Все още живее 
легенцата за Симо Соколов, организа
тора на това въстание.

Дали това е случайност или резултат 
от революционното настроение на маси
те? Къде се крият корените на успе
хите на Шопското въстание, за което 
Лев Пегричев казва, че е един от „брил 
янтите на трънекото минало“.

И още ще добавим, че Шопското въс 
тание е ярък пример -на приятелството 
между сърби и българи в миналото, 
принос към съвместните борби за осво 
бождението от отоманското робство. По- 
обстойно проучавяне из Шопското въстд 
ние ще открие още много отлични чер-

създаде и народна власт, която Да се 
грижи да организира населението и по
дпомогне народната войска, която всеки 
момент очаквала -да нахуле на свобод
ната територия нов башибузук откъм 
Клисура. Затова било формирано „Вре
менно правителство“, в което били Ги- 
го Пеев, Андрея Басаров, Узанов и др. 
„Временното правителство“ имало всич 
кн -признаци на народна власт. То създа 
ло и народна милиция, -направило мо. 
бнлизация, стегнало военно четите. А в 
това отношение огромна помощ оказал 
известният боец от Сръбско-турската 
война и опитен войвода Симо Соколов 

Ето какво пише самият Симо Соко
лов до Захари Стоянов за „Шопското 
•въстание“:

Когато пристигнах в Трън, трънчани 
и цялата околия се бяха дигнали на ор- 
жие и като пристигнах, раздадох оръжи 
ето, наредих го по военен ред и го раз
поредих По чети и коя чета на коя стра 
на да иде. Понеже турци на брой 800 ду 
ши бяха се упътили от Враня към Трън- 
за |дя го оплячкат и изгорят и да изсе. 
ка^ населението, аз с доброволците и 
по-голяма част от въстаниците взех и 
през нощта отидох на Власина, селото де 
то се бяха турците улогорили, осем ча
са От Трън. Заран пред зора нападнахме 
гп и от три страни и До 2 часа след 
обед гн разбихме така силно щото сме 
ги с ентусиазъм гонили чак до Сурду- 
лица блнзу Враня.“

ШопскоМалко известното в историята 
въстание не е резултат на случаен бунт н&
населението.

Т0 се явява като организирано рево
люционно движение, което има свон орга
низации и свои герои. Един от тях е и 
СИМО СОКОЛОВ, роде в с Грознатовци.

Този искрен борец за сръбско-българ. 
ска дружба, възпитник на Любен Каравелов, 
дението, а почина като майстор-предприемач 
офицер, адвокат, журналист дочака освобож- 
на 29 април 1919 година в София.

ти на неговите -учасници, характера на 
въстанието.

Ние сега можем само въз основа, кое 
то е записано и казано за това така бли 
зко на нас въстание, да направим хро
нологически преглед и да запишем име 
ната на ония, които бяха негови органи
затори и искренн борци за освобожде
нието на Трънко и близките му краи
ща Оп. отоманското робство.

Тук трябва да забележим, че още 
преди да пристигне Симо Соколов в 
Трън, в Трънско пристигнал неговият 
помощник познат от Сърбия капитан 
Гроздан Илиев от село Населевци. Гроз 
дан също така бил войвода в Сърбия 
и през Сръбско-турската война взел 
участие в боевете все до Лесковац. От 

Македония тук той напуснал сръбската армия и се 
отправил към Знелоле. Отбелязано е и 
неговото пристигане и посрещане при 

на- село Клисура и Власина.
С пристигането

БОГДАН НИКОЛОВ

СИМО СОКОЛОВ - БЪЛГАРСКИ РЕВО
ЛЮЦИОНЕР—БЕЛГРАДСКИ ВЪЗПИТАНИК — Край

напредвали към София, а сърбските вой 
ски по долината на Нишава, Ту-рците 
започнали да бягат към 
през Трънско. При това бягство те на
падали мирното население и отвличали 
имуществото му. За това трънекото 
селение създало свои чети, възглавия- 
вани от Така Пеев, Иван Гърнчаров-Лит 
калото, Гнго Мисловщички, Кола Ста- 
коев от Клисура, даскал Димо Петричев 
от Бераинци, Атанас Населевски и ДР- 
Четите имали оръжие, което тайно било 
пренесено от Сърбия. Тези чети убили 
и Идриз ага, доверено лице на Нншкия

Още от започването на Руско-турска 
та война в Трънско била заоилена съ
противата срещу турците. Трънчанц сле 

дв..4ли пътя на своите съседи в Сърбия, 
които в Сърбия отивали като майстори- 
строители. а в родния край се връщали 
като въстаници. В Трън и околността 
с успех работил революционен коми
тет, а сле- обявяването на войната и 
влизането ня руските войски в Бълга
рия, революционната вълна Отново раз 
раснала. Тако Пеев застанал начело на 
разбунтувалите се маси.

В хода на войната, когат0

той
Власина. С пристигането си той разпус 
нал своите чети, защотп бил вече на 80- 
годишна възраст и защото считал, 
свободата е извоювана. Но с идването на 
Симо Соколов въстанието отнов0 плам
нало. Народът сам освободил 
пространстаа, затова се наложило да се

-си разпус

не

огромни
русите
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СЪВЕЩАНИЕ НА КОМУИипТигг, 
В ПОМОЩНИТЕ ДЕЙНОСТИ--------

БОСИЛЕГРАД

Местните общности 

бездействуватВместо реформа 

дребнавост и одумване
кан“, „Сточар” Ус " Га“ кТУН"СТКТе Зае™ 8 ”Бал- 

На основание „7’ ”К°Мпас • Пътник“, и мотела, 
па основание на разговорите с комунистите

в тези трудови организации, комисията направила 
люпения, които изнела иа съвещанието наТбсъждане.

Общинската скупщина в Босилеград не разполага с 
данни за работата на местните общности.

Знае се само, че на територията на общината съ
ществуват 17 местни общности и че преди три години 
всяка от тях е получила готов устав, изготвен от общин
ските органи. Неизвестно е обаче колко общности са за
пазили тези устави, защото някои от тях са ги върнали 
на общината, а други са загубени. Но и да ги имат не 
могат да ги ползват, понеже са еднообразни и правени 
за всичко общности, без оглед на конкретните проблеми 
и изисквания.

да за пиене, качеството на хля
ба и хлебните произведения не 
винаги е добро, дори и тога
ва, когато се употребява каче
ствено брашно у: т.н.

Комисията е забележила и то
ва, че гражданите не обръщат 
достатъчно внимание на хигие
ната, не пазят зеленината, уни
щожават дървореда и подобно.

Това е онова субективното, 
което в обективните обстоятел
ства още повече намалява ав
торитета на гостилничарството, 
търговията и комуналните ус-

заети
зак-

Миналата година туристичес
кото стопанство в 
направило два милиона 
динара оборот. През това

шкото месо се 
телешко. В продава като 

млекарницата се ствуват главно поради това, че 
организационно не са добре 
устроени. Още преди две годи
ни събранията на избирателите 
във всички села в общината са 
били за формиране на общно
сти във всяко село. По тяхно 
мнение това е основната при
чина за бездействуването.

Става въпрос защо Общинс
ката скупщина две години не 
е разисквала за такива реше
ния на избирателите. Не е ли 
и това причина за неактивно 
стта на общностите, които пред 
ставляват най-демократичното 
тяло в самоутгравителния ме
ханизъм на общината.

Едва след толкова време ор
ганите на общината готвят нов 
проект за преустройство на ме
стните общности, така както са 
решили събранията на. избира
телите. Ще се изготвят и нови 
устави.

комуната е 
нови 
вре

ме са регистрирани милион и 
седемстотин хиляди пътуваниня. 
С оглед на положението 
Близкия изток през 
година се очаква още по-голям 
транзит. В каква степен 
ннчарството, търговските и ту
ристически предприятия са го
тови да се приспособят към съ
временните условия на стопани- 
ване,.. към осъществяване 
по-голям оборот и какво пречи 
на модернизацията на трудови
те организации, т.е. колко те са 
способни да отговорят на зада
чите на' стопанската и общест
вена реформа — беше предмет 
на работа са тази комисия.

Ето какво е забележила 
мисията:

—- В „Балкан“ персоналът и- 
ма лошо държание към гости
те, •в колектива няма единство 
— всеки работи каквото 
иска, а ако някой се опита да 
подобри работата в предприя
тието, срещу него се организи
ра „контраудар“. Изхожда се 
от лични интереси, системати
зацията на работните места в 
действителност е инвентаризи
ране на съществуващите кадри, 
макар че мнозина не са спо
собни да работят по съвремен 

работи се примитвно, 
безотговорно, не се провеждат 
в дело рещенията на органите 
на; - управление •ке-поДЬбйо::'

— В месопродавницата на 
„Сточар“ няма качествено ме
со достатъчно, касапите не го 
класират, защото повече тряб
ва да работят и понякога юне-

Макар че няма евиденция 
сигурно е че засега нито една 
от общностите не работи. Из
вестно е едно, че в тази година 
нито една от тях не е заплану
вала и разпределила местното 
самооблагане нито пък израбо
тила програма за работа. Само 
5 от тях имат текущи сметки 
при Народната банка, но на 
тях нямат нито динар. Община
та бе по-рано само на няколко 
от тях заделила от 20 — 50.000 
стари динара, което е повече 
символично. Пък и те не са 
нзползали възможността чрез 
местно самооблагане да обез
печат приходи, необходими за 
работа.

Защо местните общности без
действуват? 
неактивни не значи, че и няма 
какво да работят. Практиката 
говори тъкмо обратното: нере
шените селски въпроси се ус
ложняват и от ден в ден ста
ват все по-многобройни. Много 
пътища, училищни сгради, мо
стове и други обекти си стоят 
непоправени само заради това, 
че местните общности като е- 
динствено компетентни за тези 
въпроси, не работят и няма 
кой да разпредели местното са
мооблагане. Общностите бездей-

продава развалено сирене, ма
газините на индустриални сто
ки не са уредени, отговорници- 
те не държат сметка за вкуса 
на потребителите, създават сена

настоящата

гостил-

на

Това, че са
1СО-

В. В.

си

СТРОИ СЕ 

ВОДОПРОВОДТ. Одоровци: И на село пробле мите не са по-леки
запаси от некурентни стоки, А какво правят комунистите 
„особено загрижва работата на в тези трудови организации? 
заетите в текстилния магазин, „Недостатъчно са се борили 
които често се държат непри- органите на управление да дой- 
лично към клиентите, не се дат на право място, нито пък 
предприемат мерки в магази- са се залагали достатъчно и 
ните да се довеждат по-млади някои решения ефикасно да 
специалисти, има опити да се се провеждат." В разисквания- 
прави. търговия с . чужда ваду- .та.яада, проличава, че^омудцсуи 
та, или да се продава чужда те не. са разбрали добре същ- 
валута в магазините на пред- ността на реорганизацията, ре- 
приятието. формата. Тоогилничарите, нап-

— В „Услуга“ не се грижат ример, и този се опитаха да 
достатъчно за градската чисто- убедят събранието, че в рабо
та. Градът няма достатъчно во- тата им пречат частниците и

че Общинската скупщина тряб
ва да помогне на трудовите ор 

□ ганизацни в борбата срещу ча
стните конкуренти, да не им 
разрешава повече да работят. 
Очевидно, касае се за несхва- 
щане на важни решения във 
връзка с общественото приз
наване на личния труд със соб 
ствени средства. Липсва само- 
критичност в стоцошенията на 
комунистите в трудовите орга
низации към най-наболелите 
въпроси на реформата, — обо
рудване на организациите със 
специалисти, има небрежност, 
и некултурно отношение към 
гостите. Към това трябва да се 
добави още, че всички комуни
сти в тези дейности трябва да 
се борят за сътрудничество 
към подобрение иа организаци
ята, за да може градът да ста
не привлекателно туристическо- 
транзитно гранично място. За
това е казано, че Общинската 
скупщина плаща иа „услуга" 
3.200.000 стари динара за под
държане на чистотата в девет 
улици. „За да чистят всичките 
улици, скупщината би трябвало 
да дава и по десет милиона ди 
нара, и въпреки това улиците 
пак не биха били чисти". В 
Димитровград няма домсъвети, 
не се държи сметка за под
държане на чистотата в жили
щните сгради. Някой изтъкна: 
защо скупщината не потърси 
сметка за чистотата на улици
те. Лоши са и отношенията ме
жду „Градня“ и „Услуга" и т.н.

Да кажем накрая, че по въп
роса за идейно-политическото 
несхващане ролята на Съюза 
на комунистите в тези дейнос
ти, говориха предимно хора, 
които не са членове на тези 
трудови организации. Те търсе
ха единство по основните въп- 
проси, — как да се обединят 
всички сили в разрешаването 
на въпросите в своите предпри
етия за благоденствие на гра
да, неговата афирмация като 

..твърде оборотно място, негови
те жители, а гостите които го 

а посетят да имат какво да видят 
и да се купят в него.

Населението о- Горна Лней
на, Босилеградокп провежда ей 
«а полезна акция, «оято заслу 
жва внимание и похвала. Касае 
се за масово частно въвеждане 
на вода. Досега десетина семей 
егва от няколко махали прикл
ючиха с тази акция, а в тече
ние е в 'най-голямата горноли. 
сияска махала в Колища.

От тази махала в акцията у- 
частвуват към 20 семейства. Те 
са обезпечелн 2 милиона стари 
динара за материали и за зап
лащане на професионална рабо
тна ръка на Водната общност 
от Владичин Хан, която ще пое 
трои резервоара и постави водо 
преводните тръби.

Понастоящем се водят разго
вори в центъра на селото да ре 
конструира съществуващия во
допровод като се отстранят ре
дица технически недостатъци. 
Това е необходимо, защото е ус 
тановано, че сегашната вода не 
е хигиенична и може да пред
извика епидемия. Тя е още по- 
опасна ако се има напредвид, 
че нея ползва центъра на село 
то и учениците от основното 
училище.

КАКВО ЩЕ 
СТАНЕ С 
КЛАНИЦАТА?

начин.

Поради слабата хигиена и ре
дица техничеески недостатъци 
Общинскатя санитарна инспек
ция е взела решение за закри, 
ване на кланицата в Босиле
град, докато земеделските коо
перации като нейни притежате
ли не отстранят слабостите.

Получава с впечатление, че е 
тоя обект е напълно запуснат, 
като че ли не е начия собстве 
ност. Това е така защото коопе 
раците не апазват взаимния 
договор за хигиеничното и 
използвали възможността чрез 
лицата. Изглежда, че до това по 
ложение се стигна и поради то
ва, че кооперациите, с изклю
чените на тлъминската, отново 
изнасят изкупения добитък в 
жив0 състояние, въпреки че «а 
къв износ още преди няколко 
години бе забранен.

Предстои опасност и тоя об
ект, за който са вложени значи 
телни средства Да бъде закрит 
поради посочените причини.

В В.

оеш □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□аоаоаооаааопооаааооапааапарооиппиаос
□

МАЛКА РЕПЛИКА□
□ □

УМНОТО ПРЕДЛО- 

1 ЖЕНИЕ НА ПЛОЧАНИ
□ а
□ а

□
□
□

□ □
Хората от село Плоча в Босилеградско са изнесли 

едно предложение: овцете да се гледат общо, а пазенето 
да се организира От кооперацията по пасищата в пла
нината.

п □
□□
□□
□□

Сигурно селяните са си направили сметкаата и ви
дели изгодата от този начин на пазене на добитък. От
вързват си ръцете за друга работа, а осигуряват си До
бри пасища за добитъка.

Но Другата страна все още мълчи. Изглежда коопе
рациите не са готови Да поемат върху себе си задълже
нието да „овчаруват“ на населението, макар че и те би
ха имали сметка.

Идеата на плочаии обаче идва навреме.

□□
□а
□о
□□
□и.

о □
□ □
□ □

Много се
приказва за трудности, които се трупат върху коопера
циите. Търговията не върви, изкупуването минава през 
периодични застои, пазарът е доста несигурен за отда
лечените производители и пр. Тази идея дава възмож
ност да се потърси изход в една друга работа — произ
водство на млечни изделия, което досега липсва в Боси
леградско. Щом овцете се пасат на стада, става възмож
но да се започне с производството на млечни продукти 
в мандри. Тези произведения все още са търсени и у 
нас и навън, а организацията на производството им не 
изисква големи инвестиции. Млякото пък в този случай 
става продукт за пазара, а не както е сега — грижа по
вече на стопаните, защото сам0 част от него се ползва 
за храна, а другото се разхищава.

□ а
□ □ В. в.□ □
а

□□ □
□ а
□ □
□ □
а □
о □
□ а
□ □
а ' □
□ □
а □

Ползата би била двустранна. Ще има печалба и за 
стопанина, и за кооперацията, а доходите биха подей- 
ствували да се поправи и животновъдството, и животът 
на хората. Кашкавалът и бялото сирене биха тръгнали 
към чужбина и към вашите градове срещу пари, които 
досега са едва ли не хвърляни.

Смятаме за неоснователна мисълта, че това не било 
възможно Д& се направи в Босилеградско, защото няма
ло традиция. Нали всяка традиция си има начало, да
лечно или близко? Нали и в другите места се е започ
вало така, от нищо, без опит и то в по-трудни времена?

Трудностите иа кооперациите и нуждата от по-тясно 
производствено сътрудничество между кооперациите и 
земеделските производители сигурно биха се разрешили 
малко и с едно такова начинание.

А за началото и не бива да се тръгне на поголовна 
организация на млекопреработването в комуната. На
пример нека това да започне в Плоча или някое друго 
село, съгласно да опита да употреби млякото за произ
водство на продукти, които могат да се продават.м. н н.

сааааоааоосшсшасшааасшааасзасюааасюасюсшасшсюсюаосшаасшсшЕзаасшасшсшаа

а □
а □
□ □
Й □
а □
□ а
□ □
а □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
а □
а □□ Повече от един месец в училищния .двор в Босилеград 

“временно“ стоят две ремаркета и различни части на камиони.
Ако това беше строителен материал за новата сграда — 

нямаше да има негодуване. Обаче хората се питат: за какво ЛИ 
„нагледно“ обучение служат тези ремаркета?...

Текст и снимка: М. ДЬжолов

□о □о □□
8□
□а

М. Б.
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М НЕНИЯАНТУАЛИА БОСИЛЕГРАДСКА ТЕМА

КОНКУРЕНЦИЯТА 

НЕ НОСИ ПЕЧАЛБИ
Залесяване, но 

и пазене на горетесеИзхаДа от усложнилото 
положение трябва да сд търси 
на друга страна. Не в нелоял 
пата конкуренция, но в стреме- 

осъвременяване
разнообразни 11

те и тези на търговското предНапоследък много се приказ 
ва за търговската конкуренция 
между предприятията в Боси. 
леградската комуна, 
се питат има ли полза от нея 
и кой губи, а кой печели?

Всъщност кой на кого кон- бнтък някои
земе-

нито населението. Всепрнятие.
Има и прояви,' с конто най. 

голяма вреда се нанася на по
требителя. Касае се за след
ното: при изкупуване

горските, 
още добитъкът, пускан умишле 
но или случайно, прави големи 
щети на младите гори и залеся 
ването не дава ония резултати, 
които биха съответствували на 
влагания труд и усърдие на на

Лани в Босилеградско зе
меделските стопани са 
безплатно 500.000 фиданки за 
залесяване на лични площи с 
бор и акация. Тази година се о. 
чаквя производителите да залее 
ят около 1300 декара нови пло 

възобновят 150 дейара

взелии хората
нажа къмна 'До. 

от кооперациите 
вместо в готови пари плащат 
със стоки От магазините. Това 
ограничаване и неоправдаемо, 
защото налага на потребителя

търговията с 
качествени стоки. И още нещо.курира? Конкурират си 

делските кооперации ,а на тех 
търговското 

„Слога“ и напоследък специа
лизираните търговски магази
ни, открити От познати фир
ми о-г вътрешността. Всичко 
това създава нова 
обстановка.

“До-преди Две години положе 
Нието не беше такова. Търго
вията в комуната не страдаше 
от конкуренция, защото земе
делските кооперации и пред
приятието „Слога“ имаха раз
пределен пазар и не се боеха 
че ще има конкуренция с по-ка.

и по-разнообразни

селението.
Излиза, че са необходими но

ви и енергични мерки, които с 
повишения интерес към горите 
,да съдейегвуват за опазването 

В общинската служба по

Практиката показва, че от ден 
в ден търговията все повече се

Щи и да 
стари гори. С масови акции се 
предвижда да бъдат залесени но 
ви обществени площи и да 
възобновят много декари

предприятиеи

се
ста

им.
горското дело казват, че тези 
мерки бихя били следните: ■ 

ф да се увеличи числото на
горските пазачи,

увеличат глобите за 
а глобяването

ри гори.търговска

Интересът за залесяване, каз
ват, е повишен няколкократно 
в сравнение с миналите години 
и това е сигурен знак, че е пре 
одолян боязънът, какво ще ста 
не е добитъка, когато се залес- 

непродуктивните и оголели

да се
нарушителите,

съдията за нарушения Да 
се ускори още повече 

ф От притежателите на гор
ски насаждения да се търси от 

ако пускат свой .доби 
насажденията и да не по

при
ят
земи.

Естествено е товя да се смет
не за радваща нови,на и за ус 
пех в ннициативатя за спасява 
не на още неулороените земи с 
горски прегради. Но струва ни 
се, че акцията все още не е 
цялостна и че има още пробле 
ми, които трябва да бъдат раз
чистени.

Именно не е достатъчно само 
да се залесява, ио и да се пази 
залесеното от добитъка и от Ре 
дицата вредители 
насаждения, 
нужно организирано и съзнател 
Но пазене на това, което се съз 
дава с много труд и с 
средства.

Досегашното пазене на горски 
те насаждения не радва »ито

чест вени 
стоки и с по-низки цени.. Това 
положение роди следните по
следици: потребителят бе при
нуждаван да купува слабока. 
чествени и залежали стоки, за 
щото друг избор .не е имал. Це

над-’

говорност, 
тък в
зволява^ същото на други сто
пани.

Чак тогава, казват, ои имало 
опазването на на-резултати в 

сажденнята и трудъ^ по залес
яването би бил ефектен.

Към тези мерки не е зле да 
се причисли и следното: не са
мо съдията за нарушения № 
глобява, но притежателят да нс 
ка обезщетение и пред редовния

включваха високиШГГр.
ценю! .С една дума «казано, вси- 
чко вървеше по старому. Ня. 
мише промени, защото търго
вията беше почти без пробле. 
ми и рискове. Тя беше сигурна, 
защото всичко успяваше Аа 
продаде, без да се бори за по
требителя в комуната.

Сега - положението е корен
но изменено и все по се чув- 
ствува въздействието на рефор 
мата.

Пасищата — да чакат ли? на младите 
Това значи, че е съд.

Може би тогава ще се нама. 
броят на нарушителите, кои 

още не съзнават, че го-

измъква от ръцете на земедел
ските кооперации. Това им на 
лага да се насочат към основ
ната си дейност — подобрение 

на селското стопанство.

да взима и онова, което не му 
харесва, а ведно и кредитира 
.кооперацията.

При това положение търгов
ските организации търсят из
ход в откриване на нови мага 
зини, но не там, където не съ
ществуват, а там където са ма 
газилите
Кооперацията от Долно Тлъми Г> Т 7 ТЯ ПТ?<с 
но открива свои магазини в Бо 
силеград,
тлъмински район и №Р. По-точ.

•където няма никакво

лимного
то все
рите пазят и обогатяват пасища

м. н. нВ. Велинов
а* диамис ~т/л:т/а:у/а г/ау/л1т/л. т/л. 9/ат/ж. т/ж т/жт/жт/жт/А.УЛ

та.
Г/А'9/А 9/ЖТЖ Т/Ж Т/Ж Т,

КОГАТО СЕ ЗАНИМАВАТ 
с ВСИЧКО

на конкуренцията.

Земеделските кооперации ста 
по-несигурни в търго- 

само със стоки-

набосилеградската

НА СТОНАДПААНОВО ~ 25ват все 
вията И то не 
те за широко потребление, 
и в изкупя на добитъка,-къде - 

МОНОПОЛ.

но там,
оправдание. Всъщнос„ това от
криване става без предварите- 

анализ. Дали е оправдае.
например в

но

имаха 
област те получа- 

в ли-
успех.и Да-Защото .началните 

ва„ кураж и хората изследват, 
конетруирату- - .комбинират- В- 
предприятието допускат нови из 
ненади, яо не дават подробни 
обяснения. Ако стане това, мо
же да се очаква по.нататъшно 
увеличение на стойността на го
дишното производство.

то До преди 
Сега в тази
ват сериозен конкурент 
цето на търговското предпри
ятие „Слога", което взе да из- 

добитък. Като се при- 
от вът- 

ма-

„Циле“ като че доживява ще бъдат произведени още 
възраждане. Производственият 500 бройки от малкия футбол. 

Горна-Любота,-където съществу- . пла1Н за януари и февруари -е .
ват вече 4 магазина, да се от- преизпълнен с около 25 на сто. 

и пети, а само заради -го
това са конкурентски.

лен 
мо в едно село

500 билиярда надпланово 
производство

С такъв процент е преизпъл- 
на реализацията.

крие 
ва, че
Това говори, че пазара не се 
следи, яйто конкуренцията

нови стоки Новооткритите

купува
бави и конкуренцията

новооткритите
нен и плана 
През фавруари -и март дни ами 
ката на производството не на.

реализацията
решността с

още по-несигурни в 
Затова е разбира- 

им тревога. Но

Докато лроучавали пазара 
за малък футбол, хората в 
„Циле“. често се питали Дали 

по-голяма от да произвеждат билярди и ре
ши ли да произвеждат. Успели 
да направят прототип с авто
мата, който патентнрали и в- 
градили и в малкия футбол. 
НаДделяли трудностите около 
продажбата и вече са пуснали 
в производството сто бройки

стакаче-
док ат омалява,

пада. И през февруари тя е са 
мо с Ю на сто 
планираната. В последния ден 
■на февруари са произведени 
стоки на стойност от 4.723.000 
стари динара. Преди пет годн- 

произвеждаше 
януари

ва с
магазини са с едни и 
стоки, които има вече в съще
ствуващите. Стига се до изво_

същи За специалисти не се говориите стават
търговията, 
ема сегашната 
товя показва, че кооперациите 
не са дозрели да издържат кон 
куренцията и да укрепва,, тър
говията в такова направление, 
което ще им донесе сигурност 
в работата. Вместо това те при 
бягват към различни непозво
лени и несвойствени на социа
листическата търговия методи 
на нелоялна конкуренция. Че
сто пускат слухове, че пред
приятието „Слога" е пред фа
лит или някоя от кооперации
те е в голяма загуба. Има не
търпимост между продавачите 
от магазините на кооперации-

Без оглед на тези успехи не мо 
же да се отмине основния въ
прос, за който е свързан бъде 
щия успех на трудовата орга
низация. И през настоящата го 
дина в предприятието няма про

да, че ни-го една от организа
циите, .нямат укрепнала и раз 
вита търговска служба, която

ни толкова се 
за цял месец, а през 
1963 година — .били произведе 

стойност от 12.000.000
отговоря на по-съвремени 

търговията, 
запасите о, стоки

.Да
ни стоки на 
стари динара.

те изисквания на 
Ето защо
се увеличават ежедневно, като 

милиони оборотни Годишният производствен 
план ще бъде преизпълнен

замразяват
крайно необходими 

Само „Сло.
средства,
на предприятията, 
га"“' има запаси в стойност °т

Успехите са по-големи откол 
кото в колектива очакваха -. 
Приятно са изненадани и о. 
ния, които считаха, че предпри 
ятието няма да преживее теж. 
кнте дни в стопанската рефор
ма. Неприятни грижи и злите 
мисли изчезнаха от хоризонти 
те на всички в Димитровград. 
Сега изчезват -и вички 
грижи. Как да се задържи ръ
ста на производството, т.е. да 
се обезпечи напълно пласмент 

увеличеното производство. 
Това «е е малка работа, нито 
пък малка грижа.

120 милиона стари динара.

□
1 □БЕЗСМИСЛЕНА 

СЕЛСКА КРАМОЛА
□
□

други□
□

]>■: □
□

на□
дините си. Млекоминчани ка □ 
зват, че ако се направи пътя □ 
вадата щяла да се затрупа и □ 
да останат без нея. Спорът а 
продлжава вече десет годи- □ 
ни, но селата не могат сами □ 
да се разберат. Буцалевчаии □ 

пътя е по-стар

Един обикновен спор, за 
§ обикновен селски път изгле 
в жда ще се превърне в голям 
° ям съдебен процес.

Касае се за спора между 
село Буцалево и Млекомин- 
ци, Босилеградско, за едив 
селски път, който свързва 

а Буцалево с централния път 
° минаващ от Тлъмино за Бо

силеград. Селските 
ще станат още 
ако се намеси и село Брест- 

защото и то частично

Малкият футбол на „Циле“
Годишният 

план възлиза на 470 милиона 
стари динара, колкрто и минала 
та година. Ако предприятието 
„има щастие“, планът ще бъ
де преизпълнен п до края ще

производствен

грама за специално образова
ние. И днес в предприятието 
има специалисти, колкото и 
преди четири години. Няма мя 
сто да се говори, че за специ
алистите тук липсват условия. 
Залъгват се ония, които счи
тат, че моменталните успехи 
ще бъдат трайни, ако не се До
веждат специалисти,-, които 1Да 
водят производството, да бъ
дат носители ,на .модернизация 
та, нововъведенията и внедря
ват техническия прогрес в про 
изводството. Наредбите за по- 
благоприятни условия за прие 
мане «а млади специалисти — 
стажанти, дават възможност 
на колектива на „Циле“ да ра
збере простата истина, че без 
техническо-научни кадри и до 
бра комерческа служба 
ма трайни решения за подобре
ние на трудовата организация.

М. Бакич

билярд —- четири типа. Първи, 
те произведения ще се появят 
■на пазара до края на месеца. 
За досегашното производство 
е направена доставка. Няма о- 
■пасност ща не се продадат вси 
чките. Цената на билярдите се 
движи от 300 до 360.000 стари 
динара. С тях предприятието 
ще надхвърли плана с още 160 
милиона стари динара.

Свръхплановото производст
во, което се очаква няма да 
промени производството на ос
таналия асортимент. Още по. 
вече това увеличение на произ 
водството ще се постигне със 
същата работна сила. Може 
Да се случи да се появи още 
някое «епланувано произведе
ние От групата забавни игри. 
Не ще бъде изненада, ако един 
ден „Циле“ зарадва и децата 
с някоя интересна играчка.

о
п
о
□ □твъдят, че

от вадата, бил прокаран още □ бъдат пропзведеени стоки на
1928 година. Млекоминчани, □ стойнос, от 150 милиона ста.ри
пък твърдят обратното: че ва □ динара. Бие в очи, че планира
дата била по-стара от пътя... а нето е нереално. Но тук не се

От голям каприз, нито ед- § касае за никакво „докарване"
ните, нито другите виждат, че § на пла«а- ХоРата в предприя-
е невъзможно да същест- § тието са овладали нови произве
е Н6 „ „атт'..1,я Я дения, с които не са могли дос
вуват и пътя и в д • • • п ,СОр0 да ризчитат. Цдно поради

това, че малкия футбол още
не ои е завоювал място на па
зара и затова достя праДпазли 
во е ставало планирането на 

Запланувано

□

а разпри 
по-жестоки,□

а
о

ница, 
ползва тоя път.

□
□ □

В какво се състои спора?□ □
Неотдавна един млекомин- 

чанин, не чакайки решението 
на спора, на едно място огра
дил пътя и си направил ли
вада.

Сигурно е едног пътят е не 5 
обходим и трябва да се по- □ 
прави.

П □Пътят за когото става въ. 
о прос е вече десет години не-
□ употребим и е в крайно ло-
□ шо състояние. Буцалевчанм 
о все не могат да го поправят,
□ защото млекоминчани не им
□ дават. А не позволяват им 

това, че покрай

□
□
□

производството, 
било От това произведение До

□

края .на годината да се произ
ведат 500 бройки, а само тол
кова ще бъдат произведени в 
първото полугодие. Предпола
га се, че до края на годината

□ □само заради 
□ пътя минава тяхна вада с ко 

ято напояват ливадите и гра
— ня-□в. в.□ □

□ □
'аооовооооорооорооооапооаоооооороаооооаоооооооооооаааоооааооаооаоопоа
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Прет пролетната сеитба 
в Димитровградско С ФОТОКАМЕРА 1

„НИТРОМОН-
КАЛЪТ“
НЕ ПРИСТИГА

ПО мини път
С МИНИ РЕЙС

Механизацията в земеделска 
кооперация „Сточар" в Димит 
ровград все още си стои кон. 
|Сервирана. Щом 
оправи тракторите ще 
нат да порят нивите в долина
та на Нишава. Иначе 
чко е готово зя пролетната се 
итба. Сключват се договори ме
жду частните производители и 
кооперацията за механизирана 
обработка на земята.

Големи грижи на коопераци
ята обаче създава недоимъка 
ня изкуствени торове. Вече ня 
колко

времето се 
започ-

вси.

месеца производителите 
търсят „нитромонкал“ за под
хранване на посевите, но ' до 
днес той не е набавен. Кога 
Ще пристигне — в копераци. 
ята не знаят. Стискат с раме
не. Сега в много по-добро по
ложение 
производители, 
та година, навреме се запасиха 
с по-големи количества мннера 
лнй торове. На кооператорите 
в Димитровградско са необхо
дими към 100.000 кг нитромон 
кал.. Смесени торове има дос
татъчно а пристйгат и нови ко 
личества

В ттълен разгар е договори
рането на слънчоглед.

Планира се с тези растения да 
се засеят към 300 хиктара, ка. 
кто и миналата година. С ча
стните производители досега е 
договорено производството на 
около 200 хектара площ. М-Ь,

Пътуването от Суково до Трънско
са ония земеделски 

които минала.
Одоровци нямаше да бъде 'толкова при 
ятнп ако за шофьор на „мини-рейса“, 
както някои Гг> нарича™ не беше черн
оокия Димитър Митов, който сдновре-

кормува и дава билети.менно

1Щтш V.ш.

Куса врана
I'Щья&еис. НЕОБИЧАЙНА 

ТРУДОВА ЕДИНИЦА ■
Мирч0 Гещамов, председател 

на комитета по електрифика
ция в Дйу.са, врана за пръв път- 
видях в Бабушница, Преди ед
на година. Беше Дошъл при 
председателя на Общинската 
скушциня да търси помощ.

— Нашите усилия ще останат 
напразни — обърна се той към 
председателя ако вие не ни по
могнете. Не сме знаели, че не 
можем да се свържем с елек
трическата мрежа в Нашушко- 
вица.., Не било 'Предвидено 
мрежата да се обременява по
вече понеже «огато е правен 
далековопровода за Нашушко- 
вица, в плана не е внесена, и 
Куса врана, която е от друга об
щина.

Ще уредим въпроса — му обе 
щаха председателя на община
та и народния 
Миркп Златанович.

И наистина —
Мрежата в Нашушковица била 
преуредена, за да може да се 
свърже и Куса врана.

Даваха и волове, за да извле
чем стълбовете, а помотаха и 
сами.

но повече по шегите, но не и 
със сериозните акции.

Около нас са членовете на ко 
митета по електрификация, се
риозни и дейни хора: Мирчо 
Гещамов, председател на коми
тета, общински отборник, Ка
мен Костов, Чедомир Стойчев 
и др.

— Какво да кажем за наша
та акция по електрификация 
Решение взехме на събрание на 
избирателите. После запознах
ме с нангите намерения и Об
щинската скупщиня в Димит
ровград. Те се съгласиха. Казаха: 
и ние ще ви помогнем. И не 
можем да се оплачем от тях — 
помагат.. •

Пътниците се усмихват и любу- 
... . ....; ва™ на природата — рогато се- мине изл 

ждрелото на Ерма. Защото едва ли има 
някъде у нас по такъв „м1гни-път“ да1 
минават рейсове. Трябва акробатско У- 
мение, за да се мине сполучливо из кли
сурата.

— Кусовранци, които работ
ят в строителното предприятие 
„Градня“ в Димитровград с ДО 
роволен труд. Ще направят тра- 
фопоста — каза Гещамов.

— И те ще се отчетат значи...
— Аз трябва да си ходя — 

каза Гещамов. Работниците ще 
дойдат, трябва Да ми Доклад
ват как е било днес и дя 
дам нареждания за утре. Да 
видим колко и какви хора ще 
трябват.

_.

дам

$
Чг.— ★ —

На следващия ден сутринта 
„трудовата единица“—• Ех, помагат, много ни по

магат! — намеси се |ДРУг.
— Пратили ни само специа

лист Да размери мрежата.
— И това ми било помощ, на 

ли? Няма да гг, плащаме .. .
— Какво да правим — пасив 

на община ..,
— Пасивни сме ние — натър 

ти Мирно .. •
Мрака ни свари в една стая 

на училището. Отначало хора. 
та трудно се решаваха Да ка
жат на какво да дадат предни 
на ... После разговорът 
тече непринудено.

— Ето, против мрака сме Ре- 
шили да се борим. Да го изго
ним напълно от тази долина.

Към 106 домакинства в Куса 
Врана денонощно са ня крак.

— Да бяхте дошли преди два 
прекарвахме стълбо

посетихме Ц Ратко Стойчев от Нашуш- 
Ц ковица — си строи нова къща. 
| Сам си е начертал план, сам

на Борис Гещамов.
Веселин Пейчев, Тихомир Де 

Горян Стойчев, Иван Дж 
Камен Живков, Кирил

Р; 1 Шкпредста вител
щ строи.нчев,

— Ще извикам само съседитепомогнали. унов, _
Живков, Павел Джунов, Божко 
Живков, Петър Панайоов и Че 

Николов с първите слън

да ми помогнат когато слагам 
по-големите греди — казва той.И®

долгир
чеви лъчи разгонваха мъглата 
от »впадкните под Нашушковс- ш— ★ — ,4,ки камик.

Направихме няколко снимки- 
С неокрита радост отправих, 

логледи към Куса врана, ко- | 
тънеше в студена зимна мъ- ■

ШИСлед една година се отзовах
ме в Куса врана ,село в плани
ната, което досега беше извест

си по- ме
ято 
гла.

Радвахме се заедно с трудо- * 
любивите кусовранци, които по ;

много труд и усилия ■ 
електрифицират 2

аЧитателите ни пишат

Може ли така? цената на 
са решили да 
домове си. ■

*Матея АндоновПътувах на 6 март от Лес- 
ковац до Стрезимировци с рей 
са на „Бесна кобила“. Кондук 
торът на автобуса ми издаде 
билет до Стрезимировци като 
ми напомни, че до Стрезими
ровци от Клисура ще продъл
жа с рейса на вранското пред
приятие „Единство“. Тоь до
бави, че между двете предпри
ятия имало взаимен договор.

Оказа се обаче че всичко 
това било лъжа. Кондукторът 
на „Единство“ ми издаде нов 
билет и По този начин два 
пъти платих пътя от Клисура 
до Стрезимировци.

Питам се сега: дали служи 
на чес™ това „осведомение“ на 
кондуктера на босилеградокото 
предприятие „Бесна кобила"? 
И има ли смисъл да се лъжат 
пътниците да плащат повече?!

Цено Димитров

дни когато 
вете о™ Нашушковица за Куса 
врана. По двадесетина яки мъ
же се залавяха с един стълб, ди 
гахя го влачеха п0 снега .. . По 

паднат, останалите Дър

Призив за 

помощпетима
жат. Не смеят да пуснат. Защо
то ако пуснат — всички ще ги 
събори в урвите. Това беше най 
-страшната „битка" с трудности
те — казва Мирчо.

— Дя наистина беше трудно 
на Нашушковски камик — до
бави Камен.

по електрификацияКомитетът 
в Поганово е отправил писмо- 

към всички поганоича- 
живущи навред из страна

та за доброволна помощ за ак
цията.

Сумите трябва да се изпра
щат на пощенкси записи на 
следния -адрес: ДО ОТБОРА 
ПО ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ — По 
ганоао.

Във вестника ще съобщим и- 
мената на всички ония,
•с пари или материали се прите
кат на помощ в тази благород

призив
•ни,

Кусовранци сериозно се заловиха с акцията по елекри-
— Трябва да кажем, че и на- 

щушковчани много ни помогна 
ха — продължи Чедомир.

— Право е — съгласиха 
всички.

фи кадия.
На снимката: „Трудовата" единица на Борис Гещамов е

тръгнала към „Нашушковски камик" да копае дупки за елек
трическите стълбове.се

които Текст и снимки:
Б. Николов 
М. Андонов

— Тогава пишете: Светомир 
Шарков, Йованча Танчич. 
Новко .. , Много ни помогнаха. на акция.
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Стари записки за нашите краищаПочти всяка година училище- 
Клисура' прави разменимНовини от Клисура то в

посещения с други училища у 
нас .Зедно с тях или Други пи
онерски групи се прави посеще. 
ение на гроба на загиналия бо-; 
ец срещу фашизма Любчо Ба. 
ръмов в с. Стрезимирорци сест- 
роник «а българокия революци 
онер Георги Димитров. Стават 
и разменни посещения.с учили 
ща в НР България.

Добре работи и ученическата 
където учениците

СВЕДЕНИЯ НА СТАРИ 

ПЪТЕПИСЦИ
ТЕЛЕВИЗОР ЗА

основното УЧИЛИЩЕ
На съревнованието на Радио- голини, което е от огромна пол- 

телевнзня Белград „Село весе- за за този ерозивен край. Със 
ло“ между 25 селски основни 
училища в републиката учили
щето „Иво Лола Рибар“ в Кли
сура зае първо място и получи 
награда — телевизионен апрат.

Учениците в Клисура, макар 
и някои от тях да по 2—15 ки
лометра път, показха завидни 
резултати в обучението. Подле
жащите на задължително обуче
ние ученици 100% посещават 
училище. Учащите се от Кли- 
сурски райони взимат дейно у-

(Л. Милетич, Сб. нар. умотв., 
VI, 1891).

12. Б. Жение, година 1780— 
1789. Споменава Цариброд, Су- 
хова (Суково) итд.

(Ст. Андреев, Бълг. Турист, I, 
1929).

13. Ламартин, годиня 1837. За
писките на Ламартин за наши
те предели и събитията в Сър
бия от негово време са твърде 
важни и интересни във всяко

Въпреки че „Братство" досе 
га р обнародвало голямо коли
чество '.материали за далечно
то минало ня нашите краища, 
в този брой ще поместим по- 
обстоен преглед на всички ста 
ри пътешественици, 
през Босилеградско и Димит
ровградско:

1. Бертраидон де ла Брокиер, 
година 1443. Споменава Цари. 
брод, Пирот, Нишава и др.

(Превел К. Иречек, Период, 
опис., Ш, 1882).

2. Феликс Петанчич, година 
1502. Споменава Пирот, долина
та ма Нишава и др.

(К. Иречек, Пер. спис., IV, 
1883).

3. ВенедИкт Курипешич, годи 
на 1530. Споменава Враня, Сур 
Ду лица, Планина Чемерник, Ст 
резимнровци и др,

(Иречек, Пер. опис. IV, 1883 и 
XXI, 1910).

4. Бенедето Рамберти, година 
1550. Споменава река Сукова 
(Брма) н др.

(М. Миличевич, Нови крайе- 
ви, 1884).

6. Двама неизвестни автори, 
година 1534 (т.е. 16 ,век). Споме
нават Клисура (Босилеградско), 
Йелапшица (Вранско) и др.

(Ив. Дуйчев, Изв. Геогр. д-во, 
Ш, 1935).

7. Стефан Герлах, година 1573 
—1578. Измежду другите сели
ща описва и Цариброд.

(Иречек, Пер. йтас., IV, 1883).
8 Братислав из Митровица, 

година 1591, Споменава река Зу 
кова (Ерма).

(Добрович, Мпрозрение, 1851 
и И. Шишманов, Зборник на
родни умотворения и книголис, 
VI, 1891).

9. Сигмунд фон Биркен, годи
на 1643. Споменава Сприброд 
(Димитровград).

(А. Божков, Арх. държ. же- 
лезн., Ш, 1930).

10. Граф Волфганг Етингенс.
ки, година 1700. Споменава и 
Цариброд.

(Хр. Кесяков, Пер. спис., VIII, 
1899). • ...

■ 11. Герард Корнелуис Дриш, 
година 1718. Споменава Цари
брод

средства на ученическата коопе 
радия и организацията на Чер 
вения кръст и с помощта 
родителите, училището в Клису 
ра е довело вода.

библиотека, 
взимат книги, списания и вест

на

иици.
И успехът на учениците е 

добър. минавалиМилан Величков

В Т. 0Д0Р0ВЦИ

Шопски 

или какъв език?
отношение.

(Съществуват преводи на бъл 
гарски и сърбохърватски).

14. Бланки, година 1841. Една
къв интерес, както Ламартино- 
вите, предизвикат и бележките 
на тоя учен, който споходил на 
шите краища в бурните време, 
иа през средата на миналия век.

Трябва да се добави, че съще 
ствуват и други източници за 
миналото на Краището и сели
щата в тази област. Така 'из
вестни сведения за населението 

Нишавската долина през сре
дните векове се намират в голе 
мия труд на К. Иречек „Вое- 

от Белград за-Цари- 
и балканските проходи“.

начастие и в организирането 
културно-забавния живот. Вся
ка година првимат програми за 
работа, конто ревностно изпъл
няват. Така направиха и в те. 
чение «а учебната 1966/67 го
дина. Успешно организират под 
брани програми в чест на дър- 

празннци,

*

по-интересен, защото и двамата 
преподаватели в това училище 
са специалисти пп своя пред-

обви- 
всички

Тези дни главна тема между 
просветните работници в Трън- 
ско Одоровци е обучението П0 
български ,н сърбохърватокм е- 
зик. Учителокият колектив сери няват

жавни и народни 
проявиха са в чествуването 
30-годишнината от идването на 
другаря Тито начело на Парти
ята, Деня на нашата 
юбилея на югославските пионе
ри, Нова година и пр. Културно 
-забавното дружество при осем- 
летката в Клисура има повече 
секции като литературна, теат
рална, танцов състав, хор, кои
то редовно изпълняват планове 
те си.

От 728 ученици нито един ня-
През

на Преподавателите 
учениците, а

мет.

озно разисква по този въпрос.
На последното заседание на съ
вета най-много се говорило за 
успеха по тези два предмета.
Докато преподавателите застъп. необходили условия за правил, 
ват мнението, че обучението е 
добро, но децата не учат, някои 
членове «я съвета считат, че не 
е добро н децата слабо 
материала. Някои родител дори 
искат да запиша., децата си в 
основното училище в село Звон-

двамата преподавате-други
ли. Трябва Да се добави и то
ва, че училището няма всички

Армия

в

но обучаване По български и 
сърбохрватски. Училищната би
блиотека има само 1.30о книги,

иният път 
град
Но откриват се и нови, сиреч 
затънтени ръкописи, конто, съ
що съдържат ценни сведения.

Освен това нашите читатели, 
трябва да знаят, че освен тук 
споменатите Древни автори, съ
ществуват и още няколко запис 

обнародвани о„. Маткович в 
изданията „Рад югославенске а- 
кадемийе знаности и умейетнос 
ти“ в Загреб в последните три 
десетилетия от миналия век.

знаят
много от коите не могат да се из.

За горнитеползват за прочит, 
класове в училището има само 
130 книги на български език.

Положението и в другите учи 
лища, може свободно да се ка
же, не е по-разово. Хубаво е,

ма намалено поведение, 
първото полугодие на учебната 
1966/67 годиня 24 са наградени, 
а мнозина похвалени.

Редовно следят емисиите във 
връска с обучението и образо
ванието, гледат филми, 
прожектират с ученическия ки- 
нопрожектор. С внимание 
шат спомени на бойци от На- 
родноосвободителната борба в 

край. В началото на учеб 
ната 1967/68 година училището 
в Клисура се пренесе в 
сграда, която струва над 40 ми 
лиона стари динара, в строежа 
на която дейно участие взе и 
населението от района.

Ученическата кооперация, ос
новава в 1958 година ежегодно 
бележи добри резултати, като 
способствува за издигане и раз
виване на възпитателно-образова 
телната работа, създаване 
положителни навици у ученици 
те и пр. Младите горани всяка 
година залесяват нови

■ ци.
За да може да си види исти

ната и утвърди колко ученици
те знаят по български и сърбо 
хърватски Съвета отправил пи
смо до Общинската скупщина в чилище в Трънско Одоровци ис 
Димитровград, с което иска да 
се изпрати комисия от специа. е нужно още повече и затова,

че има хора, конто „защища
ват" настоящето положение н

ки,
че колективъ^ на основното у-копто
ка да чуе специалистите. Товаслу-

листи, която да даде компетент (С. С )но менне по тези два предмета.
В очакване на комисията ме- не се интресуват за създаване 

жду просветните работници и на по-добри условия за обуче-
за ние по български и сърбохър

ватски.

този
нова

други заинтересовани хора 
успеха на училището се явяват 
разногласия по въпроса. Някои 
казват, че средата в коя™ се 
намира училището е виновна за 
слобпя успех. (Йосиф Алексов). 
Други пък отиват дотам, -и» ечи - ■ 
тат, че Децата и по двата пред
мета отговоря,, на шопски (К. 
Костов).

Повдигнатият въпрос от стра
на на колектива на училището 
в Трънско Одоровци е толкова

Отговорът на просветните съ
ветници за положението то тези. 
ява предмета в основното учили 
ще-в Т. Одоровци може да бъде : 
и начало в подобрението на обу
чението по български и сърбо 
хърватски език в училищата, 
които работят на български 
език,

на

Б. Николовплощи
'ТУАЗГ/Л Х/Л. Г/Ж. 7/Л. Г/АУИСдте дддздиИЕЯИИИИИИИИИИИИВС ЕСТ7Ж.Т/Л

може да напусне стр!аната й избяга в България. 
Това по-късно му и даде" възможност да се изтег-

обкръжение н избяга от
• с „бащата“ на Сърбня Милан Недич и неговите 
братя и чрез сътрудничество с четническия вой
вода Коста Печанац, с коменданта на т.н. кралев. 
ска армия в отечеството на Дража Миханлович и с 
помота на всички разузнавателни центрове на съю- . 
зниците от Близкия изток и с избягалото прави
телство, което формално го и свали от трона ми- . 
нистър-дредседател.

С появяването на жълтите униформи на-бъл
гарокия окупационнен корпус в Нишка баня в 
началото на 1942 година, Драгнша Цветкович се 
свързва с тях, създава си приятелство, с 
което остана до края на войната. В Нишка баня 
се намираше щаба на българокия окупационен 
корпус начело с генерал Асен Николов, което осо
бено благопрнятствува на Драгиша чрез Нико
лов и други офицери от щаба да възтановн връз
ки с български политически лица, които след 
войната би представлявали нещо за съюзниците. 
Драгиша се чуствувал сигурен, защото партизан
ските части, конто се намирали около Нишка баня . 
не са имали възможност Да влезнат в нея.

На българските фашистки офицери отговаря
ше компанията с един, макар и бивш министър- 
председател, тачеха неговата обич към тях. По то
зи начин общите интереси все повече ги свързва, 
ха.. . Вила „Сека“, квартирата ня Драгиша Цвет
кович в Нишка баня, разкошно уредена, беше ням 
свидетел на много окулаторски събрания, договори 
•и планове ,на разнообразна компания от ' един 
бивш министър-председател и неговите защит
ници, нишките търговци, немски и български вис
ши офицери.

МИЛ0РАД козич 
БОГДАН НИКОЛОВ от 'Партизанското 

Страната.
ли

Голямото приятелство между Драгиша Цвет
кович й българския окупационнен корпус в Ниш-, 
ка баня заинтересува и българската разузнавател
на служба. Шефът на българокото разузнаване пол. 
ковник, Дочев получава специална задача във връ
зка с" Драгиша Цветкович. В тази игра се 

най-способннте български шпио-

ДРАГИША ЦВЕТКОВИЧ
И

впуска <и едид Оо, _
Ангел Полов, който вече е бил опрооан от 1 е- 

нералщаба ,дто сръбска линия .
тяхБЪЛГАРСКАТА

РЕАКЦИЯ
ни

неговатаСпециалният агент Ангел Попов и 
връака с Драгиша Цветкович е най-интересния 
епизод във всички тези комбинации. Въпреки то.

беше бивш (Държавник, а втория обик- 
,приличаха. Попов вина. 

всяко положение да използва за

;

ва, че един 
новен штжон, те много си 
ги беше готов

_ Българският окупационен корпус защитник
на Драгиша Цветкович.

свои лични цели.Последният председател на кралското югослав- 
Драгиша Цветкович ще оста- Бълтарският разузнавач Ангел Попов на 15 я- 

1942 година пристигна е Ниш, след като ве
че се беше проявил като твърде способен разузна, 
вач, особено годен за използване на сръбски те
ритории, окупирани от българските войски. Той бе 
ше оженен със сръбкиня, по потекло от Прокупие, 
родена в семейството' на Чррбич и ползвайки се 
с тези връзки още преди воьната пътувал по Юго
славия. Неговите идвам ня в Югославия още тогава 

разузнавателната служба, а Попов пра- 
търговия и черна борса, защото и Двете ра

боти му вървяли. Малко по едната, малко по 'Друга
та линия, той се запознава през 1938 година с Ц'зет 
ко Станиев, а чрез него се овързва с много бъл
гарски разузнавачи след сваляне на правителство 

Стамболийски. След като успял да установи 
връзки с българския емигрант Кирил Рад1?в, ле
кар, който живел в Ниш, Попов се свързал и с 
българския министър в емиграция Александър 
Обов. Чрез Станиев „влиза на разположение“ и на 
бившето югославско разузнаване и по този начин 
става Двоен агент.

ако правителство 
не записан в историята на нашите народи като лич. 
нот, която подписа документ за присъединение на 
кралството към Тройният пакт този най-срамен 
документ в нашата най-нова история, който наро- 

Югославия отхвърлиха два дни след под-
НЕ!

. нуари

дите на 
писването с историческото

наполитикДрагиша Цветкович е типичен 
гражданските партии, които съществуваха 
войната. Роден в Ниш, той, ползвайки се с всички 

непозволени средства изкачваше се

преди
■използвала 
вил ипозволени и

по стълбите на властта — о^ обикновен радикален
Нишката община, пред- 

листи, ми-младеж, председател на 
ставител на различни- кандидацнони

министър-председател и на края,
ВЗАИМНО ПРИЯТЕЛСТВО

нистър и все до 
правейки напразни опити през време на окупаци
ята отново да стъпи на политическата сцена за
върши като емигрант във Франция.

Най-добра политическа характеристика той по
политик ,които

Драгиша Цветкович нямаше да бъде това кое. 
то бе, ако това приятелство не използваше за ли. 
чнн цели. Той особено подобрява приятелството си 
с началника щаба на българския 
корпус полковник Иванов, който му се доверява, 
че в миналото бил „Звеяар“ и че е човек на Дам
ян Велчев. Драгиша и Дамян Велчев са 
приятели още отпреди войната, но тяхното прия
телство с Иванов получвя ново съдържание. Дра
гиша Мнхайлович и от «его получил задача 
стъпи във-връзки с българските политически ли
ца, които на Дража бяха нужни в акциите на Бал 
кана и в борбата против „нарастващата комунис
тическа опасност“. Затова той настояваше Да по
добри приятелството си с българския окупационен 
корпус за да може чрез тях да осъществи пла- 

Дража Михаилович. 
бяха нужни и за друго, особено когато се увери, 
че народоосвободител-Ното движение се разраства, 
считайки че с помощта на корпуса, един ден ще

то на

окупационен
лучи от един предовенен нишки 
бе казал за Драгиша Цветкович следното: „Драги
ша и неговата компания не заслужават общината 
да км даде ни обикновено гражданско удостовере
ние за добро поведение.“

добри
НишАнгел Попов веднага с пристигането си 

ползвайки се със знанието на езика и положение.
в

да
— ★ — и познанства, 

влятелнн
то, както и с по-раншните връзки 
твъде бързо навлезнал във всички

В Ниш той поСлед удара от 27 март 1941 година правнтел- 
Симович изгонва Драгиша Цветкович в кръгове, по време на окупацията, 

втори пъ,„ се оженил .отново за сръбкиня, и това 
му дава възможност да работи за разширяване на

ството на
Нишка баня където анонимно живее през окупа
цията. Обаче този период о- неговия живот най- 
добре говори за характера и личността на подпи
салия -пакта, чиято дейност бе насочена към това 

да легне на гърба на народа, дори с по- 
немските и български фашисти в договор

Тези връзки мунсвете на връзките в Ниш и Нишка Баня.
отново 
моща на

(Следва).
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За новини на фестивала
^ Седемдесетгодишнината на Димитров-

.^аГ1а За събиране на КНИГИ ще трае през 
п«йлмк ГОАИНа- Занапред редакцията ще 
публикува имената на всички дарители. 
Подканваме гражданите масово да се от- зоват.

Отзовавайкиствивяне На писмот°-В'ьзвание, което отборът за че-
библиотска отпоавиеСлепГ^ИШНИНаТа на Димитровградската 
учоеждениятя Д-г. гРажАаиите> културните институции,
че?^Горганизации НТе организа^ии и общественополити-

литератупата^в^^Кон^и^ нКОВ' гамназиален преподавател по 
гмнш^ УРг^Д..Г Аал? следните книги: Мариетта Ша-

сочинений, том пятшй, Михаило Лалич —
5ия Иво ФпанНгем,НаМл вь,сокое’ Н- Петрович - Стихотворе- 

~ Литературни портрети, Густав Кърклец 
^ Фрагменти, Борис Пильнак — Гола година, Исак 

кемп VI; ЧеРвената конница, Днулиян Саймонс — Чарл Ди- 
Сабина^еЙеРА°М ~ К°Н Тики’ Епгение Кумичич — Госпожя

Същевременно и МОМЧИЛО АНДРЕЕВИЧ, библиотекар
ят в библиотеката даде: Виктор Юго — Парижката света Бо
городица, Пелин — Андрешко и Гераците, Чопич — Пролом.

„ХРИСТО БОТЕВ“ ПОДГОТВЯ 

„ИВКОВА СЛАВА“ ПЪРВИЯТ ФЕСТИВАЛ НА БЪЛ
ГАРСКАТА НАРОДНОСТ В ДИ
МИТРОВГРАДСКО, 1953 ГОДИ
НА, СЕ СЧИТА ЗА НАЙ-СЪД
ЪРЖАТЕЛЕН И УСПЕШЕН. 
ДЕСЕТКИ САМОДЕЙНИ ГРУ
ПИ ОТ СЕЛАТА, МНОЗИНА 
СОЛО-ИЗПЪЛНИТЕЛИ,

КУЛТУРНИ УПРАЖНЕНИЯ И ВА ДА СЕ НАПРАВИ ЗА ВЛИ- 
СЪСТЕЗАНИЯ — ВСИЧКО ТО- ВАНЕ НА НОВИ КАЧЕСТВА В 
ва с няколкото хиляди годинААНттиСТтпрппАЗг
ттпрртглтг л Т-Т лллт- даат п п ■ ^ '-'А*тн1А 1ОЗИ В ЬПРОС ЕПОСЕТИТЕЛИ МУ ДАДЕ ВИД ПАК АКТУАЛЕН. ЩЕ СЕ НА-
НА ГОЛЯМА —КУЛТУРНА МЛ- ПРАВИ ЛИ НАЙ-СЕТНЕ НЕ-
НИФЕСТАЦИЯ. ОБХОДИМАТА СТЪПКА?
ОТТОГАВА МНОГО ПЪТИ Е ГОРЕ: СЪСТАВЪТ ТТл БРАЙ-
ОБСЪЖДАНО, КАКВО СЛЕД- КОВЦИ (1953 Г.)

Самодейният театър „Христо 
Ботев“ при културно-забавния 
център в Димитровград наско- 
ро ще започне с подготовката 
на пиесата „Ивкова слава" от 
Стеван Оремац. След успешно
то миналогодишно представя
не на „Зона Замфирова“ о„ съ

щня писател димитровградски
те самодейци се определиха за 
тази пиеса, защото 
ня зрителите към битовите пи 
еси е особен, а същевременно 
и различните гостувания пока
зват, че битовите пиеси са на 
цена.

интересът

ФИЗ-
Ст. Н.

Интервю с д-р Петър Козич

ПРОУЧВАНЕ НА КУЛТУРНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ 

НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ МОЖЕ ДА 

БЪДЕ ПРИНОС ЗА ПРОГРЕСИВНО РАЗВИТИЕ
в културата на българската на
родност.

6. Активността на интелнгенци 
ята в животя на народността.

7. Самоуправителните процеси 
в културните институции на 
българската народност.

8. Финансирането на културни 
те дейности — принципи и пра 
ктика.

9. За културните връзки с НР 
България.

10. Българскатя народност и 
югославското социалистичеоко 
общество от становището на ку 
лтурните влияния и творчество.

— Имате ли някои преДложе 
вия във връзка с организация
та на това събрание?

— Събранието би имало съв
сем трудов характер с участие 
предимно на културни дейци 
както и представители на други 
учреждения и организации.

Считам за нужно на това съ
брание да бъдат поканени и 
представители на съответни уч 
реждения в НР България и на 
трупи народности в нашаТя стра

НА ПОСЛЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА 
ЗА ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА ИЗДАТЕЛСТВО „БРА 
ТСТВО" д.р ПЕТЪР КОЗИЧ ДАДЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА СИМПОЗИУМ ЗА ПРОУЧ
ВАНЕ НА КУЛТУРНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В ЮГОСЛАВИЯ. ПО ТОЗИ ПО
ВОД БЕСЕДВАХМЕ С ДРУГАРЯ КОЗИЧ, КОЙТО ОТ
ГОВОРИ НА НАШИТЕ ВЪПРОСИ.

щото през идната година ще се 
чествува 20-годпшнпната на пе 
чата на българската народноет

— Другарю Козич, кои са м0 
тивите ,които Ви ръководиха да 
дадете предожение за провежда
не на симпозиум за проучаване 
на културните постижения на 
българската народност?

— Националностите не са са
мо етнически, 
групи, които в интеграция с ос
таналите народности създават 
нашето югославско общество. В 
това направление и те представ 
ляват и постоянно създават сво 
ята материалия и духовна кул
тура като израз .на собствените 
акции и мисли и чрез влияние, 
което ги свързва с цялото обще 
ство, по право което приемат от 
него.

Общественото съзнание и ои- 
тие на българската народност 
се свързва чрез специфични от 
•ношения в икономическата

и идейна

Гостуване на нишкия народен театър

Качества, които 

се потвърждаватно обществени

Неотдавнашното гостуване 
на Нишкия народен театър в 
Димитровград с пиесата „Кой 
се бои от Вирджиния Вулф?“

но и неразбираемо е, че домит 
ровградчани 
културно-забавния

се оплакват от 
живот в

града, а същевременно слабо.на младия американски писател 
Едуард Олби, показва, че ни- 
шкия™ театър с всяко ново го
стуване на димитровградската 
сцена, потвърждава качества, 
та си на художествен колек
тив, чичто представления с ин 

,терес се следят от зрителите. 
П редст авянетл 
„Кой се страхува от Вирджи
ния Вулф?“ убедително показа 
неизчерпаемите възможности 
за художествена проява на тоя 
колектив, който с право .ползва 
името си на най-добър театър 
във вътрешността на републи
ката.

Постановчикът на пиесата 
Градимир МИРКОВИЧ, както 
и сценографията на Борис Чер 
шков. съумяха и на отноентел 
но тясната дим.итровграска сце 
на успешно да създадат обета 
новка, в която артистите: Зори 
па Стефанович — в ролята на 
Марта, Сима Кръстович — 
Джордж, Радисав Радойкович
— Ник и Мирослава Вуковнч
— Курич като Хани, изпълни
ха тълкуваните образи с дос
товерност и пластичност, която 
завладява от първия миг.

Все пак, трябва да кажем 
думачДве за димитровградските 
зрители, които тоя път не за
еха всички места, така че са-

посещават устроените предеатв 
ления. Не говори 
критикарство и не изправя ли 
културно

ли това зана.
Един инициативен комитет, 

който трябва да се формира, би 
трябвало по-обстойно да обсъ
ди въпроса, ръководейки се от 
опита н.а подобни събрания. Без 
съмнение, едно такова събра
ние ще 1рмя голям принос към

забавния център 
пред сериозни затруднения. За 
щото за това представление на 
нишкия театър зарад слабия 
отзив на зрителите 
бе принуден да доплати 
стотина хиляди стари динара.

Но, без оглед на моментал- 
отзив на зрителите, цен

търът трябва и занапред да 
организира
ния, защото зрителите, 
редовно идват останаха много 
доволни, от представлението и 
от .друга страна, това е един
ствения^ начин за създаване 
на по-изтънчен вкус у зрите
лите.

со
циално-политическата 
облас^ от живота на хората. Вс
яко проучване, преглед, и насо. 
чване на тези отношения и ре
зултати са становища на нови 
творчески и хум азги етически це 

нашата социа
листическа общност, може оамо 
да значи принос към 
по-нататъшно прогреаивно раз-

пиесатана центърът 
с още

Др. Петър Козич нпякултурния живот на българска
та народност и нашата общи-
НОСТ 1ИЗДЯЛО.ли яа човека от подобни гостува- 

които
в Югославия. Товя Ще бъде гол 
яма културна манифестация, 
която в рамките на прославата 
ще значи много за развитието 
на културата на българската 
народност в СФРЮ.

— Според Вас, кои теми тряб 
ва да се проучват?

— Теми от тази облас„ могат 
да бъдат най-различни. Ще по- 
оочя следните:

1. Средствата за масово ко- 
мунициране и нуждите на на
родността.

2. „Братство" и „Мост" — тях 
ната обществено-културна 
сия.

3. Историографията в светли, 
ката на обективните истини за 
българската народност.

4. Специфичност на учебните 
програми и проблеми «а двуе- 
знчността в обучението.

5. Литературата и изкуството

Богдан Николовтяхното

ПИРОТСКИЯТ
ТЕАТЪР-В

ДИМИТРОВГРАД

витие.
Изпълнявайки една културна 

мисия „Братство" може да бъде 
инициатор на едно събрание, да 

кажем симпозиум, на който 
системни разговори, които 

произлизат от изследователско 
-научен анализ, да се утвърдят 
досегашните успехи в областта 
на духовната култура на бъл
гарската народност 
Целта на това научно събрание 
ще е и да раздвижи всички съ
ществуващи сили, които в тази 
област да повдигат нивото, Да 
привличат нови сили, които да 
се занотмват със съвремените 
течения в световната и нашата 
действителност.

Това научна събрание трябва 
да се проведе още повече и за-

Ст. Н.
не
в

Културно-забавният център 
в Димитровград прие предло
жението .на Пиротския наро
ден театър за гостуване на да 
митравградската сцена в нача 
лото на идния месец. След 
дълго паузиране пиротският 
театър ще се представи ггред 
димитровградските любители 
«а театра с пиесата „Любов".

С тази пиеса артистите от 
ГЬиро^ си завоюваха хубава репу 
тация, а откъси От нея бяха 
предадени по югославската те
левизия.

в СФРЮ.

ми-

лонът бе почти полупразен. Дей
ствително малко необикнове

БРАТСТВО • 22 МАРТ 1968
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I □
□
□

ПРОДЪЛЖАВА СТРОЕНЕТО 

НА СПОРТНИЯ ЦЕНТЪР
□

! □
□
□
□ .
□
□
□
□

низиране на лятна градина и 
томбола, както и построяване 

лятна естрада, са въпроси 
върху- които трябва да работят 
повече души и чието решение 
съответно търси повече сили.

Ст. н.

ЛАФМОАБЕТ 

С БОГДАН 

ИГОБ

Диитровградските спортни де 
§ йцн и любители -ня спорта нзо 
° бщ-о най-сетне могат Ла бъдат 
§ доволни 
° ни възможности |В течение на 
§ тази и идната година спортни. 
§ ят център в града да се завър 
° ши. Продажбата на старото 
§ футболно игрище н.я строител- 
° ното предприятие. „Градял" за 
° строеж иа обекти и жилщни 
§ сгради ще донесе в касата на 
а спортното Дружество около 16 
§ милиона стари динара, сума, 
° която съвсем е достатъчна за 
° решаването ня дългогодишния 
° пробем около дограждането на 
§ спортния център.

Както ни осведомиха и ръко 
п водст.вото на спортното друже- 
° ство, от средата на миналия
□ месец работите около построя- 
о ването иа спортния център са
□ започнали. Досегя е извършен 
п дренаж на футбонотп игрище, 
п направени са п -отводителми кана 
§ ли, но трябва още да

□ преломен момент и в спортна, 
та дейност на града. Решава
нето на проблемите с отделни на 
игриша, построяването ма три- 
бини и атлстическа писта, ка- 

и съпътствуващите обек- 
използване

съществуват реал-

кто
ти, по-рационално 
иа приходите от центъра, орга

□

Аз ги В( 

те ме 

лашкат

Тези дни Бо
гдан ИГОВ, о-
бщинскил шо 
фьор празнува 
Юбилей. Навър 
шва 20 годи
ни работа ка
то шофьор в 
общината. По 
този случай 
го потърсих
ме да ни отго 
ворн на 
колко въпро
са.: .

се по
строи атлетичеока писта, огра-

□ да и трибини. Според първите
□ изчисления досегашните рабо-
□ ти възлизат ня около 850 хиля
□ ди стари динара, а пбаватя сво
□ йност ще бъде пресметната ед 
а ва в -края на пролетта, когато
□ работите се завършат.
1 В дружеството изтъкват съ. 
§ щевременно, че има-„ забележ- 
§ ки по качеството на досегаш- 
§ ните работи, но се надяват, че

— Не чета нито един вестник. § ? тази насока Ще срещнат раз 
Новините научавам в колата... ° оирателство на ръководството

— А какво още научаваш в § в строителното предприятие,
колата? □ Както -се предвижда в спорт

— Всичко, сам„ за мене ни-§ НКя Ден^ър, освен построява.
що § не на игрищата по футбол, оа-

— Имаш ли да кажеш нещо § скетбол и -ръчна топка, незаба- 
за промените в комуната? § вн0 трябва ла се построи и по.

-Имам. През 1948 година § мещение за играчите, баня и 
само аз бях шофьор, а сега вси § други придружаващи ги оое-

шофьор п кш- Само за тях се предвиж- 
§ дат средства >от около 1,5 ми- 

Поз-воляваш ли някой от а лиона стари динара.^ 
тези новопеченн шофьори да те □ Б Ръков°'Дствого ооаче се о. 
вози9 5 плакаха, че управата на ДРУ-

— Не, аз ги возя, те ме „лаш 8 жеството не проявява оня ин-
кат“ § терес, който би трябало да про

° яви и един така важен момент 
° ка-къвто е построяването на
§ спортния център. Такя напри. 
° мер досега никой не е дал пре 
§ дложение за построяване 
§ игрище за волеьбол, макар
§ че с ■минимални средства може
° и то да се построи. Получава

се впечатление, че работата е

□

център в Димитровград■ ■■ Напредва строежът на спортния
□НЯ-

Пред пролетния дял на състезанието

Изгледи за по-високо 

класиране
— Боце, честит юбилей .. .
— Какъв юбилей?
— Двадесет години от 

возиш общински ръководители. .
— Нито дума по този въпрос, 

Години няма да споменаваме. 
Ак0 имам двадест години тру
дов стаж
лят хората тогава: колко годи
ни общо имам ...

— Име, как се задържа тол. 
кова дълго -на едно работно 
място...

— Защо питаш?
,— Защото зная, че и ти си 

„ял от кокошка нога...“
— В следвоенния периоп ви- 

сочани ме държеха за да кажат 
че в общината има от Поганово...

— А сега?
— Сега пък трънчани ме дър 

жат, пак по същата причина.. .
— Боце, четеш л» „Братство“.

□как

В пролетния дял димитров- 
гра-Дчани ще бъдат девет пъти 
домакини, а шест пъти гости, 
за разлика от есенния дял, ко
гато девет пъти гостуваха. О. 
свен това, на свой терен ди- 
митровградчани Ще се срещнат 
с повечето от ло-опасните си 
противници, а това е значител
но преимущество. Димитровгра. 
дчани се хвалят ст срещите с 

„ „Пролетер“ (Лес- 
„Палилулац“ (Ниш), 

понеже играта е чиста, а стра 
хуват от срещите с „Толлича- 
нин“ (Прокупие, „Озрен“ (Со- 
ко баня) и „Омладинац“ (Ниш) 
понеже играя., твърде трубо, 
налит а„, на бой и изобщо ня 
мат спортно държание. За ща
стие тези отбори ще им госту
ва., и възможностите за груба 
игра в случая са по-малко.

От друга страна, макар че 
все още не се е състояло годи
шно отчетно събрание, нала. 
га се сериозно да се поразиск- 
ва върху дисциплината на иг
рачите, "а особено на ръковод
ството, техническите трениров
ки и подготовки, системността в 
работата.

За отбелязване е,, че всяка 
година уж се избира^ „прави
те“ хора в ръководството, а 
все по.голямата тежест от ра
ботите носят на плещите сн 
дварма-трима души. ОггитИтр да 
се опреснят кадрите показват, 
че и младите нямат нужната се

На 24 март, тази година, ще 
започне пролетния дял по фут 
болно състезание в междузо- 
новата група, в която се състе 
зава и димитровградския., фут 
болен отбор „Асен Бала-кански“. 
След есенната част на състеза 
нпето димитровградските фут
болисти заемат 
място в групата, 
пет футболни отбори. Трябва 
обаче да кажеем, че Димитров 
градските футболисти бяха да 
леч -по-добри, но не по своя 
вина се озоваха в долната част 
на табелката. Защото бяха им 
отнети две точки, които спе
челиха срещу отбора на „Палн- 
лулац“ в Ниш, понеже ръково

какво ще помис-

чки ми дават уроци по 
ство ...

единадесето 
само преди

отборите на 
ковац) и— Боце, желая ти да доча

каш пенсия на това място?
— Ще бъде когато видя, че 

ти като журналист изкараш 
пенсия...

— Благодаря за вниманието...
Богдан НИКОЛОВ

на-

дството в междузоновата гру- 
ша на време не бе изпълнило 
задачата си. Става дума за е- 
Дин футболист, който е бил за 
региегрован със

паднала върху -плещите на с- 
дин-двама души, а ' останалите 
бездействуват.

— Средствата СД около 16 ми 
лион-а стари динара 
ни каза др. Кирил Ранчев — 
са достатъчни като инвестици
онни -капиталовложения. Тряб
ва обаче по-целесъбразно 
се ползват, защото, когато зна 
ем -какви трудносте съпровож
дат построяването на центъра, 
едва ли по-късно можем да оча
кваме нови капиталовложения. 
Затуй няма ,да бъде 
ако за работите около постро
яването му се заинтересува по 
-широк кръг спортни дейци и 
ако активно се -включат в тези 
работи.

Историята на очилата закъснение, 
докато управатя на „Асен Бал 
кански“ е смятала, че и той, 
както останалите играчи е ре
гистриран , благовремено 
настоящем такова решение на 
ръководството на междузонова 
та група е обжалвано до пред 
седателя на Спортния съюз в 
Сърбия.

Какви са изгледи обаче за

както
Колко хора носят очила? Око 

ло една пета от човечеството. 
А кой ги е изнамерил? Мястото 
и времето на изобретяването на 
очилата не са известни. Прие. 
ма се, че това е станало в края 
на ХШ век по всяка вероятност 
във Венеция. Най-напред очила 
та са се появили в Европа, след 
това в Азия. В Русия те са из
вестни от XV век — така обик 
новено съобщават енциклопе
диите. Но историята на очилата 
датира От много по-рано.

Видният римски философ Се 
нека е писал в 60-та г. от на 
шата ера, че написаното може 
да се види по-добре, ако се гле 
да през кълбо, пълно с вода.

За -римския император Нерон 
се съобщава, че той разглеждал 
предметите, -които особено са 
го интересували, през шлифо. 
ван изумруд.

Арабск>нят математик и оп
тик Алхазен, живял около хи
лядната година от нашата ера, 
първи съобщава за очилата ка 
то за премет, който помага при 
четене.

Но самият предмет за първи 
път е бил изобразен на портре 
та на Угон ггрез 1017 г. В съща 
та 1317 г. на паметника на фло 
рентннеца Армати било обозна
чено, че той е изобретателят 
на очилата!

.По
да

грешка пролетната част и може ли 
„Асен Балкански“ да се класи 
Ра по-високо и подобри -поло
жението си От есенната част. 
Велнагр да отговорим, че въз
можностите са твърде благо, 
приятни и че.само по своя ви
на димнтровграичани могат да
изпуснат шанса.

Ние сме съгласни с мнение
то на др. Ранчев, защото пос
трояването на спорния център 
действително може дя бъде

риозносг. че не се чувствуват 
достатъчно задължени за ус. 
пеха на отбора.
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