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ЬРЯ-ТСГЪО ние. Второ, Чехословашката ко 
мпартия и нейното ръководст
во, както преди .така и след 
окупацията, не подържаше са
мо Съюзът на югославските ко 
мунисти, но и огромно болшин
ство на компартиите в Европа и 
света,- Защо тогава българския 
печат и радиото нападат само 

на югославските комунисти, „че Съюза на югославс.ште комуни 
и по-нататък активно подкрепя ст.и. Вероятно за това. за д 
ревизионистическите сили в Че кажат на своя народ. . _ . ■
хословакия, които пактуват с партиите на Италия. Р Ц •
реакцията“.........за разлика от Австрия, Норвегия. Д
другите комунистически партии“ ДР- страни в вр„^ ^ ' в 

В тази кампания особено се купацията, а. от -20 -компартии в 
изтъква печатът на НР Бъл- Латинска Америка, само четири 
гария. Вестник „Народна' ар- я одобриха. Нима вм 
мия“ пише, че са „достатъчни компартии, които в интерес на 
Няколко политичбскй' кризи“, за меж^ународното комунистичес- 
да се .Твиди колко нестабилен и ко и работническо Движение ос 
фасаден е „марксизмът“ на ре- ъдиха окупацията на

пентоали“ метода на разрешаване на спор 
4 м ' въпроси между социалистиче

страни по този начин, IV ре 
визионистически и служат на ре 
акцията?... Само оня 
йто не му е при сърце между
народното комунистическо и ра

само

Печатът, радиото и телевизи 
ята на петте страни от Варшав 
ския договор, участвуващи в оку 
пацията на ЧССР, извръщайки 
нашите становища цц отношение 
на окупацията и другите съби 
тия във връзка с Чехословакия, 
безотговорно и безскурпулозно 
обвиняват Югославия и Съюза

ЗАПОЗНАВАНЕ С РЕЗОЛЮЦИЯТА 

НА ПЛЕНУМА НА ЦК НА СЮК
Тези дни в Босилеград се състоя съвместно събрание 

с ръководствата и активистите на всички обществено-поли
тически организации в комуната.

За събитията в Чехословакия и за значението на Ре
золюцията, която има историческо значение, ка
кто за СЮК така и международното комунистеческо движе 
ние говори Симеон Захариев, секретар на ОК на 
изтъкна, че с Резолюцията трябва да се запознае цялото 
население в комуната.

На събранието се водиха обсто 
йни разисквания за великобъл 
гарския. шовинизъм и кампания 
та на известнц български кръ
гове срещу Македония. Повод за

В работата на събранието взе 
участие и Васа Смайевич, член 
на ЦК на СКС. Той се спря вър 
ху някои моменти от събитията 
в Чехословакия, като изрази мн 
ение, че това ще има дългосро
чни последици в развитието на 
работническото и комунистиче 
ското движение в света.

Накрая събранието реши до 
10 септември населението от вси 

_ чки села да се запознае с Резо 
люцията. За целта ще се органи 
зират селски, а някъде и маха 
леки събрания на които да при 
съствуват и активисти на общин 

обществено-политически

визионистическите ниПо-нанатък, същият вестник пи 
ше: „Ние никога няма да забра 
вим (това не звучи ли като за
кана!...) двойната игра, която 
тези ръководства — сиреч юго 
славското. румънското и китай 
ското — играеха в периода на 
подготовката на контраревою- 
цията и която сега играят в от 
критата отбрана на тази контра 
революция, сега, когато тя се 
свива под ударите на социалис 
тическите сили“. И 
„Труд“ пише за „онези в Юго
славия и на други места“, кои
то „превзеха ролята на адво
кати на чехословашката конт- 
рареволюция.“

Да цитираме и по-нататък- 
как се пише за становищата на 

и нашия Съюд

ски
на ко-

ботническо движение, а 
собственото място — може да 
търси, а това търсят Москва. 
София, Варшава, Източен Бер
лин и Будапеща — да се да
де „амин“ на действия, които са 
чужди на маркс-ленинизма, в и- 

което се предприемат. Со 
циализмът е световно движение 
и днес не може да се сложи под 
една шапака. Трето, СЮК не под 
крепя контрареволюцията 
щото и досега, и сега, и занап
ред тод се бори като партия и 
Югославия като държава, всич 
ки прогресивни движения в све 
та да се развиват, всички дей-

СКС. Той

вестниктова бяха последните нападки 
на вестник „Работническо дело . 
Еднодушно бяха осъдени всич
ки тия атаки срещу македонс
кия народ.

мето на

ските 
организации. за-В. В.

<

Сурдулишка община непоколе - нашата страна 
на комунистите във връзка със 
събитията в Чехословакия, май, 
че е излишно, защото този реч 

методи нз софийския, мо

Населението от 

бимо с другаря Тито и ЦК на С1-ОК във връзка
събитията в ЧССР

кактоотвия на империализма
Виетнам, така и на Сред-ник и

сковския и варшавския и тн. пе 
добре известен от 1948

във
Латинска Амения изток, или в

така и рика, да бъдат прекратени. И тъ 
кмо затова СЮК и Югославия

СЪС чат ни е
година. Както и 1948, 
сега, на определени сили, които 
окупираха Чехословакия и сега 
й диктуват нейното вътрешно 
развитие, пречи независимата и 
принципна политика на Югос
лавия срещу всички ония, кои
то нарушават мира в света — 
било на Запад или на Изток - а 
особено срещу ония, които из
хождайки от своите тесни инте 
реси нанасят огромни щети на 
международното, комунистичес-

- задачите на стопанската и 
обществена реформа и Насоки-» 

ИК на ЦК
те инай-остро бе осъдена 

ЧССР. В телегра-Последните събития в Чехо
словакия предизвикаха възму
щение сред населението в Сур
дулишка община.

Досега се състояха две съве
щания на ОК на СКС и ръково 
дствата на останалите обществе 
но-прлитически организации и 
едно съвещание на политичес
кия актив в общината на което 

др. Жика Радой- 
Главния отбор

ещания остро порицават онова, което се 
предприе срещу Чехословакия, 
защото това косвено допринася 

на мрачните

агресията на
до ЦК на СЮК и другаря те на Президиума на 

на СЮК.
След посочените съвещания 

провеждане на събра- 
местни районни

мата
Тито се дава пълна подкрепа 
на изявлението му. материалите 
от заседанието на Председател- 

ЦК на СЮК и Десето 
СЮК

за активизиране 
сили в световни мащаби.

И четвърто, нз/зодите на Юго 
славия знаят своето място в дне 
шния свят. Над двадесет годи 
ни тия народи и българската на

започна
пия във всички 
организации на СК, в оргаииза 

СК по трудовите колс-
ството на
то заседание на ЦК на

събитията в 'Чевъв връзка със 
хословакия- Също така бе изка 
зана пълна готовност за осъще 
ствяване програмата на СЮК, 
конституцията на СФРЮ, цели

ции на
ктиви, учрежденията, както и 
в профсъюзните организации. 
На тези събрания се дава пълна 
подкрепа на народите на Чехо
словакия, както и па Централ
ния комитет и другаря Тито и

присъстува и 
лович, член на 
на ССРН в Сърбия. На тези съв

под водаче-родност с тях, 
ство на Съюза на югославските 
комунисти начело с другаря Ти

ко движение.
Да припомним само: първо, Ю- 

нейния СЮК не еЗаседание на пълномощието 

на ЦК на СЮК за 

Скопена армейска област

то израстваха, въпреки огром
ните трудности, които идваха и 
отляво и отдясно, в неразру
шима, монолитна сила, която со 
циалистическото знаме гордо но 
си в тия. за социализма тежки 
времена. Тези народи ще знаят 
да бранят това зна,ме от всяко 
посегателство. Това трябва да 
го разберат и ония, които сво
ите личности и схващания иден 
тифицираха с марксизма.

А. Лазаров

гославця и 
подържала никаква контраре- 
волюция в ЧССР. а е поддържа 
ла КПЧ и нейното ръководство

на Резолюцията от десетото за
седание на ЦК па СЮК.
От посочепите събрания 
изпратени мпого поздравителни начело с Дубчек в борбата й за 
телеграми до ЦК и другаря Ти възражданието на социализма

Чехословакия, което бе дове- 
Населението на българската ден в задънена улица от бюро- 

народност в Сурдулишка об- кратичните сили. отхвърлени в 
щина единодушно осъди агреси началото на настоящата година.

Това беше в интерес не само на 
Чехословакия ,но и на между- 

Милан Величков народното работническо движе-

бяха

и отношение към СЮК илюст- 
обстоятелството, че през 

10 дни в редовете

то. вНа 31. 8. 1968 година се състоя 
заседание на пълномощието на 
ЦК на СЮК за организация на 
СК в Скопената армейска област, 
накоято бяха разгледани досегаш 
ната работа и по-нататъшните

във връ

рира и 
последните 
на СЮК са приети 260 нови чле 
нове от които 201 войник, а още 
по-голям брой изразяват жела
ние да постъпят в редовете на 
СЮК, в частите почли напълно 
изчезнаха всякакви прояви на 
нарушаване на дисциплината

ята от страна на военните сили 
на Варшавския договор.задачи на комунистите

военно-политическото по- 
настанало след агреси 

петорна на 
Чехословакия.

зка с 
лоясение,
ята на Варшавската 
социалистическа тт'
На заседанието присъствува 
лимир Матич, член на ЦК на 
СЮК и Методие Котевски член 
,на пълномощието на Цк на 
СЮК за организация на СК в

и т. н.
Войниците и началствата,

бе на заседанието, — са 
в силна 

меж

Ве
казано

: ■ -.1.7свидетели и участници 
та сплотеност и единството

народа, голяматаду армията и 
любов и доверие, които нашата 

народа. На за-
ЮНА.

В уводната реч на секретаря 
на пълномощието другаря Ми
лан Малевич и в доста оживени 
разисквания бе констатирано, 
че оценките и становищата, да
дени в думите на другаря Ти
то и Резолюцията от X пленум 
на ЦК на СЮК, изразяват съ
щинските чувства и дълбокото 
убеждение на комунистите и це
локупния състав на Областта и 
че състоянието на всички ча
сти характеризират извънредно 
то единство и сплотеност около 
другаря Тито и СЮК. Всички 
войници и началства, изтъкна 
то бе на заседанието, единоду
шно и с огорчение осъждат 
окупацията на ЧССР и изразя 
ват пълна готовност с всички си 
ли и с всички средства да бран 
■ят всяка педя на социалистиче 
ската ни родина, против всеки 
завоевател, от която и страна да 
идва той. Такова разположение,

армия има сред 
седанието бяха изтъкнати и по- 

които убедителновече примери,
това. Така иапри 

,от село Кола- 
комен-

потвърждават
мер Д. Петрович 
ра, веднъж дошел при

част, в която седанта на една
неговия син и казал:намирал 

„Имам петима синове, пет снахи 
и две дъщери. Ако трябва всич 

се борим. Акоки да отидем да 
трябва, аз ще бъда командир 
на тази част“.

Към края на заседанието пъ
лномощието прие заключения 
в които бяха изтъкнати ко
нкретните задачи, които стоят 
пред комунистите на областта 
в сега.щното военно-политичес
ко положение и изпрати позд
равително писмо до председате
ля на СЮК и другаря Тито.

Майор
Никола Матиевич, Окупацията па ЧССР нанесе големи щети па международното комунистическо движение



В БОСИЛЕГРАДСКИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИПОЛИТИЧЕСКИ ПОРТРЕТ

Малко младежиАЛЕКСАНДЪР ДУБЧЕК 

първи секретар на ЧКП
за културно-забавния живот в 
комуната. И тогава, между дру 
гото. се показа голяма заинтере 
сованоет на младите за работата 
на партийните организации. Мн 
озина изразиха желание, че ис
кат да постъпят в редовете на 
Съюза иа комунистите, но не 
знаят как да постъпят, защото 
върху това не работят и младе 
жките организации.

на СКС в тая година досега, пр 
иети са само неколцина младе 

Изглежда, че се пренебряг

Партийните организации не- 
достатачно отговорно се отнасят 
към въпроса за приемане 
младежи в редовете на Съюза на 
комунистете - това е заключение 
на Общинския комитет иа СКС 
в Босилеград.

Не става въпрос, че причина
та за това положение е в недо
верието или пък страхуваието от 
младите. Това е резултат на не- 
активността иа организациите 
на СК в комуната.

И покрай всички възражения, 
препоръки и заключения на ОК

От Януарския пленум иа Чц 
хословашката комунистическа 
партия името на Александър 
Дубчек е известно не само в Че 
хословакия, но и извън нея- И 
колкото любовта на свободо
любивия чехословашки нароА 
на прогресивните сили го изди 
гаше на общонароден трибун, 
който умно, смело и с дълбока 
усмивка чертае пътя към демо 
кратизиране на обществено-по 
литическия живот на страната, 
на отношенията в партията, 
толкова, повече ставаше при
цел на консервативните, бюро
кратични сили в страната, и 
особено в петте страни на Варша 
вския договр, Както е извест 
но стигна се дотам, че на 21 
август, още първия ден на оку 
пацията на Чехословакия, да 
бъде арестуван и закаран в не 
известна посока. По това вре
ме пропагандата на държавите 
окупаторки хвърляше най-же- 
стоки обвинения срещу Дуб
чек, че той бил уж главният 
виновник за настъпилото поло 
жение т.е. за мнимата контра- 
революция.

Но стана един парадокс с не 
го, който най-релефно говори 
и за трагедията и силата на че 
хословашкия народ 
нищожимостта на идеите за демо 
кратичен и хуманен социали
зъм. Окупаторите бяха прину 
дени с него и другарите му, пр 
ивърженици на демократичния 
социализъм, на чехословаш
кия път в изграждането на со 
циализма, да седнат и да пре 
говорят а хуленото да замест
ят с другаря Дубчек.

Името на този 47-годишен 
словак през последните най-те 
жки дни най-много се спомена 
ва в неговите идеи най-много 
се вярва на неговите думи, с 
нетърпение се очакват. Тази 
вяра и доверие на чехословаш 
кия народ и комунистите в Ли 
чността на Дубчек е резултат 
на цялата му политическа де
йност, особено онази, която е 
свързана с Акционната програ 
ма на Чехословашката комуни 
етическа партия, която тоа по 
веде към възраждане.

Александър Дубчек е роден 
в едно малко село в Словакия. 
На четиригодишна възраст с 
родителите си заминава за Съв 
етския съюз, кънето остава все 
до 1938 година.Средно образо-

Съветскиявание завършва в 
съюз ,а след завръщането си 
в Чехословакия, пристъпва към 
нелегалната комунистическа па
ртия. След нахлуването на гер 
манските нацисти в Чехослова 
кия. Дубчек заедно с брат си 
Юлиус, постъпва в партизан
ската бригада „Ян Жишка“, 
която водила герилска 
срещу окупатора.

на жи.
ва и програмата на последната 
Общинска конференция иа ко
мунистите, която отделно място 
е посветено на тоя въпрос.

Това говори за недостатъчна 
отговорност на партийните орга 

- също и на Общин- 
комитет на СЮМ.

низации, а 
ския

Колко ОК на СЮМ е неак
тивен показва и един неотдавна 
шен разговор с младежи-средно 
школци и студенти по въпро<^>

борба Такъв интерес съществува и 
сред работническата и селската 
младеж.Има случаи, че някои 
младежи са подавали молби за 
приемане в СК. обаче партий
ните организации ги отхвърля- 
ги с мотировка. че са „несери
озни, или твърде динамични“ и 

Разбира се, тези обоснова
ния са неоснователни и говорят 
за лошо отношение към младите.

Напоследък партийните орга
низации си правят оглушки на 
препоръките на ЦК на СЮМ, 
според които в Партията тряб
ва да се приемат все повече 
идеологически изградени младе 
жи.

Когато войната завършила тоц 
постъпва на работа в една фа 
брика в Тренчин, като съще
временно продължава партизаи 
ската си дейност. Първо бил об 
ластен партиен ръководител, а 
сетне става организационен се 
кретар на Словашката комуни 
етическа партия. През 1958 го
дина бил изпратен в Москва, 
където завършва Висшето по
литическо училище, а сетне е 
избран за първи секретар на 
Словашката комунистическа п*- 
ртля и за член иа Президиума 
на ЦК на ЧКП. Безкомпроми
сен в провеждането на радика 
лните промени в чехословаш
кото общество, Дубчек е един 
от инициаторите за новата ико 
номическа реформа, а сетне и 
за промените в „надстройката 
на общество“. Тази негова по
литическа последователност и 
честността, с която тоа се от
личава го доведоха през яну
ари тази година на поста, ко
йто и сега 
ретар на Централния комитет 
на Чехословашката комунисти 
етическа партия-

И по-рано, но особено след 
избора му, Дубчек много пове 
че отколко предходникът му 
Новотни, дори постоянно гово
ри за „ленинските норми“ 
ръководенето с държавните ра 
боти и партията за „пром
яната на стила на работа“ и 
пр. като изтъкна и следната 
си мисъл: „Би било фатално, 
ако не остраним явленията на 
командуване и диктатура“.

Младежка бригада
ДУБЧЕК"

ДР-

Тези дни Общинският комитет 
на СКС отново ще обсъди тоя 
въпрос и предприеме по-реши- 
телни мерки.

В. В.
за неу-

ДИМИТРОВГРАД

Конференция 

на ССРН
първи сек-

На 30 август, тази година, в 
големия салон на културно-за-' 
бавния център в Димитровград 
местната организация на ССРН 
устрои конференция- Конфере 
нцията откри другарят Илия Пе 
троа — председател на общин
ския отбол на ССРН.

За политическото положение 
в светд и у нас, както и за агре 
сията на СССР и страните на 
Варшавския договор срещу Че
хословакия и последиците от 
гази агресия говори другаря 
Светислав Попович — Тиле.

Конференцията бе масово по 
сетена и думите на другаря По
пович оставиха силно впечатле 
ние сред присъстуващите.

гв
В

Със знамето на своята неорима страна двеста младежи^ 
^ и девойки от Чехословакия, които окупацията завари 
й Югославия станаха бригадири-строители на Нови Белград.^ 
й Те доброволно дойдоха в Щаба на младежкото общежитие ^ 
^ и изразиха желанието си да се приобщят към младежта, на ^ 
^трудовата акция „Нови Белград 1968“. Бяха посрещнати с гол-^ 
^ яма радост. Веднага бе формирана младежка бригада която но- < 
^ си името „Тито-Дубчек“, а в която освен чехословашките мла- ^ 
^ дежи се намират и двадесетина младежи от Белград. ^
^ Същевременно строителите на „Нови Белград 1968“ решиха й 
^ да проведат еднодневна трудова акция в полза на чехослова-^ 
^ пите, които окупацията на тяхната родина завари в Югосла-< 
Й вия- Стойността на тази полгрщ възлиза на около 4.500.000 ст. 2

Срещу този светъл път на
чертан от Дубчек, приет от вси 

конституционнни органи
на Чехословашката република 
и ръководства на обществено- 

лческите организации, до 
танкове,

чки

гматгч" • 1е ч-чзратиха 
бойни кола, топове — 
хилядна армия най-модерно въо 
ржена, за да опетнят хуманния

много-

М. П:социализъм.

ност правилно!
Вице-канцеларът на град Бламберг 

настоявал да ограничи разплатата с ма- 
гвосниците. Но и сам е бил обвинен за 
симпатиите му към дявола и 1628 го
дина бил изгорен, заедно с жена си и 
дъщеря си. Междувпрочем трябва да се 
каже, че всички градоначалници на Бла 
мберг в това време били осъдени и из
горени.

Присъдите били донасяни необикнове 
вено бързо. За да се работи по-бързо 
същевременно са разпитвани и по десет 
души. Всички наред признавчли, а вси
чки признания били записвани в прото. 
кол. Изследователят дори нямал време 
да запише имената им, а слагал само ци
фри. Осъдените били живи изгаряни по 
десетина заедно...

През 1629 година съдили някоя си Ани 
Ханзен. Запазен е „календарът“ на не
йното съдене:

17 юни: арестувана като съмнителна 
магьосница;

18 юни: отбила да се признае за вино
вна: била бичувана;

20 юни: била мъчена пръстите й ела 
гали в менгеме; признала.

28 юни: на арестуваната е прочетен 
протокола от нейното признание;

30 юни: доброволно потвърдила при
знанието, донесена е присъдата;

4 юли: на осъдената е съобщена дата
та за извършване на погубата;

7 юли: отсечена е главата й и е запале

дат по няколко живота. В тази книга 
писателите постоянно се позовават 
„Светото писмо“. В нея те подробно опи 
сват злодеянията на дявола и дават пра 

ловНА ЗАПАДА ЦЪФТИ ИНДУСТРИЯТА 

НА „ЧЕРНАТА МАГИЯ“
на

на магьосници.ктични съвети за 
Книгата съдържа и прилежно разрабо
тени упътства за съдиите и джелатите. 
Самото съмнение в съществуванието на 
магьосници било достатъчно човек сам 
себе си да осъди на смърт — това е ос
новната мисъл.

Книгата харесала на

3
папата и кар

диналите, затова подучила статус на за
кон. А към края на XVI век и в нача
лото на ХУП век книгата за гадаеното 
заляла Западна Европа.

що, за да се задържат хората в послу- 
шност, да се одържи апсолютна власт 
над хората, тя прибягва към терор! И 
тук добро оръжие било суеверието.

Черг^ата се обръща за 100 градуса. 
„Най-голямата ерес е да не се вярва в 
чародейството“ Който се усъмни в съще 
ствуването на магьосници — тежко му!

Свещениците всеотдайно се прихвана
ли да проучат всички видове нечисти 
сили. Формирана е нова наука. — демо 
нология!

В Щрасбург през 1467 година е публи
кувана книга със заглавие „Силата на 
вярата“. Това е първата печатна книга', 
УЗ&бник за борба против врачуването. 
Писателят на книгата, френският мо
нах Алфонсус ди Спиня, се смятал за 
голям познавач на „нечистите сили“. В 
специално подзаглавие той говори за де
сет категории .демони и дава „научна“ 
класификация на техните характеристи-

Но може би най-интересното е премах 
ването на брадавиците. За премахването 
на брадавиците се вдигнали всевъзмо- 

шарлатани в света. Какво лй вече 
не правели с тях!

Мазали ги с мастило, с рициново ма
сло. с жълтък, с дъждовна вода, със 
сиренска мас, с картоф дори и със све- 
же говеждо месо, а някои шарлатани го
ворели ,че говеждото месо трябва не
пременно да бъде откраднато! За търка
не на брадовиците била използвана и 
кръвта от много животни: мишки, плъ
хове и змиорки.

Днес дори има ученици по английски- 
пропълзи върху брадавицата я „от- 
те училища, които предпочитат употреба 
та на живи охлюви. Ако жив охлюв 

себе си“.

жни

Комитети за борба против магьосниците
Не, от светата Инквизиция не можещ 

да избягаш!... А „благочестивите“ дже- 
лати имали работа в изобилие. Където 
и да се обърнедГ — магьосници! Как 
да се излезне накрай с тази „пета ко
лона на дяволи“? Инквизицта наименува 
ла отделни комитети за борба против ма 
гьосниците. Те били отговорни за изко
реняването на нечистите сили. Комите
тите работели с въодушевление а имали 
и защо: при дялбата от конфискува
ните имоти те грабели най-големите ча
сти.

Опълномощените от инквизицията — 
официално се наричали „комисари на ма 
гьосници“ — имали свои конфиденти, 
лица, на които се доверяват тайни, из- 
вестители, които събирали разни гласо
ве, интриги „доказателства“ за провине
нията.

В XV век, почти във всяка, се намира 
ло малко съидъче в което вярващите 
слагали съобщение за съмнителните ли
ца, които „нарушават мира и спокойс
твието“ на черквата. Съобщенията не тр
ябвало да бъдат подписани.. .

„Комисарите“ отваряли тези 
та два пъти месечно и взимали много 
такива съобщения-..

„Магьосницата“, която попаднела

несе със
Тежко и гор.ко на онзи който се усъмни 
в „нечиста сила"

Суеверието донесло на хората много- 
страдания- Заради него са пролети мно
го сълзи и 
верие имало ч!довищни последици. Ни
ма има нещо по-смешно от вярването в 
нечисти сили? Смешни космати дяволи, 
стари магьосници в избите си — нима то
ва не подсеща на приказките? Обаче, 

липсата.
приказки се превърнали в кървава 

история...
До ХШ век черквата не се противопо

ставяла на суеверието. Клираците са по
рицавали съществуванието на магьосни- 

Вярата в нечисти сили била ос- 
многобожеството. А християнс

ки.
„Чукчето на магьосницата" — закон за 
черквата

С изследването на „чаровните неща“, 
в това време, ръководят двама инквизи 
тори — Якоб Спренглер и Хенрих Кра 
мед. Те написали книга която, като епи 
демия от чума, отнесла в гроба стотици 
хиляди_души. „Чукчето на магьосница
та“ се нарича този учебник за кървави
те мракобесници. Първата книга била пу 
бликувана в Кьолн през 1486 година и до 
1520 година имала тринадесет издания- 
Измежду 1574 д 1669 година претърпяла 
още шестнадесет издания.

В книгата „Чукчето на магьосницата" 
има окодо двадесет и потдесет хиляди 
думи. Смята се, че на всяка дума се ла-

кръв. И найневинното суе-

на.
Нито едно признание не било „доб

ро“, ако осъденият не искал да наведе 
имената на своите съучастници. Да се 
споменат две-ури имена не било достатъ 
чно. Имало случаи, когат» осъдените на 
веждали имената на хиляда и петсто
тин души! Било достатъчно някои да 
бъде споменат само на този начин, за 
да бъде арестуван. „Съучастниците“ аре 
стували и мъчили .търсейки да кажат 
иманата и на своите „съучастници“ И 
кръгът на жертвите се разширявал.. •

текрила,назаради
зи

сандъче-

ци. в ла
пите на правосъдието, нямала право да 
избира адвокат. „Светата“ Инквизиция 
сама определяла адвокати. Тежко му и 
горко ако същият схване своята длъж-

танка от 
твото не търпяло конкуренция-

Черквата усетила, че положението се 
променд. че трябва да се предприеме не (Следва)
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24 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ОТ ФАШИСТКО РОБСТВО
Навършват се 24градско и БосилеградскоДот фашистко°ГоДбетвоТнГа ДШШТР°В'

1944 година части от Царибродски 
вейвода“ влаязоха в ЗА ЕДИН РАСТЕЖ8 септември 

я партизански отряд „Момчил 
града обезоръжиха фашистките части на 

полицията. На същия деп партизаните от Босилеградския от
ряд освободиха — Босилеград. Това беше 
от въоръжената борба, която

ва ме се, че беше вчера. А виж 
какво се направило. Вие, кои
то живеете с всички промени и 
не ги чувствувате, като нас, ко 
ито дойдем след няколко годи
ни. ..

Такъв разговор се водеше пре 
ди няколко дни на една маса в 
„Балкан“.
Всъщност, тези десет години пр 
едставляват времето на възраж 
дането на този граничен град.

Тръгнали хората да откриват 
света и по-добри условия за жи 
вот.
на населението в общината се 
намалил за 7 000 жители. Бро
ят на населението в града по 
това време се удвои. Придошли 
хора, на които се удало да запо 
чнат нов живот.
Расте нова работническа класа 
от хора от селата, занаятчиите 
и градското население. Така до 
1960 година имало 700 заети в 
промешлността, а миналата го 
дина техният брой надминаваше 
1 656 души. Стойността на произ 
водството и оборота в 1965 го
дина възлизала на 55 379 000 но 
ви динара, а следващата — 
72 792 000... През това време на 
ционалния доход на глава от 
населението се движеше така: 
1960 — 485; 1961 — 2 370, а ми
налата година зарад намалява 
не на стопанската дейност — въ 
злизаше на 2 072 нови динара. 
Темповете на годишния ръст в 
стопанството достигаха и 30 на 
сто. Тази година се очаква об
щественото производство да въз 
лиза на над 100 милиона нови 
динара. Само промишлеността 
ство. Значи, не може да се го- 

(Следва на 5 стр.)

крад на първия етап 
под ръководството на КПЮ на 

живее българска народност през 1944 
година се разпламтя въоржена борба 
борба има още по-голямо

По-рефлексно за 24-годишни- 
ната от освобождението на Ди
митровград. Не по повод на ня 
когашното малко, и непри 
влекателно селище, разпьрс- 
нато в полукръг покрай Ниша
ва. На това подсеща този, дне
шният Димитровград — такъв, 
какъвто е.

Такъв е той на ветрометище- 
то, на кръстопътя на «ръстопъ-

запишат в спомените си срещи 
те на границата, в града, при 
изпращането... Те са, по свой

ко-
територията, на която

почин, направили всичко, 
ето е по сититеим да помогнат 
на страдалците. Запомнете! Той 
е пръв в нашата страна, която 
остана последователна на себе. 
Всички наши вестници забра-

против фашизма. Тази
значение, защото се

ритория, която стана звено на връзки и сътр^ичество“* 
ду партизаните от Сърбия, Македония. и България.

меж-

Чарибродският партизански от борбата се обърнали 
ряд — „Момчил войвода“ бе от- ^
ряд на - дружбата. Той бе рожба 
на югославско-българските отно 
шения по време на партизанско 
то движение в тоя край.

За организиране на партизан 
ското движение през 1944 годи
на в Димитровграско, огромно 
влияние оказаха традициите в 
съвместната борба в Пиротско 
и Димитровградско. Установ
ените още пре3 1910 и 1911 го
дина връзки се подържали и 
през годините на кралска Юго
славия, годините на „Обзнана- 
та“ и най-черната реакция на 
Караджорджевичи.

Царибродското работническо

виха да кажат това за димит- 
ровградчани. И ред е, по повод 
Деня на освобождението, да се 
каже че те бяха челният отряд 
част от нашите народи и тази 
роля изиграха с успех. Казаха 
на чехословаците цялата истина 
за тяхната страна. Те първи сва 
лиха воала на заблудата, което 
стекоха от другата страна на 
границата- Казаха им това сме 
ло и със знание... Никой не т 
упъти за това. Сами схванаха и 
сами реагираха. За 24 години 
съзрявне израстна този град в 
самостоятелен създател. Това ве 
че не е дете, което можеш да 
го теглиш за ушите или някой 
да уу соли па\;ет...

За 24 години израстна гранич 
ния град дотолкова да може зре 
ло да мисли и отговорно да ра
боти. .. Не израстна той такъв 
за една нощ. През това време 
своята добра душа и човекою- 
бието си хуманизирал с ново, 
съвременно съзнание за себе и 
другите... И това не беше ле
сно. .. Трудностите на пътя с 
пот и сръчност прехвърлял пр
ез главата си и правилно и сигур 
но вървял в бъдещето си...

— Не мога да позная Димит- 
ровгад. За десет години толко
ва много се променил. От мал 
кия град, със скромни къщи
чки малко е останало. Много но 
ви, хубави сгради... И всичко 
това за време откогато последен 
път бях в Димитровград. Стру-

към насе
лението от Босилеградско с ед
ин призив в който им изложели тищата и човешкото движение,

ако смея така да кажа, винаги е 
бил тих, скромен, скрит зад не 
пенците и покривите, сънувай-

целите й. Този исторически при 
зив най-добре говори за отноше 
нията между българските и сръ 
бските 
борбата.

След като обяснява 
нието положението

От 1953 до 1961 година броя
ки за човешкото мир, на
предък. Покривите над главите 
на хората се меняли ,а той ре 
вниво пазел душата си, своето 
битие, своето спокойствие и че

партизани по време на

на населе 
в което се 

намираха народите и в Бълга
рия и в Югославия, в призива 
се говори за партизанската бор* 
ба в Югославия:

Народноосвободителната юго
славска армия на Тито геройски 
се бори срещу окупатора, едно-, 
временно се бори и против-вът- 
решните врагове на народа — 
Дража Михаилович, Недич, Льо 
тич, известния вам Коста Печа-

стно и човешко.
Струва ти с, че всичко върви в 
един такт, по един монотонен 
импулс...

А когато ,така изведнъж, до
йдат, дни, изпълнени с мисле 
ни и чувствено неспокойства, 

. от което утробата на човека се 
къса' от яД, също така тези 
димитровградчани ви се пред
ставят в по-интензивна светли
на — оживеят хората, оживее 
градът — стават пожертвовател 
ни в акциите, извънредно пле- 
менити в своите стремежи — го 
леми, така големи с цялото си 
сърце да почувствуват човеш
ката трагедия...
С приближаването на годишнина 
та от освобождението дими
тровградчани поклониха на св
оя град най-хубавия подарък 
— своето другарство и сърце на 
длан на чехите и словаците, на 
тези които очакването за хуба
во и добро претвориха в огорче 
ние и яд. Колко съчувствия 
племенитоет и човешко в чо
вешкото нещастие и трагедия— 
Никога не са били така сдруже 
ни и готови да помогнат, да раз 
берат. Най-после на човешкото 
не може да се определят ника
кви граници, макар да са въор 
жени с настръхнали стоманени, 
като смърт озъбени уста. Димит 
ровграчани схванаха трагедия
та на чехи и словаци като своя, 
тях, като дял от себе си, близ
ки, родни хора. Това е град ро
ден за всичко хуманно...
А малък е, само с няколко хил 

яди жители, до самата грани
ца, на място, където има голя
мо движение. Грешат онези, ко 
ито го мерят с обикновен ар
шин: бруто, не.тр, с тежестта на 
тези или онези проблеми. Има 
той. свои проблеми над козирка
та. Днес той сам себе измери о 
меридианите на общечовешко- 

НиколовЦдто. Колко чехи и словаци ще

движение даде големи жертви в 
антифашистката борба. По вре
ме на Септемврийското въста
ние паднаха Стефан Димитров 
и Найден Киров, а Петър Тасев 
от с. Вълковия загина като бо 
рец в сраженията в 
през 1937 година. Младият кому 
нист Васил Иванов — Циле пр
ез 1942 година загина като член 
на градския партиен комитет в 
Белград, изпълнявайки партий
на задача.

нац и други, които в миндлото 
мъчеха народа, а сега ръка за 
ръка с германците преследват 
партизаните и се канят отново 
да яхнат на гърба на своя на 
род, вас и останалите югослав
ски народи, да смучат кръвтта 
им. Не малко техни банди бяха 
разбити и наказани достойно от 
партизаните. Тристахилядната 
регулярна армия на Тито и мно 
гобройните партизански отряди, 
които кръстосват надлъж и на-: 
шир Югославия, които владеят 
2/3 от нейната територия са пъл 
на гаранция, че няма да се вър 
не вече времето на робство и 
грабеж.

Югославските партизани дей
ствуват и във Вашия край, без 
пощадно чистят вражеските ба
нди и други народни предатели 
И мъчители. Не от фашистка 
България, а от нова Титова 
Югославия и от дружеската бо

Испания

Бойците антифа
шисти от Димитровградско гине 
ха в миналото на партийни съб 
рания в Белград, бяха избива
ни от палачите на Цанков, по ба 
рикадите в Испания, в окопите 
краа Дрина и на всяко друго 
място, където се водеше борба 
за свобода.

Затова през 1944 година стоти 
постъпиха в Цари ГОДИНИ НА ПОДЕМци младежи 

бродския отряд и Първа цари- 
бродска бригада в бой за осво
бождение, изпълнявайки по то
зи начин заветите на ония, ко 
ито още в началото на това сто 
летие започнаха борба за сво* 
бода и по-добър живот.

рба на югославските и българ
ските партизани ще дойде и Ва 
шето освобождение."

От призива се вижда, кои 
идеи вдъхновяваха и трънските 
партизани в тяхната борба про 
тив фашизма. Те бяха добре за 
познати с борбата на Титовите 
партизани и затова с такава си 
гурност се обръщаха към бъл
гарското население от Босиле
градско, говорейки му истината 

Това днес хобено подчер
таваме защото истината за на
шата социалистическа Югосла 
вия по повод нашето становище 
във връзка с Чехословакия се 
фалшифицира, защото не сър 
пада със становищата на онези / 
които с -окупацията на 
нанесоха огромна вреда на ме
ждународното комунистическо и 
работническо движение.

сравнение с предвоенната 1939 
година. С тая сума е невъзмож 
но да се построят и 3.000 нови 
къщи, в които са внесени пру 
жинени легла, радиа, различ
ни мебели и др. И съвременно 
то обличане говори че жизнено 
то равнище на босилеградчани 
е значително над равнището от 
статистическите данни.

И резултатите в селското сто 
панство, макър че са скромни, 
са по-добри в сравнение с пред 
военните. Благодарение ползва 
нето на минералните торове, ко 
ито преди са били неизвестни 
на босилеградския селянин, ка 
кто и прилагането на агротех
нически мерки — добивите са 
увеличени няколкократно.

Хубави постижения се срещ 
ат навсякъде.

Колко много успехи бележи 
само просветното дело! Днес а 
Босилгерадско почти няма не
грамотни. В основните учили
ща са включени почти сто на 
сто подлежащите на обучение 
в средните — 70 на сто. Всяка 
година Босилеградско дава мно 
го специалисти необходими на 
родното стопанство. Смята се 
че такива от освобождението до 
днес има над 1.000.

Босилеградската просвета, ко
ято често популярно наричат 
„фабрика на кадри“ има вече тр 
адиция.

А учениците-младежи във все 
кидневието на комуната се стре 
мят да внасят още повече.твор
чество и активност.

Не трябва да се забрави че но 
восъздадеките 4 000 хектара гори 
са тяхно дело. Това е подарък 

на обществото с който са спестени 
десетки милиони средства.

Днес в. Босилеградско няма 
младежи които да ре работят 
активно в Движението на гора* 
гогге. А 180 ха новозалесени пло

Босилеградско пос-
двадесетчетиригодишна-реща

та си от освобождението с голе 
ми успехи във всички области. 
Изминатите години на социалиПо време на окупацията (1941

_ 1944) на Босилеградско и на
територията на тази комуна се 

силно партизанско дви-

стическо строителство в тоя 
някога изостанал край дадо
ха големи резултати.

Днес Босилеградско се радва 
на успехите, постигнати в сле 
двоенните години в социалис
тическата ни общност. Наистина 
това са скромни резултати но 
за местните обстоятелства — те 
са значителни. Те говорят за 
общ подем на развитие, който 
е променил лика на тоя край.

Дори и най-беглите сравне
ния показват, че Босилеградс
ко не е вече беден край, както 
някога.

Ако трябва да търсим про
мените и напредъка — те са пре 
ди всичко в жизненото равнище 
на хората. Сега двадесетте хи 
тяди босилеградчани се гордеят 
с много нови жилища, ую
тни и съвременно обзаведени. 
Нацример в Горна Любата за
винаги са изчезнали схлупени 
те къщурки със сламените по 
криви. Няма ги и в Лисиците 
и в Радичевци... Дори и в Тлъм 
инския .район, който е до неот 
давиа бил жертва на слаби съоб 
щения.

В няколко села завинаги е 
изпезнала мъждукавата светли 
на на газеничетата и мрачните 
и калии улички. Вместо тях — 
светят електрически крушки, 
ехтят грамофони и радио-апа- 
рати.телевизори. Наскоро на 
ярка електрическа светлина ще 
се радва населението и от Гру 
икци, Милевци и Паралово. А 
само след няколко години — и 
още много други села ще имат

разви
жение. Освен Босилеградския от 

Южомо-ряд тук действуваха и 
равските бригади. Трънския от 

водачеството на Слав-ряд под
чо Трънски, македонски парти
зански ОТРяДИ и ДР- 

Но, окупаторът не забравяше 
старото си оръжие — заплашва 
ше населението от Босилеград- 

сръбската реакция като 
напомняше за времето на кр 

Югославия и побожцата

ско със
им I
алска
и опожарването, което направи 

Босилеград четниците на
ЧССРиаха в 

Коста Печанац.
коитоТрънските партизани,

правилно разбираха целите на

електрически ток.
Още нещо. Не трябва да се 

взимат за абсолютно точни да
нните на официалната статис 
тика, според която национал
ния доход на човек от населе
нието е само 650 нови динара. 
С тази сума невъзможно е пет 
пъти повече да се увеличи пот 
реблениего на захарта ориза 
и другите хранителни стоки 'в

щи годишно е внушителна ци
фра. За всеотдайния труд те по 
дучават и обществено призна
ние: почти всяка година заемат 
първо място в Републиката. На 
тия творчески и благородни ус 
пехи се радват всички хора в 
Босилеградско.

Формиране на I царибродска бригада (Следва на 5 стр.)
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телният орган не е можал дру
гояче да постъдва нито пък по 
този начин е правено „грубо на 
рушаване на генералния гра
доустройствен план". Чудно нас 
защо е поставен въпроса за е- 
тажи само за тази сграда и са
мо за рея е направен извод от 
генералния 
план, който е предложен на чи 
тателите, за да могат по-лесно 
да разберат въпросната статия, 
когато именно в този район сд 
изградени или сега се строят 17 
такива сгради. Също така ни 
учудва как е могло в статията 
да се изнася, че генералния гра
доустройствен план не е приет, 
когато, след приемането му, бе 

„Братство“, а реше-

В рамките на развитието и 
локализация на различни обек
ти в града е имало дискусии и 
за въпросния плац, където са 
предлагани да бъдат локализи
рани известни обекти на общес
твен стандард и то така, че то
зи плац е наблюдаван като ед
но цяло. Обаче когато се поста
ви въпроса за решаване на дви 
жението в улиците „29 ноември’ 
и „7 юли ', които по своето пред 
назначение, като улици на кои
то излизат по-голям брой малки 
улици, и които трябва да се 
единят с улица „Христо Ботев", 
а във връзка с това бе решено 
улица „Иво Лола Рибар" да се 
затвори, тогава този плац бе раз 
делен на две части, а тези части, 
според своята повърхност вече 
не бяха подходящи за изграж- 

,на обекти за обществен

ОТГОВОР НА СТАТИЯТА
„ДимитроЬгадсЬи аЬтуални разговори"

Във вестник „Братство" бр. 
356 от 23 август 1968 година на 
страница 4 е публикувана ста
тия под заглавие „Димитровгра 
дски актуални разговори", в ко 
ято са посочени отделни неща, 
недостатъчно проверени и не
верни, затова ви молим, с цел 
за точно информиране на об
ществеността, а съгласно За
кона за печата, да поместите на-

• •• «>т
на арондант.ите, Комисията за 
арондаци^ при Околийския на
роден'отбор в Ниш, като първо 
степенен орган в случая с ре- 

Прицосите от целокупния при шението си номер 04-14862/1 от
хоп НЯ гпажпаните през 1967 го- 14 юли 1962 година определи на шия отговор. ход на гражданите през г»о( го „поменатите лица аоондираните

Изненадани сме, че авторите .дина са плащали само 5 души, споменатите лица заплатени в 
на тази статия Богдан Николов докато според разпределението парцели да 5 А експр0прия-
и Димитър Йотов, позовавайки за 1968 година тази цифра се “аза”3 беше вРалиден.
се на Насоките на Президиума увеличи на 14. От тези 14; 9 ция, които т ““
и Изпълнителния комитет на са поднесли данъчни деклара- Решението на околийската ка 
ЦК на СЮК, изнасят недоста- ции в определения срок до 31. 1. мисия за ароидацията стана ва-
тъчно документирани и непро- 1968 година, според общия по- лидно на 12.1^4962 година и
верени неща, които ни най-мал зив, докато останалите 5 души с това предметът за ароидация
ко не отговарят на истината. са открили контролните служби та бе заключен.
Ако авторите биха искали да Да приход за което плащат и щ0 се касае' за посочените в 
узнаят истината и запознаят чи глоби. статията 900 квадратни метра,
тателите с нея, от отговорните Анализът, за който става ду- изтъкваме, че обезщетението за 
служби в Общинската скупщи- ма и който третира тези въпро- арондираната площ е определе
на са могли да получат целоку- си е изпратен на издателство ио с валидното решение, па сле
пната документация, въз основа „Братство", а останалата доку- дователно никои тю е имал пра
на която биха видели истиис- ментация по всяко време е до- во да определя друго някакво
кото положение на нещата. Са- стъпна на всеки журналист и обезщетение. Обаче след завър-
мо по този начин те са могли същата се намира в службата
да кажат истината на населени- за приходи. Досега ие е имало
то. Обаче, въпреки че се позо- случа» на някбй журналист да
вават на истината, те са далеч не се дават сведения, такл
от нея и затова, може би зло- в този случай ако журналисти-
намерно, сведения са черпили от те, автори на статията бяха по-
улицата и в гостилниците, е на- търсили сводния, сигурно биха
мерение в името на истината да могли да .проверят, а не да твър този парцел, който е национа-
публикуват неверни данни, за дят, че не са могли за узнаят лизиран се намира в по-тесния
да навредят на авторитета на колко лица плащат тези данъДй строителен район на града,
Общинската скупщина и ней- Твърди се, че от цнспекцион- според закона за продажба на 
ните органи, а дискредитират ните служби нищо не са могли земя и сгради не е могло да ста

да узнаят, защото не били по ват подобни работи, т.е. кооп -
работните си 'места, а тези ав- рацията. е самоволно и без съ-
тори не са могли да се допитат гласие иа Скупщината отстъпи
ло надлежния орган, секретаря ла този парцел на Л '
на Общинската скупщина, за да лзване от страна на и 
узнаят къде се намират тези 
инспектори, защото възможно е От това 
да са билц в изпълняване на Ристо Йотов, покрай пари 
служебени задачи извън канце то заплащане, което му е опр 
лариите си. делено с валидното решение за.

ароидацията за целия аронди- 
ран имот, е получил на 
не без каквото й да е законно 
оснвание и 900 кв. м. незастро- 
ена площ, т.е. и онова, на което 
според закона няма право.

Ако авторите на статията бя
ха надникнали в същността на 
проблема щели са' дойдат до за
ключение, че в случая може да 
бъде ощетена само общността, 

Ристо Йотов, когото те

ствце и след приключването му 
компетентите органи ще изда- 
дат офиЦиалйо съобщение въз 
основа на документацията,

градоустройствен

съ-

писано и в 
нието за приемането на градоу
стройствения план е публикува 
но и в службения вестник на 
Нишка община бр. 20/68. Не мо 
жем да не забележим, че оче
видно се подхвърля заради де
зинформация и погрешно осве
домяване на гражданството, че 
Алексадър Басов и Георги Але- 
ксов поднели заявление за за
деляне на въпросния плац на 
30 декември 1966 година, и че 
същия им е даден на 27 декем
ври 1966 година. Напомняме, че 
заявлението е поднесено на 25 
ноември 1966 родина, а че Об
щинската скупщина взе реше
ние по него на 27 декемри 1966

дане
стандарт, па следователно ло
кализирането на детския дисвеи 
дом тряоваше да бъде проме
нено. А освен това тряоваше да 
се избегне всички учреждения 
от просветен характер да не оъ 

ОЪбраии на едно и сьшошването на ароидацията, по не
известни на нас причини, меж
ду представител иа коопераци- 

Ристо Йотов дошло до

дат
място, поради недостатъчна по
върхнина на своооден простор, 
за което се изказаха градоустро 
йствени, здравни и педагогиче
ски специалисти.

яиота и
сключване ио някакъв договор 
за ВРЕМЕННО ползване на въ
просния парцел. Напомняме, че строителното 

предприятие „Градня" от Дими
тровград се обърна със своя иск 
номер 31 х от 10 март Ю06 годи
на до Общинската скупщина за 
заделяне на въпросния плац за 
изграждане на жилищна сгра
да с девет апартамента. На за-

1966

Своевременно

година..
Що се касае за исканята на 

Томислав Гаков и Сретен Игов 
във връзка с купуването на пла 
ца от Георги Костов — такъв 
иск не съществува в писмена 
форма при управителните орга
ни- Обаче и да съществува та
къв иск тов не би могъл да се 
приеме, защото Георги Костов 
не е собственик на плаца, па 
следователно не е могъл да по- 

позволение за продажба

па

отделни личности.
С това не претендираме да 

определим място, от къде жур
налистите ще черпят информа
ции, но смятаме, .че са длъжни 

проверяват

седрнието си ох 13 април 
година Общинската скупщина в 
Димитровград, покрай другото, 
разгледа и иска на „Градня", ка 
то й задели покрай търсения 
плац на улица „Аристо Ботев“ 
и плац на улица „Маршал Тито", 
а със съгласието на представи
теля на предприятието на „гра
дня“ директора Станул Нацков 
първо да построят 
сграда в улица „Маршал Тито", 
а сетне на въпросния плац. В 
посочената статия се твърди, че 
след изказването на Георги Але 
ксов иска на „Градня“ бил от
хвърлен. От протокола на 
просното заседание на Общинс
ката скупщина може да се уста 
нови, че Героги Але.ксов въоб
ще не е разисквал и че искът на

тов.предварително да 
нещата, за които пишат и пра
вилно да информират хората.

Авторите на въпросната ста
тия в увода, покрай другото из
тъкват, че в града се стигнало 
до положението че с обикнове
ни клевети се замъгляват и при 
криват истински злоупотреби, 
за които, както те казват, не е 
ставало ни -дума. Смятаме, че 
вашите автори замъглавят не
щата, избягвайки да погледнат 
и кажат истината.

Искаме, във връзка е споме
натата статия, да изнесем изве
стни факти, които авторите на 
статията, по неизвестни за нас 
причини, нарочно са премъл-_ 
чали.

Тръгвайки от значението на 
задачите на службата за при
ходи за търсенето и разрешава 

определени проблеми

ясно се вижда, че

лучи
на плаца, който е обществена 
собственост.

Считаме, че в статията непра
вилно е интерпретиран! и соб
ствеността на Георги Костов, за 
щото той не е могъл да получи 
право на сооственост по никакво 
начало, нито пък въз основа на 
какъвто и да е документ да му 
се призцае, па нито с тапията, 
която се споменава в статията,

В споменатата статия се гово
ри за хаоса в имуществено прав 
ните отношения. Тази преценка 
авторите са дали съвсем произ 
волно, недознавайки състояние 
то в тази област, а отминавай- 

органи,

ползва-
жилищна

ки компентентите 
които единствено са опълномо- 
щени да дават такива оценки 
(Общинската скупщна и съот
ветен републикански орган на 
управление).

въ-

защото според съществуващите 
положителни законопредписа- 
ния право на частна собственост 
на строежни площи, а които са 
обществена собственост, не мо- ■ •

а не и 
взимат в защита.В областта на имуществено-прав

ни те отношения, наистина има- В статията се поставя въпрос „Градня" не е отхвърлен, а е 
проблеми, които с тази статия не защо на отделни бивши прите- приет. Не е точно и твърдение-
порицаваме, но същите са нас- жатели иа национализирани ТО) че „Градня“ не е получила от же да се получи,
танали като последствие от чес незастроени Площи не е опре- .. ГОВОр ,на своя иск, а тогаваш- щ0 се касае за представката 
тите промени на законопредпи- делено обезщетение.: Ако авто- ния директор на „Градня" Ста- - на Георги Костов от 19 декем-
санията или закъсняването на рите на статията по този въпрос Нул Нацков се отказа от търсе-
приемането им, какъвто е слу- бяха се обърнали към компе- ния Плац, което потвърди на са-
чаят със Закопа за експропри- тентната служба в Общинска- мия. иск, като сложи подписа си
яцията> който пешава въпроса та скупщина щяха Да получат с дата 19 декември 1966 година,
за обещстеиие й за нацйонали- отговор, че в републиканския, От това се вижде че никой не
зираните площи. Закон за определяне на обезще е ОСПОрявал правото на ,Град-

Но тук трябва да изтъкнем и тение на експроприирани земли ня- ла тОЗИ плац да построи жи
това което и авторите на статия Ща от 1963 година е определе- лищна сграда и ако „Градня" е
та етрябвало да имат предвид, но- че за такива площи се оп- била заинтересувана за този
а това е че под плаща на де- ределя само аванс, а че ооезще- плац компетентния управите-
мокрация и свободна критика тението ще бъде определено лен орган не е -могъл да и отне-
отделни лица търсят разреша- след приемането на изменения- ме т0^а .прав0, защото за него
нането на някои свои проблеми, та и допълненията в съюзни е взела решение Общинската в подзаглавието „Нужен ли е 
т.е. осъществяването на някои Закон за експроприация. 1ози за ■ скупщина. . коментар" се изтъква, че въз

кон бе приет тази година, кога- Не искаме да полемизираме с основа на изложените докумен- 
то се и пристъпи към израоот . авТ0риТе На статията за това ти в статията авторите искали 
ване на решения за определя- какво право има на отдел- да обяснят целия случай, както
не на обезщетението. ни парцели, защото от самата и това, въз основа на изложено

статия очевидно е ясно, че се то в статията читателят сам да
проси, за които става дума в бъркат понятия от Закона за си направи заключение. Счита-
статията, бяха ясни на авторите национализация на частни сто- ме, че след запознаването с из-
и ако те желаеха на обществе- папски предприятия от 1948 го- ложеното в тази статия и по-

дина и Закона за национализа- сочените документи може да се
ция на наемни сгради и градеж. дойде до истината и правилното
ни площи от 1958' година. Това заключение, което оставяме на
може да се потвърди и в слу- читателите сами да. направят
чая с Георги Костов, който през това.
1953 година, купил жилищна сг- Неточно се посочва, че Общи 

един плац“ авторите въз осно- рада от Фонда наобщенародно нската скупщина не се придър-
ва уа непроверени данни, пи- то имущество, а плацът и по- жа към градоустройствения
шат за заделянето на ^плаца на нататък е останал като обще- план който е в сила едва от юни
улица „Христо Ботев“ 6, като ствено имущество, па е нормал-г тази година, защото считаме, че
изнасят неточни неща. Автори- но че в решението, за заделяне Общинската скупщина и нейни
те изтъкват, че около заделя- плащ на посочените, лица не е те органи са се придържали
нето на този плац из града се отнет от Георги - Костов а е за- към съществуващите валидни
носят различни мълви. По всич делен от Фонд за обществено и- предписания за изграждането в
ко личи, че и те са привържени мущество, което може да се ви- Димитровград, както че и в бъ-
ци на тези мълви, което ясано се дИ и от решението 03-5776/1 под деще ще се зачита определеното
вижда от тяхната статия. Изглеж П1 в диспозитива. от градоустройствения план, в

Не можем да пренебрегнем и съгласие с възможностите, усло 
впечатлението си, че авторите 
на статията поставят и въпроса 
за етажи на постройките в тази 
част на района, като се позова
ват

нето на
около провеждането на данъч
ната политика, безправната ра
бота и неоправдагелното забо
гатяване тази тема се обсъж
даше през юли и авуст на за- 

- седанията на Общинската скуп
щина, Общинския комитет на 
СКС и на събранията на орга
низациите на СК.

На последното заседание на 
Общинската скупщина в Дими
тровград, състояло се на 30. 7.
1968 година, между другото, ка
то най-важна точка в дневния 
ред бе „Анализ за провеждане
то на данъчната политика, без
правната работа и неоправда- н-опредписания не им принад-
телното забогатяване“. За всич лежат или пък със закона.окон
ки явления за набавка на авто- чателно са разрешени. Такъв е
мобили, които се споменават ь* случаят с Ристо Йотов от Ди-
статията е имало разисквания, митровград, който авторите на
които бяха много обширни и в статията прекадено, са драмати

зирали, като го представляват ността да съобщят истината, си
гурно нямаше да поставят и:

ври 1966 година, която е отпра
вил не само до Общинската ску
пщида но и до много други ор
гани и лица с различни заканц 
и искания, -тя бе разгледана' 
от Общинската скупщина на 27 
декември 1966 година, 
стана дума и за въпросния плац. 
Георги Костов е осведомен в пи 
смено за приставката, което той 
потвърждава с личния си под
пис.

когато

свои права, които. според съще 
ствуващите положителни зако-

Ако тези и'редица други въ-

които ставаше въпрос и за дру
ги придобивки на доходи, кои
то слабо или изобщо -не са обла 
ганр с данък. Също така в този 
анализ става дума за плащане 
на облаги от целокупния при
ход на гражданите, с констата
ция колко данъкоплатци са би
ли през 1967, а колко през 1968 
година. След тричасовни изчер
пателни разисквания Общинска 
та скупщина прие заключение
то, от което произлиза станови
щето на общината, за по-натат 
ъшното усъвършенствуване на 
данъчната система в подготвяне 
реорганизацията и подготвяне
то на службата за приходи за 
по-ефикасна работа и непосред 
отвените нейни задачи в пред- 
стожщия период би инспекцион 
ните служби, което се съдър,- 
жа в заключенията на Общин-

в неточна светлина, защото ре
алното положение е следното: въпроса дали Насоките на ЦК-

на СЮК.се отнасят и за служ-,. 
бите на Общинската скупщина.

В подзаглавието „Истината за

По искане на земеделската 
кооперация „Нишава“ от Дими
тровград — трудов отдел „Раз
садник“ от 1961 година бяха пре 
дприети акции за арондация в 
местността „Крушие“, в земли
щето на седо Лукавица, за при
съединяване на известни частни 
парцели към обществения ком
плекс. Покрай другите парцели, 
обхванати с ароидацията, в то
ва землище се намираха и две 
парцели на наследниците на по
койния Тодор Йотов от Дими
тровград, от които покрай оста
налите е и Ристо Йотов. Повър 
хнината на арондирапите пар
цели на Ристо Йотов и другите 
наследници' е 8.400 кв. м. Като

да, че критиката, за която те 
говорят във връзка със заделя
нето на плаца на Алексадър Ба
сов и Георги Алексов е тяхно же 
лание, защото досега от страна 

компетентен Съветът по селско на гражданите такива критики 
и горско стопанство на Околий
ския народен отбор в Ниш, с 
решението си бр- 06-36998/3 от 
19. 12. 1961 година одобрява тър 

черта на печата е да ускорява сената арондация. В предприе-
разрешаването на някои проб- мането на мерките за арондация
леми, но било е необходимо да Ристо Йотов лично,, а останали- 
се информират там, където тря
бва, че върху тези проблеми 
вече се работи, а не авторите да
слагат, себе си като инициатори други парцели, които те отка
за разрешаването на някои про 
блеми.

За лицата, посочени в стати- телно не отговарят по бонитета
на арондираните. Тъа като коо 
перацията нямаше съответни 
парцели, които би предложила

вията и перпективите.
От досега изложеното счита

ме, че наистина не е нужен ни
какъв коментар за цялата тази 

градоустройствения работа, но сме длъжни на чига 
план, който е приет на заседа-. телите на вестника да изнесем 
нието иа Обиноката скупщина истината, защото в края,на кра 
едва на 28 май 1968 година, а до ищата печатът има за задача 
тази дата се прилагане решение да ги запознава с истината.

Накраа считаме, че няма по 
тези дъпроси да се полемизира, 
а чрез вестника трябва да осве
домяваме гражданите, да повди 
гане на определени обществени 

на градоустроствения въпроси и всички заедно да. тър 
план да се прилага решението сим решение е цел за прбвеяс- 
за строене, без оглед на: ре- “
Щенията,

нанс с имало нито на едно събра
ние. Авторите посочват, че по
неже се касае за двама партий
ни и стопански ръководители и 
за техния авторитет, те тръгна
ли по следите на критиките й 
със статията си искат да запоз 
наят читателите с истината. На 
нас ни се струва и твърдим, че 
те именно заради +ова са тръг
нали по, пътя на неистината и 
за тази „истина“ пишат-невер
ни неща.

ската скупщина.
Казаното до тук. говори, че по 

сочените в статията данни не 
са точни, защото положителна

■то за изграждане, което замес
тваше градоустройствения план. 
На заседанието си от 43 април 
,1966 година Общинската скуп
щина бе взела-решение до при
емането

те наследници чрез свои упъл
номощени .лица, ре изясниха за 
същата. Бяха Им предложени

заха да приемат, като замяна 
за арондираните, .които действи дане на Насоките на Президиу- 

които - предвижда _ ма и Изпълнителния комитет 
проектът-на градоустройствения на ЦК' на СЮК и стопанската 

-Длан, като се държи сметка:-са- и обществената реформа, 
установи, че истината за въпро мо за бъдещите съобщителни 
сния плац е следната: артерии. Следователно управй-

Ако ре тръгне по следите на 
писаните документи лесно ще сеята, които са купили пътни

чески автомобили за чужда ва
лута и подобни се води след- Секретар на Общин. скупщина

' - Тодор ФйлиповГ.' V

Страница, 4 БРАТСТВО 6 СЕПТЕМВРИ 1968



ЗА ЕДИН РАСТЕЖ Из трудовите колективи

Свобода“ и на външния пазар(Продължение от 3 стр.)

дава 60 на сто от това производ 
дство много говори за този изо
станал край.

Мина времето на занаятчиите. 
Консервативните схващания за 
организацията на производство 
то и технологията не устояха на 
времето и изискванията на съ 
временния пазар. Победиха ст 
ремежите към модернизиране и 
реконструкция на производстве 
ните мощности. Към 26 500 00 но 
ви динара капиталовложения в 
промишлеността се добавят но
ви. Само в комбинат „Димитров 
град“ ще се вложат къмТО 000 00о 
нови динара. Реконструкция пр 
ави и кожара „Братство“. Сега 
и „Свобода“ се гатви за втора 
реконструкция. „Фабрад“ прео
доля болките на принудително 
ръководене. Сега става солиден 
делови партньор на „Цървена за 
става“. Полугодишните резул
тати радват хората. Няма вече 
предприятие, в което да се по
лучават минимални лични дохо 
ди. Промишлеността спечели 
най-голямата битка.

Това е успех на органите на 
самоуправление, стопанските де 
йци в общината, обществено-по 
литическцте сили,..

А У.олко нови съвремени жи

лища са построени! Нова 
жилищни блокове . .. 
Димитровград

поща, 
Наскоро 

ще получи авто
матична телефонна централа. За 
пръв път децата на заетите ро 
дители ще бъдат сместени в де 
тски дом.

Големи промени 
кинствата. Почти няма 
ще. в което да няма електриче
ски уреди. Колко с.амо телеви
зори, радиоапарати и транзис
тори има в града и по селата. 
Сега и селата с интерес следят 
събитията у нас и по света. Го 
леми успехи са постигнати в у- 
чебното дело. Мнозина студенти 
от българската народност сле
дват на факултетите в страната. 
Намират се и по най-високите

77
10 на сто от акумулацията. „Сво
бода ще продава чрез търговс
ката мрежа там където 
сметка да открива собствени ма 
газини. Затова в последно врем.“ 
предприятието откри седем нови 
магазина. Проучването на паза
ра показало, че в Черна гора вла 
де е голям интерес за^ произ
веденията на ,„Сводоба“. Това 
най-добре показва оборотът в 
магазина в Титоград.

Във всекидневното производ
ство и делова работа органите 
на самоуправление бележат ощо 

важна задача. Замисълът

говор за още 5 000 такива манта, 
мсже,',1 да констатираме, че това 
е най-големия износ на „Сво
бода“ досега. Три бригади (към 
100) работника вече подготвят пр 
онзводството на тази доставка. 
Застои в производството няма, 
а комерческата служба предпри 
ема навременни мерки за снаб-

Промишленото производство 
в Димитровградска комуна вече 
„държи крак“ с общоюгославс 
кото оживяване на стопанската 
дейност. Полугодишния баланс 
на всички предприятия е поло
жителен с тенденция към уве
личение на производството и аку 
мулацията. Тази констатация се

няма

има и в дома 
жили-

щшж
една
за модернизиране и реконструк 
ция на машинния цех става реа 
лна необходимост като нов под 

стопанска дейност. В
научни институции навред из 
страната. За ученолюбивите-хо 
ра — няма препятствия.

Казват, че извън общината 
има също толкова хора, колко 
то и в Димитровград — около 
6 000 души. Води се битка за еле 
ктрификация на селата. В ня-

тик към 
машинния цех половината ше
вни машини са от типа „Син- 
гер“, а другата половина — „че- 

Последните- имат много попел
-малък ефект. Това нещо има 
лошо отражение в производство 
то и ръзнаграждаването. Ония, 
които работят на „чепелките 
са в неравноправно отношение с 
работещите на „сингер“ маши- 

защото те са по-ефективни. 
Разбира се при условия на въз- 
награждаване според трудов еф 
ект ония, коитц работят на „че- 

получават по-малко.

кои вече има електрически ток. 
В това отношение най-напред 
са отишли кусовракци. Пусна
ти са рейсови линии за Забър- 
дие и Трънски Одоровци.

Но хората искат все повече

ни,
Произвеждат и за външния пазар

дяването на възпроизводствени 
материали и суровини. В „Сво 
бода“ са доволни от сключената 
доставка, защото условията са 
по-изгодни от миналогодишни
те когато по-малко произведе
ния бяха изнесени на чуясдия 
пазар.

Останалите произвеждат кон- 
фекщи.я за есента и зимата, а 
комерческата службавече обсъ
жда въпроса за разпродажба на 
залежалите стоки на домашните 
потребители. В, нашата страна 
„Свобода“ има 20 собствени ма
газини а ще бъдат открити още, 
защото тези магазини й донасят

и* повече...
Расте Димитровград. И димит 

ровградчани.

отнася и към конфекция „Сво
бода“. Шестмесечният баланс на 
това предприятие (което стаг- 
нираше известно време, 
и целия отрасъл) е положите
лен. Наистина, не в пълния о- 
бем както е планирано, но при 
сравнително високи лични до
ходи — обезпечени са и средс
тва за фондовете. Обаче поради 
слабата реализация в първото 
полугодие, могат да се очакват 
малки намаления на личните до

пелките
Това неравноправно положение 
в производството трябва да се из 
прави. Колективът е готов да на| 
прави това. 
обезпечило средства за участие 
в кредити, които банката- наско 
ро трябва да им одобри за за
местване на „чепел"—машините 

„сингери“. Модернизирането 
на предприятието ще допринесе 
чувствително да се увеличи про 
изводителността на труда при 
съшия бро» работници, а с това 
и на личните доходи и акумула

М. Б.

кактоМ. Бакич
Предприятието е

Години на подем със

Някога много мъже са напус 
кали родните огнища.

Отивали са в Америка, Австра 
лия... Днес босилеградските ма 
йстори-страители са забравили 
чужбина.

Сега работят по строежите у 
и пълни са джобовете им.

(Продължение от 3 стр.)
ходи за известно време.

Когато констатираме, че „Сво 
бода“ е на път да засили произ 
водството и реализацията имаме 
на предвид мерките за подобре
ни на стопанството и готовнос 
тта на всички в колектива, в 
трудните дни на реформата ус
пели в остра конкуренция на 
югославските гиганти да запаз
ят позициите си на домашния 
пазар. Въпреки трудностите „Св 
обода“ успя да се пробие и на 
чуждия пазар, благодарение ви 
сокото качество на стоките си. 
Това е голям успех За димитроц 
градската конференция и пора 
ди това че тя успя да преодолее 
стагнацията и сега в процеса на 
оживяване на производството 
бързо се развива. _

До 15 октомври „Свобода ще 
произведе към 10 000 диоленовн 
дамски манта на стойност от над 
1 100 000 нови динара. Тези май 
та „Свобода“ чрез „Центротек-

па-

Преди войната Босилеградски 
яг крад не е имал съобщителни 
връзки с вътрешността на стра 
ната. Днес има две шосета. Едно 
от тях през Власина, още ид
ната година ще стане модерен 
път.

Далечно минало е и това ко
гато селяните с торба през ра
мо са отивали па печалба или 
на пазар в Сурдулица и Враня. 
Днес почти във всяко село съще 
ствуват търговски магазини с 
всички необходими стоки. Пъту 
ва се с модерни рейсове, които 
свързват вричку райони в кому 
ната с Белград, Ниш, Скопие и 
др. Над 400.000 пътници се пре
возват годишно с 25 съвременни 
рейсове на транспортното пред 
приятие
700 вагона различни стоки годи 
шно се внасят в Босилеградско. 
А някога — преди войната вси 
чки стоки са пренасяни с коне 
по козите пътеки през Бесна ко 
била и Претвор.

цията.

БОСИЛЕГРАД
нас,
А именно тези допълнителни ср 
едства издигат жизненото рав- 

населението. Затуй иншце на 
казваме, че статистиката е от
носително точна.

Скромни, но охрабряващи ре 
зултати
строителство. Много села имат 
свои кооперативни домове в ко 
ито работят читалища и библи
отеки. И построените 20 
училищни сгради са резултат на 
социалистическото строителство. 
В Босилеград са построени ня- 

жилищни сгради, хуба
ви мостове, нова сграда на ги

бележи и обществено

нови

колко„Бесна кобила“. Къ.м
мназията и др.

Сега обаче най-големи наде
жди Босилеградско полага в от- 

Долна Ли ст" ще изнесе на външния
Ако към това добавим чекриването на мини в 

сина и Караманица. зар.
„Свобода“ трябва да сключи доВеве Велинов

първият доселник, кой-За комуналните проблеми в 

новия жилищен комплекс
чил по
то на това място постраил къща! 
преди 6 години. Тоя комплекс 
са съдали пришълците от села
та, които тук намирали евтини 
незастроеш^..площи. Работи се в две смени

Но както и да е, тоя нов яси- 
лшцен комплекс наскоро ще съе 

Босилеград с Райчиловци.
Общинската скупщина е обе 

зпечила 650.000 нови динара бан 
кови и собствени средства. Стро 
енето провеждат две частни ст
роители коперации.

В изграждането на тротоарите 
се предвижда да вземат учас
тие и собственици на къщите къ 
дето щшават улиците. За целта 
занаятчийското 
„Услуга“ ще произведе необхо
димите плочки.

Преди няколко дни в Босиле
град започнаха да се строят 
улиците. Няколко десетки рабо 
тшшл работят в две смени.

Според плана, улиците ще бъ 
дат готови до първи ноември.

Както се предвижда, улиците 
ще бъдат солидно строени и па 
пирани. Широчината им ще из 
нася 6 метра. Освец двете глав 
ии улици ще се поправят1 и ос 
таиалите, общо 1.400 метра ули-

дини
Обаче с неговото изграждане 

се натрупват и бройни пробле
ми, които са последица на про- 

градоустройстве-

отвъд река Драговищица към 
Райчиловци. В местността Кра- 
ин Дол — точно на средата ме
жду Босилеград и Райчиловци 
веч е оформен един нов жили 
щен комплекс. Той постоянно 
расте. Популярно го наричат 
„Благоев град“. Името е полу-

При изготвянето на градоуст 
ройствения план на Босилеград 
са допуснати, известни грешки. 
Една от тях е, че не е определе 
но накъде да се разширява гра 
да. А то« се увелицзва от ден 
на ден с нови жилища.

В момента най-много се строи

напусдсите
ния план. Преди всичко, тук се 
строи стихийно. А 
що се строи без план грешките и 
недостатъците 
.Сега, например, е невъзможно 
да се прокара улица между къщ 
ите. Разтоянието едвам стига за 
пешеходски пътеки. Наистина, 
къщите са хубави, но неподре
дени и това дава лош изглед на 
блока.

когато пе

са неминуеми. предприятие

В.ЦИ.

ЖЕРТВИ НА МЪЛНИЯ
Преди някой ден на баира 

„Бусилица“, който отделя село 
Гложйе от Долна. Лисина от гр 
ъм пострадаха Георги Сотирков, 
45-годишен селянин от Долна 
Лисина и Евга Велинова, 14-го- 
дишна ученичка от Долна Лю- 
бата. В същото време в махала 
Паневица, Долна Лисина, от 
гръм бил тешко повреден Пене 
Костадинов, 60-годишен селя
нин. Такова нещастие отдавна 
не се помни в Долна Лисина.

До нещастието дошло в следо
бедните часове. По това време 
ученичката Евга била у гости в 
Д. Лисина. Ти си търгиала за 
селото, но искала да скрати 
пътя през планината. Но поне
же тук идвала за първ път, об-

ръкала пътя и незнаела да се 
оправи сама. Срещнала Георги, 
който търсил коне. Тон тръгнал 
да й покаже пътя.

Когато се изкачили на „Бу
силица“, откъдето вече се про-' 
стира Гложйе, ненадейно започ 
нало да вали. И те без да имат 
предвид, че може би ще има гър 
мотевица, подслонили се под ед

бука.

Големи трудности има и във 
водоснабдяването. Тук не мина 
ва градския водопровод, 
пък има частни. Снадбяването 
става от отдалечените чешми и 
от един бунар ,чието хигиенич
но състояние на водата е непро 
верено.

Но не е само това. .Трябва да 
се построи и трафопост, защото 
електрическия ток тук е много 
слаб.

пито

на висока и осамотена 
След малко в дървото ударил 
гръм и ги убил.

Под дървото, където са заги 
нали
години също от мълния загина 
и едно момче от Гложйе, а по- 
рано често пъти загивали и ов-

Ето защо е необходимо и тоя 
блок да се намери под контрол 
на общинската комунална служ 
ба. Но това е възможно 
ако се измени и напълни градоу 
стройственця план на града.

Георги и Евга. преди две

само

це.
В. В.В. в.Хубави жилища — по без плап/

БРАТСТВО * 6 СЕПТЕМВРИ 1968 -------------------
*

Страница 5



!
ПРЕД ПРАГА НА УЧЕБНАТА ГОДИНАките мужду сръбската и бъл

гарската литература“.
ВЛАСТИМИР ВАЦЕВ: „Яс

но е, че при наличието на огра 
ничено време не може да се 
даде обстоен преглед, затуй и 
семинарът бе повече информа 
тивен. Преподавателите удач
но презентираха материалите, 
по-конкретно др. Стефанов да 
де сърцевината и физиономия
та на отделни писатели и пе
риода, в който творят. При ра 
зработката на отделни произ
ведения повече се наблягаше 
върху идейно-тематичната ос
нова на произведението, а по- 
ческа страна. С това не искам 
да кажа, че обработката е ло
ша. Напротив тя е твърде ко
ректна, а интерпретацията е 
внушителна.

Според мен, по-гол яма полза 
от семинара имат учителите от

за що то

ИЗКАЗВАНИЯ ЗА СЕМИНАРА ПО БЪЛГАГСКИ ЕЗИК

Готови за работаНужни са по-чести контакти
дори ВСИЧКИ ОТЛИЧНИ И МНОГО до
бри да бъдат приети, пак съот
ношението е поаече от 60 на 
в полза на по-слабите ученици.

В просветната служба при об 
щииската скупщина взехме дру 
ги сведения, коихо непосредстве 
но откриват защо е малък броя 
на учениците с висок успех. На 
територията на общината е има 
ло общо 26 отличници. 29 мно 
го добри, 79 добри и 62 ученика 
със задоволителни успех. Или 
общо 196 души са завършили ос 
ми клас на основните училища 
в юни.

Когато сравним броя на явили 
те се за първия клас на гим
назията излиза, че от 26 одлич 
ници 18 души са се определили 
за гимназия, всичките ученици 
с много добър успех — 29 ду
ши. Излиза, че гимназията при 
влича учениците, макар че ед
на част отива в средните спе
циални и технически училища. 
Трябва обаче за да бъде съста 
ьа и съотношението между о- 
ния с по-добър успех и ония с 
по-слаб по-добро основните учи 
лиша да дадат посилни кадри. 
С това не искаме да кажем да 
се „фабрикуват“ отличници и 
много добри ученици, но чрез 
обучението и повишен интерес 
на учениците да се дадат пове
че знания.

Накрая да кажем, че какъв 
ще бъде църви клас може да 
съдим едва след първото полу
годие, когато гимназиалните уч 
ителите сами ще установят с 
какви знания разполагат дош
лите в гимназия ученици.

Както вече казахме 
други изменения няма да има в 
гимназията, където вече напъл 
но са готови за работа.

гимна-В димитровградската 
зия резултатите от поправител 

са известни. От
Според обща оценка състоял 

илт се семппар по български 
език през миналия месец т. г. 
бе твърде успешен. Пет дни 
около 120 преподаватели от уч 
илищата на българската наро
дност в Босилеградско, Димит 
ровградско, Звонско и Клисур 
ско слушаха лекции на двама 
преподаватели при централ

ния институт за усъвършсцст 
вуванс на учители в София — 
Тодорка Владимирова и Чавдар 
Стефанов. Тук ще предадем 
изказванията иа преподавателя 
Чавдар Стефанов, гимназиа 
лпия учител — Властимир Ва 
цев и прогимназиалния учител 
в звопското основно училище 
— Йордан Миланов.

стоиите изпити 
общо 100 ученика на поправител 

изпити 77 души успешно са 
ги завършили. Близо една че- 

били скъсани (23 ду-

ни

твърта са 
ши) и то главно, защото са има 

две слаби бележки, па са ра 
зчитали на известно „гледане лр 
ез пърсти“ по един предмет.

С приключването на попра
вителните изпити всъщност на- 

е завършена работата, 
година.

ли

ЧАВДАР СТЕФАНОВ: „Пре
ди всичко, искам да изкажа 
чрез вестника особена блатода 
рност за сърдечния прием и 
гостоприемство от страна на 
местните просветни и други де 
йци, както и на другарката Ми 
лена Гвозденович от Белград.

Прави впечатление, че семи
нарът е твърде навременен и

тетически анализи на класиче 
ски произведения, за да се да 
де образец за разучваие. Ма
кар че специални часове за ди 
скусии не са предвидени все 
пак въпроси са поставяни. Вси, 
чки това обаче е недостатъчно 
и необходими са подобри връ
зки между училищата от две
те страни. Тогава много по-до-

пълно
останала от мццалата 
Има мнения, които напоследък 
се явяват и в ежедневния пе
чат, че поправителите 
били „работа от лани“.

Поотделно, когато 
1/а клас първите класове 
лошо са минали — така напри 

1-ве от осем души че
не са успели да поло- 

Най-добри са четвъртите

основните училища, 
мнозина на семинара се срещ
наха с един такъв преглед, а 
между другото направен на 
жив, говорим ежедневен, лите 
ратурен език. Мисля че зана
пред отделно биха трябвало да 
се организират семинарите за 
учители па основно училище, 
а отделно за гимназията. Учи
телите биха повече отделили 
място на практическия час и 
съвременни методологически по 
хвати, докато гимназиалните 
учители повече върху естетиче 
ската същност на произведе
нията и други въпроси от есте 
тиката.

ЙОРДАН МИЛАНОВ: „Полз 
ата от семинара е голяма. Оне 
зи, които не са имали възмож
ност да се запознаят с някои 
изменения и особености, настъ 
пили в развититето на самия 
език, сега можаха да почувст 
вуват това. Това е за грамати
ческата част на семинара.

Известно е обаче че литера
тура не се учи. Затун в литера 
турната част за някои препода 
ватели е същинско откровение 
на цели литературни периоди, 
школи и пр.

Аз мислил че подобни семи 
нари трябва да се организи
рат почесто, а на тях да при- 
състуват не само преподавате
лите по литература и език, а

изпити

изключим 
най-

мер в 
тирима 
жат.
класове, където всички са поло 
жили. Тези сведения ясно пока 
зват, че по-горните класове по-
серизио сс отнасят към попра- 

по-долнитевителните, докато 
разчитат на известно попуска-
не
ИА ПРИЕМНИТЕ МАЛЪК 
БРОЙ ОТЛИЧНИЦИ

Онова обаче, което най-много 
тревожи е, че на приемните из 

за първи клас малък епити
броят на отличните и много до-, 
брите ученици. Така например, 
юнския изпитен срок били при

Част от участниците на семинара

много добре организиран. Це
лта му е била да опресни по
знанията на учители из истори 
ята на българската литература 
и езикознание. Тъй като някои 
учители не са имали възмож
ност да запознаят 
литературен език и някои съв 
ременни явления в новата бъл 
гарска литература, то характе 
рът на семинара бе такъв: да 
даде общ преглед по език и 
литература.

Главни въпроси, върху кои
то се спряхме бяха идейно-ес

бре ще се запознаят учители 
те със съвременната българска 
методика, с практическо-мето
дически разработки, граматика 
и правописа и пр. Безспорно 
зимната ваканция може да се 
използва група учители да до
йдат в самия институт, къде
то също могат да опреснят по
знанията си. И в семинарите, 
които предстои да се организи 
рат повече място трябва да се 
даде на конкретен методичес
ки материал, както и за връз-

ети 63 ученика от общо явили
те се 83. От приетите само 12 ду 
ши са отлични и 23 много добри, 
докато останалите са завърши
ли с добър или задоволителен 
успех. Не по-добро е положение 

допълнителите изпити. 
Когато взимахме сведения от 
62 явили се, само шестима са от 

13 много добри. Оста

говоримия

то на по-горе

всички учители, тъй като и те 
с езика си оказват влияние 
върху речниковния фонд на 
учениците“.

лични и 
налите са добри и задоволител 
ни. Както ни каза директорът, Ст. Н.Ст. Н.

— Махни това чудо — каза момичето,
— убиваш ме.

Сержантът разкопча поясока си и по
стави кобура с питолета на земята, ве
село възбуден.

— Струва ми се, че съм чувала да се 
говори за един Дявол — каза момичето 
и откъсна стръкче трева. — Изтрепал 
много партизани наоколо.

Докато говореше тя гледаше нежното 
стръкче трева между пръстите си.

— Мен ми харесват силните мъже ка 
то тебе — продължи тя.

Сержантът постави отново ръката си 
на колената й.

— Да оставим тия приказки за друт 
път — каза той.

Вера взе неговата ръка между своите.
— И мен би се искало да убивам, но не 

зная да стрелям, никога не съм опитвала
— каза тя.
Погледна сержанта в очите и като че ли 

се поколеба за нещо.
— Защо не ми дадеш да опитам?
Сержантът се обърна на страна и плю.
— Добре — каза той, — но после дру

го няма да искаш, нали?
Повдигна поясока си от тъмнокафи- 

яв гьон, отвори кобура и извади голе
мия немски пистолет. Погледна го въз
хитен и махна предпазителя. Оръжието 
изглеждаше още по-голяма в малката су 
ха ръчичка на Вера.

— Сега — каза Дявола, като палеше 
цигара,
някое дърво и натисни спусъка. Но не 
така — продължи той — не го държи 
насочен към мен, може да гръмне, без 
да искаш. ^ ,1

— Да — каза Вера, фиксирайки го в 
очите, които се бяха разширили от из
ненада. — Нека предположим, че аз не 
съм пачаврата, за какваго ме смяташ, 
да предположен че пистолета наистина 
гръмне. Как би умрял? Би ли умрял 
като герой?

Дявола се опита да се усмихне, но не 
успя и пребледня.

— Шегуваш се — каза той. Държеше 
ръката си увиснала във въздуха, с ци
гара между пръстите, сякаш се готвеше 
за защита. В момента, в който стана, два 
изстрела пронизаха тишината. Той се 
огъна напред с глава, притисната към 
гърдите. Момичето едва успя да улови 
очите му един учуден, смаян поглед.

Сержантът бе седнал на зида за гол
ямата къща, чиято сянка стигаше чак до 
праха на пътя. Той бе засукал ръкави
те на ризата си и търсеше с лъжица ме 
со в канчето. Плю с отвращение, без да 
откъсва поглед от чорбата.

— Свинщина! — каза той. - 
мърсотии ки дават за вечеря?

Огледа се наоколо, за да види какво ми 
слят за това другарите му, но не забе- 
ляза никой. Те бяха оттатък, седнали 
или излегнати в двора на къщата; то
гава то» се запита защо се бе замъкнал 
чак там горе.

— Свинщина ли казваш?

РлзказМарчело Вентури

ЕДНО МОМИЧЕ ТРЪГВА С ДЯВОЛАКакви

— Сигурно й трябват пари — каза не
чий глас от двора.

Слънцето захождаше зад планината и 
над равнината се разстилаше синя мъг- 
лица. Дявола чакаше момичето, възсед- 
нал мотоциклет, нашарен със защитни 
цветове. Той пушеше цигара и гледаше 
към селото. Вера стъпваше бавно, до
като мина покрай часовоите, които се объ 
рнаха да я изгледат и да подхвърлят 
нещо. Стори му се по-мила от преди. 
„Била е да се докара” — помисли си той.

Момичето се спря на разтояние; изгле 
ждаше доволно.

— Отгатнал ли съм желанията? — по
пита сержантът. — Искаш ли да напра
вим една обиколка тук наблизо?

— Моторът ти не ме интересува, сега 
ти ми харесваш.

— Много добре 
мятай се отзад.

Вера видя големкят немски пистолет, 
окачен на поясока му.

—. Надявам се че няма да ми напра
виш ншцо лошо — каза момичето, при
ближавайки се.

(Сержантът я гледаше вторачено, пос
ле се ухили и каза:

— Само хубави работи.
Вера изглеждаше успокоена. Разтвори 

крака и възседна задната седалка. Дя
вола се обърна да й погледне колената.

— Тръгваме! — изкрещя той. Мото
рът тръгна с трясък и пукот, оставяйки 
след себе си облаци от прах и пушек

— Кажи ми името си, това, дето е за 
жените — викна Вера през рамото му, 
опитвайки се да надвие шума на мото-

-—А за кого тогава? — запита момиче
то.

—- За партизаните — обясни сержа
нтът. — Партизаните знаят, че аз съм 
Дявола, и ги е страх.

Той се усмихваше и не можеше да сва
ли поглед от пищните пазви на моми
чето.

— Хей, Дяволе — обади се лак същия 
глас от двора, — попитай я няма ли ед
на сестра за мене?

Но Дявола не обърна внимание. Прод
ължи да гледа младата жена, която му 
се усмихваше в праха на 3'нойнид сле
добед. Забрави потта, която мокреше ри
зата му, и почувствува, че трябва да 
направи едно единствено нещо: да за- 
мъкне момичето из полето.

— Казвам се Вера — каза то и добави: 
— А сега си отивам в къщи.

Сержантът понечи да .тръгне към нея, 
•но се спря и попита:

— Смешен ли ти изглеждам в тоя вид 
а?

— И смешен, и страшен — отговори 
момичето..

— А не искаш ли да ме видиш с из
мито лице и обръсната брада?

— Може би — отговори момичето, — 
но сега трябва да си тръгвам.

— Един момент — извика сержантът и 
размаха лъжицата из въздуха. — В ше
ст съм свободен. Къде да те намеря? Ще 
минеш ли насам?

— Може би ще мина — отговори моми 
чето, смеейки се и се затича по пътя, 
който водеше за селото.

— Един момент — викна пак сержан
тът, но се спря под палещото слънце, 
поеде се върна към зида и плиспа чор
бата от канчето в праха.

— Дяволе — попита го някой от дво
ра, — сключи ли сделката?

Дявола плю и не отговори веднага.
— Всичките еднакви, тия момичета — 

каза той накрая- — Да се чудиш и ма
еш! Едва-що сме пристигнали, а на нея 
флиртът й готов.

Той замълча и се замисли за странна
та си среща с момичето. С опакото на ръ 
ката си изсуши потта.

попита
един глас.

Погледът на сержанта се изостри и за 
шари по поляните, които започваха зад 
пътя. Той подаде напред канчето с лъ
жицата и усмихнат попита:

— Искаш ли чорбица?
Момичето се смееше.
— Тогава — попита сержантът сопна- 

то — какво си се загледала насам?
Момичето се престори на учудено.
— Да не мислиш че съм умряла за 

твоята чорба? — рече то.
Сержантът се опита да вложи по-лю- 

безна нотка в гласа си:
— Какво дириш тогава на това слън-

!Дявола,каза

це?
— Ами аз. .. — рече момичето и спря. 
По бузите на сержанта течаха вадички 

пот и мокреха шията му. Помисли да 
вземе кърпичка и да се избърше, но се
сети, че ръцете са му заети.

— Аз. .. -— рече момичето и се запъна 
отново — се бях спряла да те погледам.

Този път се засмя сержантът; той ди
гна нагоре глава, сякаш се смееше на 
небето.

— Е, и как ти се виждам? — попита, 
като я изгледа от главата до петите. 
Момичето изглеждаше смутено.

— Смешен си с тая пот по лицето, пък 
и брадата ти е прашна.

Е, няма как! — каза сержантът. — 
Току-що пристигнахме.. Още не съм се 
измил.

— Хей, Дяволе! — извика някои от, 
двора. — Няма ли да оставиш малко и 
за нас?

— Веднага, почват да се заяждат — 
процеди през зъби сержантът, обръщай
ки глава. — Но не са лоши момчета.

— Защо те викат Дявол? •— попита мо 
мичето. — Това не е хубаво име.

Не ми е това името обясни сержа
нтът. — За жените не се казвам Дявол.

сега насочи пистолета към

ра.
„Странно момиче“ — помисли се раз- 

веселен сержантът. И като обърна глава 
наполовина, отговори:

— Името ми е Алдо. Допада ли ти?
Сега бяха навлезли в един страничен 

път, който минаваше покрай гъста гори
чка. Моторът заглъхна. Стори им се не
обикновено тихо. Замаяна от шума Вера 
скочи от седалката и седна 
Сержантът побърза 
нея.

на тревата, 
да седне близо да

Напарфюмирал си се — каза Вера. 
Дявола постави ръката на колената
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МИСТЕРИИТЕ НА „ПОПОВА ПЕЧ“

III. «ВЕТРЕНА ДУПКА« ИЛИ «ПОПОВА ПЕЧ«
Най-сетне в голямата 

пещерата забелязахме 
естни посетители са вече нанели 
значителни вреди на „Попова 
печ“. Стените са нашарени с им 
ената на „Джон“. „Мики“ и пр. 
които смятат, че за историята 
има голямо значение ако над
раскат своето име в подземи
ето. Интересно е че

зала на
лтуоа6 На пред,?ИСТ0Ричеека ку скарата на „Балкан и тн. Кол- 

0_ ' кого и да има смешна страна в
да н Д малка почивка пред вхо тази кражба, тя и опечалява
извопа П<^Ц6р?7'а „тръгваме към димитровградските любители на
дето^3 ”11орс*''ин“ в полето, къ природата и заинтересуваните

„«* и3миваме и правим мал за устройване на краеви музей-
шет^113 закуска. След посе- Трябвало би гго-сериозно да се
Щ нието на монастира св. Ки- отнасяме към веществените ос-
р к привечер се озоваваме в танки от нашето историческо ми

ловци, Нашият разказ дей- нало и нашите природни зна-
ствува сензационално на селя- менитости. Но най-важното е
ните, с почуда и внимателно ра не бива да се случи да изминат
зглеждат донесените кости, ня- толкова години докато подроб-
кои от които са вече сраснали но бъде изследвана^ Попова
с варовика. Събужда се голям печ“ щою новата експедиция да
интерес и разказват се различ- твърди, че е направила откри-,
ни легенди и предположения. тие какт0 ние твърдим понасто-
лсно е, че освен за туристиче- ящем.
ски цели, пещерата, поради до 
стъпността си, би могла да се из 
ползва и като естествена

че несъв

намерихме 
и Цяла стъклена чаша забраве 
на върху пода. Вддяха се 
анки от вестници, а освен това 
и множество украшения бяха 
унищожени.

Събрахме част от

и ост-

намерената 
взехме пръ 

ст с няколко екземпляри пешер 
ни животни, събрахме кабелите 
и дадохме сигнал за връщане. 
Студенината ни вече беше зах
ванала тялото и пръстите. След 
15—20 минути нови 
усилия ето ни пак навън. Кал
ни, уморени и побледнели пока 
зно в нея образувана подобна 
зала, каквото намерихме в Пе 
търлаш. Освен това съществу
ват много указания, че действи 
телната дължина и дълбочина 
и на „Прпова печ“ може да се 
увеличи — страничните галерия 
все още не са изследвани, как- 
то и подземното езеро. Най-сет 
не тук съществуват улики за от

керамика и кости

(Край)
Джордже Андреевич — Кун — „Тифусари"Сп. С.хлади

лница на млекопродукти, подо
бно на оная в Станиченье.

Всички находки бяха 
ти и изложени в помещенията 
на димитровградския Център 
по културата. Дохождаха 
видят много граждани 
двама учени, които тия дни се 
намираха в Димитровград. Оба
че след няколко дена част от 
костите изчезнаха. Във връзка 
със случилото се шегобийците 
веднага направиха няколко ви 
цове:

алпинистки ДВЕ ТЕАТРАЛНИ ПРЕДСТАВ НИЯ В ЕДИН МЕСЕЦизми-

Сравнение в полза напо-старото изпълнениеда ги
дори и

Истатко Станулов. Безспорно, 
Славолюб Величкович е забе
лежителен талант, но плавнос
тта в лукавството на Истатко 
Станулов е по-осезаема.

■Поотделно негърът (Ангел Ге 
оргиев) и Фред (Свободан Со
тиров) сякаш действуваха най 
убедително. За Георгиев рол
ята на негъра не бе трудна, 
но като че ли постановка му 
е задавала повече грижи. Съв 
сем малък брой артисти се оп 
ределят за двойна задача — и 
артист, и постановчик, защото 
съзнават ,че това е доста от-> 
говорна работа. С тези думи н<» 
искаме да кажем, че А. Геор
гиев не се е справил с прие
тата задача. Напротив .искаме 
да подчертаем, че успешното 
представяне с две задачи е га
ранция за по-нататъшен ус
пех. Трябва да отдадем и при
знаем на останалите артисти, 
които действително са дали мн 
ого от себе си, за да ни причи
нят истинско удоволствие и от 
ново да възкресят образите от> 
тази жизнено неувяхваща дра 
ма на Сартр.

През миналия “месец димитровградските любители на 
театралното изкуство можаха да видят две представления
— реприза на Сартровата „Блудница, достойна за почит 
и представления на младежката сцена: двете едноактовки
— „Пикник ” от Фернадно Арабал и „Мечка” от А. Чехов.

първото представление („Блу
дницата. . на Сартр), докато за младежкото представяне 
ще кажем дума-две повече по~долу.

костите уж отвлени ня- 
код ги видял да се пекат върху

Горното заглавие се отнася за

Богат месец на културни събития
Години наред през летните ме 

сеци, особено през август. Дими 
тровград не е доживял така раз 
нообразен и богат културно-за
бавен живот, както тази годи
на. Предпролетната и пролетна 
инертност в културния живот 
на града не вдъхваше надежда, 
че през летните месеци поло
жението ще се подобри. Обаче 
очакванията в тази насока се 
изяловиха, особено за месец ав 
густ, за който може да кажем, 
че е един от най-богатите с ку 
лтурни събития досега.

Преди всичко, заслугата има 
културно-забавният център, ко 
йто съумя да заинтересува и 
заангажира театралните .музи 
кални и други самодейци, да им 
създаде благоприятни условия 
за работа и да ги насърчи към 
качествена дейност.

Самият факт, че самодейни
ят театър „Христо Ботев“ да
де реприза на пиесата „Блуд
ница, достойна за почит“, а 
младежката сцена при същия 
театър две едноактовки — „Пи 
кник“ и „Мечка“, както и ре
довни танцови забави (два или 
три пъти седмично), подготов
ки на оркестрите за народна и 
забавна музика и танцовия съ 
став — са ясно доказателство 
за оживена дейност и увеличен 
интерес към различни култур 
ни прояви.
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Поотделно бихме се спряли 
върху подготвянето на естрад 
ната програма защото тоя вид 
дейност с години вече не се по 
ддържа. Имаме напредвид под 
готовките на окрестъра за на
родна музика, както и фолкло 
рната група. Действително те
зи самодейци

„Блудницата...“ на Сартр ве 
че няколко пъти се играе на 
димитровграската сцена. За пъ 
рв път бе изпълнена през 1961 
година. Главните герои тогава 
тълкуваха: Лизи.— Венета Пе
трова, Джон — Методи Петров, 
сенатора Карк — Истатко Ста 
нулов, негъра — Ангел Георги
ев, Фред — Свободан Сотиров 
и Джеймс — спас Петров.

шната сходност между герои
те и техните тълкуватели т.е. 
артисти. Явно, невинният, поч 
ти детски вид на Лиляна Ми- 
кова, която гласово изцяло пра 
даде образа на Лизи, не може 
да се сравнява с изпълнение
то на Венета Петрова. която то 
гава твърде успешно ни се пре 
дстави. Думите и репликите на 
Лиляна Микова не може да 
приемем с оная убедителност, 
с която звучаха от устата на 
Петрова. И не само тя. Също
то е и с Момчило Андреевич 
(когато по-добре знаем като ху 
морист и комуто за съжале
ние. такива роли повече оти
ват) и Методи Петров, та дори 
и със Славолюб Величкович и

се представиха 
на гумиадата, отчасти и на! 
Деня на младостта, но все още 
не са се представили пред сво 
ите граждани ,а да не говорим 
и за гостуване настрана. Спи
раме се върху тях и затова, че 
може би най-сетне ще се на
мери правилната насока в кул 
турния живот на града — сил 
ите да се обединят при култур 
но-забавния център и той да 
стане двигателя на всички ку 
лтурни прояви.

Засега не знаем каква ще бъ Обнадеждващо началоде тази естрадна програма, но 
сгторед усилените подготовки 
може да се надяваме, че и та-г 
зи програма ще успее, както 
успя представянето на самоде
йния театър и младежката сце

да бъде и постановчик) съвсем 
не се удава успешно да се сп
равя с тая двойствена задача. 
Ето защо, на места пиеската 
прозвуча неубедително, имаше 
много импровизации и скъсва
ния на действието. Но в крайна 
сметка не може да се отрече и 
успеха, който е повече и резул 
тат на възможностите, които 
дава пиеската.

Втората едноактовка — „Ме
чка“ от А. П. Чехов е много 
по-успешна и недвосмислено 
показва, че тройката: Слобо- 
дан Алексич, Слободан Кръс- 
тич и Зорица Павлович е на
мерила съществените изразни 
средства, за да ни предадат 
съдържанието на драмата доста 
убедително и затрогващо. По
неже лицата са съвсем малко 
задача на постановчика е била 
по-проста а ролите сякаш са 
им „лежали“. Особено трябва 
да изтъкнем Слободан Кръс- 
тич, чието вживяване в пиеса 
та и заживяване със съдбата 
на тълкувания образ бе така 
убедителен, че към края пре
дизвика сред зрителите спон
танни аплодисменти. Подвижен/ 
умел и верен партньор бе Сло 
бодан Алексич. докато на деб- 
ютанката Зорица Павлович мо 
же да се направят повече за
бележки. Очевидно макар и тв 
ърде млада у цея има залежи 
на талант, но тези залежи тр
ябва няко» да развижи и да 
ги оформи на сцената. Безпор 
но това е работа на постанов
чика1, но тъй като тук нямаше 
строго
постановчик тя бе слабата ст
рана в изпълнението. На места 
тя се съвзимаше, заживяваше 
със съдбата на героинята, но 
набързо се губеше и сякаш ос

Приятна изненада на театрал 
ните любители направиха чле
новете на младежката сцена 
при самодейния театър, които 
тези дни дадоха успешно пред 
ставление, съставено от две ед 
ноактовки.

В едноактовката „Пикник“, 
където на един своеобразен на 
чин се изобразява гротеската 
на войната особено се изтък
на с изпълнението си Петър Пе 
цев. Тоя дебютант показа, че 
притежава извънреден талант 
и че с една солидна подготовка 
може да се пласира високо и 
сред по-старите самодейци. За 
служава похвала и Слободан 
Кръстил, както и Слободан Але 
ксич .двама младежи, чиито те 
атралки възможности действи 
телно говорят за безопорно уме 
ние да пленяват зрителите.

И все па не може да да-, 
дем висока оценка на общото 
изпълнение, тъ« като пролича 
ха щюго надоизказани неща. 
Преди всичко, отсъствието на 
постановчик убедително гово
ри. че на един начеващ артист, 
какъвто е Слободан Алексич 
(който същевременно се опита

на.
В общи черти може да се по 

сочи, че тазгодишният месец ав 
густ не бе никакъв мъртъв се
зон в културния живот на Ди 
митровград а напротив — един 
наистина богат месец на кул
турни събития-

Те бяха по-убедителни

Тази година по инициатива 
на последните трима тази дра 
ма отново се намери на репер
тоара на самодейния театър 
„Христо Ботев“. Дори с нея ди 
митровградските самодейци въ 
рнаха гостуването на сливниш 
ките самодейци. За разлика от 
преди няколко години сега об 
разите на Лизи. сенатор Кла- 
рк и Джон тълкуваха Лиляна 
Микова Славолюб Величкович 
и Момчило Андреевич.

Сравнението има това преди 
мство, че чрез съпоставяне на 
изпълнителите може повече ц 
по-достоверно да се говори за 
качеството на представлението. 
Направим ли това сравнение за 
тази драма ще забележим, че 
по-раншното изпълнение бе по 
успешно. Но веднага да кажем 
не зарад особена разлика в из 
разните възможности на изпъл 
нителите, а повече зарад вън-

Ст. Н.

Зрители, къде сте?
Пр.авото на гражданина е ци студенти и тук-таме по _ 

някой надхвърлил • тридесе- Щ 
тата. Жалко е, че не ни се = 
удаде да преброим тези с над = 
тридесетите години инак щя Щ 
хме да получим твърде ин-. = 
тересни сведения. §=

Вече казахме, че правото е = 
на гражданина дали ще гло Ц 
да някое представление или = 
няма. Но не може, а да не = 
се запитаме къде са по-ста- = 
рите, възрастни зрители. И Ц 
защо не присъствуваха на н 
представлението? Дали не вя = 
рват в силите на своите де- В 
ца, в таланта им или прос- д 
то са отмахнали ръка с пре - 
небрежителния комента_р „де = 
тинщини“. Други причини не Щ 
мерне да съществуват тъй ка = 
то и цените бяха твърде по- = 
пулярни: 1 и 1,5 динара, и = 
осведомеността на равнище, щ 

Както и да е — дошлите ц 
млади зрители останаха до- = 
водни от представлението и = 
което е най-важно показаха, = 
че могат да бъдат културна 
публика, за което неведнаж 
са били обвинявани.

А онези, които смятнаха, 
че това са „детинщини“, не 
гледаха едно хубаво предс
тавление и което е най-важ- в 
но — нямат право да бъдат = 
недоволни, че културно-за- Щ 
бавният живот бил беден

= дали ще посети някое пред
ставление. Негово право е иI= да критикува когато няма 

д представления. Да бъде не- 
= доволен.
1 Но гражданинът няма пра 
= во да бъде недоволен, кога- 
д то има представление, а той 
= не го посещава. А димитров- 
д градските зрители сякаш са 
= такива: когато няма — кри-/ 

тикуват, а когато има — сед
ят си по домовете. Е, разбира 
се, че не всички са такива, 
но има голям_ брой именно 
такива.

Искам да подкрепя това о 
д пример. Тук неотдавна, мла 
= дежката сцена при самодей- 
1 ния театър „Христо Ботев“ 
д представи две едноактовки.
= Няма да говорим за труда на 
= тези младежи, за усилията и 
= времето, което е трябвало да 
_ отделят за да ги подготвят,
= Няма да говорим за времето,
= което между другото им е 
= нужно и за изпити.
1 Но ето, двадесетина дни 
= упорита, ентусиазирана раба 
= та, и младите излезоха да ни 
1 се представят.
| Икрено казано — посеще- 
Е ние имаше. Повече От 200 зри 
| тели. Но за съжаление (и съ 
1 щевременно твърде похвал-
= но) все млади хора — учени- Ст Н. 3
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определен умели

тавяше нещо недоизказано. На
кратко трябва повече работа, 
и то с по-опитии самодейци.

§
Младите се прсдстовиха достойно Ст. Н.
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ВИСОКО ПОРАЖЕНИЕ НА »А. БАЛКАНСКИ«СТР.8

НАШИ КУРСИВИ „ЖЕЛЕЗНИ-В СРЕЩАТА ЗА КУПАТА НА МАРШАЛ ТИТО 
ЧАР" (НИШ) СРАЗИ ДИМИТРОВГРАДСКИЯ ОТБОР С 13:1,
ПОЛУВРЕМЕ 3:0. МАЛЪК БРОЙ ПОСЕТИТЕЛИ И СЛАБА ИГ 
РА ПРИ ПЪЛНО НАДМОЩИЕ НА ДОМАШНИЯ ОТБОР.Съб ранията на избиратели 

те в Гуленовци и Височки Од 
оровци изпратили писмо до 
общинската скупщина е Ди~ 
митровград, в което между 
другото се казва:

,,Не *одим при лекар по ня 
колко причини: плащаме си 
всички услуги 
тва, и прегледи. Ако трябва 
бърза помощ — трябва да пл 
ати,м по 80 н. динара за 12 ки 
лометра. ватова болните пре
карваме с коне или кола с жи 
вотински тяга.

Организирайте бързо по
мощ за Здравния дом!

— Как да пращаме децата 
от Моинци в Пъртопопинци, 
когато трябва да минават по 
4 километра по зима, студ и 
сняг, казва председателят.

— Няма четири. Най-мно
го два и половина. . . — казва 
представителят на Бребевни-

Винаги са по-лесни са пътища 
та, по които минават други. 
Пътищата по които вървим 
ние, са най-тежки и най-дъл-

от което Г. Пейчев отбеляза„Чудо" не се случи. Димитров 
градският футболен отбор „Ас
ен Балкански“ заслужено пре
търпя високо поражение от мно 
го по-надмощния противник, съ 
стезаващ, се в П съюзна дивизия 
източна група — „Железничар" 
от Ниш. Всъщност футболисти
те от Димитровград отстояваха 
на противника първите десети
на минути, след което инициати 
вата изцяло мина в ръцете на 
домашните футболисти. „Желе
зничар“ беше отборът, който ди 
ктуваше и темпа и начина ма иг 
рата. Технически по-добър, кон 
диционно по-издръжлив, сякаш 
бе излезъл не да отмери силите 
а да направи проверка на въз
можностите си.

Като отдадем нужното приз
нание на димитровградските фу 
тболисти, които в рамките на 
купата на маршал Тито. дей
ствително достигнаха досега не
мислима висота, за последата 
среща може да кажем, че са до 
шли отслабени — нямаше го Ма 
нов и др- Все пак трябва да 
направим известна забележка 
и върху самата игра на дими 
тровградчани. Защото висока
та победа, която спечели „Же 
лезничар“ не е резултат само на 
споменатате досега причини, но 
и зарад това, че Димитровград 
чани манифестираха застарял 
начин на играене.

Преди всичко защитата бе 
предоставена на няколко ду
ши, които трудно можеха да 
спрат мощните налети на дома 
шните футболисти. Халфовата 
линия изобщо не съдействува-. 
ше нито на защитниците, кито 
пък на нападателите, които

вместо да създават положения 
за голове чакаха грешки на от1 
браната в противниковия от
бор. Димитровградчани се оп4 
таха да пласират „дългите па
сове“, а това за подвижната от 
брана на „Железничар“ не про 
дставляваще особена опасност, 
Всички опити да се разкъса 
тази защитна верига оставаха бе 
зуспешни. Единствена светла 
точка бе през второто полувре 
ме .когато футболистите с май 
сторско проникване между за
щитниците на „Железничар“ 
създадоха изгодно положение,

единствения гол.
Но все пак, димитровградча

ни могат да си вземат хубава 
поука от тая среща: главно да 
подменят отбора с по-млади ид 
рачи, които ще могат и тех-> 
нически и кондиционнб 
„докарат". И още нещо 
се увеличи броя и качеството 
на тренировките, защото с гол 
талант не се постига много.

Накрая да напомним още ве 
днаж, че тази 
най-високо, което димитровгра 
дският футбол помни.

да сеца.и лекарс- да

среща е нещоги.
ШОФЬОРИ-М АИТ АП Д- 
ЖИИ Ст. И.

Нашият кореспондент от 
Босилеград ни съобщава, че... 
,,Даринка Повева била свале
на от рейса и оставена да пъту 
ва пеша, зарад това, че вля-

ДЪЛГИЯТ И КЪСИЯТпът Още едно поражениеПредставител на село Бре~ 
бевница дошъл при председа 
теля на общинската скупщи
на в Димитровград. Искал да 
се открие подведомствено у- 
илище в Бребевница, а да се 
затвори това в Мазгош. По 
негово мнение 14 деца от Мои 
нци трябва да идат на учили 
ще в Пъртопопинци.

зла на изходната врата. . . 
Сърдят се и Даринка, и коре 
спондентът, и читателите на 
постъпката на шофьора и кон

„А. БАЛКАНСКИ" — ВУЧЙЕ" 
(Вучйе) — 1:2

митровградчани въведоха в иг
рата Джорджевич, който внесе 
известна живост. С точни пода 
вания той създаваше опасни по 
ложения пред вратата на Вучйе, 
но нападателите нямаха „реали 
заторско" щастие. Все пак, Кръ 
стев успя да изразни резултата 
на 1:1.

След краткотрайна инициати
ва на домашния отбор — гости
те пак надделяха. Те използва 
ха една грешка на отбраната на 
„А. Балкански" 
победа.

До края на мача димитровгра 
дчани не успяха да изравнят и 
гостите от Вучйе си заминаха с 
две точки.

Футболистите на „А. Балкан
ски“ разочароваха любителите 
на този спорт в Димитровград. 
След няколко успехи, които за 
бележиха в последно време — 
след срещата с Вучйе напусна
ха игрището с наведени глави.

Отборът на Вучйе очевидно бе 
ше по-подготвен и заслужено 
нанесе поражение на „А. Бал
кански“. Димитровградчани пр
ез целия меч не отправиха нито 
един (освен в 22 минута) по- 
опасен удар на вратата на „Ву
чйе“.

дуктора.
Та хора, разберете, има и 

такива майтапджии, които о~
бичат да си правят шега, кога 
то измъчват другите. . .

М. Б.

и постигнаха
Транспортното предприяти „Весна кобила" 

Босилеград 
обявява

конкурс След един пробив в 32 минута 
гостите поведоха с 1:0. Ди- С. Манов

за технически ръководител.
Условия:
— Машинен факултет — специалност машини или съоб

щения, или средно техническо училище — специалност машини 
и тригодишен опит в професията.

Молби с необходимите документи се приемат 15 след обяв- 
яаването на конкурса.

ХУМОР
Млад артист напуска своя ро

ден град и отива в Чикаго, къде 
то най-сетне получава роля в 
един театър. Радостен, той пи
ше на баща си: „Получих роля. 
Играя мъж, женен от 20 годи
ни.“

В отговор бащата пише: „То
ва е добро начало. Надявал: се, 
че няма да трае дълго и ще ти 
дадат роля, в която ще можеш 
да говориш нещо“.

Полицай хваща един човек, 
който лови риба на забранено 
място.

— 3 марки глоба! — казва по
лицаят.

Рибарят смята, че ще се измъ 
кне със стария лаф: „Аз не ло 
вя риба, а къпя моя червей!“

— Добре — казва полицаят, — 
покажете го!

— Моят приятел Проспер има 
пра-пра-прабаба — казал Оно-
ре.

— Не може да бъде, той лъ-*
же.

Конкурсната комисия при кооперация „Напредък" - 
Босилеград 
обявява

— Не лъже, а заеква.
» * *

Чужденец посетил един пари
жки музей. Близо половин час 
уредничката му разказвала за 
експонатите в музея и лалида- 
риума. На излизане директорът 
го попитал дали има 
въпроси.

— Кой е ухапал по врата уре 
отвърнал гостът.

конкурс — Ето го — казва рибарят и 
вади червея от въдицата.

— Сега глобата е пет марки 
вашиятза стажант-шеф на счетоводната служба.

Уловия: Освен рбщите утвърдени от закона за трудовите 
отношения условия, кандидатът трябва да изпълнява и след
ните специални условия, предвидени с правилника за стажан
тите:

— отсича полицаят, 
червей се къпе без бански гащи! — Петре, ще се видим ли днес 

в 5 часа?
— Добре, Лили, а ти кога ще 

дойдеш?

някакви

Скръбна вест / дничката?— Да има икономически факултет.
Лични доходи — според правилника за стажанти в коопе

рацията.
Кооперацията не поема пътни и други разноски.
Срок за подаване на за явления — 8 дни след публикуване

то на конкурса.
Молби с необходимите документи се приемат на следния 

адрес — Земеделска кооперация „Напредък“ — Босилеград — 
до конкурсната комисия. Закъснелите или и непълни докуме
нти няма да се взимат под внимание.

Загинал трактористС прискърбие съобщаваме, 
че на 4 септември в заполу- 
ка загуби живота си Дими
тър Стойчев тракторист в 
кооперация „Сточар", баща 
на две деца.

С това колективът на „С- 
точар" загуби добър работ
ник и другар.

На 4 септември на пътя Гра 
па-Желюша, в злополука загу
бил живота .си трактористът Ди 
митър Стойчев, зает в земедел 
ска кооперация „Сточар“ в Ди
митровград.

При промяна на скорост, Сто

йчев несръчно изгубил контрол 
над трактора, ударил в крайпът 
ния знак. Тракторът се обър
нал, а Стойчев издхнал от на
несените повреди.

Поведено е следствие. М.Б.

шм

»ЛУМБАГ0С ФИЧ0С«БРАТСТВО
българеем* 

народност в СФР Югославия. 
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