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ГОДИНА X * ЦЕНА 20 ПАРИ

ШУРСТШ
ВЕСТИЦЦ НА Б&ЛГАРО//АТА НАРОД /ОСТВ СфрЮГОСЛАВИЯ

Заседание на Ок на СКС в Сурдулица

юза на комунистите след съби
тията в Чехословакия отразя
вайки разположението на на
рода в общината са развили
жива политическа дейност ра
зяснявайки корените на акта
на окупацията на Чехослова
кия от петте страни на Варшав
ския договор. На многобройните събрания в партийните, про
фсъюзите и организациите на
ССРН на които присъстваха над
15.000 граждани от общината
трудовия народ от града и се
лата 'най-енергично порица и
осъди агресията на Чехослова->
кия и методите на разрешава

Ош ОК на СКС в Димитровгра д

ПОДГОТВЯ СЕ КОНФЕРЕН
ЦИЯ НА СКС
Приемайки проекторешението
на критериите и начина на
предлагане за органите на Съю
за на
комунистите в
Ди
митровград
даде
предло
жение мандата на три че
твърти от членовете на Конфе
ренцията на СКС, която изби
рат общинските
организации
вместо една година да трае две,
както е предложено в проекто
решението.
Освен това, Комитетът решц
до края на месеца да се състои
Общинска конференция на Съю
на
комунистите,
за
Общинският комитет, като демо
кратически избран орган, да по
днесе доклад за досегашната ра
бота в провеждането програма
та на общинската организация,
кодто е подготвена въз основа
на стопанската и обществена ре
форма, Насоките и Резолюцията
на X заседание на ЦК на СЮК.
Комисията за идеологическа
работа ще подготви материал за
идеологическо образование на
комунистите. Всички материа
ли навреме ще бъдат връчени
на членовете на Общинската ко
нференция.

На заседанието е взето реше
ние как да се запознаят членове
те с Резолюцията на X заседа
ние на ЦК на СЮК и конгресните резолюции в местните ор
ганизации на Съюза на комуМ. Б.
нистите.

Навсякъде се чуствува спло
тена решителност в осъждане
на военната интервенция, соли
дарност с работническата кла
са и КП на Чехословакия и с
борбата на този народ, пълна
подкрепа на становищата и мер
ките на нашето ръководство
във връзка с тези събития —
това е настроение на гражда
ните и трудовите хора в СР
Сърбия.
На 9 септември т.г. се състоя
заседание' на Председателство
то на ССРНС, на което се гово
ри, за политическото положение в Републиката и дейността
на организациите на ССРН във
връзка със събитията в Чехо
словакия.
В уводна реч Жика Радоило
вич, председател на комисията
за международни връзки на
ССРН на Сърбия каза:
„21 август и дните след
него още веднаж сложиха на
изпит единството и готовността
на нашите народи и народности
да останат последователни на
своите интернационалистически
задължения и самоуправител
но социалистическо развитие на
нашето общество. Всички наши
граждани и селяни, младежи и
интелигенция безрезервно по
държаха първото изявление и
всички по-късни оценки на ДРУ
гаря Тито във връзка с агресията на Чехословакия, единодушно приеха Резолюцията и ста
новищата на Десетото пленарно заседание на ЦК на СЮК...
— Веднага беше ясно, каза
Радойлович, че не се касае са-.
мо за Чехословакия, но че се
касае за един тежък прецедент.
Потенциалната възможност за
нападение на една или друга

Честитка на президента Тито до Тодор
Живков и Георги Трайков
По повод националния праз
ник на НР България президентът на Републиката Йосип
Броз Тито отправи до другарите
Тодор Живков, първи секретар
на Българската комунистическа партия и председател на
Министерския съвет на НР Бъл
гария и Георги Трайков, пред
седател на Президиума на На
родното събрание на НР България телеграма със следното
съдържание:
националния
„По
повод
празник на НР България на
Централния комитет на Българ
ската комунистическа партия и

Заседание на комитета на
гарнизонната конференция
на С1-ОК в Ниш
На пети септември тази го
дина се състоя заседание на
комитета на гарнизоната кон
ференция на СК в Ниш. На за
седанието бяха разгледани до
сегашната работа и дейност на
комунистите във връзка с вое
нно
политическо положе
на петте страни на Варшавокия
договор срещу Чехословакия и
ние, настъпило след агресията
предстоящите задачи на кому
нистите.
От изказването на секретаря
на комитета — др. Новица Пе
тровия и разискванията се кон
статира, че всички комунисти
и останали армейци на частите
единодушно приеха становища
та, изнесени в Резолюцията на
X пленум на ЦК на СЮК, изяв
лението на другаря Тито и за
ключенията от последното за
седание на Пълномощието на
ЦК на СЮК за организация
на СК в ЮНА. Състоянието във
всички подделения характери
зира висока степен на морално
политическо единство и сллоте
ност около политиката на СЮК
и другаря Тито. Офицери и во-<
йници — бе изтъкнато на засе

Всенародна готовност за
отбрана на самоуправителния социализъм

група социалистически страни
на друга социалистическа стра
на, която се прояви на вече из
вестния начин в нападенията
на Информбюрото против Югос
лавия през 1948 година, а за
пръв път стана реалност с на
силствената военна интервенция
на силите на Варшавския до-,
говор в Чехословакия.
Радойлович след това изтък
на, че българският печат бързо
и ясно предупреди, че „няма да
се позволи да стане контрареволюция нито в една социалис
тическа страна". По примера на
Чехословакия, както виждаме,
не на междунардните въпроси
като контрареволюция коже
по насилствен път. При това осо
да се счита нищо друго, но соб
бено единство народа показа
ствен път на социалистическо
напълно подкрепяйки станови
развитие. Ако към това се ДР
щата на нашето държавно и па
бави многомесечната кампания
ртийно ръководство и изразя
в България във връзка с Маке
вайки -непоколебима решител
дония и откритите териториал
ност за отбрана на нашата стра
ни аспирации на тази страна
на, в която се развива социа
към Югославия, все по-честите
листическо самоуправително об
нападки на печата и радиото на
щество. При това се изтъкна,
останалите страни от Варшав
че както комунистите така и
ския договор срещу нашата вът
всички трудови хора ще се бо
решна и външна политика, рац
рят против всички капиталнтбираемо е защо нашите труде
ски и други отрицателни явле
щи се и политически ръковод
ния. които могат да се явят
ства бяха принудени да прого
в общината. С цел да се заворят с езика на ония, които
пази единството и сплотеността
тъкмо три десетилетия вървят
на трудовите хора в общината,
по собствен път на борба и социа
комунистите от всички трудови
листическо развитие.
хора особено ще се борят про
Само наивните и тези, които
тив всички явления на шовини
си
правят илюзии могат да ми
зъм и национализъм.
слят че нашето мълчание тряб
Заключено е и по-нататък да
ва да бъде цената, за която ДП
се развива оживена политичес
ни оставят на мира — каза Ра
ка активност така, че всички
дойлович. Ние никога не сме
наши граждани на време и то
мълчали когато нашата незачно да бъдат осведомявани за
висимост е била угрозена.
политическите събития в света,
Общинските скупщини и по
литическите ръководства вече
в нашата страна и общината.
изпълниха важни задачи в под
М. Величков
готовка на гражданите за отбраната на страната. В някоц
общински ръководства дори
спонтанно са предупреждавани
за по-бързо изпълнение на раз
работка плановете за всенароден
отпор при евентуална агресия.
ки и най-добри благопожелаПодготовките се изпълняват
приятелския български народ
ния за напредъка на българт
без нервоза и паника при кое
и на Вас лично от името на
ския народ и по-нататъшно сът
то е нереално да се очакват и
югославските народи, Централрудничество
между
югославски
случаи на тревожност.
нил комитет на Съюза на кому
българския
народ
’.
те и
Собственият исторически опит
пистите на Югославия и от свое
(Танюг)
ни учи, че размирни време
име изпращам искрени честит
на и решаващи моменти искат
по-големи и извънредни усилия
пълна последователност, себе
А 1< Т У А Л Н О
отрицание и жертви — изтъкна
Радойлович. С една дума, търси
се борба, в която нъкои няма да
издържат. Така беше през 1948
година, и нереално е да се очак
Често констатираме, не е Съюза на комунистите има
ва, че няма да има пак отделни
известен брой хора, които ни по най-либералните критерии
лица, които няма да издържат
не могат да останат в авангарда на работническата класа.
сегашната борба, ще се колеба
ят, ще проявяват съмнение...
Не се касае само за „неутралните”, които и без това,
Радойлович особено подчерта
са еднакво опасни За Съюза на комунистите, но за хора, за
важните задължения на орга
които положително се знае, че са против генералната поли
низациите на ССРН във връзка
с подготовките и мерките за утика на^ Съюза на югославските комунисти.
крепването па отбранителната
По-нататъшната диференциация в Съюза на комунимощ и готовността на нашата
стите ще изисква много по-организирана акция, защото
страна в случаи да бъде угро
срещу самоуправлението и реформата малцина гласно се
зена нейната независимост. На
шият самоуправителен демокра
изказват. Особено в тази атмосфера, срещу Насоките и
тически процес, свободно и от
политиката на Съюза на комунистите — като се има пред
крито изтъкване на различни,
вид, че те са приети в цялата страна и от всички прогреси
дори и на противположни инте
обществото
—
никои
гласно
не
смее
да
се
про
впи сили в
реси, бяха понякога причина за
ония, които достатъчно не ни,
тивопостави. Напротив, тях ще ги одобряват и някои, за
познават да помислят, че товн
да скрият своято политическо-подривна дейност на пракса обстоятелства, които намаля
Диференцирането,
значи
занапред
може
да
става
само
тика.
ват готовността и отбранителна
въз основа на истинското държание и конкретно отношение
та способност на. нашата стра
към самоуправлението в своята среда. За някакво си „гло
на. Действителността говори об
ратното: тъкмо това е условие
бално” самоуправление сме всички.
проблемите на сигурността и
Но, поляризацията на силите трябва с всички сред
укрепване на отбранителната
ства да се подтиква а целия Съюз на комунистите, в ця
ни система да станат предмет на
лото общество, на всички равнища. Тъкмо зарад това Не
всички граждани, трудови и об
ществени организации и органи
соките са добре дошли. Диференциацията, значи, току-що
на самоуправление.
започна, и от това с какъв темп ще се развива понататък,
В разискванията взеха учасще зависи ефикасното и последователно претворяване на
тие и др. Макяш Келемен, Джу
Насоките в дело.
рица Йойкич, Иван Вучкович,
Бъдещето развитие на Съюза на югославските ко
Илия Куртеши, Коча йончич,
Миливом Поледица, Люба Мламунисти търси да се види кой за какво е. Насоките, може
денович, Дана Милосавлевич,
би, като нито един партиен документ досега, създават та
Миладин Корач, Милан Зечекова настроение и улесняват работата.
вич, Станиша Миличевич, Бог
дан Радойчич и Петър Богосав
Затова изключването на най-големите привържени
влевич.
ци на чужда политика и идеология из редовете на СК става
Всички участвуващи в разис
още по-актуален въпрос в работата на Съюза на югославкванията изтъкнаха единството
ските комунисти.
на всички народи и народности
чу\/\/>/\ЛЛАЛ/^ЧЛЛАЛАЛЛЛ/Ч/Ч/\ЛА/ЧЛАЛЛЛ/ЧАЛ/>Л/'/>,
в СР Сърбия.

ВСЕЦЯЛА ПОДКРЕПА НА
СТАНОВИЩАТА НА ЦК НА СЮК
Тези дни в Сурдулица се със
тоя заседание на Общинския ко
митет на Съюза на комунисти
те, на което присъствуваха и
другарите Чедомир Трайкович,
член на ЦК на СКС и Алек
сандър Трайкович. от полити
ческия актив на ЦК на СКС.
Комитетът разисква върху
политическото положение след
събитията в Чехословакия и
задачите във връзка с тях.
Беше
дадена и оценка
на политическото положение в
общината. На конференцията
се констатира, че общественополитическите организации Съ

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ССРН НА СЪРБИТИЯ ЗА ПОЛИ
ТИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ

данието, изказват пълна готов
пост с всички сили и средства
да защитават всяка педя земя.
на нашата социалистическа ро
Дина,
Неразривните връзки между
народа и нашите части убеди
телно говорят за голямата лю
бов и доверие, което имат на
шите народи в Армията, се коц
статира на заседанието. Някол
ко. секретара на общинските
комитети на СЮК, председатй
ли на общинските скупщини и
други изтъкнати обществено-по
литически дейци посетиха ня
кои части и водиха разговори
с войниците и старейшините_,
проявявайки интерес към различ
ни въпроси из живота и дейно
стта на частите. Същевременно
запознаха армейците с неруморално-политическо
нгимото
единство на населението от тоя
край и готовността всички за
едно - народа и Армията да защи
тават своето социалистическо
отечество, без оглед от коя стра
на ще дойде агресорът. Тези
разговори повишиха настроени
ето и боевия морал на войни
Никола Матиевич
ците.

НАСОКИТЕ-В ДЕЛО!

ш. в.
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ЗА ЮГОСЛАВИЯ ОТ 1948 — ДО ДНЕС

ОТ ОКУПАЦИЯТА НА СЛОБА
КИЯ

ЩЕТИ ОТ МИ
ПРОТИВОРЕЧИВИ ОЦЕНКИ ЛИАРД «РУНИ

Тези дни от Москва, София, Варшава и други градове на
§ петте страни от Варшавския договор, които окупираха Чехо=
_ Словакия слушаме оценки и изказвания по адрес на иашатаЕ
^страна и Съюза ма комунистите като ония от преди 20 години,!!
|=след обнародване на Резолюцията на ИБ. Същите ръководители,Ц
щкоито преди известно време говореха за приятелска и социали-Е
Еетическа Югославия, за една нощ, започнаха да дават други!
|= оценки на нашата външна политика и отново Югославия при- =
щсъединиха към западните капиталистически държави. За даЕ
щмогат нашите читатели да видят по-добре как тези противоре-5
щчиви оценки са видоизменявани от 1948 година до днес, даваме!!
щнякои извадки от изявления на съветски ръководители.

„Информбюро дойде до единствено заключение, че ръково-щ
1щдителите
на КПЮ със своите антипартийни и антисъветскиц
щвъзгледц, неприемливи за марксизма-ленинизма... тръгналиЕ
Екъм отцепление от единствения социалистически фронт про-=
щтив империализма, тръгнали са по пътя на предателство ма!
Цмеждународната солидарност на трудовите хора, към преми-Е
щнаване на позициите на национализма".
Е
(Резолюция на ИБ, 28 юни 1948 г.)

1

Е
„Ако по някои въпроси си противоречим и в пререкаиияЕ
щ заявим,че някоя социалистическа страна, чиито ръководи- =
Етели не са съгласни с нас, не е социалистическа, това е същин-Е
=ски субективизъм. Може да се случи онова, което се случва в=
Е черковните кръгове: ако там някой престане да слуша, ако!
цне се повинява на черковните завещания и обичаи, тон вднагаЕ
= бива екскомуницнран и анатемисан... Ние не сме призвани даЕ
прокламираме екскомуникация в името на социализма.
(Хрушчов на VI конгрес на ЙСПН, януари 1963)
„Методът на екскомуникация се прилагаше по времето Е
Е на Сталин против югославските другари. Това беше грешка,щ
Е която днес всички признаваме, а чиито следи се чувствуват ие
Е
| в изявлението от 1960 година“.
(Толиати, на априлския пленум на КПИ 1964)
_

I

„В Резолюцията няма нито дума за сваляне, още повече!
щЗа национално сваляне на държавното устройство в Югосла-Е
Е вия. В Резолюцията се говори само за това, че комунистите Е
Е в Югославия трябва да накарат ръководството на Комунистиче!
щеката партия на Югославия да промени своите насоки в по-Е
||литиката, или ако това не успеят, да възобновят ръководството =
Е на КПЮ, да изберат ново ръководство. Дали този път е пар-Е
Етийно-конституционен и напълно законно средство? Безуслув-Е
Е но, да.“
■г-ОЧ9'. Е
(Нота на правителството на СССР, август 1949)
Е

Е
„Това обаче не се случи с Тито. Въпреки това, че Сталин Е
_ „мръдна“ с малкия си пръст, и не само с него, но направи вси =
Ечко, което беше по силите му, Тито не падна. Защо? Причината Е
Ще много проста: в тези противоречия, Тито имаше със себе си Е
= страната и народа, който мина през суровото училище на бор-е
Еба за свобода и независимост, народ, който напълно подкрепящ
Е своите ръководители.“
Е
Е
(Хрушчов на XX конгрес на КПСС през февруари 1956 г =
Е цитирайки думите на Сталин: „Ако тод мърдне" с малкия пр-Е
Е ъст, Тито няма да го има. Ще падне.“)

I

Е

I

I

„Американската буржоазия не само, че го възхвалява, нощ
Е и помага в така наречения югославски социализъм.“
Е
Е (Хрушчов пред работниците на ЦДК в Прага на 11 юли 1957 г)Е
Е
„Навярно, за какъв социализъм в Югославия може да ста-Е
щва дума, когато страната е под контрол на чуждестрания капи- =
щтал, а ръководителите на КПЮ се намират в състояние на воЕйна с компартиите на целия свят.’’
(Нота на правителството на СССР, август 1949)
„Сериозни постижения в социалистическо строителство има
Щсъщо така и в Югославия.“
Е (Резолюция на XX конгрес на КПСС от февруари 1956 година) Е
Е
„Югославските ръководители настояват да скрият същи
ната на своите несъответствия с марксизма-ленинизма.“
щ
(Хрушчов в доклада на XXI конгрес, януари 1959 г)
Е
„Обективният анализ на обществено-икономическите про-Е
щцеси в Югославия показва, че през последните години там сащ
Е заздравени позициите на социализма“.
(Отворено писмо на ЦК на КПС от 14 юли 1963 г)

I

=
„Ненормалните и нездрави отношения, които настъпиха=
_след 1948 година, които са свързани с провокативната роля наЕ
щБерия и Авакумов са ликвидирани“
Е
(„Правда“, 16 юли 1955)
Е
„Победата на югославската революция представлява наЕчало на нашето все по-голямо приятелство с югославската пар
Е тия на комунистите и с югославските народи, които строят соЕЦиализъм.“
Микоян на ХХП конгрес ок на КПСС, февруари 1956)

I

„Към какво води национализма и отцеплението от социа-Е
Елистическия лагер показва опитът на югославските ревизиониЕ
ЕСТИ.“

=
_

V

Микоян на ХХП конгрес, октомври 1961 година)

Е
„Ако се тръгне, не от субективните възгледи, но от обе- =
щктивна закономерност от учението на марксизма-ленинизма-щ
щ невъзможно е да се порицава, че Югославия не е социалисти-Е
Еческа страна и че при това позициите на социализма не укре- =
щпват. .. Ако не се приеме бялото за черно, а на работите гледа=
Е обективно, тогава трябва да се приеме, че и в меж-=
------=
Едуяародните отношения Югославия върви заедно със соци-Е
= алистическите страни... Защо, тогава обаче, китайските ръко-=
водители затварят очите си пред тези явления.
(Суслов, 3 април 1964 год)

*

I

Примери може да привеждаме колкото си искаме. Във все!
Еки даден момент-ново изявление, напълно противоречиво наЕ
Е предишното. Такива са изявленията които се отправят от Мос-=
Еква и другите метрополи на петте държави от Варшавския!
Е договор, които се мъчат да оправдаят окупацията на Чехо-Е
— Словакия.
—
Е

I

ШИШ..................................................................... ......................................................1111

Страница 2

В Братислава неотдавна се
проведе заседание на предсе
дателите и другите фупкционе
ри на народните отбори, от ко
ито се търси да вложат мак
симум усилил за по-скорошио
нормализиране на живота, за
да може да се търси изтегляне
на чуждите войски и тази стра
на отново да стане свободна.
Освен първия секретар на ЦК
на КП на Словакия Густав Хусак, който се посвети на раз
решаването на трудното поло
жение, важна роля в тази об
становка има и печатът, макар
че съществува боязън да се
въведе цензура, която може да
попречи на връзката с читателите.
На страниците на вестниците
все по-често се поместват мате
риали за стопанските последсг
вия от военната намеса и ста
новищата на словашките икономисти към по-нататъшните
процеси.
Така икономистът и член на
ЦК на КП Словакия професор
Павленда заявил, че само ще
тите в производтевото на сло
вашката промишленост възли
зат на 1 милиард круни. Той
тълкува Московското споразу
мение така, че акционната про
грама на КПЧ не е била повод
за агресия и че от тази страна
не търси на стопанския сектор да се върне в предяиуарския период. Все пак професор
Павленда казва, че ще има от
рицателни последствия в иконо
миката, жизненото равнище, ка
кто и това, че са неминуеми ня
кои корекции в управляването
в стопанството.
Кои гарантира, че чуждите
войски ще си отидат когато по
ложението се нормализира и
кон какво подразбира под поня
тието нормализиране — е един
от основните „нестопански“ въп
роси, които се поставят тук.
Наблюдателят на братиславска
„Правда“ се опитва да отговори
по следващия начин: „Касае
се за това, че ние ненормално
то положение; което трябва Да
консолидираме виждаме
катс*
последствие от идването на чу
ждите войски на наша терито
рия докато те са видяли и ви
ждат ненормалното положение,
което е съществувало при нас
преди 21 август и което окачес
твиха като контрареволюционно.“ Топ изтъква, по-нататък,
че не трябва да се правят излюции, че пътят за осществяване на чехословашките идеа
ли ще бъде лесен и без конф
ликти и то още как докато има
чужди войски в Чехословакия,
така и след изтеглянето им.
Настаналото стълкновение и
окупацията на Чехословакия.
„Правда“ тълкува като послед
ствие на различното схващане
на социализма, схващането, че
като общовалидните закономер
ности считат дори и ония прин
ципи, форми и методи, които
след Октомврийската револю-1
ция никнаха от специалното по
ложение в съветска Русия и не
йната комунистическа партия.“
Къде тогава са гаранциите!
че ще бъдат изпълнени москов
ските задължения от наша ст
рана да се даде път на ония
перопективи, към които се ст
реми днешната политика на
КПЧ, пита авторът на статия
та и добавя, че чехословаците
не са толкова наивни тези га
ранции да търсят там където
след най-новите събития мал
цина ги търсят — в субектив
ната воля. Гаранциите преди
всичко виждаме в обективните,
фактори, а това са единството
на нашата партия и народа, как
то и положението в междуна
родното работническо движе->
■ние. Надяваме, се, че не е в ин
терес ни на Съветския съюз, ни
на останалите членки, подписа
ли варшавското писмо в Чехо
словакия и в света и за
напред да се изостря положе
нието с навлизането на техни
те войски на територията на
ЧССР — пише „Правда“.
(Танюг)

КОЙ ОСВОБОДИ БОСИЛЕГРАД?

ЕДИН
ФДЛШИФИКДТ

Тези дни Босилеград чествува
своя празник на освобождение
то от фашизма — 8 септември.
За Босилеград, за населението
от Босилеградско, това е ден на
свободата, дата
която откри
най-светлата страница в истори
ята на българската народност
от този край. Босилеградчани
знаят кой им донесе тази сво
бода.
Обаче тъкмо тези дни, когато
слушах спомените на участвува
лите в Народиоосвободителиата борба, спомените на паргиза
ни от Босилеградско къде Боси
леградският отряд минавал, къ
де се сражавал и как освобо
дил Босилеград, съвсем случай
но в ръцете ми попадна една
книга под заглавие „Звездите
пад Осогово“ от някой си Ки
рил Апостолов-Китодар, излезла 1965 година в издание на Из
дателство на Българската кому
нистическа партия. Прелиствайки книгата видях, че в нея
се споменават и босилеградски
села, събития станали в тях. То
ва още повече привлече любопитството ми да видя съдържа
нието на книгата. В него, в съ
държанието, съществува и след
ното заглавие „Превземането на
Босилеград“. И наистина, имаше
какво и да прочета в него да
узная. .. кои и кога е освободил
Босилеград.
Авторът за който от кратката
бележка за книгата разбрах, че
е полковник на Народната ар
мия в България, пише направо, без усукване и без чувство
на отговорност пред читатели
те, че Босилеград бил освобо
ден от някой си Средоречки от
ряд, че първи партизани, които
влезли в Босилеград били бад
Здравко, (партизанско име на
Раденко Видинки, Бойка и Ми
шо Мишев) областен представи
тел на Отечествения фронт),
че след преговори с някод пол
ковник Попов и офицерите от
гарнизона били създадени вой
нишки комитети, които трябва
ло да държат сметка за държа
нието на реакционно настроени
те офицери, а Видински по те
лефон извикал Средоречкия от
ряд, който се намирал в село
Извор и „Час и половина по-къ
сно в Босилеград навлиза дъл
га партизанска колона от 150
смели изпечени от ветровете и
слънцето мъже и девойки ...
Първата задача на партизаните
е да нахлуят в околийското уп
равление и да завземат властта.
В града се вдига невиждана
глъчка. Босилеград изживява
най-големия си празник. Дошъл
е 9 септември — Празникът на
свободата.“
И сетне на 10 септември пар
тизаните, пак средоречките, сви
кали митинг „на бойната друж
ба между партизани, войска и
народ“.
От импровизираната
трибуна говорили ,,ба« Здравко
и Бойка“.
Така пише полковник Апос
толов за освобождението на Бо
силеград, за събитие, станало
преди 24 години, на което са
живи свидетели босилеградча
ни.. И докато авторът на „Звез
дите над Осогово" ги освобож
дава от фашисткото робство с
някои си Средоречки отряд, бо
силеградчани знаят, че Босиле
град не е освободен от фашист
кото иго от никои ДРУТ, а само
от Босилеградския партизански
отряд и че неговите бойци бя
ха първите партизани, които
влязоха в Босилеград на 8 сеп
тември и че неговите комадири,
между които и Васко Дукатски,
първи говориха на митинга
пред сградата на Рангел Божилов.
!
■ ; П

Босилеградчани добре знаят,
защото това беше само преди
24 години, как, кога и под чие
влияние, под ръководството на
коя партия се създаде и се раз
виваше партизанското движе
ние в Босилеградско. Те си спо
мнят, а по-младите поколения
това узнават от възрастните, че
партизанското движение в Бо
силеградско се разви под вли
яние на Народноосвободителна
та борба в Църна Трава и Вран
ския край, че Босилеградският
отряд е съдаден под ръководст
вото на Окръжния комитет на
ЮКП във Враня и че един от
най-дейните негови организато
ри бил Васко Дукатски, първи
ят партизанин от Босилеград
ско.
Благодарение на действията
на Босилеградския отряд през
август и победоносните походи
на Народноосвободителната вой
ска от Македония, Югоизточна
Сърбия, които положително вли
яеха за по-голямото засилване
та на антифашисткото движе
ние,в тоя край в известна част
на Босилеградско бяха създаде
ни народноосвободителни отбо
ри още преди освобождението
на Босилеград. Такива отбори
дейно са работили в селата Ка
раманица, Доганица, Бистър и
Тлъмино. Също така, преди ос,
вобождението на Босилеград, са
били унищожени общините в
Бистър, Любата и Горна Лисина.
Също на босилеградчани е добре
известно, че в началото на сеп
тември отрядът започнал акции
за освобождението и на Боси
леград. Една от тези акции би
ли преговорите, които водили
членове на щабана Босилеград
ския отряд с представители на
фашистката
власт.
на
На 8 септеври в Босилеград при
стигнала група
партизани от
отряда, която преговаряла с околийския управител Миялко
Бекяров и с майор Панов за
превземане на властта от стра
на на партизаните. Преговорите
траяли около 6 часа. които би
ли водени в сградата на око
лийското управление. Най-сет
не представителите на фашист
ката власт били принудени да
подпишат споразумение, в кое
то се предвиждало че цялата
военна и цивилна власт в гра
да се поема от бойците на НОБ.
Българската войска да се отте
гли от града и да се подчиня
ва на нарежданията на коман
дирите и комендантите на Народоосвободителната войска, да
не прави никакви движения,
без позволение на Щаба на
НОБ, намиращ се в Босилеград.
Същия ден, значи на 8 сеп
тември, целият Босилеградски
отряд влезъл в Босилеград. Пар
тизанската колона, посрещната
сърдечно и с радост- от жите
лите на Босилеград, спряла
пред околийското управление,
където бил устроен митинг.
На митинга говорили ръководи
тели на Босилеградския отряд.
Босилеградчани помнят и зна
ят само тази историческа исти
на за освобождението на Боси
леград. Обаче в „Звездите над
Осогово“ за нея няма нищо. Бо
силеградският отряд въобще не
се споменава, сякаш не е съще
ствувал.
Наистина, чудно е и непонят
но защо и от какви подбуди пол
ковник Кирил Апостолов-Кита
дар фалшифицира исторически
факти, станали в най-близкото
минало а чиито свидетели и
днес са живи и добре ги знаят.
Това фалшифициране е обидно
за населението от Босилеград
ско, а още повече за антифа
шисткото му движение и за не
говия партизански отряд, кой
то е единствен освободител на
Босилеград.
На края се питаме какви ли
са другите „исторически истини“ в „Звездите над Осогово ?
Миле Присойски
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ДИМИТРОВГРАДСКИ

ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОФИЛИ

ПОЛИТИЧЕСКА ХРОНИКА

ОТ ВИСОК

НА 60 СЪБРАНИЯ - НАД 10.000 ГРАЖДАНИ ОСЪЖДАНЕ НА ОКУПАЦИЯТА

Още от първия ден на окупа
цията на Чехословакия в Дими
тровградската община се почу
вутвува особено динамична по
литическа активност, която се
превърна в организирана поли-,
тическа дейност. В такава атмц
сфера не беше трудно на ръко
водствата на обществено-поли
тическите организации да раз
гърнат интензивна политическа
дейност, с която се дава пълна
подкрепа на ЦК на СЮК и из
явлението на другаря Тито. Единодушното осъждане на агре
сията и пълна мобилизация на
населението от общината се ма
нифестира при провеждането
на стопанската и обществена ре
форма. Насоките и становища
та на Десетата сесия на ЦК и
СЮК.
В дните, когато чехи и слова
ци напускаха България в Ди
митровград пребиваха над 1.000
лица, на които е било обезпече
но безплатно нощуване и хра
на. Но това не е всичко. При
много семейства в града голям
брой чехи и словаци намерили
сърдечен прием. Ето и един слу
чай, който най-добре, говори
колко дълбоко са димитровгра
дчани съчувствали с трагедия
та на братските чехословашки
народи. Една нощ в Димитров
град се озовали 140 чехи и сло
ваци. Отборът за помагане пока
нил гражданите да ги приеме в
своите домове, понеже нямало
къде да ги настанят. И за късо
време всички са били настане
ни по домовете. Но много дими
тровградчани очаквали нови
групи, за да им покажат госто
приемството си. Но не е само
това. Събрени са като помощ и
над 5.000 нови динара. Трудови
те организации и занапред дават свое участие.
Ръководствата на общинските
организации, а преди всичко
ОК на СКС, бройните събра
ния, на които се обясняват пое
ледните събития, дава подкре
па, на изявлението на другаря
Тито и становищата на ЦК на
СЮК. До ЦК и другаря Тито
изпратени са 20 телеграми, в
които най-остро се протестирало срещу агресията на ЧехоСловакия. На над 60 такива съ
над
присъствували
брания
10.000 граждани. Гражданите на
българската народност в Юго
славия имат ясна политическа
ориентировка и са решени да
защитават братството и единст
вото на народите и народности
те в социалистическата ни об
щност, като основа на самоуправителното общество и соци
алистическата демокрация. Про
ведените събрания на организа
циитс на СКС констатират, че
опастността за социализма и единството на международното
работническо движение, което
създават страните на Варшавс
кия договор още повече укре
пва единството на нашите тру
дови хора и ги сплотява около
Съюза на комунистите.
Общинското ръководство на
комунистите енергично се зае
ло да обясни положението, при
чините за това и последиците.
В тази насока особена помощ
дойде и от страна на ЦК на
СКС. За да се разшири идейнополитическата дейност в по-на
татъшното развитие на между
народното положение и помогне
на комунистите за правилното
им насочване и тълкуване на
нашата политика, ОК на СК
е умножил Резолюцията на ЦК
на СЮК в 1.200 екземпляра,
раздадени на всеки комунист.
Същевременно се организират
събрания, на които се разработ
ва Резолюцията, а активността
на комунистите се насочва в
нейния дух.
Младежките
организации и
синдикалните подружници мас
ово предлагат млади хора за
приемане в Съюза на комунистите. В „Циле“ 6 младежи и де
войки са подали молби за прие
мане в СК. В местната организации в Желюша също тол
кова. Трябва да отбележим, че
в организацията на Съюза на
комунистите от 1963 година до
днес е приет само един член.
От началото на годината всички
партийни организации в кому
ната са приели само 19 нови
членове. От тях 11 са младежи.
Напоследък в духа на Резолю-

цеята, организациите на СК
предприемат конкретни мерки,
отварят вратите на младите
в СКС.
Характерно е, че без оглед на
всички събития и съществува
щи опасности за мира в Димитроградската община не са за

1 *
забравени задачите на стопанс
ката реформа и Насоките. В про
веждането на заключенията на
Общинската скупщина, създа
дени в духа на Насоките ней
ните органи е предстоящата се
сия на общинската скупщина.
М. Б.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ

Бдителност преди всичко
На неотдавнашно
събрание за да се попречи на всеки опит на
Изъпълнителния отбор на об
борба срещу самоулравителнищинската конференция, давай
те основи на нашата социалис
ки оценка на политическата дей
тическа демокрация и срещу
ност в общината, се констатира,
братството и единството най-уче трудовите хора единодушно
бедителната гаранция на наше
осъждат агресията на членките
то по-нататъшно развитие.
на Варшавския договор срещу
Тези събития, както бе кон
Чехословакия и дават силна под статирано, не са изтласкали на
крепа на изявлението на дру
второ място Насоките, разиск
гаря Тито и становищата на ванията върху предложението
ЦК на СЮК. С това изказаха за изменение на разпоредбите на
готовност и занапред да се бор- Конституцията, избирателната си
ят за нашия вътрешен и вън- стема, реформата и други пробле
шне политически път срещу ми на развитие на социалистиче
(макар и като тенденция) поту
ската демокрация в общината и
шаване на самостоятелен път решаване на сложните комунал
ни проблеми в града и на село.
на всяка страна. Това значи, че
чехите и словаците в гражда
Изпълнителният отбор наето
ните на българската народност ява за по-нататъшно разяснява
не Резолюцията на Десетото за
в Югославия намериха искрен
седание на ЦК на СЮК и поприятел в най-трудните исто/добряване, осведомеността на
рически часове.
гражданите за всички събитиКостантирайки, че неприятел
ската пропаганда в тоя район в международното работничес
ко движение и нашата полити
не е намерила подходяща поч
ка в това отношение, за съби
ва. Изпълнителният отбор счи
тията в страната и народността.
та, че и покрап това бдител
М. Б.
ността трябва да се увеличава,
БОСИЛЕГРАД

На заседанието в Каменица присъствуваха председателя
на Общинската скупщина в Димитровград Димитър Манов,
народният представител на Съюзната камара Бръсто Михайлович-Кича и народният представител па Републиканската
камара Мирко Златанович
народното работническо движе
ние след окупирането на Чехо
словакия и за причините, кои
то доведоха до тази негова свое
Ъразна и най-опасна криза, пое
ледствията от която не могат
да се съгледат. С окупирането
на ЧССР възника нова опас
ност за социализма в света, ог
нищата на която са в бюрокра
тизма и неосталинизма и в те*
ния страх от процесите на де
мократизирането на социализ
ма в повечето социалистически
страни, представяващи интерес
на сфера на СССР.
„Всъщност окупацията — ка
за Михайлович — спря прогеса
на демократизирането на про
цесите в ЧССР и редом с това
процесите на развитието на со
циализма в нея. Още от първия
ден окупацията се отрази мно
го зле върху положението на
международното работническо
движение, върху неговото един
ство и размах, който бе започ
нал. Огромно мнозинство кому
нистически партии и прогресив
ни сили в света енергично осъ
диха агресията като неприем
ливо решение в отношенията
между социалистическите стра
ни. Нашата страна, нейната по
литика на необвързаност, неза
висимост и равноправие между
малките и големите, нейният
социалистически характер, в ос
новата на който е самоуправле
нието заема важно място в ут
върждаването на прогресивни
те революционни сили. Затова
огромно значима е нашата вътре
шна борба против консерватиз
ма, бюрократизма и елементи
те, които се противопоставят
на демократичните процеси. За
това пък тази борба трябва да
бъде упорита и всекидневна.
— Пропагандата в страните
на Варшавския договор, продъл
жи другаря Михайлович се стре
ми да оправдае окупацията, из
ползвайки и лъжливо предста
ги форми на натиск, а ще се бо
ваяйки нещата, и старите мето
рим за политиката на СЮК, из
разена в изявлението на пред ди на инсценации от времето на
седателя на СЮК другаря Ти-/ сталинизма. Затова не е чудно,
то, становищата на Президиума) че под удара на такава нечиста
и Изпълнителния комитет и Це пропаганда се намери и Югос
лавия, но този път не сама, а
нтралния комитет на СЮК.“
Въпреки работното време, по с много други комунистически
неже полските работи още не партии, които се борят за де7
лото на независима и социали
са завършени поради лошото
стическа Чехословакия.
време, събранията във връзка
Отговаряйки на многото въ
с най-новите политически съби
проси, поставени във връзка
тия са масово посетени. Така
със засилената пропаганда н
например в село Църнощица,
където работите около събира България против самобитността
на Македония, представителят
не на житото са в пълния си ра
згар, на събронието присъству Мирко Златанович изтъкна, че
вали около 250 души. Масово фалшивицирането на нещата до
неотдавна пропагандираха исто
са посетени събранията и по др
угите села и махалите. Нався
риците, а напоследак с тази ракъде на тези събрания по
бота са се захванали и високи
стовяли въпроса как е могъл
Съветският съюз да си позволи български ръководители. Пора
да окупира социалистическа Че ди това другаря Златанович из
хословакия, което никод не е тъкна необходимостта от бди
могъл да предположи. Хората телност и енергичност в борба
казват, че могли да разберат
агресивни действия срещу дя- та против всички вражески окоя от социалистическите стра пити да подкопаят братството
ни да дойде от Запад, но не и и единството като основа на саот СССР.
. моуправителното югославско со
На много събрани., като на
циалистическо общество.
пример Караманица, Извор, Лго
За пътя през Видлич предсе
бата и др., присъствуващите ос
ъдили и становището на Бълга дателят на Общинската скуприя към Социалистическа ре
щина Димитър Манов се изка
публика Македония и братския
за,
че на въпроса за строежа на
македонски народ. Много от уча
пътя хората от височките села
ствуващите в разискванията по
ставили въпроса как е възмож
все още гледат от позицията на
но една комунистическа пар
интересите на своите села, за
тия, ако тя наистина е маркбравяйки,
че сегашните средст
систска, може да порицава съ
ва не стигат за прокарване на
ществуването и историята на
македонския народ, който от вси
ново шосе. На заседанието се
чки
южнославянски народи
реши да се организира копане
в създаването на нова Югос
на канавки на построените ве
лавия извоюва своя свобода,
че участъци.
политически, обществени и ико
Председателят съобщи на при
намически условия за пълен и
всестранен разцвет на своята на
съствуващите, че изкупуването
ция; в съвместната борба с ос
на добитъка е започнало, обаче
таналите югославски народи,
след толкова години на борба- ’ чуждестранните пазари искат
угояван добитък. Това значи, че
и робство, пак създаде своя дър
жава — Социалистическа репу
производителите трябва да си
блика Македония. Порицаване
помислят как ще организират
то на тази истина не е от полза
угояване на добитъка на съвре
нито на добросъседските отно
менни начала, за да няма зас
шения между Югославия и Въ
тои в пласмента.
лгария, нито на българския на
М. Приоойски
М. Б.
род.

Членовете на Съюза на кому
нистите в Каменица, ръководи
телите на обществено-полити-1
ческите организации от остана
лите села във Висок проведоха
съвместно заседание, на което
разгледаха становищата на Съ
юза на комунистите, приети в
Резолюцията на X заседание на
ЦК на СЮК. На заседанието
присъствували и някои членове
на Социалистическия съюз бт
селото.
Всъщност това заседание е
само част от политическата ак
тивност, която се провежда в
общината през последните дни,
по точно от атаката на петте
страни на Варшавския договор
върху независимостта на ЧССР.
която предизвика голям поли
тически интерес във височки
те села. Именно затова се раз
ви широка разяснителна рабо
та, за причините и последстви
ята от окупацията, която бе по
рицана единодушно и от бъл
гарската народност в тези гра.
нични предели. Тези въпроси
бяха обсъдени на първата част
от заседанието, в което актив
но участвуваха представители
те Михаилович и Златанович и
председателят на димитровгра
дската община Димитър Ма
нов.
В своето изказване предста
вителят Кръсто Михайлович го
вори за положението в между-

За политиката на ЦК на СЮК и Тито
срещу окупацията на Чехословакия
Окупацията на Чехословакия
от страна на Съветския съюз
и четирите членки на на Вар
България,
шавския договор
Германска демократична репуб
лика, Полша и Унгария — пре
дизвика огорчение и револт
у населението в Босилеградско.
На събрания на партийните ор
ганизации и организациите на
Социалистическия съюз, младе
жките активи и в предприяти
ята още веднаж се манифести
ра братството и единството с юго
славските народи и непоко
лебимата привърженост на бъл
гарската народност от Босилеградски кран към политиката
на Съюза на комунистите и дру
гаря Тито.
Порицаване на окупацията на
социалистическа Чехословакия
и маневрите за по-нататъшно
задържане на окупаторите в
Чехосолвакия е особено остро
осъдено и поради участието
на България в това позорно де
ло. За това комунистите и на
селението от Босилеградско еди
нодушно дават най-пълна под

крепа на активните действия на
нашето партийно и държавно
ръководство за прекъсване на
окупацията на Чехословакия да
се остави на чехословашкия на
род сам, по свои избор да реша
ва вътрешните си въпроси, без
присъствието на окупаторски
танкове, картечници и каски.
Същевременно населението от
Босилеградско изразява своята
пълна готовност да се бори ре
шително срещу всички, които
биха се опитали да нарушат су
веренитета и назависимостта на
социалистическа Югославия. За
това красноречиво говори и ед
на от телеграмите, изпратени
от комунистите до Централния
комитет на СЮК.
„Като крайгранична и малци
нствена община в такива и по
добни условия ние се намираме
в особено положение. Затова
и сега поемаме на себе си спе
циална длъжност да бъдем бди
телни и да не позволим на ни
кого да разпространява дезин*
формации между населението,
да прилага идеологически и дру

В КЛИСУРСКИЯ РАЙОН

Пълна подкрепа па
Резолюцията на ЦК на СРОК
Тези дни в Клисура се състоя
конференция на местната ор
ганизация на Съюза на комуни
стите в присъствие на комуни
стите от местните организации
от Драинци. Кострошевци и Кл
исура „Дервен”.
Заместник-секретаря на мес
тната организация ■ говори за
най-новите събития в Чехословакия и за братската подкрепа
на целия югославски народ. По
подробно присъствуващите бя-,
ха ' запозната със становището
на нашето партийно и държав
но ръководство както и с Резолюцията на Десетата сесия на
ЦК на СЮК, която осъжда ог
ресията като най-неразбираем
акт в десегашното историческо
развитие на света,
В жива дискусия комунис
тите от Клисура единодушно
се съгласиха с Резолюцията
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и дадоха обещание, че ще вло
жат крайни усилия за нейното
провеждане. Комунистите изра
зиха солидарност с братските че
хословашки народи. Пълна под
крепа бе дадена и на станови
щата на нашето партийно и дър
жавно ръководство във връзка
със събитията в ЧССР.
Същият ден във всички села
от Клисурски район се про
ведоха събрания на местните ор
ганизации на ССРН, на които
населението беше подробно за
познато с Резолюцията на ЦК
на СЮК, както и с всички съ
бития в Чехословакия. Присъст
в.уващите показаха голям инте
рес за събитията и живо учас
твуваха в разискванията, Те
също осъдцха агресията и изразиха солидарност с чехосла
вашкия народ.
Цено Димитров

.
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ИЗБЕГНАТО НЕДОРАЗУМЕНИЕ

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

ЦЕЛИНИТЕ ОСТАНАХА НЕРАЗОРАНИ

ПРАВО НА МЛАДИТЕ
Резолюцията на X заседание
иа ЦК на СЮК е имала отраже
кие в две насоки предизвика жи
ва политическа дейност между
народите и народностите, тру
дещите се в страната и общес
твено-политическите организаци-преди всичко в редовете на
Съюза на комунистите за по-ан
гажнрано отнасяне към събитпята в Чехословакия, като найважен въпрос за определяне на
интернационализма — и предиз
вика голямо число млади хора
да поискат да бъдат приети в
Съюза на комунистите като нар
добър път да се включат във
всички най-съвременни вътре
шни и международшцтроцеси. _
Във фабриката за мебели
„Циле’’ в Димитровград, напри
мер шест девойки и младежи
подали молби до организацията на Съюза на комунистите да
бъдат приети за членове. По то
зи повод посетихме предприя
тието. Беше нещо след два часа
следобед и секретарят на орга
низацията намери само двама в
двора на фабриката.
Това бяха Цена Димитрова,
работничка и Борис Миланов,
работник в машинното отделе
ние. който може, ако се наложи
да работи и като шофьор.

Цена Димитрова
И цо-рано Цена мислела вър
ху това. Раждало се и желание
то. Но всичко това не се осъще
ствявало. „Ятговаряха ми, че се
га це приемат, казва тя. — Тук
от скоро слушам по радиото и
телевизията, че в много пред
приятия премат млади хора в
Съюза на комунистите.. Все по
вече млади хора искат да стъп
ят в редовете на Съюза на ко
мунистите. И на нашите събра
ния ставаше дума за това. По
мислих, че и на мео може да се
осъществи желанието и след ра
зговор със секретаря написах
молба. Очаквам с нетърпение за
седанието на организацията, ко
гато трябва да се вземе реше
нието да бъда приета.. .
За задълженията на члена на
Съюза на комунистите Цена
има един отговор.
— По много въпроси за които
не зная, очаквам, че организацията ще ми помогне. Зная, че
ще имам по-големи задължения. С радост е ги изпълнявам.
Считам като член на Съюза на
комунистите трябва да помогнем
на работниците да схванат подобре самоуправлението, разпре
делението и ще се залагане за
по-добри отношения между хо
рата... Слушайки Резолюцията
и всичко, което произлиза във
връзка с нея, мисля, че ми е
мястото в редовете на Съюза на
комунистите...
Борис е скоро пристигнал от

Насмалко едно моментно не
доразумение между земеделска
та кооперация „Сточар’’ в Димитровград и частните селскостопански производители от от
делни райони не посея помеж
ду им трайно недоволство и не
доверие. Става дума за увели
чаване иа обработваемите пло
щи от страна на кооперацията и
разораването на пасбищата-цели ми. Но да почнем от началото.

Борис Миланов
Армията. Още като младеж е
искал да стъпи в редовете иа
Съюза иа комунистите. Армия
та остави следи в политическо
то му образование. Това се вижда и от понеговото изказване
по-много актуални въпроси, ва
това той искаше да бъде приет.
Но, от 1963 година до днес тук
е приет само един нов член в
Съюза, на комунистите, Какво
повече когато става дума за мла
дите и подмладяване на Съюза.
„Окупацията на Чехословакия
и всичко онова, което стана на
международната арена, активността на Съюза на комунистите
около провеждане на Резолюцията и много други неща, повлия върху мене да искам да бъ
да приет в редовете на Съюза
на комунистите. Защото битката
за реформа, Насоките и сега за
Резолюзията са най-голямо за
дължение за всеки наш граж
данин. В тази борба ние ковем
нашето единство и самоуправително общество, а това значи и
заздравяваме единството на на
шата страна за запазване на незвисимостта.
Често пъти съм на път. и все
още не съм запознат "с отношени
ята между хората, които съще
ствуват в нашето предприятие,
— отговори той на нашия въпрос, то той осъжда такива яв
ления в момента, когато пред
приятието е на добър път.
М. Б.

Вече цяла седмица в Босиле
град и няколко околни села се
чувствува голям недостиг на во
да. Пресъхнали са почти всички бунари и подши. В последно
време няма достатъчно вода и в
частните водопроводи.
Обаче
най-трудно е на онези, които се
снабдяват от градския водопро
вод, който _е почти напълно пре
съхнал. макър че потребление
то на водата е строго ограниче
Страниц» 4

БЕЗ* НУЖНОТО ОБЯСНЕНИЕ
Безспорно акцията за увели
под житчаване повърхните
ни култури идеше цялостно да
успее ако предварително бе раз
гъната разяснителна акция за
ползата от това начинание. Така бе създадено едно недоволство, което можеше да има и ло
дълбоки последствия ако навре
ме не бе надделяно.
Ясно е, че специалистите аг
рономи имат пълно право, кога
то предлагат една такава мерка,
която ще им осигури по-високи
добиви и същевременно по-големи доходи. Предложението да
се разорат целините е съвсем оп

Стрезимировци иска
Към края на месец юли Съве
тът на образователната общност
в Сурдулица разреши в Стрези
мировци да се открие основно
четирикласно училище, защо
то селото изпълнява за целта
необходимите условия. Тоя съ
вет реши да се заделят 1-000 но
ви динара с които да се попра
ви сградата на новооткритото
училище.
Съветът на местната общност
в Стрезимировци както и граж
даните положиха усилия да се
създадат условия за работата
в новото училище. Но въпреки
общност
тов образователната
при ОС в Сурдулица не пред
приема нищо, макар че вече за
почна и учебната година. Това
създаде недоволство мдежду на
селението, което слет провеждане на едно събрание изпрати
писмо с подписина всички ро
дители до Общинската скупщц
на.
Изненадва защо се стигнало

СЛЕД ЗАСУШАВАНЕТО

Босилеград

Специалистите (агрономи) при
земеделската кооперация с цел
да разширят обработваемите пло
1ЦН И по-добре организират сел'
производство,
скостопанското
след обстойна подготовка и изчисления дошло до заключение,
чс производството на житни кул
тури е много по-доходно, откол
кото отглеждане на добитък. То
ва свое заключение аргументи
рано и документирано го предс
тавили иа управителния отбор
на кооперацията като предложе
ние за увеличаване на повърхнините под житми култури за
! диа и половина пъти повече.
! Вместо досегашните 200 ха да
р
се засеят 500 ха. В тези нови 300
ха, които трябва да се засеят,
влезли и 15 ха целини, главно
пасбища, и то 11 ха във Висок
и 4 ха в Смиловско поле.
Когато започнало разораване
то на някои пасбища частните
селскостопанските производители започнали да негодуват, за
щото там напасвали стадата си.
Иегодуваието не било само вът
решно, а набързо прераснало в
общо осъждане акцията на земеделепата кооперация, та дори
и изпращане на различни деле
гации, както в кооперацията, та

вода
но.
Такъв недостиг на вода не се по
мни отдавна вече в Босилеград. По всичко личи ,че е това
последица на продължителната
тазгодишна суша.
В случая ако и по-нататък во
доснабяването бъде затруднено
не се изключва възможност с
филтриране и пречистване да
се ползва речната вода.
В. В

училище

до това положение, ако се има
напредвид, че един път е вече
взето решение за откриване на
училище. Дали в тоя случай се
нескриват и някои други рабо
ти, които създават недоволства
между хората.
Цено Димитров,
с. Клисура

равдателно. Защото то говори,
че трябва най-сетне да се мине
към стопанисване, което преди
всички осигурява рентабилитет.
И иегодуваието на земеделски
те производители е оправдател
но. С разораването на пасбищата в отделни местности се затру
днявало напасването на доби
тъка ,на други места ияма да мо
гат да изкарват добитъка, .тъй
като пътят им се пресича и пр.
Освен това, те вярвали, че тези
целини са „селоко’’ имущество.
Отнесохме се с въпрос до пре
дседателя иа общинската скуп
щина — др. Димитър Манов и
пиоектопа на земеделската коопераадя - ДР- Димитър Славов.
но какво ни каза председателят на общинската скупщина)
Решението е взето прибърза
„о Землището е на коопераци-,
ята и тя единствено има гграво
ла решава как ще го ползва. Об
щииската скупщина няма право
1 вмешателство. Обаче аз вяна
рвам, че решението няма да бъ
де на вреда на производителите Съветите на трудовите еди
ници навярно ще водят сметка
за гражданите-произволитеи
ли.’’

След като ни запозна с целим
ход иа начинанието директорът
на кооперацията заяви:
„Няма основание да не се излезе насреща на земеделските
Кооперацията
производители,

вече се отказа от разораването
па целините във Висок, а вяРвам, че самоуправителният ор

ган и в Смиловци ще приеме
същото решение. Още повече,
че тук се касае за 4 ха ловърхни
на. Искам да кажа, че специали
стите имат пълно право. Те са
се въоръжили с убедителни да
нни, защото са обходили цялата
кооперативна мера и са предло
жили решение, което е съвсем
в духа на стопанската изгода.
Може би грешката е там, че за
това начинание не сме се допитали със собствениците. А могло
е — тъй като само в няколко
селища са намерени такива по-.
Смиловци, Брайвърхнини
ковци, Долни Криводол и Изатовци.
И което е най-важно селяни
те напразно са били убедени, че
споменаките площи са -селско
имищество. Още през 1961
г
всички оощински площи са пре
несени в собственост на земеделската кооперация, така че не
основателно е вярването и слу
ховете, че земеделската коопеРация разорва -селско ,
Ооаче мисля, че съветите на
отделни трудови единици твърде правилно са оценили, когато
са приели решение засега цели
ните и пасоищата да не се разор
ват.’’
След тези обяснения коментар
не е нужен. Може би ще тряб
ва още веднаж да подчертаем,
че нуждата от сътрудничество
със земеделските производители
не трябва да бъде само „произ
водствена’’ но и ^договорна“ т.е.
земеделската кооперация да се
допитва с тях.
Ст. Н,

ГРАЖДАНИТЕ И ОБЛАГИТЕ
Има не малък брои гражда
ни, които не са наясно защо и
кому плащат различни облаги,
па затуй често под общ знаме
нател слагат всички даждия и
се оплакват, че са високи и непоказателен
Твърде
реални.
пример в това отношение е об
лагането, което плащат на вод
ната общност. В много селища
община
Димитровградска
в
считат, че щом нямат река или
не са
водопровод в селото
дължни и не трябва да плащат
за вода. Ето защо, в разговор
с председателя на общинската
скупщина — др. Димитър Ма
нов, потърсихме обяснение на
тоя въпрос.
— Преди воггчко — заяви пре
дседателят — облагането за вообщински
дата не е никакъв
данък и тОи не постъпва в обСредствата от
щииската каса.
него отиват във Фонда за во
дата. Тоя фонд служи за регугулацията на Морава, съответ
но и на притоците й и за Джер
дап. С други думи — част от те
зи средства се дават и за спи
ране на ерозията в отделни рай
они в нашата община. Разбира
се, не като специални инвести
ции, а като посадъчен материап
и пр.
Това че някои наши гражда-

ни не разграничават облагите
а ги взимат като цяло и ги на
ричат общо „данък“ е наследе
но от по-рано и резултат на за
старяло схващане. Преди всич
ко облаги — за социално, учеб
но дело, управата, водата и пр
влизаха в състава на общия да
нък, а сетне оттам се разпреде;,
яха на отделни дейности. Зана
пред всички тези облаги ще се
плащат от страна на граждани
те поотделно, за да могат сами
да знаят за коя дейност колко
дават, а същевременно да вид
ят и коя дейност как използва
средствата. По тоя начин ще се
повече
избегне да се плащат
ония дейности, които не пости
гат особени резултати, а да недостигат парите на онези, кои
то бележат видни успехи. Каза
но с по-прости думи — гражда
ните сами ще определят рацио
налното използване на средствг
та, които дават от свой джоб“.
Даденото пояснение от стра
на на председателя на общинс
ката скупщина трябва да бъде
отговор и на ония, които често
повдигат тези въпроси на раз
лични събрания, а и на ония.
които питат в нашата редак
ция.
Ст. Н

„Димитровградски актуални разговори“
— отговор на Б. Николов
Другарю Филипов.
Във Вашия отговор на стати
ята „Димитровградски актуал
ни разговори“ порицавате всич
ко. Няма отново да отговарям
на всички въпроси повдигнати
там, защото Вие само потвърж
давате онова, което е казано в
споменатата статия. Касае се са
мо за две различни становища.
Трябва да ви припомним, чо
и Вие негодувахте по въпроса
за плаца на улица ,;Христо Бо
тев“ бр. 6 при един от автори
те на статията. Защо тогава
твърдите, че никой от хората
не е повдигнал този въпрос, а
нарочно отминавате разисква
нето във връзка с него на пар
тийното събрание.
Целта на нашата статия на
беше да дискредитира Общинс
ката скупщина и някои общес
твенотполйтически дейци. Точ
но обратното'. С изнасяне* на ис
тината, ние искаме?. даС повдиг
нем авторитета на Общинската
скупщина- и Вашия, .авторитет.
Да Ви напомним още нещо:
1. В отговора на статията,' твъ
рдите, че „било решено (кой,

кога, къде?) улица „Иво Лола
Рибар“ да се затвори, тогава този
плац бе разделен на две части...
Ние не навлизаме в това как
во и как е решавано. Изхожда
ме от настоящия, приетия гра
доустройствен план.. Според не
го и сега твърдим, там е пред
видено обществено строителс
тво П+2. В това можете да се
уверите, ако погледнете плана.
Няма защо да се чудите защо
именно точно този въпрос по
ставяме, защото това е най-същ
ественото.
2. Вие пишете, че Общинска
та скупщина е гласувала реше
ние от 15 април 1966 година и
според него, „до приемането на
градоустройствения план да се
прилага решението за строене,
без оглед на решенията, които
предвижда проекът на градо
устройствения план, като се дър
жи сметка само за бъдещите съо
бщителни артерии“ (?) Нямам
нищо против едно такова реше
ние. Но защо съществува несъ
ответствие между прилагането на
това решение и сегашният гра
доустройствен .план. Знаете ли,

че ако искате да приложите се
гашния градоустройствен план
тогава трябва да засегнете и
някои строежи от преди една го
дина.
3. Вие казвате, че Станул На
цков на 19 декември 1966 годи
на е подписал, че се отказва от
търсения плац, а „никой не е ос
порвал правото на „Градня
на този плац да построи жили
щна сграда.“ С това Вие търси
те само формално оправдание.
Вие само потвърждавате онова,
което и ние твърдехме. Вие ка
то секретар на Общината обаче
трябва да знаете, че Станул
Нацков в Димитровград няма
свое частно строително пред- .
приятие, а той като директор
може да взима такива решения
само в съгласие със самоуправителните органи. Най-добре е
да отидете в „Градня“ и там си
гурно ще ви кажат как е стат
нало. И днес планът на „Градня“ от 1.000.000 ст. динара стои
в
чекмеджето.
Само ТОЛКОЗ
за истината и неистините.
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СИНДИКАТА

Приети стажанти

ЗА ПО -ДОБРА РАБОТА
Неотдавна Изпълнителният
отбор на синдикалната подруж
ница и представителите на съ
вета на трудовите единици в
предприятие „Циле’’ в Димит
ровград на съвместно заседание
разгледаха важни въпроси из
работата на организацията и са
моуправлението. Че духът на
Конгреса е схванат правилно и
в това предприятие показва дне
вният ред на това заседание, ко
йто идва след годишните почив
ки и фаталната окупация на
ЧехословакияШестмесечната практика показва, както се констатира на
заседанието, че съществуващи
те норми трябва отново да се
утвърдят и съгласуват със съще
ствените технически и други
възможности работата на тру
довите единици и в производ
ство на някои артикули. Пока
за се, че някои фактори за оце
нка на труда са били низки. То
ва показва и неадекватното ра
зпределение на личните доходи
според вложения труд. и реа
гират работниците, които при тр
удни условия на работа и висо
ки норми получават по-малко,
от оц§ри, които при по-добри
условия получават повече. За
това на заседанието се даде пре
дложение органите на самоуп-

равлението да предложат нови
норми, за да може да се према
хнат тези неправилност. Това
трябва да се направи в момен
та, когато реализацията върви
заедно с производството.
На заседанието стана дума и
за отношенията между директо
ра на предприятието и предсе
дателя на работническия съвет
и още някои членове на колек
тива. Както се изтъкна тези не
доразумения съществуват една
година въпреки настояванията
на обществено-политическите ор
ганизации това да се премахне.
Такива отношения са неприем
ливи от работниците и затова е
предложено работническият съ
вет да приеме такива решения,
които ще отстранят болното мя •
сто, дори и ако трябва някой
да напусне предприятието.
Изпълнителният отбор на по
дружницата и председателите
на органите на самоуправление
то и този път се занимаваха с
„недостатъчно добрата прехра
на на работниците“. Предприя
тието бе организирало от първи
ма« обществено хранене в пред
приятие „Балкан”. Затова е оп
ределена комисия ,която ще се
застъпи да се подобри храната
на работниците. Същевременно
бе решено паричните средства,

Строят се няколко обекта

които се получават от отпадъ
ците да се отстъпят на синдикал
ната подружница. С тези и ДРУ
ги средства подружницата Ще
може да организира собствена
кухня.
На заседанието стана дума за
приемане на стаж. Бе дадено предложение в най-скоро вр
еме да бъдат приети двама спе
циалисти и да се върнат в про
изводството ония хора от упра
вата. които по-рано работили в
производството.
На заседанието се формира ко
миси я. която ще изготви план
за работа въз основа на програмата на Общинския синдикален
съвет и Конгреса на синдиката.
М. Б.
ГОРНА ЛТТОКАТА ГЛЕДАНА

ябва да приеме двама специалисти с висше образование на стб
жиране.
Има се впечателние, че стопа
нските организации все още тър
сят начини да се освободят от
задължението да приемат стажанти. Някои разчитат, че по
тоя начин ще спестят известни
средства. Ясно е, че тук става
въпрос да се запази съществуващата квалификационна стру
ктура, която е незадоволяваща.
Всичко това говори, че задачите на Насоките не се провеж
дат цялостно и благовременно.
В. В.

Босилеградските стопански ор
ганизации досега се приели са
мо двама стажанти. По един ако
номист-вишист са приели транспортното предприятие „Бесна
кобила“ и земеделската коопера
ция в Босилеград. Всички оста
нали отсрочват приемането на
млади специалисти.
По всичко личи, че се чака
последният срок, който се пред
вижда в закона. Повечето от ор
ганизациите, които са дължни
да приемат стажанти все още не
са изработили необходимите пра
вилници. Изненадва, че е такъв
случаи и с общината, която трПО-ОТБЛИЗО

Защо хората междусобно враждуват
Един час да се отбиете в се
ло Горна Любата, Босилеградоко и веднага ще ви направи
впечатление, че тук някои селяни са в междусобни разпри
и нетърпимост.
Това положение вече трае ня
колко години, но по всичко личи, че няма да се промени ско
ро.
Всичко това главно е последица на вече няколкогодишна
та разединеност на учителския
колектив на основното училище. Това става спирачка за вся
ка една обществено-политическа работа.
ЗАВЕЖДАЩИЯТ НА МЕСНА
ТА КАНЦЕЛАРИЯ — „БЯЛА
ВРАНА“

жи му оспори това, под мотировка, че се закрива селския
площад и др. Такива примери
вече има няколко, а последният се отнася до търговското
която
предприятие
„Слога ,
строи магазин в центъра. Про
сто изненадва, че се оспорава
да се построи съвременен ма
задоволява
газин, който
ще
всички изисквания на търгови
ята.
В Горна Любата разприте, ме
жду хората са, значи, явление,
Дори и в двете кафенета, от;
които едното е частно това се
усеща. Държи се строга сметка
кон в кое кафене влиза и с каква цел.
Ролята на Социалистическия
съюз и тук би трябвало и по
вече да се почуствува.
В Велинов

по съставените актове и заведе
ните дела в комуната. Тук за
всичко се съдят и в това изгле
жда намират някакво удоволнаистина скъпо
ствие, което
плащат. Ето защо мнозина каз
ват, че в това село има най-много „дървени“ адвокати.
ТЪРСЯТ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН
ПЛАН!
Горна Любата е единственото
босилеградско село, което тър
си градоустройствен план.
Но
да бъдам наясно — такъв план
е излишен, защото поне засега
няма нужда да се строи по план.
И това е резултат на разедине
НОТО И на „адвокатското“ държание на отделните групи.
Ако някой започне да строи
къща в центъра на селото, гру
пата към която не принадле

Враждуващите групи искали
да придобият на своя страна и
завеждащия местната канцела
рия в селото, Но човекът неискал да го въвличат в разприте. Избягвал почерпушкмте в кафенетата и успял да ос
тане „неангажиран“. Затова то»
собстярни решения за минимал
По всички личи, че Съюзната
ните лични доходи в унисон с
е сега „бяла врана“ в селото!
скупщина наскоро ще обсъжда
Мнозина търсят начин да му
жизнените условия в техните ко
проекта за повторно увеличение
пречат в работата: търсят так
муни.
на минималните лични доходи
В профоъюзните организации
ива неща, които той не може
400 динара. В началото на
па
да изпълни и затуй е изложен
обаче се издига предложение ми
юни по предложение на Съюзна псувни, неприятности и др.
нималките лични доходи да се
ния изпълнителен съвет, дото
казва тон —
— Веднаж
увеличат на 400 динара.
гавашния минимум от 150 ди
неколцина селяни и
влязоха
В такъв случаа тази сума ще
нара бе увеличен два пъти. То
искаха да се водят частни раз
бъде само ориентационна, защо
гава на общинските скупщини
говори по телефона. Когато не
то републиките и политическобе дадена препоръка да вземат
им позволих, те ме псуваха и
териториалните общности само
ми се заканваха.
__
стоятелно Ще решават за разме
.
- •у
^ рите на минималните лични до
х
3■
„АДВОКАТИ“ ЗА ВСИЧКО
^1ЯаВ-10ТЯ МЯ РГНуЗН^ ходи в своите територии —спо
„„
__т _ г„„ « ЦС ПЛ I и ПС1 СДУ1П « ред своите икономически възмо

Тази есен в съю зната
скупщина

Тази година ще бъде забележ)ителна като особено интензи
вна за общественото строител
ство в Босилеградско. Освен ули
ците строят се и други важни
обекти. Така например тези дни
на „Воденици” недалеч от Бо
силеград приключи изграждане
то на моста, който има особено,
значение за съобщенията в комуната. Неговата стойност въз
лиза на 700.000 нови динара. Ин
вестиран е от предприятието за
пътища в Ниш. Дължината мУ
изнася 26, а ширачината 6 метра.

Подобен мост се строи и на
Бранковска река, недалеч от гра
ничния преход. В момента на
тоя обект работят 26 работници.
малко времето
още
Ако
бъде добро мостът ще бъде го
тов до края на тази година.
Наскоро в Босилеград ще за
почне да се строи и бензостанция. Както се осведомихме сред
ства за тоя обект е обезпечил
„Юголетрол” в износ от 700.000
нови динара. Очаква се беизостанцията- да бъде готова до
края на тази. година.
В. В.

в останалите босилеградскн

/

то да няма строителен работник
който заработва добри пари. за
това поминъкът в селото е зна
чително по-добър от другаде.
При това положение би трябва
ло да се очаква мир и разбирателство между х р
•
против: Горна Любата е първа

| Босилеградският здравен ДОм|
«пече години наред не успява да/
«осигури хирург за по-дълго вре«
$ме. д той действително е нсоб-й
/ ходим па община с 20.000 пасе-4
«ление със слаби съобщителни*
/връзки.
/
^ Хирурзите тук дохаждат за^
2 кратко време. Остават пай-мно /
/го една година. Но те не дохаж /
2Дат и ,1С заминават случаи-/
/по. Проведеното време им дава/
/възмпожпост да заработят ху-/
/бави пари. Те ползват всички/
/моменти и изпудват особено ви^
«соки заплати от Дома. Затова*
йбосилеградчаш, „е случайно каз ^
2ват, че
тук дохаж-^
гда^Е ,,на псчалоа •
^
\ В топа отношение твърде по-й
йказателеп е случаят със ссгаш*
*
ХИРУРГ. квйтв отдавпа вече у
*° паапс,,°1
°т Д°ма получава*
2 4000 пови динара заплата и без^
^окГзаплата' щГшГпослужи ^
|сравнението, че той получава 100
|,,0В1< Д,гааРа повече от заплати*
й*с па тримата лекари в Дома. ^
2^а 0ЧУДвапе °> че тоя хирург е *

ОЩЕ ВЕДНАЖ ЗА ПЪТЯ ПРЕЗ ВИДЛИЧ

Да не пропаднат починът и парите
Минахме неотдавна през Вид
лич и видяхме строежа на гоната в Димитровградската комуна — пътя през Видлич, ко
йто трябва да свърже Висока
с Димитровград.
Впечателнията: Много е на
правено и хубаво е направено.
Добрият почин на общинската
скупщина няма да отиде на ха
може би. На места се
лос
движиш като по същинско шосе. хубаво изваляно и ограиичено с канавки и неволно си
помислиш, че този път не е бил
такъв ни по онова време, когато за първи път е минал човек
по него.
Но не навсякъде е тъй. Има
участъци, където вървиш по
безпътица, по дълга верига от
каменни стълби, които едва ли
ще да изкачва обещаното автобусче, без да се повреди в ско
ро време.
Ще се пооправи още някоя
част с парите, ,които отпусна

общината от фонда. Но те едва
ли ще стигнат да се оправи
всичко и пътят да заприлича
на действително нов. Много ра
бота още трябва.
Щом парите не стигат, нор
мално е да се потърси друг изход, а тоа е отколе известен.
Хората с доброволна работа тря
бва да помогнат, за да не ос
тане работата наполовина и не
пропадне хубавият почин на
общината и парите йЕсен идва. Работата значи на
малява по полето. Няколко дни,
отделени за доброволен труд
няма да са загуба за височките
избиратели и членове на ССРН
и младежта. Напротив ще помогнат да се направи път, който ще служи само на тях, на
тяхното улеснение да стигнат
без трудности до общината и до
пазара.
Може би за това трябва да
си помислят и хората от Забър
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дие защото през техните села
пътят е по-лош, отколко през
Видлич. Нали и на тях ще слу
жи автобусчето от Висок и това, което идва до тях.
А поправката на пътищата не
е само зарад колите, да не се
разваллт. Повече е зарад сигур
ИеОСТТатеживотиУВаЩИТе’
дГсе чака само общината да
прави пътя — не бим. Мъчно
се събират малкото пари, които тя може да отдели. А да се

АГфУ|Л

«

искане, минималните лични ло
наречения^шнилтГз^егзистен
Необходимо е първо да се
установи колко средства са непкултшмИ
мяй-нлгжт-гите потреби и минималните лични доходи да се формират на това
равнище, минимумът за егзистенция за ЦЯла Югославия, както св счита, не може да се утвърдИ| защото жизнените разхо
ди са твърде различни. Посочва
дки т03и факт подпредседателя
на Съюзния изпълнителен съвет> заЯви. че решението за ми
нималните лични доходи от 300
динара в различни краища на
страната имаше различно реагиране.
Минимумът за егзистенция тр
ябва
се угвърждава във всеки случай> на равнИщето на ре
публиката, както и в рамките на
отделните комуни. Тук възникват пр0блеми за начина на утвърждаване „а минимума за ег
зистешщя, която У нас не е раз
вита. Касае се например за това,
че минималните лични доходи
от
динара както беше уста-

сГсъберТРпаВпи0за продължеН0ВеН0 преди реформата, бяха
™е на строежа това ще значи
4™<> Динара в момента, ко-| наистина увеличени с постъпва
да пропадне направеното и то- 2™™ бяха приети Насоките и кой нето на повече средства за обстандарт и различни
зи район да остане пак без връ ^ пепс оне,рит*^аШв ра®отата па ^ ществен
зка с града.
Може би тази тема не ще е
излишна на организациите на
ССРН във Висок и Забърдие
през есенните дни.

Й Изпепадва и това, че тоя ДомЙ субсиДпи2^досега пе е успял, например съо^
Затова е необходимо, считат
^ стипепдирапо да си осигури хи^ компетентите органи, тези елеЙРУРг. Това би било мпого по-й^ менти да се имат предвид при
6 евтино.
2 определяне на минималните ли2
й
2 чни доходи.

в. в.2

м. н. н.

\
Лг.К'

стсеек№№м

с. в.
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РЯДКО КУЛТУРНО СЪБИТИЕ

ОПАКОТО

ЛРЬВ БЪЛГАСКО-МАКЕДОН
СКИ РЕЧНИК
Неотдавна „Просветно дело”
издателство в Скопие, съвмес
тно с белградското издателство
„Нолит" отпечатаха първия бъл
гарско-македонски речник. Съ
ставителите на речникаса: Ма
рин Младенов, Д. Цървенкоскм
и Б. Благоески. Речникът съдъ
ржа около 35 хиляди думи и
изрази.
Както са посочили издатели
те „речникът ще бъде от осо
бена полза на слависти, студен
ти, преводачи и други, които
ползват българската литерату
ра и се интересуват за разви
тието на българския език...”
Трябва да изтъкнем, че реч
никът съдържа онези думи и
изрази, които най-често се сро
щат в. говоримия, съвременен
български език, като при това са
внесени и думи от различни об
ласти на ежедневния говор, на
учни, технически и други попя
тия. Особено важно е. че твър
де често българските думи са
със синоними
протълкувани
или пък им е дадено синомино
то значение. Онова, което пра
ви речника твърде подходящ
за ползване е, че след всяка
дума са посочени граматически
те и стилистично-лексическите
оггределиния на български е—
зик, а след туй значението им

на македонски, подкрепено с бо
гати примери.
Общо, първият българско-ма
кедопски речник без да се стре
ми да даде изчерпателно реч
никовото богатство на двата езика представлява стандартен
образец на речник, каквито се
ползват и в другите езици, Ав
торите са се спирали и върху
диалектизми, които се употреб
яват ежедневно или се срещат
по-често. Същото положение е
и с някои архаизми. Обаче не
са внесии всички ония изрази
и думи, които са чуждици, а ед
мах по се ползват и в двата ези
ка.
Накрая да напомним, че
в
речника са внесени и по-важ
ните съкращения в българския
език на по-често ползваеми
те географически
понятия и
имена.
Първият българско-македо
нски речник трябва да бъде на
сърчаваща крачка към създа
ване на нови речници, в които
ще бъде обхванато цялото реч
нлково богатство и в двата ези
ка. От друга страна — негова
та поява е израз на стремеж за
по-близко опознаване на два
та южнославянски езика към
продъблочаване на културните
връзки между двете страни.
Ст. И.

ПА ВЪПРОСА

ОТЛОЖЕНИ СЕПТЕМВРИЙСКИТЕ НАГРАДИ
Едва тази година се видя, че
такава идея,
ването на една
миналогодишната
септемврий
каквато е присъждане на сепската награда по изобразително
темврийска награда, не е дос
изкуство и живопис не беше
татъчно само да се отделят ну
присъдена не зарад някаква си
„професионална завист", както
жните средства. Преди всичко
тогава се вярваше, а зарад ела
е била нужна организация, чибата организация и многото гщ
ято функционалност да бъде на
ясни и иедоизказани
неща в
високо равнище, за да се изпъл
Правилника за присъждане на
ни успешно задачата — навре
септемврийски награди. Че е
така, потвърждава тазгодишно
ме, обстойно и документирано
то присъждане, по-точно иепри
да се разисква и решава върху
съждаие на септемврийски на
дадените предложения.
гради.
След решаването на комисиОт четирите комисии — само
комисията по изобразително из
ята за културна дейност и изокуство и живопис и комисията
бразително изкуство и живопис
за културна дейност можеха да
събрание,
където
заседават, тъ» като имаше пред • на общото
ложения. Докато комисията по
присъствуваха и някои други
литература и стопанска дейност
членове на останалите комисии,
При
не получи предложения,
се разви оживена дискусия. Ма
това трябва да отбетежим (ако
кар че нямаше нужния брой,
изключим миналогодишния кан
дидат за септемврийска награ
за да може на общата комисия
да по изобразително изкуство и
да се приемат решения, отделживопис), че тазгодишните пре
бяха твърде
нгите изказвания
дложения ме дойдоха на време,
което обективно затрудни рабо
интересни и разкриха същест
тата на комисиите. С други дувените причини за конфузното
комиссите трябваше да
ми
положение,
създадено около при
решават в навечерието ма са
мия празник.
съждането ма сгтетемврийските
награди.
ЛИПСА НА ОРГАНИЗАЦИЯ —
Всички членове на комисии
ОСНОВНА ПРЕЧКА
Много повече обаче тази го
дина пролича, че за осъществя

те. които се изказаха потвърди
ха, че Правилникът изобилству

БОСИЛЕГРАДСКО В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА
Босилеградските училища ве
че осем месеци не успяват да се
договорят как да разпределят
средствата за тази учебна годи
на. За целта са проведени редица
събрания, загубено е много вре
ме, но нищо не е решено. И об
щинската скупщина не е била в
състояние да разреши тоя въп
рос.
Причината за това положение
е, че не е намерен критерий, по
който да се рапределят средства
та. Затова се и стигнало дотам,
че учебната година е започнала,
а училищата са останали без
средства.
Парадоксално звучи, че учили
щата не могат да се договорят
и изразяват недоволство при
положение, когато Общинската
образователна общност разпола
га с 300.000 нови динара пове
че от минала година.
И последната сесия на Скуп
щината на общинската образова
телна общност не реши нищо ко
нкретно. Всъщност тя се про
веде в такава атмосфера, в ко
ят° нямаше възможност за ре
шаване, защото пролича не
принципиалност. Това пролича
в разискванията на повечето
директори и представители на
основите училища.
Всеки от
тях отиваше в крайност, когато
застъпваше интересите на свое
то училище. Но тъкмо това доветни и най-обективни мерила
принсе да не сенамерят съотза рапределение на средствата.
На моменти се чуваха закани,
че ще се търси интервенция на
висши органи и др.
При едно такова безкрайно
разискване изнесоха се и много
моменти, които говорят, че ис
канията за заделяне на средс
тва на повечето училище са би
ли крайно нереални. За обоснование на „фактите” взимани
са измислени паралелки, припи
свани са и онези ученици, ко
ито по цяла година не са оти
вали на училище, хонорарните
места са представяни като ре
довни и др- Ясно е, че при та
кова положение няма да са до
статъчно и два пъти по-го леми
средства от разполагаените.
Напоследък повече училища
се залагат ключ за разпределе
ние да бъде сегашният брод на
просветните работници, на кои
то да се определят заплати. То
ва становище най-много застъп
ват онези, които са постигнали
най-слаби успехи според инфор
мацията на Педагогическия за
вод във Враня.
Други се залагат като крите
рий да бъде броят на паралел
ките. Но такова мерило няма да
бъде обективно, защото някои
училища са представили пара6 Страница

лелки,
които
несъществуват.
Има в.ъзможност като критерий
да се вземе броят на ученици
те. Обаче дали при това поло
жение някои училища, които из
разяват мнение, че са недовол
ни от разпределението няма да
закрият някое селско училище?
Още нещо. Досега въз основа

та на нито едно предложение
не е направено изчисление, ко
ето да покаже в какво материа
лно положение поотделно ще
се озоват училищата. А това е
именно пропуск и на общинска
та администрация и на просве
тната общност.
В. В.

БЕЗ КЖШ ИЗПЕНИ
В Босилеградската община
учебните занаятия започнаха на
време. След провеждането на
поправителните изпити, които
се показаха не много успешни,
направеха се известни подго
товки за новата учебна година.
В централните основни учили
ща няма значителни изменения
в създаването на по-добри усло
вия за работа в сравнение с мина
лата учебна година. Така напри
мер горнолисинскоТо училище
ще отпочне обучението в неза
вършената училищна сграда. Т
ва ще създава същите трудно
сти, както и миналата година.
Подобни трудности ще има и бц
стърското училище.
По отношение на материално
то състояние босилеградските
училища ще се намерят в подобро положение в сравнение с
миналата година. Именно, те ще
разполагат с 300.000 нови дина
ра повече средства, които е за
делила републиканската обра
зователна общност.
Кадровият въпрос и занапред
си остава нецялостно разрешен.
Към двадесет преподаватели и
тая година ще провеждат обуче
ние, макар че не притежават
съответни квалификации. Изгле
жда, че тоя въпрос бавно се ре
шава и се чака 1970 година, когато според закона в просветата
не могат да работят неквалифи
цирани лица. Ето защо и тази

нкурси, От които някои били са
мо формални.
Закриване и териториални из
менения на училищата също ня
ма да има. Наистина дълго вре
ме съществуваше дилема дали
да се закрият някои селски учи
лища, където според закона ня
ма достатъчно ученици. Единс
твено е неизвестно какво ще
бъде с училището в Петковска

година са публекувани малко ко
махала в Църнощица.
Няма големи изменения и в ги
единственото сремназията
дно училище в Босилеградско.
Тази година тя ще работи с 14
паралелки и 430 ученика. В пър
ви клас са приети 80 ученика,
от които 22 в есенната приемна
сесия. Няма изменения и в ква
лификационната структура на
преподавателите. Но все пък ти
ще се подобри, защото хонорар
ните часове са намалени с 50

на сто в сравнение с миналата

година.
За всички училища в комуна
та основно, е, че и тази година
остават слабо обзаведени. Особено слаби са кабинетите, които
в сегашните условия играят ре
шаващо значение за качеството
на обучението.
В. В.

Църнощички недоразумения
Вече трета година население
то от най-голямата црънощичка махала Петковци търси да
им се открие училище. И то не
без оправдание. Изтъкват всич
ки необходими условия: съот-'
вествуваща училищна сграда и
необходимо число ученици. Ои
образователната
друга страна
общност обезпечава средства за
заплата на учител.
Защо тогава нямат свое учи
лище?
Петковчани упорито търсят
своето право. За целта са се от
насяли до всички общественополитически организации в ко
муната ,а най-много до общин
ската скупщина. За съжаление
никой досега не даде отговор на
тези хора, без оглед на това да
ли в положителен или отрица
телен смисъл. Сигурно е, че сво
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ето право те биха могли да осъ
ществят и посредством съда, за
щото според закона изпълняват
всички необходими условия за
откриване на училище. Но ето
че са искали въпроса да се разреши на по-мирен начин.
Общинската скупщина се опи
твала няколко пъти да репи;
тоя не така чест спор. И после
дната сесия имаше на дневен
ред и тази задача. Обаче както
и по-рано и тоя път не се стиг
на до задоволяващо решение.
Тенденциозната намеса-на отбор
ниците от Црънощица и Любг\
тите още повече замъгли и уссложни случая. Поради бройни
те противоречия болшинството
отборници нямаха представа за
реалността на иска на петков
чани.
На проведеното събрание на
което присъствуваха над 250 из
биратели отборниците и остана
лите селски активисти създадо
ха атмосфера, в която не беше
възможно да се решава.
Болшинството избиратели са
предварително били убедени, че
ако се в „Петковци” открие учц
лище след година ще се закрие
в „Придол’’. към което принад
лежат повечето
црънощички
махали. Ето защо и гласуването
е било резултат на такава атмо
сфера. При отсъствие на хората
от Петковци, които поради не
доволство напуснаха събрание
то, реши се отново да се открие
училище на „Две реки”. Но то
няма да работи, защото както и
миналата година петковчани ня
ма да изпращат там децата.
.
В. В.

ва с много неточности и неясно
сти. Не е строго определено как
во се подразбира под една или
друга дейност, за която трябва
да се присъди награда, нито са
предвидени възможности, които
да дават простор за действие.
Определянето на срок от една
година е съвсем къс период за
творческа
изява на отделни
творци, някои творят вече го
дини, и безопорно едно такова
ограничаване стеснява кръга на
кандидатите.
От друга страна
пролича и това, че не всички
състави на комисиите са найподходящи. Докато при ком
оията за изобразително изкуство и живопис самите членове
са и кандидати (съвсем сериоз
ни и никой не оспорява това),
то в комисията за литература и
стопанска дейност има членове,
които с пренебрежие или подценение се отнасяткъм това за
дължение.
ИМА ТВОРЦИ И ДЕЙЦИ, КОИ
ТО ЗАСЛУЖАВАТ НАГРАДА
Едно обаче е факт — в редо
вете на българската народност
в Димитровградско има творци
заслужили дейци, които могат
и трябва да бъдат наградени.
Някои от тях постигат забеле
жителни успехи и на общоюгославско равнище, а някои дори
и извън Югославия.
Разбира се, че се чуха и лро-,
тивоположни мнения. Уж кан
дидатите били по-заинтересова
ни за стойността на наградата,
отколкото за самата награда ка
то обществено признание. Ясно е
че едно такова тълкуване говори и за известно съмняване в
стойността и творческите спо
собности на отделни кандидати,
коет-о води към погрешна на
сока.
Ето защо — макар и в не
пълен състав комисията реши
да се даде предложение за попълняне на отделните комисии
с нови членове, предложенията
да се разгледат и в деня на фор
мирането на Царибродската бри
гада и септемврийските награди
да се връчат.
Освен това, единодушно бе
предложението да се внесат из
менения в сегашния правилник,
по-обстойно да се обяснят ня
кои от членовете му и форму
лировката им да бъде по-ясна.
С други думи: Съветът за про
света, а сетне и общинската
скупщина да се застъпят за съ
ществени изменения в правилни
ка, който се оказа непрецизен.
Може би в тази насока може
да помогне Правилникът за сеп
темврийски награди на град Пи
рот, а практиката на пиротчани
да послужи като добър опит и
на димитровградчани.
ЕДНО Е СИГУРНО — НИКАК
НЕ СМЕЕ ДА СЕ ИЗМЕНИ НА
ЗАМИСЪЛА
това имаме
Когато казваме
предвид целите, зарад които бе
основана септемврийската награда. Основен смисъл на тази
акгдия бе да се насърчат дими
тровградските творци и дейци
към по-интензивно творчество
и работа, за да се обогати кул
турната дейност в града, а на
шата народност равноправно да
допринася за обогатяването на
югославско културно
общото
съкровище.
Именно зарад това трябва Да
се намерят начини и форми се
птемврийските награди да се
присъждат и занапред.
Ст. Н.

БРАТСТВО • 13 СЕПТЕМВРИ 1968

ГРИЖИ ЗА СПАСЯВАНЕ
НА ПОГАНОВСКИ МАНАСТИР
Разговор с инж. Мома Митрович.дивектоп
на Завода за защита
иа паметниците на културата в Ниш.
зват група опец^Тсти™ЛТо

На ЕРМа забеЛЯ-

гглггйг - “

гаязяуйггг:

чни работници. Затова м* обърнахме Та "сведения към" инж
Момчило Митрович, директор на Завода за защ™а На култтоотгово"раиеТНИЦИ " НИШ' К0ЙТ° беше любезен Та дадТ следите

Въпрос: Кога и откъде идв.н
почина за провеждане защитна
акция на Погановския манастир?
Отговор: Още през 1966 годи
на упътихме до органите на Ре
публиката списък на най-важ
ните геоложки и исторически
знаменитости в околността на
Ниш, които заслужават отдел
но внимание и се нуждаят от
акутно опазване. Взимайки пред
вид значението на Погановски
манастир, неговата архитектур
на, художествена и историчес
ка стойност, както и незавид
ното състояние, в което той то
гава се намираше. По наше на
стояване от Белград бяха отпу.с
нати 2 милиона стари динари
за слагане начало на предохра
нителните мерки. Тези пари бя
ха използувани за събиране ш'.
основната документация за ма
настира, описване състоянието
му и създаване на предпроект
за бъдещите работи.
Въз основа на нашите из след
вания през 1966 - година напра
вихме заключение, че Поганов
ски манастир се нуждае от спо
шна помощ, защото същсствуваше опасност черквата—да се
струполяса (основите и са силно
окърнени). Затова в проекта по
ставихме две цели: първата.
закрепване
благоустройствено
на черквата и, второ, реставрц
ране първоначалния й вид от
времето на построяването й, ко
гато в тукашните краища са'
владеели Деяновичи.
Според проекта за пълното
осъществяване на поставените
задачи са нужни 38 милиона

стари динари.
Въпрос: В каква степен досе
га успяхте да реализирате при
етата програма?
големите
Отговор: Въпреки
задължения и към други, да
же станали световно известни
обекти (Леленският вир, и пр.),
в Белград имаха разбиране к
за нашите нужди; през 1967 го
дина отпуснаха 5 милиона стари динари за продължаване нз

работата, а през настоящата
1968 година увеличиха на 12 мц
лиона стари динари. Работата
се разгъна на широк фронт и
ние сме доволни от досега пос
тигнатото. Акцията за спася
ването на Погановски манастир
е една от по-сериозните всеки
дневни грижи на Завода.
Трябва веднага да добавим,
че ние очаквахме определена
помощ и от органите на ОС Ди
митровград
не щедра и изключителна, но поне оная, ко
ято законите налагат в такива
случаи. Именно, сългасно закона
общината е била длъжна да учас
твува с 30°/о в разноските, пред
видени в рамките на проектос
метката за опазване на обекта.
Ние знаем, че Димитровградс
ката община не е богата и труд
парични средства
но намира
обаче надявахме се, че тия 30%>
ще партиципира „в натура“ —
чрез организиране на транспорт,
прибавки на строителни мате
риали, даване на груба работна
ръка и под. Докато през 1967 го
дина отговорните от Димитров
град имаха разбиране (дадоха
един камион да прехвърляне на
строителен материал) тази го
дина не получихме отзив. В до
верие, да ви кажа, съществува
републ иканските
възможност
органи да узнаят за положени
ето, да „се разсърдят“ и да бло
кират вече отпуснатите 12 ми
лиона.
Не ще бъде за почуда ако ня
кои отстрани получи впечатле
ние, че съществува индиферен
тност към една от най-сериозни
те културни акции, които се
провеждат в Димитровградско.
Още повече, че ние — повтаряме
— не искаме невъзможното:
не търсиме „сухи пари“ — ние
молим за работна ръка, тран
спорт на строителни материали,
осветление и под. Ние сме убедени, всичките тия вложени
средства ще се възвърнат, когато бъде развит туризма в кот
ловината около манастира, коя-

— Като партиец, аз признавам само
съда на моята партия и ще говоря не
да се защищавам, а — по желанието на
своите другари, които също се отказват
от защита — Ще се опитам да ви обясня
това, което вие не сте разбрали. Прокурорът нарече нашата манифестация под
знамето на социалдемокрацията бунт
против върховната власт и през всичко
то време ни третираше като бунтовници
против царя. Аз трябва да ви заявя, че
за нас самодържавието не в единствена
та верига, която е оковала тялото на
страната, то е само първата и най-бли
зка верига, кодто ние сме длъжни да
разкъсаме от тялото на народа.
Тишината ставаше по-дълбока под
звука на твърдия глас, който сякаш раз
ширяваше стените на залата, Павел ха
то че ли се отдалечаваше някъде настра
на от хората и от това фигурата му из=
пъхваше по-ярко.
Съдиите се размърдаха изтежко и
безпокойно. Дворянският предводител
прошепна нещо на съдията с ленивото ли
це, той кимна с глава и се обърна към
старчето, а в същото време от другата
страна му годореше на ухото болният
съдия- Като се клатеше в креслото иаляво и надясно, старчето каза нещо на
Павел, но гласът му потъна в плавния

_ Ние сме социалисти. Това значи,

че ние сме врагове на частната собственост, която разединява хората, въоръжа
ва ги един против друг, създава непририма вражда на интересите, лъже, като
се мъчи да прикрие или оправдае тази
вражда и развратява всички с лъжа,
лицемерие и злоба. Ние казваме: общество. което третира човека само като
оръдие за своето забогатяване, е против
очовечно, то ни е враждебно, ние не
можем да се примирим с ■ неговия двуличен и фалшив морал, противни ни са
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то е идеална за кампуване, ле
туване и като климатически ку
рорт.
Ще бъде несправедливо ако
не кажем, че много повече съч
увстие намерихме всред уча
щите се и просветните работни
ци в околните селища. Минала
та година ученици от Поганово
с голям ентусиазъм събраха
строителни материали намира
щи се около манастира, с кое
то много ни улесниха при пос
трояването на укрпителния бедем около манастирското имане.
Вие, обаче, питахте каква
част от проекта сме изпъл
нили. В проценти и цифри тру
дно е да се отговори, но резул
татите са осезаеми. Солидният
защитен бедем — повдигнат от
природен необработван матери
ал за да не се наруши природ
е вече гоната обстановка
тов. Наводненията вече не ще
угрозяват храма. Извършихме
и сондажно-дренажни разкопки
във вътрешността на храма,
както и около темелите от вън
шната страна. Със серклажи
закрепихме напуканите стенина кулата и осмотения ку
полен барабан, както и редица
други поправки.
През следващите 2—3 години
предстоят следните по-важни
задачи.- бетониране на темелите на храма, обстойно изслед
ване и консервиране на черко
вната живопис, чиято стойност е огромна.
(Другарят Митрович ни показва третия том на съветска
та „Всеобща история на светоц
ната архитектура“ където е да
дена снимка и описание на По
гановски манастир като типи
чен представител на триконхо
сови постройки от средновеко
вието).
Въпрос: Кажете няколко ДУми за евентуалните открития,
които дадоха досегашните раз
копки?

Погановски манастир
Отговор: Да, обикновено лю
бителите на старините обезате
лно очакват при такива разкоп
ки сензации но тоя път прину
дени оме да ги разочароваме,
Именно установихме, за съжа
ление, че черквата и преди нас
е била прекопавана, обаче ка
кво е намерено тогава ние не
знаем. Единствено успяхме в
югозападната ктиторна страна
— веднага зад входа — да на
мерим останки от гроб, парче
та желязо и под. Нищо не на
мерихме и при разкопките в
двора. Въз основа на това за
сега правим заключение, че
Погановски манастир не е пое
троен въз основите или останките на някоя по-древна кул
турна постройка т. е. той е изцяло замисъл и дело на наши
те балканци. Разбира се, бъде
щите изследвания могат да ви
доизменят това заключение.
(Наша забележка: Иречек,
който през 1883 година посетил
манастира, в своите „Пътувания’’ казва, че в манастирския
двор били намерени римски
монети; дали тези монети са

МАКСИМ ГОРКИ

МАЙКА
(Откъс от едноменния роман)
цинизмът и жестокостта на неговите от
ношения към личността, ние искаме и
ще се борим против всички форми на
физическото и моралното поробване на
човека от такова общество, против всич
ки начини на разпокъсване на човека в
угода на користолюбието. Ние, работни
ците, хората, от труда на които се съз
дава всичко — от гигантските машини
до детските играчки, — сме лишени от
правото да се борим за своето човешко
достойнство, всеки се мъчи и може да ни
обърне на оръдие за постигане свои це
ли, ние искаме сега да имаме толкова сво
бода, че тя да ни даде възможност да
завоюваме след време цялата власт. На
шите лозунги са прости: доду частната,
собственост, всички средства за произвОг
дство — в ръцете на народа, цялата вла
ст — на народа, трудът — задължите
лен за всички. Вие виждате, че ние не
сме бунтовници.
,
Павел се усмихна, бавно поглади ко
сата си с ръка, огънят на сините му очи
пламна по-силно.
— Моля, не-се отклонявайте от делото..
- каза председателят разочаровано и висо
ко. Той се обърна към Павел, гледаше
го, а на майката се стори, че в лявото му
мътно око пламна не добър, алчен огън..
И всички съдии гледаха сина й така,,
като че ли очите им се прилепят към
.неговото лице, впиват се в тялото му.

ламтят за неговата кръв. за да съживят
с нея изтощените си тела. А той, стро
ен, висок, застанал твърдо и здраво, про
тягаше ръка към тях говореше тихо и
ясно:
— Ние сме революционери и ще бъ
дем такива дотогава, докато един само
командуват, а други само работят. Ние
оме против обществото, чиито интереси
ви е заповядано да защищавате като не
примирими негови и наши врагове, и
между нас не може да има мир, докато
ние не победим. Ще победим ние, работ
ниците. Тези, които са ви упълномощили,
съвсем не са така силни, както се стру
ва на тях. Същата тази собственост, за
натрупването и запознаването на която
те жертвуват милиони поробени от тях
хора, същата сила, която им дара власт
над нйс, предизвиква сред тях вражде
бни търкания, разрушава ги физически
и морално. Собствеността изисква твър
де много напрежение за своята защита
и всъщност всички вие, нашите владет
тели, сте по-клети роби от нас — вие
сте поробени духовно, ние — само фи
зически. Вие не можете да се откажете
от гнета на предубежденията и привич
ките, гнет, който духовно ви е умъртвил
— на нас нищо не ни пречи да бъдем
вътрешно свободни: отровите, с които
вие.ни тровите, са по-слаби от тези про-

били заровени тук през римско
време или по-късно, Иречек не
казва).
От запазените следи се ви->
жда, че в недалечно минало а
съществувал трем не само пр
ед входа на черквата .каквото
е днешното предверие, но и от
южната и северната му страна.
Известен интерес предизвиква
и мазето, намиращо се под ма
настирския конак: начина на
неговото построяване и общ вид.
И то ще представлява обект на
нашите бъдещи изселдвания.
Използваме случая още веднаж да заблагодарим на инж.
Митрович действително убеде
ни в думите му, че той и неговите сътрудници водят — как
то то» самия каза — „кърва би
тка за спасяването на манастира’’. Има ли нужда да се до
казва значението на тази битка,
за която бъдещите поколения
могат да бъдат признателни, и
която се нуждае не само от офицална помощ, но от наша
пълна морална и материална
подкрепа.
Сп. С.

тивоотрови, които вие без да искате, вли
вате в нашето съзнание. То расте, то се
развива непрекъснато, все по-бързо се
разгара и увлича след себе си всичко
най-хубаво, всичко, което е духовно зд
раво, даже из вашата среда. Погледнете:
вие вече нямате хора,които биха могли
да се борят идейно за вашата власт, вие
сте употребили вече всички аргументи,
които биха могли да ви предпазят от
натиска на историческата справедливо
ст, вие не можете да създадете нищо
ново в областта на идеите, вие сте ду
ховно безплодни. А нашите идеи рас
тат, те се разгарят все по-ярко, обхващат
народите маси и ги организират на бор
ба за свобода. Съзнанието за великата
роля на работника слива всички работ
ници по света в една душа — вие не мо
жете да задържите този процес на об
нова на живота с нищо друго, освен с
жестокост и цинизъм. Но цинизмът е оче
в-идеи, а жестокостта раздразнява. И
ръцете .които днес ни душат, скоро ще
стиснат другарски нашите ръце. Вашата
енергия е механична, придобита от на
трупването на злато, тя ви обединява в
групи, чиято роля се състои да се ядат
едни други, нашата енергия е живата
сила на все повече растящото съзнание
за солидарност между всички работни
ци. Всичко, което вие правите е престъп
но, защото е насочено към поробване на
хората, нашата работа освобождава све
та от призраците на чудовищата, родени
от вашата лъжа, злоба и алчност, чудо
вища, които са наплашили народа. Вие
откъснахте човека. от живота и го съ
сипахте, социализмът съединява разру
шения от вас свят в единно велико цяло
и — това ще стане!
Павел се спря за секунда и повтори
по-тихо, но с по-голяма сила:
— Това ще стане!
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Корнелнус Агрипа, известен учен
от Х1У век в своите книги смело осъж
дал клерикалците. Той особено подла
гал на критика корупцита, която вла
деела тогава: „Инквизиторът много че
сто налагал парични глоби и по този на
чин взимал логеми пари. Някои не щаст
пици всяка година му плашали глоба,
а ако не я плашали били подлагани на
арести. .. Когато - бях в Италия видях,
че повечето инквизитори забогатяват по
този начин“.
Ловът на магьосници се превърнал
в същинска индустрия. Конфискуваните
имения разделяли съдиите, духовните
лица, джелатите, стражарите, писарите
и т. н. Били възнаграждавани добре и
дърварите, които секли дърва за кла
ди, а и майсторите, които правили бесил
ките. А дърва имало достатъчно.
В най много случаи имота на нака
заната магьосница взимала инквизици
ята. Но и самият крал често пъти взи
мал от тази плячка. По този начин о е
повече било подтиквано нападението на
магьосниците. Често пъти разходите • за
съдебни процеси поглъщали целокупно
то имущество на обвинения, така че за
конфискация не оставало нищо. И из
гарянето станало скъпо. Трябвало да
се плаща да дърва, смола, правене на
стълб, въжета, превоз до губили ето.
Водена била строга сметка всичко да
се плати...
Магьосници от XX пек
За съжаление и днес в средата на
XX век, във всеки германски град има
по няколко магьосници, а във всяко се
ло — по няколко слугини на дявола...
Някои от тях дори и тайно убиват. На
хиляди жени страдат за това. . . Трябва
само да се вслушате в разговора на суе
верни хора, които разискват с каква
строгост да се накаже някоя могьосница! Те съжалвяват, обикновено, че засега
държавата не разрешава единствено из

правното наказание: измъчване и изгар
яне на магьосницата на клада.
Тези думи написал западно ерман-,
кият учен йохаи Крузе, която излязла
през 1951 година под заглавие: „Магьо
сници всред нас“. В нея се разказва за
суеверието в Западна Германия. То изо
бщо по нищо не се резличава от суве
рието в другите страни. И днес хората
вярват в „урочасващи очи“, чародейството“, „нечиста сила“. Над облаците
летят реактивни самолети, а долу, по
земята, и занапред се мотаят магьосни
ци. В някои области в Западна Германия
95 на сто от населението вярва в подоб
ни явления.

НА ЗАПАДА ЦЪФТИ ИНДУСТРИЯТА
4 НА „ЧЕРНАТА МАГИЯ“
Ка'к да се защитим от магьосници?
Как да се освободим от опасността да
не бъдем омагьосгш? По-рамо беше лес
но. Подадеш заявление и магьосницата
заловят и аресуват и изгорят. А сега
трябва да вярвяш в силите си. Ко» да
ти помогне?
Разбира се най-важно е навреме да
се познае магьосницата. Изследването с
игла и вода сега е забранено — и тук
нищо не може да се промени. Затова
магьосницата сега трябва да се оцени
с просто око. Тя има твърде характерни
външни празнаци: гърбава, с набръчкано
лице, крив нос, брадавица па лицето и
др.
Ако магьосницата ви е гости може
те да я познаете по следния начин: по-
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СТЕПЕНУВАНЕ НА СЪЩВИТЕЛНИ

Нц същото заседание става
един височанин и казва:
— У нас е така: когато на
заседанието присъствува ня
кой от общината, ние критикуваме кооперацията, а кога
то присъствува някой от ко
операцията, ние критикуваме
общината.

ОБЯВЛЕНИЕ

ПРОДАВА СЕ
КЪЩА

И МЯСТО

сила, вика на помощ специалист за из
гонване на зли духове. Такива има мно
го.
В Западна Германия такива пре
следвачи на магьосници има към десет
хиляди.
„Култ към дявола има и днес в света"
преди известно време западногерманският журналист Рихард Винер е
разказал на страниците на списание
„Билк ин ди велт“ интересна история.
Преди години, като съвсем млад репортьор, за майтап, тон направил интервю
с „истинска магьосница“. Това интервю
същевременно публикували три големи
вестници.

ВРЪЗКИТЕ
ВАТ

(Следва)

ДЕЙСТВУ

Разсърдил се един оисоча
нин на кондуктора:
— Направил съм 100 мет
ра път, а кондукторът ми
изхвърлил жената от овтобу
са и приел друг.
Забравих да му кажа: ,,Из

винете, и при
има връзки."

кондуктора

— А това е „табула
раса" и представлява
надписите на димитро
вградените улици ...

— 700 м. кв. в Димитровград.
Заедно или поотделно.
Справки: Иван Михайлов,
Димитровград, улица Маршал Тито 146.
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Магьосницата, която Рихард Винай
представил на читателите като Магда,
заявила, че с удоволствие приема поръч
ки от представители на по-висшите ело
еве в обществото.
Пет години след публикуването на ■
това интервю Рихард Винер получавал
много писма от хора, вярваши в магьос
ници.
„Всички те — разказвал Винер _
ми пишеха за желанията и стремежите,
които не могат да се осъществят по оби
кновен начин. „Разбира ли се госпожа
Магда от финансови сделки?“ Аз съм
самичка жена и много бих искала по
неестествен начин да влияя върху стой
ността на акциите — пише една лековер
на жена.
Но в Лондон веднага след Втората
световна война излезла книгата „Чародейството и черната магия“. Авторът на
тази книга бил известният Монтеги Съ-.
мерс, демонолог (специалист за демони).
В своята книга, която може да се
сложи в същия ред с книгите за магьос
ниците, написани през XIV и XVII век,
Съмерс прави сериозен опит да докаже,
че магьосници живеят и между нас.
„Култът към дявола е най-страш
ната сила, която днес действува в све
та“.
„Официален писмен договор с дяво
ла може да се направи и в наше време“.
И всичко това било написано в сре
дата на XX век. Един от претходниците
на Съмерс писал през декември 1882
година във вестник „График“, че в за
падните покрайнини на Англия магьос
ниците се срещат много повече отколкото
на имението на крал Кечвай. Цитира
йки това място Монтеги Съмерс доба
вя: „Макар че беше диване този крал,
във всеки случаи имаше доста здрав
разсъдък, за да може да различава чародейството и да изкорени тази холера“.
Ето, това иска Съмерс! Да се възоб
нови процеса и отново да се изгарят ма
гьосниците. Впрочем той не крие това.
Неговата книга завършва с думите: „Ан
глия ще премахне закона против чародейството. Но тя не може да унищожи
Божествения закон — „магьосниците не
оставяй живи!“

КУРСИВИ

На заседанието на комуни
стите е Каменица един от ра
„ зискващите започна:
ОТ „ДИСКУСИО ЧАРШИАРЕ
— Другарки и другари.
— Имаше само две другар
ки, а другари над 60. . .
/
\
Ако бяха повече, нямаше Да
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му
попречи да каже другари и
ЕЯ
гчпллги
другарки.
Т|

канете я с усмивка да седне на стол
под който да има разтворени ножици.
„Съюзиичката на дявола" няма да сед
не ма този стол, на ще седне па друг, или
изобщо няма да седне. Магьосницата се
бои от кръст като от огън.
Според професор Крузе в областта
Шлезпик-Холщайн има вярване, че ма
гьосницата губи сила ако се набие ху
баво. Понеже съществува законодател
ство — за голямо съжаление на тия хо
ра — ме позволява такава постъпка към
хората, то се прилагат други средства
срещу магьосниците. Употребяват се раз
лични „очаровани“ животни. Ако овца,
свиня или крава заболеят, ако стопа
нинът много ги бие, полива с гореща
вода, тогава магьосницата може всичко
да направи.
По същия начин се постъпва и с
болни деца, за които се счита, че са
омагьосани. По такъв начин в едно село изтезавали едно момиче до смърт.
Когато човек почувствува, че не мо
же сам да излезие накрай с нечистата
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