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XVI ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СКС

ьря-тст!о

ПОЛОЖЕНИЕТО В КОЕТО СЕ
НАМИРАМЕ НЕ ОСТАВЯ НА
СТРАНА НИТО ЕДНА
ТЕКУЩА ЗАРА

Политината на българското ръководство
към македонския въпрос о в дълбока
противоположност с димитровската линия

На XVI заседание на ЦК
на СКС, секретарят на Изпъл
нителния комитет Стеван Доронски изнесе доклад за зада
чите на СКС пред VI конгрес.
Припомняйки, че времето за
потготовките на конгресите на
СЮК и на СКС характеризира
всичкй
настояването на СКС
обществени сили да насочи и
мобилизира към осъществяване на Насоките, стопанската и
обществена реформа и същевременно към собствено преобра
зуване -— Стеван Доронски ка
за, че от влошаването на меж
дународното положение, в ре
зултат на проникването на не
осталинизма, произлизат нови
задачи на Съюза на комунисти
те.' Предстоящите конгреси и
потготовките за тях стават още
разработка
по-значителни за
на по-нататъшната политика
на Съюза на комунистите, за у-*
крепване на идейно-политическото единства и като поттик
за още по-решително провежд
ане на нашата ориентировка.
В доклада си Стеван Дорон
ски между другото каза:
„Патриотичното съзнание на
нашите граждани, така ясно
изразено в този момент, всъщ
ност представлява твърдо ре
шение за единство в отбрана
на независимостта и самостоя
телността на нашата страна. Съю
зът на комунистите е длъжен
това единство на всички пат
риотични сили по-нататък да
укрепва и задълбочава неговия
социалистически смисъл. Осно
ва на единството са чувствата
към дълга за отбрана на страната и нашата обществено-политическа система, която непре
станно трябва да се развива.
Същевременно и ведно с бор
бата за по-нататъшна демокра
тизация на обществото, работа
та върху потготовката за все
народна отбрана изисква от ко
мунистите да бъдат и войници
и бойци отговорни за сигурно
стта на своята страна. Готовнос
тта и способността на трудещи
те се да защищават своята ст
рана, се основава върху пълно
то съгласие на политиката на
самоуправителния
социализъм
с интересите на всички слоеве,
работници ,селяни и интелегенция и всички народи и народ
ности. Това е политическата ос

О/ИЯ

голям митинг В НИШ

каза Велко Влахович на стохилядния митинг в
Ниш. — Интервенцията в Чехословаки я е съпротива
иа историческото развитие на социализма. —
ТЕЗИ ДНИ В ЮГОСЛАВИЯ СЕ РАЗВИВА ОЖИВЕНА
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ЧРЕЗ КОЯТО ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА ЮГОСЛАВИЯ СЕ ЗАПОЗНАВАТ С НАЙ-НОВИТЕ
СЪБИТИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПОЛЕ И СЪС ЗАДАЧИТЕ
ЗА ПО-НАТАТЪШНОТО ОЩЕ ПО-ДИНАМИЧНО РАЗВИТИЕ
НА НАШЕТО САМОУПРАВИТЕЛНО
СОЦИАЛИСТИЧЕСКО
ОБЩЕСТВО, НА ХИЛЯДИ ДОГОВОРИ, МИТИНЗИ И СЪВЕ
ЩАНИЯ ИЗ ЦЯЛАТА СТРАНА ТРУДЕЩИТЕ СЕ НА ЮГО
СЛАВИЯ ЕДИНОДУШНО ИЗРАЗЯВАТ СВОЯТА РЕШИМОСТ
ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА ДРУГАРЯ ТИТО И СЪЮЗА НА
ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУНИСТИ ОЩЕ ПО-САМООТВЕРЖЕНО ДА ИЗГРАЖДАТ НАШ, ЮГОСЛАВСКИ СОЦИАЛИЗЪМ И
ДА СЕ БОРЯТ ЗА МИР И РАВНОПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ ВСИЧКИ СТРАНИ И НАРОДИ В СВЕТА.
На 20 септември т. г. в Ниш се състоя голям ми
тинг по случа^ приемането на 2.000 младежи и девойки в
СЮК. На митинга присъствуваха и младежи от съседни
те общини, както и младежи от Димитровград с учени
ческата музика. Младежите от Димитровград със своите
лозунги на български език „Ние сме с Тито!“, „Българ
ската народност е за мир и социализъм!“ бяха топло приветствувани от гражданите на Ниш.

към вае с няколко думи, девой
ки и младежи, които тези дни
ставате членове на Съюза на
комунистите,
но към всички
младежи, които тук присъствуват.
Вашите чувства — са тъкани
върху необикновена основа —
върху основата на революцио
нна борба и борба за самоупра
вление.
Вие, които стъпвате в редо
вете на комунистите, трябва да
почуствувате, заедно с цялата
младеж, че човешките страда
ния и човешките стремежи
страдат и живеят у вас, че чо
вешките мечти стават ваши, че
вие сте част на
неизмерната
■ човешка борба за по-добро бъ
деще.
Втъкавайте собственото си не
спокойство в борбата за по-на
татъшната победа на социализ
ма. Не се срамувайте от мечти
те и разговорите за временно
неосъществени мечти. Не поз
волете да ви ласкаят. Пред вас
са дните и годините, през кои
то ще почуствувате хубостите
и горчевината на революцион
ната борба. За съжаление, все
- още е далеч деня на празнен
ството на парастоса на старото
общество.
(Следва на 2 стр.)

Говорейки на митинга,
дру
гарят ВЕЛКО ВЛАХОВИЧ изче нашето най-голямо
тъкна,
желание и в мир да изграждаме
Топ подчерта,
нашата страна,
че Югославия провежда поли
тика на добросъседски отноше
ния и че народите — съседи на
че от наша
Югославия знаят,
страна не ги заплашва никакво
опасност. Говорейки за полити
ката, която сега в България се
провежда към Югославия, той
каза:
„Обаче напоследък в НР Бъл
гария се води все по-интензив
на кампания срещу СР Македония и изцяло, която особено е във връзка с военната ин
тервенция срещу ЧССР и наше
то публично порицаване на та
кава постъпка на петте социа
листически страни, получи твъ
рде загрижващи форми. Очевидно е, че не става дума за
„спорно“ интерпетиране на съ
битията и личностите от исто
рическите минало, но за твър
де ясно фурмулирани претен
като
ции към СР Македония,
израз на великобългарската шо
винистическа политика. Мисля,
че не може да има недоразу
мение за това, че интересите и
правата на СР Македония съ
щевременно са неделими-с инте
ресите и правата на цялата югоо
лавска общност. Във връзка с
това искам да изтъкна, че та
кава политика на българско ръ
ководство към така наречения
македонски въпрос е в дълбо
ка противоположност с дими
тровската линия и че тази по
литика нужно ще доживее съ
щата съдба, както и подобни ас
пирации и мерки в неодавнаш
ното минало.

ОСАМНАДЕСЕТО

ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СК НА МАКЕ

ДОНИЯ

Антимакедонската кампания е
официална платформа на българската политика и практика
На 17 септември в Скопие се
състоя 17 заседание на ЦК на
СКМ на който бе прието пред
ложението Петият конгрес на
Съюза на комунистите на Ма
18
кедония да се проведе на
новември т.г. в Скопие.
В уводната реч Бошко Стапковски, между другото говори
за корените на вцликобългарския национализъм и шовини
зъм по отношение аспирациите
към Македония. Станковски обръна внимание на някои не*
ща, които имат особено значе
ние в този момент. Той каза:
се
„Първо, все по-нагледно
потвърждава констатацията из
тъкната от ЦК на СКМ, че про
грамата за така нареченото па
триотическо и национално въз-

НЕ СВАЛЯЙТЕ САМО ПРАХТА ОТ КУЛИТЕ И ЧАРДАЦИ
ТЕ. — СЪЗДАВАЙТЕ И ВИЕ
ИСТОРИЯ..
Обърщайки се към младежи
те и девойки, които сега са ста
нали членове на Съюза иа комунистите, другарят Велко Вла
хович каза:

нова върху която можем и ус
пяваме да провеждаме концеп
циите на всенародна . отбраните
лна война.
Дейността на СК и неговата
изключителна отговорност в та
зи област трябва да допренесе
потготовките и организирането
на трудещите се в това направ
ление да бъдат съставна част
на тяхната редовна активност
и самоуправителна организация
на обществото. Извличането на
потготовките
организацията и
от редовното течение на нещата и извън самоуправлението,
не би било в съгласие нито с ко
нцепциите за всенародна война,
нито със самоуправителната си
Предимството, значени
стема.
ето и смисъла на тази концеп
ция. е именно в това, че тя е
изключително демократическа,
народна, защото почива върху
самоуправлението, самооргакизирането и почина на трудещи
те се".
Спирайки се върху по-ната-.
тъщните задачи на Съюза на
комунистите Стеван Доронски
каза:
„Разчитайки на единната под
. крепа на работническата класа,
на всички трудещи се, народи
и народности. Съюзът на кому
■ нистите е в обективно положе
ние да води решителни акции
в борбата за обществена и сто
панска реформа, въпреки всич
-ки сегашни трудности, въпреки
това че могат да се появят и
нови трудности които няма да
дъдат резултат само на вътрешното развитие, но и на международните събития,
Събранията на комунистите,
на трудещите се в колективите и гражданите изтъкнаха
един факт от безсъмнено зна
чение — че положението в ко
ето се намираме не отлага и не
оставя на страна нито една те
куща задача. Осъществяването
на Насоките и на всички запо
чнати работи в политическата
система и реформата са означе
ни като най-важни задачи. Сю
юзът на комунистите потвърди
своята решителност и способно
ст да се бори с всички пррбле
ми на нашето развитие и успе
шно да ги разрешава“ — каза
Доронски.
Централният комитет на СКС
реши VI конгрес да се проведе
на 21 ноември т.г.

питание на българската мла
деж и българския народ взета
от Централния комитет на Бъ
лгарската комунистическа пар
тия, всъщност е обърната към
Македония и македонското нат

Велко Влахович

ционално минало. Дори и в са
мата България се констатира,

„Искам да се обърна не само
I

I

че през последните месеци кки
жарниците са пълни с - изда
ния, които ог великоб.ъдгарски
позиции „разработват“ македо
нската история като „съставна
част“ на историята на българ
ския народ. По този начин съ
щината и целите на „цатрио.тичното“. възпитание са докрай
разкрити. Не се касае, значи за
това, както беше казано в. про
грамата на нейните творци, ко
да преставят,
ито настояваха
че трябва да се разветли при
носа на българина в история
та и културата на народите, бъ
лгарската младеж да се запоз
нае с историческото, минало на
своя народ, а вниманието
на
към
младежите да се обръне
ония „национални, идеали" към
се стреми българската
които
буржуазия.
Второ, такава ориентировка са
ма по себе си ангажира найвисоките ръководни хора
в
България в антиюгославската
и антимакедонската кампания...
условена от решенията на Цен

(Следва на 2 стр.)
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Нападките срещу Тито са нападки срещу
В УНИСОН С ДЕМОКРАТИ
нашата революция, нашата свобода
ЧНМТЕ ОТНОШЕНИЯ
ПРЕД КОНГРЕСИТЕ В СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ

КАЗА ЦВИЕТИН МИЯТОВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ ИА ЦК ИА
На величанствения митинг пр
ед около 20.000 граждани в Мо
дрича, където тържествено бе
ше ознаменувана 25-годишнинн
та от освобождението на това
градче и формирането на XVI
мюсюлманска народноосвободите
лна ударна бригада говори Цви
етин Миятович, председател на
ЦК на Съюза на комунистите
на Босна и Херцеговина. В ре
чта ой между другото той каза:
„Ние винаги сме били за обе
ктивни, без натрапване, другар
ски разисквания в международ
ното < работническо движение,
к-оето може да бъде само от по
лза. Невъзможно е обаче да се
разисква с ония на които прин
ципите на истината и равнопра
вието нищо не значат. Те не ис
кат така да разискват. Те ис
кат да нареждат, а ние не ис
каме никоп да ни нарежда. За
това е безполезно да ги убеж
даваме, защото разговор с тяхтова е разговор на двама глухи
в мелница. Който иска и който
има очи няма да му е трудно
да види какво влияние има
Съюза на комунистите в Югославия и да ли тоо се занимава
с второетелени неща, дали ня
кой друг води държавната политика на тази страна, а не.
Съюза на комунистите и дру
гаря Тито. Днес повече от кога
то и да е по-рано работничес
ката класа, всички трудещи ое,
югославските народи са сплоте
ни около Съюза на комунисти
те, Централния комитет и своя
Тито. Съюзът на комунистите
е мощна, водеща политическа
и идейна сила на тази страна.
Цялата външна и вътрешна пч
литика на нашата страна е про
никната с програмните начала,
политическата линия, с всестраната дейност на Съюза на ко
мунистите. Такава сила и пре
стиж сред нашия народ Съю
зът на комунистите спечели не
с аргументите на силата, но съа
силата на аргументите, не с раз
махването на фрази за марк-7
сизма — ленинизма, не с заду
шаването на демокрацията и
правата на трудещите се, но
именно следейки и борейки се
за последователен курс на все
по-големи демократически своч
боди, непосредствена социалис
тическа демокрация, за управд
яване от страна на трудещите
се във всички домени на живота.

СК БИХ

Вие вече сте чули, изтъкна
в речта си другаря Миятович,
и това, че в най-ново време
съветския печат открито напа
да и убижда нашия другар Ти
то. Тези нападки ясно показ
ват, че тези хора наистина са
загубили всяко чувство за реа
лност, чувство за морал и от
говорност. Ония, които са дик
тували и писали такива опкску
рни статии като че ли са заб
равили или не искат да знаят
какво значи Тито за всички на
ши народи, какво значи Тито

Велко Влахович в разговор с
то на времето. Бъдете хора на
своето време. Не сваляйте само
прахта от кулите и чардаците.
Създавайте и вие история.
Бъдете открити към всичко
човешко, хумано, а невъзприем
чиви към нечовешкото.
На своя гръб товарите теж
кото революционно бреме — съ
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да.

КАКЪВ СОЦИАЛИЗЪМ
ИСКАМЕ НИЕ
На митинга във Букова Гори
ца, недалеч от Карловац по слу
чай 25-годшшшната от форми
решено на окръжния народноос
вободителен отбор за военния
окръг Карловац говори Мика
Трипало, секретар на ИК на
ЦК на СКХ. Между ..другото
той каза:
„Силата на социалистическа
Югославия не се състои само
в нейната икономическа мощ, в
нейния военен потенциал, в
броя на нейните жители. Сила
та на нашата страна ои състои
и в осъществяването на после
дователна политика на социали
етическо строителство, в осъще
ствяването на концепциите на
социалистическо общество, кое
то се базира върху самоуправ
лението на трудовия човек и
върху хумани отношения между хората.
Ние искаме, каза по-нататък
другаря Трипало, наш гогослав
ски, самоуправителен социали
зъм. Ние искаме социализъм
без лагери за принудителна ра
бота, ние искаме социализъм в
който полицията няма да можг>
да води идеологическа борба,
ние искаме социализъм в който
трудовия човек става активен
фактор на политиката и госпо
дар на резултатите на своя
труд — а не да бъде аполити
чна аморфна маса. Ние искаме
социализъм в който всички хо
ра ще бъдат равноправни, в ко
йто всички нации и народности
ще имат еднакви права. Ние ис
каме социализъм с високо. жиз
нено равнище без полупразни
магазини на стоки за широко

I

потребление. Ние искаме обще
ствен стром в който няма капи
талистическа собственост пад
средствата за производство, в
който няма капиталистически
земеделски стопанства. Ето та
къв социализъм ние искаме, с
успех го изграждаме и сме ро
шени да го защищаваме — каза Мика Трипало.

В настояшин момент, когато
дойдо до масово подмладяване
редовете на Съюза на комуни
стите, трябва да напомним и за
дисциплинарните мерки, с кои
то трябва да се запознае все
ки член чрез самия устав на
Съюза на комунистите. Още по
вече, чс вече съществува из
вестен опит в прилагането на
тези мерки, които не винаги
и навсякъде са били в унисон
е паписанот ов самия устав.
Дисциплинарните мерки
са
от голямо зпачение в осъще
демократичния
ствяването на
на
централизъм и укрепване
акционното единство в Съюза
на комупиститс. Чрез тях оба
че ще се засилва и отговорно
стта и дисциплината само в
случай, ако за предмет имат онези най-отрицателии явления
и хора, които нарушават не са
мо казаното в устава, но и не
говия дух и програмата на Съ
юза на комупиститс. Иначе, дя
сциплипарните мерки може да
имат противположно действие.
и
Дисциплинарните мерки
по-нататък ще останат като ва

ОСЕМНАЕСТО ЗАСЕДАНИЕ
НА ЦК НА СК НА
МАКЕДОНИЯ

(Продължение от 1 стр.-)
тралния комитет на Българска
та комуническата партия, като
официална платформа на бъл
гарската политика и практика.
Трето, докато по-рано българ
ската пропаганда и историогра
фия своето внимание отправя
и
ха към фалшифицирането
присъединението на по-далеч-<
ното историческо минало на ма
кедонския народ, днес те все
повече се обръщат към най-но
вата история на македонския
народ. В българския печат ве
че започват да се явяват ста
тии с които се оспорава злодей
ната роля на българската фа
шистка армия по време на
Втората световна война, отри
ча се нейната роля на окупа
тор със същевремено глорифициране на отечествено-фронтовска армия, която в сегашни
те български оценки получава
характер на „единствена орга
низирана освободителна сила“
в Македония и Югославия, а
покра» това на българското ръ
ководство е добре известно при
какви условия тя се появи на
бойните полета в нашата страна.
Четвърто, в рамките -на така ва поставка на българската по
литика и практика, антиюгоздаване на пълно самоуправиславската и антимакедонската
телно общество. Съзнавайте те
кампания с особен анкцент се
жестта на това бреме и отговор
насочва в нападките срещу ръ
ността пред себе си, пред наро
ководството на Югославия и
дите и пред прогресивните стре
СР Македония.. В сегашния мо
межи на цялото човечество, ко
мент в цяла България всички
партийни и други организации
са мобилизирани за „разясне-,
ние“ на югославските станови
ща към събитията в Чехосло
вакия а отделно по македон
ския национален въпрос...
Участието на българската ар
мия „от името на социализма“
в окупацията на Чехословакия
и оспорването на легитимното
право на Чехите и Словаките
на свободно и от ноикого не
спъвано социалистическо раз
витие, е поучен пример за целите и същността на антиюго• славската и антимакедонската .
кампаня. Тя —- за разлика от
Чехословакия — само отчасти
мени цвета, която покрай „отбраната на социализма“ се явя
ва и в ролята на „отбрана“ на
„националните-права“ на бъл
младежи
гарския народ -е- както не един
път е казано ,-,българският
ето днес повече от всякога женарод няма намерение да се от
лае да свали от себе си част от
казва“.
товара на миналото, което тег
ли назад, което пречи за по
На тези основни цели, като
бърза победа на социализма".
оправдание трябва да им пос
От митинга в Ниш бе изралужи пред своята и чуждестра,
тена телеграма до другаря Тито
на общност от една. страна фал
и ЦК на СЮК.
шифицирането на становища-

РЕЧ М КАКО ШИЛ 0 НИШ
(Продължение от 1 стр.)
Младостта винаги се стреми
да излезе от установения вър
веж на живота, привички, и ис
ка да стъпи по непознати пъти
ща, да почуетвува движение-

за всеки наш човек, като че ли
са забравили и не искат да зна)
ят какво значи Тито в между
народното работническо движо
ние, какво днес значи този чо
век в целия прогресивен миро
любив сбят. Тито е символ но
нашата революция, нашите по
стижония, нашата независимо
ст. Затова нападките срещу Ти
то са нападки срещу нашата
революция .срещу нашите пос
тижения, срещу нашата свобо-

та на Съюза на комунистите
на Македония и югославската
социалистическа общност въоб
ще по македонския национален
въпрос, а от друга страна —
да се оправдае поплавата на
всевъзможни
публикации
и
други акции за доказване, за
„българския характер“ на Ма
кедония и на македонския на
род, да се оправдае окупаторската и злодейска роля на бъл
гарската фашистка армия
на
територията на Югославия
през Втората световна война,
до култ да се издигнат различ
ни ханове и царе, които в сво
ите завоевателни походи разши
рявали границите на България,
да се оправдае ревизията на
оценките, които дадоха най-големите умови на България за
отделни ключови моменти от
българската национална ' исто
рия.
До къде се връви по
този
път показва между другото и
непримиримостта в сегашна Бъ
лгария към нашето изтъкване
ролята на Димитров и негова
та практическа дейност. „Ди
митровският период“ — както
е известно заема значително
място в революционното преобразувание на България.
Но,
не само това. Разкриваяки великобългарския национализъм
и шовинизъм Димитров внася
ше в българската политика вси
чки ония елементи на сътруд
ничество с другите балкански
народи и в тези рамки съвре
менна политика, която' отгова
ряше на българския народ по
националния въпрос на Македо
ния, Позовавйки ее значи на
Димитров,
ние същевременно
наблягаме и върху ония еле
менти, които то» в условията
създадени след Втората свето
вна война, внасяше в българ
ската политика като принос за
приятелство и сътрудничество
между балканските народи, а
преди всичко с народите на Югославия и България. Сега
в
българската пропаганда дори и
неговите становища се показват в крива светлина за да се
„докаже“, че и то« бил на становището, че македонците
са
българи. Покрай това официал
но изказваните становища на
Централният комитет на Бъл
гарската комунистическа партия се изхвърлят от официал
но публикуваните документи
за неговата работа, както що е
случаят с X пленум на ЦК на
БКП
състоял се през август
1946 година, или от 16 пленум
състоял се след
Резолюцията
на Информбюрото.

жно средство за „разчистване
на организацията, обаче поли
тиката за прилагането им тряб
ва все повече да се довежда в
хармония с демократичните от
пошенин в Съюза на комуни
стите, с все по-хуманите отно
шения между членовете му.
Постоянната демократизация в
Съюза иа комунистите изисква,
преди всичко, задълбочване в
отношенията между комунисти
те.
Дисциплипарпите
мерки
трябва да бъдат само крайно
средство, а не посто;лша практика. Акцията трябва да се за
ночие щом се забележат недостатъцитс, а не да се чака те
да се натрупат толкова, че дис
циплинарни мерки да бъдат не,
обходими.
Макар че през миналата го
дина са изключени около 2000
души по-малко, отколкото през
1966 година, характерно е, поч
ти две трети, че изключенията
са нарушавали дисциплината.
С други думи, от всяко трето
наказание — две са били изключение донякъде и затова,
че се провежда курса на енер
гично отстраняване па онези
членове, които с постъпките си
пречат па прогресивния процес
в Съюза иа комунистите.
Според сведения на Контрол
ната комисия, в Съюза на югославските комунисти 48 на
сто от изключените отпадат па
неправдани отсъствия, неплащанс на членски внос и пр.
Същезременно, между изплю
чените 22 па сто са политиче
ски неактивни, докато заради
непридържане към Програмата, политиката и становищата
на СЮК и изразяване на стра
нни схващания са изключени
шест и половина на сто.
Почти половината изключе
ни не са плащали членски внос
или не са идвали редовно на
събрания. Организацията
на
СК по този начин няма да се
освободи от тези, които пречат
на неговата активност и зато
ва трудно може да се приеме,
че това е основната причина за
изключването им.
Острието на дисциплинарни
те мерки трябва, както се счи
та, да се пасочи на друга стра
към членовете, които на
Пи
дело са неактивни, които са
против политиката на Съюза
на комунистите, които личните
си интереси предпочитат пред
интересите на колектива, чиито лични постъпки са антисамо,
управителни. Такива наруше-1
ват престижа на Съюза на ко-.
мунистите, спъват неговата об
ществена акция.
Когато говорим за това тря
бва да повторим, че изключвене
или друга дисциплинарна
мерка в Съюза на комунисти
те ке трябва да бъдат повод за
прилагането и на ДРУГИ нака
зания, КОИТО, ПО КОЙТО II Да е
начин биха могли да представ
ляват дискриминация на чове
ка. Това предупреждение не е
ново, но и в днешната практи
ка е актуално в някои органи
зации и колективи.
ОТ СЪЮЗА НА КОМУНИСТИ
ТЕ

Четирима
изключени
Организацията на Съюза на
комунистите в Комбината за гу
мени изделия продължи да чи
сти редовете си от ония, които
представляват спирачка за. °Р
ганизацията. Преди няколко дни
изключи четирима свои членове.
Покрай това секретариатът из
питва поведението на няколко
членове, които с досегашната
си активност не са оправдали
доверието.
Същевременно активът на това
предприятие от около 50 члена
е предложил 10 За приемане в
Съюза на комунистите.
М. Б.
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ОТ ОБЩИНСКАТА КОНФКРРнт*^ „д- г
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гвдция НА СК В ДИМИТРОВГРАД

Задачите на реформата и Насоките са
интернационалиотинеско задължение
на комунистите в общината

Ч\.

Покра^ Резолюцията на
X заседание на ЦК на СЮК то
ва е крайъгълен камък ва понататъшната политическа дей
ност нр, членовете на общинска
та организация. Такъв извод се
натрапва от оценките за рабо
тата през изтеклия месец и понатъшната ориентировка на Съ
юзр нр комунистите дадени на
Общинската конференция в Д
имитровград, състояла се мина
лата седмица. На конференция
та присъствуваха Светозар По
повия -г Тиле и Димитрие Пие
кович.ъ
,
От деня на окупацията на Че
хослОйакия, на 21 август, в Ди
митровградска община се рази
оживена политическа дейност в
Съюза на комунистите, Социа
листическия съюз. Синдиката,
СъФза на младежта и другите
обществено-политически орга
низации. Според „Информация
та за политическата дейност на
Общинския комйтет и органи
зациите на СКС и непосредстве
ните задачи“, през това време
Общинският комитет проведе
три заседания и една общинска
конференция, а също толкова
и политическия актив. Във вси
чки местни^ организации и ак
тиви са проведени най-малко
по две конференции. Съдбов
ните исторически моменти изи
скваха членовете на Съюза пообстойно да се запрзнаят с Ре
золюцията на X заседание на
Съюза на комунистите, и нен-

Георги Алексов — докладва —
ното значение, не само за запазване сигурността на нашата страна, на и за защита на
в
принципиалните становища
отношенията между социалисти
ческите страни, между велики
те сили и малките миролюбиви,
неразвити и необвързани стра
ни. Сумирайки резултатите от
такава интензивна политическа
работа в Информацията се ка
зва:
На събранията на органи
зациите на Съюза на комунисти
те намери израз пълното поли
тическо единство, което се про
явява в плебисцитното съгласие на комунистите с полити
ката на СЮК.
Комунистите и всички трудещи се от тази община, като числяхци се към българската на
родност разработват Резолюцията на X заседание на ЦК на
СЮК като И дават пълна под
крепа, ясно и недвусмислено се
1а по-нататъшно ук—

По време ва
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Приключи дискусията във връз
ка с конституционните промени
Дискусията за промени на ня
кои конституционни разпоред
би и Тезисите за избирателна
та система на Съюзната скуп
щина се приведе към своя
край., Изпълнителният отбор на
Общинския отбор на ССРН в
Димитровград организира мно
го събрания, на които се про-.
веждаха дискусиси във връзка
с тези промени. Въз основа на
тези разисквания Изпълнител
ния отбор констатира, че учав разискванията,
ствуващите

особено се спряха върху въпро
са за правата на Съюзната ску
пщина и нейните органи.
Бяха приети всички предло
жения освен мнението по въ
проса на бюджета равноправно
да решават всички камари на
относно
Съюзната скупщина,
цялата Съюзна скупщина.
На много събрания се разис
ква върху мандата на народ
ните преставители, за органите
на управлението в трудовите
организации по въпроса за федерацията и републиката, фун
кциите и положението на ав
тономната покрайнина и правото на народностите на свой
език.
Особено внимание бе ооръна
то на Тезисите за избирателната система. Почти всички ра
се
зискващи се застъпват да
направят промени в избирател
ния закон. Всички се застъпиха изборите на ССРН да предлагат кандидати за камарата
на народите. А също така и из
бора на народните представи
тели да се избират в Общин
ските скупщини.
Б. Н.

зненото равнище на трудещите
се, тяхната способност и възможност свободно да решават
за резултатите на своя труд, га
ранция за пълно осъществява
не на демократическите консти
туционни начала.
Разбира се. за разлика от пре
дишната, на тази конференция
като червена нишка се промъ
ква изискването, че всекиднев
На конференцията на местна
ната работа за осъществяване
ната организация в Драинци,
задачите на реформата и На
която бе проведена неодавна в
соките е интернационалистичеприсъствие на члена на Общи
ско задължение на комунисти
нския комитет Милорад Тасич
те в общината в която живее
бяха приети нови членова на
българско население. В сегаш
Съюза на комунистите.
ния момент и трите компоненКомунистите от тази органи
ти представляват неразривно
зация подкрепиха Резолюцията
единство на политическа дей
на X заседание на ЦК на СЮК,
Ц. Мимитров
ност на СЮК.
На конференцията бе конста
Светозар Попович — Тиле
тирано, че организациите на те
репване братството и единство
ГОРНА ЛЮБАТА
#
рена са пристъпили към прие
то на всички народи и народ
мането на младежи в Съюза на
ности на социалистическа Юго
комунистите. Привежда се, че
Славия и изразяват готовност досега са зачленени над 30 мла
та общност прави усилия да ра
Местната общност в с. Горна
за оторана на суверенитета на
ежи и девойки, й че има окоот редките ко
Любата е една от най-дейните боти. Тя е една
нашата страна.
ло 50 молби.
в босилеградската община. Най ято е въвела местно самооблаОощинската конференция из !
за да може правилно и навре
гане за тази година и запланутъкна и бързото реагиране нз менно да бъдат осведомявани и стина и тя недостатъчно задо
вала цялостно да го използва.
волява изискванията, но затова
комунистите и трудещите се по
за да се ОСуети вражеската про
В момента ръководството « е
не са виновни нито избиратели
повод някои осамостени случаи паганда, Конференцията се за
ангажирано в подготовки за по
те,
нито
ръководството
й.
на вражеска пропаганда и дей
стъпи чрез организациите
на
строяване на мост недалече от
Председателят
на
тази
мест
ност, против ония, които се опи
ССРН във всяко село да се оси
общност Стоичко Андонов е училищната сграда. През есен
тват да внесат смут и дезинфо
гури ежедневен печат, особена на
та ще се строят махалски пъ
на
мнение, че главната причи
рмации с цел да намалят бой
в ония села в които средствата
тища, а ако съществува нужда
на
за
бездействието
на
общно
ната готовност в момент на наза осведомяване се твърде ос
и условця ще се строят и дру
стите
е
слабата
им
организацио
рстване на общенародната съкъдни.
ги обекти.
нна и практическа неукрепнапротива против завоеватели от
Напомняйки за тъжния край
Местната общност безспорно
лост. Затова има вина и Об
всички цветове. Че гражданите на 7 юди» конференцията на
ще успее със самооблагането,
щинската
скупщина.
Преди
вси
са схванали необходимостта да бля’га в „Циле“ и „Братство“
защото се дава в пари и работ
чко тя не отделя необходимо
бъдат бдителни говорят случа- да се разгледат причините за
на ръка. Обаче както и на дру
ите от Скървеница и Каменинепоносимите отношения меж- то внимание за укрепването на
гите общности, така и на .тази
ца, села в които гражданите и Ду хората, което твърде зле се тези най-демократични самоуп общност недостигат материални
равителни органи. Например
комунистите са залавяли бежа
отразява върху работата на тесредства за някоя по-обемна ацялата активност на общината
нци от съседната страна и ги
предприятия. Същевременно
кция.
по тоя въпрос се състояла в из
предавали на органите на мили
бе посочено, че в трудовите ор
Но трудностите не са само, в
работка
на
конституция
—
„мо
цията.
ганизации и разните учрежде
това. Няма помещения,, админи
стра“,
която
редом
е
преписваТези и подобни примери из
ния малко е направено за при
страцията не се подрежда ;-на
тъкват необходимостта от пона от местните общности. Изоемането на стажанти, което а
съвременен начин‘и' др. Тези
нататъшно укрепване на поли
помощ,
става и материалнатапоследица на недостатъчна иявления също спъват разгърща
тическото единство на комунидеимакар че за тази цел са заде
нето на по-плодотворна
дейнополитическа
работа
на
бдителността
и
бойната
стите,
лени 700.000 нови динара.
ност.
комунистите.
готовност на всеки гражданин
В. в.
Въпреки това горнолюбатска
чрез засилена политическа бо
М. Б.
рба в разясняването на интернационалистическата политика
СЪВЕЩАНИЕ СЪС СЕКРЕТАРИТЕ НА МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ДИМИТРОВГРАД
на Съюза на комунистите и ра
на безкомпромисна
звиването
носителите на
борба против
смут — остатъци от лагера на
Информбюрото и развластената буржоазия.
От друга страна Общинската
конференция констатира, че из
вънредното международно по
ложение, създало се след окупацията на Чехословакия и
членове организациите решите
емането на младежите и девой
след нея доведоха до това ко
На събранието на секретари
лно ще се освобождават от оките. Мнозина са подали мол
мунистите в тази община да
те на местните организации и
ния членове, които с досегаш
би, една част е приета, но има
позабравят значението на идей
техните отделения на Съюза
ната си работа не зсалужават
още младежи, които могат дос
но-политическата работа за про
на комунистите в Димитровград
да бъдат в редовете на СЮК —
тойно да отговорят на задачите,
веждане задачите на реформабе разгледана дейността на козаключи събранието.
които
се
поставят
пред
СЮК.
и
Насоките.
Именно
зара
мунистите
и
организациите
в
та
М. Б.
Наред с приемането на нови
ди сложността на международграда във връзка с приемането
положение
и
работата
въна активни борци за социалиното
зъм и самоуправление, преди
рху укрепването на отбранитевсичко младежи и девойки, в
лната способност на страната
БЕЛЕЖКА
от съществено значение е еди-:
Съюза на комунистите. Конста
на
нството на мисли и акции
тира се, че във връзка с тази
организациите, активите и на задача досега не е направено
всеки член на СЮК в разви
колкото позволяват обективнитието на самоуправлението, бор
те възможности. Наистина има
бата 'за разпределение според
акции в някои отделения и ме
труда, увеличаване на произво
стни организации, но това още
рания и съвещания, а от от
На конференцията на ССРН
дктелността на труда, въвежда
не задоволява очакваното. Мла
борника нито следа. Казаха,
в Поганово стана дума и за
че Ристо нито един път не
нето на съвременна технология дежта проявява интерес да се за
отборника на Общинската
члени в редовете на СЮК, осо
свикал събрание на избира
в димитровградските индустрискупщина Риста Басов. Ста
телите да обясни на хората
ални предприятия и тн. от кона дума за електрификация
бено сега, когато с окупацията
е то в крайна сметка зависи жи
как тече акцията по електрц .
та, която е в пълния си раз
на Чехословакия и последици
фикация на селото. За едек .
гар и предложиха да отзо
те, които тя предизвика, нарават отборника. На събрание
трификацията Риста внесъл
стна активността в укрепването
само 60 динара вместо 500.
то на актива на Съюза на
А той, казват, е селянин и .
комунистите се чу подобно
на всенародната решимост за
същевременно служещ, член
предложение. На времето хо
отбрана на своята страна.
на СЮК.
рата избрали Ристо за отбор
Младите от народността, кои
— А погледнете Илия. Той
иик мислейки че той ще оп
то със своето ангажиране и ин
равдае тяхното доверие. Слу е един от най-бедните в се
чи се обратното — не доча
лото. Вместо да внесе 500,
терес към всичко което се слу
той внесе 580 динара самооб
каха новите избори, до кои
чва в нашата страна и около
лагане.
то не е ;гака далече, и пред
нея, дават достатъчно доказате
ложеха той да бъде отзован.
Или изтъкват примера на
летва организациите в града и
един син на загинал боец,
Защо?
селата да усвоят техните жела
Електрификацията на По
който в най-критичния мо
ганово е една от най-големи
мент дал на заем на селото
ния.
те акции в общината. Пога- 5.000 динара. Имал човека
В този смисъл се водеха и ра
новчани запретнали ръкави,
доверие в своето село и съсе
зискванията на събранието. Се
ляните си.
разписали самооблагане, са
кретарите приеха задължение
ми започнали да копаят, да
м. В.
секат стълбове, свиквали съб
в най-кратък срок да решат и
формалните въпроси около при
конференцията

В Драинци приети
нови комунисти

Местната общност се активира

Младите от народността доказват еже
дневно привързаността към СЮК

ИЗГУБЕНО ДОВЕРИЕ
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СК И МЛАДЕЖИТЕ

МЛАДИТЕ ЩЕ ОПРАВДАЯТ
ДОВЕРИЕТО
Партийните организации
в
босилеградската община все още не са достатъчно готови за
приемането на младежи и де
войки в Съюза на комунисти
те. Действително някои от тях,
на последните свои събрания са
разисквали и върху тоя въп
рос, но без конкретни предло-1
жения.
Противоположно на това ин
тересът на младите в комуна
та да се запленят в редовете на
СК постоянно се повишава. Те
се вълнуват и искрено радват
на новините,
които пристигат
от всички краища на страната
и
за интереса на младежите
масовото им приемане в СК.
Беседвахме с трима младежи,
които се предложени и наско
ро трябва да станат членове на'
СК.
Васил Такев от неотдавна е
икономист в транстажант
спортното предприятие „Весна
кобила“. Роден е 1946 година и
се числи към онези, за които
обикновено се казва, че още ня
мат своя биография.
— Още като ученик мечтаех
да стана член на Съюза на ко
мунистите. Обаче досега не ми
се удаде такава възможност.
Много пъти съм присъствувал
на събрания на комунисти, на
които съвсем открито се рази
сква и решава. Именно това
най-много ме привличаше да
стана член на СК.
Сега Такев е предложен от
партийния актив в предприяти
ето и наскоро ще получи черве
на книжка. Това не е случай
но, понеже още от първият ден
на идването му в предприятие
то то» прояви интерес за раз
решаването на някои пробле
ми.
— А когато бъдете приети?
— Преди всичко очаквам ед
но голямо задължение. Ако бъ
да приет своята дейност ще на
соча най-много към това да се
запазва и укрепва самоуправителната система на нашето об-
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Васил Такев
щество. Само така ще нарастват
отношения между
хуманните
хората, а с това ще се афирми
ра нашият път на социализма.
— Какво е вашето мнение за
сегашното приемане на младе
жите в Съюза на комунистите?
— Това говори, че доверието
у тях нараства, макар че тря
бваше да дойде още по-рано.
Но от друга страна и доверие
то на младите в Съюза на ко
мунистите получава големи раз
мери. То нарастна особено се
га след събитията в Чехослова
кия, когато единството и принципиалността на нашата Пар
тия се издигна на високо рав
нище.
Мария Стойкович е машино
писка, заета в общината. И тя
е кандидат член на СК. По-рано сама е подавала молба, но
не е била приета. Инак тя е ви
наги била една от най-дейнитс
девойки в младежката органи
зация и в ССРН.
че
— Как обяснявате това,
по-рано не сте били приети в
СК?
— Беше ми отказано под пре
текст, че съм несериозна, пър
гава и пр. Такова мнение съще
ствуваше и за други младежи,
които също желаеха да станат
членове на СК. На мнение съм,
че някои по-стари комунисти
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не се са погрижили да разбе
рат младото поколение. Те иза
мат повърхностно мнение
нас младите.
— С какво ще оправдаете ва
шето зачленяване в СК?
— Най-много с работа. Като
комунист имам воля за още поголема дейност и в колектива
и в обществено-политическите
Ако стана член
организации,
на СК никак не считам, че това
е някакъв си политически ка
питал.
Третият кандидат за приема
не в СК е Даринка Евстратие-

ФОТО-ХРОНИКА

ва. Миналата година тя завър
ши гимназия, а тази следва
философия. В училището е би
ла дейно и добра ученичка. Чло
нувала е в повечето организа
ции.
— Върху какво се основа
ва вашето желание да стаието
член на СК?
— По тоя начин искам да бъ
да една от хилядите девойки,
които ще допринасят за разви
тието на нашето социалистиче
ско
общество и ще създават
по-голямо единство и разбира
телство посредством укрепваме
на демократическите
отноше
ния.
— Какви промени ще донесят младите в Съюза на кому
нистите?
— Преди всичко динамизъм
и свежест. Също така и нови
качества изразени в другар
ство, ентусиазъм и воля за ра
бота. А именно това ще допри
несе за укрепване на нашата
система, провеждането на
формата и Насоките.

*.

*

*

Изводът ни е, че още много
други младежи с честни наме
рения, искреност и идеологиче
ска зрялост трябва да бъдат
приети в Съюза на комунисти
те. Обаче партийните организа
ции в тези исторически момен
ти трябва да отстранят присъ
ствието на неактивност и да се
застъпят за тези цели.
В. Велинов

димитровградска хроника

Във всички организации на СК в Димитровградско през
последните дни кипи оживена политическа дейност. Членовете
на Съюза на комунистите безрезервно подържат Резолюция
та на X заседание на ЦК на СЮК и същевременно' анализи
рат своята работа.

I.

Членовете иа Общинския комитет и политичесншя актив
посетиха всички организации в общината. На снимката (гору)
Димитър Манов говори пред комунистите в Димитровград. Чле
новете на СК от местната организация на заседанието, (Долу).

В Димитровград започна с
ДОБРА РАБОТА — НАГРАДА
кроене. Този тримесечен курс
Главния отбор на Червения
посещават 50 жени и девойки
кръст на СР Сърбия награди
от селата и 12 от града.
кухнята на Основното учили
Трябва да напомним, че же
ще в Долна Девля с 1.000 нови
динара. ,
,д,<в , ните и девойките са твърде за
интересовани за този вид дей
Кухнята е наградена за успа
ност. Макар, че началото на ра
шна работа през миналата уче
ботата на втория курс не бе осо
бна година.
бено пропагирано явиха се кан
КУРС ЗА ГРАЖДАНСКА ЗА
дидати колкото и по време на
ЩИТА
В рамките на мероприятията
първия курс проведен през про
летта.
за гражданска защита тези дни
ИЗКУПУВАНЕ НА СТАРИ ГО
в Комбината за гумени изделия
ВЕДА
бе образувана група от 23 чле
В рамките на мероприятията
на. За тях е организиран десет
за защита на животновъдния)
дневен курс за оказване на пър
фонд в областите пострадали от
ва медицинска помощ.
ПРОЕКТОПРАВИЛНИК ЗА
сушата в СР Сърбия, Съюзната
дирекция за прехрана ще при
СТАЖАНТИ
В Димитровград се констати
стъпи към изкупуване на стари
ра, че трудовите и други орга
говеда и в димитровградска об
щина в която сушата също на
низации бавно работят върху
несе значителни щети.
провеждането на предписания
Изкупуването ще стане в ня
та за приемане на стажанти. За,
колко етапи. В първия етап ще
това говори и факта, че са мал
бъдат изкупунй 250 броя гове
ко на брой организациите в ко
да по значително по-високи це
ито органите на самоуправлени
ни от досегашните. Това меро
ето за озаконили правото на
Сърдечно приветствувани от гражданите на Ниш младежите
организацията да приема мла
приятие до голяма степен ще
от Димитровград пристигат на митинга, на който говори Велко
улесни положението на живот
ди специалисти.
Влахович
новъдите, които досега нямаха
Известна мудност, което е неа
бичайно за тази организация,
възможност да продадат- стари
те говеда.
се прояви и в Комбината за гу
АКЦИЯ НА РИБОЛОВЦИТЕ |11111111111111111111|||1Ш1111ШШ1|1Ш|1Ш11ШШ1Ш111Ш11Ш|||11Ш1||1Ш11Ш1ШМ1ШП11111П|1и11111Ш111Ш1ШШ111Ш111НиШИ
мени изделия. Тази организа
=БЕЛЕЖКА
1
Упрвителният отбор на СдруЦ
ция обаче изготви проектоправилник. С него се предлага на жението на спортните риболо-Е
органите на самоуправлението
оци взе решение от устието на=
§
организацията да приеме 30
Гинска и Лукавашка река до=
Получава се впечатление, чеЦ
Яза да пусне 30 до 40,000 млади! х°Рата от босилеградските
стажанти.
шарани.
|°®ла тРУДно се Решават да се заетите в пощите забравят на=
Да кажем и това, че в цяла
За доставка и транспорт на=абонират
някои вестник или професионалната си дължност, Е
та община най-последователно
заплати.^
шараните ще се необходими око!списание‘ Тук не става въпрос за която получават
се прилагат законопредписанило 4,000 динара. Част от сред-|за незаинтересованост, или пък Може би това е така защото няе
ята в тази област в органа рпствата за тази акция ще задели=търсене нач**ни за незначител- мат достатъчен контрол, а пъке
равлението на Общинската ску
Фонда за подобряване на селс=но пестепе. Причината е друга от упрек глава много не боли.=
пщтина.
Наистина е неприятно, кога-=
кото стопанство при Общинска= и се отнася до пощите, които
КУРС ПО ШИЕНЕ И КРОЕ
то в пощите намерите куичин-Е
та скупщина и самото Сдруже-=ве_изп’ьлняват задачите си.
НЕ
Е
да се получи вестник или ки вестници, които код знае от=
ние.
работа втори курс по шиене и
Еписмо в някое
по-отдалечено кога чакат тук. Такъв е случа!
!село необходимо е да се чака ят и с в-к „Братство", което е
Е по една седмица. Тъкмо толко- засега най-много се разпрострат
=ва време е необходимо разно- нява в босилеградските > селаЛОр
Вече две седмици Босилеград,
на всички онези, които имат тецсвачите на пощата да доставят
баче каква полза от това, кога=
Райчиловци и Радичевци ня-,
левизори и всяка вечер напра-=пратките. Но това не става вито вестникът не се доставя, и-|
мат телевизия.
зно очакват, че ще се яви об-Цнаги лично от тях. Най-често
ли се доставя със закъснение^
Чудно, че никому не е рйз на екрана. Без оглед на вси^ пощенските пратки се дават на
от една седмица, когато вече
известно защо в Босилеград ня чко те плащат такса, както и=дица които са случайни минугуби всяка актуалност. I
ма телевизия. В случая неизве всички други, които нямат тези=Ва,чи в някое село или махала,
Наистина с това не искам дащ
стно е дали причината е до прекъсвания. Оттук е оправ-Щобаче
. _
те не пристигат винаги
подценим трудностите, които и-д
препредавателя, намиращ се не дателно и недоволството, което^д0 оня, които са изпратени Измат селските пощи, но това неЦ
далеч от Босилеград. Това е та съществува в града. Това е раЕненадва, че това положение се
оправдава и безделието им. То-Ц
ка, защото в града няма специ збираемо, защото телевизията е=т0Лерира и никой не подвежда
ва е сериозен въпрос, който бъз
алист, нито пък лице, което да единственото развлечение и сй=под отговорност онези,
които
здава реагиране и недоволствоЗ;
отговаря и да се старае за под едство на непосредствено инфц!^ именно отговорни за това.
сред хората.
>■'
В. В. а
=
рмиране в Босилеград.
държане на препредавателя.
Но като и да е неприятно е
В. П* Ш11111НШШ1||111П||||||||||Н111|||||||||||||||||||||||||||||||||||||]|||||||л|||||||1||| 1111Ц,шип,ш,„11ЦЦ111111Щ111ШШППЛШ11

Небрежност на пощите

Босилеград без телевизия
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^години от осбобожлението на

Споменало се В подкрепа на едно
не повторило се хуманно начинание

През тези' Дни на септември
се навършиха 24 години от око
нчателното освобождение на
Пирот,, Димитровград и Бабуш
ница — последните
отстъпни
точки на неприятеля в граничните области. Като традиционен спомен за дните на освобо
ждение от фашисткото робство
всяка година на 8 септември
в Пирот, а на 20 септември в
Бабушница по този повод
се
организират големи панаири.
Развитието на събитията на
съюзническите фронтове към
края на 1944 година действува
ли благоприятно за бързото ра
звитие и бързия ръст на про
гресивните и отведнъж отпад
налите сили на фашистите.
Подделенията на 22 сръбска
дивизия и Пиротския партиза
нски отряд през август 1944 го
дина контролирали Лужница и
Понишавието. Четническите ча
сти в Запланье са били разби
ти. Под българо-фашистка оПирот,
купация.се намирали
Димитровград и Бабушница и
Звонци, а граничните обекти
са били пазени от паднала ду
хом фашистка войска, неспо
собна и по нататък да подър
жа войнишки ред. В Бяла во-,
да все още се намирало нача-.
лството на лужничка околия,
а около тях последните остан
чет нишки
ки на Нишавския
корпус, и последният българин
Алексанчетнишки главатар
дър Виданович.
Органите на народната власт
и обществено-политическите ор
ганизации вече са били закре
пили и усилено работели за ор
ганизирането на народа и уча
стието им в НОБ. Мобилизира
нето на хора и материални ре->
зерви засилвали единствения
народоосвободителен фронт.
Идването на борци е било ма
сово и от тях са създавани но
ви регуларни части в НОБ. Та■ ка в началото на септември в
село Камбелевци израстнала
(25. сръбска)
Трета пиротска
партизанска бригада, а бързо
след това, кран Пирот, и от хо
ра от крайграничните краища
е формирана 46 сръбска диви-,
зия на НОБ.
В началото на септември 1944
година в Сърбия, през Лужни
ца и Пирот се оттегляли части
те на българо-фашистките оку
пационни войски, напълно де->
морализирани и капитулански
настроени, а изтеглянето им бе
ше угрозено от многобройните
партизански части. Това нака
рало фашисткия комендант на
27 дивизия генерал Козаров да
води преговори с партизаните,
но не искрено, с цел |Да се тръ
гне на обща борба срещу германскития фашизъм, но за да
спечели време за изтегляне на
полковете си от угрозената зо-,
на.
През тези септемврийски дни
на 1944 година между ЦК на
КПЮ и Върховния щаб на
НОБ и ПОЮ от една и Отече-,
ствия фронт на България от
друга страна започнали преговори.
С преговорите били търсени пътища за обединянането на всички сили в Югославия и България за борба
срещу фашистка Германия.
Според този план били пред
видени за разрешаване много
въпроси. които били резултат
от четиригодишната българо-

'
МНИТР
потсъпка към окупи
ян« п И обезпРавени югославрГ
време на преговорите
се наблягало фашистките час
ти при изтегляне да не мина
ват през села, където ограбва
ли населението. Но и покрай по
стигнатото споразумение, фаши
стките войници, по вече четиригодишния си навик, форми
ран под влиянието на фашист
ката идеология, забрявали на
дадените обещания,
отбивали
се в села и градове и ограбва
ли всичко каквото им паднело,
Затова в очакване на политически преврат в България, често имало и въоръжени стъл
кновения. Така 7 септември щ<^
остане в съзнанието на лужни
чани зверствата на български
те фашистки войници, ' които
били нападнати от партизански
те части. Най-много страдало
село Горчинци.
Пътят през Лужница бил задръстен от окупаторски
войски, които с камиони се изтег
ляли към Пирот. В Бабушнйца бивакувал един полк с ща®а,„в сгРаДата на бившето око
лийско управление.
Партизаните тогава държели
почти всички лужнишки села,
дори и Драгинац, намиращо се
в близо до Бабушница. Други
партизански части превзели ни
шавските села, а техния щаб
бил в Петровац. Крайните ре
зултати от няколкодневните
преговори били задоволителни,
В присъствието на окупаторски части партизаните на 8 сеп
тември влезли в Бабушница,
Пирот и Димитровград. Следва
щите три дни в тези места, ос
вен пъртизаните, присусъству-,
вали и окупаторски войски, о-1
чаквайки решение като такива,
под
ръководството на Отече
ствения фронт на България да
се приобщят към Народноосвободителната войска на Югосла
вия в борбата срещу германци
те. И наистина, този историче
ски час дошъл. Части на бълга
реката армия тръгнали на за
пад и 'в последните дни на вой
ната, заедно с НОВЮ, подпо
могнали за унищожаването на
германо-фашистката напаст, а
с това избрисали срама от ли
цето на българския народ, кой
то му нанесла реакционната фг*
шистката Борисова клика. Де-<
вети септември 1944 беше съ
дбоносен за България. На то
зи ден българския народ свали
фашистката власт и тръгна в
нов живот.
От затворите, концлагерите
и от принудителен труд бяха
освободени много хора. От из
интернация
се
и
гнание
върнаха към 5 000 душщ които
с трепет очакваха за оконча
телно освобождение и изграж
дане на страната.
Една група политически осъ
дени хора от Лужница на връ
щане от България била въоръ
жена от българските партиза-»
ни. Връщайки се в родината
си, на железопътната гара в
Драгоман, преглеждали влака,
който идвал от Югославия за
България. Във влака намерили
някои военни престъпници, ко
ито бягали от народния съд в
Лужница. Между тях бил
и
Стоян Янковйч, циганин преда
тел от Камбелевци, шпионин и
сътрудник на фашистката по'■>

Чии са овощните градини?
Училищните дворове на пове
чето босилеградски училища
приличат на овощни градини
—' пълни с ябълки и крушки.
Това е хубаво за училищата, за
щото ги красят, а в едно дона
сят полза. Не рядко в двора на
едно училище могат да се на
берат и над 3.000 килограма
круши и ябълки. Обикновен
тези овощия събират ученици
те, а в повечето случаи полз
ват ги учителите. Това наис
тина не е особена грешка, но
все пак става въпрос дали учи
телите имат право на това. Тук
се касае за обществено имуще

ство, което като такова би тря
бвало да се ползва за училищ
ни цели. *
В случая с продажбата на те
зи овощия биха могли да се,
обезпечат значителни материал
лни средства, необходими на училищата. Излишно е да гово
рим от каква полза биха били
тези средства, за обзавеждане
на училищата в комуната.
■Безспорно това би било съвсе
правилно, защото учителите за
своято работа получават запла
ти.
В. В.

лиция. Политическите, затвор
ници, като патриоти, се опита
ли да върнат Янковйч и да го
дадат на отговорност зарад зве
рствата му в Лужнишкия край.
Понеже дал съпротива, боейки
се от отговорност, тоа бил убит
на място.
Осъждайки постъпките на на
родните неприятели, в течение
на четиригодишната борба, на
всички събрания, • и тайни и пу
блични, партизаните говорили:
— Не е далеч деня на освобо
ждението когато ще се запита
ме кон какво е правил и за ко
го се е борил? За военните пре
стъпници и народните неприя
тели няма да има дупка, в ко
ято могат да се скрият, за да
избегнат отговорността за пре
дателство и зверствата пред ли
цето на народа, изтъкваха аги
таторите на Народоосвободител
ната борба.
И наистина, мнозина престъп
ници и злодеи, които сътрудни
чеха с окупатора бяха подве
дени под отговорност и строго
наказани. На подсъдимата ска
мейка първи се намериха ко
мендантите на 25 и 50 българофашистки полкове полковник
Александър Манов и подполко
вкик Филип Тутуманов с още
неколцина фашистки офицери
и други злодеи, които сееха ужас и смърт и които много ма
йки в Лужница завиха в чер
но. Заедно с тях беше възбу
дено дело и срещу народните
четническите копредатели
менданти — Александър Виданович, Душан Петрович, Мирко Чиркович, както и насилни
ците Люба Анжелкович и Милорад Младенович — Раде с още неколцина злосторници.
Пишейки за септемврийските
събития през 1944 година, си
спомняме за тежките дни на От>
купацията и страданията, но и
за славните народни победи в
НОВЮ. Когато споменаваме на
родните неприятели, искаме да
хвърлим проклетия върху ви
новниците. за всички злини, ка
кто р .миналото, така и, върху
евентуалните в бъдеще.
Ггора Златкович

Всяка година по мазетата, та
ваните, полиците хиляди и хи
ляди учебници пропадат. Ма
кар плозвани само една година
тези учебници сетне се захвър
лят и оставят на прахта. Мно
го рядко по-младият ползва
учебниците на по-стария, сега
шните генерации на предишни
те. По този начин всяка година
семейният бюджет излишно се
обременява, а в страната се из,
разходват стотици милиона ди
нара.
От друга страна, зарад липса
на парични средства всяка го
дина голям брой ученици оста
дица. на това се явява и поват без учебници, а като после
слаб резултат в учебно-възпиБезплатното школуване на де
тателната работа,
цата е общоюгославски цел.
Но обществото дълго няма да
бъде в състояние да осигури
безплатни учебници на всеки
ученик. А да не говорим за дру
гите учебни пособия и помагала.
Имайки предвид всички тези
факти, републиканският отбор
на синдикатите в обществените
отрасли съвместно с републиканския секретариат за образо
вание и култура, републикансо б р аз ователна
ката
общност, завода за основно об
разование, организацията на Чо
рвения кръст и педагогическия
печат „Просветни преглед организират акция за събиране,
пазене и ползване на старите
учебници.
Ясно е, че съвместната акция
на у еници, родители, препода
ватели за събиране на веднаж
използваните учебници, в течние само на една година може
да забележи особен резултат:
А в течение на повече години
едва ли няма изцяло Да задо
воли нуждите и на всеки уче
ник да осигури безплатни учеб
ници.
Тъй като учениците досега
знаеха, че учебникът му след
нег оням ада бъде ползан не
се грижех аза естетическия му
вид. Оттук лошо постъпване и
с други книги, а накрая и към
общественото имущество.

Ето защо, организаторите на
тази акция са се обърнали до
всички преподаватели и самоу
правителни органи да разжснят въвпитателната цел на ак
цията,- материалната п изгода и
финансов ефект. Съвместно ро
дители, ученици и учители тр
ябва да създадат такива тела,
турят известен брой безплатни
които още тази година • ще оси
учебници. Това обаче възлага
пред учителите
да не търсят нови учебници на ученици
те, ако старите коренно не се
различават от новите, а пред
учениците — да предадат ония
учебници ,които не ползват, ка
то същевременно пазят тазго
дишните по-добре. . За успеха
на тази хуманна и полезна ак
ция не по-малка роля имат и
родителите, защото в идните
години именно те ще се улеснят.
Учителският съвет при основ
ното училище в Димитровград
на свои заседания вече разисква върху тази акция и реши
да и даде широка подкрепа.
Оформена е училищна коми
сия, начело с Милисав Стоянов,
преподавател по история, устроени са повече разговори с
учиници и техните родители и
като заключение, се прие: да се
съберат и разделят безплатно
старите учебници- на по-бедните ученици. В края на година
та също ще се съберат учебниците ,като според определен
план се разделят между учени
ците.
За да се провежда тази ак
ция планово и успешно във вси
чки наши училища би било ну
жно да се заинтересуват компетентните органи на общинс
кия съвет за просвета, образо
вателната общност, както и Со
калните организации, Само с
циалистическият съюз и синди
общи сили, сплотеност и огани
зираност може да се разгърне
широко акция и Димитровгра
дско зачисли между първите,
които акцията приеха -като
своя.
Кирил Трайков
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СПЛОТЕНОСТТА
УСЛОВИЕ ЗА УСПЕХ
За разлика от преди две —
три години, когато горнолюбат
ският учителски колектив в
своята междусобна нетърпеливост и разделеност представля
ваше труден проблем за реша
ване, сега положението се мени.
Дългогодишните ежби изчезват
и с това се създават условия за
работа и постигане на по-добър
резултат.
Благодарение на тези положетелни тенденции миналогоди
шните резултати на това учи
лище се били добри. По-точно
според осъществения успех учи
лището е било на второ място
в общината. Това е значително
признание и за учителския ко
лектив, който е намерил сили
да премахне много отрицателни
и явления, съществуващи до
преди в много остра форма.
Ако се прибави към това, че
за тази учебна година са нап
равени солидни подготовки то ■
гава е ясно, че условията за ра
бота тая година- са сравиитсл ;
но по-задоволяващи.
Преди всичко, колективът
прави усилия напълно да се ос
пособи училищната сграда за
успешно прбвеждайе на обуче
нието. В тойа се успява. Тазц
' оспособени
година
са ’
а
наско-.
помещения',
10
собени Ю помещения, а наско
ро ще бъде завършена физкул
турна зала и още няколко по
мещения предназначени за ка
бинете. Преди това в училищ
ето е доведена вода от делечина

от около 1.500 метра

Каред с това правят се подго
товки и за по-заселено органи
зиране на извънучилищната
дейност чрез кръжци, секции
и др. За целта са ангажирани
повечето учители, които показ
ват воля и интерес за работа.
Макар, че материалните въз-,
можности на училището са ск
ромни то успява да задели из->
вестни средства за попълва
не на училищната библиотека,

кабинетите и нагледните сред
ства. Тази дни са прибавени на
ви книги и в момента училище
то разполага с 1.000 книги раз
личен жанр.
Въпреки тези успехи на учи
лището предстои още работа,
за да се то обзаведе и изкоре
нят и последните недоразуме
ния съществуващи сред отдел
ни учители.
В. В.
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В СКОРО ВРЕМЕ ЩЕ ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ

ИСТОРИЯ НА МАКЕДОНСКИЯ НАРОД
ПОД РЕДАКЦИЯТА НА МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ, АКАДЕМИК ДИМИТЪР МИТРЕВ, ЛЮБЕН ЛАЛЕ, ДАН
ЧО ЗОГРАФСКИ, ХРИСТО ПОЛЯНСКИ, д-р ИВАН КАТРАНДЖИЕВ и академик блаже конески.
РАБОТАТА върху историята на македонския народ
вече приключва. До края на годината ще излезе тази
полезна книга, предстаояваща значителен принос към
нашата и световната историография, като първа исто
рия на един народ, който от преди четвърт столетие
има свободна държава в границите на СФРЮ. Ще
излезе труд, върху който работиха около 40 автори,
а в окончателна редакция бе редактиран целия текст
от 7 редактори-историци и 2 секретари, заслужава
внимание на цялата ни общественост. По този повод
се обърнахме към академик МИХАИЛО АПОСТО
ЛСКИ, председател на редакционната колегия, кой
то даде следното изявление за в. „Братство' :

I

ПО ВЪПРОСИТЕ НА УЧЕБНОТО ДЕЛО

ЗАРАВНОПРАВНО ИЗУЧАВАНЕ
НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ЕЗИЦИ
Въпросът за изучаване на чу
ждестранните езици в основни
те и средни училища отново
стана актуален. След препоръ
ката на Секретариата за образо
вание в републиката от преди
няколко години, с която препо
ръка до 1970 година в обучени
ето трябваше да се въведат РУ
ски и английски езици, като
най-перспективни, през месец
юни т.г. последва нова прело-?
ръка. С нея Заводът за основ
но образование въз основа на
препоръка на просветно-култу
рната камара в СРС предлага
мерки за провеждане принципа
па равномерна застъпенос-г на
чужестранните езици, като со
почне от учебната 1988/69 го
дина т.е. от тази учебна година.
Не по-другояче постъпиха и
училищата в Димитровградско.
Почти всички основни, та до
ри и гимназията, вместо френ
ски и германски езици въведо
ха руски език. Гимназията оба
че въведе руски, но запази и
останалите езици.

рки на Завода за основно обра
зоваиие трябва да се прилагат
на практика, заинтересувахме се
какво е сегашното положение
и има ли възможност тези ме
рки да се приложат на практн
ка.
Веднага да кажем, че дими
тровградското основно училище
„Моша Пияде“ е направило ПЪ|>
вата сериозна крачка в това
отношение. От общо записани
134 души — 39 са се определи
те ученици в петите класове
ли за френски език. С оглед на
това, че това е първа година,
когато отново се връщаме къч
по-широк избор на чужестранн
езици, успехът е налице. Но да
ли тоя брой не можеше да бъде
и по-голям? Дали напълно съо
тветствува на желанията на
учениците, дали преди това
достатъчно бе разгъната р..^
яснителна акция, като при то
ва се изтъкне ползата от изу
чаване на френски и други чу
ждестранни езици и дали роди
дители и ученици са убедени,

тки части. Освен тези частявя„ИСТОРИЯТА на македон
ват се и други неприятелски
ския народ има три тома. Пър
части — балисти, организирани
вият том, в уводната си част,
от немци, италиани, контрачеобхваща предисторическмя пе
ти — организирани от българ
риод и античния период както
ските фашисти и четници орга
и периода от идването ма Сла
вяните до 18 столетие включи
низирани от страна на великославяните
телно. Борбите на
Михаил Апостолски
сръбската реакция. Тези гру
през този период са обработе
пи
са
били
малки
защото
не
мо
ни на територията на Македо
тории тук ще бъдат изправегли да намерят подкрепа всред
ния и владичеството на визан
пги.
тийските сръбски и български
населението.
:
царе, както и Самуиловото цар
Ние имахме огромни трудно
'
В трите тома на Историята
ство.
сти, защото македонския народ
на македонския народ в общиПървият том обхваща и пе
има своя държава от 1944 го
черти е засегната културната
риода на турското владичество
дина затова не сме имали въз
от битката на Марица, даден е
история на македонския народ,
можност да обработим всички
увод на турското владичество и
която дава основни понятия на
борбите на македонския народ
исторически материали за нея.
читателите,
а
за
нейното
проуч
за неговото самозапазване.
Следващия труд на историците
ване
нужни
са
отделни
стуВТОРИЯТ ТОМ обхваща пе
на
Македония е устремен към
риода от XIX век до до 1918
дии.
нови извори, които ще разтъл
година. В него се обработва въз
Историята засега и допирни
раждането на македонския на
куват още по-добре някои, заб
точки с останалите народи ко
род, борбата му за черковна са
луждення и погрешни инфор
му
ито
живеят
в
Македония
—
мостоятелност, дейността
мации в досегашните истории
на пропагандното и културното
власи, албанския народ и дрна
някои народи особено на съ
поле, с Илинденското въстание
за
Отговаряйки на въпроса
Гимназията в Димитровград
и въоръжената му борба; съз
седните.
значението
на
историята
на
ма
даване на Македонската рево
От цялата тази преориентироЕ
се все едно е кон език ще се из
Книгата е под печат и надя
кедонския народ другаря Апо
люционна организация, подгота
учава и че няма „леки“ и „тру
ка най-много са засегнати пра
вам се, че ще излезе до края
столски каза:
вка за въоръжена борба и из
дни“ езици, ако се редовно и
подавателите по чуждестранни
бухването на Илинденското въ
на македонския на декември пред нашата об
Историята
са въпроси.
езици. Ония, които бяха завър
съзнателно учи
стание.
щественост. Към историята ка шили френски език, например
народ, която се явява за пръв
на които не може изцяло да
Обработени са и въстанията
отговорим. Действително- в дито приложения се намират ня
трябваше да преподават сръб
път няма да може да даде пъл
в Разловачко, Кресленско, Гор
ски или руски език. Същата митровградското основно учили
колко карти и около 30 фото
но обяснение по всички въпро
ноджумайско и др.
ще са водени разговори между
участ имаха и преподавателите,
В този том са обработени и
графии.“
си, но известни заблуда и пог
родители и учители по тоя вън
завършили някой друг език.
войните от 1912—1918 година,
решни информации в други ис
Б. Николов
рос и тук може би трябва дп.
Днес, когато предложените ме
отделна
представяват
които
бъдем доволни.
трагедия за македонския на
Но какво е положение в оста
род. През тези войни Македо-1
НО МЕРИДИАНИТЕ НА ЕДНА САМОКРИТИКА
налите училища?
ния била опустошена и разде-1
Както се осведомихме в рай
лена между три балкански дър
онните основни училища на ко
жави.
муната понастоящем се изуча ТРЕТИЯТ ТОМ обхваща пе
чава само руски език. .Условия
риод от 1918 година до 1945 го
за изучаване на два езика изо
дина. Тук са обработени съби
бщо не съществат, тъ« като п
тията между двете световни во
бе зтова тези училища имат
Изглежда, че съветът за про
в природно - математическата
Само тези два аргумента бийни и борбата на македонския
малък брой ученици, а раздел
света на общинската скупщина
група в класовете на българ
ха били убедителна причина,
народ срещу денционализирав Димитровград, давайки ини
че всички директори да дойдат янето им в обще по-малки кла
ски език, се осъществява
на
щата политика, която водеха
циатива за среща на директо
сърбохърватски език. В оста
до единствено заключение — сове е почти немислимо. Един
балканските режими. Обработе
ствено, както се изказаха в слу
рите от всички училища в ко
налите основни училища цяло->
че е време да се прекъсне прак
ни са становищата на комуни
муната е имал предвид в край
жбата по учебното дело прч
то обучение е на български етика на осамотеност на учили
стическите партии на балкан
общинската скупщина, е допу
на сметка да се прекъсне досе
зик. Зарад това децата се нами
щата и открият пътища за пря
ските народи и тяхната борба
гашната практика на „осамотерат в неравноправно положе
ко сътрудничество във всички стимо някои училища да изу
против собствената буржоазия,
на“ дейност на училищата в ра
ние, когато трябва да продъл
видове като се почне от по-че чават руски, а други френски,
която е била в полза на макейона, като бих прибавил и коно никак два езика същевре
жат школуването си. Няма да
сти съвещания на директорите,
донския народ.
регирането на известни разби
менно.
издирваме причините, които осътрудничество на специалисти
Отделно място заема дейнорания за самоуправлението в. правдават такава неуеднакве- те, конференция на просветни
Да се спрем и върху броя на
стта на ВМРО (обединена), коучилищата в района на кому
ност. Ще изтъкнем заключение,
те работници във връзка съо учителите, завършили един или
ято все пак не успя да органи
ната. Всъщност, самата среща
че проблема на двуезичност, и
съществените проблеми на въз друг чужестранен език.
зира македонски народ на бор
показа колко е оправдателна и
В основните училища, ако и >
всички други, които произлипитателно-педагогическата дей
ба, а това успя комунистическа
нициативата в тази насока, оключим димитровградското ос
зат от него, внимателно да се
ност с цел обмен на опит и мне
та партия. В разглеждането на
ще повече, те твърде остри кри
проучат и вземат препоръки за
ния в начина на педагогическо новно училище, където има двп
този проблем — кпю е има
всички училища на територия
-методическата дейност, даване ма преподаватели за руски и ела най-последователно становц тики бяха отправени по адрес
досегашната практика, коя
та. Сътрудничество в тази на
на помощ от страна на по-доб дин. за френски език, за оста 
ще- по македонския въпрос и на
то в по-нататъшните условия
налите пет от -нужните петима
сока досега не е имало.
рите на по-слабите. Всъщност,
това е дало най-добри резултана развитие на учебното дело
Особенр се забелязва явление
преподаватели двама са специа
касае се за развитие на обща
тив създаването на СР Макестана не само невъзможна и
то на неуеднаквен критерий
листи — в Долна Невля и Сми
отговорност
за
успеха
на
учи
дония.
пречка в осъществяването за
ловци. Интересно е, че в Каме 
при оценяване на учениците, а
лищата в целия район на общи
Периодът на Народоосвободи дачите на учебното дело като
ница например има специалист
телната борба е отделна тема и цяло и самоуправлението в не-? това значи, неуеднаквеност и
ната.
на обучението, нееднаква орга
че по френски език, а все пак се
върх на борбата на македонОще нещо стана ясно
го.
изучава руски език. Може бц
низираност и ефикасност на упри общината трябва да се наз
ския народ за освобождение и
Ако досега едва можеше да
чбено-възпитателния
процес,
тук да се приложи, онова, -.ко
от този дял на историята мо
начи
лице,
което
да
изпълнява
се говори за съдействие между
материална осигуреност на учи
же да се вида против кои си
предвидения специалистко-пе- ето чухме в службата по учео
основните
училища
й
между
лища и т.н. Характерен е при
ното дело — отделни училипм
ли е трябвало да се бори македагогически надзор. Понеже то
тях и гимназията, тогава тоя мерът на ученик, който в ди
зи орган ще има възможност да изучават френски, а отдел
донския народ и кои са били съ
договор
на
-Директорите,
доколмитровградско училище полу
ни руски език т.е. дали учили
да се ангажира върху органи
юзници на тези неприятелски
кото получи значение на същи
чил свидетелство със седем ела зирането и развитието на раз
щето има един или друг специсили.
е
нски договор, трябва да ..се вне би бележки,
а след няколко
алист.
По време на Народоосвободи
лични
форми
на
сътрудниче
се в летописа на Димитровграддни само ново свидетелство Ц
Най-незавидно положение отелната борба Македония бе оство,
а
при
това
да
не
се
нару
значителен друго училище за същия клас
ска община като
баче е в гимназията. Тук нмп
купирана от италиански, немшат
самоуправителните
права
момент само по това, че една от и то с много добър успех. То
двама специалисти по френски
на нито едно училище.
ски и български войски и усрицателна практика се подло
ва значи, че по отношение на
език, а нито един за руски. Без
български държавен
Изглежда,
че
това
съвещание
тановен
жи на достатъчно сериозна кри знанията, тяхната подготвеност
оглед на това — руски език из>
Това бяха основните
апарат.
показа, че принципите на само
тика,
която
не
допуска
предоза виош степен на общо или те
сили, против които се бори ма
управление в някои училища е чават 280 ученика, френски 41),
мисляне в онова, което занап
хнуческо образование, ученици
а немски осем ученика. Какедонския народ, а тези сили
разбран механически, а не тво
ред
трябва
да
се
изпълни.
те от различни училища не са
са били силни. През периода
кто с евижда тук трябва да на
рчески. Именно, разбиранието,
Какво
констатираха
директо
ни приблизително еднакви.
на 1941—1943 година неприятел
че всеки е паша на своето, нц стъпят известни изменения п
рите?
Най-показателно за това говоските сили са имали 120 000 вой
съотвествува на съществените полза -на френски език. Обаче
рят приемните изпити в гимна
В основните училища еднак
било би погрешно аюо при това
ници и полицаи, а през 1944 го
нужди и творческите инициати не се чуе мнението и желание
зията. Завършилите ученици о
во
не
се
реализира
учебно-въз'
число
се
увеличило
дина това
ви и на колективите, и на от
то на учениците, понеже всяка
сновно образование на приемни
питателната програма. В дими
с немски дивиизии след капи*)
те изпити показват такова раз
административна крачка би пр
делните преподаватели в тях.
тровградското училище, напри
тулацията на Италия и довежнообразие на знания, че проедизвикали лоши последствия.
От. »*■
мер, обучението по предметите
сто тревожи.
М. Б.
дане на нови българо-фашис-

ПРАКТИКАТА КОРЕГИРА РАЗБИРАНИЯТА

I Сгрмяц»

БРАТСТВО • 20 СЕПТЕМВРИ 1008
Е

В ПРАГА ОТ 7 ДО 13 АВГУСТ 1968 год.

въстания, то ще получим ком
плектна представа за ненаучно
.то (те. националистическо и шо
винистическо) отношение на
българските слависти към ма
кедонската нация, към нейния
език, нейната литература и ис•гори.я Такова отношение на
някои български слависти към
Македония, а е това и към Югославия като цяло, конгрес
ната общественост отчете като
след доклада на 3. Урбан (Че„черно петно“ в работата на
хословакия), посветен на срав
нителното проучване на южно- Конгреса, а инициаторите полу
славянските литератури. Там

ШЕСТИ МЕЖДУНАРОДЕН
КОНГРЕС НА СЛАВИСТИ
Заради воената намеса на пе
тте държави от Варшавския до
говор, която последва почти не
посредствено след завършване
на Славистичния конгрес, зара
ди интервенцията, щ0 развъл
нува целия свят, не бях в със
тояние да
осведомя
читателите
за
състоялия
се
конгрес на славистите от цял
свят, на който този път възро
дената Чехословакия бе дома
кин и който беше открит на 7
август в голямата зала на Сме
тана, на площада на Републи
ката, в присъствие на повече
от хиляда гости-слависти от ра
злични страни и видни предс
тавители на чехословашкия на
учен, културен и политически
живот (между другото: на тър
жественото откриване при със
тващият Цисарж бе посрещ
нат с небивали овации!). На Ко
нгреса присъствуваха делега
ции от следните страни: Авст
ралия, Белгия, България, ЧССР,
Дания, Финландия, Франция,
Холандия, Италия, Израел, Югославия, Канада, Унгария, ГДР,
ГФР, Норвегия, Нови Зеланд,
Австралия, Полша, Румъния,
СССР, САЩ, Швеция, Швейца
рия, Велико-Британия. Присъст
вието на толкова делегати от
славиянски и неславянски ст
рани говори ясно за големия ин
терес днес в света за славян
ството и славистиката като на
ука, с нейните по-важни раз
дели (история на литературата,
литературознание, славянски еаици, славянски фолклор, ела
вянска история и др.)- Прага,
люлката на славистиката, сто
лица
и
идеен
център на
възродената
социалистическа
република, наистина през тези
дни показа широката си славя
нска душа и познатото славя
нско гостоприемство дори и за
онези свои гости, които, седми
ца преди това, с писана реч по
рицаваха нейния самостоятелен път.
Работата на Конгреса се про
веждаше по секции й подсек
ции. Работеше се от сутрин до
вечер и бяха прочетени повече
от седемстотин доклади, съобще
ния и информации от различните славистични области Само
резюметата на споменатите тру
дове представляват голяма кни
га от около 600 страници.
Кои теми доминираха на този конгрес?
В езиковедческата секция бя
ха разгледани въпроси из сле
дните области: фонологическа
и морфологическа структура на
думата; ударение; словоред; ст
руктура на изречението; лекси
кология; етимология, литерату
рен език; вързки между слав
янските езици; езикови влия

ния между славянски и неслав
янски езици; балкански и карпатски езици отношения; маши
нен превод и други. За отбел
язване е, че редица югославски
слависти прочетоха свои докла
дн, между които видно място
заеха македонците със желание на световната славистична
обещественост да съобщат нови
материали за самобитността на
македонския език.
в литературоведческата сек
ция бяха разгледани въпроси
из следните области; славянски
те литератури в световна л-ра;
развитие и промена на жанро
вете в славянските литератури;
единство и разлики в старите
славянски литератури; различ
ни течения (барок .сантиментализъм, рамантизъм, реализъм)
в славянските литератури; ре
ализъм и социалистически ре
ализъм; авангардни течения;
взаимни връзки между отделни
те литератури; славянски наро
дни литератури; литературнолингвистични въпроси, литературно-теоритични въпроси и
други.
В историческата секция бяха
разгледани въпроси от областта
на общата славянска история,
за образуване на раннофеодал
ните славянски държави, въп
роси свързани със създаване
на модерни държави до въпро
си от нашето съвремие.
Дори само споменатите теми
говорят за огромния напредък
на славистиката, за желанието
на славистите от цял свят да
тласнат славистиката напред,
въпреки факта, че не всички от
еднакви позиции разглеждат
въпросите. Тези различния, обаче .са съвсем естествени и
именно научните спорове тлас
кат науката напред.
Да спрем сега вниманието си
върху някои теми, които са по
близо до нас, които пряко ни
интересуват и чието разглеж
дане (подтикнато от политиче
ски интереси) води често към
невероятни заключения. Става
дума за някои южнославянски
теми из областта на литерату
рата. езикознанието и историята.
Положителен принос към на
уката са изследванията за вза
имните връзки между южнославянските литератури. за об
щи черти на старата и по-нова
та литература, за влиянията
върху нашите литератури от
други страни и други подобни.
Обидно е обаче, че някои оългарски литературоведи, прикрито (премълчаване) или откри
то (разисквания) се опитаха
пак да отрекат самобитността
на македонската култура и литература. Това особено пролича

Цял един взвод партизани, кРаи^“И'
ци бяха се измешали с усташите, кър
вава братия от Купрес, па задъхано с
борят и душат в пренатъпканото
щение. От стените сипе малтер и Д
гризе очите, па още по-слабо
в оня дяволски здрач, а голяма е_ тесно
тията. па не можеш честно Д
неш, нито да удариш. Оръжието слабо
се ползва, повече се борят, гътнят.ха^
пят. Взводният Микан вече йзгу
двата опинци, па още повече Разгневен,
фучи борейки се с нападателите и п У
ва богородица и на усташите и на сво
ите килави обувки.
Зад ниската каменна ограда пред джа
мията, Микановият брат йован завъР“
зал престрелка с група устати, кои
стрелят върху му от прозореца на едн
приземна къща обиколена с редък сли
вник. Дотегнаха му вече от рано утро,
око да отвори не му дават, ала и той не
им остава дължен. Вече един улучи
край самия - бунар, а изглежда и вътре
някой е получил по опашката, понеже
нещо по-рядко стрелят.
— Ех, само да не е пустата жажда!
— съска той с изгубен глас. — И поне
да знае какво става с оная будала, постария брат, Микан, който се бори ня
къде назад, зад джамията.
— Виж де, как тътни в джамията.
Бих се заклел в сто вери, че и оня мой
щастливец е там. Не стават тези неща
без него.
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тон подчерта, че диференциа-

ция на тези литератури става
през възрожденската епоха и
че спорните литературни въпро
си между оългари и македонци
могат да се решат с приемане
на културно-литературното на
следство като общо. Той пред
ложи своеобразен компромис.
Против такова становище ряз
ко и с повишен тон се обяви
ха известни български литера
туроведи (Е. Георгиев, П. Дине
ков, К, Куйев и др.), които още
веднаж изнесоха своята „тео
рия“ — за македонска литера
тура не може да се говори през
възрожденската епоха, а онова
което създ&доха Братята Мила
диновци, Пърличев и други ма
кедонски възрожденци, според
тях „е само българско, а те са
само българи“. С остри думи се
нахвърлиха орещу македонски
те литературоведи и дори се ос
мелиха да ги нарекат „фалши
фикатори на литературната ис
тория“., С това стана ясно, че
съвременните български лите
ратуроведи не признават пра
вото на македонския свободен
народ да се ползва и да се гор
дее със собственото си литера
турно наследство, на което ка
то народ, като обособена през
историята нация има право. Та
кива прояви на българските ли
тературоведи, открити и кулоа
реки, бяха порицани от конгре
сното обществено мнение.
Подобни тонове на непризна
ване на македонския народ, на
македонския език и култура се
чуха и в секцията по езикозна
ние. Въпреки факта, че македо
нски език е признат в научни
те славистични среди, въпреки
факта че на този език се съз
дава една литература, че този
език,.- е предмет на проучване
от страна на учени, че въпро
сите — свързани с него — пре
дизвикаха интерес и на Конгре
са, редица стари и по-млади
български граматици оспорва
ха неговата самобитност, него
вата днешна екзистентиост, 0
още повече неговия историчес
ки развой.
Като прибавим към това и по
добни спорове в историческата
секция, които главно се движа
ха по линия на непризнаванц
на македонски борби през исто
рията, на македонско национал
но съзнание, на македонските

Бранко Чопич

БРАТЯ
Врявата зад гърба на йован изведнъж се засили. Зачести и стрелбата. Бо
рбата от джамията, изглежда, се е пре
мела и навън. Чува се ясно дрънченето
на желязо и псувни.
— Ех, как тази банда от къщата ме
прикова зад тоя зид, па не мога да мръ
дна! — изфуча йован. — А тъкмо обичам да се намеся в оная бъркотия, да
покажа на оня будала Микан как се
бори.
Осоколени от врявата край джами
ята, сега се съживиха и ония в сливника и прилепиха йован съвсем до зида.
Трябваше всеки момент да се преме
ства и заварава, за да не го смъкне упо
рития стрелец от прозореца.
— Виж тоя гад как се заинатилИзглежда, че и сред тях има усукана
челяд, както и при нас.
Бъркотията край джамията извед
нъж разцепи нечие силно провикване:

— Братя не давайте, отнесоха ме!
Йован почти подскочи на място, по
зна гласа на брата си Микан, но също
така бързо седна назад в прикритието и
злорадо изкряска:

чиха от Конгресния комитет и
официално мъмрене.
Конгресът прихлючи с рабо
тата си на 13 август с тържес
твена другарска среща — при
ем, домакин на което беще проф.
д-р Йиржи Хайек, тогава ми
нистър на външните работи на
ЧССР.
Шестият славистичен конгрес
беше проведен под покровител
ството на Лудвиг Свобода, пре
зидент на ЧССР.
М. Младеноз

-----------------------------:---------- -------------—
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ГОСТУВАНИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

НЕОСЪЩЕСТВЕН ЗАМИСЪЛ
Една хубава замисъл на гра
мофонното предприятие „Дискос“, в Димитровград не пости
га целта си. Този месец трябва
ше да се устрои концерт на
Пътуващия фестивал на заба
вна музика под название „Шано
за талантите“. Културният цен
тър в Ниш навреме осведоми
културно-забавния център в Ди
митровград, който охотно се
съгласи като имаше предвид, че
Димитровград разполага с пев
ци, които освен достойно пред
ставяне на нашия град ще ус
пеят може би да си пробили
път в тоя отрасъл на музиката,
Концертът се състоя на 9 се
птември т.г. пред препълнена
зала в културно-забавния цен
тър. Около 540 души бяха ДОшли да чуят прочути изпълни
тели на забавна музика — Ми
ки Йевремович, Златко Голубо
тели Мики Димитриевий, Миля
вич, както и по-млади изпълни
на Стоилкович, Драган йович и
Хелена Мургул.
I
Димитровград изтъкна двама
изпълнители — Петър Гигов й
Никола Ранчев, които са изве
стни на дамитровграските зри
тели, а между другото са взели
участие в различни младежки
студентски съревнования,
и
където също високо са се пла
сирали.
И какво става? На концерта
не се явяват Драган йович, а
Златко Голубович не пее под пре
текст, че е болен. Всъщност бил
в припито състояние. Нашите
таланти били оценени с по 27
точки — от 30-те възможни. Ка
кто ни осведомиха в културно
забавния център, това не било
и никаква оценка, тъй като
ония, които трябвало да дадат
гато те пеели, а дошли по-къс
оценката не присъствували, ко
но. Сетне когато трябвало да ос
ведомят нашите кандидати дали са се пласирали във финалето, състояло се в Ниш, те
замълчали напълно.
Ясно е с каква цел тогава са
идвали в Димитровград. И порано са дохождали „печалбарски групи", които взималм по
няколко стотин хиляди динара
и си отивали. Жалко само, че

тоя път подобна група си е по
служила с името на едно про
чуто предприятие за грамофо
нни плочи, каквото е „Дискос ,
а при това в организация на
едно реномирано културно уч
реждение - културният център,
в Ниш.
Да кажем накрая, че изпъл
ненията им са били на равни
ще и зрителите от песните им
били доволни, но от постъпки
те — не.
ДЕВЕДЕСЕТ МИНУТИ СЪЩИ
НСКО УДОВОЛСТВИЕ
И докато са концерта „Шанс
за таланти“ не може да се из
кажем твърде похвално, то ко
нцертът, който изпълни ансамбълът на Наско Джорлев от Ст
румица на 17 септември, т.г. мо
же да получи само ласкави оценки.
За повече от деведесет мину
ти любителите на музиката чу
ха песни и инструментални из
пълнения на югославска музи
ка, както и забавни мелодии от
Гърция и Мексико.
Ансамъбълът на Наско Джор
лев се съставяваше от инстру
ментален квинтет и изпълните
лите Петранка. Костадинова, То
ме и Славка Чърчеви и Димитър Дусев.
Особено успешно било пред^
ставянето на Томе Чърчев, коч
йто с изпълненията си на ме
ксикански мелодии изцяло спе
челил симпатиите на зрителите.
Успешно било и изпълнението
на гръцките мелодии и песни
от нашия юг.
Че интересът към тоя вид
гостуващия е голям свидетел-)
ствува фактът — анеамлбът на
Наско Джорлев за един ден 0
дал две представления — едно
то за ученици, на което присъс
твували повече от четири стотин ученици, и второто за гра
ждани, което също било масово
посетено.
Безспорно занапред култур
но-забавният център сам ще тр
ябва да търси качествени из
пълнители. а не да приема „пе
чалбари“. Тогава и зрители ще
има повече.
Ст. Н.

— Йоваше, греба част от майка ти!
— задавено псуваше Микан, губейки на
дежда за било каква помощ от брат си.
— И аз тебе два пъти! — полуобърнат му върна Йоващ и сърцето му ве
село заигра, когато с крайчеца на око
то забеляза как подвижни козарчанп
младежи се прехвърлят през ниската
ограда след Микан и неговия грабител.
След десет минути, изгребем, голо
глав и само по чорапи, Микан допълзя
край зида до прикритието на брат си.
Йоващ лежеше възнак сякаш почива
ше.
— Ето ти, мамлазе селски, аз се из
мъкнах и без твоя помощ.
Йоващ с усилие превали глава към
неговата страна и изпъшка:
— Не бие гръм в коприви... А аз,
виждаш, и без твоя помощ загинах.
Йоващ тихо изхълца, изведнъж се
изтопи и спусна поглед на босите крака
на брат си.
— Ето, вземи моите обуща, на мен и
без това няма да ми трябват. Винаги си
имал повече щастие от мене.
би на тях да ги оставя — задавено из— Сигурно, че ще ги взема, да не
пъшка Микан и внимателно започна да
събува брат си, докато в ъглите на очи
те му блестяха две оловни ледени ис
крици.

— Аха, ако, ако, доста и твоето
трая!
Стрелбата от джамията се засили и
претегли на йовашева страна, Микан
отново се провикна, сега вече съвсем от
близо:
— йоваше, братко, не дава« ме, жив
ме отнесоха!
Почти зарадван йован се обърна.
През тесния задръстен площад един че
рен едър усташа стягаше Микан през
средата и носеше го пред себе си като
чувал картофи. Напразно той се мята
ше и биеше с крака.
— йоваше, братко!
— Аха, Йоваше, нали! — изкряска
момъкът злорадо. — Аз ли съм те ви
кал в партизани, а? Не съм, бога ми, но
ти и мен забърка в тая каша, та клеча
край тоя зид от рано утро, не се напих
ни студена вода.
— Бий. Йоваше, готвачката ти божя твоя! — чу се от джамията нечии
глас, но момъкът само разгневено из
фуча:
— Какво бий! Имам аз «и свое задъл
жение, нима на мен е дошло до глупа
вия Микан. Ония тамо от прозореца очите ми извадиха. Не ща, нека сам се
извлачи как умее.
Йоваш се обърна и сякаш около не
го нищо не се случва продължи пре
стрелката със „своите“ усташи.

Лрев. Ст. Н.
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НА ЗАПАДА ЦЪФТИ ИНДУСТРИЯТА
НА „ЧЕРНАТА МАГИЯ“
6
Човекът винаги нека да узие бъде
щето си да знае какво го чака, да осу
ети опасностите. В древни времена хо
рата пронамерили различни начини на
гадаене. Те следели летенето на птици
те и се вслушвали в техните крясъци,
придавайки им някакво значение. Връз
вали на въже обикновено сито и го
гледали как се върти. Предсказвали
съдбата по длановете на ръцете. Сип
вали във вода гореща маст и наблюда
вали разтварянето й.
Гадаенето е опит да се установи ис
ти на с неестествени средства. Гадате
лят вярва, че ще получи сведения направо от висшите сили. Понякога тези
сили се изказвали доста ясно, по найчесто това ставал онеясно и без успех.
най-разпространени
Най-старите
И'
начини на гадаене са така наречените
хепатоскопи. Така се гадаело още във
Вавилон преди 6 000 години. Днес така
се гадае в някои страни в Африка и
Югоизточна Азия. Хепатоскопията е га
даене по външния вид на дробовете на
животни, които са жертвоприношение
на боговете. За това дробовете на овен
или бик били използвани за предсказ
ване на бъдещето. Дробовете на тези
животни са взимани зарад това. че бо
говете приемали тези жертви.
Вярването във всемогъщи знаци
създала и астрологията, лъженаука, ко
ято и днес цъвти в някои капиталисти
чески страни. Астролозите твърдят, че
човешкият живот, неговият вид, хара
ктер и съдба са определени от звездите
и планетите в момента на раждането
им. Каквото и да се прави по-нататък,
„човекът завинаги си остава пленник

на звездите." Всичко това предварител
но било утвърдено и от съдбата не мо
же да се избяга.
Астрологията винаги е била верен
слуга на угнетителите на народите. На
истина, има ли смисъл да сс негодува,
ако всичко предварително е решеио от
страна на звездите?
В капиталистическите страни днес
съществуват определени кръгове, кои
то са заинтересовани астрологията да
се развива и разпространява. Днес, спо
ред франския вестник „Либераеион“ ас
тролегията станала „същинска индус
трия със законните си права и методи“.
Много парижки вестници поместват хо
роскопи. Те внимателно сс четат ог вси
чки професии.
В САЩ към хиляда вестници пуб
ликуват хороскопи. Четиридесет мили
она американци ежедневно ги „проу
чват“. Книжарниците са пълни с книги
по астрология. Тридесет специални учи
лища подготвят в САЩ „подготвени ас
тролози". Тези шарлатани с „дипломи“
в джобовете печелят големи пари. Ин
тересно е, че и милиардерът Джон Мор
ган е имал личен астролог.
Преди няколко години австрийския
вестник „Естерайнише пойте тагеецайтунг" направил анкета сред читателите
си и установил, че една трета от насе
лението иа Австрия внимателно следят
хороскопите, конто се поместват в печа
та. Една трета от населението!
А в Холандия Министерството на
просвещението, науката и изкуството в
1963 година официално признало „инс
титути“, който учи как самостоятелно да
се „съчиняват и тълкуват хороскопите".

Наказани виновниците за
пренасяне на пистолети
Съдията за нарушения в Ди.
митровград Повел Тодоров те
зи дни изнесе присъда срещу
виновниците за пренасяне на
пистолети през Югославия без
нужното разрешение. Парично
са наказани:
-ЕЬ „Югошпед“ — предприяти
ето за международен превоз от
Белград с 4.000 н.д.,
•ф Стеван Павловия, отгово
рен сружещ в „Югошпед“ от
Риека с 100 н- д.,
-й- Предприятието за превоз
на пътници и стока в страната'
и чужбина „Аутотранс“ от Ри
ека с 4.000 н. д. и
рефе•Ф Йован Ивошевич,
рент в предприятието „Аутотранс“ със 100 н. д. Предприя
тието и отговорните лица са на

ХУМОР

Трябва да се каже, че най-много
бил изненадан професорът. Писма при
стигали от всички -краища. Продължа
вайки с експеримента си, той иа всички
изпрател един и същ отговор, в стила
на обикновените астроложки „послования“ — смесица от „дълбокомислени"
баналности и глупости. Професор Кудерк четел отговорите на своите „кли
енти“.
„Прочели сте моя живот като отво
рена книга“ — писал му едйн. „Наисти
на не зная как да ви се отдължа“ —
пъодушевлявал се друг. ,/Всичко, косто сте казали е най-чиста йстина“ —.
твърдел трети.
Професърт получил към 200 гшсама с изрази на благодарност. Аналилизирал резултатите от своя експеримент
и установил: жертви били наивни хора,
лековерни и подаващи се на внушение
хора.

Астрологията нанесла големи щети
на хората. На конгреса на психиатрите
във Филаделфия, в началото иа 1900 го
дина, американски специалисти дошли
до заключението, че редовното четене
на хороскопите представлява сериозна
опасност за здравето на много хора.“
Има много хора, които трябва да се от
несат към лекаря, а те прибягват към
хороскопа.
Учените, които в много страни во
дят борба срещу суеверието, често тъвр.
де убедително доказвали шарлатанство
то на астролозите. Така на един мюкхвт
нски астролог съобщили точно годината,
деня и часа на раждането на един чо-,
век, чието име навели. Помолили го да
определи характера на този човек.
„Това е твърде образован, чувстви
телен и добър човек“ — гласело закюл
чението на астролозите — той иднатг,
година ще бъде щастлив“.
Всичко било в ред да не ставало ду
ма за човек, който зарад много убийс
тва бил осъден и разстрелян още в 1931
година!
(Край)

СПОРТ

Поражение на „А Балкански“

казани и с конфискуване на
пистолетите и калъфките.
На следствието се показа, че
отговорните предприятия и тех
ките преставители без позволе
ние внесли в Югославия на 10.
април 1968, а след това напра
вили опит да ги изнесат за Бъ
лгария на 11 април 1968 година
4.000 пистолета „Бровинг“ ка
либър 7,65 мм и 4.000 кожени
калъфки за същите пистолети.
Пистолетите изнасяни за смет
ка на държавното предприятие
„Диспред“ от София — НР Бъ
лгария.
Това е най-голямо
количе
ство постолети разкрити на гра
ничния преход при Градини.

А Балкански - Напредак 3:0
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Така е когато друг ти запържи
чорба

Ц. П. Боянич
... А то да ли се загубило ня
къде ...

УСПЕХ НА ОРГАНИТЕ
НА МИЛИЦИЯТА
Миналата седмица, в четвър
тък вечерта, бе разбит бюфета
„Балкан“ недалеч от Погановски манастир. Още на другия
ден органите на милицията ус
пяха да заловят предстъпника.
Това е малолетника С.М.М. от

В Западна Германия 22 милиона души
ежедневно четат хороскопите, които из
лизат по ^вестниците и списанията. Там
често излизат и книги по астрология.
Така неотдавна хамбургският вестник
„Щерн“ публикувал „Астрологичен ка
лендар на миризмите“. Книгата издало
Сдружението на производителите на
парфюми.
Освен това, трябва да се каже, че
досега са проведени повече астроложки
конгреси. Кръгът от въпроси, конто се
обсъждат на тези конгреси е твърде
широк от влиянието на небесните те
ла, до въздействието на звездата Сириус
на меланхолична русокоса мома.
Конфликт между астролозите
Не трябва обаче да се мисли, че ас
тролозите живеят в мир и сговор. В усч
ловията на остра конкуренция се стига
до голяма нетърпимост. Всеки убежда
ва, че тъкмо той най-добре познава зве
здите и техните свойства, а другите не
знаят нищо и са най-обикновени шар
латани. Към края иа 1963 година пар
тийното издателство „Аблен Мишел“ из
дало книга на астролога Андре Барбо.
Той с презрение говори за колегите си,
които поместват хороскопи по вестни
ците. Защото всеки знае, казва той, че
небесните тела нямат никакво въздей
ствие върху съдбата ма отделни хора,
но само върху. . . големите събития, а
това само с успех може да направи той
— Андре Барбо!
Преди няколко години френският
психиатър Л. Кудерк, който проучва пси
хологията на суеверните хора, появи на
правил интересни експерименти. В един
парижки вестник сс следното обявление;
„Тайните ма науката НОВИ СПАСИТЕЛ
„Вие, които сте възбудени и страдаете...
Вие. насмеяните скептици... без ка
квито и да било разходи можете да се
убедите. Не се колебайте, пишете на
професор Л. Мерик, на адрес: Париж,
ул. Анатол Ла-Фор, 7. Поставяйте му
въпроси. Молете за отговор. ЩЕ БЪДЕ
ТЕ ИЗНЕНАДАНИ.
Дайте вашето име. презиме, ден на
раждане, професия и изпратете пощен
ска марка“.

Ясенов дел. Стойността на от
краднатите неща и парите ще
се знае след завършване на сле
дствието.
Гражданите от тези села поз
дравиха успеха на органите на
милицията.
М. Б.

у.

А36АДНИК ЗА ПРШЕЙ
А аз мислех има само за овощия

Срещата между футболните
отбори „Напредък“ и „А. Бал
кански“ винаги е била важна
среща. Тоя път обаче мача спе
челиха изворчани, тъй като те
бяха и по-силния отбор. Забеле
жените три гола съвсем съответевуват на играта, дори „А.
Балкански" трябваше да полу^
чи още голове.
Благодарение
само на физическа неиздържливост и сравнително недобра
та организираност пред врата
та на „А. Балкански“ не бяха
дадени още голове.
Трите гола бяха отбелязани
благодарение на защитниците
на „А. Балкански“. Още в са
мото начало на играта димитро
вградчани проявиха неотговорност и несериозност, което им
се отмъсти. Головете за „Напре
дък“
отбелязаха:
Петрович
(26 м.) и (40 м.) и Велкович в
42 м.
Единствено оправдание
за
поражението може да бъде, че
в димитровградския отбор изо-

станаха няколко стандартни иг
рачи.
Играта измина без забележ
ки, твърде коректно и от ед
ната и от другата страна, така
че срещата действително при
личаше на същинска първенствена игра. В отбора на „А.
Балкански“ не може да се посо
чи нито един играч, който да
се изтъква от останалите, докато в отбора
на домакините
имаше няколко души. а целият
отбор заслужава похвала. Из
ключение прави обаче физиче
ската им издържливост, която
не е на равнище.
„А. Балкански" игра в със
тав; Ставров, Христов, Гигов,
Пейчев, Ранчев, А. Пейчев, Кр
ъстев, Алексов, Стратков; Ма
теев И Гюров.
А „Напредък": Чирич, Томие
вич, Тошич, Петровия; Л. Чи
рич, Потич, Ивкович, Петро
вци, Велкович, Б. Петрович и
Стоянович.
С. М.
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Мъжка вода“ в Димитровград
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