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Тържествени сесии на общинските скупщини по случай празника
на Републиката

ПРЕГЛЕД НА УСПЕХИТЕ
ДИМИТРОВГРАД
Тазгодишният празник на ре
публиката — 29 ноември, в Дн
митровградско бе ознаменуван
и отпразнуван със сравнително
голям брой и разпообразпи тъ
ржества. Тъй като това честву
ване съвпада и с чествуваието
па 25-годишнината на АВНОЮ,

на младежите — гимназисти.
Рециталът пък „Неспокой
ство от искона", подготвен от
младежката сцена, на самодей
ния театър „Христо Ботев“ яс
но заовидетелствува, че Дими
тровград разполага с таланта
и че всякога може достойно да
се представи. Защото сцемогра
фията на този рецитал (сцено-

телите на народната власт, пар
тията, милицията и гранича
рите.
Вечерта младежите от град
окия актив и гимназията, в пре
изпълнения киносалон, изпъл
ниха комедията „Свят” от Бра
нислав Нушич.
По време на празника в Босилеградско пребиваваха над
260 граждани от съседна Бъл
гария. В Кюстендил и някои
други места в България 200 гра
ж-дани от Босилепрадско са гвре
карали празника.
Изглежда, че и от тоя праз
ник най-доволни бяха търгов
ците на босилеградските мага
зини, които работеха без пре
късване. Те са направили обо
рот от 100 000 нови динара.
В. В.

СУРДУЛИЦА

От сесията на ОС
то и 1 програмата бе доста бога
та — освен тържествено засе
дание на общинската скупщи
на в града се състояха и някол
ко представления: за ученици
те на основното училище и тех
за
ните родители, рецитал
след
гражданите на открито,
състоялото се факелно те
ствие, и рецитал, изпълнен от
самодейците при културно-заба
впия център в кинозалата.
Същевременно, в районните
центрове, както и в други се
лища на комуната, където има
основни училища и младежки
активи, бяха изнесени подбра
ни програми.
Безспорно, участието на гим
назиалната ученическа музика,
както и гимназистите — рецитатори в изпълняването на бе
зименния рецитал на открито,
съставен от рецитации, хоро
ви песни и музикални изпъл
нения, показват възможностите

в Димитров град
графът бе Сретен Игов) дей
ствително надминава очаквани
ята. Може би единствена забе
лежка, може да се направи на
рецитаторите, които не винаги
действуваха убедително, особе
но в пресъздаването на емоцио
нално вглъбените стихове на
Иван Горан Ковачевич. Все
пак като цяло тоя рецитал показа, че интересът към реали
стичната поезия, по-точно към
поезията на народоосвободиборба е сравнително
телната
Между изпълнителите
висок,
беше Александър
най-добър
Александров, както и Спас Пе
тров. Двойката на момичетата
дори
не бе така убедителна,
в отделни моменти изпълнение
то на стиховете бе декларатив
но, сухо и незатрогващо.
е,
Общо впечатление обаче
че празникът бе чествуван до
стойно с подбрани програми и
че младите — ученици и мла
дежи бяха главните носители.

БОСИЛЕГРАД

бе устроено тържествено събра
ние. То започна с химна „Хей
словяни“ в изпълнение на уч е
ническия хор при основното
училище в Босилеград под ръководството на Асен Чипев. Бе
изнесен и доклад за значение
то на Деня на републиката. Во
йниците от ЮНА и учениците
от гимназията предадоха два ус
пешни рецитала. Събранието
приключи с рецитации и хоро
ви песниПървият ден на празника бе
ше особено весел. Гимназията
и основното училище пренася
нето си в новата училищна сграда отбележиха по най-тържествен начин. По този повод
пред родителите, учениците и
учителите директора на основното училшце, Стойне Иванов,
говори за значението на тази
училищна ограда ,която ще до
принесе ярко да се поправят ус
ловията на работа на гимнази
ята и основното училище.
Този ден в Босилеград се със
тоя и среща между представи

И тази година 29 ноември —
Деня на Републиката в Босиле
градско бе тържествено отпраз
нуван.
В навечерието на празника в
районните центрове учениците
и учителите предадоха подбра
ни програми. Отделна радост
той беше за хората от Любатекмя район. Всъщност те са чес
твували двойно, защото учили
щето в Горна Любата за свой
патронен празник има Деня на
Републиката — 29 ноември.
Дори и в най-пасивното босилеградско село Доганица пра
зника бе посрещнат тържестве
но.
Както и обикновано, Деня на
Републиката най-богато бе отп
разнувая в Босилеград. Честву
ването започна в навечерието,
когато по околните баири лум
■наха огньове. Особено атракти
вен беше оня в двора на нова
та училищна сграда край ко
ято се виеше „козароко“ хоро.
Същата вечер, в киносалона

По случай юбилярпото чествуване на Второто заседание на
АВНОЮ и учредяването на
АСНОС, Общинската скупщина,
съвместно с ръководствата на
политическите организации в
Сурдулица, устрои тържестве
но заседание.
г\.
Заседанието откри Станиша
Станкович, председател на Общиноката скупщина. След като
с едноминутно мълчание се по
чете паметта на загиналите за
седатели от АВНОЮ и паднали
бойци в НОБ, които дадоха жи
-вотите си за свободата, която
днес чесявуваме, пионерите от
Сурдулица приветствуваха за
седанието и му пожелаха успех
в работата занапред.
(Следва на 2 стр.)
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От заседанието на ОС в Димитровград

Още 50 места за стажанти
На 15-тото заседание на об
щинската скупщина в Димит
ровград, което се състоя в края
на ноември между другото бе
разледана информацията за про
веждане на закона за обезател
но
приемане на
стажанти
в
организатрудовите
ции в общината.
В информацията се конста
тира, че всички трудовите ор
ганизации в общината се прие
ли тези правилници в срок, ко
йто е определил републикан
ския закон .отнооно 7 октомври
т.г., с изключение на „Фабрад”,
„Братство", „Балкан",

културно-забавния център и ве
теринарната станция. В някои
правилници пък не е определе
но докога трудовите организа
ции трябва да разпишат конку
рси за приемане на стажанти.
Според правилниците, както
се казва в информацията, в тру
довите. организации на общи
ната ще бъдат приети 51 ста
жант и то: 11 с виеше, 10 с
полувисше и 30 със средно те
мнически и други училища. Са
мо комбинатът за каучукови
изделия е осигурил 28 места
за стажанти.
М. Б.

Из дейността на ССРН в Босилеград

Подготовки за изборите
Тези дни Изпълнителния съ
вет на общинската конферен
ция на ССРН в Босилеград об
съди програма за предстоящи
те избори в организациите на
ССРН.
След изчерпателните разис
квания се взе решение избори
те на една половина в ръковод
стаата на подружниците Да се
проведат до 15 декемви тази
година. Изборите за половина
та делегати на общинската кон
феранция на ССРН ще се про
в ад ат в началото на идната
година.

Във връзка с изборите, Из
пълнителния съвет изпрати до
местните организации на ССРН
упътвания, в които се залага в
ръководствата да се избират
най-добри хора, като се даде
предимството на активните же
ни.
На събранието се направиха
и подготовки за събиране на по
мощ за пострадалите от земе
тресението в Улциня и Бар.
В. В.

Формирана местна общност
В Долна Лисина, Босилеград
око проведе се събрание на из
бирателите, на което се форми
ра местна общност в селото.
След бройните разисквания, из
гькна се че и тук съществуват
нужди за формиране на самообщност.
стоятелна
местна
Същата
бе
оформена,
ка
то се избра ръководство от де
вет члена и се нрие програма
за работа. За председател на об
щността е избран Стоянчо Ми-

цов.
На събранието се определи
ха и главните задачи, които в
идната година трябва да реша
®а тази организация. Реши се
преди всичко да се построят
нови пътища, които да свър
жат махалите с централния
път, да се разшири и поправи
водопроводната мрежа, която
сега снадбява с вода училище
то и др. въпроси.
В. В.

Седмично интервю

Създаването на фонд за неразвити
краища е от интерес за нашата номуна
— каза пред нашия сътрудник секретарят на ОК на СКС и досегашен член на ЦК на СКС, Георги Алексов.
Шестия конгрес на СКС е
нов исторически момент в ре
волюционното
преустройство
,на многонационалната общност
в СР Сърбия. Резолюциите, ко
ито прие конгреса потвържда
ват, че той е нов качествен при
нос към историческото разви
тие иа обществото и на Съюза
на комунистите в Сърбия. Из
хождайки от факта, че реше
нията на конгреса имат теоретичеака и практическа стойност, че отразяват и интереси
те на всяка комуна и на всеки
член на обществото, отнесохме
се до секретаря на Общинския
комитет на СКС в Димитровград и досегашеи член на ЦК
на два въпроса.
— Кое е оъществепото в пред
конгресната дейност па СК в
Димитровградска община?
— Предконгресната дейност
— каза Алекоов — беше разно
образага и динамична в наша-

та община. Тя стана в услови
ята на реорганизацията и демо
крацията в Съюза на комунис
тите и всички организации бя
ха ангажирани и активно уча
ствуваха в подготовките за кон
греса. Комунистите
обстойно
проучиха проектите за резолю
циите и другите актове. Има
ше много мнения, нови предло
жения и противнредложения.
Изтъквам това, щото то озна
чава ново качество в работата,
дошло и като резултат от демо
Съюз
кратазирането в самия
на комунистите. Това е за пър
ши път подготовките за конгре
и
са да стават така широко
при такива демократични усло
■вия.
Работата по провеждане ре
шенията на Деоетото заседание
на СЮК, ангажирането на вай
чки по засилването на народ
ната отбрана и разяснителната
работа върху явленията в ме
ждународното работническо
движение и ролята па СЮК в

Георги Алексов
него, до известна степен отвля
коха вниманието на комунисти
(Следва на 2 стр.)

ОТ ТЪРЖЕСТВЕНИТЕ СЕСИИ НА ОБЩИН
СКИТЕ СКУПЩИНИ ПО ПОВОД 25 - ГО
ДИШНИНАТА НА АВНОЮ
(Продължение от 1 стр.)
От заседанието бе избрана ед
на делегация от бойци и члено
ве на обществено-политически
те организации и ученици, коя
то положи венци на паметника
«а падналите бойци от този
крап в Сурдулица.
Доклад за 25-годишния юбилеа на Републиката изнесе Ста
ниша Станкович. Той се опря
върху историческия път на ра
звитието на Народно освободите
лната борба, изтъквайки особе
но значението на тоя борба в
Южна Сърбия и влиянието й в
този край. След това той подчер
та самоотвержеността и трудо
вия героизъм на населението и
нашите народи във възобновя
ванего на страната.
Говорейки за социалистичес
кото изграждане в комуната,
Станкович изтъкна големите
успехи в строенано на пътища,
мостове, електрификацията на
селищата, построяването на фи
зкултурни, здравни обекти, учи
лшца и тн. Той подчерта, че се
га в общината националният
доход е 750 000 н. динара, или
1722 на глава от населението.
Председателят Станкович из
тъкна, че братството и единство
то на населението между сърби
и българи в тази община е за
лог на нови успехи в по-ната-

тъненото социалистическо стро
ителство.
На заседанието бяха връчени
грамоти на бившите председа
тели на общините в Сурдулица,
Власина и Клисура в знак на
признателност за успешно из
пълняване на задачите в наро
дната власт през изтеклия пе
риод. Грамоти получиха Чедомир Станкович от Масурица,
Воислав Томич от Сувойница,
Заре Радешеович от Загужаие,
Милан Петкович, Миодраг Аптич, Бора Миленкович, Алекса
ндър Манойлоиич, Борислав По
пович от Сурдулица Михайло
Младснович и Дооимир Николвгч от Власина, Любомир Ран
гелов от Клисура и Славко Ра
доичич от Битвърджа. Връчсна бе и награда от 1500 нови
динара «а председателя на мест
ната общност за селата Алакин
ци, Биновци и Калабовци за из
въцредни резултати, които та
зи общност постигна. Вяха връ
чани и награди на учениците
Момчил Вйгданович от основно
то училище в Сурдулица, Елка
Динич в техническото училище
в Сурдулица и Степан Митрович от земеделското училище
за най-добри съчинения на те
ма: „За юбилея на АВНОЮ”.
М. Величков

Чсдомир Николов: Час по политическо самообразование

Създаването на фонд за неразвитите
краища е от интерес за нашата комуна
(Продължение от 1 стр.)
те в комуната от някои проб
леми, които изтъкваха Насоки
те. Обаче дейността върху про

Целта на нашето специфично
развитие е — социализмът
Чествуването на „сребърния“
юбилей на нашата Република
показа между другото, че пъ
тищата на нашата революция
са били трънливи до голяма
степен и зарад опитите за вме
шателство отвън. Скоковете в
развитието на международното
положение силно се отразяват
и върху положението в нашата страна: трябваше много уме
лост и усилия да се запази пре
снижа и даде възможност да
се развива югославската ооциа
листическа мисъл
както в
страната, така и в международ
ни мащаби.
Основната нишка, провлича
ща се през целия следвоенен
период на развитие на полити
честите обстоятелства в Югослав-ия и около нея — се харак
—
БОСИЛЕГРАД

ЩЕ СЕ РАЗРАБОТ"
ВАТ КОНГРЕСНИТЕ
МАТЕРИАЛИ

тезира с упоритото настояване
на нашите трудещи се да се опази суверенността и независи
мостта на обществото, създаде
но върху темелите на нашата
революция. Това беше предуславие за създаване на базата
на самоуправителния социализъм, който доживява своето по
твърждение тъкмо днес, в ус
ловията на стопанската и об
ществена реформа.
На обществото, което се е оп
ределило за политика на миролюбивата коегзистенция и необ
вързване
опазването на мира представлява условие за осъществяването на всички ония замисли, които водят към
бъдещето. Борбата за мир, за
Югославия, преди всичко, значи мир на нейните граници, къ
дето завършват всички съществуващи или оповестени сфе
ри на блокове и влияния.
Нашата страна винат ще се
ангажира само в едно направле
ние: към опазването на мира и
своята суверенност. С това фа
ктически се отдава и най-голя
мото признание на стремежи
те на други страни, които вър
вях по пътя на независимостта
и прогреса. Тази взаимна зави
симост на интересите представ
лява и отражение на общите
стремежи за премахването на
всички причини на междунаро
даото напрежение като елемент на потенциални стълкно
вения и поприща.

Комисията за идеологическа
• дейност при Общинския коми
тет на Съюза на комунистите в
Босилеград ще разшири и допъл
ни плана за активността на ко
мунистите в комуната в пред
стоящия период. Има се за цел
да се засили идеолопическо-по
литичеаката дейност на всички
Безброй пъти е казано,
че
партийни организации в комуна Югославия е социалистическа
та. Възможностите за това на
и необвързана страна. Това зна
чинание са изгодни, защото зи чи че тя се числи към социали
мния период поради специфич етическия и необвързан свят с
ните условия на Воаилеградско
всички признаци на независипозволява по-богата политичес мост и суверенитет. Нейният
ка работа.
пример и опит показват, че под
В момента отделно внимание социализъм се подразбира и не
ще се отдели «а разработване зависимост и суверенитет и се
то на резолюциите от Шестия отхвърля всяка помисъл за от
конгрес на СК на Сърбия, а по ричане на това.
късно и на материалите от Де
Намирайки се в зоната на
ветия конгрес на СЮК.
Средиземноморието,
нашата

страна с десетилетия и векове
беше подложена на редица не
приятности. Това се повтаря и
и днес. И тъкмо затова — югославсхата въшна политика се
стреми Средизамноморието да
се превърне в зона на сътруд
ничество и мира. Това не е про
ста задача. В условия когато
вълните на това море пресичат
кораби на съветската и амери
канска флота — загрижеността
е логично последствие от това
състояние. Не трябва да се гле
да с песимизъм в неизбежно
стта от конфликт, но опитът
от миналото ни говори, че кон
фронтирането на „великите си
ли“ в определени простори ни
кога не носеше добро. Считаме, че има надежди за подобре
ние на. международното поло
жение въпреки войната във
Виетнам и постоянната криза
на Средния изток. Светът не
може вечно да се държи в недоумение: война или мир.
И
ако би
трябвало нещо да се
прогнозира, готови сме да кажем, че в този момент, бреме
нен с много опасности, ще над
делеят силите, водещи към по
добряване на положението и че
този процес в авета ще остане
открит.
Съвременната външна политика на Югославия е произве
дение а нейните вътрешни пот
реби и отражение на положе
нието в света. Тя същевреме
нно е и нейн интернационалиетически дълг. Откривайки се
от социалистически
позиции
към света Югославия осъщес
твява началата на необвързаност и коегзисте11Цпя, стоейки
здраво на позиции, че това е
необходимостта на епохата, ко
ято желае да носи исторически
те белези на прогреса на човечести ото.
М. Р.

веждането на реформата не
спря нито за момент. С оглед
че нашата промишленост е пре
работвателна и без достатъчно
кадри, упоритостта на комуни
стите и на колективите беше от
решаващо значение да се над
делеят някои сериозни затру
днения в „Циле“, „Братство“
„Свобода” и др.
Заслужава да се спомене, че
организациите, активите и кло
новете в сътрудничество с дру
ги обществено-политически ор
ганизации обърнаха
сериозно
внимание на подмладяването
на СК. Досега са приети близо
150 младежи в СК.
Считам, че в предконгресна
та дейност нашата организация
не само се увеличи, но укреп
на в идейно-политически сми
съл и то в такава степен, че е
готова да' се заеме с осъществя
ванего на социалистически самоуправителни отношения, ре
формата и Насоките.
— Вашите впечателния от
конгреса? Какво според вас е
важно от становището на общи
нската организация? — беше
втория въпрос.
— Ще изтъкна онова, което
е важно за всички комунисти
в Сърбия, основните указания
на конгреса, което бих изразил
така: всичките документи, ра
зисквания, мнения и предложе
ния са в полза на по-нататъш
ното засилване на самоуправителното общество, с което
се
нанасят още по-решителни уда
ри на бюрократично-етатичните и шавинистически сили.
Иначе, за нас са от интерес
резолюцията, с която се пред
вижда създаваяена фонд за не

развитите краища. Нашият де
легат подкрепи с изказването
си на конгреса становището за об
разув агнето на такъв фонд.
За комунистите от
нашата
община не по-малко е важна
и резолюцията за развитието
на селото. В нашата
община
има повече от 18 000 жители, от
които 13 000 живеят от земеде
лието. Резолюцията упътва ко
мунистите от село да настоят
да произвеждат възможно по
вече стоки за пазара. Трябва
да се каже, че резолюцията
придава голямо значение на ко
операцията в подобряването на
селското стопанство и в разви
тието на кооперативни отноше
ния със земеделските произво
дители, които при нас са глав
ни производители на пазарни
излишеци. За нас това е от спе
циално значение, защото
ня
кои наши работници и кому
нисти, които работят в коопе
рацията не допринасят с пове
дението си, сътрудничеството
със земеделските производите
ли, като отбягват да се дого
варят с тях и съвместно да ре
шават селскостопанските
въпроси. Често се случва отдел
ни хора с такива постъпки да
създават недоверие на произво
дителите към кооперацията. А до
верието се основава върху об
щия икономически интерес и
трябва да бъде основата на
всяко сътрудничество между
тях.
Затова тази резолюция ще
бъде основна насока на кому
нистите в кооперацията и на зе
меделските производители
в
тяхната работа за подобряване
на земеделското производство
и за развитието на кооперация
та — завърши др. Алексов.
М. В.

В чест на 25-годишнината на АВНОЮ

ТЪРЖЕСТВЕНА СЕСИЯ В БАБУШНИЦА
По

случай
25-годишнината
Второто
заседание
на
АВНОЮ и учредяването на
АСНОС в Бабушница се състоя
тържествена сесия на Общин
ската скупщина. На събранието,
на което присъствуваха и пър
вите отборници на Народнюосвободитедните отбори в Вабушница след освобождението,
представители на обществено
политическите организации, до
клад за значението на великия
юбилей и постиженията в соци
алистическото изграждаване в
комуната изнесе Светомир Николин, председател на ОС.
от

Тоа подчерта, че в развитие
то на Бабушнишка комуна през
изтеклите 25 години, годишно
е инвестирано средно по 100' ми
лиана стари динара, което съз
даде условия за настаняване
на работа на над 700 души в
тази, някога изключително земеделска комуна. По този на
чин общественият бруто-проду
кт в стопанството през 1967 го
дина възлезе на над 8 милиар
да и 720 милиона стари динара,
а тази година се очаква да над
мине — 9 милиарда и 114 мили
она стари динара.
Й. Александров
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От пресконференцията в Яйце

Извадки от речта на президента Тито на тържествата в Яйце

Президентът Тито е казал Iа
.. Разбира се, ние идеологически принадлежим к-км т

като независима, самостоятелна, суверена държава
която
строи социализъм и желае да има нГй-добри отношения не
само със социалистическите, но и с всич.ш други с™ бе
оглед на обществените системи“.
страни, оез
Желателно е работите сега да не се драматизират
но да се пристъпи към смиряване на работите, да има възмож-

д^жение

Ъ

2
I
I
^
|
|

.“СЪТРУДНИЧеСТВ° В междУнаР°Днот° работшшежо |

2

”
™’° се касае до военна акция на Съветския съюз 2
срещу Югославия, считам, че няма никаква причина за нея 2
нито вцровам в това.
’ ?
Когато говоря за някаква агресия срещу Югославия ня- |
мам предвид само Съветския съюз, но мисля на агресия от ко- 2
ято и да било посока. Ние сме достатъчно способни и в състо- 2
яние да браним своята независимост и суверенитет със соб^ 2
стаени сили. Това е вече всекиму известно...“
„ ... По въпроса за изявлението на господин Ръск в Брщ
ксел нашето становище е противоположно. Ние не признаваме 2
още от 1943 година никакви сфери на влияния. Сферите на 2
влияние спират на нашите граници. Каква е зоната там, дали 2
с сива или не, аз не зная. Тук в Югославия зоната е светла 2
■и ние няма от какво да се страхуваме ...“
2
В отговор на въпрос на журналист за балканското съ- 2
трудничество и нападките от България върху Югославия и 2
Македония президентът Тито заяви, че Балканите по-рано ви- ^
наги са били зачатък на конфликтите, но след тази война не- 2
щата са се променили. Балканите са все повече фактор на 2
мира в тази част на овета. Напоследък, българският печат за- 2
почна да споменава Сан-стефански договор, да повдига стари 2
работи, да не признава правото на македонския народ да бъде 2
самостоятелен и пр. Разбира се, това предизвика револт в Ма-, 2
кедония. А тъм като тя е е състава на югославската федера-, 2
ция, воичгеи югославски народи оказват пълна подкрепа на 2
македонския народ. Ние съжаляваме, че в България не виж
дат необходимостта да оставят тези стари работи и да настоят 22
да изнамират ония елемени, които могат да ни сближават и да 2
допринасят за стабилизирането в тази част на Европа, т.е. на 2
Балканите.
2
........ Няма причини да се боим, че по нечия инициатива 2
бихме могли да бъдем изолирани. Югославия си придоби ста- 2
тус и престиж и яие ще настоим да работим занапред така, че 2
да не допринасяме за снижаването на този престиж, Имаме
на
благоприятни възможности на следващата конференция
необвързаните да изнамерим реални възможности за сът.руд- ’/л
ничество съвместно с другите. Не да се срещаме, за да осъж
даме този или онзи, но да кажем какво мислим за това, какъв ^
трябва да бъде аветът, какво трябва да се направи да се по- 2
могне на развиващите се страни ...“
2
„ ... По принцип не сме против съвещанието на комуни- ^
етическите партии. Обаче сме против то да се проведе, без да ^
ггма конкретни въпроси, които трябва да се решат. Аз един ^
път вече казах, че съм ходил на съвещание в Москва, когато ^
стана кризата в Близкия изток. И в Будапеща ходих по съ- 2
щите причини. Но това беше конкретан случай и ние се тре- 2
вожихме за създадената обстановка. Считахме, че Съветският 2
съюз като велика сила, а освен това и социалистическа стра-) 2
на, има най-големи възможности да помогне материално на-, ^
паднатите страни. Това беше причината. Ако би се случило ^
нещо подобнр и зарад това се стигне до съвещание, Югославия ^
вероятно би участвувала . -й
»> • .. Огромно мнозинство на човечеството днес иска мир. ^
Огромно мнозинство на човечеството тъкмо зарад такава обета /
новка днес страда и има големи трудности в развитието си. /.
Вярвам, че сега не е възможно да се стигне до обстановка, ко,- 2
ято да предизвика военен конфликт с големи размери ...
2
.... Считам, че съдбата на света не могат да решават ^
само великите сили, т.е. час да влошават — час да подобря- 2
ват положението, но това трябва да зависи от най широките 2
маси в овета, от това как те гледат на обстановката- А теса 2
съвестта на човечесвото и тяхното желание и нужда също ^
<|
трябва да се имат предвид . •.

1

1

2
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Решенията на АВНОЮ-основа на
суверенитета на нова Югославия

В Яйце, стария босненски град на бреговете на Плива и
Върбас, който в своята богата история доживя вай-величави
моменти на 29 ноември 1943 година, тържествено бе чествувана
25-годишнината от Второто заседание на АВНОЮ.
На тържественото заседание по повод 25-годишпата от
Второто заседание на АВНОЮ произнесе реч председателя на
Републиката Йосип Броз Тито.
Другарки и другари,
драги гости,
Преди четвърт столетие, в
сърцето на поробена Европа, в
разгара на големите сражения
на всички съюзници срещу хит
лериотката коалиция и боевете
на нашата народноосвободител
на войска срещу окупатора и
домашните предатели, се събра
ха тук истинските народни пре
дставители от всички краища
в Югославия, за да узаконят,
онова, което беше завоювано,
което вече беше циментиране
с кръвта на най-добрите сино
ве и дъщери на нашите наро
ди на военното и политическо
то поле, и година преди това,
на
Първото
заседание
на
АВНОЮ в Бихач. Второто заседание на АВНОЮ имаше
историческо значение за понататъшната съдба на нашите
народи. То изрази революцио
нните стремежи на всички на
ши народи към създаването на
нова, свободна и демократична
общност на равноправни наро
ди и народности в Югославия.
Решенията, с които
АВНОЮ
се учреди тогава като върхов
но законодателно и представи
телоко тяло, имаха дългосроч
но значение, защото представя
яват основите на суверенитета
и държавността на нова Юго
славия. От огромно значение бе
ше и решението за образуване
на Национален комитет
като
изпълнителен орган, т. е., като
правителство на нова Югосла
вия.
ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ
НА
АВНОЮ ИЗИГРА ПРЕЛОМНА
РОЛЯ В РАЗВИТИЕТО НА НА
РОДНООСВОБОДИТЕЛНОТО
ВЪСТАНИЕ
Решенията на Второто засе
дание на АВНОЮ бяха отраже
■ние на силата на Народноосво
бодителното движение и нова-

Едвард Кардел:

ШИИ - ОСНОМ 31ПРЕАНОИГРЕСИИ РАЗИСКВАНИЯ
Образлагайки Тезисите за задачите на СЮК в по-натасамоуправитслните обществсно-иконотъшното изграждане на
че те още не
мичеоки отношения Едвард Кардел изтъкна,
са пълни и съответни комисии в ЦК в предстоящите седмици ще предложат още следните задачи:
в областта на образование
то, науката и културата,
в областта на социалното
осигуряване,
■{ф в областта на всекиднев
ния, социален и културен жи
вот и дейност на трудещия се
човек, и
#| в по-нататъшното развитие
на политическата система — ча
етично в областта на държавна
та структура, а преди всичко в
областта на демократичната об
щестаена активност на гражда
ните.
Ще се даде възможност
на
■всички комунисти, както и на
обществената практика и наши
те обществени институции
да
издигат свои предложения, до
пълнения или изменения на от
делни части от текста,
което
ще даде възможност до Конгеса да се подготви по-добър,
много по-разработен и по-хонкретизиран текст.

Едвард Кардел,
след това,
подчерта:
Понеже СК спечели битката
за принципна отбрана на соци
алистичеоката
самоуправителна система, ,,той е задължен в
следващите години да направи
усивъзможни
най-големи
лия за да раздвижи и оргапизкра всички творчески сили в
от науката
нашето общество,
до всекидневната практика
и
демократична борба на мнепия,
в съзпатслна, ясно насочена и
координирала акция в устано
вяването
на
цай-актуалните
проблеми и задачи и върху ут
върждаването на възможпости,
направления и средства за тях
ното разрсшавапс, т.е., осъще
ствяване.”
Първата част на Тезисите об
хваща задачи, отношения и ор
ганизационни форми и
сред
ства, всичко, което обезпечава,
относно, което трябва да обезпе
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чава по-самостоятелиа и по-не
посредствена репродукция
на
социалистическите и самоупракакто
отношения,
вителни
формите на самите производ
ствени отношения и отношени
ята в разпределението. Отрица
телните явления не могат усле
шко да се превъзмогват само,
или предимно с разпоредби и
държавна намеса, но ии само с
политически интервенции, кои
то твърде лесно могат да се
превърнат в ялово попуване на
какво
хората, какво могат, а
Тезисите
не могат да правят,
че
изхождат от концепциите,
на системата
с разработката
трябва да се подтикват и насо
чват трудещите се хора към из
граждане на все по-богати фор
ми на самоорганизиране и обе
диняване въз оонова «а социа
листически и самоуправителни,
а с това и на демократични и
хуманни отношения в произвол
■ството, разпределението и цело
асуггаия обществен живот.
Втората част от Тезисите се
отнася до задачите и направле
(Следва на 4 стр.)

рад оосвобод. [телната
войска.
Затова Второто заседание на
АВНОЮ изигра преломна роля
в развитието на Народноосвободителното въстание. То още
■повече укрепи вярата на бой
ците в окончателната победа,
нанесе решителен удар на ма
неврите на емигрантското пра
вителстао на Дражва Михайло
вич и попречи на властауващи
те кръгове на Запада да под
помагат предателите.
На Второто
заседание
на
АВНОЮ бяха узаконени веков
ките стремежи на нашите наро
ди да живеят в обща държава
на равноправни народи.
Другарки и другари,
В същността на нашата рево
люция се изрази органическаистинските
та връзка между
работническата
интереси на
класа в рамките на всеки на
род, и в Югославия като цяло,
■националните интереси на от
делни народи. Само водещата
роля на работническата класа
на всяка нация може да обез
печи независимост, равноправие
и самостоятелно развитие,
а
върху тази основа и нерушимото братство и единство и
здрава свързаност в рамките на
федеративна общност.
С други думи, борбата за пра
вата на народите, за афирмация и всестранно свободно раз
витие на националностите е
съставна част на борбата на
работническата класа за нейнмте прогресивни революцион
ни цели. Защото, без осигуря
ването на правата на народите
та народна власт, силата на на
както показа и нашия опит, не
■могат да се осъществяват ни це
лите на работническата класа,
която единствено е в състояние
да осигури и постоянно да раз
вива социалистическото съдър
жание на националния инте
рес. Такава трактовка на наци
оналното равноправие ггредста
■вляна, в същото време, и после
дователно изпълняване на интерналиетическите задължения,
които произлизат от началото
на пролетарския интернациона
лизъм. Защото само работкиче
окото движение, което последо
■вателно се бори за пълното осъ
ществяване на правата на на
родите може успешно Да даде
овоя творчески принос към по
наташъното успешно развитие
на международното работш-гчес
ко движение.
ЮГОСЛАВСКИТЕ НАРОДИ НА
ДЕЛО ОСЪЩЕСТВЯВАХА НА
ЧАЛОТО НА ПРОЛЕТАРСКИЯ
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗЪМ
Суверенността на нашата со
циалистическа (федеративна об
щност има дълбоки корени в
кашата народна революция. На
шите народи дадоха
огромни

жертва и проляха потоци от
кръв, за да станат господари
на своята съдба, да могат са
мостоятелно да решават за фор
мите на своето обществено-ико
комическо развитие, което е ну
жно предусловие и за най-ши
роко свързване и сътрудничес
тво върху равноправни начала
с други страни и народи. Бо
рейки се за своята свобода и
против общия враг на работни
ческата класа и всички миро
любиви сили народите на Юго
славия на дело осъществяваха
началото на пролетарския ин
тернационализъм и дадоха кру
пея принос към победата над
фашизма и укрепването на ме
ждународните сили и обществе
ния прогрес.
Стремежите на нашите наро
ди към свобода, независимост
и самостоятелно развитие,
от
които израсна суверенитета на
нашата нова държава, бяха об
щи за всички народи, сдруже
ни в антихитлеристката коали
ция. Още през войната, начала
та на суверенността, интегрите
та и равноправието — форму
лирани в известната Атланти
ческа харта. След свършването
на Втората световна война, след
пълния разгром на фашистка
та ос, същите тези принципи
бяха разработени по-нататък в
Повелята на Обединените на
ции и приети от цялата между
народна общност. Що се касае
до
социалистическа Югосла
вия, тя в своята политика по
следователно се ръководи от
тези принципи и това ще пра
-ви и занапред.
РАВНОПРАВИЕТО НА ТРУДЕ
ЩИТЕ СЕ В САМОУПРАВИТЕЛ
НОТО
СОЦИАЛИСТИЧЕСКО
ОБЩЕСТВО Е НЕРАЗДЕЛНА
ЧАСТ ОТ РАВНОПРАВИЕТО
НА НАРОДИТЕ В МНОГОНА
ЦИОНАЛНА ОБЩНОСТ
Нашето схващане на ролята и
положението на трудовия човек
като самостоятелен и свободен
творец в самоуправителното об
щестао, подразбира също така
пълна свобода и самостоятел
ност на ®секи народ и народност.
Защото равноправието на тру
дещите се в самоуправителното
социалистическо общество е не
■разделна част от равноправие
то на народите в многонациона
лна общност. В нашите усло
вия, националната свобода, сувереност и равноправие на на
родите се осъществява в непо
средствена зависимост от пос
тигнатата стенен в развитието
на самоуправителните отноше
ния във всяка нация и в Юго
славия изцяло. Само върху ос
новите на пълна еманципация
■на всеки народ и народност мо
же да се създаде такава об
щност, в която всички да се
чувствуват равноправни.
А самостоятелността на всеииго поотделно и равноправие
то на всички
е условие за
нашето единство и залог за
(Следва на 4 стр.)

Деветият конгрес на СЮК —
на 11 март 1969 година
Централният комитет на СЮК
реши Деветият конгрес на СЮК
да ое състои ца 11 март идната
година. Отчс-гьт за работата па
органите на СЮК между двата
копгреса щс бъде първата точ
ка от дневния ред, докато политическия доклад ще изнесе
председателят Тито. В дневния
ред на конгреса също така щс
бъде внесено и приемането на
три резолюции. Това са резолю
цията за социалистическото раз
витие в Югославия и задачите
яа Съюза иа комунистите, Ре-

золюцията за съврсменшгге про
цеси и отношенията в света, За
политиката на социалистическа
Югославия
и политиката на
СЮК, а третата е Резолюцията
за идейно-политическата роля,
развитието и организацията на
СЮК в условията па сомупра
влепието.
Конгресът ще приеме нов устав,
ще избере Президиум, предсе
дател, постолпна част на кон
ференцията, комисия за устав
пи въпроси и Надзирателея
комитет на СЮК.
Страница 3

Митя Рибичич:

Извадки из речта на президента Тито на
Уставът на преобразувания
тържествата в Яйце
Съюз на комунистите

(Продължение от 3 стр.)
здравината на нашата федера
тивна социалистическа общност.
Следователно, в нашата самоуп
равнтелна социалистическа си
стема идва до пълен израз пай
напред суверенитета на всички
народи, а върху тази основа,
укрепват и се заздравяват су
веренитетът и интегритетът на
югославската социалистическа
общност изцяло.
■Югославия днес вече не е са
мо федерация на равноправни
народи. Тя прерасна в единен
социалистически организъм, в
който се развива специфичен
облик на югославския социали
етически патриотизъм, който
все по-силно свързва всички
народи и граждани.

НАШАТА ВЪНШНА ПОЛИТИ
КА ВИНАГИ БЕШЕ АДЕКВА
ТЕН ИЗРАЗ НА ОТНОШЕНИ
ЯТА, КОИТО СЪЗДАВАХМЕ
В СТРАНАТА
Верни на принципите, върху
които изграждахме нашата со
циалнстическа общност на су
веренни и равноправни народи,
ние винаги се застъпвахме за
зачитане на независимостта,
суверенитета и интегритета на
другите страни. С друпи думи,
нашата външна политика вина
ги беше адекватен израз на от
ношенията, които създавахме
в страната. Другояче не може
ше ни да бъде. Защото народи
те, които толкова много жертвуваха за извоюването «а сво
бодата и независимостта си, зна
еха да ценят подобни усилия
на други народи и дават без
резервна подкрепа и помощ на
всички, които се борят за сво
бода и независимост, за право
на собствен път на развитие и
равноправно участие в между
народната общност. Това, меж
ДУ другото, ние правехме още
през НОБ и своя интернациона
ционализм доказвахме на дело.
Докато и сами полагахме свръ
хчовешки усилия в борбата
срещу неприятеля, помагахме
народнооовободителната
борба
на други народи, зачитайки те
хиите суверенни права.
В следвоенния период, като

Едвард Кардел:

социалистическа страна, счита
та в обществените системи или
хме и считаме, че суверените
в различията в големината на
тът в социализма подразбира
територията или населението
В смисъл на сюгжеетиите на
договор в интерес на социалипълна самостоятелност и отго
на отделни страни. Затова ус
комисията за реорганизация и
зма и в интерес на стабилноворност на революционното дви
пяхме да развием така успеш
•развитие на СЮК е изготвен
стта на обществената политиче
жение във всяка страна в из но и всестранно сътрудничество
нов текст па новия устав. Тоска система. Предусловието на
бора на ообствен път на обще
и политическата, икономичес
ва не значи, че сме отхвърлитакава организация е в центьстаено-икономическо развитие в
ката; културната и други обла
ли стария устав на Осмия кон
ра по наше мнение, ефикасноунисон със специфичните усло
сти с по-голпмата част страни.
грес. На революхдиониия остта и единството в ръководвия и потреби на народа. Само
Както и всички други миро
пит, на ония начала и тради
стеото и принципа на напълно
такива отношения мелед у соцм
любиви народи, ние желаем в
ционни форми, които партията
еднаква застъпеност на всички
алистичеоките страни и юомумир да изграждаме страната си
побеждаваше в миналото дадо
републики в ръководните орга
нистичеоки партии могат да до ■ и да обезпечаваме средства за
хме своето място и в новия про
ни на Съюза на комунистите,
принесат към по-нататъшното
бъдещето на нашите трудещи
ект.
За да се надделее доста гоукрепване ма международното
се. Затова нашата вътшпю-ггоНо все пак, нашия текст сълямата затвореност на Съюза на
революционно работническо и
литическа дейност е насочена
ществено се различва от стакомунистите, в устава на някопрогресивно движение изобщо.
към борбата за мир и миролю
рия устав.
В действителност,
лко места наблягаме към отво
В революционната практика
биво международно сътрудни
сега имаме устав на преобразереиосг на Съюза на комунисти
в изграждаването на социали
чество. Както през войната до
иия Съюз на комунистите в ра
те към работническата класа и
зма ние се ръководехме от инпринасяхме, най-много колко
зеито самоуправително
обще
всички организирани социали
терпацпоналистимесиите нача
то можехме за победата над
ство.
стически сили.
ла, че пай-големия принос към
фашизма, така в цедия следво
По-нататък, при определяне
В устава е формулирана и
делото на социализма и прог
оиеи период давахме своя пъл
то на вътрешните отношения,
реса изобщо, преди всичко, е
ролята на Съюза на югослав
на подкрепа в полза на мира,
трябваше да водим сметка за
ските комунисти и републикан
правилното решение на нацио
знаейки, че без него няма ни
една твърде голяма функция
«алния въпрос и последовател
ските съюзи в него. Както про
прогрес, ни социализъм.
ма СЮК — в центъра на вни
екта се казва, факторът, който
пата борба в собствената стра
Радвам се, че и по този по
манието на нашата многонацио
на за всестранно развитие на
обединява комунистите в Юго
вод можем да изтъкнем, че ме
социалистическите отношения и
■нална социалистическа
общ
славия и техните съюзи в со
ност максимално и континуира
осъществяването на истинските
циалистическите републики
е
жду прогресивните и миролю
но да се обезпечава идейно-по общата програма за осъществя
интереси на трудещите се. Вп
биви оили в овета социалистерочем, който не зачита, на пър
литичееко и акциокно
един
ване на историческите интере
ческа Югославия играе видна
во място, овоята страна и своя
ство в ръководството и с това
си на работническата класа и
роля, благодарение на големия
народ, той не може да уважава
целия Съюз, да не се позволи
социалистическите стремежи на
и другиго.
престиж, който получи в света
да се натрупват неразрешени
югославските народи. Като са
проблеми в най-трудните моме
Маркоистко-ленинекото раз
мостоятелни организации в ес борбата си за собствена сво
биране на интернационализма
нти и при сложните обществе
динен Съюз на комунистите в
бода и независимост, както и
се основава върху независимо
ни дилеми винаги да си нами
Югославия, Съюза на комуни
с приноса в борбата за мир и
стта и пълното равноправие на
рат пътища за тяхното разре
стите по републиките носят об
прогрес.
всички народи, като основно
шаване <и градивен политически
ща отговорност за утвърждава
предусловие
за
всестранно
нето и провеждането на полити
сътрудничество и свързване за
8 ката.
рад осъществяване на общите
?
По нов начин са определени
цели. Иятернационалистичеека2
отношенията з Съюза на кому
та политика е толкоз по-после
^
пистите и принципа на демодовагелна, колкото повече се
^
$1
кратичен централизъм като ос
зачита пълното равноправие и
|
2
новен принцип на нашия вътре
дава възможност за всестранна
й
^
шен живот, организация и дей
изява на националната индиви
'■
^
егвуване на Съюза на югослав
дуалност. Само по този начин
^
ските комунисти.
могат да се съсекат корените•
X
|
Тежестта е върху ролята на
2
на всяко затваряне на нацията
членовете . и демократичния на
в своите рамки, както и явле
чин на креиране на политичес
нията на национализъм на та
ките становища и решения. По
зи основа.
ложанието на членовете на
Навред по овета е известно,
СЮК е дефинирано така,
че
й
В навечерието на Деня на републиката, скритият неприя \
че Югославия днес е искран по
им дава възможност непрекъс
А
тел
надигна
глава
и
се
опита
да
наруши
радостния
юбилей.
Не\
борник за равноправно между
нато и активно да участвуват
/. отговорните участници и организатори на едновременни шови- ^
народно сътрудничество, осно
г в подготвянето и
взимането
/ нистически демонстрации в няколко места на Косово и
вано върху взаимното разби
на ре“е™я във всички сфери
Ахия. крайно зловредно и безочно се опитаха да разпалват ^а-|
рателство и зачитане на други
^ ционалистически страсти и да дискредитират политиката най
На действИе На Съ1033- Решестрани, без оглед на различия
6. Съюза на комунистите и неговите усилия за ло-последователно §
«ието, което приеме
болшинй осъществаяване нанационалното равноправие.Тяхното предиз § ството е задължително, все до2 ®11^;’ТСЛСТО0изчезна в бурята на осъдата,както в та_зи покрай I като не се промени по вече ут
2 нина, така и навред из страната
й
;
*
Работническата класа в Косово и Метохия най-пешител Ь
ВЪрД<2НИЯ дежжрат"Тв на™н.
^но дипна глас срещу тези проявления, които предстамяват I
Паралелно с ЯСН0 ДеФ^нираний атака върху историческите интереси, срещу самоуправжтаиета ^
I® права «а членовете на св°2 срещу нашата социалистическа революция, а на първо място ^
бодна явна политическа рабо2 срещу братството и единството между албанци, сърби, черно-В
та’ в пР°екта се казва, че зайгорци, ту.рци и друпите народности — се каза, между другото,»
служава осъда и носи отговор2яа заседанието на секретариата на Покрайнинакия комитет на ^
пост само оня, който си служи
^ с в осово и Метохия, сгьстояло се непосредствено след де- Й
с неистини и дезинформации
золюция и. че, следователно,
^монстрациите.
|
политически и морална да дисвсяка дума или всяко предло2 говппи в^^И следствието е още е течение, дадени са от-1
квалифицира други хора, или
жение, съдържащо се в тях, не
й™врри ва въпроса — кои са организаторите на тези неприя- Я
0ня, който извърши напаление
трябва да бъде някахзво дефи^?Л01СИ безредая- 5ез съмнение, касае се за ония сили, които й
на
ТТРТТ1ТГ
_
нитивно становище на
СЮК
2л ат неприятелско отношение към целокупното наше обще-1
Р„'
ц
Онова което е съществено те
&еН° Ра3™е и <»«Ф«лно към резултатите в политиката на Ь
"ата ВДейно-чюлитическа плат
инова, което е съществено, т.е.,
^национално равноправие. Става дума за хора които разпоо-^
Форма на СК.
от решаващо значение в мате^ страняват недоволство и развиват национализъм, който и са-1
• Дадени са нови принципи в
риалите е това, дали сме съгла
А мия народ на Косово и Метохия толкова пъти осъди.
й
избирателната система с увели
сни по отношение предложени
А
На такава постъпка — организиране на улични безредия^
чена отговорност и на избрани
те насоки на нашето по-нататъ
2
ш закараха пораженията в откритата политическа борба и!
те и избирателните органи, и
шно ооществено развитие,
а
2 съзнанието, че в тази борба нямат подкрепа, нито пък някакви |
членовете.
конкретизирането на тези насо
2™™***™ уопех- Становището на населението на Косово Л
Под влияние на новите на
ни чрез съответни лредложе|т яредставляаа най-добър отговор на провокаторите, 2
падки на нашата суверенност
ния дава повече възможности
^ защото на събранията най-решително ги осъдиха, давайки^
«а
^ Р
’
и определени варианти на възИ най-р™™ подкрепа наТановищата на^
самоуправителния социалиможнм решения, а не единстве
| меп се събпя пи0 ръководсл,во- Миньорите от „Стари търг" напри ^
зъм и Демократични права на
ното възможно решение, с кое
2 осъдили
УТре Д0Н’ след ’прета смяна, и най-остро^
трудещите се, ние днес сме ови
то комУ™ст„то трябва да р.о
|
"Х.Г»ьв
“ 'Н
из
«тат „а „р,ктид„. И те „е за|бяха Щ.О.ОД.™ еМ,.™™I
м политиката „а Ся
дължават комунистите в прак^остро осъдиха шовинистическите нпппмвтопррлт
цргично пл
тичната работа да се лридър^ дседателството на СьюзГнГ^к™е оГкое “Т"'ПР6 ^
ЮЗа ^ ЮГРСЛаВСКИте К°^жат само към конкретните ре| също така енергично реагира, призовавйки прогресивната мла I
С™ И ДРугаря Тит0- В тази въл
шения, които съдържат матейдеж да се противопостави на неприятелската дейност на отдел ^
на по™нкват инициативи на те
риалите. Онова, което ще бъде
^^Гат^ нГсъГ^ЩУ ВСИЧК°' което не е ® съгласие със ста \
Рена отново за председател на
™ ™ всички комунисти, ще
^ общество
Р
& комунис™те и нашето самоулравителнд |
Съюза «а комунистите да се из
го формулираме в конгресните
й
^
^
резолюции, а настоящите Тези ^
се касае До събитията на Косово и Метохия, ечи- ^ бвре другаря Тит0- и т0®а бе"
си ще бъдат само ръководство ^
™"ьрде ^ого се драматизират, че не е именно така,ка- ^
ше една от причините, че в
в тълкуването на резолюциите | нГ «ЙЙЛ^
пр—у-ава ™-яоно форм-

ОПИТ НА СКРИТИЯ
НЕПРИЯТЕЛ

1

Демонстрациите бяха остро осъдени |
от населението в страната

ТЕЗИСИТЕ - ОСНОВА ЗА ПРЕД
КОНГРЕСНИ РАЗИСКВАНИЯ

(Продължение от 3 стр.)
нието на акциите, които трябва
да обезпечат по-ефикасно фун
кциониране на самоуправителната система, специално в об
ластта на обществения труд. В
третата част се говори за обез
лечаването на обществена оигу
рност на трудещия се човек; не
за социалната защита в по-те
сен смисъл, «о за изграждането
на ония елементи на обществе
но положение на трудещия се
човек или трудовия колектив,
които им обезпечават стабил
ност и сигурност в работата и
живота, максимум обществена
солидарност и взаимна помощ,
разбира се, при условие, с те
зи права едновременно да е свъ
рзана и отговорността, както и
при условие тези права да не
се превръщат в паразитно от
ношение към други хрра, дру
ги колективи или обществото
изцяло.
Тезисите изхождат от стано
вището, всеки труд да бъде об
ществено защитен, но не лентяйството и отговорността.
и за действуване на практика,
НАСОКИТЕ
която сигурно ще бъде много
В края Е^двадд Кардел изтък по-богата по форми и средства,
на, че Тезисите не са ре- отколкото Тезисите.

у бедителната борба ни създаваха трудности.Там още има
не- \
I
пЛ.РУтрана’ има вмешателство и отвън” — ка- |

Улирахме голямата роля и работа на председателя, който за

| конференция в Яйце.
'___ ___
'\\\\\\\\\\то\\\\\\\\\аЛ\\у\\^^^

своята работа отговоря
пред
конгреса, конференцията и пред
седателстаото на СЮК.

тдавнашната прес- ^
й
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Самоуправителна практика

От тържественото заседание
СТЪЛКНОВЕНИЯТА РЕШАВАТ ПРОБЛЕМИТЕ на ОС в Димитровград
»Ако това не работиш, какво изобщо работиш впредприятието?«
В началото на годината работ
ническият съвет на трудова единица ремонт и поддържане
на машините формира и цех
техничеоки подготовки.
Задача: за всяка работа пред
варнтелно да утвърди кои опе
рации трябва да се направят,
за колко време и колко
ще
струва въпросната операция,
т.е., вложения
труд и материал.
Цел: да се създаде основа за
организиране на работата, и да
се възстанови реално взаимно
съотношение с другите трудо
ви единици.
Задължените за тези работи
хора не изпълнили задачата.
Последствията от непровеждането на решенията на орга
на на самоуправление са теж
ки. Нарушени са отношенията
в самоуправлението разпреде
лението и между хората, както
и отношенията с другите трудо
дови единици с ремонтния цех.
Стойността на извършената ра
бота е преценяване „с просто око”, работниците си получава
ли лични доходи не според сто
йността на извършената рабо
та, яо според това какво е за
писано в решението, т.е.; кол
ко часа са проведени на рабо
та. Какво фактически значи то
ва, не трябва да се доказва.
Доказали са го самите работни
ци на сърбранието от 19. XI.
1968 на което се разгледа рабо
тата на цеха за технически по
дготонки. Преценяването на ра
ботата „с просто око”, а не спо
ред нормативите, които е тря
бвало да постави техническа
та подготовка отнасяли много
средства на другите трудови единици за услугите. Цените би
ли такива, че тези трудови е-

диници, когато са имали възможност, са търсили услугите
от друга страна. Затова някои
единици са имали загуби, а ре
монтния цех работел с печал
ба. Накрая са зародило недово
лство и сред работниците в ос
таналите трудови единици.
Групата комунисти в трудова
та единица устроила събрание
преди това и се договорили ка
кви становища да защищават.
Установено било, че воички
проблеми са възникнали зарад
■непровеждането на решенията
на органите на самоуправление
от страна на цеха за технически подготовки. Недоволството
на работниците води потекло
оттам, че тяхното искане да бъ
дат платени за работата, която
наистина извършват, а не за
времето, което провеждат на ра
бота, така че едни взимат една
част от заработката на ония,
които работят добре. У станове
но било, че ръководството на
цеха не било достатъчно актив
но върху реализирането на ре
шенията на работническия съ
вет.
С такива оценки комунистите
излезли на събранието на тру
довите хора. Обоснованието на
комунистите събранието прие
ло единодушно. Тогава високо
квалифицираният майстор Милутин Алексов казал, че иска
да бъде платен вложения труд.
Нему не му е ,приятно” кога
то се плащат работи които не
висококвалифицирана
търсят
обработка, а получава като че
е работил работа според свои
те квалификации.
На събранието се каза то
ва, че техничеаката подготовка

ЗАПИСКИ

Нашата Верка
Искам да ви разкажа за мо
ята другарка Верка която е ху
баво, добро и остроумно моми
че, способно безмерно да рабо
ти и да се вдъхновява от сво
ите и чуждите успехи.
Скромна е тя и като учения
ка отлична. Живее в малка сх
лупена къщичка в най-висока
та махала на селото, обкръжена с възвишения и обраснала с
вечно зелена борова гора. Вер
ха е вгисоко стройно момиче.
Нейната червена рокличка, от
евтин плат, но хубаво скроена
от майка й, приятно шуми при
всяко нейно движение. В нея
е като пеперудка.
Колко много обичам да я на
блзодавам( Тя е като принцеса
от вълшебните приказки.
Черните й очи — лъхат не
доброта. А срещнеш
Гпоглед « — чувствуваш топ
лина и нежност, които навлизат дълбоко в сърцето ти и
милват с омайна простосърдеч
ност.
Обича да помогне на всекиго, да разбере доброто и да осъ
ди лошото и нечовешкото .. •
Дългите й черни коси и на
най-малкия дъх на вятъра се
люшкат от едно до друго рамо.
Уроците за нея са приказки,
а когато стане да разказва, ка
то че ли тълкува главна роля
в някой театър.

Защо всичките не сме като
нея?
Тя е прекрасна и толкова
много добра! Това ни влече да
я обичаме и уважаваме всички.
Милка Христова

не работи добре, и дори на един другар, който е задължен
да води техническите подготов
«и бе отправен и следния въ
прос: „Ако това не работиш,
Заре, какво изобщо, работиш в
предприятието?" Изглежда то
ва най-добре знаят и чувству
ват самите работници. Затова и
заключението на събранието
веднага да се реализира реше
нието на работническия съвет
■по организацията на работата,
за което е задължен цеха за
техничеоки подготовки. Защото, на края, в другите трудови
единици — колективи и съветите се занимават с други про
блеми, защото там главно е ус
тановена организация на рабо
тата.
М. Б.

По повод 25-годиишината на
АВНОЮ в Димитровград се със
стоя тържествено заседание на
общинската скупщина. Присъствуваха първите отборници и
представители на народната вла
ст и огборниците от сегашния
състав.
Щом деловият президиум зае
местата си, Лиляна Гъргова с
група пионери поднесе цветя
на председателя на общинска
та скупщина. По този повод
ученичката каза:
„Другарю председател, друга
ри и другарки, поздравявам ви
с Деня на републиката от името
на учениците от училището „М
ша Пияде“ и от пионерския от
ряд „Иво Лола Рибар“. Желая
ви успех в работата за благоден
ствието на всички ни.
Председателят:
„Поздравявам прионерите като
им пожелавам уопех в ученето
и се надявам че те ще продъл
жат нашето дело“.

Ракита

СЕЛСКИТЕ ЗАДАЧИ НА ПЪРВО МЯСТО
Изборната конференция на
Социалистическия съюз в село
Ракита ще обърне най-голямо
внимание на селските пробле
мите, които досега не са разре
шени успешно. Такъв извод мо
же да се направи от разисква
нията и решенията, които бяха
взети на състоялото се през но
омари предизборно събрание
на ССРН в селото във връз
ка с изборната конференция.
Обстойните разисквания, в
които участвуваха мнозина чле
нове на СК и на другите об
ществено-политически органи
зации дават възможност да се
изтъкнат като най-важни след
ните задачи:
-Й1 Строенето на пътя от Зво
нци до Ракита
Изграждане на водопровод
Сътрудничеството на про
изводителите с кооперацията
Работата на ветеринарна
та служба и на училището
По-голямо съдействие и по
мощ на младежката организа
ция и др.
Тези проблеми бяха изтък
нати като жизнено важни за
ракитчани и те ще залегнат в
доклада, който се готви за из
борната конференция на ССРН.
Разбира се, някои от тях са
в процес на разрешаване, какъвто е случаят с пътя до Зво

нци и работата с младежката
организация, но все пак ходът
им все още не е задоволителен.
Очаква се след изборната ко
нференция, когато ще се избе
ре ново ръководство на ССРН,
към проблемите да се пристъпи
и по-делово, и по-организирано в един по-значителен орок
от време.
Събранието също реши да
предложи за изпълнителен съ
вет на ССРН: Витко Лепоев,
Тодор Стоянов, Кръсто Мило
ше®, Тодорка и Васил Сотиро
ви, Бранко Стоицев, Йела Зла
танова и Юла Стоянова. За по
стоянан член на общинската
конференция на ССРН е пред
ложен Богдан Басов.
За членове на ръководството
на организацията на ССРН в
Ракита ще се изберат, според
на предизборното
■решението
■събрание, хора авторитетни и
активни, способни да оргакизи
рат работата. Но между тях ще
има съответнен брой жени и
младежи, защото досегашният
начин на избиране само на мъ
же се оказва несполучлив, по
не що се касае до постоянната
връзка и сътрудничеството с
другите организации.
Богдан Басов
Ракита

Есенната сеитба

Планът ще бъде изпълнен
Планът на сеитбата в Дими
тровградско не е изпълнен в
предвидения орок, нито на об
ществения, нито на частния се
ктор. Първо сушата, а сетне обилните дъждове попречиха за
нормалното провеждане на сей
тбените работи. Не и покрай то
ва, на кооперативните площи
са засети 360 ха от 480, колкото са запланувани и изорани.
Инак, щом времето позволи сей
тбените работи ще се приклю
чат и на останалите 120 ха.
Тази година на своите площи
наземеделската кооперация
прави поравгняване на почвата
и натори площите. Наторяване
то направи в три етапа: пре
ди сеитбата, в течение или след
нея, като прихранване. В пър
500
вия етап бяха хвърлени
кг оулерфосфатни торове, пре
ди сеитбата 300 кг смесен НПК,
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а по време на сеитбата или
след нея 400 кг нитромонкал.
Същевременно тракторите на
кооперацията орат и частни
те ниви, обхванати в коопера
тивно сътрудничество. Сега тъ
рсят машинни услуги и ония
собственици, които не са дого
ворили сътрудничество с коо
перацията. Но тя не е в състо
яние да им излезе насреща, покелое бърза да изпълни задъл
женията си към хоопераититеОт друга страна,
машинният
иар<к не е в състояние да при
тече на помощ във всеки мо
мент, когато затрябва, Още по
вече, че отделни части се тър
сят повече и от един месец (а.
чупене и разваляне на частите
при дълбока оран в твърдата и
суха земя имаше доста), без
които нито обикновените, нито-

верижните трактори не могат
да орат.
М. Б.

В доклада пред сесията пред
седателят Манов каза:
„От 1950 година работническо
то самоуправление тласна сил
но напред цялото общество и
въпреки трудностите, непреодо
лимо си пробива път и стана

Тодор Кръстев — един от пър
вите отборници
най-решаващ фактор в нашата
система на социалистическа де
мокрацмя, преобразявайки по
ложението и ролята на труде
щите се и на цялото общество.
През цялото време на револ
юционното преустройство на на
шето общество по посока на со
демокрация
циалистичеоката
и в тези неразвити краища се
развиваха процеси на бурен
стопански възход, който про
дължава. Производството в на
шата община през 1956 година
възлизаше на около 467 милио
на стари динара. Повече от 62
на сто на това производство
принадлежаха на селското сто
панство а само 1,2 на сто от
промишлеността и рудодобива.
Националният доход възлиза-1
ше на 16 650 стари динара на
глава от населението".
„През 1960 година производ
ството в сравнение с 1956 се
увеличи 3,9 пъти“. Промишле
ността — 31, селското стопан
ство — с 3,25, строителство с
5,93 пъти и прочее. Стокооборо
тът и услугите в 1967 година
възлезоха на 9 милиарди и 820
милиона стари динара като про
мишлеяостта осигури 33 на сто.
Такова развитие на произвол
ството спомогна националният
доход на глава от населението да
възлезе на 207 000 стари динара. Оега в общината има към
2 600 заети, над 1,400 радиапа
рата и 430 телевизора“.
Един от първите отборници,
Тодор Кръстев, след тържест
вената сесия ми каза:
— Много се постигна в кра
тък срок. Просто се чудя как
се уопя. Искам да кажа, че тр
ябва и занапред да слушаме дру
гаря Пито.
Един юбилея завръши. Нови
години стоят пред нас, а те са
нови усилия, нови победи за ос
вобождаването на човека и на
М. Баюп
обществото.

Сурдулица

Съвещание по разпределението на дохода
Общинският профсъюзен съ
вет в Сурдулица организира
неотдавна съвещание по утвър
ждаването и разпределението
на дохода в трудовите органи
зации, с оглед на новите зако
нни разпоредби за дохода.
В съвещанието участвуваха
над 100 души, предимно пред
седатели «а работническите съ
вети, на профсъюзните органи
зации директорите, секретари
те и финансовите ръководите
ли на трудовите организации.
Лрисъствуваха също иконо
мисти от републиканския цроф

съюзен съвет Милорад Поло
вин и Радомир Милич.
Милорад Чолович изнесе док
лад за обществено-икономиче
ските отношения във връзка с
«новите законни разпоредби по
дохода, а Радомир Милич до
кладва за организацията на
сдружения труд и отчетността
във връзка с него.
Бяха повдигнати редица въ
проси ,например за реализира
нето на заработените, а още не
реализирани средства, за усло
вията за образуването на трудо
ви единици и др. М. Величков
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На здравни теми

V"

КОПРИВНА ТРЕСКА ЗВОНСКА БАНЯ ИМА ЗАГУБИ
се.
Това заболяване е доста разпространено. Проявява
със сърбежи и обриви 1на кожата, които наподобяват обриви от
опарване с коприва. Оттам е името копривна треска. Обривите
са розовочервени или боли надигнати плоски образувания с
различна форма и с големина от малка монета до длан. Те при
чиняват нетърпим сърбеж и когато са многобройни, състояние
то на болния силно се влошава. Коприината треска също мо
же да се прояви и по друг начин — с бързопреходнл отоци на
клепачите, устните или половите органи. Това заболяване би
ва остро и иронично. Острото заболяване трае една-две седми
ци, а хроничното — с месеци и години, като понякога затихва
и изчезва напълно, но отново се възобновява.
Причините, които предизвикват това заболяване, са твъ
рде разнообразни. Тя може да се яви от непоносимост към ня
кои храни: риба, месо, яйца. ягоди, чесън и друпи. Също и от
някои медикаменти. Но причините могат да бъдат и някои скри
ти инфекции в сливиците, зъбите, жлъчните пътища. Тя може
да се яви и от свръхчувствителност към цветния прящец. Из
вестна е копривна треска,^ която се получава от ужилваме па
пчели, комари, от допир до гъсеници и пр. По-рядко това за
боляване се получава от студ, топлина, триене и слънце. Също
има и неароганна копривна треска, която се дължи на силно
вълнение.
Копривната треска се лекува, ако се отстрани и открие
причината. За съжаление, не винаги е лесно да се открие драз
нителят. Болните трябва да бъдат подложени на щателно из-,
следване.
За да се открият храните, които евентуално са причина
за болестта, болният се поставя на строга диета, след което се
прибавят постепенно, нови храни — месо, яйца и ДР- Ако не
се отмри е причината, прибягва се до лекуване, което цели да
промени реактивността на организма. Прилигат се антнх1истаминови препарати, калций, инжекции със собствена кръв и др.
Препоръчва се смяна на климата за по-продължително време.
Неврогеннатд копривна треска се лекува със аредства, които
уоггокояват нервната система. Съществуват лекарства, които
облекчават състоянието на болния по време на тежките при
стъпи.
Копривната треска понякога се лекува трудно. Затова е
нужно постоянство и на болния и на лекаря.
(Според сп. „Здраве”)

Босилеградска хроника
Библиотека в
Долна Любата
- - Съветът на културно-просвет
ната общност в Босилеград взе
решение, съгласно което в Дол
на Любата ще се открие библиоте
ка с читалище. Вече е публи
куван и конкурс за лице, което
да ръководи с нея.

Първоначално
библиотеката
ще разполага с 1.000 книги —
предимно белетристика. Чита
лището ще получава дневен и
седмичен печат. Планува се би
блиотеката по-късно да се по
пълни с нови книги, които на
скоро ще набави културнопроаветна общност.
Библиотеката ще работи в ед
но от помещенията на коопера
тивния дом в селото.

Пътят през Бесна кобила е непроходим
Още от Деня на Републиката
съобщенията през Бесна коби
ла са прекъснати. Пътят е за
и
трупан от снежни преспи
е непроходим за всички превоз
ни средства.
Последният автобус с 40 път
ници, който се опитал да мине
по този за Босилеград останал
една нощ в планината. Едва на
следващия ден работниците от
транспортното преприятие са

уопяли да го освободят и дока
рат в Босилеград. Пътниците
са щастливо преживяли тази не
сгода, благодарение на парното
отопление на автобуса, което е
работело.
Всички автобуси на транспор
тното предприятие в Босиле
град сега пътуват през Власина, в същото време в което са
отивали и през Бесна кобила.

Електрификацията продължава
От преди една седмица насе
лението от село Груинци и Ми
левци продължи с електрифи
кацията. Досега те подмениха
старите електрически стълбо
ве с нови импрегнирани, които
е прибавила и със свои средства заплатила общината .На-

прашени са и други подготовки,
които ще ускорят електрифи
кацията. Набавени са уреди за
трафопостите, жици и друг ма
териал. Акцията в Пруип-щи под
помага и военната застава от
селото. Досега за целта тя е да
ла 30.000 нови динара и работ
на ръка.

Строи се път
Тези дни населението от село
Ярешкик, Босилеградско прове
де успешна акция за поправка
на пътя към Бистър. Това е една
от многобройните акции, които
тази есен проведоха хората от
това село. Целта е пътят от Яре
шник до Бистър да се оспособи за съобщения не само волов
оки кола, но и за трактори.

Акцията подпомага земедлеката кооперация от Долно Тлъ
мино и горската секция от Бо
силеград. И тези две стопански
организации са също заинте
ресовани в тоя пасивен, но багат с гори край да се прокара
път.
В. В.

Не, Звоиска баня няма загуба апоред счетоводствеиите до
кумеити. Звоиска баня има пе
чалба. Неофициално се твърДИ, че печалбата достига и до
динара.
десет милиона стари
За тримесечен сезон, щото той
и не е по-дълъг тук, десетина
милиона печалба, това е успех.
Все пак има невидими, или
да ги наречем неотчетени загу
би, които все пак съществуват

та не се приспособява към те
зи промени. Повиши се благо
състоянието на трудещите се,
хората имат кола, а петдневна
та работна седмица дава въз
можност за двудневни излети,
които са насочени към близки
Звоиска
те курортни места.
баня още не се посещава, повече по своя вина.
Причината за отминаването
на Звоиска баня е връзката с
нея. Естествената артерия

ЯДА1. ^
Към Звонци
и са резултат на пренебрегна
ти инициативи.
МАЛКО ЛЕГЛА — МАЛКО
ГОСТИ
Много пъти е казано, че ба
нята няма достатъчно легла да
приеме всички, които искат да
постоят седмица-две през юли
или август. Същото важи и за
за басейнидругите услуги
те, за ресторанта, за санитар
ните и други обекти.
Но да се махне този недоста
тък трябват пари, които „Цър
ни връх” няма, нито може да
ги осигури ако някое предпри
ятие не прояви интерес да
строи почивни домове или ви
ли за свои работници.
Какво би означавало това увеличение на броя на леглата
и местата в ресторанта е яс-‘
но. Първо по-голям оборот, поголяма печалба и съответно
по-големи възможности да се
свои
попристрои нещо и със
средства, натрупани от печал
бите.
ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СЕЗО
НА — ПО-ОСЪЩЕСТВИМО
Но с увеличаването на по
стройките не ще се реши всич
ко. Пак ще остане Звонска ба
ня с тримесечен сезон и през
следващите девет месеца
ще
изяжда част от напечеленото.
А то е така. В Звонска баня
сега е мъртвило. Само един чо
век, домакин на постройките и
басейните, ще прекара зимата
в този курорт. Може би ще на
минат един-двама души да пре
спят и това ще е всичко. Ако
сезонът се продължеше до къ
сна есен или до „зло време”,
банята щеше да работи и да
печели.
Продължаването
на сезона,
ще каже някой, не зависи от
управата, но повече от гости
те. Могат да се изнесат много
доводи:
годишните
почивки
свършват през август, отиват
си хората и затова не се работи.
Всичко това е така, Но про
дължаването на сезона все пак
може да стане.

МОТОРИЗИРАНЕТО И ПЕТ
ДНЕВНАТА РАБОТА
Много неща се промениха от
няколко години насам, а баня

нея, пътят от Суково насам, се
не
занемарява. А все докато
се направи, сезонът ще си ос
тане тримесечен и много пари
ще загуби банята.
ДА ОСТАВИМ ГРАНДОМАН СКИТЕ ЗАМИСЛИ
На времето се приказваше
за път из долината на Ерма,
който да струва близо един ми
лиард стари данара. А после
като се видя, че милиардът го
няма, инициативата замря. Ди
митровградската община тръг
на по-реално и взе да
строи
със скромни средства скромен

път, който вече се ползва до
Трънско Одоровци. А оттам до
банята има не повече от 4 ки
лометра.
*
Тъкмо тези четири кило
метра и пътя от Суково въ
обще имаме предвид, когато го
ворим за продължаването на
сезона.
Ако имаше по-солиден про
ход от Суково до банята, си
гурно всяка събота щеше да
има поне
двесте
излетници
тук. А съвсем естествено е, че
тъкмо тези преходящи
гости
оставят пара в ресторантите, а
не ония, които през
лятото
идват да се позалекуват от ре
вматизъм или ишиас.
Значи с оглед на средствата
за
скромно приспособяване,
да се работи по-голяма част от
годината.

Иначе ако се тръгне от нес
кромни планове решението
е
няколко милиарда
друто
стари динара за конфортни ви
ли и ресторанти, и за солиден
асфалтов път, по който да се
стига от Суково за двадесети
на минути. Но това сега може
да бъде само мечта,
защото
пари вече не се дават току
тъй.
В случая е по-добре да се
дадат пари за приспособяване
то на пътя от Трънско Одо
ровци и в сътрудничество на
трите стопани на тия предели
Бабушница — Димитровград —
Пирот да се понаправи нещо
за разширяване на шосенцето
из ерминото ждрело. Иначе и
банята, и цялата долина ще си
останат недостъпни. А това е
чиста загуба.

м. н. н.
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Къде и какво работят нашенци?

Стойка Илиева: »Бай-0нзи«
насмее
■ ■ ■

Стойка Илиева
Редакцията на
„Братство”
получи първата
новогодишна
честитка от Белград, от ната
та читателка СТОЙКА ИЛИЕ
ВА. В писмото си до редакция

та тя казва, че единствената й
връзка с родния край Босилеградоко е „Братство”, затова го
чака с нетърпение. Другарка
та Стойка работи в пощата в
Белград, а цялото й семейство
е в Кочани, Македония.
Ето какви са пожеланията й
на „Братство” в идната годи
на:
„Редовно чета
вестника и
щом го получа, веднага обръ
щам последната страница. Ин
тересува ме хумора, а „БайОнзи“ винаги ме засмива.
Моето предложение е през но
вата годила 1969 година да увеличите страниците на вестни
ка и тогава сигурно ще имате
и повече читатели. На послед
ната страница и по-нататък по
мествайте хумор, а разказа за
пазете и по-нататък. Повече
пишете за живота и работата
на младите.
Ако това направите, може да
увеличите и цената яа вестни-

ка.
На целия колектив на редах
цията желая успех в работата...

в. н:
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Караманица и околните села искат рейс
С 'изграждането на асфалтовия ПЪТ От ДОЛ1НО Тлъмино од
Караманица, по-точно мина „По
двирове”, населението от окол
ните села очакваше да бъде
пуснат рейс. Жителите от този
край обаче и сега пътуват пе
ша, наистина по асфалтов път,
и все още се надяват, че тран
спортното предприятие „Бесна

козила” в Босилеград, ще изпълни желанието им. На мне«ие съм, че предприятието трА5ва да продължи същесгвува
щата рейсова линия от Д. Тлъ
мино од Караманица, защото и
то ще има полза, а на хората
що облакчи пътуването.
Р. Каракфилов

Големи щети от скитащи кучета
В последно време в Бистър и околните села мно
зина стопани претърпяха го
леми щети от скитащи кучета. През тези есенни дни
на места скитащите кучета
нападали и стада овце. Та
ка на Евстрати Тончев от
Бистър за една нощ кучета
та удавили четири и нахапа
ли няколко, на Мара Ризова от Бистър — една овца,
а направили са щети и на
още неколцина стопани в се
лото.
Скитащите кучета първо

почнаха на нападат овцете
в Горно и Долно Тлъмино,
а след това се появиха и в
останалите села в района.
Стопаните на тези кучета
обаче не лесно се откриват,
макар че срещу тях трябва
да се заведе дело, а кучета
та да бъдат избити, Носят
се слухове, че и някои лов
джии не връзват кучетата
си а пи пускат на свобода.
Ще трябва да се предприе
мат спешни мерки срещу бе
зотговорните стопани.
Р. К.

Вместо признание-наказание
Изворската черква не само в
Босилеградско е известна като
забележителен исторически па
метник. Но каква полза от то
ва, когато за ,нея никой не се
грижи.
Виждайки, че някои нейни ча
сти са пред разпадване аз взех
та събирах материална помощ
от населението в селото, а пос
ле организирах и акция черк
вата да се доведе в ред. И най
стина в това успях с помощта
на още някои хора, които също

са загрижели за тоя обект, ко
йто краси селото ни. Сам съм
вложил 80 доброволни трудод
ни. Имах добри намерения.
Но какво се случи? Един ден
бях повикан при съдията за
нарушения под обвинение, че без
позволение съм поправял чер
квата. И, разбира се, бях нака
зан. Колко е право нека съдят
читателите.
Славчо Гогов
с. Извор

СПОРТ

М. Петров:

Стенопис

НАШИ СЕЛА

МЛЕКОМИНЦИ
малена ллодността. От дясната
страна на Драговищица минава
пътят Босилеград — Карамани
ца и Кюстендил.
Млекоминци е малко село, с
70 домакинства и 260 жители,
които живет в 6 махали. Повър
хнината на селото е 981 ха и то
ва площи за оран 234 ха, паси
ща 267, тори 317, докато неплодо
родната земя е 131 ха. Градини
и ливади има съвсем малко.
Археологически находки.
Следи на живот от периода на
римляните се забелязват в ме
стността „Котлине”, на десния
бряг на Драговищица. Забеляз
ват се следи от големи дупки,
много камъни, който е изваж
дан от дълбочина и тук събириал, затова на равнината е наран. На едно място се забеляз
ва малка равнина, която при
лича на яз, а от хълма се поз
нават дълбоки бразди, където
е текла водата. Съществува
предание, че тук е протичала
водата от Гложка река
през
„латинско време”, а водата ми
навала „Дойчин дел“ при Райчиловци и през Буцалево воните футболисти и те се впус
дила до „Котлине”.
При „Ясен“ се намират ста
наха с остри щурмове, които
понякога бяха направо груби, ри постройки, тухли, стари па
за да изравнят резултата. То
ри, съдове и някакви кандила.
При местността „Дъбче“ е нава им се и удаде в 85 м. но
мерен кюп — „голяма върчва“.
страничният съдия съвсем пра
вилно маркира засада. Футбо
Следите от стари култури в
листите на „Единство” прояви
Млекоминци водят потекло от
ха неопортно държание и след
развитото рудничарство в Реобяснения от няколко минути
сен, Рибарци и при „Рупите”
при Гелова махала.
главният съдия прекъсна игра
га
Животът в селото. Преди сто
„Единство“ се изказа, че ще
години Млекоминци е било гру
пово село. Херата са живеели
обжалва срещата зарад неприз
в низки колиби при днешното
натия гол, но както се вярва,
срещата ще бъде регистрирана в училище. През 1894 година ка
полза на „Балкански“ или с мъните от -колибите били пре
несени и било построено днеш
3:0, зарад прекъсването й, или
ното училище. Селото се нами
с 2:1, с който резултат завър
рало в реката и имало 23 до
ши срещата в 85-тата минута.
макинства.
Хората се прехран
С. Манов
вали с риба, ягоди, лешници,
мед, козе мляко.
Преданието
казва, че името на Млекомин
ци произлиза от това, че се
лото имало много мляко. Осно
ватели на селото били гюринчени от планинско село Кова„Челик" от Бело поле е заел
чевци при Радомир, докато шу
четвърто място, а „Напредък“
парци били от Белево при Зе
— пето. С оглед противниците
мен, доскоро са наричани „беловци”. Много пъти млекомин
и тези два отбора през есенна
та част на състезанието са се ци се оптивали да се населят
по баирите, където им били ни
класирали доста високо.
вите и добитъка, но турците не
Трябва обаче да поставим въ
позволявали, защото могли да
прос защо и младежите от бъ
станат ятаци на хайдутите.
лгарската народност, живущи
В края на Турското робство
в тази община не създадат овой
селото уцравявал някой си
отбор. Особено, когато знаем,
Феуд Адем-ага. Едно предание
че в Божица такъв отбор е съ
говори за една случка, която
ществувал по-рано и че между
оставила голями следи в жи
младежите от Клисуроко има
вота на селото Веднъж две тур
талантливи футболисти. Навяр
ски заптиета минавали през се
но върху тази тема би трябва
лото и като се скарали дошло
ло да поразиогсват младежите
до убийство. Селяните се упла
от тези два района — Клисуршили от мъст и напуснали сеМ. В.
ския и Божичкия.
На шест километра южно от
Босилеград се намира село Мле
коминци. От северната страна е
сухата долина Сушица, източно
' село Ресен, южно Рибарци, дока
то от западната страна го об
кръжават Бресница и Буцале
во. През селото протича река
Драговищица, и там се стеснява
босилеграската котловина „По
ле”. В тази част на полето се
вливат две реки в Драговищица
(Буцалевска и Брескичка река),
и още 19 потока от лявата стра
на 12 и от десната страна — 7.
Всички те носят много мате-

ДВЕ ПОБЕДИ НА »А. БАЛКАНСКИ«
В последните два кръга на есенния дял в междуподсъюзна
та футболна трупа димитров
градският футболен отбор „Асен Балкански” опечели възмо
жните четири точки и с общо
17 точки зае четвърто място в
групата.
Първата победа
убедително
спечели срещу отбора на „На
3:0.
предък” от Алексинац с
Безопорно за успеха на отбо
ра допринесе и това, че той
игра на свод терен и пред свои
зрители.
Още в начало (5. м.) Петров
отбеляза първия гол за отбора
на „А. Балкански”. От тоя мо
мент сякаш играта се оживи и
двата отбора организираха ху
бави нападения. Все до 62 м.
обаче не се знаеше дали дими
тровградските футболисти ще
се наложат без оглед, че воде
ха с 1:0 .Едва когато Манов от
отдъхнаха
беляза втория гол
си и зрители и футболисти. В
края на срещата Кръстев от
непосредствена близост сложи
крайния резултат — 3:0.
„А. Балкански” напълно зае
лужи похвала, не само зарад
резултата, но и зарад хубавата игра.
Втората среща се състоя в на
чалото на тоя месец и то в Пи
рот срещу отбора на „Единсиво”. Играта в Пирот бе доста
подвижна и остра, с две разли
чни полувремена. Първото изцяло принадлежеше на футбо
листите от Димитровград, дока
то второто на домакините. Димитровградчани можеха да ре
шат всичко за първите петна
десетина минути. Имаха дветри стопроцентови шансове, но

едва в 15 м. Стратков съумя да
отбележи първия гол. Не тря
бваше дълго да се чака и до
макините изравниха резултата.
В края на полувремето след
едно хубаво проникване на
Джорджевич от 5—6 м. Манов
твърде леко затреое мрежата
на противниковата врата.
През второто полувреме гости
те от Димитровград умело се
защитаваха,
докато футболисите на „Единство” ожесточено
нападаха. „А. Балкански”
от
време на време предприемаше
контраатаки и от една такава
акция успя да заслужи единадесетмегров удар. На обща из
ненада Джорджевич не уопя да
реализира тоя извънреден ша
нс. Това сякаш окрили домаш

Високо класиране на
сурдулишките отбори
Трите футболни отбора в Су
„Польопривредрдулишко
„Челик“ и „Напредък“,
ник”,
които се състезават в групата
на вранокия футболен лодсъюз,
в есенната част на футболното
първенство, се класираха отли
чно. Между тях най-добри ре
зултати постигна „Польоггриврадник”, съставен от младежи
на с. Алакмнци, който зае вто
ро място във футболния подсъюз с общо 12 точки. С мал
ко по-се(риозни подготовки тоя
отбор в пролетната част ще се
състезава в Нишката футболна
зона. Още повече, че Но-опаските противници трябва да му
гостуват през пролетта.
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лото. След това Адем ага вър
нал селяните с обещание, че
няма нищо да им се случи, ако
дават годишно по 100 оки ече
мик. Млекоминци се съгласи
ли. Когато турците окончател
но напуснали селото
дългът
на селяните към турците ми
нал към Земеделската банка в
Кюстендил. Селото било дължно през 1885 година 12 150 ле
ва, а до 1910 година те върна
ли 9.593 лева, но лихвата нарастнала и през тази година те
били дължни 19.324 лева. То
зи длъг никога не е бил пла
тен.
Нито в едно село в Краище
не съществуват толкова преда
ния за комити и самовили както в Млекоминци. Той бил
във връзка с Моравско. Чрез
Стара планина заминал в Се
верна България. Участувал в
боевете на Шипка.
Още един проблем направил
селото известно. Водата напра
вила селото бедно, защото когато вали дъжд водата подкопава нивите и пасищата. Село
то няма вода. Има 8 бунара,
но през лятото изсъхнат. Гюрина махала има 14 домакинства а само един бунар. Тази
година водата много намаля,
Затова Млекомикчани бяха
принудени да направят ограда
на бунара и да я заклучват с
катинар. Поставили човек, ко
йто да се грижи за рационално
ползване на водата. Всяко до
макинство получава две кофи
вода сутрин и две кофи ве
чер. Това е единствен случай
в този край водата да се дели
поравно. Един селянин с пра
во казал: „Не е лесно когато
няма хляб, но е още по-труд
но, когато няма вода“.
Стоян Евтимов

ПРОЯВЕНА
ХУМАННОСТ
Пенсионираният служещ в
димитровградския СУП Радо
мир Павичевич поради тежко
заболяване бе опериран в Ни
шката болница. За опериране
то трябвало да се осигури дос
татъчно кръв. Като узнали за
това неговите другари от Дими
тровград не го оставили. Чети
ринадесет души се явили да му
дадат нужното количество кръв.
Досега осем от тях са дали
2,400 грама кръв, а останалите
чакат да бъдат повикани от
болницата, в случай на нужда.
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ШАП М ПИШИ» НА ЮБИЛЕЯ
НА БИМИОША В ДИМНРАД
Другарю редактор,
Във вестник „Братство” бр.
368 от 15 ноември т.г. е помес
тена статията „По въпроса за
юбилея на библиотеката" от Км
рил Трайков. Тъй като Кирил
Трайков си е послужил с не
верни данни и е проявил кръг
ло невежество по въпросите на
юбилея на библиотеката, а е
цел правилно да осведомим чи
тателя, даваме следния отго
вор. Ние не знаем каква цел е
преследвал К. Траяков, но със
своята статия безспорно съвсем
не съдействува за достойното
празнуване на този юбилей.
Но да започнем с фактите:
1. К. Трайков говори за „90
годишнината на димитровград
ската библиотека” т. е. че та
зи „културно-просветна инсти
туция е просъществувала девет
десет години”. А библиотеката
чествуша СЕДЕМДЕСЕТГОДИШ
НИНА. Не е ли с това. К. Тра
йков показал колко е осведо
мен, заинтересован и, съответ
но, компетентен, да пише по
тоя въпрос.
2. По-нататък той говори за
чествуване само от страна на
„персонала и някои странични
хора“ и на културно-забавния
център. Фактите говорят обрат
ното: още на 5 януари т.г. съве
тът на трудовата общност при
културно-забавния център оформи комисия за чествуване
<на 70-тодишкината на библио
теката. По-късно бе създаден
■отбор за чествуване, който прие
и програмата на чествуването,
Ясно е, че не става дума за чес
твуване на персонала и някои
странични хора (питаме се кои
са те и откъде са?), а за акция,
която трае месеци наред. П-рос
то е неразбираемо как К. Трай
ков си позволява правото да
взима ролята на съдник и про
изволно да твърди неща, кои
то са негова измислица.
Може би отговорът се крие в
твърдението на Трайков, че в
тази прослава не са „включе
ни, нито запознати НЯКОИ ОТ
ГОВОРИЛИ ФАКТОРИ” (бел. на
авторите). И това е измислица:
отборът за чествуване е доста
вил програмата на председателя
на ОС. Но ако К. Трайков под
„някои отговорни фактори” има
предвид определен кръг общес
твено-политически дейци, то
трябва да го осведомим, че в от
бора бяха включени няколко ду
ши, но те не пожелаха да дой
дат, когато той заседаваше.
3. К. Трайков твърди, че „в
момента, освен писането във ве
стника, никакви други акции не
са предприети“. Очудва ни, как
един сътрудник, който претен
дира за обективно изнасяне на
истината, може да твърди та-

кова нещо- Бихме искали да му
поставим няколко въпроса: ни
ма книгите в стойност от над
500 хиляди стари динара, кои
то дадоха дарителите по слу
чай седемдесетгодишиината, за
К. Трайков 'Ие е акция? Или
■представлението „Ревиална сре
ща на комуните”, в която учас
тву-ваха представители от Ниш,
Пирот, Бела паланка, Мероши
на, Прокупие, Куршумлия, Алек
синац, и «а която присъствува
ха над 600 граждани, също не
е акция? Или пък коментарии
те, които Радио Ниш дава по
■случай юбилея на библиотека
та? Ако К. Трайков действител
но е локал да пише по въпроса
на юбилея, защо поне не е по
гледнал прогамата, според ко
ято в настоящия месец се пред
виждат още по-широки акции.
4. Що се отнася за периода,
в който читалището е просъще
ствувало като бежанско чита
лище, нима К. Трайков се стра
хува, че ние няма да знаем пра
вилно становище към това и
защо са тия уроци по полити
чески морал. Ако иока да види
каква оценка оме дали на тоя
период, нека прочете отче
та, който тези дни ще бъде из
несен на тържественото събра
ние, а който е готов доста от
давна.
Искаме да кажем и за вклю
чването на отделни организа
ции и институции в прослава
та за които се застъпва К. Тра
йков — ССРН, съвета за про
света и култура, училищата и
пр. Веднага да кажем, че гим
в
назията се е включила
състезанието „Ревиална среща
«а комуните“ и другите акции.
Кой обаче и на кой начин тр
ябва да включи ССРН, напри
мер, когато оформената при не
го културно-проаветна общност
изобщо не съществува — питаме се как да я включим.
Що се отнася до съвета за
просвета и култура, освен по
въпроса за директор на култур
но-забавния център, вече годи
на назад, нито по един въпрос
от културата не е разисквал.
И накрая смятаме, че страни
ците на Вашия вестник трябва
да служат за обективно оаведо
мяване на читателя, а не за из
насяне на произволноети и го
ли измислици.
Отбор за чествуване на
юбилея — 70 год. яа би
блиотекятя
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Кой може да спре вятъра,
да затъмни ясното слънце,
или в кошница звездите,
■като зрели сливи да набере?
Само поетите тихо угасват
и смъртта им разпалва вятъра,
за да заровят душите им
като прадедите мъртвите юи.
Нищо особено —
■а лирата винаги нежно звъни,
макар че никакви пръсти по нея
не са докосвали жиците.
Жиците са пламналите чувства,
а пръстите моята мечта.
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Намереният меден печат
В село Рибарци, Босилеградоко, в един стар гроб е намерен
печат, който може би е принад
лежал на Паиси(, Хилендарски,
първия историограф на Бълга
рия и родоначалник яа българ
осото възраждане. Този ма
лък белег, на който личи името
и титлата на Паисий, може би
ще спомогне да се реши окон
чателно загадката, къде е ум
рял този атонски монах. Досега
шиите опити да се установи къ
де е гробът му, не дадоха особе
ни резутати, макар да се счита,
че той е умрял в Самоков.
Печатът от Рибарци, който
сега притежава любителят на
старините Любен Манов от съ
щото село, внася нови съмне
ния, че Паисий е умрял в Са
моков.
ЧУДЕН ГРОБ ДО ЧЕРКВАТА
През 1957 година селяни от
Рибарци, като копали темели
за оградица до селската черк
ва, открили в земята стар, ху
баво иззидан гроб, затворен с
тежка каменна плоча. Когато
вдитшали плочата, намерили ске
лет на човек и още запазена
Иманярската
коса до черепа,
страст ги накарала да поогледат гроба, но не намерили ни
що оовен малка медна монета.
Тъй като не била нито златна,
нито оребърна, копачите я хвъ
рлили в изкопаната пръст и
продължили да работят. Сградицата сега се издига на също
то място, а и гробът е тук.
Любен Манов научил от ба
ща си за находката и веднага

Село Рибарци
ното „а“ от името е поместено
на височината на горната част
буква
на
предпоследната
(„иже”). На същата страна, мо
же би по случайност при изли

места и при намерения печат,
само с тая разлика, че при по
следния едната страна е незна
чителко удължена, зарад пов
реда.

ПРЕДСТАВЕНА ЕСТРАДНА ПРОГРАМА

Борис Тодоров
*

/

— Печат с името на Паисий. Гробът е „на харно място”. Ра
зказът на Петко Славейков може да е достоверен. Находката
трябва да се проучи.
ването, неясно се чете записът
отишъл да потърси монетата.
»на година 1751 или 1761, пре
Любител на старините, той се
дадена със старославянски бук
досетил, че тя може да има ня
вени знаци за числата. От дру
каква стойност.
гата страна яа печата малко
— Когато отидох на мястото
се четат знаците „ПАИмъчно
ми разказа Любен, — вече бе
СИА ПИ ХД Т“, което най-веро
ше късно. Стадо овце беше миятно значи — Паисиа, проигупало тук и отъпкало пръстта.
мен хилендарски, таксидиот, По
Парата я нямаше.
щателно изследване на записи
Единадесет години тоц не се
те със съотвена оптика може
отказал да търси понякога ме
би ще открие още нещо в гън
дната ,дгара“ и миналата пролет
ките на медния печат, но това
успял да я намери. Името Па
е задача на учените.
исий и титлата го уверили, че
В книгата на проф. Михаил
находката може да е много це
Арнаудов „Паисий Хилендарней документски” (София, „Народна култу
ГОЛЯМА ПРИЛИКА С ПЕЧА
ра“, 1962 г.) е поместено клише
ТА НА ПАИСИЙ
с подписа и печата на Паисий,
С др. Манов разгледахме на
представляващо
факсимиле от
мерения белег.
известната карловецка разпис
е
Находката действително
ка от 1761 година, единственото
моден печат, с тегло 4,6 грама,
свидетелство за почерка на мо
с размер 18/16 милиметра, с
наха, с което бе сравнена и на
кръгла форма и малко удъл
мерената в Зографския мана
жение на едната страна, веро
стир черновка на „Славяннобъл
ятно от повреда. Ивицата му не
гарската история”. Най-бегло
е равна и ясно личат три изда
сравнение на този отпечатък с
тинки. Записът върху него се
находката от Рибарци показва
чете без каквата и да е оптика.
едва ли не пълна прилика. ЯсОг едната страна ясно личи
но личещите три неравнини по
името ПАИСИА, като двете „и”
ивицата на печата от факсими
са написани с буквата „иже“, а

Гостуване в Смиловци

Сретен Игов
Момчило Андрееевич
Никола Денков
Методи Петров
Любомир Голубович
Милка Истаткова
Стефан Николов
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Намерен ли е гробът на
1аисий Хилендарсни?

Тези дни с подобрана естрад
на програма — народни песни
■и хора и хумористични точки
— културно-забавният център
в Димитровград гостува в Сми
ловци. Макар че програмата бе
ше на високо художествено ра
икище, лошото време и това,
че населението не беше добре
осведомено за гостуването бе
ше причина салонът да остане
полупразен.
Това гостуване е първото в по
редицата, която ще направи
културно-забавният център и
в останалите райони на кому
ната. Същевременно по тоя на
чин ее възобновява една дей
ност, която през последните ня
колко години беше съвсем заглъхнала. Но за да бъдат ус
пешни тези гостувалия трябва
при заделянето на средства на
културно-забавния център да
се предвиди и това, защото раз
ходите за подобни гостувалия
не са малки — между другото
центърът изкарва целокупните
технически съоръжения, с ко
ито разполага, за да бъде пред
ставянето на равнище.
От друга страна, учениците
на димитровградската гимназия
също биха могли да гостуват с
подготвени програми в отделни

селища в комуната. Но според
нас, съвместни акции между
културяо-забавния център и у•чилипдето безспорно биха до
принесли представленията
да
бъдат още по-уопешни.

Ето защо, първото представя
не трябва да бъде и насърчение, и подтик, отново да се ра
зиаква върху културните проб

леми на селото.

Ст. Н.

ПЕСЕН ЗА НЕЯ
Ти си мойта майка,
а аз — твоя дъщеря
щастие взаимно търсим
за мене и тебе —« сега.
Ти си градина с омайна хубост
пълна с рози и минзухар
аз съм момиче под твое слънце
и твоят скромен градинар.

Югославио, твоето тяло
претърпя рани най-различни,
но то, храбро и смело,
мина през борби епични.
Родино, радвай се и живей
със своите деца горда бъди
свободно песен смело пей
и по авоя път храбро върви!

Милка Христова
ученичка, Босилеград
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Зацис за болевдолската черква

НЕОБИННОВЕНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ

За Болевдолската черква по
чти нищо не се знае. Със сигур
ност обаче се знае, че да нейното разрушаване от надошлия
ручей, над вратите хубаво линел записът за 1200 година. Ка
кто и други черкви, строени по
това време, тя е малка, с дебе
ли стени. Построена е по време,
когато тези краища били осво
бодени от византийска власт, но
при какви условия не знаем.
Въпреки че много загадки
скриват миналото на това изку
ство, човек остава смаян пред
останалата стена, на която ли
чат стенописите, стари повече
от 700 години.
Неизвестен художник е нари
сувал: и-оставил тук, край село
Болевдол, стенописи с висока- ху
дожествена стойност: в момента
когато в Италия се оформявали
художествени центрове в . Пиза,
Флоренция и Сиена. В момента
когато е роден Никола Пизано,
значи много преди флорентин
ското възраждане, стенописите
при. Болевдол вече са съществували.
И тъкмо пред .тези неща зри
телят, който днес посети черквицата при Болевдол не може
да не останр смаян от онова, ко
ето, се разкрива пред цего. А то
е само. няколко минути ход над
селото от-дясната страна на пъ
тя; . който води към планината.
Едва ли е нужно учителите от
основното училище в Камени
ца да водят децата в Грачаница; .Жйча или Охрид, за да им
показват средновековното изку
ство. Тук на една стена при Во
лввдол имат всички белези на
средновековното балканско изку
ство.
Портретите на светлите дей
ствуват като живи хора. Това
им придава стегнатата рисунка
на неизвестния художник. И
ако човек абстрахира бурените
и тръните- пред стената, множе
ството камъни и голия рид на
планината, ще се почуетвува ка
то в художествена галерия из
пълнена с най-големи достиже
ния на портретното изкуство.

А какво да кажем за колори
та. на стенописа. Той е свеж, ка
то че ли художника преди мал
ко е оставил палитрата и завър
шил работата върху тях. Може
би това подсилваха последните
лъчи на есенното слънце, които
се спускаха от Видлич и падаха
върху една част от стената. Чер
вената боя гореше като пламък,'
жълтата и кехлибарената и за
еилваха гамата на боите.
Не само ония, които по не мал
ко познават изкуството от това
време, но и неуките селяни от
село Болевдол ее питат защо ни

Свидетели сме как реагира на
шата общественост и колко мно
го печатарска боя се похарчи,
когато митническите открият ня
кой чужденец — любител на
средновековното изкуство или
търговец, когато направи опит
да пренесе нелегално някоя от
крадната икона. За болевдолски
те стенописи обаче още нищо не
е записано. Те умират, необезпо
коявани от никого. Може би уттре ще се стече от болевдолския
дол, са съществували стенописи

ДАРИТЕЛИ
Отзовавайки се на писмото-възвание, което отборът за
чествуване на седемдесетгодишнлната на димитровградската
библиотека отправи до гражданите, културните институции,
стопански и обществено-политически организации, РАНГЕЛ
ТОШЕВ, просветно-педагогически съветник в Завода за просветно-ледаготическа дейност в Ниш, даде следните книги:
„Приказки” от Маузеус, „Оптимисти" от Ервин Шинко „Ветре
на с фильмом" от Я. Варшавский, „Завладяване па небето" от
О. Бихали — Мерин, „Основпи понятия за обединените пароди"
политическа библиотека, „Четиридесетосма” от Жан Касу. „Мо
дерни английски разкази" — сборник, „Обичайте се, хора" от
Баса Половин, „За комунистическото възпитание" от М . И.
Калинин, „Град на слънцето" от Томас Кампанела, „Статии
за литературата и изкуството" от Томас Кампанела. „Статии
за литературата и изкуството'' от Максим Горки, „Филмът и
стрипът като причини за криминал" от Лгобиша Иовапович,
„Небесният матрос” от Стеван Булаич, „Майка" от Максим
Горки, „Осамотеност" от Николай Вирте, „Какво да се прави-'
от В. И. Ленин и „Зад нас е Москва' от Баурджан Момишули.
Акцията за събиране на иниги продължава.

БАБУШНИЦА

ОЖИВЕНА ДЕЙНОСТ НА ШИРНО-ПРОСВЕТ
НАТА ОБЩНОСТ

Стенопис в болевдолската черква
що не се предприема за да се за
колко години и ще отнесе и та
щити това богатство, което годи
зи стена. Ще остане тогава само
ни вече стои изложено на атмо
преданието, че тук, край Болев
сферното влияние. И навярно чо дол са съществували стенописи
век когато погледне тези стено
от 13 столетие. И нищо пове
писи, ще остане поразен от не
че...
хайството, което притежават ня
Може ли, ние на нашия неиз
кои наши културни институции
вестен художник Джото или Леи заводи за защита на истори
онардо, да помогнем като проческите паметници, които са ос
дължим века на тези стенопиновани само зарад това да зала
си.
зят паметниците на историческо
Богдан Николов
то минало.

Неотдавна в Бабушница се
състоя разширено заседание на
председателството на култур
но-просветната общност в ко
муната. На заседанието бе ра
зисквано върху
подготовките
за годишно събрание. Същевре
мес-шо бе прието заключение го
диганото събрание на култур
но-художествените
дружества
в комуната да се състои на 15
декември тл\ а годишното съ
брание на културно-просветна
та общност до края на годината.
Беше изтъ-кнато че съществува
жив интерес в селищата на ко
муиата за подготвяване на пи
еси, ко няма литература. Ето
защо председателството на кул
турно-просветнат а общност
прие заключение да отдели из

СУРДУЛИЦА

ОБНАДЕЖДВАЩИ ОЧАКВАНИЯ

де^™я^п™ шфисувада След приемане на правилника за разпределение на средствата в
равно преди 764 години прико- образователната общност
вават посетителя и.му не дават
да напусне тази необикновена
художествена галерия.

След дълготрайни и всеобщи
разискванията. върху разпре
делението «а средствата и съот

Горна Любата

УЧИЛИЩЕТО Е МЕЖДУ НАЙ-СТАРИТЕ
В БОСИАЕГРАДСНО
Основното училище в Горна
Любата със своите пет подведо
мствени училища и към 600 учепика, по своята големина е
на второ място в комуната.
Учебното дело в любатехи ра
йон започва от втората полови
на на 19 вех. Първо организи
рано училище било открито в
Горна Любата пред 1888 година.
В него учели и учениците от
близките села.
От тогава до 1918 година тук
са били добри просветни работ
ници, а повечето от тях са из
пращани по наказание от- тога
вашния режим, поради напредночови идеи. Според летописна
та книга един такъв е бил и Учителят Хаджич.
В това време в училището оти
вали и възрастни ученици от II
и 17 години. Имало и по-възра
стни, които още незавършили
четирихласното училище се же
нели.
Училището имало свои праз
ници. Те били тържествено чествувани. Учениците давали
представления, в които участву
вал и учителят. След това учи
телят давал подаръци на учени
ците, а на него родителите.
Материалното положение на
училището и учителя било ела-

бо. Хората от селата подпомага
ли училището, а не рядко съби
рали пари и за заплатата «а
учителя.
След освобождението горнолю
батското училище доживяло съ
щинско възраждане. През 1952
година бе открито осмокласно училище, което най-напред рабо
теше в кооперативния дом. Са
мо след. две години ни хората
от района започнаха да строят
ново училище. Сега училищна
та' сграда по своя външен из
глед и : вътрешната обзаведеност
представлява една' от най-хубавите в Босилепрадска общинаПодобно е положението и с
подведомствените училища в ма
халите „Колчина Гарина” и
„Мали явор“ и в селата Мусул,
Барйе и Плоча. И тук са постро
ени нови училища.
И въпросът с кадрите се разре
шава. Това нещо се отразява и
върху резултатите. Миналата го
дина по постигнатия успех учи
лището е било на второ място в
комуната.
При сегашните възможности
сигурно е, че и тази година то
ва училище ще повтори минало
годишния успех.
В. В.
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ветно заделяне на средства на
образователна общност, най-сет
не в края на миналия месец, об
щиноката скупщина в Сурдули
ца одобри. финансови средства
на общността, и то на равнище
то от миналата година. Когато
трябваше изпълнителният от
бор на общността да предложи
правилник за разпределение на
стъпиха недоразумения, защото бе установено, че личните
доходи на просветните работни
ци с една и съща квалифика
ция в отделни училища са раз
лични. Най-високи принадлеж
ности получаваха онези препо
даватели, които работят в сурдулишкото основно училище.
Именно тяхното разпределение
послужи като образец и за съз
даваме на общ правилник, ка
то по тоя начин същевременно
се премахва
съществуващата
разлика.
С изготвения правилник из
пълнителният отбор на образо
вателната общност излезе цред
събранието на образователна
общност и като такъв бе приет.
Според правилника личните
доходи на учител ще се дви
жат от 700 до 1.000 динара, ка
то за всеки пет години тродов
опит се увеличава с определе
на сума; прогимназиален учи
тел ще получава от 800 до 1.100,
а гимназиален учител от 900 до
1.200 динара. Прислужниците с
тгьлно работно време до десет
години трудов стаж биха полу
навали 420 дин., а с над десет
години — 470 динара, докато
ония в подведомствените учи
лища по 350 дин., в зависимост
от обема на работата. Препода

ователите с незавършено съот
ветно училище и админиеграти
вните лица пък биха получа
вали 700 динара.
За учителите, които работят
при по-трудни условия в отдаде
чените селища, а в зависимост
според квалификацията,
се
предвиждат добавъчни от 10 до
40 динара месечно.
За омесените клаоове от два
класа, а според броя на учени
ците, също се предвиждат до
бавъчни от 20 до 40 динара,
пък за омесените класове от 3
и 4 класа от 40 до 60 дин.
На директорите на основните
училища пак в зависимост от
броя на паралелките се преден
ждат добавъчни от 150 до 350
динара, а на директорите в сре
дните училища от 200 до 550
динара. Добавъчни биха полу
чили и дипломираните инжене
ри-преподаватели — 300 дин. и
преподавателите по математи
ка 200 динара.
За материални разходи на ос
новните училища ще се изпла
щат 2.200 годишно за клас (па
ралелка), на техническото учи
лище — 6.000, а училището за
планово стопанисване и стопан
окото училище по 4.000 динара.
В материалните разходи са за
числени и добавъчните на про
'Оветните работници на село за
квартира и отопление и аморти
зация на основните средства.
Но да се осъществи приетият
правилник ще трябват още об
що 790.000 динара. Зату^ до об
щиноката скупщина е отправен
нов иск за допълнителни сред
сте а.
М. В.

вестни парични средства за на
бавка на драматична литерату
ра за нуждите на културно-ху.
дожествените дружества по се
лата.
Накрая бе прието решение да
се подготви информация за де
йността и проблемите на културни те институции в общината, която информация през
месец декември т.г. ще се обсъ
Ди на сесия на общинската ску
тцина.
Й. Александров

Димитровград

ОСНОВАН СТРУНЕН
ОРКЕСТЪР
в новогодишната програма,
която подготвят самодейците
при културно-забавния център
в Димитровград, ще вземе уча
стие и новосъздаденият струмен оркестър. Този оркестър
съставяват две мандолини, две
китари и един контрабас. Из
пълнителите му Йовал Василе
ски, Преслав Станулов, Момчи
ло Андреевич, Слободан Дими
тров и Георги Станулов, по едан или друг начин вече са се
представяли на димитровград
ските зрители, но тоя път в
пълен състав те ще изпълнят
няколко мелодии, които пона
стоящем подготвяват. Художес
твен ръководител на струнния
състав е Преслав Станулов,
зъболекар в Димитровград.
Да напомним, че създаването
на тоя оркестър е плод на ен
тусиазма на неколцина души,
главно изпълнители, и че изцяло работи на самодейни на
чала.
Ст. Н.

Уредили училищен
двор
Учениците от гимназията „Иман Караиванов” в Босилеград
преди известно време вредприеха трудова акция За урежда
не на училищния двор пред но
вата училищна сграда.
Акцията започна по почин
на учениците, защото се оказа,
че новите и модерни помеще
ния ще могат да се запазят са
мо ако училищния двор при
мерно се уреди.
Освен това, учениците подго
твиха големи площи в „Изворщица” и „Яаиковец“ за залеся
ване. По този начин те продъл
жиха традицията на училище
то с трудови акции да допри
нася за изграждане на община
та.
1
С. Тодоров
Страплца 9
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Поглеж, Джоре,
кико се оре

4.

Е

Кърлебам се из чаршиюту и си мислим дали да вачам
ралото за опашкуту. Зади мене некой рече: „ДжО|ре, че предзамо ли?” Попогледа га: зарасал кико поп, ногашице му геика
кюнци оди кавтор, меджи усшхце цигара кико шашаллнкя. По
дрешляциге се види дека нейе земеделски тип. „Кока не си
много оди орачите?" реко му я, а схн се иалаидзи и рече: ,,Мио
го одиш по чаршиюту, алта йоще не си уватнл цакьете. Йела
с мене да видиш кико се оре!”

=

Увати ме под руку кико невесту и ме одведе у паркът.
„Поглеж колко ораче има тука!“ шъпну ми он. Я коколи коджа, ама се теквия кико ньега видим, а ораче нема. Ом па се!
насмея: „Много ои ми глетав, бай Джоре! Айде с мене и гледай
си сецр — че научиш кико се оре с 32 вола!"
Чък тегая ми се упалише ламбете. Айде, реко си да гьп
погледам и да видим, разгъеле, да не би м моят кьелеш тука
да се върти. Момчурлякът що ме доведе седе покрай масу с
другаре. Прочета майсторски картете, оюну две-три
странскье думе и поче ньиното оранье. Йедне карте върляю, йедно
узимаю, почеше паре да трупаю кока петла на овадбу покриваю. После се загледаше у картете: йедън каже има „луйзу",
друг каже има „битон“. трет нещо изплянка, а моят момчурч
ляк провреви нещо кико „каро—-маро" и поче да збира парете,
Искараше они тека йоще три-четири бразде. а парете се
збира момчурлякът. Бройи гьи синдракът, а се дума дека су
малко и дека требе и на друго место да иде и другьи да одере.
Гледам парете и ои есапим: с тея паре човек може Да изплати три орача за три дъна. Овия па майстор — у йедън дън
изора све и жегвуту гщибра, без запинянье и без стра оди
сушу и оди огън.
Момчурлякът ме гледа, уемивкуйе се и сака да ми каже
дека я съм балама: „Биде ли, бай Джоре, без волове кико се
оре. Биде ли, баа Джоре, кмкве убаве паре я вачам, а ич порез
не плачам!”
Бай Джора (по С. П.)
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СКРЪБНА ВЕСТ
с дълбока скръб собщаваме на родшши и познати, че
нашата мила и никога непре
жалена съпруга .майка, се
стра и баба

дан, Весна, Биля; Мира и
Зоран и останалите родкишши.

САРА АНГЕЛОВА
домакиня от с. В. Одоровцм
почина на 21 ноември 1968
година на 68 годишна въз
раст след дълго и тежко бо
ледуване.
Погребението на тленните
останки на милата ни покой
ница е станало на 22 ноем
ври 1968 година в гр. Зай
чар.
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ОПЕЧАЛЕНИ:
(АСъпруг Александър
лекса), дъщеря Неда, сестра
Виктория, синове Иван, Цве
тан, Никифор; Павле и То
дор: зетовс Милан и Крум.
снахите Радмила, Евдокия,
Славка, Иванка, Лепа; вну
ци Ацо, Таня, Горан, Вла-

войни,
Както и останалите
които започвала Турция така
и горепосочените били овързани с въвеждането на нааилни
реквизиции на храна и доби
тък, с забранаиение добитъка
да се изнася вън от страната,
асакто и с оцрабителии нападезгия «на самите войници по пъ-лицата Битоля
Прилеп
Белее и Говгелия — Скопие. За
силил се 1И ту.рокия верски фаиатизъм като се проявил в мно
го числени у&ийзетва на мирните селяни и граждани през-1875
и 1870 година. Фаматизъмът на
турските маси достигнал кулминациопа точка с убийството
на френския и германски коисул в Солун, през пролетта на
тяхната
1870 година, поради
интервенция с цел да се осво
боди една открадната македон
ска девойка от село Богданци,
която насилствено искали да
мине в исламока вяра. Страху
вашеи се този фанатизъм да се
не разшири и върху друтите
чужди граждани в Солун, чуж
дестраните сили изпратили ос
три протести До турското пра
вителство, търсепки наказание
за убийците и да даде обезщетез-гие на семействата на убиените консули, а за да остане
скрито насилието по тези събития султанът Абдул Азис
бил насилно остранен от престола в Цариград и убиен.
Равнодушието на турските
власти и окриването на злоупо
требите, насилията и убийства
та за които македонците се оп
лаквали не само на местните и
централните власти, но и към
преставителите на ост аналите
държави, карало хората Да Улотребяват по-радикални сред
ства в напреженията за запаз
ване на своя имот, чест и голия живот. Появили се агитатори в Македония, които разпламеавали незадоволството на
селяните и градските маси.
Най-известни между тях били
учителите Арсений Костенцев
и Михаил Ковачев от Щип, Иван Хаджи-Николов от Кукуш,
Димитър Поп-Георгиев, от Беро
во, Исаия Радев Мажовски от
Лазарополе, Стоян Везенко от
Крушево и други. Двамата по
следни дори се убедили да на
правят подготовки на
широк
плани и постъпили във връзка
с някои албански хора, които
били разположени за борба про
тив туроката държава. По то
ва време, също така, се спопенава съществуването на някол
ко затворнически групи и тай
ни комитети както в Прилеп,
Охрид, Кукуш, Щип,
Горна
Джумая, Белее, Солун и в Раз
ловци, село към горното тече
ние на река Брегалница. За
всички тези групи, освен за по

характерно
е,
следната,
че се намирали по градовете,
че били ограничени на тесен
кръг хора, между които ие съ
ществували никакви връзки и
че ръководителите на някои от
тях били интелектуалци. Акти
вмостта им, освен на двамата
последни кръжока не била си
лна и не минавала по-нататък
от желанието за освобождение,
зарад това бързо изчезнал тях
ната дейност.
На чело на затворническите
групи в Разловци и Солун биЛИ Димитър Поп-Георгиев Беровоки и неговия дядо поп Сто
ян от село Разловци.
Беровски се школувал в Ру
сия през 50-те години на XIX
век, но изключен от руските
училища поради своя бурен те
Белмперамент, преминал в
град в началото па 1860 годи
на, къде стъпил във връзка с
една група прогресивни емигра
нти и се оспосх>бил да ръкува
Както споменахме
с оръжие.
той взел участие в борбата про
тив турците при бомбардиране
то на Белград през 1862 година. След завърщането си в род
ното село Берово той станал учител отначало там, а след то
ва в село Разловци- Взел живо участие, заедно със своите
трима' братя, в тогавашните че
рковни борби против фанариот
ския митрополит в Струмица,
зарад което, бил арестуван със
братята си. Беровски за късо
време схванал, че черковно-у
чилищните борби няма да раз
решат основното искане на сел
яните и занаятчиите, За тяхно
то освобождение от турско роб
ство, затова отведнъж след из
лизане от затвора минал _ със
своите братя в Солун. Там съз
дал един тесен затворнически
кръг от близки съмишленици
и аимлатизери и затова пови
кал дядо си в Солун на дого
вор. Тук било взето решение
за започване на подготовките
за едно въстание в планинския
район на Малешешо и в съсед
ните области на север в Пиянец,
че трябва да се събира
.оръжие и барут и, че трябва
да се подготовяват хората за
въоръжена борба. Според дого
вора Беровски останал в Солуи да събира оръжие, а поп
Стоян бил задължен същото да
прави в Пиянец, както и да го
разпрослранява между заговор
ниците. Поп Стоян показал будност в разпространение на за
говора и успял да увеличи чие
лото на заговорниците. В догово.р с тях поп Стоян взел под
наем десятъка на село Разлов
ци от турската власт, за да ос
трени идването на турските чи
новници и заптити в това село.
Той разширил мрежата на заговорни ите със въвличане на

повече гхреставители от съседните краища и започнал да про
вежда редовни заседател в Ра
зловци, което станало център
на заговорниците. В срок
от
три месеца били събрани писпуигки,
толети и ловджийски
а в Солун било направено едно копринено знаме запредвидеиото въстание- Според договора с лоп Стоян, Беровски се
завърнал ггрез април 1876 годи
на от Солун в Разловци, Той

Развалини край Битоля
една организационносъздал
агитационна чета и с нея ми
нал. из всички Милешевски се
ла като агитирал и подготвявал народа за въстание. Заго
ворниците ила в план да обхва
нат- всички кази от източна Ма
кедония до река Струма. Оба
че поради внезапното арествуване на известно число технипривърженици в съседните се
ла те. мислили, че тяхния заго
вор бил разкрит и на
бърза
•ръка, преди да подготвят вси
чки села, заговорниците вдиг
нали бунта. Знак за това бил
даден в самото село Разловци
на 7, по-точно на 19 мац 1876
година.
Около 60 души способни за
борба са разделили на две ро
ти със задача: първата да изве
де евакуация на населението в
планинските скривалища, вто
рата да осигури пристъпите на
пътищата към село Разловци
от евентуални турски военни
отреди или от башибозуци. Тъй
както в. този край имало много
мюслимаяски села, а също и
.по-голями административни це
.нтри. — Царево Село, Пехчево,
и Берово — били населени с
.много мюслимани решили да ги
нападнат и първоначално да
ти заемат.
(Следва)
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