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Тази година Осми сеп
тември — Деня на осво
бождението на нашите
краища от фашизма и ка
питализма, получава още
по-голямо значение, съвпа
да с чествуването на тридесетгодишнината от въс
танието в Югославия. На
селението в Югоизточна
Сърбия празнува този ве
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лик ден с бодри погледи
към бъдещето — отчитай
ки своите успехи в Рево
люцията и изграждането
на социализма.
Отново ще бъдат разве
ти червените знамена на
революцията. По всички
исторически места от Ста
ра планина до Кин-Стан,
във въстаническа Лужни*а, между Тумба и Сува
планина, в полите на Ра
дан, където, не се гаси пла
мъка на революцията и къ
дето окупаторът нямаше
мир и спокойствие, отно
во ще се срещнат бойни
другари, бивши партиза
ни и командири и заедно
с населението ще възкрес
ят спомени за славните
дни на борбата.
В нашите селища, гра
дове и трудови колективи,
ще се отчетат успехите в
социалистическото строи
телство през тридесетго
дишния период. Нашите

краища, които в минало
то бяха най изостанали в
Републиката, верни на революционите традиции,
днес строят нови заводи,
изграждат своите селища.
Днес тук минават нови шо
сета, водоцентрали, дале
копроводи. По къщите и
в най-отдалечените сели
ща светят електрически
крушки, изграждат се во
допроводи, създават се ус
ловия за по-добър и пощастлив живот.
Днес, българската народ
ност в Югославия, която
живее и строи ново, свет
ло бъдеще заедно с оста
налите народи и народно
сти в Югославия, дава своя
принос и се гордее с пос
тиженията си в самоуправи
телното социалистическо
общество.

ВЪЗОБНОВЕНО СЪТРУДНИ
ЧЕСТВОТО МЕЖДУ
ГРАНИЧНИТЕ ОБЩИНИ

Успешни разговори за интеграция

ПЕТ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
ДАДОХА СЪГЛАСИЕ
- Интеграция не искат кооперациите в Лисина и Тлъмино
в БосилеНапоследък на стопанските организации
единствения изход за
градската община стана ясно, че е да се интегрират,
по-нататъшното им съществуване
на съвещанието на
Тоя безпорен извод се почувствува
съставена от предобщинската комисия за интеграция,
стопански организации в комуната.
ставители на всички
както и до
Единствена съпротива на тази акция,
на земеделските кооперасега, дадоха представителите
ции от Горна Лисина и Долно Тлъми •
съвещанието дейно участвува и предВ работата на
от Лесковец.
ставителя на стопанската камара
На дневен ред бе само един
въпрос: конкретен договор
във връзка с изработването
на елаборат за интеграция.
При това обаче без оглед на
всички досегашни предложе
ния, членовете на комисията
имаха за задача да уточнят
за кой вид интеграция се оп
ределят стопанските органи-

заци„, съгласена
може да
проект.
Във връзка с това си водеха изчерпателни разговори,
в които имаше противоре
чия, но и ясно определяне
кой е за интеграция, а кои е
проектна упоритост члено-

вете на комисията: директо
ра на лисинската коопера
ция и представителя на тлъминската кооперация се про
тивопоставяха «а интеграци
ята на всички стопански ор(Следва на 6 стр.)

Както е известно към края
на юли по инциатива на об
ществено-политическите дейгци от Димитровград се про
веде договорна среща с пред
ставители на общините од
Сливница, Драгоман и Годеч
(НРБ).
Целта на тази среща беше
да се възобновят връзките
между тези общини, които
съществуваха преди няколко
години. Като инциатори пре
дставителите на Димитров
град дадоха свое предложе
ние за сътрудничество в
областта на културата испо
рта което представителите
от съседните общини приеха.
Според договора втората
среща се състоя на 23 август
в Драгоман. На нея отново
бяха разгледани предложе
нията на димитровградските
представители и тези на пред
ставителите на съседните об
щини.
След обстойни разисквания
единодушно бе приет план
за сътрудничество за перио
да септември — декември
1971 години.
На културното поле според
плана димитровградската естрална група ще густува: в
Драгоман на 16 септември,
в Сливница на 18 септември
и в Годеч на 26 ноември.
Естрадните групи на спо
менатите общине ще госту-

ват в Димитровград и то:
Драгоман на 4 септември, а
на I I декември гостува с на
роден битов състав. Годечката група гостува на 20 ок
томври, а Сливнишкия теа
тър на 28 -октомври.
На спортното поле ще се
състоят следните срещи:
Димитровградските баскет
болисти ще се срещнат на
30 септември с Годеч, а на
12 октомври със Сливница.
Годеч със своите баскетбо
листи гостуват в Димитров
град на 17 септември, а Слив
ница на 5 ноември.
Програмата предвижда и
2 фудболни срещи и то на
8 октомври в Димитровград,
а на 15 октомври в Драгоман
Четирите отбора с по 10
най-добри шахматисти ще се
срещнат на 3 декември в
Сливница ,а на 17 същия ме
сец в Димитровград, с което
всъщност ще завърши тазго
дишното сътрудничество.
Всичко това говори за же
ланието както на Димитров
град, така и на съседите от
Годеч, Сливница и Драго
ман и занапред да се разви
ва междуобщинското сътру
дничество.
В. Г.
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Общинската скушцшна в Аяександровац,ОК на ССР Н,
ОК на СКС и Съюза на бойците,
на населението » братска Димитровградска
община, честитятг^Крааяика на освобождението
— 8 септември — с пожелания за оЩе ногголеми
успехи а социалистическото строителство
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Стоян Евтимов

Външнополитически коментар

Промени и константи
Седмици наред вече Бал
каните и Югославия като че
ли представляват оисссия на
външнополитическите комен
таторн в много чуждестран
ни вестници. От ^апад найчесто се чува, че тази ооласт,
инак „хронично подаваща се
на делби/, през последно вре
ме с нарастналня интерес на
Съветския съз за Медитерана
И с настояването на Китай,
както пише британският
,,1‘ардиан“ да „лови в балкан
ските води", придобива все
по-голямо стратегическо зна
чение. От Изток пак бе лан
сиран тезисът за създаване
на „антисъветска ос“ Пекин
— Белград — Букурещ — Ги
рана.
Този тезис на „Магар хир:
лап“ неотдавна разшири из
точногерманският „Берлннер
цайтунг“ с твърдението, че
Китай настоява именно на
Балканите да „забие клин
между социалистическите на
цин“. „За съжаление — пи
същестше този вестник
вува едно нещастно обстоя
телство в което хора конто
постоянно говорят за незави
симост и суверенитет очеви
дно не схващат как попадат
под зависимост на пекннгската политика“.
Ако, по някакво чудо, бих
ме твърдили, че този интерес
на чуждестранните комен
татори за Балканите, а осо
бено за Югославия на Балка
ните, е предимензиониран,
тогава вероятно бихме прене
брегнали всички ония бързи
и дълбоки промени, които
през последните месеци и
седмици станаха в междуна
родните отношения и които
ни, както и много други, впро
чем, изправиха пред необхо
димостта перманентно да ана
лизираме собствената си по
зиция в света.
Наистина, едно е интере
сът ,а друго нещо мотивите
на интереса. Дори ако човек
не иска да догажда тези мо
тиви
а те понякога ясно
са изразени и чрез опасение
то, че ето, под това поднебие не се схваща в достатъч
на степен как, въпреки речи
те за независимост и сувере
нитет, може сляпо да се вър
ви към бездната — бие в очи
честото нястояване Югосла
вия да се представи било ка
то обект било като компонен
та в чужди стратегически
комбинации.
При това на Запад изглеж
да е все по-распространено
мнението, че Москва е стиг
нала до убеждението, че ,клю
чът на политическо-идеологи
ческата и военна стабилност
на източния блок в бъдеще
ще се намира на Балканите“.
От друга страна, от Изток
се чуват ултимативни преду
преждения: югославско-кита-
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пското сближаване ще се тъ
лкува просто като антисъветизъм.
Това не е пръв път, а ве
за съжаление —
роятно
няма да бъде и последен път,
Югославия да се тласка ме
жду политическо-стратегиче
ските механизми на великите сили и при това, нарочно
или случайно, да се изпус
кат от предвид постояност га
нг. нейната ориентация И
здравнината па нейното опре
деление, за цял едни дълго
срочен период, който вече
спада в по-новата история.
Определила се отдавна за
политиката на иеобвързване
(измина вече десетилетие от
Първата конференция на необвързиатнте в Белград), та
зи страна укорени убежде
нието, че може да бъде при
ятел на едни, а при това да
не бъде неприятел на други,
но и цялата си международ
на активност недвусмислено
отъждестви с отбраната на
правото на независим съд н
акция.
1ю всяка вероятност обаче
съществуват няколко обекти
вно значителни причини за
рад конто този интерес за
международната позиция на
Югославия стана така очебиещ.
Една от тях лежи в после
диците от китайско-американ
ската сближаване и в ревалоразиацията на общата ст
ратегия на великите сили, от
ношения. В тези рамки вси
чки традиционно чувствител
ни области — между тях и
Балканите — логично стават
предмете на разни анализи,
предположения, догатки око
ло политическия престиж, а
и на по-изразителни натис
ци.
Втората причина е във фак
та, че напрежението в Евро
па — както това през после
дно време често се изтъква
— по известен начин се пре
селва от центъра към юг, на
първо място зарад кризата
на Близкия изток и Зарад уве
личеното военно присъствие
на великите сили в Медитерана. И в този случай Юго
славия като медитеранска и

при тоиа независима страна
о подложена на натисци.
Третата причина — която
най-често е и повод за мно
го недоразумения, па и изра
зителии трудности в комуницираието с някои иаши
партньори, — е вече отдавна
югославският „трети път“. В
този момент този път е често
източник на защитиическа за
грижеиост „зарад възможно
стта Югославия да се разпадне“ или зарад кой знае
коя по ред „криза“ в гогослав
ската политика на нсобвързване. Доколкото пък кризиси ис се споменават, ланси
рат се теории според които
новоосвободените страни мо
гат да бъдат необвързани, а
социалистическите — не могат.
При такова положение пи
то имаме пито можем да ис
каме друга алтернатива, ос
вен по своя „трети път“ да
осигурим именно континуитег в политиката на необвър
званс и то по начин който
разчита с реалностите, но
изключва каквито и да е съ
ществеии компромиси.
Необвързана или не — то
ва в тази страна никога не е
била дилема. Това е една от
поуките от изминалото десе
тилетие — а и много по-рано
която само по себе си потвърждва стойността на опре
делението. Дилеми се явява
ха тогава когато се поставя
ха въпроси около нашата по
зиция в Европа от една, и
нашата интензивна актив
ност в света, от друга стра
на. Югославия в Европа и
Югославия в света — това е
една и съща политика.
Друг значителен белег на
югославската политика на не
обвързване се състои в това,
че ние с нея не търсиме не
що повече от онова, което
всички, желаят да имат за се
бс си — т.е. право на неза
висима позиция и безпрепя
тствено развитие.
А получавали сме дори и
много повече от онова, коет
то очаквахме, защото своите
приятелства не сме обуслав
яли с нищо.

КЪМ ПРАЗНИКА
НА СВОБОДАТА
Изминаха 27 години от ония
септемврийски дни на 1944
година когато Ьосилеградско се освободи от фашистко
иго. Наистина, 27 години са
малък период от време, оба
че в този край през това вре
ме са постигнати забележи
телни резултати. Когато днес
се питаме: какво беше 1944?
Имаме право да се сърдим
па нашите грешки и слабос
ти, но и да се радваме на за
видни успехи.
Септемврийските дни на
1944 година представляват
прелом в живота на хората
в Босилеградско. Те сложи
ха край на ненародния фаши
стки режим и положиха ос
новите на новия живот внашего социалистическо отече
ство — Социалистическа фе
деративна република Югосла
вия — общност на братски
народи и народности.
Първите партизански дейс
твия в Босилеградско започ
наха в началото на 1943. Бя
ха нападнати фашистките по
лицейски участъци в Любатите, след това в Бистър, Ду
кат и др. села. Фашисткото
командване в Босилеград фо
рмира за това специален щаб
за борба срещу партизаните.
Не помогнаха и заблуждени
ята и неистините, които те
разпространяваха за парти
заните.

тавени от сърби, македонци,
албанци и българи заедно с
населението, с успех се бо
реха срещу общия враг.
В началото на 1944 година
па Дърноок се разигра стра
шна битка. Макар че фаши
стите имаха по-многобройна
войска — партизанските ча
сти, които съчиняваха Трета
македонска бригада, Косовския отряд и Първа софийс
ка бригада — победиха. След
тази битка населението в то
зи край напълно престана да
да вярва на лъжите на оку
патора и още повече се при
общи към партизанските си
ли. Жителите на Придол, Бу
цалево, Караджова махала,
Назърица и Доганица даваха
на партизаните храна и при
ют, погребваха падналите бо
йци. След освобождението
— на Кин-Стан е построена
възпоменателна плоча на мя
стото където са събрани тле
нните останки на загиналите
герои.
На 8 септември 1944 пред
ставители на партизанските
войски водиха преговори с
представители на български
те власти в къщата на Ран
гел Божилов във връзка с ка
питулацията им. Виждайки
своя край, те подписаха ка
питулация. Приеха всички ус;
ловия, които партизаните им
поставиха.

Народа беше с нас.
Влиянието на партизански
те части, действуващи в ра
йона на Църна трава, Мачкатица, Пчиня, Козяк и др.
беше огромно. Населението
в този край видя кой е негов
освободител и закрила, а кой
враг. Партизаните части със-

Към 30 годишнината от въстанието

Освобождението
на Лужница
(Откъс от хрониката »3ли времена»
от Гюро Златкович-Милич)
М четите на Двадесет и втора сръбска дивизия и ПиI ротския партизански отряд през август 1944 година
контролираха Лужница и селата до Нишава. Четнишките части в Запланя бяха разбити. Под българскофашистка окупация бяха Бабушница, Звонци и Велико
Бонинци, а на някои гранични караули се намираше и
тяхна войска. В Бяла вода все още пребиваваше начал
ството на Лужнишка околия, а около него и последните
останки на четника Дража Михайлович, които заедно
с окупатора правеха разни опити, да намерят изход и
избегнат отговорността за извършените насилия, през
войната.
Органите на народната власт и обществено-поли
тическите организации интензивно работеха за органи
зиране народа в НОБ; за мобилизация на хора и мате
риални резерви; за заздравяване единството на Народбе мВ=‘^АИТеЛНИЯ фР°нт- Прииждането На нови борци
И 0Т
в село Камбелевци бе формирана
Трета пиротска (25 сръбска) партизанска бригада Мо-

Влизането на партизанска
та колона в Босилеград бе
ше внушително. Населението
с цветя и овации посрещна
освободителите си. Бе орга
низиран и митинг, а след то
ва се организира народна
власт.

билизацията обхвана и отделни специалности за НОБ, на
първо място бивши артилеристи и инженерци. След окон
чателното освобождение на Лужница мобилизацията об
хвана всички мъже, способни за армия или за работа
около снабдяването на фронта и оспособяване разруше
ната и опожарена Лужница. До края на октомври в НОВ
Ж°,ВОЛНО постъпили а по-малко мобилизирани, имаше
3.083 оорци, които попълваха разни части на НОВ
Любераджа беше освободена без борба няколко
дни преди Бабушница и Велико Бонинци. За този случай Радул Спасич говори:
„Бяхме изпратени с Гане и Дине от Цървена ябука при коменданта на гарнизона в Любераджа да предложиме преговори. Стигнахме във Врело, а оттук изЧг,™е.елИНямлаАеж с писмо, адресирано до поручик
Чолаков в Любераджа. Предложението бе прието и през
преговори, но предаваРнето „а гар^
вижГаше кпя.
33 няколко Ани по-късно. Чолаков
виждаше края на фашисткото владичество в ЛVжниття
заните
Аа Се "Рисъе^ни "къ^ар^и-'
заните. Беше склонен присъединяването да се квалиЛн

с решението, заедно с войниците си да мине на стванятя
^пГип^е^3— —
снаражение в това

а пътят
там«Т° рискован- Това положение накара капитан Козаров да преговаря с партизаните, но не да им
а Аа ™ ^разположи, така че да има
време да оттегли полковете си от опасната зона Обаче
мигюГтпГ в_този сектор партизаните нямаха голеоттД^не™
бИХа били в състояние да попречат на
оттеглянето на неприятеля, затова приели преговорите
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Тези дни се навършват
три десетилетия от оня ден,
когато от нелегалната печат
ннца на Централния коми
тет на КПЮ в Белград, излезна първият Бюлетин на
Главния щаб на народоосво
бодителните партизански от
ряди на Югославия. Всъщ
ност това е пръв печатан
вестник на освободителната
война и на народната рево
люция — значителен доку
мент който на народа и вой
ската съобщаваше и политическата и военна линия на
ЮКП, който тълкуваше същ
ността и целите на освобо
дителната война и вливаше
вяра на широките маси в
окончателната победа над
окупатора. Според думите
на другаря Тито „статиите в
Бюлетина за борбите и успе
хите в цялата страна имаха
огромно значение за повди-

Още няма
решение за
зяовира в
Писина
Преговорите между Босилеградска община и ВЕЦ
„Власина” във връзка с из
граждането на язовира в Гор
на Лисина са в застой.
Сега ВЕЦ „Власина” оча
ква решение на жалбата си
от Републиканския секретарият за комунална дейност
и градоустройство. Именно,
след като органите на Босилеградската община връчи
ли решение на 'ВЕЦ „Власи
на“, с което не се дава съгла
сие за локация на язовира,
изпратена е жалба до посо
чения републикански орган.
Засега тази жалба все още
не е разгледана. И именно на
нея се очаква и от страна на
ВЕЦ „Власина“ и от Босилеградската община. В случай
ако републиканските органи
решат спора в полза на ВЕЦ
„Власина“ в Босилеградска
община са готови да изпра
тят жалба до Конституцио
нния съд на СР Сърбия.
В. В.

ПЪРВИЯТ ПЕЧАТЕН
ВЕСТНИК НА
РЕВОЛЮЦИЯТА
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гане на вярата и морала как
то всред бойците на фронта,
така и всред народа, който
живееше под окупаторския
терор'-.
Редактор на първия брой
на Бюлетина беше другаря
Тито. От Белград той бе из
пращан във всички краища
на страната, краевите пар
тийни ръководства имаха за
дача да го умножават и раз
спространяват не само меж
ду партазаните, „но и между
широките маси граждани и
селяни”. От особено значе
ние е първият брой на Бюле
тина, защото на страниците
му в шеснадесет точки се
съдържа характерът и цели
те на освободителната бор
ба, как ще се води тази вой
на нейната стратегия и так
тика и начинът на създававане на революционна осво
бодителна армия. Под загла
вие „ЗАДАЧИ НА РЕВОЛЮ
ЦИОННИТЕ ПАРТИЗАНС
КИ ОТРЯДИ” Йосип Броз
Тито, кохмендант на Главния
щаб на народноосвободителнитс партизански отряди на
Югославия, дава основни на
пътствия за създаването, за
дачите и устройството на пър
вите регулярни военни фор
партизанските отмации
ряди, „Народоосвободителни
тс партизански отярди, се
казва в първата точка на до
кумента, във всички краища
на Югославия— имат глав
на своя цел: освобождение
на югославските народи и
борба против домашните оку
паторски агенти, които под
помагат терора над нашите
народи”. Характерът на пар
тизанскитс отряди е опреде
лен със следните думи: „Пар
тизанските отярди се нари-

по две причини: първо да ограничат неприятелското оттегляне изключително по пътя Велико Бониници — Ьабушница — Пирот и с това да осуетят грабежа по селата и втора — през тези последни дни да не се пролива
кръв, а възможно по-бързо и по-безболезнено да се зае
ме влестта в центрихе, които бяха в ръцете па българ
ската войска и полиция. Тези становища на партизаните
не бяха в съгласие с директните на ЮКп, които се опит
ваше да организира войниците на българската армия
във фронт против фашистка Германия. Въпреки това, ме
жду отделни части имаше сржения. Когато воиниците
от 27 дивизия се отбили от пътя с намерение да отидат
в село Горчинац, партизаните веднага ти нападнали. Рамииошистите, в отбрана, между другото употреоили и
хвъргачки и тогава убили трима селяни.
на
мираше в сградата на бившето селско началство. Партизаните държаха околните села, включително н Аратинап Оттук бе изпратено писмо до коменданта на нс
приятелски^полк вБабушница, с иск тяхпата воиска
и полиция да се евакуират, а властта в това място да се
отс?^ на партизаните. Станаха и нови преговори и
споразумения, според които партизаните на 8 септември
без бооба влезаха в Бабушница. През следващите три
дни в Бабушница пребиваваха и паР™3^"“™0пЪ^щата
ската фашистка войска, и полиция. На «Р^опъгищата
имаше стража и на едните и на другите.
р А
бушница колкото и зарадван и въодушевен
идва:него
на партизаните, толкова бе изненадан
мирното пре
биваване на двата противника заедно. В Пирот също се
ководеха преговори между партизаните и ^
си_
менданти като се очакваше българските въоръжсни си
ли, под ръководството на Отечествения Фронт, да се при
дружат към НОВЮ в борба против ‘‘с“^к^.а арМИЯ
на, този исторически момент дойде. Бьлгарск ,
Р
беше ориентирана към запад, така че, поне р
ните дни, заедно с НОВЮ и Червената арм.ш да^доп
ринесе за унижожепието иа немските
Този
Девети септември в България бе съдб
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Чат народоосвободителни и
заради това, че това не са
военни бойни формации на
която и да е политическа
партия или група — в кон
кретния случаи и на Кому
нистическата партия, без ог
лед, че комунистите се борят
в иуъвите редици, но това
са боеви отряди на югослав
ските народи в които тряб
ва да се борят всички патри
оти способни за въоръжена
борба против окупатора, без
оглед на политическо обеждение. От извънредно значе
ние е и това, че в този до
кумент е разработен форма
та и дадено съдържанието
на освободителната война и
на народната революция.
„Партизанските отряди тряб
ва неуморно да развиват съ
противата на народа като
повдигат народни въстания
и застават начело на тези
тези въстания като бойно
ядро... Политическата линия
на партизанските отряди, се
казва в този исторически до
кумент, трябва да бъде Народоосвободителен антифа
шистки фронт на всички
югославски народи, без ог
лед на политически и рели
гиозни убеждения”. От до
кумента ясно се вижда, че
партизанският начин на вою
ване е представлявал рсновна стратегическа и тактиче
ска концепция на НОВЮ,
която в югославската действи
телност ще превъзмогне кла
сическите форми на герилска борба, която до тогава
познаваше военната история.
Същността на нашата рево
люционна стратегия, ЮКП от
самото начало на освободи
телната борба насочваше
към всенародна партизанска

«**> «-«(««М» *» ■*■>«•»<■ Л-КЛ.'-.*

»> Ядае*««кч.* .щк-ю. '-«да? *»
*>да*да >**«■»*•»**
*♦*»*■»* < «*.*•**:«»'
!.•>»*« * ! !.
<**>' •$»№> ««ХЛЖ#*»' *»
. дае» *«.',** юм/а.*. *
*-да ; *»-***>
' рт •
«,,4» -**-*> «дачи. (ада
я*
жи ~*'<»****й» * тдада**» *»*

."жгзггугея

>*»*!,*■ 8

•«•«*«» Ч*е«* *»*► «**►. ждакх»
ядаая*
ф,.-.лг~'. I, /,<да-Я”Ж »
«•*
*
‘дадакк-» «**■*»**«•
Л '** ■* Ьк» «-*дада тниеф***» г» >"жда** да»*»»*--»» -даа». &% «ядая-и
*» №$№&} >4 ж*»да* Я ««й*»*»
< <~*ж «да *«/»•
*-■*&&*>*» *

•да»*»

■ . т тш** *
*««■>

»« хмй. ждада

**й
«да.-йдавда:' да,,да«**'й?*а'(Г яда дайж»

да**-

да:
>. .V<■»<”*»>" **<■»да«~
-

»«<«*
война, която се развиваше
от малки бойни групи към
все по-големи. В процеса на
такъв начин на въоръжена
борба ще се създават все поголеми и по-големи части,
които в по-малки схватки ще
учат да воюват, ще се въоръ
жъват с неприятелско оръ
жие и така ще се превърщат
в крупни военни формации,
които ще принудят неприятеля да разпокъса силите си,
да премине в отбрана и да
приеме дълготрайна и изто
щителна война. По този на»
чин ,малка” армия, невъоръ
жена и голоръка, приема бо
рбата с „голяма армия” не
според доктрината на барикадна тактика или решава
но на войната в кратки схва
тки, но на „голямата армия”
е натрапена офанзивна док
трина на дълготрайна изто
щителна война, която ще се
състои от безброй битки и
боеве в които постопенно
ще се изменя съотношението
в полза на „малката” армия
все до създаването на усло
вия когато ще са зададе око

ден българският народ свали фашизма в своята страна
и с общенароден полет започна да изгражда нов живот.
От затвори, лагери и насилствена работа бяха освободе
ни много хора. От плеиичество и интернация над 2000
лужничаии побързаха да се завърнат в своята родина,
където радостно ги очакваха не само техните семейства,
но и нови задачи и иапрежевия в по-нататъшната въоръ
жена борба до окончателното освобожедение и изграж
дане на страната.
На линията Шливовишкп връх — Братешевац —
Щърбовац — Велико Бонинци германците образуваха
фронт, защищавайки пътищата към Ниш и долината па
Южна Морава. Партизаните и отечествено-фронтовските български части с общи сили нападаха Германската
отбрана. С незначителни размествания, фронтът на тази
линия се задържа около един месец.
С цел да евакуират военните снаражеиия герман
ците ангажираха мобилизирани селяни. Хората по разни
начини искаха да избегнат такива задължения, но нем
ците ги накагваха със смърт.
Такава съдба сполетя петима селяни от Завидинци,
конто бяха разстреляни в местността Бук. През течение
на борбата германски самолети обикаляли и стреляха
с картечници партизанските позиции в тила. В тези на
падения страдаха е селяни. По такъв начин на 15 октом
ври загинаха три момчета от Завидинци. При отстъпва
нето си немците минираха много места, така че от тях
ната ексклозия загинаха четири деца и една жена в За
видинци, и осем деца в Остатовци. Павлия Н. Пешич
загина от германска граната в двора на къщата си в Г.
Кърнино, а Ставри М. Иованович от с. Д. Стрижевац
също загина от германска граната близо до своя дом.
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нчателен съкрушителен удар
на врага. „В тази обща бор
ба с врага, пишеше другар
ят Тито в споменатата ста
тия, партизанските отряди
имат многобройни задачи.
Те трябва да разрушават вси
чки обекти, които служат
на фашистките завоеватели
те трябва с всички сили да
попречат на окупаторите да
отнемат на селяните жито и
добитък... трябва да осуетят
събирането на данъка, защо
то в днешния момент всич
ко това служи само на оку
паторите за водене на заво
евателни войни и за поната
тъшен гнет на нашите наро
ди”. По този начин, още от
самото начало, Върховният
щаб провеждаше своите кон
цепции чрез партизански на
чин на воюване, защото това
беше единствен изгоден на
чин при положение на абсо
лютно числено и техническо
надмощие на врага със соб
ствени сили да се осъществи
национално освобождение и
революция.
И така започнал нелегално
в Белград за да продължи
като днрективен и осведо
мителен орган на Главния
щаб, с малки прекъсвания
да излиза все до март 1945
година. Развитието на Бюле
тина неразривно е свързано
с бойния път на нашата ос
вободителна войска и рево
люционна армия, с бойното
ръководство и с Партията.
Печатан е в условия, които
печатарската техника не поз
нава, без хартия, бои, със
застарела техника. Разпрос
траняван от ръка на ръка,
на фронта и в тила, в бол
ниците и младежките трудо
ви бригади, по физиономия
променлив ,а по идея вина
ги един и същ — верен из
разител на съдържанието на
освободителната, война и на
социалистическата револю
ция.
Боголюб ИЛИЕВ

Фронтът на НОВЮ се движеше на запад. Лужни
чаии, като борци в разните части, териториално се от
далечаваха от родните места. Победата над фашизма с
всеки зминат ден бе по-близо, но от фронта идваха из
вестия за загинали и ранени борци, което зачерии много
лужничаии.
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В посещенйе на Цървена Ябука, село - герой

Тяхното себеотрицание
стъписа и враговете
ВЛИЗАМЕ в Цървена Ябука след няколко часа ход
от последната рейсова станция.
.
Гледката е величествена.
Това допълни и хубавия ав
густовски ден. Контурите на
Тумба като каменна драпе
рия заграждаха гледката на
татък и затова погледът се

Зака Петрович
отправяше към накацалите
из долината къщички на Цъ
рвена Ябука. Самата поми
съл, че се намираме пред се
лото-герой, което влезна в
историята на освободително
то ни движение като косте
лив орех за неприятеля, село
в което всички негови жите
ли бяха войници, повдигаше
нашето настроение. Тук
през цялото време на окупа
цията неприятеля не е имал
спокоен сън. Цървеноябуков
ци бяха обхванати от опия
нението на идеите за свобо
да, която в тези краища раз
пространяваше Комунисти
ческата партия на Юлосгавия. Затова селото се пре
върна в крепост, а неговите
жители станаха войници. Се
дамдесет и три бойци дадо
ха своя живот за свободата.
Българските фашистки вой
ски опожариха 67 къщи и
432 други сгради, интернира
ха 152 души. Само в един
майски ден разстреляха 39
лица и селото превърнаха в
пепелище. Зверствата и на
силията обаче не уплашиха
тези храбри мъже, жени и
деца...

Тук убиха майки ми и
сестра ми
Отбиваме се в първата къ
ща. Представи и и се Бошко
Стойчич. Разказът за изми
налите дим започнаха пепри
нудено.
— Да, сто тук намерих ра
зстреляна майка ми Сслнма
и сестрами Роксаиди. Същия

Бошко Стойчич
ден запалиха три къщи, пле
вия и хамбар. Беше ни оста
нали само една стаичка. Пи
тате как се случи? Този ден
аз се скрих в дупките иа
Каваджийски камък. Каза
ха, че жените няма да зака
чат. Обаче какво стана? Ко
гато войските се оттеглиха
аз тръгнах в къщи. Съседи
те ми сЪобщиха грозната
вест. Казват, че окупаторът
не пощадил майка ми и се
стра ми. Ето, тук ги наме
рих ...

фашистите от окупационни
корпус хванаха и жива за
палиха секретарката на
СКОЮ Добринка Богдаиович Картииата била грозна!
Вързали я за стожера, напъл
нили със слама и накрали да
тича около стожера като жив
пакел.
Тук се срещнахме с нейпият брат Александър Богд;
иович, който бил партиза
и участвувал във всички С
рбп за защита на своето
ло.
— Да, същия ден когато
запалиха сестра ми Добрин
ка, неприятелите разстреля
ха баща ми Никола, майка
ми Драга, глухонемия чичо
и чичо ми Радойка. И то вси
кн в един ден. За тази страшиа вест чух в отряда. Цялата бригада тръгна към се
лото и с неприятеля се срещиахме па Таламбас. На вся
ка цена искахме да влезнем
в селото. И успяхме. Ьългар
ските фашисти се оттеглиха. Когато бяхме на Беринска чука и оттам погледах
ме селото — беше страшна
картина. Цялото село горе
ше. Вечерта питах Джуро
Мнлич, командира, да ми ра
зреши да отида в къщи, за
да видя какво е състоянето.
Той ми разреши. Не очак
вах това. Всички мои бяха
избити, къщата опожарена.
Тази покъртителна и вели
чава драма можал да подне
се само човек, решен да се
бие докрай за свободата, ка
къвто беше Александър. Той
погребал най-близките и още
същата вечер се отзовал в
бригадата.
Не пощадиха и двего
дишния Славко

Секретарката на СКОЮ —
— Добринка — запалиха
жива

В къщата на Любисав Зла
танович неприятел разстре
лял шестимата членове на
семейството му. В един ден
загинали тримата му синове
Милован, Йово и двегодиш
ния Славко. Малкият Слав
ко, който не схващал поло
жението радостно се усми
хвал на „чичкото“, който
спокойно вдигнал пушката и
го разстрелял! Бяха разстре
ляни двете му дъщери Зора
и Видосава и жена му Мара.

Влизаме в съседната къща. Хората ни показват ед
но гумно,, което тридесет го
дини стои като ням свиде
тел иа едно мъжество и се
беотрицание. На това място

— Аз успях да избягам.
Всички вярвахме, че може
да убиват само мъжете. Ве
черта, когато се завърнах
пред къщата, ето тук наме
рих всички домашни изби-

Човек побиват тръпки, ко
гато слуша тези потресающи
свидетелства на човек, кой
то мислил, че само той тря
бва да се скрива защото по
магал на партизаните, носил
поща храна, бил член иа
СКОЮ...

Добринка Богданович и лобното място

тп. В съседната къща иа Вла
йко Славкович бяха също
убити петима члена на се
мейството. Н ай-стрйшното
беше, че жена ми остана жи
иа още един ден. Беше раз
стреляна, но сърцето и расо
теше. Тя ми каза, че фаши
стите ги излъгали. Казали да
излезат пред къщата, защото
ще палят къщата и тогава,
когато те излезиали заиочнали да стрелят.
Чика Люба останал сам с
едно момиче, което този ден
било в Раков Дол. Гибелта
па неговото семейство и Цъ
рвепа Ябука била страхот-

ц.

на.
казал
ско лице и жестокост.
вавитс злодеяния продължили...
Видях как запалиха къщати ми
И в къща на Заки Петрович всичко е променено. Ня
ма ги: жена му Влада, майка Джурица, децата Видосава и Велисав, който тогава
бил иа две години.
__ Ние вече виждахме, че
българските окупатори про
явяват нечувана жестокост
и затова аз идвах от брига
дата и предлагах да напус
нем къщата. Майка .ми обаче, не искаше да напусне
къщата, — казва Заки Петрович. — Нямах сили да я
убедя. Тя искаше да умре
на родния праг и така и ста
на. На 19 май 1944 година
със своя син Божидар пре
карахме само стоката отвън
рекичката. И когато се объ
рнахме къщата беше в пламъци. След това аз се вър
нах и намерих всички чле
нове на семейството избити,
тук, край къщата. Запалени
греди от къщата падали
край тях и ги опожарили.
Майка ми беше вече поло
вина изгорела.
Двегодишният Велисав бил
здраво стиснат в ръцете на
майка си и така загинал.
— Ето, друже, тук ги на
мерих всички...
Очите се овлажняват, гла
сът застава в гърлото. Вече
незная какво да питам. Ври
шем очи. Дълго мълчание ...
— А най-тежко ми беше,
— продължава чика Заки ко
гато на утре ден трябваше
да ги погребем. И в този мо
мент влиза в двора кобила
та ни, която този ден била
отвлечена от окупаторските
войници. Тя избягала, тича
в двора и силно вищи. Щях
да пукна от мъка.

с:
■ш

•

■

Възпоменателната плоча
И все пак, Заки Петрович,
този известен боец намерил
сили, взел пушката и отно
во се върнал в бригадата.
Неговата Цървена Ябука би
ла окъпана в кръв и превър
ната в пепелища, но не се
предавала. Анджелко Йованович, 85-годишен старец
бил на кон когато българ
ски войник пред очите му
разстрелял снаха.
— Защо убихте жената,
псета? — казал той и уда
рил войника с тояга, която
носил. Войникът паднал на
земята от силния удар, ста
нал взел пистолета и разстре
лял дядо Анджелко.

*
Животът върви напред.
След тридесет години Църве
на Ябука изникнала из пе
пелищата. Построени са но
ви къщи покрити вместо със
слама, с червени керемиди.
По стаите и дворовете све
тят електрически крушки.
На училището стои възпо
менателна плоча със записа
ни имената на загиналите.
Пред черквата на стария дъб
виси огромна бомба като
спомен за славните дни на
борбата, когато голоръките
цървеноябуковци в тогаваш
на поробена Европа свалиха
един „Месершмит“ над тях
ното небе.
Затова като вървите в Цъ
рвена Ябука ,свалете шапка.
Тук всеки кът е свещен. Тук
дадоха животите си за сво
бода невърстни девойки и
побелели старци и двегоди
шни деца. Зад всяка къща
стоят паметници на загина
лите като неми свидетели за
едно време, когато народа,
жаден за свобода, с голи ръ
це се противопостави на ти
ранията и насилието ...
Богдан Николов

Всяка каща има свое гробнище
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Трънско Одоровци на път
да се електрифицира

Миналата седмица предсе
дателят на Общинската скуп
щина в Димитровград Дими
тър Славов и председателят
на Общинската конференция
на ССРН Илия Петров посетиха Трънско Одоровци.
По време на пребиваването
им се водиха разговори за
електрификацията на селото
и за други проблеми — като
снабдяването и отношенията
с някои села от съседната
Бабушнишка комуна.
Председателят на отбора
по електрификация Станоя
Петров запозна гостите с акцията по електрификацията
на селото като изтъкна че от
110 домакинства досега са
събрани 80.000 динара. В ра
зисквания се констатира, че
определените вноски на гра
жданите от 1000 динара от
всяко домакинства в селото
са недостатъчни. На събра
нието бе взето решение вно
ските да се увеличат на 1500
динара, които ще бъдат съб
рани до края на годината.
Счита се че по този начин
ще бъдат обезпечени 165.000
динара. Събранието реши съ
що така ако се електрифи
цират училището, амбулато
рията, кооперативните мага
зини, канцеларии и кръчми
в селото съответните органи
зации да внесат сума от по
10.000 динара. Одоровчани
още веднаж изразиха жела
ние чрез „Братство“ отново
да бъдат поканени всички
одоровчани които сега жи
веят във вътрешността на
страната да участвуват с до
броволни вноски като с то
ва помогнат на свите съселя
ни.
Одоровчани използваха при
съствието на отговорните ръ
ководители от Димитровград
да поставят въпроса за спора
около имуществено-правните
отношения между Трънско
Одоровци и Звонци. Именно,
касае се до местността око
ло банята. Някои доказват,
че съществуват и тапии спо-

ред които тази местност при
надлежи на Трънско Оодоров
Ци. Председатлят на Общин
ската скупщина заяви, че това. е доста деликатен въпрос
отнасящ се до уточняване на
кадастърските граници, за
чиито промени е компетентнен само Изпълнителният
съвет на СР Сърбия. Той заяви също така, че тоз:( въ
прос може да се реши само
в съгласие и съвместно с Ба
бушнишка община.
Лошото снабдяване на селото с индустриални и хра
нителни стоки също бе поста
вено в дневния ред на събра
нието. Изтъкна се, че вместо
делегация на селото офици

1
ално да се отнесе към ръко
водството на „Търгокооп“ и
да изисква подобрение на
снабдяването, група селяни
своеволно потърсила друго ре
шение — откриване на още
един магазин от страна на
пиротски „Ангропромет“. Вме
сто да се подобри снабдява
нето селото сега е разделе
но на две групи. Това е пър
вата отрицателна последица
от нелоялната конкуренция
между двете търговски орга
низации. А селянинът — потребител с откриването на
новия магазин нищо не е по
лучил.

Общинската скупщина
— Димитровград
ЧЕСТИТИ НА НАСЕЛЕНИЕИО
В КОМУНАТА ДЕНЯ НА СВО
БОДАТА - 8 СЕПТЕМВРИ
с пожелания за още по-големи
успехи в социалистическото строител
-ство за напред

В. Гъргов

Курс за
шивачки
Народният университет при
културния център в Димит
ровград съвместно с фабри
ката за шивачки машини
„Владо Багат“ от За дар, от
6 септември, тази година, ор
ганизира курс за шивачки
Курсът обхваща: кроене, ши
ене и бродиране.
За разлика от предишните
курсове, които траеха три
месеца, тоя курс ще трае око
ло 40 дена, като при това се
провежда всеки ден. По тоя
начин ще се улеснят девой
ките от село, които инак тря
бва три месеца или да пъту
ват или да търсят квартира
Всъщност, в тоя съкратен
срок, необходимият материал
ще бъде минат, както и на
предишните курсове.
Цената на курса е 300 ди
нара, а ще бъдат приети 50
курсантки. Записането ще
трае до 4 септември, т.г.
Ст. Н.

Записи от НОБ

Дванадесетгодишният
Божко спаси Славчо
Трънски
ПО ВРЕМЕТО когато българските фашисти
опожаряваха Дървена Ябука заедно с тях бяха и
същинските представители на българския народ
българските партизани от Трънско. Тук пребиваваше и командира на отряда Славчо Трънски.
Един ден Славчо пътувал от Кална в Дървена
Ябука на кон. Трябвало да върне коня на стопанина, който му го дал да пътува до Кална.
Дванадесетгодишният Божидар видял Славчо
спокойно се приближава към махалата, която
как
българо-фашистки воиници. Без да се
била пълна с
до Славчо:
мисли малкия Божидар пристъпил войници,
дайте
— В махалата има фашистки
— казал той.
ми коня, а вие бягайте... и хванал гората. По то
Славчо слязъл от коня
зи начин той се спасил.
смаян, когато вмеЛостовият стражар останал
жидар.
за да се осведоми КЪАеДИ^р^Д'е"л д!'си прекара
— А бях го дал на
нещо и сега ми го връща.
някой „шумкар
— Брей, аз мислех да ие е
казал войникът спокойно.

Димитровград — нови хоризонти

Човек между зверове
Грурпа бългрофашистки войници влизаше в къ
щата на Милица Богданович. Имаха за задача да
разстрелят всичко живо. Един от групата получи
•*а задача да разстреля Милица. И докато в къщата
ьече трещяха „бум-бум” патроните и домашните
падаха на пода, войникът взе Милица и я поведе
из двора. Всички знаеха, че войникът изпълнява
задачата си. Той изведе вън от двора и й показа
пътя:
— Бягай!
Милица погледна войника, обърна се още един
път и хвана пътя...
Той, незнайния войник от групата, вдигна пуш
ката нагоре и гръмна... След това се завърна в
двора.
— Готово ли е? — питаха го палачите.
— Да, готово е, — отговори той.
Така благодарение на тоя човек, който беше
попаднал между зверовете, Милица остана жива.

СЪВЕТЪТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
в Каменица край Димитровград
обявява
КОНКУРС
за
1. Преподавател по математика с допъл
нение на часове по музакилио възпитание на
определено време от 1. 10. 1971 год. до 31. 1.
1972 година.
2. Преподавател по ОТО с допълнение на
часове по биология със съкратено работно вре
ме — 16 часа за иеопределио време.
Конкурсът остава открит за 8 дни от деня
на обявяването.

Делегация на
Тйентище
На тържествата, които ще
се организират на 5 септем
ври на тяентище ще присъствува и делегация от Димит
ровград всъстав: Димитар
Петров, Живко Виденов и
Райко Зарков.

„Моца“ и
„Таса“ в Дими
тровград
Група естрадни и народни
певци и известните майстори
на сцената у нас — Драгутин Добричанин — „Моца” и
Салвко Симич — „Таса“ ще
организират концерт в Дими
тровград на 9 септември.
В Димитровград владее ог
ромен интерес за гостуване
то на известните актьори.

Настрадал от
своя другар
На 28 август недалеч от мо
тела в Димитровград загуби
живота си Стоян Пеев, ра
ботник в столарското пред
приятие „Цнле“.
Пеев ненадейно ‘ излязъл
пред колата на своя другар,
също работник в „Циле“ Пе
тър Ставров. Ставров се ОП11
тал да избегне злополуката,
но не успял.
В. Г.
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Пет стопански организации
Защо кооперациите в
дадоха съгласие
Лисина и Тлъмино не
искат интеграция?
Коментар

(От 1 стр.)
гаиизацнн. Те изказаха недо
верие в една такава обща ак
ция, която според тях не е
достатъчно изучена. По-точ
но те се страхуват от създа
ването на едно по-голямо
предприятие. Обаче пито еди
ния, нито другия обосноваха
причините, които могат да
доведат до провал на инте
грираното предприятие.
Имаше предложение, което
мнозина застъпваха, за на
чало да се интегрират само
търговското и гостилиичарското предприятие, а „остана
лите да пристъпят към инте
грация след като установят
какво ще бъде с тях“. Оба
че още веднага бе поставен
въпроса: какво ще се постиг
не с интегрирането само на
две предприятия. Анализите
посочиха, че фактически не
се постига нищо, освен че
се засилва конкуренцията
между интегрираното пред
приятие и останалите стопа
нски организации.
Бе дадено и предложение,
за начало да се интегрират
само земеделските коопера
ции. Обаче и то бе отхвър
лено защото не се съгласиха
лисинската и тлъ Минската
кооперации.
Имаше и такова предло
жение: занапред да се инте
грират само транспортното
и услужно-занаятчийското.
Всъщност и в това предло-

женне пролича маневри
рането да не се стигне до об
ща интеграция като единст
вена икономическа нужиост.
Обаче в разискванията след
това най-много се изтъкна
необходимостта от обида иитеграцня на всички стопански организации. В нея име
нно всички трезво мислещи
за бъдещето и перспектива
та на своите организации ви
ждаха единствения изход. За
щото, само така ще може
да се премахне конкуренци
ята, да се стигне до тясна
специализация в дейностите
и кадрово укрепване.
Противниците на гази об
ща интеграция, в случая нре
дставителите на тлъмииската и лисинската кооперация
изтъкнаха, че тя ще бъде беззуспешна, защото дейности
те са различни. Един такъв
„аргумент“ е неприемлив, за
щото в сегашните условия
всички стопански организа
ции в Босилеградска общи
на имат типично услужен ха
рактер, при който доминира
търговията. Значи, сродността в дейностите е изцяло
застъпена.
Трябва да се изтъкне дал
новидното разискване на
представителя на босилеград
ската кооперация Борис Бог
данов, които още от начало
се застъпваше за обща интеграцня, за разлика напри-

мср от двете други кооперации.
Напоследък комисията сс
съгласи и реши да се изра
боти елабораг за интеграция
па следните предприятия:
транспортното, търговското,
1
, комуиалгостилничарското
но-услужното и зсмеделската кооперация в Босилеград.
Съгласие за интеграция ие
дадоха само прсдставитслитс па тлъмниската л исииска
та кооперации.
Тази комисия с помощта
ма специалисти от стопанска
та камара в Лссковец още
веднага ще започне с изработваието на слаборат за ин
теграция на тези пет стопан
ски организации от Босиле
град. Тоя документ трябва
да бъде готов до първи окто
мври тази година. При из
работването му ще сс имат
предвид и деветмесечните
резултати на тези организа
ции.
Нужио е да се изтъкне,
че на съвещанието бе дого
ворено със интегрирането от
сегашните заети в тези пет
стопански организации ни
кой да не остане без работа.
Напротив елаборатът трябва
да посочи неизползваните въ
зможности за разширяване
на стопанските дейности, а
с това и за откриване на но
ви работни места.

В. Велинов
М. Андонов

Председателят на Общиаскйя синдикален съвет

Работа се получава на »мална врата«
Броят на безработните в
Босилеградска община постоянно се повишава, Той
нараства особено много
сред младите. Въпреки това
оскъдното заемане на нови
работници става с редица аномалии и по незаконнен
път.
По този въпрос беседвах
ме с Цветан Борисов, пред
седател на Общинския син
дикален съвет.
— Факт е, че имаме голям
брой незаети, между които
най-много млади и квалифи
цирани хора. Това нещо ста
ва сериозен въпрос за реша
ване с помощта на всички
отговорни фактори в общи
ната.
В -трудовите организации
в комуната — изтъкна Бори
сов не се създават условия
за откриване на нови работ
ни места. По-точно не се пре
дприемат мерки да се разширява дейността,
' *-------която
предпочита приемането на
нова работна ръка.
В случая ако се създаде
някое такова работно место
то е предварително опреде
лено на кого ще се даде! То
ва нещо е най-показателно
при откриването на търгов
ски магазини. Тук би била
изненада ако се случи да
бъде приет някой чиято ква
лификация отговаря за това
работно място или на кого
то е то наистина необходимо, за да си осигури егзистенция. Вместо това, в цен
търа на Босилеград и в цен
тровете по селата се строят
частни къщи с търговски ма
газини, в които постъпват
на работа собствениците им
или най-близките им родни
ни. Ясно е, че такива къщи
Страница 6

могат да построят само оне
зи, които имат средствата.
продължи
Още нещо
Борисов, характеризира зае
мането на работници в Бо
силеград. Тук, в центъра на

Цветан Борисов
комуната, по някое си непи
сано правило всяко новоот
крито работно място предва
рително е определено за ня
кого от Босилеград! Така не
заетите от селата попадат в
едно неравноправно законно и социално положение.
Ето примери: в две семейст
ва в селата Брестница и Ресен по три момичета си се
дят без работа, макар че са
завършили училище. Такива
случаи в Босилеград няма.
— Кои са причините за
тези аномалии?
— Ходатайствуването е ос
новно. То успява, защото ня
ма организация в комуната,
в която да не съществуват
семейни и роднински връз
ки. Изнудването, натисците,
съвременните видове коруп
ции, които съществуват, но

трудно се разоткриват, за
щото след тях не остават ни
какви писмени следи са вто
рия момент, който незаети
те поставя в неравноправно
положение.
При такова положение —
изтъкна Борисов конкурси
те стават най-обикновена фо
рмалност. Именно във вид
на обикновено съобщение те
се изтъкват на някой стълб
в града тогава, когато е ве
че решено кой ще получи
работно място.
Още нещо, което изостря
проблема с незаетите е при
лагането на незаконно рабо
тно време и то особено мно
го в търговските организа
ции. В случая ако се въве
дат две смени в магазините
ще има възможност да се
заемат най-малко още 20 ду
ши. За местната обстановка
това значи много.
— С оглед на положението
каквц мерки е предприела
Общинската
синдикална
организация за да помог
не за правилното разреша
ване на въпроса с незае
тите?
— Имайки предвид нужди
те в тази област Общинска
та синдикална организация
още в началото на тази го
дина прие обществен дого
вор, с който се определят
критериите при заемането
на безработни и се установя
ват минималните професио
нални подготовки, които тря
бва да имат ръководителите
в трудовите организации.
Обаче изненадваща е съд
бата на тоя документ. До се-

цели, изглежда,
КОГАТО се преследват лични
забравят
В случая
и А. Тлъмино за разлика
искат да се инпапски организации в комуна
тегрират.
Кои са причините.
за инхеграции на
Дългогодишните Раз
^„ганизации показаха,
босилеградските с™панс
^
зависи предимно
че реализирането 1,3
а^ постъпка на дирекот ангажирането и ПР3“И"’“Т
ги въпроси потторите. Практиката и по много дру
това
нещо.
върждава
на тези две коопеИзглежда, че директорите
само зарарации упорито отхвърлят инторац
ш обвиняди личните си цели. „Злите е ици
бъдещоват. Според тях нещастието е *
че “ ^
то интегрирано предприятие ще има^само Д*
ректорско кресло. И въпрос е к
“*щ
Вува за
По всичко, личи друга причина и не с^твув
категоричното отхвърляне на интеграцията от тези
двама стопански ръководители.
Говори се обаче, че колективите им
такова мнение. Наистина, те досега не са и пит3™
дали са за или против интеграция. От АРУга схрана на досегашните събрания на които се е разис
само диквало с интеграцията си присъствували
ректорите. Не случайно и единия, и другия са членове на общинската комисия за интеграция.
Но както и да е, сега е поставя въпрос имат
ли шанс тези две кооперации да бъдат самостоятелни?
Фактите говорят, че нямат. Това е ясно и на директорите им. Обаче те са скептици и не вярват,
че ще се успее интеграцията на останалите пет
стопански организации.
Полугодишнит баланси показват, че тези коо
перации се намират в много трудно финансово по
ложение. Тлъминската например има най-големи
дългове, поради което е и наи-неликвидна в кому
ната. Сметките й са почти редовно блокирани. С
дълове от 2.408.000 динара не е трудно да се прецени в какво положение се намира.
Лисинската кооперация има най-малка обща
реализация и най-малък доход. Средствата, която
заделя във фондовете си за възпроизводство ста
ват символични.
Ето защо не е трудно да се разбере икономи
ческото им положение. Трудно е обаче да се наме
ри оправдание защо директорите им не искат интеграция.
Дали не е необхдимо да се потърси отговорност
от тези другари, за да не бъде късно за организа
циите, които те ръководят?
В. В.
У ..

га той е приет от Завода за
заемане на работници. Об
щинската скупщина, а от
стопанските организации са
мо от транспортното пред
приятие.
С оглед на това, че дого
ворът е приет от Общинска
та скупщина като най-висш
самоуправителен орган в ко
муната, естествено би било
той да се приеме и от всич
ки други. Разбира се, след
приемането му всички би
били длъжни да го зачитат
и провеждат. Това нещо обу
словяват и високо предложе
ните наказания. Но каква по
лзва от това, когато не е
приет от всички.
—Кои са причините за игнорирането и неприемането на тоя важен документ?
— Най-голяма съпротива
дават ръководителите
натрудовите организации. Мно
го од тях нямат съответно об
разование и ще се намерят
под удар сприемането на

тоя документ. Поради тази
причина те са успяли да из
действуват при колективите
си предложеният обществен
договор да се отхвърли, а
някъде дори и да не се сти
гне до разглеждането му.
Ясно е, че досега не е раз
брано значението на тоя до
кумент. Но поради такова
късогледство и преследване
на собствени интереси кому
ната като цяло губи много.
Като първо и занапред про
дължават да съществуват аномалиите при заемането и
друго не се подобрява квали
фикационната структура в
комуната.
— Синдикалните организа
ции — изтъкна Борисов —
и знапред ще полагат уси
лия тоя обществен договор
да се приеме и провежда. Обаче, няма да успеел! ако не
се ангажират всички обще
ствено-политически органи
зации, а по-специално Общи
нската скупщина.
В. В.
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НАШИ СЕЛА

(НРБ1?* ^о“еГлЪ°к нестабилен мос/поГкХо
минава Буцалевска река, която на 100 метра по-на
долу се влива в Драговищица. Като тръгнем по пъ
тя от моста покрай десния бряг на реката минат ли
20 минути добър ход вече влизаме в малка клисура
между двата хълма Брест и котлина. Пред очите
ни се открива, горе високо Буцалевската планина,
а долу се открива една малка мйого интересна кот
ловина. Покрай реката е разположена махала Дол
но Буцалево, по-горе махала Локва,- а като пъту
ваме тю тесния път <още един километър вече сме
в махала Горно Буцалево.

БУЦАЛЕВО
Като минаваме по поречи
ето на Буцалевска река забеляват се малки и големи
грамади с особена форма. Те
зи камъни свидетелствуват,
че тук някога е съществува
ло едно езеро по време на
плиоцита. „Белите брегове”
особено много мамят човека.
Те са ярко изпъкнали с осо
бения си сиво-бял, а на мес
та модро-жълти цвят. Тук
природата създава особени
„художествени” фигури, ми
ниатюри. По форма Белите
брегове са единствено при
родно явление.

кун унук на Петре — найстария човек в селото дядо
Симеон Иванов, роден 1886
година. Дядо Симеон прите-

Два века и половина от
съществуване на селото ~~
Основател на село Буцале
во е някой си дядо Джорджа от с. Дървена Ябука, Ба
бушнишко. Той се доселил
тук през 1730 година с три
мата си синове, Тодор, Ян
ко и Петре. Днес е жив чу-

Симеон Иванов

ЧЛАААЛЛАЛЛЛЛААЛАЛА

От Бюрото за заелиие на
работна рък!

НАЙ-МНОГО НЕЗАЕТИ
МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ
В МОМЕНТА, в канцеларияга за заелхане на уаоихна ръка в Босилеград са реАисхрирани хб/ незаети лида. ххоьечето от тях, по ня
колко години чакат раоота.
сюаче малцина са успили да
постъпят на раоота посредСТВОМ тази канцелария, хтма
мнозина, за които ооикнове
но се казва, че са социални
случаи, ле нямат възможности и търпение повече да ча
кат. Затова все по-често за
минават на работи в чужби
на. според последната евиденция такива от ьосилегра
дската община има над 90.
Че е така вижда се
от
следните данни:
Общо незаети квалифици
рани и висококвалифицира
ни работници има 23. Между тях има търговски работ
ници, автомеханици, шивачки за дамски облекла, обущари и др.
С виеше образование има
двама незаети: гимназиален
учител и агроном. С полуви
сше — 17: 7 учители, 4 слуБРАТСТВО * А

жещи, 3 агронома и по един
юрист, текстилен инженер и
социален работник.
Със средно образование
има най-много. Общо такива
има 37. От тях 19 са завърши
ли гимназия, 10 икономисти,
4 зоотехника и по един тек
стилен, химически и съоб
щителен техник.
Полуквалифицирапи незае
ти работници има 21. От тях
8 машинописки, 5 миньори,
4 сервитьора, 3 администра
тивни служещи и един готвач.
Неквалифицирани работ
ници има 87.
В канцеларията ни осведо
миха, че броят на незаетите
постоянно се увеличава и
че още десетина предимно
бъдат
квалифицирани ще
регистрирани в есенния пенезаети
риод. Обаче много
не искат да бъдат регистри
рани, защото предварително
знаят, чеч трудно могат да
намеряг работа посредством
канцеларията.
В. В.
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Им
жава „Етнографска сбирка
на село Буцелово“ който е и
дал много сведения за исто
рията на селото.
Когато дошел Джорджа
намерил пусто село обрас
нало с дребни гори, а пок
рай реката — върби. Тук има
ло много дивеч по гората.
На Джорджа котловината се
много харесала понеже би
ла заклонена от ветровете.
По време на турците буцалевския синор бил под упра
влението на Шекир Ефенди,
който е бил притежател на
божичките майдани-железолеярни. Той Буцалево счи
тал за свой чифлик. Някол
ко пъти идвал тук и реша
вал въпроса с имотите на хо
рата, за които ставали и по
боища. Тук загинал и ня
кой Радан и днес месността
носи това има „Раданов
гроб”. Селяните от Буцалево
носили ечемик в Ьожица.
След напускане на турците
Буцалево останало дължник
за „господарски и чифлички
‘земи". ~ТГървоначалншГ дълг“

1885 година бил 11 100 лева,
Дългът накарал много хора
от Буцалево да напускат се
лото още преди 80 години.
Първите миграции започна
ли с отиване в Козлодуйско,
Шуменско, Пловдивско, а се
тне в Софийско и Кюстенди
леко.
Животвъдството е главно
занятие на Буцалевчани и до
днес. През 1907 година село
то имало 35 домове, а разпо
лагали с 534 овце и 303 ко
зе. През 1971 година селото
имало 32 дома, а 97 жители
които притежават 502 овце,
69 говеда и 47 свине, и само
4 коня. Буцалево има 812 хек
тара земя, под гора 351, пазбища 143, ниви 153 и лива
ди 47 хектара. Останалата
част е под овощни и зелен
чукови градини.
През последните години
младежта масово напуска се
лото. Те се настаняват в Бел
град, Скопие, Кочане, Враня
и други места. В селото са
останали само старците. През
последните ~ няколко ' години* -

в селото не е станала нито
една свадба, деца за учили
ще почти няма. Сега в Буца
лево има около 20 домакин
ства и то става най-малкото
село в общината.
Буцалево има добри майс
тори лимари, казанджии и
колари, Симеон Иванов е
майстор-самоук с седахМ про
фесии.
Най-голям проблем за се
ло Буцалево^е пътя покрай
реката. Обаче това не може
да стане защото хората от
Млекоминци искат на това
място да имат вада за вода.
За това хората от двете села
се съдят вече четири години
и въпроса не може да се раз
реши. Затова хората от Буцалево казват: „Правихме
училище, но деца там не вля
зоха, правихме път но ка
мион не се знае дали ще
тръгне по него“.
Стоян ЕВТИМОВ
*

ТРАНСПОРТНО ПРЕДПРИЯТИЕ
В БОСИЛЕГРАД
ПОДЪРЖА РЕДОВНИ ЛИНИИ НА СЛЕДНИТЕ РЕЛАЦИИ:
БОСИЛЕГРАД — БЕЛГРАД
БОСИЛЕГРАД — НИ I
БОСИЛЕГРАД — СКОПЙЕ

КАКТ0 И ЛИНИИ ДО ВСИЧКИ ЦЕНТРОВЕ В КОМУНАТА:
Долно Тълмино, Любатите, Лисините.
Предприятието поддържа и редовна междуна
родна рейсова линия Босилеград-Кюстендил.

НА СВОИТЕ ПЪТНИЦИ ЧЕСТИТИ

ПРАЗНИКА НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО - 8 СЕПТЕМВРИ
Пътници, босилеградското транспортно пред
приятие ви предлага удобно и приятно пътуване.
Пътувайте с нашите рейсове!
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Ниш

Обявя в а
за попълване на работни места в Редакцията на програ
мата за българската народност

I

Конкурс

2. ДВАМА ЖУРНАЛИСТИ — ВОДИТЕЛИ
3. МУЗИКАЛЕН СЪТРУДНИК
Пол 1. Виеше, полувисше или средно образование. Наймалко три години трудов стаж в журналистиката
или на друга съответна работа (за виеше). Наймалко 8 години трудов стаж като редактор (за полувисше). Най-малко 10 години трудов стаж като
редактор (за средно).
Способност за организиране на радио-програма;
познаване на областта с която се занимава програ
мата за българската народност; знание на българ
ки език; способност за професионален говорителка,
пред микрофона.
Под 2. Виеше, полувнеше или средно образование. Скло
нност и способност за журналистическа работа в
радиото: цялостно познаване на областта, за коя
то пише и говори; отлично знание на български
език; способност за отлично превеждане от сър
бохърватски на български език; способност за про
фесионален говорител.
На тези работни места ще бъдат приетй един мъж
и една жена.
Под 3. Виеше образование — Музикална академия. Поз
наване на музикалната литература.
Кандидатите трябва да са отбили военна повин
ност, а под 2 и 3 да са по-млади от 30 години.
II — ОБЯВЛЕНИЕ
1. ТЕХНИК
2. СТЕНОМАШИНОПИС
У еловия:
Под 1. Средно — електро-техническо училище. Кандида
тът трябва да има развит слух.
Под 2. Средно образование — обществен отдел и взет
изпит по стеномашинопис
Кондидатите трябва да са отбили военна повинност и да бъдат по-млади от 30 години.
За всички работни места, освен за редактора, е
утвърдена пробна работа в продължение от 3 месеца за
всички работници, които за пръв път постъпват на ра
бота, или които за пръв път постъпват на работа на то
ва работно място, или за пръв път започват да работят
на работно място за което се изисква степен на образо
вание, утвърден с този конкурс, т.е. обявление.
Конкурсът, т.е. обявлението, остава открит 15 дена
след публикуването му.
На работа няма да се приемат кандидати, чиито бли
зки вече работят в Радио-телевизия Белград.
За всички работни места ще бъде организирани
контролен изпит за проверка на специфичните способ
ности, необходими за работа на работни места, за които
се о бявява този конкурс, т.е. обявление.
За резултатите на конкурса и обявлението канди
датите ще бъде осведомени в срок от 8 дни от деня на
решението за избиране на кандидатите.
Кандидатите, които участвуват в конкурса или об
явлението заедно със заявлението ще попълнят и
формуляр.
Кандидатите извън Ниш, които поднесат заявление
по поща, формуляр ще попълнят допълнително.

I

СРЕТО се онядан у Дими
тровград с Гъргу мойега старога приятеля йоще од младе године. Да знайете само
кикъв он любовджия беше
седенБу не пропущаше, а за
славу и да не оратимо. На
св. Николу у Росомач, на
Джурджовден у Славишо, на
св. Троицу у Лукавицу. А
ако се погодеше слава у две
села одйеднуш Търга стигне
ше у двете. Откико знам Па
наджур у Пирот никига не
йе пропущил. А и я се каним
овуя годину да идем и зато
ва йеднък га пита, че иде ли
он та да си имам другара.
— Манчо, тебе ко на старога приятеля, че си ти ка
жем за кво туя годину нема
да идем и нейе само туя, ни
кига вечима не ма да идем.
Текъвия резил несъм истеглил откико сам човек. Оти-

до лани на Панаджур сам,
без бабуту. На вашаршцето
видим Дару од Извор. А ти,
Манчо, знайеш дека вечима
30 године Бу юрим. Бео Бу
беБендисал йоще кико мом
че. Добре ама баща н>у не
даде за мене заради моюту
сиромащию . Чу я йоще порано дека йе остала удовица. Щом се- видомо поздра
вим© се, пораспитамо се за
здравийе па седемо подивей
ницити. Наручи кебапчета и
кобасице да прославимо. По
йеден>ето наручимо църняк.
Добре ама ли си йе она нау
чила свак дън да си пине
винце ич и не усети, че йе пи
ла. А я од четри чаше вану
да преплитам с йезикат. Усе
ти дека че ме ване виното,
па предложи да се порасодимо къмто морузийете. Да
ра без думу се диже — види

се и н»ой меракат нейе минул. Е, у моразут би що би.
Поела я палтуту да се не умъ
шкамо, све се приготви, ама
запе, Манчо, не излезо никикав муж. Видо дека нища
нема да буде од мене. Вану
да се потим по челото. Нейе
од друго, ама затова що не
знам кво да н»у кажем. Одйе
днуш ми текну кико че се
извадим. Начули уши, вану
да се обърчам на све стране, па ка се издра:
— Беге, Даро, иде джип!
Прегрибам я през морузат,
без Дару, та се съпре чък
куде „Национал“. Дойдо си
с първият автобус у Димит
ровград. Това, Манчо нико
му несъм казал саде на тебе
съм се ожалил кико на старога приятеля.
— Море, Гърго, добре си
се и снашъл. Оно йе голем
резил, ама Дара може и да
ти повреруйе дека истина йе
ишъл джип.
—1 Куде джип у сред моруз, бре Манчо та се па ти
заносиш. Мани молим ти се,
срам йе да Бу погледам у
очи. Е, затова не могу да
идем на Панаджур.
Разделимо се с Гъргу, па
си я мислим това йе за н>ега
щом се заноси по старе го
дине. Изрезилил йе целият
край, ама има прочка — у
године йе. Добре нейе изми
слил некой булдожер по морузийете.
А със здравийе
Манча с.р.

Съвременни
Л}ЕТ. ПЕТРОВ

БяР

№
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I Просветя* НУАТУОО * изкуство
На тема: Ученикът в слиейстото

!1. Домашният живот
и успехът в училището
ганизипанпРа^ОТа аКО Се ИЗПъЛ1«ва стихийно, веор1ена пел
ОВ°’ несисте«но и без опреде
лена цел, не може да даде пълноценни резултати
Всект,дивната практика, обаче, показва че в семеиствата, където режимът на живот и труд е организиран и където жизнените цели и задачи се
осъществяват планово — и резултатите са добри,
Там, където има ред и дисциплина
_
— и се знае кой
кому тряова да полага сметка за своята работа и
поведение, там, където съществува постоянен (вре
менен) контрол и надглеждане работата на отделните членове в семейството — и задачите лесно и
с успех се изпълняват. Тук специално трябва да
подчертаем плановата работа на ученика, защото
по тоя начин формира трудовите си навици и се
учи да работи творчески, да съзнава нещата с нужната задълбоченост — мисловно, правилно, лоГИЧНО.

Следователно, родителите са длъжни да обез
печат на детето в къщата постоянно място за раоота. Това може да бъде една част от стаята, или
отделна стая, добре осветена, с достатъчно въздух.
В зависимост от възможностите трябва да му се
обезпечи отделно бюро (масичка), столче с обле
галка (заради правилно седени), и етажерка заучи
лищен материал — книги, тетрадки и др. Работно
то място на ученика трябва да бъде осигурено от
външни дразнения и от всичко онова, което отри
цателно действува за концетрация на вниманието.
Ученикът трябва да рабтои не затова, защото
някой го кара да прави това, но затуй, че чувству
ва нужда за работа, която ще му причини удовол
ствие и радост, която същевременно подтиква и
насърчава, която хуманизира човешките отноше
ния и ги прави привлекателни. Той трябва да из
пълнява задълженията си съзнателно и да знае, че
те са му от полза. При ученето и в училищната
скамейка, той трябва да има самообладание, само
чувствие, сигурност в себе си. С други думи, уче
никът трябва да бъде без психически и физически
предрасъдъци. За неговото развитие и съзряване
най-важни са: доброто здраве и емоционалната и
нервната устойчивост. Затуй детето трябва да ра
боти не „по принуда”, а че чувствува нужда от
работа, и при обстоятелства — с най-малко на
прежения да постига възможно най-добри резул
тати. Тзи икономичност е нужна, преди всичко, за
рад възпитателните, образователните и здравослов
ните причини.
За да се осъществи всичко това, нужно е уче
никът в семейството да има конкретен план на
работа през деня. В училището такъв план, съгла
сно с учебната програма, правят учителите, а в
семейството планът трябва да прави самото дете,
при евеунтуална помощ на родителите.
С. Василев
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Б. Николов:

Сичево (акварел)

Семинар за преподаватели
по български език
На 31 август т.г. в Ниш за
почна семинар за преподава
тели по български език ра
ботещи в училищата в Дими
тровградско, Звонско, Босилеградско и Клисурско.
Семинарът организира За
вода за основно образование
и образование на преподава
телите на СР Сърбия с по

мощта на Просветно-педаго тодологията на обучението
гическата общност в Ниш.
на български, майчин език.
Преподаватели са известни
На семинара присъствуват 70
специалисти от София и Ста преподаватели, а тяхното при
ра Загора (НР България).
съствие ще се използва и за
На шестдневния семинар
договор около печатане на
ще се минат творбите на бъл
наръчник и учебници за ос
гарски автори, след това на новните училища.
родно творчество и грамати»
ка. Ще стане дума и за ме
С. К.

На фестивала на народните певци в Александровац Жупски

Димитровградчани се класираха високо
На неотдавна състоялия се
фестивал на народните пев
ци — самодейци от Сърбия
в Александровац Жупски, Ди
митровград бе застъпен с два
ма изпълнители на народни
песни — Петър Гигов и Асен
Коцев. Културно-забавният
център в Димитровград оси
гури тяхното участие на фе
отивала и те бяха между мал
дината, на които бе обезпе
чено участие чрез културна
институция, тъй като нема
лък брой изпълнители сами

поеха разходите около идва
нето и участието им на фес
тивала.
Резултатите, конто постиг
наха тези двама димитров
градски изпълнители са пове
че от добри — от общо 60
състезаващи се, те се класи
раха между 10-те, които пя
ха в заключителния концерт.
Особено добре се класира
Петър Гигов, който в общия
пласмент зае трето място.
Грамофонното предприятие
„Шумадия“ вече пое ангажи

мент да заснеме плоча някои
изпълнения на тоя Димитров
градски певец.
Димитровградчани носят
прекрасни впечатления от
Александровац, който като
домакин освен че организи
ра издържан фестивал-надпяване, прояви особено вни
мание и грижи към изпъл
нителите на града-побратим
— Димитровград.
Ст. Н.

След фестивала на шопския хумор „Прокисло лято - 71“

Приятна забава и издържан хумор
на 17 август г.г. в Центъ
ра за култура и забава вДи
митровград за втори пъг се
състоя фестивал на хумор и
забава „Прокисло лсто -71”.
Отзивът всред гражданите
беше голям, така, че залата
беше малка да побере всич
ки ония, които искаха да
видят и чуят изпълнителите.
Тазгодишния фестивал бе
ше по-добре организиран и
с по-добра програма от ми
налогодишния. Същия бе „от
крит” от Момчило Андреевич и Блажа Стоянов. Те поз
дравиха присъствуващите със
съответни текстове на нем
ски и френски език. След
това изпълни композицията
„Димитровграде, граде мой”
самият композитор Слободан
Димитров. Особено въодуше
влеиие всред публиката пре
дизвика Петър Гигов с нзпъл
неиие на забавни и народни
БРАТСТВО * 3 СЕПТЕМВРИ 1971

песни. Хумористичните сказ
ки на Стоянов за димитров
градската мода сред млади
те и за фудболната среща на
„Балкански” и „Слога” на
Аидреевич, бяха особено то
пло приети. За втори път
пред димитровградската пу
блика се представи Райко
Раигелов. Макар, че още на
първия фестивал се показа
като добър имитатор, тоя път
той спечели симпатиите на
младите. Особено добре ими
тира коментаторите Делич,
Радивое и Марко Маркович
и Бурдуш. Но той се показа
и като добър изпълнителна
народния мелрс. След това
успешно изпълниха народни
песни Асен Луков, Шгшрц
Тричков, Пеца Мапов, Вера
Георгиева, Славнца Димитриевич. Те бяха съпровож
дани от ансамбъла „Ветера

ни” и „Албатроси” в чиите
редове се изтъкна с изпъл
нението си Александър Зла
танов.
Хубавата вечер се завър
ши с предаване на награди
на заслужилите работници
при Центъра за култура и
забава, директорът на Цен
търа Синиша Нейков върчи
по едни ръчен часовник на
Момчило Аидреевич и Бла
жа Стоянов, които 15 годи
ни вече успешно забавяват
димитровградчани, а на Шпи
ра Тричков 60 000 ст. дина
ра и една скулптура. На пу
бликата бяха преставени пообстойио Андреевци и Стоя
нов.
Тази фестивалска вечер
показа, че този фестивал
трябва да стане традиция и
в бъдеще да се викат и гоети от страни.
Борка НИКОЛОВА
•
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Спорт

ВИСОКО ПОРАЖЕНИЕ

Среща е Мшлан Бабич - граничар и спортист

Атлетиката е смисъла на
неговия живот
ПРЕДИ няколко дни с по
следен граиичарскн привет
се сбогува с приветливият
амбиент и с добросърдечнп
те хора на Босилеград Ми
лан Бабич, известно и приз
нато име в нашата атлетнка. След честно изпълнения
войнишки дълг тон си зами
на у дома.
Осем годшш постояннен
член на югославския- атлети
чески отбор, Национален
първенец и рекордьор в ска
чане иа далечина, двадссет п едни път застъпвал на
ционалния отбор в много
важни межАЧународнп състе
запия. Седем пъти участвувал на балканскнте спорт
ин състезания. В скачане на
далечина бил е на пето мя
сто в Европа.
Най-кратко речено това е
личния паспорт на дългого
дишната п успешна спорт
на кариера на Милан Бабич.
По нищо не се отличава
ше от своите другари —
граничари. Обаче неговото
идване в босилеградската
казарма се почувствува още веднага, ‘ Талантът на
тоя спортен ентусиазист и
тук се прояви. Запознаха го
пионерии най-малките
те. В свободните си часове
той скачаше и на всички
които го наблюдаваха скоковете му от седем метра
изглеждаха невероятни.
Бабич искаше да докаже,
че и малки места, какъвто
именно и Босилеград има
условия за спортен живот.
В това нещо той доста мно
го успя. Разнообразните спо
ртни срещи между гранича
рите и градската младеж
бяха главно негова инспира
ция.
Скромен и тих е Бабич.
Почти незабележителен. Тг
кива са почти всички големи спортисти. Те малко при
казват за себе си, но за то
ва пък успехите им говорят
много.
За тоя аскет ще се чуе о
ще много. На предстоящат;
олимпияда в Мюнхен той от
ново ще застъпва нашия на
ционалеи отбор. Може би 1
в някоя друга дисциплина.
В тройно скачане на дале
чина добрите спортни спе
циалисти му предказват (
ще по-силна кариера. С ми
го опит и тази дисциплин
той вече упражнява.
Своята спортна кариера
Бабич започнал в Баня Лу
ка. Започнал да се занима
ва с гимнастика, скачал на
височина, далечина, играел
тенис... Тогава още не се
бил определил за някоя спе
циалност.
Променил е повечето атле
тически клубове. Сега е в
Сараево.
Бабич обаче не е само
спортист. Наред със спорт
ните състезания той упорито
учил и успял до сега да за
върши няколко училища.
Всъщност сега той има чеСтраница 10

тири дипломи. Между, другото той с машинен техник.,
учител по физическо възпи
тание п металостроителен
инженер.
— Всичко в живота може
да се постигне — казва той
но трябва упоритост. И, па
истина, със себеотрпцамп'
той успял да стане добър
спортист и всестранно обра
зован младеж.

М. Бабич
Бабич се раздели с грани
цата като със свой най-бли
зък другар.
— Видях границата в една
друга светлина — казва той.

За да запознаеш истинското
другарство трябва да бъдеш
войник — граничар.
Много силни са впечатлеиията на пашня събеседник.
За граиичарския живот, за
прелестите на Босилеград и
простосърдечието па тукаш
ните хора.
— Когато отново би бил
войник без колебание бих
избрал да бъда в Босилег
рад — казва той.
Макар, че с кратко време
бил в Босилеград, Бабич по
чуетвувал голямата заиптере
сирапост на младежите за
спортен живот. А сто, че тоя
живот е много скромен тук.
— Има условия — казва
той, Босилеград спортно да
оживее. Особено в атлетика.
Тя ие изисква много средст
ва като масовите спортове.
Върху това нещо — поръчи
събеседника ни трябва 1Юзадълбочено и сериозно да
се работи. Спорел него и фи
зическо възпитание не е до
статъчно застъпено в учили
щата, нито са използвани
всички възможности в тази
област. Защото спортни та
ланти има, но те трябва да
се открият и с тях да се ра
боти.
В. В.

»Младост« (Апексинац) -»Свобода«
98:65 (40:27)
„Младост". ЗриЛлсксинац, 29 август. Игрището на
тели 100. Съдии: Мадич и Попович (Ниш).
Младост ■ Маркишич 40, Николич 20, Несторович
15, ТоСоаиГГо, Ранчич 8, Павкович 5, Чудич и Радо"“"побода": Ра.гчев 24, Милев 13, Михайлович 12,
”
5) Димитров 2, Петкович 1 и Иванов.
Соколов 8, Петров
Баскетболистиге на „Сво
бода“ доживяха в Алексинац
същинска катастрофа в мача с „Младост“. Началото на
срещата мс обещаваше, че
„Свобода“ ще доживее ката
строфа, защото с точната и
спокойна игра успяха за за
държат равновесие с против
ника. Обаче по-късно приеха бързия темп, който нало
жиха ломащниге баскетболисти и от минута в минута,
резултатът ставаше все повисок. Неопитните младежи
под бремето на шумната
алексинацка публика не ус
пяха да удържат на нападе
нията на домакините. Баскет
болистите на „Младост“ вси
чки точки постигнаха от бър
зи контраатаки, а в това
много им помогнаха и игра
чите на „Свобода“, които не
спъваха началните им акции.

т «4-

СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ

»ГРАДНЯ« — Димитровград
строи навред из страната
Честити на тредущите се ПРАЗНИКА
НА СВОБОДАТА - 8 септември.

»ВИН0-ЖУПА« — Александрова!!
Предприятие за производство на спиртни напитки
Надалеч са известни прочутите жупски вина,
винящи и безалкохолни питиета. На множество
международни панаири жупските питиета са
получили високи награди зарад високото си
качество.

Само Иван Ранчев при всяка загубена топка под чуждия кош стартираше и при
това пречеше на играчите
на „Младост“ да се органи
зират за контраатака.
В първото полувреме главно се води равноправна борба, макар че зарад своята
височина, Маркешич „торпе
дираше“ зоната на димитровградчаии. Ни най-високия
играч на „Свобода“ Михайлович, не успя да го задър
жи. В тази част на играта
Александър Петров постигна
и най-ефектната точка, кога
то обкръжен от букет игра
чи и обърнат с гръб, постигна кош.
Резултатът от 13 точки раз
лика предлагаше въз основа
на играта и шансовете ре
зултатът да се обърне в пол
за на димитровградчани. Обаче, щом започна второ по, лувре.ме, на играчите на „Сво
бода“ като чели затерпеха
ръцете и за четири минути
не отбелязаха точка! За миг
„Младост“ поведе с разлика
от 30 точки. Тогава на сце
ната стъпи Ранчев, който с
няколко твърде ефектни уда
ра намали разликата. Но то
ва не потрая дълго. По-добре
подготвените физически иг
рачи на „Младост“ наложи
ха своя стил на игра и край
ният резултат гласи — 98:65.
На това тежко поражение
„кумува“ и липсата на спор
тсменски дух на младежите
на „Свобода“, за които е, из
глежда, важно само да иг
раят, а не и да се борят за
своя клуб. Най-добри в „Сво
бода“ бяха: Ранчев, Милев и
Петров, а при „Младост“ —
опасния Маркишич. Съдии
те Мадич и Попович водиха
срещата с незначителни гре
шки, които не са от влия
ние върху резултата.
С. Кръстич

ЧЕСТИТИ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ДИМИТРО
ВГРАДСКО, БОСИЛЕГРАДСКО, СУРДУЛИШКО И БАБУШНИШКО - ПРАЗНИКА НА
ОСВОБОЖДЕНИЕТО
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дискос
АЛЕКСАНДРОВАЦ

културно-::сторически оАБзлегоггнлности

:

В СР СЪРБИЯ

.1

ЛЮБОСТИНЯ

предприятие за производство на гра
мофонни плочи
ЧЕСТИТИ НА НАСЕЛЕНИЕТО
О Т БРА ТСКА ДИМИТРОВГРАД
СКА КОМУНА ПРАЗНИКА НА
ОСВОБОЖДЕНИЕТО - 8 СЕПТЕ
МВРИ КАТО МУ ПОЖЕЛАВА
ОЩЕ ПС-ГОЛЕМИ УСПЕХИ
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО
ИЗГРАЖДАНЕ

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА
ССРН

ОБЩИНСКОТО ВЕЧЕ НА СИНДИКАТИТЕ
ОК НА СЪЮЗА НА МЛАДЕЖТА
ДИМИТРОВГРАД
ЧЕСТИТЯТ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ
ДИМИТРОВГРАДСКО, БОСИЛЕГРАДСКО, БАБУШНИШКОИ СУРДУЛИШКО
Деня на освобождението - 8 септември
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ УСПЕ
ХИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО
СТРОИТЕЛСТВО
КОМУНАЛНО-УСЛУЖНО ПРЕД
ПРИЯТИЕ

„Услуга“ - Димитровград
ЧЕСТИТИ НА НАСЕЛЕНИЕТО В
КОМУНАТА
ПРАЗНИК НА СВОБОДАТА

Фабрика за кожни изде
лия „Братство“
Димитровград
Честити на населението в комуната
празника на свободата - 8 септември
0 пожелания за нови успехи занапред.

Ако пътувате към Тръстеник и ня
мате време да видите природните кра
соти и исторически паметници в окол
ността на Търстеник като манастир
Велуче, който по традиция е построен
от деспот Йован (15 столетие), Ерининя град над село Грабовица, тогава по
никой начин не пропускайте възможнос
та да посетите на 4 км отдалечения от
Търстеник манастир Любостиня в който
е прекарала последни години кто мона
хиня княгиня Милица. Тук са пребивава
ли много жени-вдовици след загиването
на мъжето им на Косово поле 1389 го
дина.
х
Трябва да се отбележи, че княгиня
Милица е била най-образована 'жена
Сърбия през средните векове. Тя омъ
жила своята дъщеря Оливера за султан
Баязит. Оливера също така била въз
питана жена, която помогнала за възбоновяването на Сърбия. В Любостиня
е работила и пребивавала първата сръ
бска поетеса монахиня Йефимия, жена
на Деспот Углеш. По искане на княгия Милица тя пътувала на турския
двор и водила важни разговори отна
сящи се за сърбската държава.
В един запис от 1418 година Любос
тиня се споменава за пръв път. Пред
края на 17 столетие манастира се спо
менава като напуснат, а през първата
половина на 18 столетие отново започ
ва да работи. Значителна роля манас

_

тира е имал по време на Австроунгарската война от 1788 до 1791 г. Турците
опожарили манастира през 1788 година поради активното участие на ма
настира и на сръбските войски, които
_____ под водачеството на Коча Анджелкович водили борба против тях.
Главен архитект на Любостиня е
Раде Борович.
Живопистта на манастира е създа
дена около 1406 година, но не е запа
зена. Художествената стойност на тези
стенописи не може да се сравнява с те
зи в Раваница, Манасия и Каленич. В
главната част на черквата са запазени
Христовите чудеса, след това портре
тите на Симеон Неманя и Свети Сава.
С художествената си стойност изпъква
портрета на княз Лазар и княгиня Ми
лица и техните синове Стефан и Вук.
Любостиня пренадлежи на „Морав
ската школа“ сръбската средновековна
архитектура, която носи големи нацио
нални белези. Тази традиция на създа
ване на орнаменти в архитектурата не
се подържа в съседните страни и об
ласти.
Затова Любостиня и до днес прив
лича вниманието на любителите на сред
новековното сръбско изкуство и гово
ри много за тогавашната архитектура ли
тература, живопис на сръбската средно
вековна държава по времето на княз
Лазар.
Б. Николов

■ЧЛАЛАЛАЛАААЛЛАЛ/ЧАЛААЛЛАЛААААА/ЧААЛЛ/ЧАА/ЧЛАЛАЛАЛАЛАААА^

Търговско предприятие
„Търгокооп“
Димитровград
ЧЕСТИТИ НА НАСЕЛЕНИЕТО В КОМУНАТА - 8
СЕПТЕМВРИ
Страница 11
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ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ „ЛУМИЦА“ - БАБУШНИЦА
ПРЕДПРИЯТИЕТО ПРОИЗВЕЖДА:
—
—
—
—
—

пластични тръби за водопроводи,
плексиглас,
покривки,
алкохолен спирт,
плочки за тераси и покриви
и други произведения от пласмаси

честити на всички трудещи се в комуната
ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО - 6 СЕПТЕМВРИ

Общинската конференция на СКС
Съюзът на бойците
Общинското синдикално вече

Общинската скупщина в Бабушница
Честити на населението в комуната
ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
като му пожелава още по-големи успехи занапред

Общинската конференция на ССРН
Честитят на населението в кому
ната и в съседните комуни

ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО

Гостилничарско предприятие
„ЦЪРНИ ВРЪХ“ - БАБУШНИЦА
На всички трудещи се в комуната и в съседните
комуни честити празника на освобождението ка
то им пожелава нови успехи в социалистическото
строителство.

Програма за чествуването
Деня на освобождението в Бабушница

От 5—6 септември 1971 година в чест на 30-годишнината от въстанието и 6 септември — Деня
на освобождението на Бабушница ще се органи
зират следните тържества:
На 5 септември
в 14 часа ще се пусне в работа градския водо
провод в Бабушница. Тържествено пускане на во
допровода ще се състои Любераджа при водната
станция.
в 18,30 часа ще се устрои факелно шествие от
всички ученици на основните училища от Бабуш
ница.
1
в 19 часа ще се състои файерверк
в 19,30 тържествено събрание в залата с подбрана програма,
в 21 часа другарска вечеря в големия салонна
хотел „Църни връх“.
6 септември

5

в 9 часа ще се пусне в експлоатация новия цех
на тъкачницата „Лужница“,
в 10 часа заседание на Общинската скупщина
на която ще се върчат „Септемврийските награди“,
в 12 часа председателя на Общинската скупщина ще приеме гостите в хотела „Църни връх“,
На 21 септември ще се състои панаир,
Поканваме гражданите на Бабушница
и останалите места да вземат участие в тържествата.
Общинска конференция на Социалис
тическият съюз
Бабушница
Страница 12
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ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА, ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА СКС,
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН, ОБЩИНСКОТО ВЕЧЕ НА
СИНДИКАТИТЕ, ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА
БОЙЦИТЕ И СЪЮЗА НА МЛАДЕЖТА В БОСИЛЕГРАД

Честитят на населението в комуната ПРАЗНИКА НА СВОБОДАТА
— 8 септември като му пожелават успехи в по-нататъшното социали
стическо строителство.

ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

„СЛОГА"

БОСИЛЕГРАД

НА СВОИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЧЕСТИТИ
ПРАЗНИКА НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
като им пожелава нови успехи
занапред.
СНАБДЯВАЙТЕ СЕ В МАГАЗИНИТЕ
НА „СЛОГА“.
Предлагаме ви широк асортимент
и висококачествени сгоки.
___
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ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА
В ЛЕСКОВЕЦ

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В СУРДУЛИЦА
ЧЕСТИТИ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ БОСИЛЕГРАДСКО,
ДИМИТРОВГРАДСКО И БАБУШНИШКО
- ПРАЗНИКА НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО - 8 СЕПТЕМВРИ
като им пожелава още по-големи успехи в
социалистическото изграждане.

,ДОПИША" - АЛЕКСАНДРОВА!)
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО
НА ПАСМАНТЕРИЯ И ЛАСТЕКС

С КЛОНОВЕТЕ В:
— БУЯНОВАЦ
__ БОСИЛЕГРАД
_ ВЛАДИШКИ ХАН
_ ВЛАСОТИНЦИ
— ЛЕБАНЕ
_ ВУЧЙЕ
—ГЪРДЕЛИЦАи
- СУРДУЛИЦА
приема спестовни вл./гове с*с заплащане на го
дишна лихва от 6 и 1,) на сто
Всички спестовници с влогове от 1 000 п по
ст последствиявече носи динара са застрахован.
та на злополуки.
Банката води валутни сметки на частни лпиа
заплащане па лихса от 6 и 7.5 на сто,
Спсстопната служба а централата но Сочната
работи всеки работен ден от 7 до 19 часа
Те «екс _ 166 70 \КС
Телефони- 20-15, 21 15, 33 63

ЧЕСТИТИ
НА НАСЕЛЕНИЕТО НА БРАТСКА
ДИМИТРОВГРАДСКА КОМУНА

- ПРАЗНИКА НА СВОБОДАТА
- 8 СЕПТЕМВРИ!
.СТРАНА 13

БРАТСТВО * 3 СЕПТЕМВРИ 1971,
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НАШЕТО НАЙ-ГОЛЯМО ИЗДАТЕЛСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

ЗАВОД ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ В СР СЪРБИЯ БЕЛГРАД
Осведомява учениците и преподавателите в основните училища на български език, че е
другите
учебници за основни училища, които по качество и техническа форма са на същото равнище, как о у
училища в републиката.
За следната 1971/72 учебна година Заводът ви препоръчва следните си издания.
Вукашин Маркович и инж. Зоран Маркович
Мирослав Живкович — Аритметика
— Общетехническое образование
ЗА I КЛАС
Мира и Цвея Йованович — Природознание
Драгутин* Ранкович, д-р Реля Новакович
Милан Стефанови»! — Човекът и природата
Слободан Василев и Богдан Николов — БукМилутин Тасич - Исторически албум вар
Марин Младенов и Рангел Тошев — Читанка
Милкан Тодорович и др. — Детето на улицата и на пътя за I, И и III клас
Богдан Николов — Роден край за I, II и III
клас
Станко Първанович — Бронме и смятаме
Бояна Павлов — Прнродо и обществознание
Душан Вукмирович, Милош Вучкович, Ву
кашин Маркович и Душан Пантич — Поз
наване на природата и обществото — Наръчннк за общотехннческо образование
Драгоила Япунджич-Стойковнч и Дарннка
Божанич — Работна тетрадка по прнродо
и обществознание
ЗА II КЛАС
Марин Младенов, Рангел Тошев и Богдан Ни
колов — Читанка
Станко Първанович — Броиме, мерим и смя
таме
Йелка Перич — Прнродо и обществознание
Душан ВумировиЧ, Милош Вучкович, Вука
шин Маркович и Душан Пантич — Позна
ване на природата и обществото — Наръ
чник за общотехннческо образование
Драгойла Япунджич-Стойковнч и Дарннка
Божанич — Работна тетрадка по природо
н обществознание
ЗА III КЛАС
Димо Илчев — Читанка на български език
Димо Ст. Илчев — Роден език
Влада Живкович — Читанка на ерпекохрватском зезику
Станко Първанович — Математика
Десанка Стоия-Янюшевич и Елена Херцог —
Природо и обществознание
Душан Вукмирович, Милош Вучкович, Вукашин Маркович и Душан Пантич — Позна
ване на природата и обществото — Наръ
чник за общотехннческо образование
Драгоила Япуджич-Стойкович и Даринка Бо
жанич — Работна тетрадка по природо и
обществознание
Анджелко Кузманович и Миодраг Никодиевич — Опознай своя край — наръчник по
природо и обществознание
Милош Вучкович, Вида Йозич и инж. Алек
сандър Сигунов — Календар на природата
— наръчник
ЗА IV КЛАС
Кирил Трайков Тодоров — Читанка на бъл
гарски език
Димо Ст. Илчев — Роден език
Станко Първанович — Математика
Милан Стефанович и Владимир Джорджевич
Природознание
Душан Вукмирович, Милош Вучкович, Вука
шин Маркович и Душан Пантич — Основи
на общотехническото образование _ Наръ
чник
Милан Вулови»! — Работна тетрадка по природознание
Цвея Йованович, Слободан Джукич и Божи
дар Златич — Обществознание
Милкан Тодорович, Милан Стефанович, Стеван Иванович и Вукашин Маркович — Де
тето на улицата и на пътя за IV и У клас
Неделко Чупович и Живорад Маркович —
Моят дневник през ваканцията за IV, V
и VI клас
ЗА V КЛАС
Димо Илчев — Христоматия
Мина Йеркович и Фрицко Попов — Българ
ска граматика

Осведомяваме
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— Работна тетрадка по природознание
Душан Вукмирович, Милош Вучкович, Вука
шин Маркович и Душан Панич — Основи
на общотсхническото образование — Наръчник
Радое Обрадович — Геометрия
Радос Обрадович — Зборник на задачи по
геометрия за V и VI клас на основните учи
лища
Стнспаи Шспарович — Обществознание
Ра]на Курелич — Избор бугарских юьижевних текстова — Приручиик за ученике
ЗА VI КЛАС

Рангел Тошев и Марин Младенов — Христо
матия
Мина Йеркович и Фрицко Попов — Българ
ска граматика
Д-р Милорад Яикович — Природознание
Душан Вукмирови»1, Милош Вучкович, Вука
шин Маркович и Душан Пантич — Основи
на общотехническото образование — На
ръчник
Ратомир Стефанович — Аритметика
Мирослав Живкович — Аритметика
Радое Обрадович — Геометрия
Миодраг Милошевич и Милутин Михайлович
— География
Д-р Иван Ьожич — История
Мирко Жежел — Историческа читанка
Завод за икономика на домакинството на Со
циалистическа република Сърбия — Дома
кинство — живеене и обличане
Милан Вулович — Работна тетрадка по при
родознание
ЗА VII КЛАС
Боян Алексов — Христоматия
Мина Йеркович и Фрицко Попов — Българ
ска граматика
Д-р Милика Плякич — Живият свят и него
вата история (биология)
Д-р Гойко Димич, Душан Илич и Йездимир
Гомич — Физика
Д-р Гойко Димич, Душан Илич и Йездимир
Гомич — Лабораторни упражнения по фи
зика
Д-р Гойко Димич, Душан Илич и Йездимир
Хомич — А Контролни зада»щ по физика
— въпроси
Д-р Гойко Димич, Душан Илич и Йездимир
Томич — Б Контролни задачи по физика
— въпроси
Д-р Гойко Димич, Душан Илич и Йездимир
Томич — А Листове за отговори по физика
Д-р Гойко Димич, Душан Илич и Йездимир
Томич — Б Листове за отговори по физика
Джурджица Вайганд и Авдо Салкович — Ра
ботна тетрадка по физика
Станимир Арсениевич — Химия
Милица Синджелич — Работна тетрадка по
химия
Мирослав Живкович — Алгебра
Стайко Първанович — Геометрия
Радое Обрадович — Геометриа
Радое Обрадович — Сборник на задачи по
геометрия — за VII и VIII клас на основните училища
Петър Миличевич — География — Нееврошеиски континенти
Джордже Грубач — История
Джордже Грубач и Живан Сечански — Историческа читанка
Завод за икономика на домакинство на СР
Сърбия — Домакинство — прехрана
Милан Вулович — Работна тетрадка по природознание

Епоха на капитализма
ЗА VIII КЛАС
Боян Алсксов — Христоматия
Мина Йеркович и Фрицко Попов — Ьългарска граматика
_
Зорка Стеванович — Биология
Д-р Гойко Димич, Душан Илич и Йездимир
'Гомич — Физика
Д-р Гойко Димич, Душан Илич и йездимир
Томич — Лабораторни упражнения по фи
зика
,,
_
Д-р Гойко Димич, Душан Иличи Йездимир
'Гомич — А Контролни задачи по физика
— въпроси
Д-р Гойко Димич, Душан Илич и Йездимир
Томич — Б Контролни задачи по физика
— въпроси
Д-р Гойко Димич, Душан Илич и Йездимир
Томич — А Листове за отговори по физика
Д-р Гойко Димич, Душан Илич и Йездимир
Томич — Б листове за отговори по физика
Джурджица Вайганд и Авдо Салкович — Работна тетрадка по физика
Станимир Арсениевич — Химия
Милица Синджелич — Работна тетрадка по
химия
Мирослав Живкович — Алгебра
Радое Обрадович — Геометрия
Джордже Грубач — Кратък преглед на бъл
гарската история
Джордже Грубач — История
Джордже Грубач — Историческа читанка
Миодраг Милошевич и Милутин Михайлович
— География
Завод за икономика на домакинство на СР
Сърбия — Домакинство — прехрана и ор
ганизация на домакинството в съвременно
то семейство
Милан Вулович — Работна тетрадка по при
родознание
Душан Илич, Вукашин Маркович и Милутин
Лющинович — Общотехннческо образова
ние
Драгутин Ранкович, д-р Реля Новакович и
Милутин Тасич — Исторически албум —<
Епоха на социалистически революции

КНИГА ЗА НАС
БИБЛИОТЕКА НА НАРЪЧНА ЛИТЕРАТУРА
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОСНОВНИТЕ УЧИ
ЛИЩА
Тихомир Станойевич — Нашата първа среща
Слободан Босилчич — Раждането на Репуб
ликата
Велко Корач — Карл Маркс
Елка Костич — Белене
Миодраг Милкович — Как става радиопредаването
Д-р Деян Медакович — Белград в миналото
Воин Джорашинович-Костя __ Комендантът
Луне
Голуб Добрашинович __ Вук Караджич
Воислав МишиЧ
Младият естественик в
планината
УЧЕБНИЦИ И НАРЪЧНИЦИ ЗА УЧЕНИЦИ
ТЕ ОТ ГИМНАЗИИТЕ
Марин Младенов------- уВОд в художествената литература — за I клас на гимназиите
^ЛЛаАеН°В ~ ^«Реката летиратура.
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вид и да приемат нашето извинение.

