
РЕВОЛЮЦИОННА ЛУЖНИЦА ЧЕСТВУВА ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО — 6 СЕПТЕМВРИ

НЕ СА НАПРАЗНИ ЖЕРТВИТЕ ЗА ОСВОБОЖДЕ
НИЕТО НА ЛУЖНИЦА

Живоин Николич-Бър— каза
ка, народен герой и ръководител на въстанието в този край на тържественото заседание.

@ Върчени септемврийските награди 
® Пуснат водопровода в Бабушница 
® Нов цех в „Лужница" и ново предпри

ятие за преработка на дърво в Звонци
В присъствието на много бойци от революция

та, гости от съседните комуни и представители на 
обществено-политическите организации в Бабушни
ца тържествено се отпразнува 6 септември — Деня 
на освобождението на Лужница от фашизма. Зас
лужили граждани получиха грамоти за специални 
заслуги, бяха върчени септемврийските награди и 
пуснати в експлоатация нови цехове на Лужница в 
Бабушница и цех за преработка на дърво в Звонци. 
Бабушница получи вода — това беше една от най- 
големите радости на бабушничани. На тържеството 
присъствуваха видни бойци и организатори на въс
танието в тоя край — Живоин Николич-Бърка, Го- 
ша Анджелкович, Джура Златкович-Милич, Никола 
Стоилкович, Бошко Богданович, Йован Здравкович, 
Ката Филипович, Стоилко Стоилкович и др.
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№№РСТВО
» ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ •

ТИТО НА ТЙЕНТИЩЕ:

ТУК СЕ КОВЕШЕ БРАТСТВОТО 

И ЕДИНСТВОТО
Стр. 3

Празникът на военноморския 
флот Стр. 4

НАД 60 000 ДУШИ от Босна и Херцеговина и 
всички краища на страната присъствуваха на 
септември на най-големите тържества в чест на 30- 
годишната на революцията.

Преди започването на големия митинг прези
дентът Тито положи венци на общата спомен-кост
ница , в която са погребани тленните останки на 
3.301 бойци, участници в жестоката битка на Су- 
тйеска. След като с войнишки поздрав Тито поче
те паметта на падналите бойци, бяха положени ве
нци на делегации от всички републики и покрай
нини.

5

то г началото възкреси спо
мени за славната битка от
преди: 28 години, изтъквайки, 
че откриването на велича
ви;: паметник на Тйентищс с 
само скромно признание към 
хилядите; бойци, които са па 
диалк навред из страната, 
гробовете на които и 
забележени.

Напомняйки, че тук се во
ди: едномесечна борба прези
дентът Тито указа, че тъкмо 
на това място се разигралд 
най-страшната битка, 
то неприятелят 
със силно обкръжване ще у- 
нищожи ядрото на нашата 
партизанска народноосвооо- 
дителна армия. И тъкмо в 
тази битка, 
на другаря 
че железния 
обръч не 
надделее

След това председателят 
на Републиканския изпълни
телен: съвет на Босна и Хер
цеговина Драгутин Косовац, 
осведоми президента Тито, 
че паметника/ на падналите 
бойци на Сутйеска е дело на 
скулптора Миодраг лСивко- 
вич. средствата за който са 
осигурили всички републики 
и покпрайнини. Косовац по
моли президента Тито като 
върховен комендант и стра
тег на великата битка на Сут

не са

паметника.йеска, да. открие
Председателят 
ния комитет на 
цеговина Бранко 
откри след 
роден митинг 
зидента Тито да

защо-
на Централ- 
Босна и Хер 

Микулич

сичтал, че ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО

те си, че имат свободни те
ритории, а превземаха и гра 
дове, и все пак, истината за 
тази борба трудно си проби
ваше път в света, подчерта 
другаря Тито, и това беше 
нещо, което най-много о§иж 
даше нашите бойци. На сто
тици хиляди бойци паднаха 
преди да излезе на видело 
една истина за тях, каза пре 
зидента Тито.

ване на истината в света, за 
това кой действително се бо 
реше срещу окупатора. Той 
указа и на тогавашната кам
пания в,света, че уж борба
та водят четниците на Дра- 
жа Михайлович, макар че те 
со бореха на страната на о- 
купатора. Истината за наро- 
доосвободителната борба, за 
това кой проливаше кърви 
в борбата с фашистите, гза 
пръв път се разчу по света 
след битката на Сутйеска. 
Трябваше да минат почти 
три години, както каза пре
зидента Тито, партизаните 
да водят борба навред из 
страната, без чиято и да би
ло помощ отвън, без свои 
фабрики на оръжие, конто 
насила взимаха от неприя
теля и го плащаха с жнвотн-

ония, които се противопоста
вяха
„ние тук

матова големия 
и помоли пре

вземе лума-
на обкръжа ването и 

завоювахме победа 
от най-славните бит-

според думите
в една 
ки“.

Тито, се показа, 
неприятелски 

е в състояние да 
желязната воля на

та. Отдавайки признание 
измъчените и изгладнели бо
йци, които дойдоха на Сут- 
йеска след тежки боеве на 
Неретва. и по другите бойни 
полета, и дадоха геройска съ
протива, на. много по-силиия 
неприятел, на, когото помага 
ха. и четниците, президентът 
Тиго каза, че тук, на Тйен- 
тище, са погребани над 3 000 
бойци, докато в битката са 
паднали над 8 000 души, чи- 
ито гробове са пръснати по 
околните планински масиви 
и клисури.

наТопло приветствуван от у-
тържестватачастниците в

Сутйеска президентът Ти-на

Стрезимировци 

19 септември
Срещата при 

отложена за
Според думите на президе 

нта Тито н в пробиването на 
истината за нашата борба 
след битката на Сутйеска ле
жи историческо 
на тази битка. Благодарение 
връзката на бойците от вси
чки паши крнща, които ш> 

на битката на Сутие

на Деня 
на НРневното празнуване

освобождението
9 септември.

На 2 септември по предло- 
коми- Нйжени е на българската

- Перник се проведе 
седание на двете комисии за 
гранични срещи на кое'*РЧг 
решене срещата при <-гре- 
зимировци да бъде отлож - 
на за 19 септември, вместо 
иа 12 септември, както ое р 
шено на първото заседание.

До отлагането на сР*ща™ 
се е стигИало по молба 
българската комисия за гр * 

поради трид-

България
Организацията на срещата 

* население от
тази година е

засия в
на граничното 
двете странив изключителна компетенция
на Сурдулица. През 1972 го 
дина домакин на гранична- 
тасреще ще бъде Перниш- 

окръг. Предвижда се съв
културно-забавна про

значение

ИСТИНАТА ТРУДНО СИ 
ПРОБИВАШЕ ПЪТ В 
СВЕТА време

ки
Президентът Тито след то- 

говори за трудното проби
местна
грама. Стр. 2м. в. ва

ничии срещи



Тито на ТиентнщеВъншнополитически коментар

Тук се ковеше братството и 

единството
АКТИВНОСТТА НА 

НЕОБВЪРЗАНИТЕ
От Кайро пристигна вестта, че необвързаните стра

ни се подготвят за нова среща, кояго ще се състои на 
18 септември в Июорк в седалището на световната орга
низация на равнището на представители на тези страни 
в ООН. За това вече имаше дума презизтеклите дни в 

Нтснорк където по инициатива на Замбия е про-
члеи-

иашите народи. Този памет
ник на Сутйеска, както и вси 
чпи паметници и пръснатите 
гробове* на паднали бойци 
па вред из страната, иай-ярЛо 
говорят за тази борба, а то
ва са вечните паметници и 
нова, което стана, каза пре- 
свидетели на истината за о- 
зидента. Той още веднъж у- 
каза на многостранното ис
торическо значение на Сут- 
йсска, където паднаха най- 
много жертви за братството 
И единството на всички на
ши народи, защото в наро- 
доосвободителните части бя
ха синове на всички наши 
народи и народности.

Често прекъсван от бурии 
аплодисменти к възклицания 
по-нататък, президентът Тито 
сс спря и върху ония, кои
то днес съзнателно или не
съзнателно, се опитват да на 
рушат единството на наши
те народи и народности.

Президентът специално по 
дчерта, че ни очаква още 
много работа около довръш- 
ването на самоуправителна- 
та сграда и предупреди, че не 
можем на никого да позво
лил! да ни пречи в това от
ношение. Според неговите 
думи, една от най-крупните 
задачи, след приемането на 
конституционните амандма- 
№, е въпроса за ролята и мя 
ехото на работническата кла 
са,, без което не може по-бър 
зо да се усъвършенствува на 
шето самоуправление, нито 
да се стабилизира стопанст
вото.

самия
ведена една консултативна среща на страните —

на някогашния Препараторси комитет на „шестнаде
сетте”, който подготви миналата година провеждането на 
Третия самит на необвързаните в Лусака. Този път товА 
беше открита среща на споматня комитет, така чс по
край шестнадссете членове на това тяло, участвуваха 
още седемнадесет други необвързани страни заинтере
совани за по-нататъшиата активност на това движение.

Тези дни в столицата на ОЛР пребивава специал
ният съветник на съюзния секретар на външните работи 
Буднмнр Лончар, който с фуикцниерите на египетското 
Министерство на външните работи разгледа идеята око
ло провеждането на нова среща на необвързаните в 
Нюйорк преди самото започване на работата на Общото 
събрание на Обединените нации.

Каква може да бъде главната тема на разговорите
Нюйоркч*

ки

' ■

на необвързаните на предстоящата среща в 
Преди всичко, очаква се че това ще бъде съвместен до
говор на партньорите от Лусака за активността, която 
трябва да се предприеме за подобряване на междуна
родното положение. С други думи, трябва да се напра
ви крачка към ликвидиране на кризите в света 
прежението на Близкия изток н войната в Индопитал. 
Също така трябва да се изгради обща платформа в ак
цията за по-успешно провеждане на срещата на „група
та 77” в Перу към края на октомври т.г. когато още вед- 
наж ще се разгледат всички аспекти на политиката на 
развитие в рамките на втората декада, която организира 
световната организация. Тази среща ще представлява 
всъщност подготовка за Третата конференция на ООН по 
търговия и развитието, която към края на април 
дина ще се проведе в Сантяго де Чили. тР

Безсъмненно, това е обширна тематика, с кояго ще 
се занимават необвързаните през сливащите месеци. 
Разбира се, не трябва да се забравя възможностга, че 
отделни страни ще слагат ударението върху разрешава
нето на проблеми от своите региони. Във връзкак: то 
нормално е да се очаква, че двнжението на неоЗвърз 
ните все пак ще прояви широчина и ще настоява да на 
мери истински размери в подхода към значг^елките про 
блеми на световната политика. Страните оФр „асова_ 
гурно ще обърнат внимание на борбата протав расо ^ 
та дискриминация. Страните от Латинска . I - ' 
заинтересовани за решаване на йвъв-ашгге от
тието, докато основна преокупацня н^‘^пложенне в 
Азия представлява днешното загрнжващ 
Индокитан, както и нещастието което сполетя народа на 
Източен Пакистан.

В този развълнуван свят, необвързаните отново се 
събират с желанието да оживотворят договора, който 
осъществиха в Лусака, като съзнават факта, че програ
мата от Лусака е актуална и че представлява една от 
основните насоки на тяхното съвместно

ш■ ; л *, ■:
— иа-

Президентът Тито открива паметника 
мнозина други, президентът 
Тито каза, че действен сви
детел на тази тежка борба е 
била английската военна ми
сия, която с парашути се спу 
спала, което е било от голя
мо значение за разпростра
няването на истината за на
шата борба в света.

Президентът Тито напра
ви забележки на някои дне
шни историци в света, които 
омаловажават онова, което 
на Сутйеска и другите бой
ни полета платихме със сто
тици хиляди животи на на
ши бойци, които тръгнаха 
на война от първия ден на 

, нападението на фашистите 
срещу Съветския съюз. На
шите жертви бяха .много по- 
голелщ отколкото изискваше 
това освобождението на на
шата страна, но по думите 
на другаря Тито, ние се бори 
хме за свободата на всички 
поробени народи.

Президентът Тито подчер
та, че всяко извращаване на 
историческите факти за на
шата борба дълбоко обижда

ска водиха борба навред из 
страната, бс облекчено и ра
зкъсването на обръча, за ко
ето съзнаваха всички бойци, 
обкръжени с тези плашиш. 
Нашите части излязоха от 
обръча с цената на големи 
жертви, но с висок морал. 
Президентът Тито добави, 
че тук, и в цялата народо- 
освободитедна борба, никой 
не питаше кой от коя е на
ционалност, всички бяха бой 
цк за свобода на своя народ 
И Югославия, всички съзна
ваха, че нашата съдба все 
повече с кръвта е свързана, 
а така би трябвало да бъде 
и днес.

1972 го-

ИЗВРАЩАВАНЕТО НА 
ФАКТИТЕ ОБИЖДА НА
ШИТЕ НАРОДИ Президентът Тито накрат

ко се спря върху монетната 
криза е света и подчерта не
обходимостта от по-здрава 
дисциплина в трудовите ко
лективи, от необходимостта 
да се спре с разсипничество-

След като възкреси споме
ни за геройската смърт на 
легендарния комендант на 
Пролетарската дивизия Са// 
Ковачевич, поета Горан Ко- 
вачич, подпредседателя на 
АВНОЮ Нурия Поздерац и

появяване на
международната сцена.

М. Г. то.

тия на германския щаб за връзка при висшето команд
ване на въоръжените сили „Словения—Далмация“ стои 
записано: „17 май: пред първа планинска дивизия кому
нистите се защищаваха твърде упорито__22 .май: мно
голюден неприятел със силно пехотно въоръжение и по- 
нататък държи височините южно от ъгъла между Пива 
и Тара. Пред 369 дивизия комунистите още държат мост
на северния т.е., източния бряг на Чехотнна__23 май:
според италиански сведения силна група комунисти се

Към 30-годишнината от въстанието

СУТЙЕСКА - ЛЕГЕНДА 

РЕВОЛЮЦИЯТА
„СЕГА отново ще бъдат обкръжени шест Титови 

дивизии, но аз предварително зная как ще се одиграе 
това, след няколко дни ще бъдат само три, след това ед
на и когато след това поискаме да ги унищожим в об
кръжението ещ останат само неколцина болни партизан
ски магарета“ — с тези думи вождът на Третия райх 
Адолф Хитлер е охарактеризирал пред своите сътрудни
ци предстоящата офанзива, знаейки че операцията на об- 
кръжаването и унищожаването на партизаните в Югос
лавия редовно остават без успех. Току-що завърши проби
ването на обръча в долината на Неретва, където се во
деха жестоки боеве за спасяването на ранените и глав
ните части на НОВЮ, германското върховно командва
не в иай-голяма тайност започна да подготвя извършва
нето на най-жестоката офанзива срещу партизанските 
сили в Черна гора и Санджака. С плана „шварц“, или у 
нас известния под името пета офанзива, германците бя
ха предвидели със съсредоточено нападение от Мостар, 
Требиня, Никшич, Подгорица, Андриевица, Беране, Пле- 
вля, Горажде и Калиновик — да разпределят главни опе
ративни групи по масивите на Дурмитор и Пивска пла
нина, и тук, в триъгълника между Пива и Тара да ги 
обкържат и да ги унищожат заедно с Върховния щаб.

Офанзивата започна на 15 май 1943 година, а на
чалото на действията навестяваше, че изпълняването на 
замисления план не ще върви лесно. В дневните извес-

БРАТСТВО 
ВВСТН1И1К НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В СФР 

ЮГОСЛАВИЯ
Излива

Урежда редакциюнш! колегия 
Директор,

I и отговорен редактор 
АСЕН ЛАЗАРОВ

Издава „Братство'' — Нжю 
От. Пдудоавгч 72, телефон 

26-444 ■ 26-480.

петък

г;

Годашен абонамент 15 а по- НАлдпгодаааен 7Л ж. динара
а 628-5-78 СлужбаТек.

пробила на позициите източно от Никшич... 25 май: 
непрекъснат натиск на неприятеля на фронта на 118 лов
на дивизия и 4 ловна бригада югосизточио от Фоча... 
27 май: натискът на 
ва. Една комунистическа бригада заминала за Челебнч,

Нар.

71 — неприятеля на моста 369 се засил-
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Революционна Лужница чествува леня на 
освобождението^— 6 "септември ---------

Не са напразни жертвите 

за освобожденето на 

Лужница
(ОТ 1 СТР.)

На тържественото събра
ние, което се състоя в БаДут 
шница на 5 септември гово
ри народният герой ЖИВО- 
ИН НИКОАИЧ-БЪРКО. Той 
изтъкна, че Лужница даде го 
лям принос в борбата за ос
вобождението на Сърбия. 
След като говори за окупа
цията на Лужница той на
прави преглед на Народно- 
освободителното движение в 
Лужница и в Южна Сърбия. 
Окупацията на тоя край от 
страна на българските фа
шисти народът прие с недо- 
волствие и още от първите 
дни започна съпротивлител- 
но движение. Комунистиче
ската партия на Югославия 
започна с формиране на пар 
тизански отряди. По този на 
чин Лужница, пиротския 
край, Лесковашко не остана 
ха вън
края на войната, 
края на 1941 година тук бе 
създадена свободна терито- 
рият от страна Бабешкия и 
Свърлишко-нишавския пар
тизански отряди и южномо 
равските бригади. На свобод 

територия бяха форми
рани първите органи на на
родната власт и народът за
едно с партизаните устоя на 
организираните офанзиви от
страна на окупационните вой 
ски на цар Борисова Бълга
рия.

Другаря
че величието на 
може да се 
тези отряди и бригади се од 
ржали през цялото времена 
окупацията и то на терито
рията, която тогава принад- 

към. България. В

борба се формирали отряди, 
бригади и дивизии.

Прославеният командир на 
партизанските отряди Живо 
ин Николич изтъкна, че жер 
твите, дадени за освобожде
нието на Лужница не са на- • 
празни. За 27 години от ос
вобождението Лужница полу 
чи нови индустриални пред
приятия, електрифицирани са 
всички села, строят се нови 
пътища, а народът живее по- 
богато и културно.

ИЗГЛЕД ОТ БАБУШНИЦА

те. Построени са квартири 
за работниците, дадени са 
кредити на някои работни
ци за изграждане на кварти 
ри, а вложени са и средства 
за изграждане на стол при 
фабриката.

Днес фабриката има над 
300 и за последните осем ме 
сеци е осъществила приход 
от две милиарди ст. динара, 
и с това надминала произ
водството от миналата годи
на за 90 на сто. Увеличиха 
се и личните доходи на рабо 
тниците. До 1975 година пред 
вижда се дохода на „Интер- 
плас“ да достигне 250 мили
арда динара, а „Лужница” 
трябва да осъществи доход 
от 11 милиарда ст. динара и 
ще приеме 700 работника.

Звонци получи цех за екс
плоатация на гори

Стоян Ярмаз пусна в екс
плоатация новия цех на 
„Лужница”

В рамките на чествуването 
30-годишнината на въстание
то и 27 години от освобож
дението на Бабушница Стоян 
Ярмаз, секретар за стопанс
тво на Сърбия пусна в екс
плоатация новия цех на „Луж 
иица”.

На тържеството по случай 
пускането на цеха в експло
атация на 6 септември в дво
ра на фабриката директорът 
ДЕСИМИР ВАЦИЧ говори 
за развитието на фабриката. 
Той изтъкна, че „Лужница”, 
която работи в рамките на 
„Интерплас“ — Белград е из 
минал пътя от занаятчийско 
предприятие до индустриал- 

В своето развитие то е 
много трудности. След 

1960 година то получава сре 
дстава от Фонда за неразви
ти краища на СР Сърбия и 
купило машини за преработ 
канапласмаси и с това пре
минало към индустриално 
производство. След три 
ни фабриката купила и съ
оръжения за производство 
на нови артикли. С развитие 
на фабриката се почуству- 
вало и повдигане на жизне
ното равнище на работници-

години ще бъдат изградени 
нови пътища, с които ще се 
свържат и най-отдалечените 
села. След като е модерни
зиран пътя Бабушница—Бела 
Паланка, сега започва модер 
низирането на пътя към Звон 
ци, Своге и пътя към Дърве
на Ябука.

На тържественото заседа
ние на общинската скупщи
на бяха връчени септемврий
ските награди. Почетни гра
моти получиха: Жпвоин Ни- 
колич-Бърка, Джура Златко- 
вич, Бошко Богданович, Ка
тя Филипович, Драгомир Ан- 
гелинович-Гоша, Десимир Ва 
цич, Стоядин Грозданович- 
Дича, Радул Спасич, Мирко 
Златанович, Стоян Младено
вци, Велимир Джорджевич, 
Никола Стоилкович, Вели- 

Ковачевич, Бошко Ми- 
Радивое Илич. 

Възпоменателни грамоти 
получиха „Лужница” и „Ко- 
марица”, парични възнагра
ждения местната общност в 
с. Д. Кърнино, местната об
щност и Вучидол и Никодие 
Велкович, учител. Бяха пох
валени общинската организа 
ция на Червения кръст, сел
скостопанския производител 
Божко Костич, местната ор
ганизация Дървена Ябука.

В ЧЕСТ НА ЗО-ГОДИШНИ- 
НАТА ОТ РЕВОЛЮЦИЯТА 
— ВСИЧКИ СЕЛА СА ЕЛЕ
КТРИФИЦИРАНИ

На тържественото заседа
ние на общинската скупщи- 

говори СВЕТОМИР НИ
КОЛИЧ, председател на об
щинската скупщина. Той се 
спря особено много на соци
алистическото строителство в 
Лужница, като изтъкна, че 
то идва като резултат от ре
волюционната борба на луж 
ничани по време на Втората 
световна война. В своя док
лад пред отборниците и 
тите Николич се спря на пе
риода на възобновяване и съ 
здаването на първите инду- 

и занаятийски пре 
Тая година, кога- 

празнува тридесетгоди 
“ вси

на

от движението до 
Вече към

гое

ната но. 
имало

мир 
ленкович истриални 

дприятия. 
то се
шнината от революцията

села в общията ще по
ток. За

В рамките на тържествата 
по случай 30-годишнината 
въстанието в .Югославия в 
с. Звонци бе пуснат в екс
плоатация цех на горското 
стопанство от Пирот за екс
плоатация на горите в този 
край. С това се решава един 
важен проблем — експлоата 
ция на горите от Тумба, Ра- 
китска гора, Пресечко, Бу
чне и в частните гори на Звон 
ци, Ракита и Дървена Ябу
ка. С това ще се реши про
блема с превоза на дървото. 
Вместо него ще се изнасят 
преработени гори. Новия цех 
още в началното си произво
дство ще може да преработ
ва дърво в стойност от 39 
милиона ст. динара и обра
ботено дърво от 107 мили
она динара и то ако се рабо 
ти в една смена. Цялото про
изводство може да се реали 
зира в Италия. Годишното 
производство досега е било 
в стойност 140 милиона ст. 
арн динара, а с това произ
водство, ако 80 на сто иде 
в износ производството ще 
се увеличи до 220 милиона 
ст. динара.

Машините за новия цех в 
Звонци са купени в Италия 
за 12 000 000 ст. динара, елек 
тричните инсталации пет ми 
лиона ст. динара, догражда- 
не на помещения два мили
она динара, което изнася до 
19 500 000 ст. динара.

В рамките на тържества
та в Любераджа бе пуснат 

за Бабушница.

чки
лучат електрически 
тазй цел са изразходвани о- 
коло 1 милиард стари дина
ра По селата и в града се
га има 700 телевизора, ра
диоапарати, и технически у- 
реди за домакинство.

Другаря Николич говори 
за съобщенията в общината 
като каза, че в следващите

годиНиколич изтъкна, 
тая борба 

види по това, че

таялежала

да: „Нито един жив човек не смее да напусне Сутйеска. 
Жените прегледайте да не са преоблечени мъже..На
режданията му се изпълняваха. А само шест дни по-къс
но, на 16 юни, в дневния доклад до Щаба на германско
то командване, между другото, е записано: „Операция
та „Шварц“ приключва. Група 369 продължава да преслед 
ва неприятеля, който се оттегля на север“. Плановете на 
неприятеля, както и другите опити с обкръжаване да се 
уншДожат партизанските части — претърпя пълен 
успех.

досхигааР™ лминацРионна точка. Неприятелят беше бди- 
дл 11РЛтя си Последваха заповеди на Листерс на си

итеАкоменданти;П°,Силни неприятелски^асти са^с^сте-

НИ на "а“рм^Хп°а иР1?иТтоа което положително се знае. жду тях се намира и 1ИТО, борбата, настъпва
^сТа°В„\“жа=оТаТаТиФто3вата армРия до последен

човек“.

ие-

Говорейки за геройството на партизанските части, 
този най-висш комендант на „непобедимата“ Хитлерова 
солдатеска е казал и следното: „Ходът на борбата пока
за, че комунистическите сили под командването на Ти- 
то са организирани отлично и разполагат с боеви мо
рал, който възхищава...“

Трябваше да се пробият три обръча, които ^по- 
силно стягаха нашите части она отекваха топовНЕ
вот и смърт. И локато тук, падаха бомби, герман-
гърмежи, пращяха карт и войници от клисурата, 
ците пренасяха своите па^ал” ““"“““„„ща ги прена- 
гътя, а оттам с камиони, иокр " ® "бваха с всички во- 
сяха и до 150 км Аале'1™‘а хилядите наши бойци,
ени почести.А какво стааа'п„? с ония, които проби- които оставаха на бойното поле С о„ ^ ^ * они„,
ваха обръча, с ония на ошуГР. огньове? На хиляди
които издъхваха край загаснал Тп.
^^беш™ СутйескаМЩурму по^чуките^и между

скалите. Всеки камък! всяко дърво беше опасност... 
Гладни, боси и изморени - "е не 
и за умора. Вървяха само напР^ ТУ 
та на Сутйеска, легендата на прлетарите.

Незабравима е и поръката
нашите пушки 

няма да мине, а когато 
знайте, че няма нито

Боголюб Илиев

водопровода 
С това Бабушница получи 
вода за пиене. По този ~. 
вод на „Комарички вир ^е 
устроено малко тържество 
на което народния герои 
Живоин Николич-Бръка пу
сна водопровода в експлоа
тация. На това място тостил- 
ничарското предприятие „Цъ 
рни връх" откри бюфет а 
очаква се, предвид на при-

по-

ва
знаеха са страх 

ле^генда-
незабравима

на 4 черногор- 
на Лю-и безпримерна 

ска бригада: „Все докета чувате 
бин гроб, нито един германец

замлъкнат, тогава
красоти 
следващите годн- 

построят нови гос-
родните 
край през 
ни да се 
тилничарски обекти.

нашите гърмежи 
един жив комунист“.

Стягаше се обръча. 
Подготвяваше се

Б. Николов
последната сцена. Литерс иареж- 
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Защо димятроварадчояй са недоволни 

от две служби на ОС?
Към празника на военноморския флот 

Започнала с два въоръжена кораба

Произволи и нелогичностиДнес мощен стопански 

и военноморски флот чай до случай, които, в края 
на краищата, по-късно при- 
нуждават същата тази служ
ба я ОС да нравят нови от
стъпки и да вземат,лови не
последователни решения. Но 
вото селища край битието 
футболно игрище на „Асе/г 
Балкански“ е почти без ули
ци. Тези улици повече при
личат на горски пътечки, от- 
колкото па улици трасира
ни по градоустройствен план

Кулминация — последният 
конкурс за даване на 
строителни площи

Отдавна вече службите за 
комунални работи и имуще
ствено-правни 

при Общинската скупщина в 
Димитровград накуцват и 
със своята работа предизвик
ват рсволт всред гражданите 
Неотдавна бе възбудено след 

срещу Йоваи Заруби- 
ца, референт за комунални ра 
боти и инспекция по строи
телство. Общоизвестни са и 
лошите междусобни отноше
ния между началника по сто 
паиство и фипаисии. и рефе 
рента за имуществено-прав
ни отношения, конто, по с- 
днп или друг начин, 
се отразяват върху гражда- 
пите — страни и надминават 
рамките па Общинската ску- 
пщина.

Как иначе можем да тъл
куваме постъпката с работ
ника от „Сточар“ Венко Ми- 
ков па когото, както той зя- 
явява, референтът за имуще
ствено-правни отношения Ао 
зан Христов съобщил, че 
же да купи плац за строеж 

къща на улица „Сутйеска“ 
и след като го купил се уста 
повява, че на това място по 
градоустройствения план на 
Димитровград са^ предвиде
ни промишлени обекти. Вен 
ко Миков със .мизерна запла 
та и с три деца—ученици, с 
похарчената скромна спес
товна от 12.000 динара еже
дневно търси правда от Об
щинския комитет до Общин
ската скупщина. Разбира се, 
той по никакъв начин сега 
не може да докаже, че ре
ферентът за имуществено- 
правни отношения му е ка
зал, че може да купи въпро 
сния плац. Той не разполага 
с писан документ, но едно е 
сигурно: никой не би прахо 
свал пари без каквото и да 
е основание. Вече пет месе
ца неговият иск за локацпя 
лежи в чекмеджетата на та
зи служба. А, както е изве
стно, по закона срок за от
говор, положителен или от
рицателен, е един меСец.

От друга страна общоизве 
стни са и многото непоследо 
вателни решения, които на
рушават генералния градоус 
тройствен план. Според него, 
между другото недвусмисле
но се казва, че къща може 
да се строи само на пет мет
ра от ивицата 
Но има примери, 
наги е спазвано словото на 
закона. Решенията са от слу

отношения

та" в света, и корабо-плава- 
ието изиграха също зпачитсл 
на роля. 
усилията, които положихме 
в изграждането па морско
то стопанство, през адриати
ческите пристанища се раз
вива 60 на сто от съвкупния 
наш стокооборот с чужби
на. Чрез морето поддържаме 
делови вързки с почти всич
ки морски страни в света.

шфлени от строя 4000 непри
ятелски войници н пленени 
или потопени десетки кора
би. Същевременно корабите 
му прекараха в болниците на 
островите и в Италия около 
16.000 ранени, повече от 35.000 
бежанци и пад 120.000 топа 
военен материал.

Трябва да подчертаем, че 
съвкупният тонаж па парти
занския флот не беше по-го-

С капитулацията на бив
шата югославска войска и 
военно-морския флот бе пле 
иен от окупатора. Обаче сво 
бодолюбивите традиции на 
нашите моряци и народи от 
крайбрежието не бяха угро- 
зени. Така борбата против 
окупатора (италианци и гер 
манци) започна и се разви
ваше под ръоководството па 
Комунистическата партия от 
първите дни на въстанието. 
Пожарите през август и ок
томври 1941 год. на итали
анските кораби и в корабо
строителницата в Сплит, то
ва най-добре потвърждават. 
Пленяването на моторния ко 
раб „Меркур" в пристанище 
то Градац през януари 1942 
година, потвърждава реши
мостта на партизаните от 
Далмация пламъкът на въс
танието да се пренесе, и па 
морето.

И така от акция в акция 
все до 10 септември 1942 го
дина, когато по решение на 
върховния комендант друга 
ря Тито в малкото място Под 
гора, недалеч от Макарска 
бе формирана първа парти
занска част, предназначена 
изключително за борба по 
море. Този ден се чествува 
като Ден на военноморския 
флот и мореплаването в на
шата страна. Само четери 
месеца по-късно, на 23 яну
ари 1943 година, бе форми
ран първият военноморски 
отряд с около 150 бойци. Та 

’ка получихме първия флот с 
два въоръжени кораба: „Пи
онер“ и „Партизан”. С това 
бяха положени основите на 
развитието на военноморски 
те части на НОВЮ.

Решението за формиране 
на военноморски части има 
ше крупно военно-политиче
ско значение. Макар че ус
ловията бяха несравнимо по- 
сложни отколкото в остана
лите сектори на борбата про 
тив окупатора, действият на 
Адриатика бяха все по-интен 
зивни. През декември 1942 
година при щаба на Четвър
та оперативна зона бе форми 
рана Секция за военноморс
кия флот. Това беше коман
да на партизанския военно
морски флот, която широко 
развиваше своята дейност.

В началото на септември 
1943 година, след капитула
цията на Италия, 
доха благоприятни условия 
за развитие на военноморс
кия флот така че бяха фор
мирани нови команди и час
ти. През февруари 1944 годи
на бе формирана база на Во
енноморския флот на НОВЮ 
в Монополи (Италия) за око 
ло 1000 бойци със задача да 
поддържат плавателните обе 
кти. През октомври същата 
година бе формирана Дунав 
ска база в Кладово.

Военноморския флот рас
теше заедно с развитието на 
въоръжената борба в наша
та страна. Започнахме с две 
малки дървени лодки, а за
вършихме войната с 16 въоръ 
жени кораба, 57 патролни 
лодки, 195 други кораби, с 
над 14.000 моряци. Без оглед 
на Техническото и числено 
надмощие на неприятеля, ча 1 
стите на Военноморския 
флот извършиха 95 по-голе- 
ми нападения срещу неприя
телското корабоплаване иде 
сетина по-малки и по-големи 
десанти в които бяха изх-

Благодарсние на

ствие

също
Последният конкурс 

Общинската скупщина за да 
ванс на строителли площи 
за строеж на семейни жили 
щни сгради на улиците „Гео
рги Димитров" и „Стефан 
Димитров“ представлява 
ва нелогичност в редица по
добни. Едвам след публич
ното обявяването на конкур
са, по-точно когато вече из
тичаше срокът, се, устаиовя- 

„ Стефан Ди

на

но

мо-
ва че за улица 
митров“ съществуват три ве 
рсии, две от които наруша
ват градоустройствения 
Как и по кой начин се е сти 
гнало до тази нова проява 
на своеволие на тази служ
ба ще покажат скорашните 
писмени отчети на служещи 
те от тези две служби, които, 
както ни осведоми председа
телят на Общинската скупщи 
на, ще бъдат предмет на ра
зискване за да се уяснят не
щата докрай, а виновните да 
бъдат подведени под отгово-

н а
план

Военноморският флот разполага с най-съвременна 
техника

лям от един по-голям броне- 
носец. Той представляваше
най-малък 

флот, който се бореше, на 
страната на Съюзниците през 
втората световна война. Въ
преки това неговите борци, 
болшинството родени около 
морето, в област която добре 
познаваха и с която бяха 
свързани, проявиха пзвънред 
на инициатива, упоритост на 
ходчивост. По този начин 
зададоха тежки удари най- 
напред на италианците, а по- 
късно на германците, които 
бяха принудени да ангажи
рат модерни кораби, между 
които и кръстосвани.

Процесът на развитието на 
Военноморския флот предс
тавлява единствен пример 
на успешно приложение на 
принципа за партизанско во 
юване. Трябва да се изтъкнат 
и боевете *на нашите моря
ци на съюзническите кора
би. Миогобройии са приме
рите на големия героизъм на 
нашите моряци всички мо
рета. В тези боеве бяха по
топени 53 наши кораба, а за 
губиха живота си около 400 
моряци.

В следвоенното икономиче 
ско и политическо изграж
дане на нашата страна, мо

рето, тази своего рода „вра- 
Това ни дава значителен де
визен приход (около 200 ми
лиона долара). На брега на 
морето развихме мощна ко
рабостроителна 
пост, която е в състояние да 
задоволи нуждите на страна • 
та и да строи кораби и за 
чуждестранния пазар.

военноморски рност.
Още сега е ясно, че тези 

две служби следва да претъ
рпят коренни промени 
искаме да 
многобройните проблеми, до 
ри и политически.

От друга страна, трябва да 
се замислят и отборниците 
когато на заседанията на ОС, 
като подправило без диску
сия, одобряват годишните от 
чети на отделните служби, 
макар че са известни реди
ца слабости, както и на спо
менатите две служби.

промишле-
ако

се освободим от

Днес нашият военноморс
ки флот в състава си има 
съвременно оборудени бойни 
-части; бронеиосци, подвод
ници, торпедни- и ракетни 
лодки, миненосци итн. Тези 
части заедно с останалите 
сили в крайбрежието са спо 
собни да изпълнят поставени

Д. Йотовте задачи и да осигурят су
веренитета на югославската 
част от Адриатика.

Личният състав на Военно 
морския флот посреща своя 
празник в тази юбилейна го
дина, когато чествуваме 30- 
годишннната от - 
с нови постижения

въстанието, 
в наша

та отбрана по море. Пости
гат

се създа-
се и забележителни ре

зултати в модернизирането, 
обучението на улицата, 

че не ви-
и в повишаване

то на боеготовността.
Подполковник 

Никола Матиевич
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ВНЕСЕНА САМО ПОЛОВИНАТА ОТ ЗАПИСАНАТА СУМА
Последен срок за записва

не на заем за изграждане на 
ж.п. линията Белград—Бар е 
24 септември. Според евиден 
цията на Общинския отбор 
на ССРН в Димитровградс
ка община досега са записа
ни 412.400 динара. ’От тази 
сума 141.000 са записали сто
панските организации, учре

ждения, работниците и слу- 
7е поотАСлно сума от 

266.185 динара, а 5.255 дина
ра са дадени като подарък.

Обаче банковата 
ция показва, че от записана
та сума досега са внесени 
само 278.000 динара, т.е. по
ловината. Трябва да изтък
нем, че най-добри резултати

показват работниците ~ 
жещите от фабриката за 
мени изделия и предприяти-
тг?пллато цяло със сУма от /Л000 динара, конфекция 
„Свобода”. с 50.000 динара, 
,?2Щинската скупщина с 30.000 динара итн.

Между записалите 
не се намират пенсионерите 
пито като сдружение, нито

II слу като индивидуално. В също
то положение се намират и 
частните занаятчии в града 
с изключение на Ибрахим 
Ьилали, който е записал 1000 
динара. В Общинския

ССРН се надяват, че до 
24 септември все пак ще бъ
дат внесени записаните су
ми.

гу-

евиден-
отбор

заема

В. Г.
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Младежите от 

Босилеград и 

Божица 

сътрудничат

БОСИЛЕГРАД

ФАБРИКА ЗА ПЛАСТМАСИ?
I

— Преговорите с »Интерплас« продължават
По инициатива на ръковод 

ството на Босилеградска об 
щина установено е сътрудни 
чество със сдружената бел
градска фабрика за производ 
ство на пластмаси „Интер
плас“. В течение са прего
ворите за изграждане на фа 
брика за производство на

Именно, средствата от тоя 
фонд могат да се ползват при 
условие на обезпечено собс
твено участие от 50%. Тако
ва участие в конкретния слу 
чай е осигурено с помощта 
на „Интерплас“.

Ето защо се очаква репу
бликанските органи да имат 
разбиране за отпускането 
на средства за основаване на 
предложената фабрика, коя
то би била от огромно зна
чение за Босилеградската ко
муна. Затуй общинското ръ
ководство с оптимизъм раз
чита, че ще успее в реализи
рането на тази реална и важ 
на акция. По-специално и за 
ради това, защото като заин
тересовано предприятие се яв 
ява един такъв гигант, какъв- 
то е „Итерплас“.

Трябва да 
„Интерплас“ е най-голяма на 
ша трудова организация за 
производство на пластмаси. 
Дори и в Европа тя е меж
ду най-големите производи
тели. В своя състав тя има 
12 интегрирани пластмасови 
фабрики в няколко републи
ки. Между другите и: „30 
юли“ от Куманово, „Пласти
ка” от Скопие, „Лихнида“ от 
Охрид, „Лужница от Бабуш- 
ница, „Пластика“ от Нова 
Варош и др.

Тоя гигант вече води пре
говори за интегриране и на 
още много други подобни фа 
брики от всички наши репу
блики.

Въз основа на това „Интер 
плас“ планира до 1975 година 
да достигне производство от 
270 милиарда стари динара 
и да има 10.000 работника.

в. в.

за сега не произвежда нито 
една фабрика и които се 
внасят.

„Интерплас“ е изучил па
зара за това производство, 
което се внася и е все още 

пазар.
вен това „Интерплас“ поема 
задължението да организира 

пластмаси в Босилеград. За цялостен пласмент на произ 
тази цел от страна на „Ин- 
терпласовия“ сектор за раз
витие и капитоловложения 
вече е изработена идейна 
всички съществени елементи 
за евентуалната фабрика в 
Босилеград. Според програма 
та, тази фабрика за произво 
дство на пластмаси ще рабо 
ти като самостоятелна сто-

Отпреди известно време 
младежките активи от Боси
леград и Божица все по-ус
пешно организират взаимно 
сътрудничество.

В спортния живот това съ 
трудничество вече се прояв
ява. Досега са били устрое
ни две футболни срещи, ко
ито са създали значителен 
интерес в Босилеград и Бо
жица.

Сега обаче двата актива се 
готвят за сътрудничество и в 
други области, а по-специал
но в областта на културно- 
забавния живот. Наскоро 
младежите от Божица ще 
гостуват в Босилеград с кул
турно-забавна програма. По

дир това ще им гостуват мла 
дежите от Босилеград.

По повод на празници и 
други тържества младежите 
от тези два актива занапред 
ще организират съвместни 
посещения на граничните за 
стави.

Ос-новина за нашия

водството от тази фабрика.
В началата фаза — фабри

ката би работила с 103 работ 
ника, от които 60 изключи
телно квалифицирани работ
ници. Тя би била поместена 
в обект от 1.500 квадратни-

За тези, както и за още 
много други важни въпроси 
преди няколко дни в Божи
ца бе воден разговор между 
ръководствата на общински
те младежки организации от 
Босилеград и Сурдулица. В 
тази успешна среща дейно 
участвуваха и младежките 
председатели от двете кому 
ни: Раде Стойков и Любиша 
Ристич.

метра.
За фабриката е необходи

мо оборудване в стойност от 
120 милиона динара. За 100 
милиона динара е необходи
мо вносно оборудване. За на
чало, за редовна дейност са 
необходими средства от 50 
милиона динара.

За да може тази фабрика 
да започне с производство са 
необходими общо 2 милиарда 
стари динара.

Изчисленията от предложе 
пата

панска организация в рам
ките на интегрираното пред 
приятие „Интерплас“.

За начало тази фабрика би 
изработвала над 1.500 тона 
пластмасови изделия, дсоито

се изтъкне, че

зията, макар че срока за за
писване е изтекъл. Колекти
вът е обаче на мнение да 
приеме и тези ученици. Така 
общото число на новозапи- 
салите ще се бъде към 100, 
което е по-малко от предви
деното. Без оглед на това в 
гимназията са приети най- 
добрите ученици, завършили 
основно училище в комуна-

Учебната година започна 

навреме
производствена програ- 

показват, че съществува 
обществена и икономическа 
оправданост за изграждането 
на пластмасова фабрика в Бо 

вложат необ-

ма

силеград да се 
ходимите капитоловложения.

Въпрос е как да се осигу
рят тези средства.

Половината от тях, то зна
чи един милиард динара ще 
обезпечи „Интерплас“ от соб 

источници. Обаче ос-

В момента и учениците, и 
училищните коперации твър 
де много са ангажирани за 
осигуряването на необходи
мите учебници и помагала. 
Такива сега има сравнител
но повече отпреди.

Колективите на основните 
училища също полагат мно
го усилия и за по-добро обо 
рудване на интернатите. В 
тази учебна година за пръв 
път ще бъде открит учениче
ски интернат и при 
то училище в Горна Лисина.

В ГИМНАЗИЯТА ЗАПИСА
НИ ВСИЧКИ КАНДИДА
ТИВ гимназията и училище- 

квалифицирани работ- 
Босилеград учебните 
също започнаха на

време.В последните дни пред но
вата учебна година в тези 
две средни училища в кому-
й“™ бе найУживо. Държаха 
се поправителни изпити и в 
последен момент се записва
ха всички онези ученици, ко 

успяли да се запи

И тази година учебните за
нятия в босилеградските учи 
лшца започнаха без закъсне
ние. Обаче в основните учи 
лшца миг го ученици отсъст- 
вуват. 1 х? 1те родители не 
ги пускат на училище, 
докато не привършат 
скостопанските работи. Така 
те в началото на годината 
изпускат много уроци.

Изглежда, че и тази годи
на значително голяма ще е 
групата на онези ученици, 
които според закона са дъл- 

да завършат основно 
образование, а не са се за
писали. Засега обаче нямаме 
сведения за броя на тези у- 
ченици. Узнаваме, че наи- 

незаписани ученици 
любатския район. 

Нужно е навреме да се 
прекъсне дългогодишната ло 

традиция учениците
да не се изпращат на 

или което е още 
въобще

та.
В УЧИЛИЩЕТО ЗА КВ РА
БОТНИЦИ — ДВЕ ПАРА
ЛЕЛКИ
С две новоформирани 

ралелки в първа година в у- 
чилището за квалифицирани 
работници изцяло е

въпроса с по-нататъш- 
но школуване на всички уче
ници, завършили основно у- 
чилшце в комуната.

Интересът за това учили
ще от година на година по
стоянно нараства. Така бе
ше и сега. Учениците особе
но много предпочитат мета- 
лнообработваемия отдел, на 
който в тази учебна 
ще се даде предимство. Име 
нно двете паралелки в пър
ва година ще бъдат такива. 

И в двете средни училища 
на няколко но- 

подобри

ствени
таналите 50% трябва да се 
получат от фонда за разви- 

на изостаналите краища
па-все

сел- тие
Република Сърбия, между 

които и Босилеградска общи-
вразре

шен на.

основно В Босилеградска комуна
жни

Приключват
селскостопанските работито за 

ници в 
занятия

много 
има в Недоимъкът на строителни 

работници се чувствува твър
де много. Поради това мно
го строителни предприятия, и 
частни работодатели посеща 
ват босилеградските селища 
и предлагат високи надници 
от 100 — 150 динара.

Ето защо онова, което са 
загубили в реколтата, боен- 
леградските стопани ще на
ваксат в сезонната строител
на „печалба”.

В момента в Босилеградска 
община приключва жътвата, 
а в повечето селища — и вър 
шитбата.

Стопаните не са доволни 
от реколтата, защото пор 
дълготрайната суша доб1 
те са значително намалени.

наша с приемането
квалификационната структу 

Същевременно и обреме- 
часовете на досе- 

се об-

време 
училище,
^ГиГ^^скаГна^училище.

Ето защо трябва още вед- 
превземат мерки 

на съдия-

ади
ширанеиостта с 

гашните учители ще Почти във всички селища 
земеделските работи привър- 
шват, за да могат хората по- 
скоро да заминат на сезонна 
строителна работа. В тези 
есенни дни такава им се пре 
длага навсякъде.

нага да се
та заТар°уТшСенРия, а по^пеци-
аЛН° ^с=оаТдаадГсхТву 

несъвестните ро-

ито не са _ 
шат в други училища.

В гимназията от 120 у гени 
ка, които са полагали попра
вителен изпит по един и два 
поедмета, 18 са повтаряли 
класа. От 10 са »т първи и 
8 от трети клас. От остана 
литс два класа ,1а по"ра" я дните изпити няма^повтщж

гимназията 
изпити

ЛеПомещенията обаче оста
ват също както и миналата 
година. Гимназията отново 
ще работи в смени. Няма из
гледи за откриване на иитер 

В. В.

не

могат 
ват върху 
дители.

В. В.
нат.

ПАДНАЛ ОТ МОСТ 
И ТЕЖКО СЕ 
ПОВРЕДИЛ

Жертви на мълния в Босилсградско

ЗАГИНА ПЕТЪР МИЛЕНКОВСъществуващи.
_ ни казаха в
—. поправителните
по-солидно да се ПОА™тв”' 

Общо, па края на година 
81о/,1 ученици са завърши 

ЛИ с положителен успех. От 
73 ученика, които повтарят 
осем са загубили право на 
по-нататъшно редовно обуче
ние.

Мълния запалила плевни
ка на Сретко Милков и му 
убила две крави — единстве 

рогат добитък, който 
беден стопанин. В 

плевника освен сено и слама 
имало и жито.

Й в единия и в другия слу 
чай са правени опити пожа
ра да се потуши, обаче без 
успех. Например в с. Милев- 
ци населението от две маха
ли настоявало да спре огне
ната стихия, но без успех.

Би трябвало общината да 
задели известна помощ пате 
зи две бедни пострадали се
мейства. в*

го и той останал мъртав на 
Опитът на съседитеЛошо време, придружено 

с гърмотевици и поройни дъ 
ждове, което преди няколко 
дни обхвана босилеградски
те селища, взе и жертвш 

В село Църнощица, в Пет- 
ковска махала от мълния за
гина Петър Миленков, земе
делец, на 45 години.

В момента, когато започ
нало да 
мейството си и

осем души) Петър се по- 
в плевника, 

сено и слама.

място.
и членовете на семейството 

спасят бил безуспе-
таПреди някой ден, при из- 

на моста на тлъ 
между Долно

пиятму да го 
шен. Същевременно изгорял 
и плевника му, в който се 

9.000 кг. сено и

граждането 
минска река 
Тлъмино и Бистър се случи-Висококвали-

имал тоя

намирали 
1.000 кг. слама.

В това нещастие имало и 
щастие. От останалите нами
ращи се в критичния момент 
в плевника никой друг не за

мито пък бил повре

да злополука, 
фицираният строителен ра 
ботник Боне Цеков, от Боси
леград който още ог начало 
работи на тоя обект паднал 
от голяма височина и теж
ко се повредил.

Цеков вършил някои пре- 
мервания на обекта.

Повреденият работник е в 
скопската болница па леку 
яане.

Животът му не 
пост.

Г.Го‘ свобоТи места
. първи клас в гимназията 
са се обадили 90 ученика. Те 
са приети направо, без да,
АвГ?чее,шци завърши 
ли основно обриван-опи-

Оба-

вали, заедно със се- 
съседите (об-

гинал,що ден.пъ-дслоиил 
лен със

Макар, че се намирал в 
на подслонилите се 

гърма ударил само ие-

В същото време гърмотеви 
цата -взела свои жертви и в 
с. Милевцн. Там страдал до 
битъка.

тяли се са да
средата
хора,е п опас-

В. В. Страница 5
10 СЕПТЕМВРИ 1971БРАТСТВО



Тържествено чествуван Деня на 

освобождението на Сурдулица
Сурдулица

ли кошера от нишката армс 
иска област.ПОЛОЖИТЕЛНА

РАВНОСМЕТКА

около 300 души отПети септември т.*г. — Дс- 
освобождеииетб на

ствуваха 
редовете иа териториалните 
части в Сурдулица и два хе-ия на

Сурдулица бе тържествено 
отпразнуван.

На 5 септември в П часа 
' в залата иа ВЦ „Власина“, 

па ОС — Йо-прсдседатслят 
вай Петровия устрои прием 

случай Деня на освобож
дението като връчи 120 бла
годарствени грамоти иа ро- 

надиалнтс бой
на И ОБ.

по

„ФАЕОС“, който преди изве
стно време се обедини с кра- 
гуевацката фабрика „Дърве
на застава" е добре. Произ
водството във ФАЕОС е уве
личено с 13,89% в сравнение 
със същия период миналата 
година. Осъщественото про
изводство във „Вардеиик" 

25,95“/». ПТК

ОТ АНАЛИЗА на полуго
дишните баланси на стопан
ските организации в Сурду- 
лишка община ясно се ви
жда, че те показват поло
жителни тенденции, с изклю 

строителството.

Д1 пелите па 
ци през време

След приема в градския 
парк край паметника па над 
палите бойци за свободата 
ни се проведе митинг па ко
йто говори председателят па 
ОС — Йоваи Пстрович. ,

начение
През първите шест месеца в 
комуната е осъществен общ 
доход с 10% в по-малко от 
същия период миналата годи
на. Във фондовете са внесе
ни 158,7% повече средства, 
отколкото през същия период 
миналата година. Изразход- , 
ваните средства показват из
вестно
20,15%, или със 7,8 индексни 
точки по-малко от сумата на 
общия доход.

Осъществият доход в срав
нение със същия период ми
налата година също показва 
тенденция към увеличение 
от 41,4%. Той. е най-слаб в 
строителството — само 0,3% 
а най-висок в здравеопазва
нето — 59,6%. Бруто-лични- 
те доходи в комуната показ
ват увеличение от 24,5%, до
говорените задължения 55,6% 
а законните — 4,5% в срав
нение със същия период ми-

пък е по-голямо с 
„Масурнца“ и земеделската 
кооперация в Клисура почти 
два пъти са увеличили про
изводството в сравнение със 
същия период през изтекла
та година.

Лошо е състоянието в стро 
нтелното предприятие „Зи
дар". През първото шестме- 
сечие на настоящата година 3 1СХНИЧ6СКИЯ ЦСНТЪР^ 
то има само 27 000, а мина
лата година имаше 537 000 
динара неразпределени сред 
ства. Търговското предприя
тие „Звезда“ има по-голям 
приход от 30,15% в сравне
ние с първите шест месеца 
на 1970 година, запаси от не 
продадени стоки — 36,9“/».
Обемът на услугите в кому
налното предпри 
голял! с със 7,34% в сравне
ние с първите шест месеца 
миналата година, а на израз 
ходваните средства 
13,46%, което се отрази и вър 
ху постъпването на средст
вата във фондовете. Обемът 
на услугите в здравеопазва
нето в комуната е увеличен 
с 40,17% в сравнение със съ
щия период през 1970 годи
на, докато дохода е с 59,6% 
по-голям.

И покрай положителните 
делови резултати през пър
вите шест месеца в годината 
—* все пак има доста откри
ти проблеми. На първо 
то — непокрити инвестиции, 
слаб пласмент и трудности

Същия ден бе изведено и 
съвсем успяло импровизира
но нападение па Сурдулица 
в знак па спомените от ми
налото. В „нападението“ уча СУРДУЛИЦАотувеличение

200 нови ученици
Интересът за допълнител

ното записване е голямо и 
то надминава рамките на ко 
муната, тъй като и от дру
гите комуни, преди всичко 
съседните, има заинтересова- 

родители и ученици за 
записване в училищата 
центъра. "

училище и 120 ученика в 
училището за КВ работници, 
то в августовския срок на 
1971. г. той ще приеме още 15 
ученика в техническото учи
лище и 30 в училището за КВ 
работници. Подборът ще се 
върши въз основа на показа
ния успех в VI, VII и VIII 
кл. на основното училище.

Техническият училищен 
център „М .Пияде" в Сурду- 
лица приел иа приемните из 
пити през юни т.г. 200 учени
ка. В I клас на техническо
то училище са повтаряли 25 
ученика, а в училището за 
КВ работници 10.

Тъй като техническия цен 
тър възнамерява да запише 
160 ученика в техническото

ятие е по

ни
налата година.

През първото шестмесечие 
на настоящата година само 
ВЕЦ „Власина" има загуба 
от 12 000 динара. От неотдав 
на към това предприятие се 
присъедини и ПТК „Масури- 
ца”. Общият доход на „Вла
сина” е с 46,54% по-висок в 
сравнение със същия период 
през 1970 година. Производс
твеният план в „Мачкатица” 
е по-висок от миналогодиш
ния. За отбелязване е, че в 
първите шест месеца в това 
предприятие е 
брак (67 тона!), или три 
ти повече от лани. Това го
вори, че производството в 
машинния цех не е иконо
мично. „Мачкатица" е увели 
чила износа 
период с 196% в сравнение 
със същия период, миналата 
година. Готови залежали сто 
ки това предприятие има на 
стойност от 2 477 000, или пет 
пъти

на
с

(М. В.)

СЪЗДАВАТ СЕ БЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ 

ЗА ТУРИЗМА НА ВЛАСИНА
КАКТО е известно гостил- ра и Водояж — Църна Тра- 

ва.
Изграждането на обекта 

ще струва около 2.000.000 дн 
нара и същите обезпечава 
„Балкан“ от сопствени изво
ри и фонда за неразвитите 
краища в Сърбия.

Очаква се мотелът тази го 
дина да бъде завършен, оба 
че все пак това зависи от 
атмосферните условия, има
йки предвид че обектът се 
строи на надморска височи
на от 1200 м.

Хотел-ресторантът и депа- 
ндаиса през тази година на 
Водояжа край Вл. езеро не 
работеха поради адаптация. 
В тези обекти ще има цен

трално парно отопление, из 
менена е инсталацията, водо 
проводната инсталация, из
градени са паркинзи за ко
ли. Адаптираните обекти ще 
могат да се ползуват през 
зимния период и по такъв 
начин ще привлекат внима
нието на спортистите които 
се занимават със симни спо
ртове. Очаква се обектите 
да бъдат готови най-късно до 
20. септември т.г. Тази адап
тация струва също така 2 
милиона дин. които е обез
печило гостилничарското 

предприятие „Балкан“ от-со- 
бтевени извори и фонда за • 
неразвитите краища.

ничарската мрежа като гла
вна съставна част за разви
тието на туризма на Вла- 
на беше съвсем слабо разви- 

в осигуряването на възпроиз Та. Освен хотел-ресторанта, 
водствен материал. В някои 
трудови колективи има тен
денции към прекомерно уве-

мяс-имало много
пъ-

депанданса и бюфета на ВЦ 
„Власина“ други 
чарски обекти и не същест
вуваха.

Затова

гостилии-през отчетния
личение на личните доходи

гостилничарското 
предприятие „Балкан“ от Ле 
сковац в чиито ръце е и го- 
стилничарството в Сурдули- 
шката комуна пристъпи още 
през април т.г. към изграж
дането на съвременен мотел 
на Власина, тю. на „Промая" 
откъдето се разклоняват пъ
тища за Босилеград, Клису-

без оглед дали в такава сте
пен расте и производството.

(М. В.)повече от лани. И

Заем за 

Белград
линията м. В.

,-ЛЧ л. ■

■ г/ I
Г. VЗаписването и внасянето 

на заема за железопътната 
линия Белград—Бар отначало 
тръгна добре.

Последните 2—3 месеца о- 
баче акцията заглъхна. За то
ва положение вината носи 
и координационния комитет.

Организациите на- ССРН и 
ръководствата на останали
те обществено-политически

организации не са се анга
жирали в акцията.

Тези дни трудовия колек
тив на Техническия учили
щен център „Моша Пияде'' 
в Сурдулица отново подтик
на акцията за записването 
на заема. Във вид иа заем 
този колектив е записал су
ма от 7.800 дин., а във вид 
на подарък 1.200 дин., или 
общо 9.000 дин.

Тъй като наближава край
ния срок за записване
то на заема — 30. IX 1971 го 
дина ръководствата на обще 
стззно-политическите органи
зации и трудовите колекти
ви, за да може напълно успе 
шно да приключи.

; К; ■ .

??"ц я

“9

7Ж М. Величков ВЛАСИНСКО ЕЗЕРО
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В Димитровградския здравен дом Съвместно заседание на ОК на СКС и на Общинския 
синдикален съвет

Уволнен по време 

на специализация
Половината от заетите полу

чава от 600 до 800 динара
— На много работни места не работят квалифици

рани, макар че в този град има достатъчно хора 
с виеше образование. Върху материалното по
ложение на работниците влияеат и прекадените 
отпуски по болест. Предложение да се формира 
фонд за солидарност.

На Иван Лазаров предложено разкъсване 
трудовото отношение макар че на Димитровград 
е необходим специалист за детски болести.

на

Вече няколко месеца Иван 
Лазаров, лекар в Здравния 
дом в Димитровград се съди 
с това здравно учреждение 
в което няколко години беше 
и управител. Неотдавна Ла
заров, след като 
специализира детски болес
ти, сключи договор с това 
учреждение 
течение на четиригодишната 
специализация ще получава 
личен доход предвиден с пра 
вилника за лекари от обща 
практика.

В началото докато лекари 
те от неговия ранг са полу
чавали по 1700 динара, Лаза
ров получавал по 1500, 
то уж такова’ било решени
ето на Здравния дом. Между 
временно личните доходи на 
лекарите рязко се увелича
ват, а Лазаров остава с 1500 
динара. Обаче понеже дими 
тровградският здравен дом 
средства за лични доходи по 
лучава от Завода за социал- * 
но осигуряване в Пирот, 
според чийто статут, лекари 
на специализация получават 
съща заплата като лекари от 
обща практика, Лазаров чрез 
Общинския съд в Димитров
град поискал компенсация 
на личния доход. Със съдеб
на присъда потвърдена и от 
Окръжния съд в Пирот, здра 
вния дом трябваше да запла 
ти на Лазаров като компен
сация 10.000 динара.

Здравният дом не се съг
ласи с присъдата, но съдеб
ните органи все пак успели 
да я изпълнят. Като реванш 
здравният дом възбужда де
ло за разкъсване на договор 
за специализация. Първият 
процес водеше Иван Тошев, 
председател на Общинския 
съд, а за втория бе поиска
но той да не бъде съдия с мо 
тивация, че уж Иван Лазаров 
междувременно лекувал не
гово дете и че затова са го
леми приятели.

— Цялата работа завърши 
хме коректно и в духа на съ 
дебната правда — казва И- 
ван Тошев. — Че сме постъ
пили правилно свидетелству 
ва и решението на Окръж
ния съд в Пирот. Според ду* 
ми те на Тошев спорът е плод 

лоши междусобни отно- 
това учреждение, 

между Иван Лазаров и 
управителя на здравния дом 
Никола Цветков.

Той твърди, че със съдеб
ното решение за компенса
ция на личния доход е нару 
шен по-рано сключеният до
говор и че затова Здравния 
дом е възбудил дело за скъс 
ване на договора за специа
лизация, а не за скъсване на 
трудовото отношение. На Ла 
заров предложихме алтерна
тива: да скъсаме договора и 
занапред да остане при нас 
или да сключиме нов дого
вор за специализация според 
правилата на нашето учреж
дение.

С цел по-ефикасно да се 
планира стопанския ръст, 
трудовите организации, об
ществените служби и всич
ки останали структури в ко
муната, между другото тря
бва паралелно да планират 
и кадровото възобновяване 
на заетите, както на трудо
вите места в производстно- 
то, така и в организацията 
на работата. Борбата за по- 
голяма производителност на 
труда трябва да бъде и бор
ба за подобряване на квали
фикационната структура на ше образование има само 2,7 
заетите, а това ще представ ' на сто, а това говори, че все 
лява и подобряване на тях- още на съответни работни 
ното материално положение, места не се намират работ- 
бе заключено на съвместно- ници със съответни- квалифи 
то заседание на Общинския кации. Вместо да постъпят на 

на СКС и на Общи работа още 27 работници с 
синдикален съвет вДи виеше образование, заети са 

219 повече от които неквали 
фицирани работници. Твърде 
малко се обръща внимание 
и на приемането на стажи- 
сти. През 1971 година са при 
ети само 27 стажисти.

че този брой не съответству- 
ва на нуждите и на система
тизацията на работните ме
ста, които са изработиди тру 
довите организации. Изглеж 
да, че актовете на трудовите 
организации и на обществе
ните служби бавно се прис
пособяват към нуждите, бе 
изтъкнато на заседанието, и 
затова е необходимо да се от 
странят всички прегради, ко 
ито спъват решенията на тру 
довите организации.

От общо 2,500 заети с вис-

половината от заетите полу
чават лични доходи от 600 до 
800 динара. Причините се на 
мират в низката акумулатив 
пост на димитровградското 
стопанство. От друга страна, 
участниците в разискванията 
изнесоха още някои загри- 
жващи сведения. Така на
пример само в една трудова 
организация в един ден се 
намирили в отпуск по болест 
60 работници. В предприя
тие „Циле“ са пресметнали, 
че за първите девет месеца 
на тази година 8 работници 
са били постоянно отсъству- 
ващи от работа. Това явле
ние получава широки разме
ри особено през летния пе
риод, когато са в разгар 
ските работи. Тези раб 
ци итекак влияат върху на
малените лични доходи на 
целия трудов колектив.

реши да

според който в

Според чл. 78 на Статута 
на Здравния дом лекар, кой
то се намира на специали
зация получава личен доход 
фиксно,който е далеч по-ма 
лък от този на лекарите от 
обща практика.

защо

пол-
отникомитет

Никола Цветков счита, че 
искът на Лазаров за компен 

на личния доход е без 
основние, защото статутът на 
Завода за социално осигуря
ване в Пирот не може да се 

в димитровград-

нски
митровград на което бе раз
гледана информации за със- 
стоянието на заетостта и ма- 

положение на ра
сация

На заседанието се водиха 
разисквания и за формира- 
нето н фонд на солидарност 
в трудовите организации за 
ония

териалното 
ботниците.

В стопанския сектор и из- 
вънстопанските дейности в 
Димитровградска община са 
заети 2,500 работници, оба-

приложи 
ския здравен дом. Заседанието заключи, че 

такива такива явления в тру
довите организации трябва 
да бъдат премахнати, прико 
ето решенията на тези въ
прос са в ръцете на самите 
трудови колективи.

Разпределението на лични
те доходи на заетите беше 
предмет на обстойни разис
квания като бе изразена го
ляма загриженост затова че

работници, които по 
здравни и други причини не 
могат да изпълняват опреде
лените норми.

Слободан Кръстим

ПРЕДОТВРАТЕНА ЗЛОПОЛУКА Тази информация ще бъде 
съставна част на материали
те за предстоящето заседание 
на Общинската конференция 
на Съюза на комунистите.

НЕОТДАВНА пред сградата на общинската 
скупщина в Димитровград, благодарение на само
обладанието на директора на комунално-жилищно 
то предприятие „Услуга“ — др. Станул Нацков, бе Д. Йотовпредотвратена злополука.

Именно, невнимателният шофьор на автотран
спортното предприятие от Пирот бил оставил не
добре спрен автобуса. Но затова 
ворена вратата, така че чакащите пътници влезли 
вътре. И докато чакали времето на тръгване и шо
фьора да се „освежи“, автобусът започнал да 
движи, тъц като тук теренът е стръмен.

И в момента, когато пътниците един след друг
авто-

пък оставил от-

се

7 ЛЕСКОВАЦ

започнали да изкачат от набиращия скорост 
бус, Станул Нацков, който също бил между път
ниците, си пробил път до кормилото и натиснал

момент. Защото за- 
към набли-

спирачките. И то в последния 
силия се автобус бил вече се устремил 
зо паркирания „фичо“, а след това и към недалеч- 

електрически стълб.
Последствията могат само да се налучкват: ав

тобусът щял сигурно да блъсне „фичо“, а след 
ва и електрическия стълб. Ако нещастието се бе- 

тогава щеше да бъде налице.

ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА 
В ЛЕСКОВЕЦ

С КЛОНОВЕТЕ В:

— БУЯНОВАЦ 
— БОСИЛЕГРАД 
— ВЛАДИШКИ ХАН 
— ВЛАСОТИНЦИ 
— ЛЕБАНЕ 
— ВУЧЙЕ 
— ГЪРДЕЛИЦЛ и 
- СУРДУЛИЦА

ния
то-

ше случило, вредата
Не само „фичо“ и електрическия стълб щяха 
бъдат повредени. Застрахователният завод ще тря
бваше да навакса щетите, а различните комисии 
по следствието също щяха да денгубят. Така, бла- 

саообладаиие, злополука бе пре

да
на
тения в
г.е.

годарение на едно 
дотвратена.

За съжаление, досега нито автотранспортното 
било кой друг ие е намерил за 
поне благодарствени думи

„конкурентско“

Никола Цветков, управи
тел на Здравния дом ни ос
ведоми, че органът на упра
влението на това учрежде- 

иа иска па

предприятие, нито 
сходно да изкаже 
Станул Нацков, който макар и от

момент, побързал да спре

на

приема спестовни влогове със заплашаие на го
дишна лихва от 6 и 7,5 на сто 

Всички спестовници с плетове от 1.000 и по
вече носи динара са застраховай:, от последствия
та на злополуки.

Банката води валутни сметки на частни лица 
със заплащане на лихга от 6 и 7.5 на сто. 
Спестовната служба в централата па банката 

работи всеки работен ден от 7 до 19 часа.

ав-в оняпредприятие,
тобуса.ние отговорил 

Лазаров за- увеличаване 
личния доход, че разлика в 
личния доход между лекар

Ст. Н.на

ЮГОСЛАВСКАТА НИАГАРАот обща практика и лекар 
на специализация трябва да

мии стени, като прави прек
расни прагове и водопади: 
Манойловац, БеЛушича бук 
Бръкляи, Росняк, Миляцка 
Рошки и особено известни/ 
Скадрински бук, който водо 
пад се състои от 17 прагове 
широки около 200, а високи 
по 45,7 метра.

съществува. По богатството на по-го 
по-малки водопади в 

известначе бе леми и
нашата страна е 
река Кърка, по което оправ
дателно носи названието „К> 
гославска Ниагара“.

В своето течение пенлива 
та Кърка няколко пъти сгро 

си над стръ-

— Лазаров, макар 
рошил по време на специали 
зацията да помага този здра- 

дом, своята специализа-

Те,екс — 1АГ,-?9 ЧКБ 
Телефони: 20-15. 21-15. 33 63

вен
ния извършва в Пирот и ние 
нямаме никаква полза от ие-

молясва водитего — каза Цветков.
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Бранко ЧопичНаш разказ

РАЗПЛАЩАНЕ С БОГА
НИКОЛЕТИНА Бу.рсач, 

партизанският взводен ко 
мандир, се е отбил при 
майка си да пренощува. 
Той седи до прозореца, чу 
ка с пръсти по масата и 
слуша със строг израз при 
казките на старицата.

— Синко, синко, само 
господ и света неделя да 
те пазят жив, а всичко дру 
го ми е лесно.

•Какво ти стана?'
— От тая вечер, да зна

еш. ..

Щом си толкоз мъдър, я 
кажи кой е сътворил слън 
цето, като няма бог?

Николетина вижда, че 
по-нататъшиия 
ще го постави в доста не
удобно положение и при 
бягва до висшата сила.

— Стига мари, майко, 
не съм го аз измислил, та
ка наредиха от щаба на 
отряда. Комапдуваието ка 
то каже, че няма бог — 
няма, и толкоз I

— Че защо не кажеш 
тъй бе, джаиъм! — миро
любиво отговаря старица
та и вече престава да се 
сърди на своя син. Тя е 
личанка, от самата грани
ца, научена още от баща 
си и майка си да почита 
войската и нейните наред 
би. Затуй няма нищо про
тив и това за бога. Щом 
войската казва, че го ня
ма ,редно е да се изпълня
ва, защото войската знае 
какво прави.

Примирена със съдбата, 
старицата се обръща към 
своя италианец и вдига ра 
мене.

Старата започва да се 
кръсти и въздиша:

— От кого си чул това, 
пусто да остане?

— Чух го в ротата, от 
комисаря. Каза.ни веднъж

Старицата клати глава и 
цъка с език, сякаш се е 
случило голямо нещастие.

— Какви са пък сега 
тия характери бре, синко?

— Характер. .. това е — 
как да ти кажа, една ма
шина, която сама върви и 
оре бърдата и добилите.

— Ех, синко, синко I — 
вайка се старицата и се 
обърща към италианеца. 
— Чу ли го, дете, какво 
приказва?

—г Добре, добре — ле
ко уплашен, смирено пот
върждава италианецът, за 
белязвайки, че става дума 
за нещо важно.

разговор

Николетина не каза ни
що, само изпръхтява в от
говор и мълчалото протя 
га с тютюна на италиане- 
ца-пленик, който отдавна 
вече живее и работи тук, 
при майката на Николе
тина.

— Дано даде господ тая 
война по-скоро да свърши 
— поглежда старата въ
просително към Николети 
на, но той само пуши, мра 
чно заглежда в ъгъла. До 
него на пейката италиане 
цът милва котката и й го
вори галено:

— Добре, добре!

От всички наши думи 
италианецът научи най-на 
пред думата „добре” и ма 
кар сега да знае доста но
ви, той все пак най-често 
си служи с тая — първата, 
защото е най-сигурен, че 
с нея добре ще изкара. Та 
ка за него е „добре'’ и ко- 
гато започне буря с гърмо 
тевици, добре е, когато 
му предлагат ядене, кога
то гони свинята, когато се 
обажда на децата и т.н.

— Виж я ти, откъде ги 
измисли тия мърсни въпро 
си. Тя би разколебала и 
полйткома за бригадата, 
че какво остава за мене, 
обикновения десетник, най 
-низшия ръководен кадър. 
Ех, майко, не съм знаел 
какъв агитатор си има гос 
под в моята къща.

гърми, и как е създаден 
човекът, и още триста ра 
боти, па като знам това, 
лесно ще ми бъде. Тогаз 
ще мога и на старата да 
обясня, а и аз ще сам ная
сно дали си ми казал ис
тината за бога, или не.

После загледа майка си 
и замърмори:

ЗАД ПЪРВА ПРЕСЕЧКА
Николетина се окашлю 

ва, сякаш изпробва говор
ното си оръжие, и преми
нава в атака.

Зад първа пресечка 
една чума се гърчи, 
черна мъка чука 
— човек да се мъчи.

— Чу ли, италианче: ня 
Какъв бог? Къде си ма бог. Излязла е такава 

видяла бога, щом толкова 
вярваш в него?

В гората горе, 
на горска пътека 
чумрив мор чака 
да пречупи човека.

наредба, няма какво. Да 
пази бог нас и тая къща.

— Ами ти къде си вид
ял твоя характер, като си 
почнал вече да ореш с не- 

■ го бърдата и долините?

—• Комисарят каза. Пе- 
десет души го чуха.

При черната чупка 
от жизнена пътека, 
чудна грижа чака 
да гризе човека.

— Добре, добре! — съ
гласи се италианецът.

А Николетина в това в-
Някъде в тревата, 
чаднат от чуден пек, 
чатка се яд един 
да се ядосва човека.

реме свива нова цигара, 
мълчи и никак не е дово
лен от себе си. Наистина, 
честно да си признае, ста 
рата го притисна до сте-

Добродушно намръщен, 
Николетина гледа итали
анеца и котката и се об
ръща към майка си:

— И аз съм чувала бо
га. Като загърми горе на 
небето, чуват го Всички 

— Тоя твоят. . . яде ли държави от Босна до Ли- ната с нейните неудобни 
котки, или е само пропа- ка, а не' само твоите педе- въпроси. Никола добре 
ганда? сет души. Като няма гос

под, я кажи кой святка и 
гърми горе?

Ако четеше човекът, 
какво му чини век, 
нямаше да се ражда 
в чин на човек.

Щеше да бъде птица 
н пчела работлива 
или по-добре топола 
кран реката игрива.

разбира, че би било ред
но да й отговори както 
трябва, но каква полза, ко

— Остави, бре! — зачу
дено маха с ръка старата 
и се усмихва на италиане . 
ца. — Къде ще яде котки 
кръщаван човек, господ 
да ти е на помощ!

— Добре, добре! — за 
всеки случай потвържда
ва пленикът и им се усми 
хва.

Аюбнвойе РЪШУМОВИЧМомъкът настърхна и 
мънка неопределено:

— Хм, гърми! Какво ме 
изпитваш, тук да не е учи
лище? Знае се кое гърми,

— Кажи де, кажи кое?

гато не знае.

И какво направи сега?

Измъкна се, брате, по
зорно се измъкна: скри се 
зад авторитета на щаба и 
на командуването. Голямо 
геройство! Ако и за в бъ
деще работим така и на
тискаме хората със страх 
и наредби, може някой да 
обяваи Николетина за гос 
под и да видим кой ще 
посмее да каже, че не е 
така.

Като видя къде може да 
го отведе неговата дооко- 
рашна линия, Николетина 
се замисли дълбоко и про 
мърмори:

— Не бива така, коме- 
саре. Най-напред ти тря
бва да ми обясниш

КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА" — ДИМИТРОВГРАД 
обявява

КОНКУРС
за записване на 30 ученици в I клас на училището 
за квалифицираш! работници — отдел конфекция 
при училището за квалифицирани работници в

— напира старицата, коя
то е напипала слабото мя 
сто на Никола.

Николетина пак се мръ 
щи, мълчи, дъвче нещо, а 
после се обляга на стола 
и се окашлюва. Майка му 
любопитно вдига глава от 
огнището и изчаква как
во ще каже момъкът.

—• Ти какво си ме нале
гнала като гладен цига
нин баница? — бучи мо
мъкът. — Щом толкова 
искаш да знаеш, ще ри
там комисаря и за тая ра
бота, па тогава ще видиш.

— Питай, питай! —оку 
ражава се майката и до
ри започва да му ое при
смива. — Ами нас кой ни 
е отворил, мили синко, 
щом като няма господ?

— И това се знае.
— Ти всичко знаеш.

УСЛОВИЯ:
Завършено осемгодишно училище,

— Кандидатите да не са по-стари от17 години, *
— Приемат се младежи и девойки.

Заявления с нужните доказателства за 
шеното училище'

— Майко -г- тържестве 
но започва Николетина' и 
удря с длан по масата — 
отсега да знаеш: няма 
бог!

завър-
и препис от кръщелно свидетел-

ученици не държат приемен изпит. ^
Училището трае три години. След това 

кът получава звание —
Разноските

учени-
квалифициран работник.

довата организация. След завършТан^на^у.шщщ!- 
то е гарантирана работа в предприятието.

Смаяна, старицата се из 
правя с дилафа в ръката. 

— Какво рече?
— Няма бог, чуваш ли? 
— Откога бре, синко?
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Култура Просвета <> Изкуство
На тема: Ученикът и семейството 

Ш. ДНЕВНИЯТ ПЛАН НА РАБОТА
Надежда
Петрович:П равилното разпределение 

бено на на времето, а осо- 
извънучилищното, „свободно“ впеме

или в игра и учене, относно дали ще има план в 
които последвателно да се сменяват часовете 'на 
отдих с часовете на подготвителната дейност (уче- 
нето), или ще тече стихийно. Всъщност, 
план на работа трябва да помогне 
ник по-успешно да се подготви

ПОРЕЧАНИ

дневният
на детето-уче- 

за училище, като 
при това не се занемари нито една от свободните 
дейности.

Дневният план на работа следва да бъде съоб
разен с повече неща: възрастта и способността на 
детето.

^преподаватели от училищата на българската народност на
неговото влечение, интересование, позна

ния и знания. Но, същевременно- той съдържа и 
някои оощи показатели, значими, за всички. Това 

ученето, почивката, свободните дейности.
Ето как, приблизително, би 

ят план на работа на учениците.
За учениците от основното училище: 

до 7 часа. От 7 до 8 — разместване на 
почистване, умиване, отиване до магазина за 
кунки, закуска и отиване на училище. Връщане от 
училище до 13 часа. От 13 до 14,30 обед и почив
ка. От 14,30 до 18

СЕМИНАР ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИКса:
изглеждал дневии-

От 30 август до 4 септем
ври в Ниш се състоя семи
нар за преподаватели по бъл 
гарски език и учителите в 
долните класове на осмого- 
дишните училища, в които 
обучението става на българ
ски език — Димитровградска 
Босилеградска община и в 
ония училища в Бабушниш- 
ко и Сурдулишко, където жи 
вее българска народност. Ор 
ганизатори на семинара бя
ха: Заводът за основно обра
зование и образование 
преподавателите в СР Сър
бия и Републиканската обра 
зователна общност.

ставане 
кревата, 

По-

Необходимата помощ 
ло организирането на семи
нара оказа Просветно-педаго 
гическия завод в Ниш.

Ето какво ни разказа за 
работата на семинара и раз 
говорите по езикови въпро
си Рангел Тошев, просветен 
съветник в Нишкия завод.

Лектори бяха: Стефана 
Бонева Славбва,

око- ска литература, работещ в 
Библиографическия инсти
тут в София. Съдържанието 
и въпросите, които бяха раз
гледани на семинара, произ- 
лязаха от ежедневната нуж
да на някои преподавател
ски колективи и преподава- . 
телите по български език.

Бяха разгледани най-извес
тни произведения на българ
ски писатели и българска на 
родна книжнина и грамати-

— писане на домашни упраж
нения, преповтаря не на уроците обработени през 
течение на деня в училището и учене на учебния 
материал за следващия ден. На всеки час учене 
10 до 15 минути почивка.

За учечниците — средношколци: ставане до
6.30 часа. От 6,30 до 8 — разместване на кревата, 
почистване, умиване, отиване за покупки, 
ване и отиване на училище. Връщане от училище 
до 14 часа. От 14 до 15,30 — обед и почивка.
15.30 до 19,30 — писане на домашни упражнения, 
преповтаряне на уроците, обработени през деня в 
училището и учене на учебния материал за - следва
щия ден. На всеки час и половина учене — почив
ка от 10 до 20 минути. От 19,30 до 21 — вечеря, 
гледане на телевизия, слушане на радио и под. В 
21 часа отиване на спане.

висш пре
подавател и ръководител 
Катедрата по български 
и литература в Института за 
усъвършенствуване на препо 
давателите в Стара Загора и 
Любомир Георгиев Костади-

на
език

ка.закус-
В съгласиена с лектори

те, продължи Тошев — бяха 
разгледани и някои по-важ
ни въпроси, отнасящи се и 
до методологията на обуче
нието по майчин език.

Повече внимание беше о- 
бърнато на произведенията 
на Елисавета Багряна („Ори
гинална поетеса между две
те войни), Георги Карасла- 
вов (Анализ на 
ето

От
нов, преподавател по българ

Гостуване на самодейците от Драгоман
(НР България)

Трябва да кажем, че голя.м брой ученици ос
тават в училището и по-дълго време. Това обикно
вено се случва, когато имат час на класния, пио
нерски (младежки) час, събрание, заседание на кла 
совата общност и др.

Във връзка с това, а и с някои други моменти 
— немалък брой ученици пътуват до училището 
и обратно и повече от предвидяното, а в училища-' 
та се организира богат ученически живот — пред
ложеният дневен план на работа може да се видо
измени, в смисъл да се направи по-инакво разпре
деление на времето на часове, но в същността си, 
той дава необходимите показатели колко време 
трябва да се учи, почива, упражняват други лей- 

под., за да се постигнат най-добри резул
тати. При това, осъществяването ма дневните пла
нове трябва да бъде постоянна грижа не само на 
учениците, но и на техните родители — родители
те упражняват контрол и надзор, без постоянно на 
месване и натрапваме.

В последна сметка 
ще бъдат ползвани най- целесъобразно ако и от 
страна на родители, ученици и преподаватели, се 
разбере същността от планова, систематическа ра
бота. Стихийнотои кампанийно учене винаги е би- 

и си остава враг на добрия успех.

произведени- 
му „Селкор“), Георги 

Стаматов (критик на граж
данското общество), Ангел 
Каралийчев (най-хубавите му 
произведения), преглед на 
най-новата литература, съвре 
менни детски писатели и тех 
ните произведения, както и 
от съврехменната поезия — 
творбите на Валерий Петров 
Веселин Ханчев и Любомир 
Левчев.

Успешно представяне
В рахчките на програмата 

за сътрудничество между 
крайграничните общини Ди 
митровград и Драгоман (НР 
България), в събота на 4 септе 
мври, тази година, самодей
ците от Драгоман се предста 
виха на димитровградските 
зрители с подбрана естрад
но-сатирична програма.

Програмата изпълни само
дейният естрадно-сатиричен 
състав при читалището в град 
Драгоман, който участвува
ха музикалните изпълните
ли: Петър Борисов, Найден 
Йорданов, Светослав Васи
лев и Стефан Велков (музи
кален състав) със солист Се 
ргей Борисов, певците Даи- 
ка Йорданова, Емилия Гео
ргиева и шестгодишната Све 
тлана Пехливаиова.

Отделно трябва да изтък
нем успешните изпълнения 
на- Сергей Борисов, който 
предизвика същинско въоду
шевление с изпълненията на 
съвременни югославски кохм 
позиции. Не по-слаби бяха и 
изпълненията му ма някои 
български, италиански и ан
глийски мелодии. Също та
ка, с бурни аплодисменти бя 
ха привествувани изпълнени
ята на шестгодишното моми 
чеице Светлана Пехливано- 
ва, което показа че притежа 
ва музикален талант и чув
ство за естрадни изпълне
ния.

От по-важните въпроси из 
областта на граматиката бя
ха разгледани, между дру
гите, звуковата стойност на 
буквите, метатеза на твърдо 
Ъ, писане на духми с Ъ и Е, 
както и духми и образуване
то им, образуване на съще
ствителни и глаголи, значе
ние и функция на глаголните 
форми, характеристика на 
морфологичната систехма на 
българския език, сложни из
речения, въвеждане на уче
ниците в основните грамати 
чески понятия и др.

На семинара присъствува- 
ха над 70 преподаватели, ко 
ито с голям интерес следяха 
лекциите. Те ще им бъдат 
от полза в работата зана
пред.

По време на семинара бе 
организирано колективно по 
сещение на културно-исто
рическите забележителност 
в .Ниш — „Бубан" и „12 фев 
руари”.

Освен това бе устроена 
среща с представители на 
Завода за издаване на учеб
ници на СР Сърбия. Присъс 
твуващите бяха запознати с 
издателската дейност на уче
бници и наръчници за 1971 
година. Водиха се разисква
ния по въпроса на учебници 
те, качеството им н необхо
димостта от издаването на 
нови още по-добри учебни
ци за нуждите на училища
та в нашия край, завърши 
Р. Тошев.

ности и

предложените планове

От друга страна, в хумори 
етично - сатиричните изпъл
нения талантливо се предста 
ви с клоунските точки Пе
тър Америкапов, който едно 
временно бе и ръководител 
на гостуващата група само- 
дейци-естрадии изпълнители 
от Драгоман.

Общо, гостуването на дра- 
гоманските самодейци бе до 
ста успешно, а състоялата се 
след представлението обща 
вечеря, допринесе за създа
ване на още по-приятна, дру 
жеска атмосфера между мла 
дмге самодейци на двете кра 
йгранични общини.

Според програмата, димит
ровградските самодейци-мла 
дежи ще върнат посещение
то на драгомаичани през вто 
рата половина на месеца.

Свободан Василев

Хумористичните точки из
пълниха Марин Трендафи
лов, Петър Америкапов и И- 
ваи Станиславов, както и во 
детилите на програмата Е- 
милия Иванова п Григор Ар 
сов.

Всъщност, програмата бе 
съставена от забавни мело
дии, предназначени за мла
дите. За щастие, дошлите ма 
представлението над 500 зри 
тели бяха почти изцяло мла
ди, което* в крайна сметка 
допринесе за „взамморазби- 
рателство“ между зрители и 
изпълнители. Ст. И. М. А.
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Наш портрет

Успехът 

никога 

не е 

случаен

ХАНДБАЛ

УСПЕШЕН СТАРТ
»Асен Балкански« — »Топличанин« (Прокупйе) 18:18

хандбадистито на „Асен Бал
кански“ бяха доминираният 
отбор, който в течение 
цялото първо полувреме дър 
жа играта в свои ръце -и за 
дне-три класи бс по-добър от 
противника. За съжаление, 
головата разлика в края на 
полувремето се изтопи и ди- 
митровградчани завършиха 
полувремето при резултат 
10:10. в своя полза.

някои, че днмитровградчани 
ще служат на останалите от 
бори само за голова разли- 

нровалнха. Хаидбали- 
стите, като гостуващ отбор, 
спечелиха една точка, макар 
чо в
бяха доминиращият отбор, 
който но едно време водеше 
с разлика от три гола, иапри 
мер 8:5 или 10:7.

Ощо в първите минути на 
играта хандбадистито от Ди 
мнтровград показаха, че са 
дошли не да се предават, а 
да покажат какво 
действително: то имаха ка
кво да демонстрират. На пъ 
рво място това беше огмрон 
пата боевос ти вдъхновение, 
оползотворено в няколко ус
пешни нападения, конто им 
осигуриха и голова разлика. 
Макар че проличаваше изве 
стна нервна напрегнатост,

.След нензвесноста, дали ди 
митровградчани ще се състе
зават в Източна хаидбална 
зона и след решението 
Състезателната комисия и 
Секретариата на ръководст
вото на тази група, „А. Бал
кански“, като второ класи
рал се отбор в зоновото съ
стезание да вземе място на 
„Вулкан“, с едни кръг закъс 

хандбалистнте на „А. 
---- ” в неделя, 5 сеп

на
по български 

на Педагогичес-
На миналогодишното тестиране 

г»зик пъшзо място на територията 
кия завод от Враня са заели учениците от бистър- 

което е преподавател Ранко ка

на ка со

течение на целия мач ското училище, в 
раифилов.

И на предишните 
раифилов бяха между най-добрите.

Тези успехи не са случайни. Те са резултат, на 
опитност на тоя енергичен просве-

тесгираиия учениците на Ка

нение,
Балкански 
темврн, т.г. играха своя пръв 
мач срещу „Топлнчаннн“ от

дългогодишна 
тен работник. И не само на това. Става въпрос за 
последователност, упоритост и обич към ученици
те. С една дума казано, отговорно отношение към 
професионалната работа.

Такива просветни работници, поне 
радска община, има все по-малко.

Като дългогодишен преподавател по български 
език Каранфилов има интересни мнения и забеле
жки, върху които със същата задълбоченост би тря 
бвало да се отнесат и всички други

Според него, майчиния език в Босилеградския 
край все по-малко се ползва и губи от своята чи
стота и автентичност. Дори може да се случи 
казва той, идващите поколения изцяло да го забра 
вят! . ."Г -й#’

През второто полувреме 
домашният отбор консолиди 
ра редовете си и възстанови 
равноправната игра на тере
на. Па все пак, не може да 
пе отбележим, че и през не
го днмитровградчани бяха 
за шоанс по-добри. Пролича 
обаче, липсата на физичес
ка издържливост, което е и 
причина за равен, резултат в 
края на играта — 18:18.

Една спечелена точка, и то 
рен — е повече от добър 
в първия кръг, на чужд т#- 
старт, който едновременно 
трябва да радва и да задъл
жава. Защото, налага се. в 
предстоящия период не само 
да се работи върху подгото
вката на хандбалистнте, но 
и да се решат животрептущи 
те проблеми във връзка с 
хандбаля — ’
подготовка на терен и пр.

знаят. ИПрокупйе.
Всъщност, неделната хаи- 

бална среща беше първата 
проверка с какви сили раз
полага Димитровград н ще 
успее ли в това първенство 
равноправно да участвува в 
хандбалното състезание. О- 
ще в начало може свободно

в Босилег-

компетентни.

да кажем, че прогнозите на

Кои са причините?
— Като основно — изтъкна Каранфилов, в у- 

спазва и най-основната чистота наВ книжарницата - обемна 

работа
чилищата не се 
езика. За това нещо най-много са виновни учите
лите не само по български език, но и по останалите 

Защото изостават грижите обучениетопредмети.
да бъде поне приблизително на чист майчин език.

Втора причина, по мнението на Каранфилов е, 
че на събранията, а в последно време и на селски
те, не се разисква на майчин език. Тук се

финансиране,
За разлика от по-рано, се- пример за учениците от пър- 

га пред новата учебна годи
на двете босилеградски кни
жарници, които снабдяват у- 
чилшцата с учебници и по
магала са много по-подготве-

во до четвърто отделение не 
достига само математика, за 
щото тоя учебник още не е 
излезнал от печат.

За висшите класове на ос
новните училища също така

От първата игра на ханд- 
балистите личи, че сили и- 
ма. Има и желание. В това 
се убедиха и 200-те зрители 
на неделния мач в Проку- 
пие. Личи още, че хандбал- 
ният отбор е в начален пе
риод т.е. в период на изгра
ждане и че в тази насока 
трябва да се положат големи 

се постигнат

касае
за някакво си подражаване, което е наистина без
смислено.

Как може да се промени това положение?
Каранфилов счита, че по тоя въпрос най-голя- 

ма роля и влияние имат училищата. Сегашната е- 
зикова криза на майчиния език чрез отделно 
лягане могат да поправят просветните работници. 
Разбира се, при това трябва да се окачестви пре
веждането на учебниците от сърбохърватския език 
Сегашните са твърде много „нечисти“ и като таки
ва навредняват на учениците, а дори чрез тях им 
се предлагат и погрешни езикови тълкувания.

Друг решаващ момент по тоя въпрос би бил и 
набавка на нова литература, преди всичко белетри 
стика, която е в недоимък в библиотеките на вси-

ни.

за-

усилия, за да 
завидни успехи.

Р. мач,?, срещу „Топлича- 
нин“ играха: Никола Гюров, 
Димитър Гюров, Георги Най 
денов. Ива»: Симов, Васил 
Киров, Зоран Соколович, А- 
сен Гогов, Димитър Милчев, 
Борис Гигов, Тодор Геор
гиев, Васил Николов, Пет
ров.

чки училища в комуната.
Каранфилов предлага и по-често организиране 

на семинари, но не само за преподаватели по бъл
гарски език, а и за останалите предмети.

Ето такива са мненията и предложенията 
Каранфилов, дългогодишен просветен и обществе
но-политически работник, и редовен сътрудник на 
в. „Братство“.

наСъдията на срещата Слав
ко Стамеикович — добър.

Ст. Н. В. В.
В книжарницата

МАГАЗИНЕРИТЕ ИСКАТ ИНТЕГРАЦИЯВ това отношение по-на
пред е отишла книжарница
та на тлъминската земедел
ска кооперация, която в Бо
силеград работи от минала
та година. В момента тя раз 
полага почти с всички необ
ходими учебници. Така на-

в тази книжарница има по
чти всички необходими учеб 
ници. Недостигат единстве
но учебници по география за 
VII и по френски език за V 
и VI клас.

— Сега те работят средно по 12 часа
Въпросът за интеграцията 

на босилеградските стопанс
ки организации става все по- 
актуален. Особено след съ
гласието на петте организа
ции за образуване на една 
предприятие.

леград. Почти всички каза
ха че интеграцията е иконо
мическа необлодимост, коя
то и при едно просто разсъж 
даване посочва, че ще доне
се редица предимства.

Този бранш работници в 
Босилеградска комуна са мно 
го обременени. Фактически, 
те нямат работно време. Ра
ботят от сутрин до мрак. Зна 
чи, трудовите организации 
при тях не зачитат със зако
на определеното работно вре

Това именно казаха и ма- 
газинерите, с които водехме 
разговор. Така 
ват те. Обаче при положение 
ако се интегрират стопанс
ките
нално се 
бройните вътрешни ресурси, 
положението ще се подобри. 
Конкретно ще имаме възмо
жност да организираме ра
ботата в смени.

е сега — каз
За гимназията има всички 

учебници, освен по геогра
фия.

Книжарът Асен Михайлов 
ни осведоми, че разполага и 
с всички други необходими 
за училищата помагала.

Интересно е, че тази 
жарница не 
тена, макар че редовно 
снабдява, Става въпрос 
това, че тя все още не е изве 
стна на купувачите.

организации и рацио- 
използват много-

За осъществяването на ин
теграцията най-много са' за
интересовани работниците. 
Това е безпорно, защото в 
тази акция те виждат реша
ващ момент не само за по
нататъшната перспектива на 
организациите си, в които ра 
ботят, но и за редица други 
въпроси. Например, подобря 

за ваие на жизненото си равни 
ще.

Интеграцията, според тях, пре 
длага отлични условия за по
добряване на снабдяването, 
специализация в търговската 
дейност и др. А преди вси
чко, те са уверени, че и за
платите ще им бъдат по-го- 
леми.

Ето защо те всички са — 
за интеграция.

кни- 
е добре посе- ме.

Изглежда, че в настоящи
те условия другояче е и не 
може. Защото търговските 
организации се съмняват, че 
ще могат да заплащат в един 
магазин двама магазионери, 
които да работят в смени.

Че е така уверихме се и 
от разговора с мнозина тър
говски магазииери от Боси-В. В. В. в.
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Трофеят от Йовина Чука
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ оАБЕЛЕЛИТЕЛКОСТИ ,

В Дървена 
Ябука, край 
старата чер
ква, се пази 
рядък тро
фей — бом
ба от непри
ятелски само 
лет, който на 
17 май 1944 
година пар
тизаните сва
лили също 
така на нео
бикновен на
чин : с една 
лека картеч-. 
ница.

..: ' 3

КШ1

:Л,51Г0щ

%л
*

Бомбата се 
га служи ка
то атракция

' ■■ ■ - •:

и напомня на селяните за едно страшно, но славно 
ценен екземпляр на все^ 

ки музей, който съхранява предмети от Народно- 
освободителната война.

ИЗГЛЕД ОТ КРАЛЕВОвреме. Тя може да бъде

Какво може да ое види в Кранево?
ПРИСТИГАМЕ в Кралево, град на 

Ибър, откъдето може да се пътува към 
Белград, Скопие и Титово Ужице. Кра- 

обаче привлича и задържа домат 
и чуждестранните туристи и им 

дава възможност да видят много хуба
ви неща от неговата далечна и близка 
история.

От идването на римляните (1 в.) до 
наши дни в града и околността са оста 
вили: следи много цивилизации изобра 
зенк много исторически паметници.

Кралево се намира на мястото, 
където, се кръстосват Рашката, Морав
ската и Овчаро-кабларската школа на 
сръбското средновековно изкуство. Тук 
има. и: няколко паметника на сръбската 
народна архитектура. Нито един посе
тител на Кралево няма да си отиде а 
да не посети Жича, паметника на Сте- 
ван Първовенчанин, Студенина, памет
ника на Стеваи Неманя, черквата във 
Върба, градът Маглич, разположен на 
платото Стол, над река Ибър. Той е е- 

иай-добре запазените среднове
ковни градове и също така принадлежи 
към най-хубавите средновековни градо
ве в Сърбия. В 14 в. се споменава като 
дворец на Данаил Втори.

В самия град обаче може да се раз 
гледа и види Народния музеи с етно- 
графическия си отдел и отдела за Пър
вото и Второто сръбско въстание и от- 

НОБ. Тук е и конакът на Гос
подар Васо, който се намира в градска
та градина край Ибър. Този конак е 
строен в стила на подобни строежи в 
Белград, Чачак и Крагуевац през 19 в. 
в Сърбия.

По-близкото минало на Кральено, 
периода на НОБ е изразен в няколко

паметника, които имат голяма художе- 
стойност и чрез тях е изразено 

страданието на града по време на оку
пацията.

Тук са разстреляни 5 700 граждани 
през средата на октомври 1941 година. 
Немските фашисти и тук направиха 
едно от най-големите зверства в поро
бена Европа. Кралевчани преживяха 
най-трагични дни и по тези известни 
разстрели то е забележено във всички 
световни енциклопедии.

Старото име на Кралево е Кара- 
новац. Новото си име това селище по
лучи на 20 април 1818 година по слу
чай провъзгласяването на Сърбия за 
кралство.

Не е сгрешил сръбския географ В. 
Карич когато е написал, че Кральево 
има

ствена
лево
нито

хубаво бъдеще. След прокарването 
пътя Кралево — Рашка (1883—1886)на•« градът започва бързо да се разраства. 

В началото на това столетие Кральево 
става известен с работническите 
ки, а по време на Втората световна во
йна е огнище на съпротива срещу дома
шните и чужди завовеватели.

За днешното културно 
ческо, развитие най-добре говори

че Кралево има гимназия, икономи
чески, технически, горски, селскостопан

пет

■Г;;

стач-
. 0 дин от

Недалеч от местността 
Църни връх край Дърве
на Ябука на път за Берин 
Извор, се намира това дъ 
рво. Паднало на земята, 
кой знае кога, изсъхнало 
от слънцето и вятъра, 

всред хубавата природа, напомня на някаква моде
рна скулптура изваяна от някой известен скулптор.

и икономи- 
и то-Не е абстрактно 

скулптура
ва,

ски техникум, медицинска школа, 
основни училища, Иторически архив, 
Народен музей, галерия на стенописи, 
Народна библиотека, списание „Наша 
прошлост,,, както и седмичен вестник.

дела на
по

радиостанция п други културни учреж 
дения.

Затова да не губим време. Да* тръг
нем на път за Жича ...

(Сн.: Б. Н.) Б. Николов

Нощни поливаниОгърлица на гургулица
Щом градът заспи (освен пияници, 
болници, поети и любовници) 
сякаш из земята иензмерна 
изпълзяват змии от гума черна.

А покрай тях хората — метачи, 
като че с любимите си стоят.
(Тежките опашки слабите влекат, 
а по-леките глави — едрите полнвачи).

Ръката ми създава, вятър заличава... 
мелодия на тревата, където блести 
съкровище, в което светулка скътана 
огърлица на моето детство. Сръбски детски 

поети в превод 
на Марин 

Младенов

Колелото скърца и брашно отива 
на света джоб.в скъсания 

Ножното, с което плашех млада ива 
слънчогледите роб. Слабият си чертае свой план: 

един ден и той главата жива 
на гумената змия да свива, 
на страстна струя да сложи длан.

стана на
Реката гризка корици мраз...
А когато овчари около боаза 
разнизаха на глухарчето огърлица,

Пристигна вълшебната ии птица, 
която леко ни извезе пак 
слънчева азбука на брезов крак.

Но в бавния безмълвен вървеж 
на силния дали има копнеж, 
докато змия от гума в нощ звездна 
скача по дъното на градска бездна?

Стеван. РАИЧКОВИЧДобрина ЕРИЧ
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ЕрштШ ХУМОР * САТИРА * ЗАБАВА * ХУМОР * САТИРА ♦ ЗАБАВА

В началото на 

учебната година

/7
V

\
'Д?.

— Ще я правиш на колбаси? ■
— Не, на учебници. '

назадшш малко от каза- 
нат набадаю на клечку Ье 
бапчета, пию шприцер и 
пою ли пою. Суноч се бе- 
суваше. Некня разбра де
ка йе и тия бил болан.

У кавенуту чу дека „Ци 
ле" за теквия нашъл лек. 
Щом га некой нема на ра 
боту, сабале пооди деле
гация из „Циле" та право 
у ижу на болнотога — да 
га обиде. Ако си йе дом, 
умотан у църЬе, жена га 
девери, тура му обло()е 
сд ксмсву реЬию — доб
ре йе, тия йе болан. Ако 
га нема дома, распитаю 
се куде йе па се целата 
делегация надигне у амбу 
лантуту да види има ли 
га на преглед. Ако га и 
тамо нема — значи забу- 
шава. На тековога йед-

М. Петров

тия. Од кво су болни ни
кой не знайе. Я мислим 
дека и дсктурийете не 
знаю ква им йе болката.

Има йедън (нечу да му 
казуйем името затова що 
йе са у моду да се не ка- 
зуйе, а дру1)и по-грамот- 
ни од мене орате „йедън’' 
некой“ па тека и я) беше 

тува скоро дошъл да пече 
рейгао у село. Три дъна 
се нс мърдну од казашще 
те. Па си повел сип май
чин ж<?пу и деца та му де 
цата приносе дърва, а же
ната петлицаае и шушпе. 
Ок обскрочия казанат 
цел дън: проба първотокат 
и пойе ли пойе. На ютре 
дън му надсйдоше и дру- 
гаре, надснесоше месо, 
вино соду. МайЬе по йед 
но време минуйем покре 
казаницете, он манул да 
кладе огънят, углавил же 
нуту и децата, а они се из

1 Дзвери се дълго време 
кико некой работници от 
Димитровград скоро цело 
лето си прекараше у село. 
Кога кико питаш или йе 
на одмор или му дали ма
лко отпуску. А работише 
та >>м капа пада. Косише, 
жеше, снопийе свозише 
въроше. И това да видиш 
чудо, я ли 1)и знам и по- 
рано, у тъг.ко почну у тъв- 

. но се върчаю. И тия що 
пс-рано беоше най-големи 
лияре, и они са работе.

Елем отворише ми се 
очи онядаи ка слезо у 
град. У „Гумаруту" се ва- 
нули за главу — не знаю 
човеци кво да работе. Са
мо у йедън дън не дошли 
60 работника. После се 
видело дека сви узели бо- 
ловагье. А я баш оди тия 
неколцина видо у село — 
работе кико млада биче-

нък режу квитанциюту.
Йедни па наоде маану 

дека по йеднога болнога 
търчу йоще тройица здра 
вк па и они тия дън не ра 
боте. Я не знам кой йе 
тува прав, ама йедно 
знам: наш човек си се дъ
ржи за онуя народнуту: 
„Попуй попе, ама си и 
поприоруй''.

А. със здравийе, 
Мапча с.р.БЕЗ ДУМИ


