
НА 28 СЕПТЕМВРИ Единството, създадено в 
борбата се пази и пренася 
от поколение на поколение.

В рамките на чествуване- 
то на 30-годишнината от въс
танието и 27-годишнината от 
освобождението на Димитро 
вград — 28 септември — Де 
ня на Първа царибродска, 
бригада бе тържествено че- 
ствуван в Димитровград. На 
тържеството присъствуваха 
тогавашния комендант на ко 
рпуса Живоин Николич — 
Бърко, комендантът на бри
гадата Бранко Вукович и по 
литкомисаря Драголюб Стан 
кович — Драгче.

Тържеството започна с фа 
нфарите на ученическата му 
зика, които огласиха на по
строените бивши бойци ид
ването на тяхните някогаш
ни ръководители и команди 
ри. Командирът на I бата
льон Живко Виденов рапор 
тува на командира на брига 
дата Вукович, който след то 
ва направи тържествен пре
глед на построените 160 пре
живели бойци от партизан
ския отряд „Момчил войво
да”, I царибродска и II до- 
пълняюща бригада.

След това секретаря на 
Общинския комитет на СКС 
Райко Зарков в приветстве
ното си слово поздрави бой
ците и командирите, предста 
вителите на ЮНА, обществе 
но-политическите и стопан
ски ръководители, ученици 
и всички гости на тържест
вото. В поздравителното си 
слово др. Вукович възкреси 
спомени за бойния път на 
бригадата. Бойците воюва 
ха с оръжие, отнето то бъл
гарските фашистки войски.

Борбите, водени за освобо
ждението на Ниш, сражени 
ята при Дрина и Босут, на 
Сремския фронт, красноречи 
во говорят за големия при
нос на бригадата.

ДЕНЯ НА ПЪРВА ЦАРИБРОДСКА 

БРИГАДА ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВУВАН
И днес трябва да се борим 

ония, коитосрещу всички 
се опитват да го разбиват —
каза между другото Вукович 
в приветственото си слово.

„Щастлив съм, че след два 
десет и седем години отново 
се намирам в Димитровград, 
сред моите съратници, 
съжалявам, че между 
ги няма всички бойци” — ка 
за комендантът пред постро
ените ветерани.

* ПРИСЪСТвуваха Живоин Николич-Бър ко, Бранко Вукович, Драго
люб Станкович-Драгче и представители на обществено-политическия живот в комуна

но
наста

ШшгетВо От името на пионерите и 
ученическата младеж Зден- 
ка Трайкова благодари 
топлите думи и предаде бу

за

кет цветя на Вукович, а пре 
Съюза на бой-дседателят на 

ците в Димитровград, Дими
тър Петров, прочете поздра 
вително писмо от името на 
бойците до Върховния ко
мендант Йосип Броз Тито. 
Същия ден бойците направи 
ха посещение на изложбата 
на творби на югославски ав 
тори, поместена в хола на 
Центъра за култура и заба 
ва. След това разгледаха „Ци 
ле”, „Свобода” и „Димитров
град“. Накра 
на „Балкан” бе устроен обед.

Организацията на 
на бойците подари на др. Ву 
кович една художествена ка 
ртина (творба на Методи Пе 
тров), а на Станкович брон
зова грамота с образа на др. 
Тито.

Тържеството завърши с 
провъзгласяването на др. Ву 
кович и Станкович за почет
ни граждани на Димитров
град.
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От сесията на ОС в Димитровград я в новия хотел

Съюза

НЕСЪЩЕСТВЕНИ ВЪПРОСИ 

НА ПРЕДЕН ПЛАН
щото се нарушава генерал
ния градоустройствен план”.

(На 4 стр.)
зи улица не съществуват ни 
какви възможности за стро 
еж на жилищна сграда, за-

дискусияДокато цялата 
за икономическото положе

на Димитровградска об- 
на сесията на Оущин- 
скугЕщина от 30 сепхе-

В. Г.
ние
щина

--ската
мври т.г. трая само десетина 
.минути, две нефигуриращи 
в дневния ред точки • ;за

съвета по об-решението на 
ществен план и финанси по 
обявения конкурс за даване 
па плац на улица „29 ноем
ври", и незаконното при
свояване на една квартира 
от страна на „Услуга" 
отнеха на отборниците пове

::
че от два часа.

Произволен конкурс

■ л;
За нелогичностите и произ 

в досегашните ре-волите и 
тения на службата за кому 

работи и имуществе- 
скуп- 
пока

пални
ио-правни отношения 
щина и разискванията 
заха, че погрешните

тази служба (случай
ни или нарочни — 

фатални 
Пред олтара на произволи- 

принасят нови жертви. 
И ако вчера такава жертва 
беше работникът Венко Ми- 

„Сточар” на когото 
никой не обърна осо-

реше-
ния на

все едно- 
последицн.имат

те се

ков от 
почти
бено внимание и не развъл
нува общественото 
днес е жертва председателят 
на ОК на ССРН Илия Пет- 
ров, чисто участие в конкур

гражданин-страна
предизвика да се развихрят 
най-долни страсти.

Обяснявайки пред отборни 
ците, по искане на прелеела 

ОС Димитър Славов 
около об

мнение,

са като

теля на
цялата процедура 
явяването на конкурса, пред 

службапа тазиставителят 
Дозан Христов, между ЛРУ' 
гото заяви:

„От градоустройствената
служба получих 
плана според

„Агресорската” (синя) ар
мия с огромна най съвреме
нна
района където се провеждат 
маневрите. И въпреки това, 
чо през първите днн той дъл 

в „страната 
че е влезнал в

брана.
Маневрите конто е наблю

давал и президентът на Репуб 
ликата и върховният комен
дант на въоръжените сили 

Югославия Йосип Броз 
Тито придружаван от група 
най-висши държавни и поли 
тическн ръководители, пока
заха, че нашите народи, на
шата армия, могат да сразят 
и най-силен агресор.

Маневрите »Свобода 71« военна техника нахлу в
накопия

АГРЕСОРА ЩЕ БЪДЕ УНИЩОЖЕНкоято на гази
се формира 

Въз осио-
наулица може да боко навлезе 

се показа 
капан. „Червената армия н 
организирания народ нався
къде му се противопоставя

ща 2 стр.)

днес. Маневрите се проведо 
ха и като принос към честву 
нането на 30-годишнината на 
Революцията и с цел да се 
провери 
ността на общонародната от

Тази седмица в Бела Кра
йна/Бания и К°рЖйПбяхатито краища от НОЪ, ояха 
полигон на най-големите 
енни маневри в нашата стра 
ИК от освобождението до

строителен плац.
и обявен конна на това е 

курс. Обаче на 
изтича» гето 
същата 
га копия спорел

ден преди 
на конкурса, от но силата и боеготов-

служба получих дру 
която иа та



на ООНИз речта на Мврко Тепавац в Общото събрание
Югославия П светът

Защитаваме началата на свободата 

суверенитета ненамесата, защото те
света, на нойто прина

ботата политическа есен )

войвода оч 
Та! 1.30-

Само няколко дни —
,,0Л,ПпГма КПССР”ос». великият 

,ш ЦК подпредседател ..а република
видни
секретар
Люксембург Жан и

и скрепва сътрудничеството и ржсшщи не само
тика получава вее >«>-™лям брои привърж сим11атш|тс „ 
между необвързаните етРапп но е и в съвре-
на други по-малки и новоосвободен а р е11С1Ю с мио-
менното човечество па про.„““акава политика - иа вза- 
го опасности за мира само мяваие — може да
-Г ^нГЖ^ПГГ ~ шложп- 

^ ^=^пе^=Гге разговори па

па с^вегската партш! Бреж- 
нев иа Югославия Дружеските1 оттюшеппя между Съвет-

към «гй*=.=;=

вия като предСтаиптел па е*М1а от^пав-мал10Т1е^^ ^
развити страни в света. 1о- ] х..в Именно малките

конференция за сътрудничество и безопасност.
Ф Посещението на подпредседателя 

шили ■^свава още едпн път дощщвщ че ^ съпестта 11а 
политиката на неоОвързапое момеит, може да се

Г,™».“™“..... р»
делят Югославия и Танзания.

защищават
дпежнм

широтата и 
лптнка и мост и свобода не .може да 

доживее поражение. Дълбо
ко сме уверени, че предло- 
жението на временното пра
вителство на южен Виетнам 
от седем точки представлява 
платформа, върху която мо
же да се намери приемливо 
решение, а преди всичко лру 
го би трябвало да се опреде 

на Съединените аме 
за по-скорош

ис можекоетоотношения, 
да сс игнорира.

_ Светът не се примирява
с подялбата ма богати и бе^у
НИ, макар чс тази _ 
досега ис можа да превъзмо 
гне, пито да намали.

_Младежта излиза на ме-
сцена по-сил- 

и да било по-

Съюзният секретар иа вън 
работи Мирко Тспа- 

цроизиесе на 4 октомври 
Общото съб- 

0011. Между ЛРУ'

шиите 
вац :
реч прел 
ранис иа 
тото, той каза:

Изглежда, че е започнал 
значителни

жлународната 
но от когато

както в своите страни, ли срок 
рикаиски щати

изтегляне на воискиге ог 
Виетнам.

рано,
така и в международна

И тогава, когато не па- 
иай-адекватни мето-

ак-
нонанов период 

промени н преобразования в 
Може бп затуй тъкмо 
момент да изтъкнем 

по-важни опити от вре

ция.
мираше 
ди на борба ис можеше ля 

жизнена стой- 
иейииге цели и идс-

света. 
сега е

За необвързването
й сс отрече 
пост па 
али.

Политиката на иеобвързва 
пето никога*не е била цел 
сама па себе си. Още от Бел
градската конференция, от 
която тези дни навършват 

години, иеобвързанос- 
тта активно настояваше, ка
то част от прогресивните 
стремежи да послужи за осъ 
щесгвяването на съществени 
те потреби на целокупното 
човечество. Третата конфе
ренция на шефовете и пра
вителствата на необвързани
те страни днес е по-актуал- 
на, отколкото по времето, ко 
гато се състоя. Тъкмо завър
шените съгласия по контуно 
итета на техните усилия, ка 
кто в ООН, така и на по-ши 
рок международен план в бо 
рбата за мир, универсална 
безопасност и общия прогрес 
в света.

Оказа се ,че необвързано- 
стта не е вън от реалността, 
но израз на реалността. Не
обвързаните не са толкова 
силни да възпрат ударите на 
сила, но са достатъчно сил
ни да не ги поднасят мълче
шком.

Югославия, както и други
те необвързани страни, ви
соко ценеше приноса на Обе 
динените нации, 
мир, сътрудничеството и раз 
витието, макар че резулта- 

не по вина на тази 
не бяха ни

някои 
мето, което минахме.

— Стълкновенията и кризи 
остават вече изолира- 

Така наречените „локал- 
света

ви на

Китай е единте не
нп.
ни” войни разтърсват 
и лесно го довеждат до иви- 

по-шнрокм коифлпк
Говорейки за межлупарод- 

Мирко Те- десетнитс отношения,
се спря и върху въпро 

НР Ки
ната па павац

са за примансто на 
тай в ООН. Време е, каза гои 
— НР Китай най-после да 

онова място в нашата

ти.
— Войните и външните ин 

не обещават на
сът-.

теревенции 
носителите на политиката на 
завлаливане, н.мпернализма и 
хегемонизма лека полза. И 
тогава, когато изглежда, че 
такава политика е успешна, 
излизат иа видело и • проти
воположни резултати.

— Войните, интервенции- 
намеса само

заеме .
организация, което му прина 
длежи и в реалния живот. 
Не се касае само за изправя 

неправда от минало- 
за дълбок процес на 

наследените дог- 
Изглежда, че

Танзания Ра- 
към

на

не на 
то, но 
ревизия на 
ми и норми, 
реалността, най-сетне ще из
лезе по-силна от предразсъ-

дж. м.
те и чуждата 
увеличават готовността 
народите да се борят за 
зависимост, суверенитет и са 
мостоятелно вътрешно раз

на
не-

Маневрите «Свобода 71« дъците.
На това заседание трябва 

окончателно да снемем от 
дневен ред въпроса с китай
ското представителство. Ня
ма два Китая. Само правител 
ството на НР Китай може 
да бъде законен представи
тел на китайския народ в 
ООН.

АГРЕСОРА ЩЕ БЪДЕ УНИЩОЖЕН витие.
— Нито едно афтентично 

народно движение не е спря 
но със сила. В света не ре
шава само насилието, но и 
отпора срещу насилието.

— Съществените причини 
на стълкновяване и кризи не 
са различните обществени 
системи. Стълкновенията не 
отминаха ни държави с една 
кви обществени системи.

— Универсалната коекзис- 
тенция потвърди своята не- 
заменнмост. Лагерният под
ход към международните про 
блеми е в криза. Движени
ето на необвързване се афир 
мира като все по-значителен 
фактор в международните

на тазиусавършенствуване 
концепция ще даде нови ре- 
зултатк. Маневрите „Свобо-

ридори. В тшта му покГзахГоще нещо" Нашите
наРобщонаро д*н ат а' еТ“
въоръжек народ и свободни бр строптел-

Тб^ГСл“т-ла°-Ана ство н братството и единст- 
„агресора" бе все по слаб »отш ^ ^ и още повече 
Пътищатаи^другите> му съоб повдигнахр а ни в соб-

все по отвените сили. Те са и под
тик за нови усилия в изгра
ждането и отбраната иа на
шата самоуправителна соци
алистическа страна.

(От 1 стр.)
ха и го принуждаваха да на- 

сако през тесни ко-стъпва

За разоръжаването

Трудно е да се говори за 
разоръжаването докато оръ
жието има думата.

Войната в Индокитай до
несе големи страдания на те
зи народи, но остана живо 
доказателство голямата пети 
на, че борбата, за независи-

световния

щения
Никъде няма фронтова ли
ния. Всяка къща, всяки гръм, 
всеки хълм бълве огън. ,»Аг- 
ресор?” и техниката му има 
все по-малко простор. „Чер
вената.” армия 
ния нарбд го унищожават 

всяка крачка. Силите му 
се топят. Помощ все побав-

тнте
организация 
достатъчни, ни пълни.

и въоръже-

Към 30-годишнината от въстаниетона

но пристига...
„Агресора” е спрен и уни 

щожението му е неминовно. ^
Маневрите показаха недву , 

смислено, че концепцията за 
общонародна отбрана в съв ( 
ремените условия е гаран- ( 
ция, че свободата може да I 
се брани и срещу най-силния < 
агресор. По — нататъшното 1

Отношенията между ЮКП и 

Коминтерна 1941 низационната сила на ЮКП 
и СКОЮ, както и за други 
нейни похвати. „Без оглед 
на това, че Югославия е раз 
делена, пишеше другаря Ти 
то в споменатата телеграма, и 
че са създадени нови грани
ци, Комунистическата пар
тия в Югославия остана един 
на и Централния 
ръководи 
във всички области в окупи 
раната страна, поддържа ре 
довни връзки с тези обла
сти.

за съгласуване дейността на 
Югославската комунистиче
ска партия със световните, 
на първо място, съседните 
напредничави работнически 
движения.

Първото обширно известие 
на ЮКП, което през София 
пристагна в Москва датира 
още от юни 1941 година. В 
него Коминтерна бе осведо
мена подробно за положени 
ето в Югославия, 
след априлската война и не
посредствено след окупация 
та на нашата страна от стра
на на фашистките завоевате 
ли. Посочени бяха причини
те ,които доведоха до свет- 
ковичния разгром на Юго
славия, за дейността на пета 
колона, както и за предател 
ската роля на господствува- 
щата буржоазия и държани
ето на отделни буржоазни 
партии. В доклада си ЦК иа 
ЮКП запознава Коминтер- 
на за политическата и орга-

БРАТСТВО 
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В ОФР 

ЮГОСЛАВИЯ
Излнм всеки петък 

Тр«кд| редакционна колегия 
Директор,

I я отговорен редактор 
АСЕН ЛАЗАРОВ

комитет 
безпрепятствено

Доказателство за това е 
вещанието на ръководни дру 
гари мисли се на Майското 
съвещание на ЦК на ЮКП 
проведено в Загреб в нача
лото на май през 1941) от 
Сърбия, Черна гора, Хърват
ско, Словения, Войводина, 
Босна и Херцеговина. По те 
хнически причини не можа
ха да дойдат другарите от 
Македония и Далмация”. Въз 
основа на този доклад Комин 
терна можеше да получи яс
на картина за политическо
то положение в страната 

непосредстве-

станало

п
Велко
ВлаховичИздам „Братство" — Ниш 

От. Пауновия 72, телефон 
25-444 И 25-480.

Тази връзка бе осъществе
на по нелегалната радиоста 
нция в Загреб и съветското 
посолство в София, а ползва 
ше се, на първо място, 
размяна на получения опит 
в борбата срещу общия — 
фашисткия агресор, както и

В периода на подготовки
те и в начачлото на въоръ
женото въстание на югослав 
ските народи Централния ко 
митет на ЮКП постоянно, по 
ддържаше връзки с Коми
нтерна, чието седалище тога 
ва се намираше в Москва.

Годишен абонамент 25 .а по
лугодишен 12,50 н. динара
Тк. сметна 525-3-75 Служба 

доуипиево книговодство 
Нлр. блажа Ниш

за
Птоица „Вун Клрадшп“

О». Пйдаяжчд 72 — Ниш
станало
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Пред втората фшз> иа кднстжтуцио—ите Към Деня и» артилериятапромени
МОДЕРНАТА ТЕХНИКА И УМЕНИЕТО-ЗАЛОГ 

ЗА УСПЕШНА ОТБРАНАПРОМЕНИТЕ В КОМУНАТА 

В ЦЕНТЪРА НА ВНИМАНИЕТО
АРТИЛЕРИСТИТЕ в ЮНА 

тази година ще чествуват 30- 
годишнината от основаването 
си. Раждането и развитието 
на артилерията има специ
фичен характер, какъвто има 
и нашата народоосвободите действуваше първата парти
дна борба. Тя — артилерия- рея с топове от 75 мм, пле
та — се развиваше в борба- пени от неприятеля в борби 
та, без подготвени кадри и те край Чачак. В тази ак- 
материална база. В такива ция действувайки на аеро- 
трудни обстоятелства, кога- гарата —бяха повредени два 
то оръдията, съоръженията самолета и аерогарата. В 
и всяка граната трябваше на действията голяма помощ им 
сила да се отнемат от непрн 
ятеля, създаването на арти
лерията беше много по-труд 
но от създаването на пехо
тата, но то изискваше и пе
хота на високо равнище. То 
ва можеше да стане само в 
армия с високи морални ка 
чества, високо борческо съз

танковете. В тази битка за 
първи път нашата артиле
рия взе участие във фронт 
в равнина, през окопи. И на 
останалите бойни полета дей 
ствията на артилерията бе
ше от голямо значение, 
действията на артилерията 
траен спомен на бойците са 
край Мосгар, Бихач, Риека, 
Клани, в боевете за Триест

от няколко десетки метра, 
занска артилерийска бата- 
В състава на чачанския пар 
тизански отряд в борбите за 
освобождението на Кралево 
на 7 октомври 1941 године

Комуната е изходен пункт 
в развитието на нашите ця
лостни социалистически са- 
моуправителни отношения. 
Това бе констатация на Ед- 
вард Кардел, която той из
каза на съвещанието по об
щественото договаряне в ко
муната състояло се неотдав
на. в Осиек. С това члена на 
Изпълнителното бюро на Пре 
дседателството на СЮК кате 
горично заяви, че успешното 
функциониране на цялост
ната система по договаряне 
то на обществените субекти 
до републиките и федераци 
ята зависи от самоуправите 
лната сила на договарянето 
в комуната.

Защото тъкмо днес се на
бляга върху общественото до 
говаряне в комуната? Този 
въпрос търси отговор по мно 
го причини. Първата, и най- 
важната, се състои в това 
чрез самоуправителен дого
вор в обшината да съберат 
повече общи средства на 
трудовите организации и гр
ажданите с цел да се финан
сират взаимни потреби и ин 
тереси. Тези нужди се проя 
вяват в съвместните интере
си за финансиране на общи 
ствения стандарт, социална
та, здравната и детска за
щита, образованието и подо 
бни области, които днес в 
комуната все още нямат до
статъчно здрава матеоиална 
основа. Другата причина е 
такава концентрация на сре 
дства да се постигне със ,.са 
мосправптелен” метод, за
щото бюджетното финанси
ране от общинските каси, ко 
ито все още не са пълни, о- 
чевидно не даде по-видни ре 
зултати.

*В Осиек, (където се състоя 
първото югославско съвеща
ние по общественото догова 
ряне в комуната), всеки за
ет, въз основа па самоуппа- 
вителен договор, внася 800 
стари динара на месеца във 
фонда за детска защита. То
ва практически значи, че за 
една година ще се наберат 
към четири милиарда стари 
динара за изграждане на де 
тски градини и

кти. В Осиек казват, че то
ва за един зает е хчалка кра
чка, обаче много голяма за 
всички заедно. Зеница на 
подобен начин вече три го
дини обзпечава на заетите 
че няма да останат без ра
бота и тогава там никой не 
е уволнен. В такива дого
вори преобладава взаимна 
солидарност. Тъкмо това е 
и същината на иска да се 
ускорява обществения дого
вор в комуната.

Очаква се, също така, чс 
договарянето в комуната да 
получи и своя политическа 
целесъобразност, особено ко 
гато то допринася към пре
възмогването и намаляване
то на социалните разлики в 
нашето общество. Сега, име
нно, стана ясно, че борбата 
против социалните разлики 
не може да се води са.мо 
чрез държавна принуда, въп 
реки нуждата и по-нататък 
със закона да се определят 
някои мероприятия.

Основата на споразумение 
то за финансиране на общи
те потреби и солидарно по- 
магане на работниците, с ма 
лки заплати, на пенсионери 
те и бедните, трябва да нре 
дставлява самооблагането ко 
ето ще изисква известно об 
ременяване на получаващи
те по-големи заплати. Граж
даните и днес установяват 
редица самооблагания, ма
кар че нищо не с променено 
в данъчната система за на
сърчаване на издржката на 
разни комунални мероприя
тия посредством самооблага 
нето. Затова се вярва, че пре 
дстоящата реформа на 
нъчната система ще държи 
сметка данъкът на гражда
нина да бъде по-малък за да 
може да отделя доброволно 
повече средства.

Новите мероприятия тряб
ва да смекчат социалните 
разлики да осигурят стабил 
ност на работните места и 
по-ускорено 
на общите интереси на пасе 
лението.

В

и тн.
Както вече казахме, бой

ните полета бяха единстве
ната школа на кадри. След 
войната тези кадри получи
ха нови знания в новите учи 
лища. Тези кадри продължи 
ха делото на своите предше 
ственици ог партизанските 
батареи и другите бойци — 
артилеристи от войната. 
Днес артилерията на ЮНА 
има високо образовани кад
ри, завършили различни у- 

Те са способни и

оказа и пехотата.
Тази дата се чествува ка

то Ден на артилерията в 
ЮНА. От тези дни действия 
та на артилерията, нейния 
боен път, водят от борба в 
борба, във все по-жестоки 
сражения с неприятеля.

През 1942 година заедно с

чилшца. 
успешно командват нашите 
части, обучавайки младите 
кадри да ръкуват с най-съ- 
вършени артилерийски оръ
дия, ракети, инструменти и 
др. военни оръдия.

В модернизирането на на
шата армия бяха предприе
ти сериозни усилия още от 
началото на мирновременно 
то и развитие. Така само ня 
колко години след свършва
нето на войната ние произве 
дохме първото наше артиле
рийско оръдие. След това на 
шите трудещи се произведо
ха нови гаубици, минохвър
гачки, ракети, противвъзду- 
шни топове, електрически 
уреди и др. инструменти 
без които съвременната ар
тилерия е немислима. Усъ- 
вършенствувано е и произ
водството на муниции, а с 
това — и ефикасното дейст- 
вуване на артилерията.

Силата и ефикасността на 
съвременната артилерия са 
в нейната способност успеш 
но да води противтанкова 
борба и протнввъздушна от
брана на малка и средна ви 
сочина. У нас в това отно-

На позиция
да-

нание, патриотизъм и герой 
ство, каквито притежаваха 
само нашите бойци.

Още в първите дни на въо 
ръжената борба против оку 
патора от неприятеля се взи 

насила оръдията. В пар

вой-развитието на нашите 
ски, бързо се развиваше и 
артилерията. Пленените при- 
Прийедор в началото на 1942 
год. дадоха възможност да 
се сформира батарея от гау 
бици, която се прослави в 
борбите в този край. По-къс 
но бе форхмирана още една 
батарея. При нападението на 
Бихач, Яйце, Ливно, Дувно 
и други места, успешно дей 
ствуваха артилерийските ди 
визиоии. По това време в 
Хърватско бяха сформирани 
няколко батареи. Отделно зпа 

ването на

маха
тизанските отряди навред из 
страната действуваха парти
зански топове, които често 
стреляха с единствената 
граната. Безчет са примери
те на 1^ройство на артилери 
стите в стрелба на бункери 
и други неприятелски воен
ни укрепления на разстояния

шение е направено много. 
Въведено е въоръжение от 
повече съвременни против- 
танкови топове и ракети, ко 
ито с успех могат да се бор
ят срещу най-съвремннп таи 
кове и други въздушни сили. 
Увеличена е ефикасността 
с въвеждането на нови типо 
ве муннци.. Всичко това со
чи, че нашата артилерия е 
съврехченен род войска.

В тази юбилейна година

си
осъществяване

М. М.подобни обе действув 
на В

чение има^_,^*-*-*-*. - - - - ърховния 
щаб през четвъртата непри
ятелска офанзива и битката 

Неретва. По това време 
в състава па четвърти кор
пус бе формиран и първия 
моторизиран дивизион 
бици, планинския дивизион, 
а в Славония полския диви-

днвизнона
завоеватели, а не за социа
листическа революция" От 
посочената телеграма 
се вижда, чс Компнтерна па 
първо място в борбата на 
поробените народи е вижда
ла като борба за подкрепа н 
помощ на Съветския съюз, а 

считала тази борба ка-

тформа за въоръжено въста
ние, която изгради ЮКП, не 
йната политическа ориента- 
ция, широта и .масовост, Ко 
минтерна имаше известна до 
за резерви, за което наи-доб-
ре свидетелствува нейнага ю 
леграма, отправена до 
на ЮКП па 22 юни 1941

нападението на «ра
на Съвет-

на Юго-но след окупацията 
славия. Въз основа на части
чно запазена документация, 

може да се установи

ясно на
във всички части са отчете
ни .големи успехи в обучени 
ето и възпитанието и издига 
нето иа боевата 
на нашите войници. Артиле
ристите знаят, че от умелото 
ръкувано с оръдията и дру
гите средства зависи успеш
ното изпълняване на боеви
те задачи в борбата, когато 
често пъти, решават минути 
те. Затова усилено се рабо
ти върху издигането и укре
пването на военните колек
тиви като залог на всички 
успехи.

трудно
как ЦК на ЮКП е осведо- 

Коминтерна за подго- 
въс

гау-

мявал
товките за въоръженото

ЮКП обаче настоява 
се може по-кон-

готовностЦК зиои.
С капитулираието па Ита

лия бяха пленени много ар
тилерийски оръдия и боепри 
паси, което по-късио бе из- 
плозвано за запасяваме 
артилерийските части н фор 

нови части. Бя-

ие е
то движение за национално 
освобождение на поробените 
народи. Тя е била против ста 
новището ма ЮКП още в иа 
чалото иа въстанието на се 
постави въпроса за борба за 
обществено преобразование, 
г.е., с борбата за национално 
освобождение да се разреша 
ват и ония проблеми, конто 
по-късно биха довели до об
ществени промени в страма-

втание.
ше колкото 
кретно и по-убедително да 
представи новонастъпилото 
политическо положение в ст 
раната, а особено да изнесе 
колкото се хможе по-подробни 
сведения за организационно 
гкмитическото положение в 

влияние

деня иа
шистка Германия 
ския съюз.

„Вероломното ГГГР не 
на Германия срещу ССС1 не 
е само удар, насочен срещу
социалистическите страни,
но и против свободата и не
зависимостта иа всички на- 
поли. Отбраната на ии «- 
същевременно и отбрана на 
народите, които Германия е 
окупирала. На югославските 
народи е дадена възможно
ст да ризвият всестранна ос 
вободителиа борба срещу^нс

нашествие на

мирането на 
ха създадени нови дивизио
ни в Словения и първата ар 
тилерийска бригада в наша 
та армия.

Едновременно с формира
нето на частите се създава
ха и артилерийските кадри. 
Тяхното обучение ставаше в 

на позициите,

партията, нейното 
върху работническата 
обществените и други напр1 
дничави организации. Коми- 
нтерна получи от тезиизв - 
стия убеждение, че кдки 
израствала в най-силна 
волюцйонна сила на калка
ните Н затова през май I**» 
голина поиска от Централ
ния комитет на ЮКП да да- 

помощ в съ.у-

класа,

та.
„Решението на ЦК на 

ЮКП за организирането на 
широко народно въстание 
през юли 1941 пише в споме
ните си Велко Влахович, то-юкп

ре- борбата,
огъня на борбата. Така 
каляваха, често плащайки с 
животите си своето обуче
ние.

в Подполковник
Никола Матиевичсе

димоТе ^'предприемат 
всички мерки, за да се под
помогне борбата ма съветски 
те народи. Необходимо е да 
се развива движението пол 
лозунга за създаване на еди 

национален фроиг за Оо 
немските и ита- 

пълчища

гава представител на 
в Компнтерна посрещна по 
литическа опозиция в Коми 
нтерна. Присъствувах на Бал 
канския секретариат, когато 
участници в това заседание 
предричаха неуспех па въо
ръженото въстание в нашата 
страна..

В 1944 година почти вся
ка дивизия разполагаше с 
дивизион за подкрепа. В бо
евете за Книн артилерията 
действуваше много силно и 
с това подпомагаше да се 
създадат условия за успеш
но нападение па пехотата к

де всестранна 
даването и укрепването * 
Комунистически партии»
Албания, Австрия и 
и да помогне на Българска
та работническа партия (ко
мунисти) в борбата срещу 
иенародния и профашисгки 
режим на Богдан Филов 
цар Борис.

Според политическата

пей
рба срешу 
лиаиски фашистки 
Имайте предвид, 
стоящия етап
нобождемие •

че в па
се касае за ос 

от фашистките
Боголюб Илиев 

(Следва)
пл а
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От сесията на ОС
■Несъщес! вени въпроси 

на преден план
чс с функцията искам до 

върху отборниците п(От 1 стр.)
Председателят 

ката скупщина, 
па заяви, че за въпросната 

не две, а

на Общнио 
от своя стра

влияя
техните разисквания, ще на- 

сесията докато нспусна
завърши дискусията по моя 
въпрос".

Томислав Гаков каза прел 
отборниците че -ще 

.пред отборниците по-обшнр- 
този/въпрос бъде 

в дневния ред н че 
изнесе всички задкулнс- 

знае.

улица съществуват 
три различни версии.

говориЕдни нелогачност — ражда 
друга по когато 

внесенВярна на своята дългогоди 
шна практика, която, мимо- 
ходом да кажем, не се при
лага никъде в нашата стра
на, Общинската скупщина 
обявява формален конкурс. 
Именно, както обясни пред 

на Общинската

ще
ни работи за конто 
Той каза също така, че реше 

съвета по общест*ппето па 
поп план н финапспи показва 
пай-спетлите начала пп Ко- 
ституцнята па СФРЮ. Боря 
се за своето право п според 
конкурса този плац принад
лежи па мен”.

Отборниците заеха стано
вище, че специалисти от За
вода за градоустройство от 
Ниш или Пирот, трябва да 
устиовят да ли на тази ули
ца може да се формира стро 
нтелеи плац или не ч едвам 
след това.Общинската скуп 
щипа може да вземе съотве
тно решение.

Да кажем накрая, че обя
вен конкурс, в никакъв слу
чай ис може да бъде фор
малност. Тази формалност

седателят 
скупщина, п досега конкур
сите са били само формал- 
мост, защото предварително 

знаело кое лице с склю 
със собствени 

плацове и кое ще

Спомени на Вукович и ■ 
Станкович за формирането 

на бригадата

се е
чило договор
ците на 
го получи. „И на днешното 
заседание, каза той, Общин
ската скупщина изземва 01 
собствениците парнели, 
предварително зная, кои 
е купил”.

Обаче, за изненада 
щинската скупщина, в този 
конкурс участвува и гимна
зиалният учител Томислав 
Гаков като предлага за кому 

разходи 35 динара за 
Илия Петров 

минимално опреде-

н аз
ш

на Об-

С личния си пример да дей
ствуват възпитателно върху 
подрастващите 
Те знаят какво значи война 
и решително да се борят сре 

нейните подпалвачи.
* В. Г.

младите поколения. Да пре
насят духа на братството и 
единството, което се коваше 
още в дните на борбата. Да 
се борят срещу всички ония, 
които се опитват да разби
ват братството и единството.

На вечерята организирана 
в чест па тържествата 
бригадата, разговаряхме с 
коменданта н комисаря й.

на поколения.взима жертви.нални 
1 м2, докато е заела„Услуга” незаконно 

бившата квартира на д-р Ни 
кола Цветков

предлага 
лената в конкурса начална 
сума от 7,8 динара.

В духа на конкурса пре
димство има онова лице, ко
ето предлага 
ма. На заселението на съве- 

стопанство и финанси 
се вземе незаконно решение, 
което предствлява удар сре
щу институцията на конкур
са*. Обаче съвета по,общест
вен план и финанси, вместо 
да следи словото и духа на 
конкурса, следи устновената 
практика в Димитровград 
— да се даде плац на онова 
лице, което вече е сключило 
договор и заплатило на соб 

■ ственика на плаца. С една 
съвета по обществен

— В какво се състои спе
цифичността във формира
нето на бригадата и нейно
то участие в освобождение 
то на страната?

— Бригадата бс формира 
на на освободена територия 
— каза Вукович. С отнето 
от неприятеля оръжие бой
ците се въоръжаваха. Ръко
водните кадри се „школува 
ха” в течение на боевете от 
редовете на бригадата. Със
тавът на бригадата беше: 
предимно българи. Това не
що е специфично. Бойците 
от бригадата проявиха неби
вал героизъм в боевете на 
Дрипа п Босут.

За незаконно заетата квар 
по-голяма су- тира на Здравния дом от ст

рана на „Услуга” също писа 
хме в миналия брой. Отбор- 
нпцнте бяха запознати с ис
кането на Здравния дом ква 
ртирата да им бъде върната, 
защото в противен случай 
не могат да приемат на ра
бота лекар за когото вече е 
обявен конкурс. Представи
телите на „Услуга” признаха 
пред отборниците, че техни
те органи на управление са 
постъпили неправилно, но 
че не са имали друг избор, 
защото техен специалист 
щял да напусне предприяти
ето, доколкото ие му се обе 
зпечи квартира. Но същевре 
.менно те доказваха, че въп- 
длежи па Здравния лом, а 
росната квартира не прина- 
лично на д-р Никола Цвет
ков и че по тези съображе
ния те като предприятие, ко 
ето стопанисва с всички об
ществени сгради, имат пра
во да настанят свой работ
ник. По искане на някои от- 
бориици секретарят на Об
щинската скупщина Тодор 
Филипов прочете решението 
издадено от страна па бив
шия Народен отбор в Дими 
тровград от 1962 година чи- 
ето съдържание е доста про
тиворечиво. В обоснование- 
то се казва, че квартирата е 
дадена на ползване на Здра 
вния дом, а в самото реше
ние че се дава на ползване 
на д-р Никола Цветков. Оба 
че отборниците се спряха 
върху съществото на въпро
са: законна ли е постъпката 
на „Услуга" или не. Секре
тарят на Общинската скуп
щина заяви, че е незаконна, 
но че по-нататъшната проце 
Аура трябва да върви по ка 
пален ред. В момента, каза 
той. компетентните служби 
на ОС, не могат да предпри-

Първите задочни 

икономисти
та по

По инициатива на работ
ническия университет при 
центра за култура в Димит
ровград икономическо учи
лище од Белград откри от
деление за задочно школу
ване. Университетът обеспе- 
шI помещения и необходими 
помагала, а преподаватели 
бяха специалисти от Димит
ровград.

Училището посещаваха 
над 30 кандидати, предимно 
заети. Школуването трая три 
години. Изпитите от 1-ва и 
Н-ра година кандидатите 
држаха в Димитровград а 
111-та година в Белград.

Болшинството од канднда 
тате схванаха сериозно свои 
те задължения и в определе 
ния срок дипломираха. За 
задочен ученик това е из
вънреден успех. Комисията 
од белградското средно еко- 
номическо училище остана 
много доволна од знанията 
на димитровградчани. Канди

датите оправдаха спечелено
то реноме. Всичките 12 ду
ши взеха изпитите с успех. 
Изпитите се проведоха на 27 
и 29-ти септември, а темата 
беше развитие на стопанст
вото в Димитровград.

Мнението на комисията е, 
че кандидатите од Димит
ровград са едни од най-доб
рите в досегашните поколе
ния.

дума,
план и финансии се старае да 
бъде хуманен — да не про
паднат парите, които Илия 
Петров е вече дал на собст 
веника. Значи, след първата 
грешка около неизясненото 
положение да ли на тази ули 
ца може да се формира ст
роителна площ или не, се 
ражда втора, която нрави 
съвета по обществен план и 
финансци.

Председателят на Общин
ската скупщина използва 
правото си и не внася пред
ложението на съвета в днев

— Какво най-много ви нм-
пресиоиира при настоящата 

скитесреща с Димитровград 
бойци, след 27 години?

— Първото ми идване в 
Димитровград — каза Вуко
вич - имаше съвсем друг хара 
ктер. От тогавашния Цари
брод до днешния Димитров
град има огромни промени. 
Днешния Димитровград е 
градна млада промишленост, 
числото на заетите е дости
гнало импозатна цифра... 
Бойците преживяват същите 
чувства, които преживяваха 
преди 27 години, а това ме 
радва.

— Каква беше ролята на 
отряда „Момчил войвода”? 
— попитахме политическия 
комисар Драголюб Стаико- 
вич.

Първите матуранти од сре 
дно икономическото учили
ще са: Бранко Пейчев и Бо
гдан Стоянов од Свобода, 
Иван Костов и Младен Па
влов од ИГП. Петар Бойчев 
и Цветан Илиев од Циле, 
Иван Найденов и Милорад 
од Тргокооп, Никола Стаио- 
ев и Витомир Маноилов от 
„Градня”, Асен Денчев от 
секретарията за вътрешни 
работи и Арса Гигов от Бал 
кан.

ния ред на сесията все до- 
като нещата не се уясият 
докрай.

Отборниците изслушаха и 
двамата заинтересовани за 
този плац.

Илия Петров заяви, че е 
сключил договор със собст
веника на въпросния плац 
след като съответната служ 
ба при ОС му казала, че не 
съществуват никакви препя 
тствия да го купи и да строи 
жилищна сграда. Той каза 
също така, че в процедурата 
е общувал изключително със 
компетентната служба на 
ОС, че с нищо не е .злоупо
требил функцията на прелее 
Дател на ОК на ССРН, че 
като функционер не е искал 
да ползва правото си преди 
няколко години да получи 
плац от обществена собстве 
ност и че в края на краища 
та функцията не го ' Лишава 
от правото да участвува : в 
конкурса за получаване. на 
плац. „За да не се помисли,

В. Г.

15.000 ГРАЖДАНИ НА СРЕЩАТА В 

ДИМИТРОВГРАД— Бойците от отряда издн 
гиаха политическото съзна
ние у народа и спечелиха до 
верието му. Народът им по
магаше. Той знаеше, че пар
тизаните се борят за свобо
дата, за по-добър живот, за 
социалистически строй.

Голяма беше подкрепата 
на народа.

— Какво бихте поръчнли 
на бойците занапред?

—■ Днес и занапред тб би 
трябвало да пренасят своя 
опит и военни традиции на

Тазгодишната среща на 
граничното население от Бъ 
лгария и Югославия в Дими 
тровград имаше по-масов ха 
рактер отколкото миналата 
година. Според преценка на 
граничните органи само от 
НР България на. срещата са 
присъствувалн около 12.000 
души.

Богато .уредените щандове 
с разнообразни стоки от тър 
говските предприятия от Пи 
рот и Димитровград допри

несоха стокооборота да бъде 
по-голям в сравнение с ми
налата година.

Добре организираните го- 
стилничарски услуги, особе
но услугите в новия хотел, 
хубавото време, организира 
пата културно-художествена 
програма с участието на 
„Оро” и самодейците от Ди
митровград, допринесоха от 
своя страна срещата да при- 
мине в хубаво настроение.

емат нищо защото настане
ният работник от „Услуга” 
е в отпуск по болест. Така 
и този въпрос остана да бъ: 
де решем допълнително в 
съгласие със законопредпи- 
санията.

Д. Йотов
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Добри инициативи в Любатски район По хълмовете на Весна кобила

ИМА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ
Защо веднага не е подписан договор? —— Усърдни 

планински ръцеНаселението от селищата жа. Тези задачи радущо е 
на любатския район е жиз- приела да завърши врщщко-

които имахме с множество гнат акцията
хора от няколко селища. финансиране
Мнозина са готови да плат- За тази цел е бил сключен 
ят и по 500.000 стари динара писмен договор, обаче пред- 
при положение ако има ре
ални надежди да се получи 
ток.

успее в работата. Защото то 
ва е най-изгодния момент, ко 
йто се удава на селищата от 
тоя район със сравнително 
малки средства да се елек
трифицират. Именно, дале- 
копровол\ат в мината е са
мо иа два километра от Му- 
сул, а на четири от центъра 
на Г. Любата.

ч Но и покрай съществува
щия застой и известната раз 
деленост, комитетът по еле
ктрификация не престава да 
действува. С писмено склю
чени договори той е успял

с кредитово Високите склонове на Вес
на кобила, обраснали с бу
кови гори, скриват десетте 
плочки махали и техните 
осемдесет семейства. Тук ост 
рите ръбове на гордата пла
нина наведнаж започват ле
ко да се спускат и образуват 
малки, но равни котловин- 
ки, приличащи на плочи. Мо 
же би поради това е създа
дено и името иа Плоча.

Много пътеки водят към 
това високо планинско село. 
Но добри пътища няма.

Тези пътеки почти половин 
година са покрити с изгни- 
ла но ухаеща букова шума, 
а другата половина с дебел, 
сняг, върху чиято белота се 
кръстосват стъпки на сърни, 
лисици, зайци и по някой 
осамотен и гладен вълк.

И сега вече пожълтялите 
букови лист-з покриват тес
ните пътеки, които всяка су
трин осъмват обелени със 
сипкава и блестяща под слън 
чевите лъчи слана.

Но преди няколко дни на
тежалите тъмни облаци, ко
ито за миг били прекрили 
синьото небе тук сипали сняг 
като из кош и безпощадно 
покривали неожънатото жи
то, ожънатите, но неприбра
ни снопи, откосите с млада
та и пряспа отава. Овцете 
бързо слизали от ридшцата, 
тревожно блеели и сами се 
прибирали в кошарите. Пла
нинската трева останала тоя 
път много рамо покрита със 
сняг.

Сега тук времето е хубаво, 
но това ще потрае кратко.

В едно и също време обкръ 
жаващата селото природа е 
и очароваващо привлека
телна и негостоприемна.

Плочни са силни плашш-

Прибират се не само с пор- 
тофейли добре набити с па
ри, но и с много научено и 
видено...

И тук между букаците и 
нарастващите от другата 
страна ароматични арийии 
те уреждат домовете си та
ка, както това правят хора
та по градовете. Такива град 
ски къщи тук те строят за 
себб сй. А такава е почти вся 
ка втора новопостроена. Но
ви са и водопроводите, с ко
ито само още две къщи в 
цялото село не са въвели 
вода!

Да изтъкнем, че стари къ
щи няма тук. Във. всяка но
ва се слагат всички токови 
инсталации. Дори и круш
ки. Плочани като че ли про
вокират или може би се гот 
вят в един удобен момент да 
доведат ток. Това е тяхно 
непоколебимо желание, но и 
необходимост. И те са гото
ви да го заплащат.

Захари Миленков всеки мо 
мент е готов да плати ми
лион и половина стари ди
нара само ако би бил сигу
рен, че вместо димяща пет- 
ролейка . ще има блестяща 
крушка. Подобно е и с оста
налите.

Плочани са твърде много 
грижливи. И те не са само 
специалисти по строителст
во, но и за още много други 
занаяти. Разбира се, тях не 
ги практикуват, освен, че ги 
ползват за собствени потре
би. Например, Драган, кого
то в селото наричат „чудо
творец“ няма занаят, който 
неговите усрдни ръце да не 
познават. Неговият дом е съ
ществено уютен кът, както и 
домовете на множество пло- 
чани.

седателя на местната общно 
ст в Горна Любата 
кал да го подпише цяли три 
месеци.

Така се и стигнало в за
къснение и драгоценно губе 
не на време. Защото до сега

не е ис-
Това желание не е ново. 

То е още отдавна присъщо 
на хората от тоя район, чи- 
ето материално състояние е 
на завидно добро равнище. 
Именно, става въпрос за до 
бри строителни' работници, 
които успяват всяка година 
да заработят значителни сре 
дства.

Отпреди няколко месеца 
електрификацията е главна 
и най-актуална тема в тоя 
район. И всички с нетърпе
ние очакват дали ще се ус
пее тази благородна акция.

Тръгнахме по следите. По
точно, имахме за цел да уз
наем докъде се е стигнало 
с подготовките за електри
фикацията, за която оше пре 
ди няколко месеца общест
вено-политическите органи
зации на района са взели ре 
шение да се организира на
селението. За целта е бил с- 
формиран и комитет по еле 

. ктрификация.
Стоичко Андонов, предсе

дател на тоя комитет ни ос
ведоми, че са на лице всич
ки реални възможности та
зи значителна акция успе
шно да се реализира. Наис
тина, заяви той, в момента 
се е стигнало до извесен за
стой като резултат на изве
стен скептицизъм и недове
рие, но това няма много да 
попречи.

Именно, след успешните 
преговори с минното пред
приятие „Трепча" да се 
мат 150 киловолти ток от 
мина „Благодат", отговорни
те от комитета по електри
фикация са се заложили да 
се изнамери 
предприятие, което да изра
боти елаборат, построи да
лекопровода и сетне се ста
рае за електрическата мре-

- ‘.'Ш

Г. Любата

от 110 семейства от Г. Люба 
Мусул да събере над 5 

По-
е вече трябвало проектът да 
бъде готов, а до края на та
зи година били са на лице 
всички възможност поне до 
центровете 
Мусул да се доведе тока.

През това време обаче в- 
место да се стигне до заля
гане възможно всички 
се мобилизират и включат в 
акцията, някои неотговорно 
и тенденциозно 
да пускат слухове, че елект
рификацията няма да успее, 
че от Босилеград безплатно 
ще бъде докаран далекопро

та и
милиона стари динара, 
точно за начало всяко семей
ство, което иска да се вклю 
чи в акцията по електрифи
кация е длъжно да внесе 
50.000 стари динара. Остана
лите средства ще се събират 
етапно, а според темпа на 
изграждането на далекопро 
вода и електрическата мре
жа. Също така според про
грамата на комитета и дале 
копровода ще се изработва 
етапно. Това значи, първо, 
от Мусул до Г. Любата, а по 
дир това ще подължи и до 
Долна Любата.

И покрай проявените недо 
разумения на тази акция с 
оптимизъм гледат преди вси 
чко отговорните в комитета 
по електрификация, които тр 
ябва ла бъдат главим носи
тели и организатори. Те оча 
к-ват, че проектът наскоро 
ще бъде готов, а до тогава 
ще се завърнат мнозинство
то „печалбари". Това пред
лага широки 
за обстойно организираме иа 

и по-ускорено

на Г. Любата и

да

започнали

взе-
вод и лр.

Това нещо подействувало 
върху разположението 
тусиазма на хората. Създаде 
на е в момента известно сму 
щение, което налага за още

съществуващите

ци.
Здрави и мъжествени. 
Грижливи и непоколеби-

и ен- Така модерният живот не
удържимо нахлува в това ху 
баво босилеградско село. На 
истина, тук няма шумни ма
шини и светлящи неони, но 
тече н се създава динамичен 
и в тази планинска тишина 
живот. Грижливите ръце на 
плочани се надпреварват не- 
само с времето, но и с при
родата, която е по някога 
тук тъй много жестока. За
щото само през лятото със 
зелените си предели спокой
но обраснали с трева и бу
каци, през които кръстосват 
бистри като сълза извори тя 
показва своята благодетел- 
пост.

ми.електрическо
Природната обстановка ги 

е научила да бъдат такива. 
Затова тук е всичко ново, ос 
вей небето, което проблясва 
или тъмнее над оредялнте 
букови върхари.

Плочани са известни май
стори — строители. Те вла
деят съвършено добре с тоя 
занаят. Затуй с месеци ме се 
виждат със семействата си. 
Прибират се, когато студа 
изцяло започне да вкочеия- 
сиа закоравелите мм ръце.

тази есен 
недоразумения да се према
хнат. Без това няма да се

Из дейност* не младежките организации
възможности

ЗА ПО-ГОЛЯМ ПОДЕМ В РАБОТАТА населението 
събиране па средства.

Ето защо инициативата, за 
с за всяка

за да се направят пол 
помощта иа кои- 

есенмия и 
обогатява-

Об- ходимо
на готовки, с

то да се използва 
зимния период за 
не на младежката дейност.

С нужно внимание предсе
дателството на младежката 
конференция се отнесе и к .м 
културно-забавния живот, ко 
йто не задоволява нуждите 
не само в селата, но и в Бо
силеград. Вт,в връзка с това 
бе раздвижена инициатива, 
иа която бе дадена единоду
шна подкрепа в Босилеград 
ла се сформира самодеен ко 
лектнв с повечето необходи
ми секции. Дотогава младе- 

клуб, който работи ог- 
една година ще се пре- 

забави.

Председателството на 
конференция която говорим 

похвала и нужно с да наме
ри подкрепа от всички.

щинската
Съюза на младежта 
леград на 
заседание разгледа редица 
важни въпроси, отнасящи се 
до дейността на младежките 

в комуната.

в Боси-
последиосвоето В. ВелиновВ. В.

Полезни младежки инициативиорганизации 
Един от тях бе как занапред 
да се засили и обогати оо-
ществено-политическата деи-

младежките активи.
във

СЪТРУДНИЧЕСТВО НА МЕЖДУ0БЩИНСК0 РАВНИЩЕ
щи иа самодейните общинс
ки колективи, изготвяне на' 
съвместни културио-забав! ш 
програми и лр.

Занапред по-голямо вни
мание ще сс задели и ма сът 
рудничеството в спортния 
живот, който в отделни об
щини, а специално в Боси- 
леградската, е изцяло паси- 
визиран.

Също така и динамиката . 
на обществено-политическия 
живот изисква потголямо съ
трудничество, обмена ма 
опит и лр.

Отделно внимание обаче 
заслужва договорът иа мла
дежките председатели в ид
ващата година да се отпочне 
с организиране па локални 
младежки трудови акции, с 
помощта ма конто ще могат

да се разрешават редица кру 
пии комунални въпроси воб 
щините. Става въпрос напри 
мер за изграждане на пъти
ща, които имат междуобщин 
екб значение, а няма се въз
можност по друг начин да 

Така

пост на
Обстойните разговори

показаха, че
Тези дни но инициатива 

. : Общинската младежка 
конференция в Босилеград се 
проведе събрание с няколко 
младежки председатели. В 
случая на тоя договор взеха 
участие председателите па 
общинските конференции иа 
СЮм от Враня, Сурлулица, 
Буяновец и Босилеград, как 
то и председателя на между- 
общинската конференция във 
Враня Столе Младеновци.

Целта иа събранието сби
ла да се установи по-широ
ко и разнообразно сътрудни
чество между младежта в 
общините в тоя дял ма Юж- 

Сърбия. По този повод бе 
направен договор, в който се 
предлага богато сътрудпичс- 

културио-забавния жн 
вот посредством чести сре-

навръзка с това 
за безделието на някои мла- винаголямадежки активи 
пада на ръководствата 
Взе се решение при такива 
организации да се извърн 
смяна па ръководствата и да 
се предприемат и ЛРУГИ мор 
ки. За начало такъв ще с слу 
чая с градския актив в - 
силеграл и с младежката ь 
ференция при гимназията.

Целеше се да сс изнамерят 
и изгодни форми за гто-орга- 
низирама и разнообразна Р 
бота на селските младежки 
активи. Изтъкна се, че на тях

необходима по-голяма
мла-

им.
жкия се построят по-скоро 

например е повдигната ини
циатива по такъв начин да 
се отпочне със строенето на 
пътя, който свръзва Босиле
град с Радовннца, Търгови
ще п Ристовац.

Много от

преди
Мсжлу другото в него. шесе 
гледа телевизия, четат

младежки

вестници ще
ПИЦГ-ПОИГ И ЛР-На заседанието ^прш

тези засегнати 
въпроси ще бъдат обсъдени 
отделно иа предстоящото за 
ссдание па междуобщипска- 
та младежка конференция, 
която наскоро ще се състои 
във Враня.

на"конференция 
ССРН за председател на срь 
Пскага младеж да бъде из
бода Пера Симич па място- 
то а досегашния председа- 

Мирослав Марко!Iич, кои
то минава па йона дължиост
в ЦК на СКС.

па

наим с 
помощ 
лежко 
мощ тр -
посредством срещи 
пия на селата. Това е

от общинското 
ръководство. Тази по 
гябва да се оказва и 

и посеще 
необ-

тел
В. В.ство в

В. В.
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Из деиностт* на Съюза на комунистите Димитровград получи нов хотел
Полезна форма на работа 2 300 000 

иятие „Бал- 
000 динара

да са изразходвани 
динара. Предирл 
кай" отпусна 600 
свои средства, а останалите 
бяха обезпечени с кредити 
от банката.

Най-сетне Димитровград 
получи нов хотел, за който 
вече отдавна се чувствува 
голяма нужда. Хотелът има 
54 легла, голям ресторант, 
хол и всички помещения и 
съоръжения, необходими на 
един такъв обект.

Предприятие „Балкан" на
време предприе мерки, така 
че и заетите в хотела са ква 
лифицирани работници, 
цените на храната и пи
тиетата са почти както и в 
другите заведения на това 
предприятие в града.

За изграждането на хоте-

Констатирапо с че, има и та
кива н комбината, които па 
всяка цена искат да докажат 
неоснователността па споме
натата интеграция. Комбина
тът ис разполага с достатъчно 
земеделски машини за навре 
мепиа обработка на имоти
те. Дисциплината и отговор
ността към работата в ком
бината не с добра. Много от 
тях са ползвали годишните

Изиамирайки пови форми 
в работата си ОК па СКС в 
Сурдулнца в последно време 
практикува съвместни засе

дания е първични организа
ции от трудовите организа
ции в стопанството. Такова 
заседание ОК на СКС про
вежда неотдавна е първична 
та организация при строител 
мото предприятие „Зидар“ от 
Сурдулнца.

На 1 октомври също така 
бе проведено съвместно за
седание па ОК с първичната 
организация па СК в Земе
делско-търговски и комбинат 
„Масурнца“ в Сурдулнца. 

След черта па секретари 
па първичната организация 
на СК за работата на органи 
зацнята в живо разискване 
бяха отправени остри кри
тики към първичната орга
низация пащото не провежда 
ла редовно свои заседания, 
въпреки мпогото проблеми 
които трябвало да се разре
шават. Така например носле 
дио заседание па оргаипзацп 
ята се очаквало преди 5 месе
ци. Членовете па СК в тази 
организация не плащат редо 
ино и членския сп внос. Има 
и такива конто по 2—3 годи
ни нс са плащали членски 
внос и още се водят в член
ство.

Земеделско-трудов! тя комб! I 
пат „Масурнца“ с образуван 
с интеграция на бившата зе
меделска кооперация „Масу- 
рнца", земеделската коопера 
цня от Властта и земеделско 
промишления 
„Власнна“. Неотдавнашното 
присъединение па ЗИК „Вла- 
сина" донесе и 44 милиона 
ст. динара загуби на новия 
комбинат. Тази сума той по
кри от фондовете си и кое
то разбира се отрицателно 
се отрази върху работата на 
новоформирания комбинат.

Хотелът бе тържествено 
отворен иа 27 септември в 
присъствието на представи
тели иа обществеио-полити- 

живот на Димитров-Няма храна за 
добитъка

ческия
град и съседните общини, ка 
кто и на представители иа 

ите партньори иа „Бал
кан", „Джервин" от Княже- 
вац ц иа пивоварната от Све 
тозарево.

а

делов
В много села в Босиле- 

градско градушка унищожи 
реколтата и съществува се
риозна опасност за добитъка 
през наближаващата зима 
Сенодобнвът също значител
но бе под нормално равни
ще и затова стопаните пред
лагат на коперацнпте доби
тъка в безценно.

Ако не се предприемат на 
временни мерки — да се 
осигури храна за добитъка 
— животновъдния фонд в 
комуната ще бъде чувствате 
лно намален. Засега коопе
рациите не са в състояние да 
набавят храна за добитъка 
на производителите. Въпрос 
е колко са в състояние да 
намерят по-изгоден пазар, за 
щото предлагането е голямо.

Р. К.

сп почивки през лятото кога 
то са заради сезонната ра
бота били твърде необходи
ми па трудовата организация 
Заради туй комбината е и в 
голямо закъснение с приби
рането на реколтата си, осо
бено на Власнна. Иа заседа
нието сс чуха и такива гла
сове че при преброяването 
са сс явявали фалити при ня
кои лица заети в Комбина
та. Надлежните органи са во 
дплп постъпка с цел да се 
накажат виновниците, обаче 
следствието е прекъсвано за
ради туй че ония които са 
трябвали да бъдат свидете
ли, или да дават някои да
нни са избягвали да напра-

Сливница

ТЕЛЕГРАФНАТА ЛИНИЯ 

СПИРА ТОКА
телеграфната мрежа. Това 
нещо бави пускането на то-

Малкото планиско село 
Сливница край Димитров
град с нетърпение очаква 
деня когато и в тридесетте 
му къщички ще светнат елек 
тричсски крушки. Подготов
ките за довеждане на тока 
са завършени отдавна. Оба
че сега линията не може ла 
мине, защото още не е разре 
шен въпроса с „преминава
нето" на далекопровода над

ка.
Сливничани губят търпе

ние’ и постоянно поставят въ
прос: кога най-сетне ще из
лезе комисия да одобри мре 
жата и пусне тока?

И наистина не трябва вече 
да се бави радостта на слив 
ничани.

вят това.
На края бс заключено 

основа па встъпителното сло 
во и разискванията водени на 
заседанието да

въз

ПОГАНОВО се съчинят 
конкретни заключения.

Учителите за ББ м. в. П. Ангелов
комбинатПреподавателите от осно

вното училище в Поганово 
внесоха за железопътната 
линия Белград—Бар 
от 1300 динара.

Не останаха назад и техни 
те ученици. Те внесоха 150 
динара, от които 50 динара 
подариха.

ТАЗИ ГОДИНАзаем

Власинско езеро без туристиП. Ангелов

Сурдулнца Тази година туристите се 
Дано догодина бъде по-до- 

то й твърде разочаровани 
от нзн91\'зйач.з хкинаяхониУд 
охох — хмздо шюбвмщуихи 

охдву оукП вж воУод тен е у 
в ремонт. Хотела трябваше 
ла бъде реновиран и оспосо 
бен ла приеме гости поне от 
средата иа сезоиа.За глоямо 
съжаление хотела с депандан 
са още не е оспособен за ра
бота, защото тия дни когато 
е трябвало реновирането ко 
лшспйски да се приеме ие е 
прието. Реновирането е 
ждало

По такъв начин през сезо
на е работил само малкия 
почивен

ско езеро. Обаче когато тръ
гнат да потърсят нещо да из 
пият, или да се нахранят ос
тават смутени и изненаденн 
че това немогат никъде да 
намерят, 
почивния дом на ВЕЦ „Вла- 
сина“ и нищо друго им не 
остава освен да се отбия в 
магазина на земеделско-тър
говския комбинат „Масурн
ца“’ на Водояжа и тук да си 
купят конзерви и др., обаче 
без хляб.

гостнлничарски о- 
бект на ВЕЦ „Власина“ край 
ВласинскотоЗакъсняла жътва езеро и една 
.малка кръчмица на Промая 
поместена в полусрутена къ- 
щурка. Тези обекти нито слу 
чайно не са били в състояние 
да задоволят нуждите на ту 
ристите дошли да си отпочи 
пат на Власина.

Бившито стопанство „Вла 
сина" от Сурдулнца произве 
жда хубави сортове кар
тофи и овес на „Тараия“. По
край това, отглеждаше се по 
изкуствен начин и трева.

Тази година „Власина“ се 
присъединила към земеделска 
та кооперация „Масурнца" от 
Сурдулнца и по този начин 
бе създаден земеделско-тър
говски комбинат „Масурн
ца“. Естествено, обработвае
мите площи на Власина, ко
ито бяха засети с овес и кар 
тофи, станаха притежание на 
новоформирания комбинат:

Овес е засят на около 42 
хектара площ. Земеделско- 
търговският комбинат не раз 
полагаше със земеделски ма 
шини и поради туй с жътва
та закъсня. Същата започна 
с един комбайн, който не е 
в добро състояние. Ако се 
вземе под внимание, наведе
ното положение и неотдавна 
шния сняг, който нанесе голя 
ма вреда на овеса, стои въ
прос да ли минималните ре
зултати, които се очакват 
ще покрият разноските око
ло водата, която похарчиха 
работниците, които събират 
реколтата, а за хляба и дру
гото и да не говорим. Изгле
жда, че за стопанисване с та
кава голяма повърхност през 
тази година «е са били под-

Сега не работи иготвени нито бившото стопа 
нство „Власина“, нито иово- 
формирания комбинат „Ма- 
сурица”. Крайният резултат 
тук е ясен — загуба в земе
делската трудова единица 
при комбината.

Нека случаят с овеса бъде 
урок на отговорните от ком 
бниата да навреме приберат 
картофите на „Тараия“ и не 
позволат загубата да се уве
личи.

Многи конто незнаят поло
жението, ‘ 11Л1Г мислят че Хо
тела е отпочнал с работа пол 
зва ти последните хубави дни

изве
строителното пред

приятие „РАД“ от Белград.
да си отпочннат на Власпн- М. В.

м. в.

Звонци

Рекордни добиви 
на картофи

Картофите в звоиски рай
он тази година родиха мно
го. Макар че лятото беше су 
шаво производителите 
имаха щастието картофите 
да изкарат добре. В Пресека 
например от 1 декар са по
лучени по 2 000 кг картофи. 
. Производителите в райо
на се интересуват дали земе
делската кооперация „Ерма" 
в Звонци ще върши изкупу
ване на картофи. Засега от
говор няма, но се очаква ко 
операцията да предприеме 
нещо да помогне на произ- 
водителе по-лесно да прода- 
дат* излишека от картофи.

$«> :

Й. Миланов Изглед от Власннско езеро
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ДИМИТРОВГРАД

ОГНИЩА НА НЕЛИКВИДНОСТТА 

СТОПАНСТВОТО
Тук крей нас

ЕЛАТЕ НИ ВИЖТЕ!В Да си послужим с думите на великия български 
писател и поет Иван Вазов, който на времето при
зоваваше господата да видят къде и как живее бъл 
гарския селянин, за да призовем със скромното жу 
рналистическо перо ония, които са забравили си
новния си дълг.

Да дойдат и да видят как изнемощелите им ба
щи и майки, забравени от всички, се движат с на
веден гръб по стълбищата на Общинския комитет, 
Общинската скупщина.

Димитровградското 
ство в първото полугодие на 
годината показва загрижва- 
щи тенденции.

Стопанството в общината, 
която е слабо развита — из" 
растна от 
от преди двадесет години. То 
беше принудено само 
създава материална база, ра 
зширявайки и оборудвай 
своите мощности. Точно то
ва, тази обективна необходи 
мост днес доведе стопанство 
то за кредити 
средства да дължи 39.806.000 
динара. От друга страна 
ката акумулативна 
ност на стопанството търси 
високо участие 
срочни кредити в редовната 
работа. Така на 30. 6. 
състоянието с краткосрочни 
те кредити изглежда така: 
33.456.000 динара. Но4 
край всичко това днес, така 
да се каже, целокупното сто 
панство е парализирано, за- 
щото са блокирани жиро-сме 
тките
38.948.292 динара. Това пред
ставлява три четвърти от при 
стигналите и неизвършени 
дългове. А и да не говорим 
за това какви са последстви 
ята от блокадата на жиро- 
сметките. В най-скоро време 
това може да доведе до се
риозни трудности по отноше 
ние изплащането на личните 
доходи, тъй като не могат да 
се ползват кредити за лични 
доходи и някои трудови ор
ганизации ще се намерят в* 
твърде незавидно положе
ние.

стопан лежи ми огнища на неликви- 
дност ,особено ония, които 
са последица от субективни 
слабости трябва 
нат сили да ги отстранят. 
След това не бива да се пра 
вят нови влагания, да се из
разходват в 
произведеното, с една дума 
да се работи по-икономично.

В условията

нало до такова рапидно из
менение на 
— л. д. — фондове.

Да анализираме следните 
отношения.

съотношението
да напрег-

Общият доход 
през първото полугодие на 
година в сравнение със съ
щия период миналата го 
дина се увеличил с 56 на 
сто, а материалните разходи 
са нараснали за 67 на сто. 
Обаче индиректните матерна 
лни разходи са се увелича 
вали много по-бързо, Така ос 
таналите материални разхо
ди с 78 иа сто, непроизвод
ствените услуги с 72 на сто, 
дневни, пътни и теренни ко 

със 77 на

занаятчийството
границите на как молят за парче хляб, 

за вехто облекло от Червения кръст. Да видят как 
старият им баща със сълзи на очи моли в Общин
ската скупщина да подари целия си имот за да по
лучава минимална социална компенсация. Моли, за 
щото коравите му от половинвековен 
ТРУА ръце, не могат вече да държат мотиката. А 
тези

да си

ки на предприе
мане на мерки от страна 
Съюзното правителство по 
този въпрос, особено трябва 
да се държи сметка в обла
стта на капиталовложенията 

да не се влага без покри
тие, защото дълговете 
досегашните кредити 
малки. Само в периода яну
ари — юни разходите по ве
че скючените договори са 
два пъти по-големн в сравне
ние от същия период от ми
налата година, а в структу
рата на разпределението на 
дохода участвуват с 12,55 на 
сто.Всяко по-нататъшно 
личение на тези дългове би 
представлявало абсурд 
стопанството в комуната.

Какво за стопанството зна-

на
непосилен

за основни корави ръце, са отгледали и Вас, самозабрави
ли се синове и дъщери!

За съжаление, никой не знае точната цифра на 
забравените бащи и майки. Но едно е сигурно. Те
хният брой от ден на ден се увеличава. Постоянна 
социална помощ получават 60 души от нашата мал
ка община — 44 от които са изнемощели старци 
от село. А колко още има такива в полите на Стара 
планина, Руй, Гребен, чиито синове в надпреврата 
за повишаване на жизнения си уровен най-спокой
но живеят в луксозни апартаменти и правят разход 
ки из вътрешността на страната с луксозни авто
мобили. Грижата е предоставена на скромната об
щинска каса, която не е в състояние да се бори с 
нарастващите социални проблеми.

Какво да кажем за ония 
които

ние 
способ- и от 

не са мандировачни 
сто и подобно.

Аналогно на това увеличе- 
разходи

на кратко-

т. г. ние индиректните 
не са повлияли върху пови
шение на икономичността, 
т.е. осъществяването на по-и по-
големи доходи, което ще ре
че, че тяхното изразходване 
било неоправдано и некон- 

' тролирано. Дори има явле- 
за ние обществените интереси

да се подчиняват на лични
те. Дали увеличението на 

чи изразходване в границите командировачните от 30,4 ми
на произведеното? Ясно е, лиона стари динара през пър
че личното потребление в вото шестмесечие миналата
общината е много далеч под на 60,3 милиона стари ди-
републиканското равнище нара тази година в полза на
(на полугодието средно лич- добро стопанисване, особе
ните доходи са били 796 ди- — на 60,3 милиона стари ди

. нара). Обаче в стремежа за но ако се има предвид, че
увеличение на личното пот- ползващите тези средства са
ребление в крак с повише- малцина хора
нието на жизнените разходи организации? Или ония, ко-
димитровградското стопан- ито би трябвало да се борят
ство започна да върши пре- за икономии, з& по-голяма
разпределение на дохода в ефективност в работата и
полза на личните доходи, а по-голяма организация на
за сметка на фондовете. Та- труда — именно те, а те най
ка съотношението лични до често са на отговорни пос-
ходи — фондове — 81:19 тове — са носители на лошо
(днес), а през януари-юни ми стопанисване,
налата година това съотно- Тези въпроси бяха на раз- 
шение гласеше — 71:29. Дали глеждане в съвета за стопа-
в такъв размер са нараства нство и на заседание на об
ли и общите доходи? В сто- щинската скупщина, обаче
панството е имало възмож- не им се обърна нужното
ност да се спестят 1.268.000 внимание, 
динара, ако не беше се стиг-

уве-
стойностна от синове отвъд границата, 

идват по нашия край и убеждават своите ба- 
ши майки да им завешаят имот като обещават 
удобен живот и безгрижна старост в София, Плов- • 
див, Плевен, Варна— На бърза ръка продават це
лия имот, с пот и кръв спечеленото скромно иму
щество и след три месеца връщат баща си и майка 
си до границата и ги натоварват на гърба на Об
щинската скупщина.

Какво да кажем и за ония, които сладкодумие 
обещават и продават имото на родителите си, стро
ят къщи по градовете и когато подредят живота си 
изгонват стария си баща на улицата. Той става со
циален случай, но без право на социална помощ, 
защото на хартия има кой да се грижи за него.

Бездушието вземе все по-широки размери. Един 
ствен изход е забравибите синовния си дълг от мо-

на трудовите

Могат ли трудовите орга
низации да намерят 
от положението, ако се има 
предвид, че дължат на_ до
ставчиците си над 11.905.000 
динара, а в магазините 
лежат готови стоки на стой 
ност от 33.107.000 динара. Тр 
ябва веднага да кажем, 
трудовите организации 
гат да направят това. И ето 
на кой начин. Всички забе-

ралното падение да се издигнат и да станат досто-изход йни синове на нашето хуманизирано социалистиче
ско общество.

Д. Йотов
им

че
мо-

Младен Димов

БАБУШНИЦА

Ново решение за социалната
защита ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА

В ЛЕСКОВЕЦ

С КЛОНОВЕТЕ В:Спо- мссеца, също за всеки член 
от семейството,^

В съответно учреждение за 
социална защита или друго 
семейство може да се наста
ни самоиздържащо се, изне
мощяло или хронично болно 
лице, при което се взимат 
под внимание и неговите се
мейни и жилищни обстоятел 
ства. В учреждение за соци
ална защита или друго се
мейство може да се наста
ни, според проекторешение
то, и дете, да му се даде съ
ответна помощ по друг на- 

В такива учреждения

талпите помощи и др. 
ред новото решение социал
на помощ ще се дава във 
вид на материална- помощ, 
настаняване в учреждения за 
социални помощи или други 
семейства, ще се отпуска за 
здравна защита. Ползващи 
социална помощ ще могат да 
бъдат лица без родители или 
старатели, недоразвити деца 

несъстоятелни се
мейства, докато па възраст- 

лица ще се дава само иа
нетрудпоспособни лица,
инвалиди и иа лица, лишени 
от семейно старание. Нетру 
досгюсобии са и жени над 
55-годишна възраст, мъже 

65 голини, бременни же 
пи, беззащитни жени, има
щи деца от 3 до 10 години 
и деца до 15-годмшпа възраст 

Счита се, че едно лице ня
ма достатъчно средства за 
издьржка ако неговия када- 
стърски доход от селско сто 
панство не надминава 60 ди
нара месечно (досега беше 
40 динара) за всеки член от 
семейството, или няма дру
ги доходи над 120 динара на

Общинската скупщина в 
Бабушница има. решение за 
социална защита на гражда 
ните в комуната още от 1967 
голина. Това решение, 
то бе изтъкнато неотдавна на 

съвета за об

— БУЯНОВАЦ
— БОСИЛЕГРАД
— ВЛАДИШКИ ХАН
— ВЛАСОТИНЦИ 

• — ЛЕБАНЕ
— ВУЧЙЕ
— ГЪРДЕЛИЦА и 
—СУРДУЛИЦА

как-

заседанието на 
що управление, народно здра 
ве и социално старание, до
сега на три пъти бе допъл
вано. Но и покрай това то
зи въпрос не е напълно раз
решен и на практика^ често 
възникват нови проблеми. 
Затова съответните служои 
при Общинската скупщина 
вече са изготвили проект на 

което съ-

и деца в

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

Всички спестовници с влогове от 1.000 и по
вече носи динара са застраховани от последствия
та на злополуки.

Банката води валутни сметки на частни лица 
със заплашане на лихга от 6 и 7,5 на сто. 
Спестовната служба е централата на банката 

работи всеки работен ден от 7 до 19 часа.

п а
чии.
може да се настани и дете, 
което психически е недораз 
то, а родителите му не са в 
сьстоянис да го гледат доб
ре, или ггьк имат много де
ца под 15-гоАишна възраст, 
живущи в едно и също се
мейство.

Проектът на новото реше 
ние предлага по-добри усло
вия за ползващите социални 
помощи и затова с голям ии 
герес се очаква думата на 
Общинската скупщина.

Новко Николов

новото решение, 
ветът трябва да разгледа па 
заседанието си от 21 октом- над
ври.

В новото решение по-кон
кретно се определя начина 
па регулиране иа нетрудо
способността иа лица, които 
търсят социални помощи, тъ 
реещите пътни и дневни раз 
носки, както и критериите 
за участвуваме и плащане на 
други разходи във връзка с 
настаняването на такива ли 
на, рехабилитацията, момей-

Телекс — 1*6-79 ЧКБ 
..е,;,;.. Телефони: 20-15. 21-15, 33-63
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та с папироси, сви цигара 
и запали.

През дима изплува ми
налото. Със Стоилко отра 
спаха заедно. Ззсдно ов- 
чаруваха. Заедно завърши 
ха основно училище. Сто- 

не се учеше бог знае

малко, изправи го до сед 
и пусна.— бягай Стоилко! —НАШ РАЗКАЗ търкулнала и заляла с мо _ „

ка светлина иаколо. Трай- извика уплашено Храико
сънен. Погледа 

картофите. Някой бя

ящо положение 
Стоилко веднага падна. 
Трайко се загледа внима
телно — точно го у улу-

и скочи 
към

ко върви И СИ МИСЛИ: про
__Непременно трябва клетия е това, а не живот

Денем копай нъглища — 
вечер спи на твърда и не
равна земя. Да му се не 
видят и картофи и частна

гаше...
— Стой Кой си ти, та- 

мо? — викна Трайко, не
съзнателно взе камък

го запрати

да нощуваш при карто
фите. Краднат ги. Днес, 
когато отивах За домати 
на десетина места изваде
ни по две три огнища. Зна собственост... Ако дойде

ден, всичко да стане об
що, да видим кой ще кра

чил и лявата слепоочни- 
ца, откъдсто струйка кръв 
потекла надолс към ухо
то. От устата при левия 
край низ брадичката като 
червена нишка се спуска
ше друга струйка.

— Нс трябва да губя 
време. Сигурно с в бесъз- 
нанис. Ще му дам изкуст 
вено дишане и ще сс съв
земе- — реши трескаво 
Трайко.

Обърна го по гръб. За
почна да движи ръцете му 
масам-иататък, навън-на- 
вътре. Така продължи де
сетина минути. Уморен, 
запъхтян спря. Опипа пул 
са му. Пяма. Докосна вър 
ховетс па ръцете. Студени. 
Значи, нищо нс помага. 
Няма спасение. Стоилко 
с мъртъв. Стоилко с го
тов. ..

— Стоилко, Стоиле, дру 
жс мой, съживи се — ви
ка отчаяно Трайко, па про 
дължи тихо, 
ни, ще стеднем на оня 
трап, имам цигари ще пу
шим. Ще си поразговаря- 
мс приятелски. Ще ти по
могна и чувала да нара
миш. Ще ти дам още кар
тофи. Всичките. Цялата 
нива ще ти подаря, защо

ИЛКО
как, но и нс повтаряше. 
Заедно ловеха рибите и 
раците в селската рекич
ка. После заедно ергену- 

Гасеха ламбите по

от
грамадата и 
към крадеца.

Бягащият уж продължи 
да тича, но някак чудно, 
неестествено. Миг слсд то 
ва сс сгьрмоляса- върху зс

чи, нс е кошница, а е чу
вал е носено — едва пре
глъщайки яда си казваше де... 
Станка на мъжа си Трай-

ваха.
седснкитс. Като бирнеха 

из тъмното. Като
Когато стигна па нива

та, поразгледп картофите. момите
ястреби, кой която 
— разпердуши 
веднъж стрина Дока като 
грабна една котловарка, 
чс като ги бирна! Ела та 
гледай ссир!.. . Цяла сед
мица носихме цицини по 
главата...

И в армията бяхме зае
дно. В един ескадрон. Ах, 
какъв смел ездач беше 
Стоилко! Най-буйният 
жребец нему даваха. И 
укротяваше го. Щом го 
възседне, конят притихва- 
ше. На Страцин срещу ге 
рманците картечен залп 
преби крака ми. Щях да 
загина. Като вятър изфу
ча той и ме грабна под

ко. хване 
я. Ама чеХаралампи Иванов

КАРТОФИТЕ
мята, сякаш бе нокосси с 
автомат. Падна в пипера. 
По стомах. Единият крак 
малко свит, другият обте
гнат. Главата извита в ст
рани, положена върху ля
вата буза. Лявата ръка 
под тялото. Нс мърда, ни 
то шава...

—• Та възможно ли е? С 
един камък по-малък от 
човешки юмрук! — ужаси 
сс Трайко при мисълта, 
прелетяла като студен ви 
хър в главата. — А може 
би се преструва?

Пристъпи опипом. На
веде сс над падналия.

— Та това е Стоил ба- 
рабанджията! — почти из 
вика изненадан Трайко.

— А-ух Стоиле, друже 
мой, дотам ли я докара? 
Ти да крадеш картофи от 
мене. Защо нс ми поис
ка? Без пари щях да ти 
дам, петдесет, шестдесети 
сто килограма. А не така
ва срамотия да правиш. 
Хай, хайде, не се престру
вай. На Страцин герман
ците не можаха да те уби 
ят с картечници, та аз ли 
с едно камъче. Прощавай 
не знаех, че си ти. . .

Но Стоилко не мърда
ше. Трайко го хвана под 
мишниците, поразтресе го

Мина ио редовете. Кръс
тоса ги. Действително бя
ха крадени. Но не днес, 
защото изскубаиите коре
ни бяха много повехнали. 
Може би преди два-три 
дена крадецът е идвал. 
„Щом като са му сс усла- 
дили — ще дойде пак" — 
каза си Трайко. И сс спо
таи в царевицата до гра
мадата на междата. „Тука 
щс чакам!" — реши той. 
Наметна дебелата гуня и 
легна между редовете. По 
едно време върху клепа
чите му натежа. . .

В местността „Бакушни 
ца", в бахчата на Стоилко 
барабанджията от горна 
та махала, Трайко сече 
топола. Голяма топола. 
Хем висока, хем дебела. 
Това е Стоилкова топола, 
ама Трайко я сече, пома
га му. Вързана е през срс 
дата, Стоилко тегли въже 
то, та тополата да падне 
на празното пространст
во, за да не смаже някоя 
сливка или ябълка Трай
ко сече и поглежда към 
върха на тополата. По ед
но време тополата се зал 
юля и се наведе към Сто 
илко. А миг след това за
почна бързо да пада.

— Да отивам! Но съм 
изморен много. Нс ми сс 
спи на къра. Проклето пар 
че земя! Поне да е някоя 
голяма нива, а то петсто
тина метра. Ако баща ми 
не беше оставил тона — 
чист безимотен. А така, 
само за беля и съклст — 
отговаряше Трайко.

— Не с виновно парче- хайдс, ста-
то земя, но карата, дето 
крадат. Действително е 
малко, но лекичка пипер, 
лекичка картофи, лук, ца
ревица. . . Зеленчук не ку- 

обяснявашс

падащия кон. . .
Трайко се сепна. Непо

носима болка го сряза. А 
сега? Проклети да са кар
тофите! Проклета да е 
нивата! Проклета да е же 
на ми, която ме наговори 
да дойда тука, на това за 
румено място!

Стана и олюлявайки се

пуваме! 
Станка.

— Ексик да е всичкото. 
Цяло лято на ръце мъкна 
водата, та всичко това за
ливаме. Поне да беше под 
вадата, а така изпотрепак 
ме се — негодуваше мъ
жът.

ми е. ..
Мъртвият му приятел 

на помръдваше. Трайко 
се осъзна. Извади кутия- тръгна към полицията. ..

— Тъкмо за това няма 
да позволиш да крадат ка 
ртофите! И ще отидеш 
там да спиш като мъж, а 
не да се завираш под по
лите ми! — отряза му Ста 
нка.

Босилеград

Събиране на шипков плод
Тези дни училищата в Бо- 

силеградско подеха една по
лезна акция. Организира се 
събиране на шипков плод, 
който изобилствува целия 
край. Почти всички центра
лни и подведомствени учили 
ща са организирали няколко 
дневни акции. Един килог

рам струва около 3,5 до 5 
динара.

Със средствата за шипков 
плод множество училища ще 
си обзаведат кабинетите, а 
ще се отделят известни суми 
за подобрение на храната в 
ученическите кухни.

— Добре де, добре, ще 
отивам! — усмихна се ки
село Трайко и като нара
ми'гунята излезе навън.

Августовска вечер, пре- 
Пълната луна секрасна.

Р. К.

На тема: Ученикът в семейството Преди всичко, отговорът 
на този въпрос най-много за
виси от дневния план на ра
бота и от способностите на 
ученика. Но общоприето е 
да се вярва,, че ученето пред 
вечер и навечер, мо не и през 
нощта, дава по-добри резул
тати.

Ученето на уроците по пре 
дмети също е интересен въ
прос за разглеждане. Често 
се питаме: дали първо да 
учим по-трудните, па после 
по-леките уроци, или обрат
но?

си е поотпочинал трудните 
предмети по-леко могат да се 
схванат и запомнят. Обрат
но, учи ли детето леките пре 
дмети,VI. Системата на учене докато ги прочете, 
просто се засища и измори, 
така че трудните и не погле
жда, понеже загубва волята 
за каквото и да било чете
не, относно учене.

Известно е, че някои уче
ници предпочитат предмети
те да нареждат така, както 
са подредени в седмичната 
програма. И така ги учат! 
Това не е правилен подход.

Има мнения, че по-добре е 
да се учат първо леките пред 
мети, понеже по тоя начин 
детето трябва да се „загрее“ 
за работа. А след това да се 
пристъпи към учене на по- 
трудните предмети.

Б.) Сам или в компания; вечер или 
сутрин; първо, по-трудните, па после 
по-леките или обратно

От друга страна, преповтар 
яието, утвърждаването и уп
ражняването е за предпочи
тане да се прави сутрин. За 
що? Привържениците на та
кова разпределение, относно 
такова учене, предвечерното 
и вечерното учене оприлича
ват със сеитба. Вечер се „за
сее”, а през мощта то пусна
ло корени. Достатъчно е су
трин да се хвърли бегъл по
глед и всичко да бъде ясно.

Отстояваме обаче мнение- 
че посочените „отгово

ри“ не бива да се разберат 
като готов образец. Те ще 
бъдат резултатни само . тога
ва, ако всестранно бъдат съ
образени с конкретния 
чай, относно ако 
тактичност и умение най-без 
болно да се приложат. Защо 
то готови рецепти за успех, 
респективно за учене няма. 
Дадените тук начини 
можности са част от пътища 
та, по които може да се раз 
вива процеса на учене.

то.

Често се намираме пред 
дилемата: кое учене е по-до
бро -т- дали ученикът тряб
ва да чете сам или в ком
пания, с някой друг?

Безспорно, индивидуалното 
учене е по-полезно, когато 
става дума за начално усво
яване на знания. Докато пре 
повтарянето и упражняване
то, както и самопроверката, 
трябва да се предпочита в 
компания. Защото детето се 
учи само да мисли, ио пред

друг „публично“ да говори, 
изказва размислите си, зна
нията и изводите, до които 
е дошло. По тоя начин се 
създава един вид „училищен 
амбиент“ в миниатюра и пре 
дпоставка, че наученото е 
правилно, понеже присъсгву 
ващите са „критерий” на до
стоверността”.

Не по-рядко ни измъчва 
един друг въпрос: кога да 
се учи — вечер или сутрин?

слу-
се прояви

Като уважаваме условното 
Разбира се, тази „сеитба“ ■ разделяне на предметйте нй 

на уроци в паметта на учени 
ка и нейната реколта ще за

ет въз-„по-леки“ и „по-трудни”, ние 
считаме, че по-целесъобраз
но е да се учат първо онези 
предмети, които са по-трудни 
за ученика. Защото докато

висят от редица други усло
вия: домашна обстановка, 
степен на концетрация и пр. Слободан ВАСИЛЕВ
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По случай 50 години
НИКОЛАЙ ЗИДАРОВ

на поета

ДЪЖДЪТ И НИЕ
На Тереза Кесовия

Дали от звън и светлина 
пътека

извеза
към разцъфналата ръж? 

„Дъждът и ние" пееше Тереза, 
оркестърът звънеше като дъжд.

Дъждът внезапно 
тромпет гърми и барабан — след туй, 
като че ли не бяхме под небето 
на залата „Палатулуй'',

рукна тук, където

от гипс

а в парка, дето вечер пеят птици 
и като арфа свири всеки лист; 
и луд, и луд по твоите зеници, 
докосваше те залезът златист.

Как исках в този миг 
Затичах през дъждовните 
да те настигна, за да се слея с оня 
априлски плам на твоите очи.

да те догоня, 
лъчи

Ударени от гръм, подобно мури 
под свода от мечти и дъжд зелен 
да мрем, да тържествуваме сред бури 
и ветрове в най-дългия ни ден. . .

Какво пък? Подир чувството голямо 
да ни боли: сънят е отшумял — 
където сме били, да гасне пепел само, 
подир дъжда — да грее облак бял. . .

Пол Гоген: Прима жители на остров Тахити

В основното училище в Долна Любат*

БЕЗ КРИТЕРИИ ВЪВ 

ВЪЗНАГРАЖДАВАНЕТО
Тереза, понеси ме там, където 
гаси дъжд залеза. След туй 
да пеем и да тръпнем под небето 
от гипс 
на залата „Палатулуй".

На последното заседание 
на съвета на трудовата об
щност в 
основно училище се водиха 
особено остри разисквания, 
с много разногласия и про
тиворечия във връзка възна
граждаването.

Въпросът, за който гово
рим тук е болезнен, крайно 
субективно поставен и ре- 
шеп.

най-дълъг трудов стаж в то
ва училище има 1.370 дина
ра месечна заплата. При учи 
телите пак това е най-малка 
заплата. Или още по-убедите 
лен пример: ако учител и пре 
подавател имат еднакъв тру
дов стаж, тогава учителя ще 
има с 100 динара по-голяма 
заплата от преподавателя!

Да напомним, че общинска 
та образователна общност, 
ръководейки се от редица 
критерии, а като основно да 
стимулира работата на прос 
ветиите работници с по-висо 
ко образование при външно
то разпределяне па средства 
на училищата за учител е за 
деляла по 1.200, а за препо
давател по 1.400 динара зап
лата на месеца.

Не става въпрос само за 
разликите между учител — 
преподавател. Касае се и за 
убедителни разлики помеж
ду самите учители и то при 
положение на същи образо
вателни и други условия за 
работа. В правилника за въз 
награждаване и това нещо 
не е достатъчно уточнено.

Изобщо, получава се впе
чатление, че в това училище 
заплатите се разпределят спо 
ред личностите! Това нещо 
бе изтъкнато на заседанието 
па съвета, но не бе опровер
гано. ..

Интересно е, че тук пре
подавателите не се застъп
ват да имат по-големи зап
лати от учителите, но поне 
да имат приблизително кол
ко тях.

Месец на книгата
долнолюбатското

Под знака на книгата и 

революцията
Това не е нищо ново за 

долнолюбатското училище. 
Напротив остри забележки 
за начина, на който е реше- 
но възнаграждаването се чу
ват отпреди няколко години. 
Обаче тоя въпрос напоследък 
получава нови димензин. 
Именно за това го и разгле-

сти. Всъщност „Месецът на 
книгата" в една 
иди по-голяма среда, а това 
потвърждават и предишните 
години, най-много зависи от 
всесърдното и продължител 
но ангажиране на организа
циите на ССРН. Профсъюзът 
Съюзът на младежта, общин 
ските скупщини и пр.

В тазгодишната акция „Ме 
сецът
видени и повече межлурепу 
бликаиски манифестации, от 
които най-важни са: между 
републиканското съвещание 
из областта из книгата и 
средствата за обществена ин 
формация, изработването на 
програмата, която е поверена 

Културно-просветната общ 
СР Сърбия, общия 

договор за допълване на юни 
жния фонд в библиотеки!е 
за нашите работници в чуж 
би-на. както и пускане в ггро 
дажба па подходящи марки, 
които през време на акцията 
да се 
щенски пратки.

Програмата на република 
меката акция, между друго
то, предвижда помощ на сел 
ските, училищните и градски 
библиотеки, заделяне на тра 
диционални награди за жур 
налистическа критика, както 
и разписвано па конкурс за 
иай-съвестеи селски библио
текар.

Основният район на акци
ята „Месецът па книгата , 

досега трябва да бъ- 
обшипите. При това тря- 

стоява „Месецът 
да бъде 

книгата да иродира 
среди, п училищата, 
и трудовите организации.

Както всяка, така и тази 
година, от 15 октомври до 
15 ноември, по шестнадесе
ти път ще се празнува тра
диционната културно-пропа 
гандна акция „Месецът 
книгата". В Република Сър
бия тазгодишната манифес
тация ще бъде юбилейна, за 
щото е посветена на 30-го- 
дишнината от Народноосво- 
бодителната борба в Югосла 
вия, а се провежда и 
време на Конгреса на култу 
рните акции.

Според установената прак
тика „Месецът на книгата” 
тряба да има специална ха
рактеристика. Междурепуб- 
ликанският отбор на Общно 
стта на културно-обществени 
те организации в Югославия 
взе решения, с което се съг
ласиха и представителите от 
всички републики и покрай 
нини, за основна тема при 
провеждането на тази акция 
да бъде книгата и революци 
ята.

по-малка

на

ждамс.
Касае се за следното:

В това училище всички 
учители имат по-големи за
плати от

Разбира се, тоя критерий 
не е задължителен за вътреш 
мото разпределение, обаче 
нужно е положителната му 
тенденция да се зачита.

В долнолюбатското учили
ще обаче пито един препо
давател не с получил поне 
приблизително такава запла
та, за която са заделени срс 
дства от образователната об 
щиост. И обратно: всички 
учители със зплатите си над
минават средния разрез.

Става ясно, че от заплати
те на преподавателите се от
нема а в полза па учителите.

Оправдано е да съществу
ват разлики с оглед на труд 
постите, които имат напри
мер учителите в поотделим 
подведомствени училища. Не 
оправдано е обаче те да се 
създават без критерии. Защо 
то в това училище заплащат 
различни добавъчни, конто 
са премахнати със закопа 
и като такива при финанси
рането не ги признава и об- 
разовател! тта общност.

на книгата" са пред- Как сс стига до такива ано 
малии във възнаграждавано
то?

през п рсподавателите. 
Разликата е голяма и нео
правдана в конкретните слу 
чан. Поради това преподава 
телите са категорични, че 
ако не им сс повишат запла 
тите — колективно ще отка- 

отиват па часове. То

Изключително с „Надгла- 
суване“ — изтъкват препода 
вателите. Защото до минала
та година в училището са ра 
ботели само четирима препо 
даватели. Наистина, сега са 
шест а има към дванадесет 
учители. Ето защо всяко гра 
дивно предложение предва
рително е осъдено на неуспех.

Но дали и сега трябва да 
се позволи оправдателното 
искане на преподавателите 
да не бъде удовлетворено?

В. В.

жат да
ва значи че обучението в учи 
лището ще спре. Ако се осъ
ществи заканата това ще е 
единствен случай не само в 
учебното дело, но и изобщо 
в Босилеградска комуна.

Преподавателите не искат 
повече да правят отстъпки, 
шгго пък са съгласни въпро
са с възнаграждаването и за 
напред да сс разтака. Това 
те го казват и в четирите об 
стойио написани възражения 
които са доставили до общи 
меката образователна общ
ност, Общинската скупщина, 
просветния инспектор и ди
ректора на училището.

на
пост на

слагат на всички по-

Обаче „Месецът на книга
та" не трябва да бъде само 
едномесечна акция, която да 
ангажира, по-малко или по
вече цялото общество, а тр
ябва да се настоява акцията 
ла бъде, и с въздействието и 
със съдържанието, и своята 
ценност, едногодишен сбор 
от всички културни акции 
от областта на книгата.

РАЗЛИКИТЕ В ЗАПЛАТИ
ТЕ НЕ СТИМУЛИРАТ

акцията, 
изисква съдействието на мно 
го обществени и 
дейци, макар че конкретни
те организатори в комуните 
и общините и занапред 
бъдат местните библиотеки, 
култу рношросветните

Така планирана както и Трудно е да се намери оп
равдание за съществуващите 
разлики в заплатите, които 
са озаконеии в съответния 
училищен правилник. Така 
например преподаватели е

културни лат 
бва да се на 
на книгата' шанс 

в нови 
селатаще

общно
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Тайнствената
»Операция
Пасториус«

Нима играчите да плащат 

разноските на съдията?
и с този всхьръжаваие 

ви да я изхвърли от 
във въо-

ова е най-адски 
смислен план за 
саботаж през Вто 

световна во-Тслучило ако и тези големи 
ентусиасти нямаха пари. Съ
диите и делегатите биха си 
отишли без дневни и пътни 
разноски, а с това и ханд
бал пия отбор би се простил 
от псн-кггатъшннтс състеза
ния?

Нима топи е наградата за 
потта и труда, които тези 
младежи да ви т, за да мога т 
на съгражданите си всяка 
неделя да организират раз
влечение за тях. Трудно се 
стига до успехи и затова всм 
чки ни трябва да загрижи 
този неприятен факт. Така 
както е тръгнало — изглеж
да, съзнателно се върви към 
пропаст! Падаме зарад не
брежност. Какво друго да 
кажем освен: не ни е много

Асен— същото направил 
Гогов. Л сега, след заседаии 
сто па общсствеио-полптиче 
ските и спортни дейци, въз
никва въпроса: „Нима иси- 
ко е останало мъртво слово 
на хартия”!?

Л да си припомним: па 
това заседание се говореха 
хубави думи, обещаваше се 
много, п всички спортисти 
от града напуснаха заседаии 
сто с убеждението, че е сло 
жеи край

Току-що минаха двадесе
тина дни от съвместното за 
седанне на обществено-поли 
тнческите п спортните дей
ци, а вече стават големи про 
нуски в работата на някои 
спортни дружества. Не тря
бва много да търсим такива 
неща. Достатъчно е да се вър 
нем десетина дни назад, да 
си припомним края на мача 
между - „Асен Балкански” и 
„Пирот” и да почервенеем. 
Ето за какво се касае.

След завръшваието на то
зи мач се оказа, че от прода 
жбата на билети не са съб
рани достатъчно пари за път 
ни разноски на съдиите и не 
на дейно възникна проблема 
как п откъде да се намерят 
средства? Опия, конто обе
щаха, че ще се грижат ^за 
финансирането на клуба, 
след мача си отишли но ло
мовете сн, не искайки и да 
чуят за пари?! Съдията Бож
ко Прелевич и делегата па 
мача чакаха един час да по
лучат пари и нзлезло, че 
„просят”. Един час са пра
вени различни комбинации 
от кого да се вземат пари н 
когато се видяло, че „всич
ки обръщат гръб” — пари 
дали Димитър Гюров, препо 
давател в основното учили
ще и активен играч. Тези па
ри,'зарад любов към клуба, 
дал Гюров, а не така отдавна

надпреварата 
ръжаваието. 
обикновена история за 

специално обуче
ни агенти, които с под
водници 
брега на 
и Флорида.

Това е пе
рата
йна. Германската 

тайна служба — Абвер 
си бе поставила задача
та да унищожи ключо
вите центрове на аме
риканската индустрия

осем
стигнали до 
Донг Айленд

на танталовите
мъки.

Обаче трябваше да минат 
само десетина дни от „исто
рическото събрание” — за 
да се види колко празно е 
било. Може би остро реаги
раме в конкретния случай, 
но как и по кой начин дру
гояче да се протълкува фак
та когато играчите плащат 
на съдиите! А какво би се

12'
Причината за такава постъпка на прези

дента Рузвслт беше моментално критичното 
положение в което тогава се намираха сящ. 
Америка все още беше под ужасното впечатле
ние от внезапното японско нападение на Иаци 
фика, под впечатлението на тежките загуби и 
поражения и затова моментално беше неспо
собна за контраофанзива. Огромният^ амери- 

колос в момента беше за

ла се погрижим нашия град 
да има добър п интересен 
спортен живот.

С. КРЪСТИЧ
кански индустриален 
почнал да се преориентира към военно произ- 

всеки случай на саботаж мо- 
плановете на Пентагон. За-

Пиротският спортен подсъюз
водство и затова 
жеше да наруши

решенията трябваше да бъдат драстични 
за да служат на други като пример. Военният 
полеви съд можеше да произнесе смъртно на
казание без право на жалба, която веднага ста
ваше изпълнителна и присъдата се изпълнява
ше 24 часа след обявяването.

„А. Балкански“-Темац 

(Темска) 3:1 (2:1)
това

Време, хубаво и топло. Те 
ренът — подходящ за иг
ра. Голмайстори 
ров 1, Пейчев 2 и Васи
лев 1 за „Балкански", а 
Митрович 1 за Темац. Съ
дия — Йованович от Пи-

Димитровград, 3 октом 
ври. Играще на „А. Бал
кански". Зрители — 300. Г. Гю-

Съдебният процес

Съдебният процес се проведе в Министар- 
ството на правдата на САЩ, в зала Хе 5235. 
Обвинителят, защитниците, свидетелите, наб
людателите и военните полицаи трябваше да 
положат клятва пред военния трибунал. Съде
бният трибунал, по службена длъжност, за за
щитници на обвинените Бургер, Хайнк, Кзи- 
рин, Керлинг, Нойбауер, Тил и Хаупт опреде
ли най-високи военносъдебни офицери, между

Във основа на решението на Издателския съвет при 
Издателство „Братство”, взето на заседанието от 3 юли 
т.г., Издателство „Братство”

рот.
„А. Балкански": Милич

6, (Н. Гюров 7), Филипов
7, Сотиров 6, Петковнч 8, 
Пейчев 7, Илич 6, Милев 
7, Манов 6, Г. Гюров 7, 
Василевски 8, Пешич 7.

По хубаво и топло вре
ме пред около 300 зрите
ли „Асен Балкански" без 
много труд, победи отбо
ра иа Темац от Темска с 
3:1.

Обявява коннурс
за предлагане оригинални трудове, които ще влезат 

в плана за издателска дейност за 1972 година.
Издателство „Братство” приема ръкописи — оригина

лни трудове — от следните области:

1. ХУДЖЕСТВЕНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ — стихосбир
ки, сборници от разкази, повести и романи, литературни 
есета и по-малообемни студии от областта на литература
та, чиито автори се числят към българската народност 

Югославия.

13
конто и полковник Кенет С. Роля, конто по-къ
сно беше американски министър на войната. 
Даш, по свое желание, искаше да го защищава 
полковник Карл Райстин, един от най-прочути- 
те американски адвокати, който беше мобили
зиран в щаба на американското военно право
съдие.

Резултат-ьт можеше да 
бъде и по-висок в полза 
на димитровградчани ако 
те бяха се потрудили да 
изполват многобройните 
шансове, които имаха.

Почти през цялото вре
ме на мача гледахме само 
един отбор — отбора на 
„А. Балкански", който по 
стоянно атакуваше врата
та на Темац. Гостите се за 
щищаваха с все сила, но 
не успяха да избегнат по
ражението.

Мачът премина в прия
телска атмосфера. В отбо 
ра на домакините се про
явиха Петкович, Василев
ски, а в отбора на Темац 
почти никой не се изтък-

Процесът започна с четене на обвинител-2. ПУБЛИЦИСТИЧНИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ за сто
панския, обществения, политическия, културния живот, 
здравеопазването, исторически и етнографически трудо
ве и пр. — също от автори от българската народност.

3. СБОРНИЦИ ОТ НАРОДНИ УМОТВОРЕНИЯ — на
родни песни, приказки, легенди, пословици, анекдоти от 
краищата, в които живее българска народност.

4. Издателството ще приема трудове и от автори от 
другите националности, в които се разглеждат проблеми 
от живота на българската народност в Югославия.

Ръкописите на авторите от българската народност тр
ябва да бъдат написани на български език на пишуща 
машина, раздел Д6 3 в три екземпляра. Трудовете на 
авторите на другите националности ще се приемат и на 
сърбохърватски, македонски, словенски и езиците на на
родностите, също в три екземпляра.

Ръкописите с представки ще се приемат до 30 ноем
ври 1971 година.

Справки — на телефон 25-480.

ния акт от военния прокурор на САЩ Френсис 
Бидъл и завеждащия военния съд Майрон Кра- 
мер, които за всеки -обвинен четеха обвинени
ето лично. Пледоарията на върховния 
прокурор съдържаше тяхнбто провинение ос
новаващо се върху признанията на обвинените 
и на доказателния материал — експлозива и 
другите средства за саботаж. Обвинетелният 
акт подробно доказваше не само

военен

подготвяния 
саботаж^ срещу важни военни обекти в САЩ 

_ и действията насочени срещу националната 
сигурност на САЩ чрез мобилизиране 
риканци от военно потекло за делото на наци- 
зма.

но

на аме-

Един по един говореха участниците на 
поручик Капе пред трибунала и изнасяха свое
то несъгласие, с Хитлеровата диктатура. Бур
гер особено изтъкваше трудностите, които му 
устройвало Гестапо. Напомни на съда че не
говите признания и информации са от огром- 
но значение за САЩ: описа всички други са

на.
Съдията Йованович с 

помощниците си добре во 
ди мача.

Издателство „Братство” 
Ниш

Симеон Манов
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Мехмед-пашината паметна черкваботьори, начина 
кто и как се подготвя експлозив, ка- 

конструкцията на подводницата У-202 
Съдебният процес достигна

когато пред трибунала се появи ДжордаГджон

оГГ„Р“Гд“*Го 742' Я2
сетне военният н

„През злите времена, ко
гато сърбите бяха принудени 
да плащат на турците дори 
и „кръвен данък", турците 
отнеха от майката сина й 
любимец и му дадоха в Ца
риград име Мехмед" — та
ка пише в „Троножкото ро
дословие".

приеме ислама. Дори и с мъ
жа си не искала вече да жи
вее, защото станал „правове 
рен” мюсюлман.

Мехмед-паша Соколовия, 
или Сокол-оглу, както го на 
ричали турците, силно оби
чал майка си и постоянно й 
изпращал от Цариброд скъ
поценни подаръци. Своя на
род никога не забравял и 
повдигал множество фонда
ции, между които и прочу
тия „Мост на Дрина” и джа
мията в Соколовичи. Но май 
ка си никак не можал да на 
кара да стане мюсюлманка.

Когато турските пълчища 
тръгнали към Мохач, Мех
мед-паша се отбил в родното 
си място Крайчиновиче, да 
се види с майка си, защото 
баща му вече живеел в Ца
риград. Преданието казва, 
че „майка му уплакала но 
не позволила да й целуне 

АРУ- 
май

ка му дори направила лю
бимото ястие качамак с кай
мак, но той нито докоснал 
майчината ръка, нито тя не
говата. Само го помолила да 
позволи сръбската 
пак да бъде свободна и 
моли султана 
Той й обещал това,

тина, по време на неговото 
везирство печката патриар
шия била възобновена и за 
пръв патриарх бил назначен 
братовчед му Макарие Со
коловия.

прокурор прекъсна неговата 
дълга празна тирада. Попита го, да ли в тече
ние на следствието му е дадено някакво обеща
ние от страна на органите 
че инпектор Донеган му обещал

След завръщането от бит 
ката при Сигет, където по
чинал Сюлейман Величестве 
ни, отново се отбил да се ви 
ди с майка си в Крайчинови 
че, не я заварил жива. Пред 
анието казва, че дни наред 
седел до шатрата си и от 
„голяма мъка" скубял косите 
си, както е записано в един 
ръкопис в Троицкия манас
тир в Плевля. Понеже тя би
ла отдавна погребана, зачи
тайки спомена за нея, пост
роил черква, която и днес 
съществува.

Тази малка черква има о- 
собена архитектура. Постро
ена е от масивни камени бло 
кове и има висок стръмен 
покрив, покрит с летви. Вси 
чки специалисти казват, че 
тази черква потича от XVI 
вик и преди четири години 
е поправена и защитена от 
държавата.

Този единствен паметник 
представлява голяма забеле
жителност за нашите и чуж 
дестранни туристи.

И тази Мехмед Соколовия 
стана яничар и със своята 
интелигенция бързо се изка
чваше към върха на отоман 
ската държавна власт, ста
на велик везир и върховен 
комендант на турските въо
ръжени сили, дори и зет на 
царя: Заедно със сулан Сюле 
йман Величествени предпри
емаше големи военни похо
ди и много допринесе отома 
нското царство да стане най 
мощно в Европа и Азия. Го
вори се, че го наричали „сръ 
бски гръм".

Неговата слава бързо се ра 
зпространила и неговото 
име значело страх и трепет 
за Европа. Гордеейки се със 
своя съплеменник, мнозина 
членове от братството Соко
ловия приели ислама, заед
но с братята му и баща му. 
Само майка му никога не 
могла да се съгласи с факта, 
че турците и отнели сина-лю 
бимец и никак не искала да

на ФБИ. Отговори, 
„ не ако всичко
признае^ след шест месеца ще бъде свободен 
човек. Ооаче, когато инспектор Донеган беше 
повикан като свидетел пред съда, той катего
рично отхвърли, че на Даш изобщо е обещал 
защото ФБИ изобщо не го е разпитвал. При 
това от името на ФБИ посочи един друг факт. 
Защо Даш преди не се е обадил на властите и 
искал контакт с тях, но това 
на 19 юни. В течение на тези

направил едвам 
решителни и кри

тични пет дни, американският военноморски 
флот би можал да залови германската подвод
ница У-210 и то в момент, когато на брега на 
Флорида слизала втората група. ръката, защото бил от 

га вяра’’... Разговаряли,

Присъдата
Защитата и обвинените говореха дълго. Най 

сетне съдът взе решение да прекъсне всякакво 
по-нанатъшно разпитване.

Пред военния полеви съд на обвинените 
бе прочената присъдата на 8 август, която ме
ждувременно потвърди и президентът на САЩ 
Рузвелт. Присъдата беше взета въз основа на 
американските военни закони и гласеше: Даш 
се осъжда на тридесет години затвор, Бургер 
на доживотен затвор, а останалите шестима на 
смъртно наказание. Всички осъдени на смърт 
бяха погубени същия ден след обед и погреба
ни в гробове, които бяха означени с номера.

Тази вест получи изтъкнато място в печа
та на западните страни и тя в Третия райх от- 
текна като мълния. Суровото наказание и още 
по-суровата разплата със саботьорите и девер- 
сантите беше ефикасно предупреждение за на- 
цистите. Такава една акция никога вече не бе 
повторена.

През април 1948 година президентът Тру- 
ман помилва Даш и Бургер, и те бяха изгонени 
в Западна Германия.

Така безславно завърши адски планира
ната „Операция Пасториус".

(КРАЙ)

черква
А,?за ферман”.

и наис-

ПОЛЕЗНИ СЬВЕТИ И КУРИОЗИ
За да се усмихвате споко

йно, поддържайте в добро 
състояние и отлична хигие
на зъбите си.

тителен въглен и 15 г кал
циев карбонат (от аптеката).

Ефикасен начин за избел
ване на зъбите е търкането 
им с лист от градински чай 
(веднъж седмично).

Ако сте сигурни в хубава
та ви усмивка, добре би би
ло да помислите и за прия
тен дъх на устата.

Легендата разказва с въз
хищение за един гръцки фи 
лософ, чийто дъх бил също 
така прекрасен, както него
вите слова, тъй като отворил 
ли уста за заговори, и „пче
лите налитали чак до устин. 
те му".

Точно обратното се разка
зва за халифа Абдслмалск, 
който имал убийствен за му 
хнто дъх. (Известно е,

летливите 
много силно развито обоня
ние).

насекоми имат

Ако имате лош дъх, предиСигурни ли сте, че знаете 
правилно да си миете зъби
те? Все пак може би само 
заради небрежност не ги ми 
ете с четка отгоре надолу, а 
също и отвътре. Освен това 
правете си масаж на венци 
те всяка вечер.

всичко консултирайте се с 
лекаря, тъй като това може 
да се дължи на редица забо 
лявания озена, хронична 
хрема, стоматит, гаюрея, ги 
нгивнт, зъбен кариес, анги
на, възпалени сливици, гаст
рит, аерофагня, запек и пр. 
С премахване на евентуално 
то заболяване

Ако искате да имате бели 
зъби, без да увредите емай
ла им, можете да използва
те три пъти седмично след
ната смес: 20 г прах от рас-

непрнятният
дъх ще изчезне.

Като местно средство про 
тив лошия дъх сдъвчете ед- 
на-две сухи пъпки каранфил 
от подправката или изплак
вайте устата си със слаба от 
вара от орехова шума. Мий
те зъбите си трн пъти днев-

Ръката ми създава, вятър заличава... 
мелодия на тревата, където блести 
съкровище, в което светулка скътава 
огърлица на моето летство.

Добрица ЕРИЧ
чс но.

ТАЙНАТА НА БАЛСАМА 

МУМИЬО
Колелото скърца и брашно отива 
в скъсания на света джоб.
Ножчето, с което плашех млада идва 
стана на слънчогледите роб.

Мелодия
Учените на Таджикистан 

се занимават с разгадаваше 
тайната на древния балсам 
мумиво. Планинските жнте 
ли от незапомнени времена 
го прилагат при порязване, 
изкълчване и много други 
болести. При експерименти 
с животни е доказано лече
бното действие па мумиьо 
при чернодробни заболява
лия. Обаче целебният ефект 
на балсама все още не е обя

снеи докрай. Не е изяснено 
и неговото произхождение. 
Той е известен отдавна в Па 
мир, а напоследък запаси от 
това тъмнокафяво вещество 
са намерени в Антарктида и 
в пещерите на Кавказ, къде- 

' то са били открити от мест
ния краевед Ф. Чернишев. 
Предполага се, че именно му 
миьо е било използвано за 
балсамиране на трупове в 
друшшя Египет.

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

вълшебната ни птица.тревата Пристигна 
кохто леко ни извезе пак 
слънчечва азбука на брезов крак.

гц-ц^ц—I,- - - —
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ТАРКО ТОРЧ

Жената в очите на един 

биохимии
Анализ на съществото, известно йод име
то жена, вндена н осъществена с очите 
и знанието на „авторитетен” биохимии.

Химически з н а к: Жс 
Прието атомно тегло:
Физически с в о й с т в а: Разпалва се н побе

снява за нищо, а може н да се заледи във всеки момент 
пс време на опита. Разтопява се, когато е нея се постъпва 
по съответен начин, а става твърде горчива, ако се зло
употребява.

120

На х о д н щ а: мбже да се намери навсякъде къдсто
има мъже.

X н м н ч е с к н свойства: притежава голям афи
нитет към златото, среброто, платината н други скъпоце
нни предмети. Доколкото нейната чиста субстанция се 
намери пред тези, горе посочени, субстанции, стига се до 
бурна, спонтанна реакция и тогава, нейният противопо
ложен полюс, т.е. мъжът, или партньорът извлича по-де- 
белш: край, доколкото джобът му не е дълбок.

Употреба: преди всичко служи като украше
ние, полезна е като тоннкум за ускоряване на мисленето 
прк бавномнелещите н служи като инструмент за подял
ба иа „съвместно спечелени ценности“ (разбира се в бра
ка).

кую: „Рада оди Росомач тра 
жи Милку оди Совию”. До 

хгропро- 
не мо-

,Д]
>п"

продавницете на 
мет” и „Търгокоо 
жеш да придеш. До н»и наета 
или некикви джамбазийе/ 
продаваю жвакайе, чорапци, 
некикав „клик-клак”. Най- 
више имаше навалица на 
„Чик” п „Адама и Йеву”. Го 
лотин»а
доше. Улезо и у бифето. Там 
се па не знайе кой кво прай. 
Седо с приятелке да изпийе- 
мо йедну реЬш-о, а келнерат 
н>и донесе шприцер.

— Па ли рекомо рейшо, 
питуйемо га.

— Све йеДно йе — а ре&ия, 
а шприцер. Ако очете пийте, 
а ако нечетб има кой да ис- 
Ш1йе. Я гледе ква йе гужва

Отам се наднго у мотелат. 
Мислео дека там че испи- 
йем неща на тену. Ка тамо 
оно истина скоро празно. На 
йедну масу йаседали бугаре 
и сърбнйе, поручили 1й1салу 
водицу, а на Масуту распро- 
стрели две тепсийе баницу. 
Гледам я па ми неща доми- 
ле. Како си дома седал с го- 
сийе. Окнуше келнератога 
па потражише ножеве и ви- 
лице. ,ч

— Кво йе това бре, уока 
се управникат. Това нейе се 
лека кърчма. Узимете това 
од масуту и се уревайте оту

Предупреждение: Твърде експлозивна е ако 
сс- намира в несръчни ръце! Преди употреба добре да се 
разбие! '

срамове ме изе-Весела страница Редактира Д. Йотов
— Зная, — отговорил при

ятелят. — Твоята и моята жс 
иа са се договорили да пи 
посетите.

Жена, която сс настанила 
в нова квартира, се оплаква 
иа приятелката си:

— Нашата квартира с мно 
го хубава, но има само един 
недостатък: съседите чуват 
всичко каквото разговаряме.

— Наистина неудобно, — 
отговорила приятелката. — 
Не можеш ли да сложиш ня 
каква изолация на стените.

— Още как! Но тогава аз 
няма да чуя какво разговар
ят съседите.

Прекалабалисамо и 

собаратпиян: мъж
Пиян мъж се връща късно 

у дома. Той отваря вратата 
на спалната 
па жена си:

— Моля ти се, започвай да 
ме псуваш, щото иначе в мра 
ка няма да си намеря кре
вата.

стая п говори
У иеделю бсо п я па сооо- 

рат у Димитровград. Народ
— нглу да върлиш па земи 
пема да падне. Лимузине у 
свак двор, на свак тротоар, 
преди сваку нжу. Гледам 
преди сваку бугарску лему- 
знну събрали со по иеколи- 
ко души, растурплн колетм- 
ята и неща чъкчу. Придо до 
медна кола 
се неща — 
помогнем.

Сцепила ли се йе, брат 
ми? — пнтуйм ги я.

— Нищо подобно другарю
— караме си нови гуми, а 
старите оставяме. Така мина 
ваме на митницата — одго- 
вори мп он па вану пак да

дъшче — пумпа 
Окол ььега йоще 
магаю. Йедън стура точкове 
те, друг, Ьн мамеща. Тека за 
върше работу на йедну лп- 
музину, па прейду на другу.

Мислим се я: шиляв е ки- 
ко овъс овия наш 
све се сети, суде че се про
вре.
Некпко сс усуну, новият хо 

тел. Дочека ме лично дирек 
торат. Насмеял се до уши. 
има госийе. Че осигура зим
ни цу.

Отам се наднго у. паркат. 
На йедпо место оро, иа дру 
го поди пиротските вейници 
певачица — дзъмби ли дзъм- 
бп. По мнкровоььети се со

ли пумпа. 
двоица по-

. посеш;ение
народ.Оплаква се приятел на при 

ятел докато се връщат от ра 
бота:

— Ужасно съм изморен и 
вместо слсд обед да сп по
чина, принуден съм да сс бръ 
сна, да се облека и да иапрп 
виме едно скучно посеще
ние, което е организирала 
жена ми.

СЪВЕТ

Студент в книжарница пре 
листва книга под заглавие 
„Ето как ще станете бога
ти” и тъкмо се решпл да я 
купи, а по-стар колега му 
казва:

— Веднага см купи и На
казателен кодекс.

— видим муче 
па реши да им

ва.
Умоташе човеците баницу 

ту у башчу, излезоше над 
мотелат та се расположише 
у травуту.

Тека прекалабалисамо и 
тия собор. А със здравийе

Подарък ГГ .'/И % ГЮГП//*,
те големци а-1 ве^смгртеи, 
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