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ВЕСТНИК ЗА ОБЩЕСТВЕНО—ПОЛИТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ВЪПРОСИ НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО В ЮГОСЛАВИЯ

ПОСЕЩЕНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО В ЛАТИНСКА АМЕРИКА - - - ■ и
■ ...МИРНОТО СЪВМЕСТНО СЪЩЕ

СТВУВАНЕ ВОДЕЩ ПРИНЦИП 

НА НАШАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА

а

у

— ЗАЯВИ ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО ПРЕД БРАЗИЛИЯНСКИЯ КОНГРЕС

Изпратен тържествено 
ца-доори олагопожелания 
18 септември отпътува НЦ: офи 
циално цосеттте. ние в Бразилия 
президентът 1'ито със съпруга 
та си и придружващите го, ли

зата и чрез Вас на благород
ния югосдавски народ, трябва 
да очертаят. Вашия жизнен път 

В него се очертават: ликът на 
скромен работник, акцията на 
Синдикален лидер, опасности-» 
те. на които бе подложен едни 
".войник в Първата световна 
двойна отговорностите на вое
нен .ръководител във Втората 
световна война и тежкото бре 
ме на . административното и по 
литическото ръководене. От та 
зи картина — между борбата, 
затворите, емигрантството и 
превземането на; властта — из 
ггьква преди всичко верността 
към приетите начала, без робу 
Ване на абсолюгизма, на фило 
соЛските и политически систе 
ми”.

и с След сенатора Мариньо пре 
зидентът Тито бе привествуван 
и от народния 
Алфонсо Селсо,
'другото каза:

, Ако на един народ з съвре 
Менния свят трябва да приз
наем правото на свобода и жи 
вот, съгласно мисълта на Гьо
те. че право на свобода и жи
вот. имат само ония. които псс 
тоянно се борят, за да ги запаз 
ят”. тогава това е храбрият 
югославски народ, който съчин 
ява независима единна и мощ 
На страна и който Вас, Прези
дент Тито, ви счита за автор 
на своите победи и баща на но 
вата нация, чийто президент 
ще бъдете докато сте живи”.

на)
представител 
който между

ца.
На 19 септември президен*- 

тът Тито прйстидна в Брави- 
лця, КъДето бе шуй-СъРдеЧно 
росрещнат от президента на; 
.Съединените щати Бразилияг 
Гулар и други виейки ръково 
дители на Бразилия.

На утрешния ден в ..Дворе
ца Пдаиалго" (запориаха офи 
циалните разговори между пре 
зидентите Тито и Гулар по въп 
росите за икономическото раз; 
ритне в света и дзустранното 
сътрудничество между .Брази
лия и Югославия.
1 Съшият ден в чест на през и 
дента Тито бразилиянският кон 
грес прозеде съвместно заседа 
рие на двете камари. От име
то на Сената президентът Тито 
най-напред бе поздравен от се 
натора Жозеф Мариньо. който 
подчерта че „сегашният нацио 
налей конгрес се е събрал на 
рърво .тържествено заседание 
ьлед избир(ането си, за да прие 
ме и отдаде чест на Президен 
та/ на СФРЮ.

Това продължи той е също 
сгака за пръв път един ръкозо 
дител на социалистическа стра] 
на да посещава Бразилия и ка 
марите на нейния Конгрес. Сле 
дователно открива се Възмож 
ност за един нов и пряк диалог 
с оная европейска нация, ко
ято по цената на много жерт
ви през Втората световна вой 
на отново изгради своята неза 

и която под бремето 
осъществи 

своята национална революЧия 
на народна обнова”

,3ие, маршал Тито — изтък 
на Мариньо *— бяхте зожд на 
тази революция против агРе0'-> 
ра — на бойното поле и в поли 
тическата борба. Следователно 
сърдечните 
приветствия, 
правям
сенат като на глава на държа

РЕЧ НА ПРЗИДЕНТА ТИТО
Та оГ жилищния фонд, Я| мно 
го градов© и селища, между ко 
(нто и столицата Белград, теж 
ко пострадаха или бяха напъл 
но унищожени. Въпреки голе
мите природни богатства Югос 
лавия преди войната спадаше 
между най-неразвитите страни 
И ЕвроНа. Затова следвоенното 
ирграждане в Нашата страна 
започна при твърде неблагопри 
ятни обективни условия, с мно 
го трудности и проблеми. Но 
съществуваше могъщо единст 
во на нашия народ, изковано! 
И народооезободителната бор
ба, съществуваш© твърда ре
шимост да се осъществи по-до 
бро бъдеше. И това представл 
яваше нашата основна сила. 
Като се гледат вече постигнати 
те резултати, можем да комета 
тираме, че у нас националният 
Доход на глава от населението 
е с над три пъти по-голям огг 
ппепвоенния, че промишленото 
производство се. е увеличило о 
над пет пъти, а селскостопанс
кото с над 50%>.

Същевременно 
водството ма електрическа е- 
нергня например се е увеличи

(Следва на стр. 2)

След това произнесе реч пре 
аидентът Тито. който между
дутото каза:

..Позволете ми преди всичко 
да ви благодаря за указаната 
ми висока чесг в Конгреса на 
'Бразилия, да' поздравя члено* 
вете на бразилиянския Сенат и 
•Камарата на, представителите 
и чрез вас целия народ на ва 
рзата велика и хубава страна. 
На приятелския бразилианс1хи 
народ отправям от тази трибу 
на най-топли поздрави и най- 
хубави благопожелания на юго 
славските 
менно най-топло благодаря за 
приятелските думи, които тук 
бяха изказани за) моята стра
на. Ние винаги и с голям инте 
рее сме следили и следим ва
шето развитие и усилията, кои 

правите, за да изградите 
Бразилия като могъща и бога 
та страна”.

..Ние в Югославия умеем да 
ценим напора в изграждането 
И разбираме трудностите., кои 
то съпровождат всяко велико 
начинание, защото и нашия о 

в това отношение е подо-

Жсао Гулар посреща президента Тито в Бразилия

IМисия на мира
Както президентът Тито и на неговите досегашни пътува- 

ния в страните от Европа, Азия и Африка беше следен с най- 
добри пожела пия от югославските народи, така го следи»! в 
пашите мисли и чувства и сега, по време на неговото посещв- 

далечните, но приятелски на»! страни от Латинска Аме
рика. Отивайки десетки кило»!етри далеч, за да подаде ръка 
за приятелство и сътрудничество с народите, о които ни свър
зват общи интереси в борбата за мр и общ прогрес в света, 
президентът Тито предприема конкретна и пряка мисия на 
мира. Така впрочем е схванато неговото посещение в са»1ата 
Бразилия, Чили, Боливия и Мексико, и в онмя латиноаме
рикански страни, които президентът Тито но Ще посети, както 
и в световпата общественост изобщо. която съзнава голямото 
зпачение, което в днешния свят имат опознаването и преките 
контакти между изтъкнатите държавници на прогресивните, 
миролюбиви и независими страпи.

народи и същевре-

пие в

,товисимост 
на нашественика

пр оиз- Югославският президент пътува в Латинска Америка п 
време, когато тези континент общо и пегови отделни страни 
стават все по-актишш на арспата на международните събития- 
Като полагат гсле»ш усилия за пълна икономическа и поли
тическа самостоятелност, за стабилизиране на вътрешната об
становка, то все повече се приобщават към по-широксто про
гресивно развитие. Така тяхната орнеитпровка може, то е на
пълно разбираемо, да влияе само положително върху стабили
зирането) на положението в тази иначе немирна част па света, 
която се намира п постоянен процес на общвствено-икономиче 
ски вълнения, и върху нейния обществен прогрес. В тези 

усилил народите на Латинска Америка се ползват от пъл-въшппа

пит
беи. През Втората световна вой 
на нашата страна беше оазоре 
на и опустошена. При това бе 

унищожена почти една тре

и демократични 
които сега Ви от- 

от името на Съюзния ше

свои
пата подкрепа па социалистическа Югославя, чнято

основава върху принципите па зачитане незави- 
на»1ССа във вътреииште рабо 

ти на техните страни, върху петкрепата на техшгге усилия 
за по-бъРз, свестранси и бществсп напредък.

Борбата за мир е основен и общ белег на международната 
дейност и на Югославия и па страшгге, които посещава па- 
шня президент. Противопоставяйки се редица години на раз
делението на света на противоположни групировки, Югославия 
ст.щсврслюлно посочваше врсд1штв последици, които изостря- 
ването на студеш»та война, може да има за развитието на све
та. Сегашното благопрнятпо положение в меисдународпите от
ношения, което настъпи особено след подписването на москов
ското споразумение, и което значи патделявано иа разума в 
международните отношения означава, също така, и потвържде 
иие на усилията, които Югославия и другите миролюби
ви страни полагаха за усмирпвапе и уреждане па отношенията

политика сс 
силяостта на другите народи и не

в состД-
Но Титовата »гисия па »шра не се огршшчава само па Ла

тинска А»!срика. При завърщането. си в страната той Ще со 
САЩ където, както и в Бразилия, Чили, Боливия и Мекспре в

сико що разисква с най-отговорните представители на а»!ери- 
капския народ за проблемите иа сътрс»1ените международни 
отношения. От особепо значение ще бъде и участието на нашия 
Президент на XVIII заседание на Общото събрание иа Обеди- 

нации. Вярваме, че пеговото присъствие на това заседа- 
както разговорите и контактите които що има па 

прц-ставява ценеп принос в усилията обстановка
нените 
ше, също
своя път, щс
та па по-голе»ю доверие, с която се характеризира актуелпото 
международно положите, по-нататък да се подобри, да се па- 

положителни решения за висящите световни про- 
лнкпидира студената пойна и укрепимерят нови

блеми, окончателпо да сс
необходимото взаияшо доверие.толкова

Жоао Гулар в разговорПрезидент '1'ито и



БРАТСТВО2

Латинска АмерикаПосещението на президента Тито в
(Продължение от стр. 1)ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РАЗГОВОРИТЕ и Бразилия се развиват благо

приятно, което намери израз в 
укрепването на взаимното, съг 
.рудннчество. Представителите 
на нашите две страни често са 
сътрудничили близко и плодо
творно. като са заемали подоб 
ни становища по най-важните 
международни въпроси. Бих иц 
кал да спомена и твърде значи 
телната Конференция на шефо 
вете на държавите и правител 
сглата на неангажираните стра, 
ни в Белград, на която имах
ме честта да поздравим и набд 
юлателите от Бразилия.- Поло- 
жителите резултати и обменя 
На мнения и сътрудничесгво.- 
то между нашите две страня 
бяха осъществени и в течение 
'на Каирската икономичеха 
конференция на страните в раз 
витие. Стопанското развитие 
иа Бразилия и Югославия Съз 
лале благоприятни услозия за 
/развиване на икономическите 
отношения между нашите стра 
ни.

мия и на нейната актива ррля 
в светозпата общност. Опитът, 
придобит в периода на освобо
дителната борба и следвоенно 
то изграждане, направи нови 
Югославия да се определи за 
политиката иа неангажиране и 
да се нареди в редиците на 
страните, които заедно с всич 
ки миролюбиви сили в света, 
се борят активно за запазване 
ма мира и за широко междуна 
^дно сътрудничество. Поучс 
'ии от собствения опит и въз 
основа иа нашето съглеждане 
на* международното положе
ние, мие внесохме в новата Кои 
стигуция на СФРЮ оснозиите 
начала на мирното съвместно 
съществуване за водещ прин
цип иа нашата външна полити 
ка. С това ясно сме определи
ли отношенията и по-нататъш 
иите насоки иа международна 
та дейност, като сме задължи 
ли правителството да се застъп 
за за развиване па всички фор 
ми на международно сътрудии 
■чество, които допринасят за/ 
укрепване на мира и засилва
не на взаимното зачитане и до 
верие между Държавите и на; 
родите без оглед иа техните 
политически и обществени сис 
теми’’.

Говорейки за отношенията 
па Югославия с другите стра
ни. президентът Тито подчер
та. че през последно време ук
репва сътрудничеството със со 
пиалистическите страни от Ев-

ГУЛАРТИТО до с 10 пъти, на стомана със 
седем пъти, иа машини с око
ло 12 пъти и ти.

Една от нашите първи зада 
чи беше стопанството с насле

нс между президентите Тито и 
Гулар. Те. са разглеждали тен 
дсицните и,а международната 
търговия и са се съгласили че 
сегашната норма и принципи 
които владеят в международни 
те и икономически отношения 
нс позволяват световната тъР 
'говия Да изпълнява законага

След приключването на гогос 
ланско-бразилските разговори/ 
президентите Тито и Гулар са 
подпчеали декларация, в коя 
то се изтъква, че по време на 
тези разговори двамата прези
денти са нм.али възможност да 
разгледат благоприятното раз
витие на отношенията между 
двете страни във всички облас 
ти, както и международното 
Политическо положение и по^ 
(нататъшните му перспекти
ви.

дадепата низка акумулация 
подготвим за необходимото ви 
соко равнище на капиталовло
жения. Репарациите, които по 
/лучихме ие възлизаха иа по- 
малко от 2"/о от преките воен.

претърпяхме
война.

Ши щети. които 
ръв втората световна; 
(Наистина ние получавахме и 
помощ оА САЩ и някои други 
Ьграии получавахме и заеми 
'под комерциалии, понякога- 
1гвъРДС тежки -условия. Ине 

благодарни зр помощта по

сп роля па инструмент за,по- 
държка и ускоряване икономи 
ческия ръст ма страните в раз 
витие. Те са потвърдили свои 
ха неограничена .подкрепа иа 

иа конференция на обо 
динените нации за търговия и 
развитие, убедени че този фо 
рум дава възможност за пре
формулираме на правата 
система на структурата на мс 
ждународната търговия в сми 
СъД който благопрпяствува за 
ускорено развитие па тези стра 
ни, особено иа ония които са 
недсцЬтатъч по развитие.

Двамата президенти с удо
волствие са констатирали; ча 
взаимните икономически отно 
шения се развиват благоприят 
но п че същесгзуваг широки!

за по-нататъшно

Двамата президенти са се съ 
гласили, че запазването на ми 
ра представлява и занапред за 
държавите главната задача, 
върху която трябва да сс със 
редоточат усилията иа Югосла 
1вия и Бразилия, страни чнето 
посгояно поюншавашо сс меж-

целнтс
смс
'лучеиа отпън. по всичко това

да зацо-бс недостатъчно, за 
лим раните предизвикани 
'военните опустошения. " 
то бреме иа обновата и изграж 

нашата страна тряб

оти па Главно

даието на 
ваше да понесат пашите хора. 
Понякога трябваше Да 
нем., че нашият народ е пове 
че готов да. жертвува нещо от 
своите потребности, отколкото 
да се откаже с.т пелите на раз 
/питието, които' сп е поставил. 
Затова а изграждането трябва 
ше да се опрем предимно вър 
ху собствени сили. върху епту 
спазъма и твърдата решимост 
на нашите трудещи се да из
градим час по-скоро1 по-лобъР 
живот. Зарад неVрелепото по
ложение в Европа и 'з света оо 
що ние бяхме принудени да от 
деляме
за нуждите на отбраната и за 
Пазване независимостта на стра 
пата”.

..През 'последното десетиле
тие Югослазия се .намира .ме 
жду ония страни, които имат 
висок темп на стопанско разви 
чие. Такоза успешно стопанс
ко развитие създаде още една 
мотттна основа на независимо
то положение на нашата стра 
на в международните отноше

Ние съшо искаме, заедно е 
икономическото, да развиваме 
и културно, науччо, техничес
ко, спортно II други (ВИдОВв 
Сътрудничество. Убедени сме, 
че редом ще укрепзат и взаим 
ното разбирателство и дружба 
та между нашите два народа.

Господин Президент — каза 
иа края президентът Тито. — 
като независима и социалисти 
ческа страна Югославия наето 
ява заедно с другите миролю 
Сшш страни да допринесе за 
уреждането на различните спо 
рнн проблеми чрез преговори 
и за укрепзане на градивното 
международно сътрудничест
во. Ние именно сме дошли в 
Бразилия и на този континент? 
да разменим гледища по тези 
въпроси и заедно с държавнй 
иите на страните, които посе
щаваме да дадем своя принос 
ва делото на мира и между
народното сътрудниечство~\

дународно значение ги задъл
жава активно и с всички сред 
ства да работят за зсеобщого 
II пълно разоръжаване под меж 
дународен контрол, за постепа 
но отстраняване на всички по 
тенцнални огнища на конфлик. 
•ти в света, и за разрешаване' 
на несъгласията между члено 
вете на световната общност с 
миролюбиви средства.

Двамата президенти призна
ват, че договорът за частична 
забрана на ядрените опити, под 
писан неотдавна в Москва мо 
же съществено да допринесе 
за намаляване на световното 
напрежнение и да бъде важнг| 
крачка към всеобщо и пълно 
разоръжаване. Те считат, че 
сключването на) този договор, 
както й неговото широко прие 
мане, налага на всички срани 
задължението максимално да 
се. застъпват за постигане 
по-нататъшни резултати в то 
ва направление.

В тозн смисъл - те изразяват 
надежда, че тази инициативЕ | 
пряко ще бъде съпровождана 
с други мероприятия каквйто 
са забранат/а на подземните о- 
пити, осуетяване, разширяване 
то на ядрено оръжие, установ 
двапе на зони без ядрени С- 
ръжия и осуетяване избухва
нето на война случайно, на 
грешка или следствие авария 
в системата на връзките.

Двамата президенти са раз
гледали неодавнашните съби
тия във връзка с процеса на, 
деколонизацията и са изрази
ли удоволствието си от напредъ 
Ка който е вече осъществен в 
тази област. В същия смисъл 
-де са се съгласили и с необ- 
Кодимоста от полагане на нови 
усилия за отстраняване н|а ра- 
созата дискриминация.

Тежкият проблем на съшест 
вуващата диспропорция между 
Индустри'а1лизираните страни и 
страните в развитие е бил пред 
■мет на внимателно разглежда

изтък-

възможности 
укрехпзаие на сътрудничество 
в тази област. Във връзка с го 
ва по зреме на посещението са 
водени специални разговори ма 
жду представителите на двете 
правителства след което е бил 
подписан съогзетен протокол, 
с иел тези възможности по-ус

ропа. както и приятелските от 
иошеиия, които Съществуват с 
нашите съседи; Австрия, Ита_ 
лйя и Гърция и с голям брой 
нози независими страни от А- 
зия и Африка.

Спирайки се върху отношени 
между Бразилия и Югос-

и значителни средства;
петно да се осъществят.

Президентът на Социалисти
ческа федеративна република 
Югославия Насип Броз Тито е1 
възобновил покяпатр до поезн 
'дента на републиката на Съе
динените щати Бразилия Жоао 
Белхиор Маркез Гулар да посе 
ти (Югославия. Поканата е би 

поиотй а датата на посе
щението ще бъде определена1 
по-късно.

о
ята
лавия президентът Тито каза; 

..Господин Президент. изпит
вам голямо удоволствие, че на 
това място мога да кажа. че от 
Уюшенията между Югославия

на

И а

....... ■ ■—

Последна вест

Сърдечно Посрещане на Тишо
Ь Чили

На- 24 септември президентът . то посети президентската пада 
Тито със Съпругата си и при ( та където бе призетствуван от 
'.дружазащите го официални ! градоначалника на Сантяго Ра* 
лица ■ прието на в столицата | мерг Алварез Голдстак и провъз 
на Чили — Сантяго де Чили. /гласен за почетен гост столш 
1 1»а| аерогарата, презпхг.ентът дата на Чили.
Тито бе посрещнат и позлра- 
вен от президента на Чили* ® палатата ..Ламонеда са за 
•Хорхе Алесондри. членове на' Почнали политическите ррвго- 
'•чили и ского правителство. в ори между президентите Ти
многобройни народни прелета то и ддександрИ Очаква се, 
вители. генерали от чилийска- плодотворен обмен на мнения 
та- армия и други лица. /по световните събития (г дву1

Същият ден президентът Ти странните отношения.

г

. есеюдневна плодотворна работа преди 
завърши 52 конференция на Интерпарламентарната. 
На снимката: президентът Тито 
конференцията.

няколко
уния-.

пред участниците наговори
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жестока съпротива особено 
Арауканците. със своите вода
чи Лаутар и Кауполика. Южна 
та част на Чили останала незав 
лфцгна все до провъзгласява' 
нето на независимостта й на 18 
септември 1810 година, която 
извоювал недоволният народ 
под водачеството на Бернар О 
Хигинс, с помота на Сан Мар
тин. Тогава Чили бил провъз
гласен за свободна, демократич 
на република. Първ президент 
Хосе Мигел Карера.

От приблизително осем мили 
она жители, колкото днес има 
Чил само 5% са индианци, а 
останалите са бели преселници 
от европейските държави Испа 
ния. Англия, Югославия, Ита
лия и Германия. Повече от по
ловината представят селско на 
селение. Другата половина нас 
танява градовете; Сантяго. Вал 
парайсо, Косесион, Виню Дел 
Мар, Темуко. Осорно, Чиян, Та 
лка, Валдавия, Икика и Пента 
Аренас.

Външно - политически фейлетонЛатиноамериканската държа
ва Чили с ,.чудна география”, 
както казват самите чилийци, 
се (простира върху сравннтел-,' 
но тесен пояс от субтропичес
ката област, т. е. от град Ари- 
ка (до Южния полюс, една 
част от който принадлежи на 
тази страна. Широчината меж
ду планинските масиви на Аи- 
дите и Тихия океан е 90 ДО 500 
километра.

Стопанската география на Чи 
ли, благодарение на такова ге
ографско положение, е разде
лена на осем различни области. 
Първата област на северната 
пустиня няма никакво значение

ЧИЛИ-ЧУДНА СТРАНА
развитие на страната. Като и- 
дея този план не представяна 
новина, за тото сдружението 
Копфо, основано със задача да

храна на населението като 
пшеница, захар, месо и мазни
на все още се внасят от чуж
бина.

В разглеждането на икономи
ката на Чили, при (Подготовки
те за създаване на 
шен план за 
най-важен фактор 
въпросът за икономическата не 
стабилност, която е подчерта
на и в началото на самия план. 
Също се изтъква, че нестабил
ността не е изключителна по
следица от

десетгоди- 
развитие, като

възникна

инфлацията, ноза селското стопанство, но има 
богати залежи на шалитра и 
мед. Южно от нея се намира 
зоната на топлите степи, къде
то е развито животновъдство. 
Третата зона, от реката Акон- 
гва до Копсесион. е най-важна 
за селското стопанство на Чи
ли. Интересно е да се напомни, 
че в

тук решаващо влияние имат
нестабилността на външната тъ 
рговия и обществените финан- 
сии. Затова в плана се 
..Страната

казва;
ще трябва да отде- 

и да напра 
ви всички необходими усилия с 
цел да се постигне разнообра
зие от селскостопански и 
факутрни произведения’’.

ли голямо внимание

Чили по осем месеца не 
дъжд. Най-често валивали

през зимата, когато на селско
то стопанство не е нужен. Но 

това в тази зона е раз- 
пти-

мани
НАШИ ПРЕСЕЛНИЦИ

въпреки
КРАТКА Счита се. че в Чили има око

ло 25.000 югославски стопански 
преселници.

ИСТОРИЯживотновъдството. 1витоцевъдствого и зеленчукопроиз 
водството. В останалите зони 
също е развите селското сто
панство и особено успяват кар
тофите. Въпреки природните 
богатства. Чили не успява да 
прехрани със своите произведе- 

около осем милиона жите- 
Полагат се големи усилия 
проучват възможности за 

Засега

Преди идването на 
те конквистадори, на днешната 
територия на Чили живеели нст 
колко индиански племена. За
воевателят Педро де Вал дивия 
се пробил от Перу, който 
вече завладян, и на 
почо

започналииспански. коит0
да се настаняват тук преди по
вече от сто години. Те имат Д01' 
бри икономически позиции в
тази страна, а някои от потом-

днесбил 
реката Ма. 

Сантяго.
цте на тези преселници 
имат, като чилийски поданици, 
значтелна роля в научния. кул 
турния и политическия жИвСГГ

ния 
ли. 
и се
по-богато производство- 
най-важните артикули за пре-

ДЕСЕТГОДИШЕН ПЛАН

Преди две години в Чили бе 
изготвен план за десетгодишно

изгражда страната, двадесет го
дини се занимаваше с проучва
не и разглеждане на този десет 
годишен план.

основал град
Търгнал на юг и основавал гоа 

все до Валдивия. където 
Индианците давали

дове 
загинал.

на страната. "1
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ПО ПОВОД 30-ГОДИШНИНАТА ОТ
лайпцигския процес ИЗ ДОКУМЕНТИТЕ НА ООН

РАЗПЛАТА 

С ФАШИСТИТЕ
ГОЛЯМО УВЕЛИЧЕНИЕ 

НА ДОХОДА В ЮГОСЛАВИЯ
шито се страни, като им окаже 
съответна помощ. В- една своя 
реч по този въпрос генералният 
секретар на ООН е съобщил, че 
Общото събрание на ООН и

През месец юли Организация 
та на обединените нации е пу
бликувала статистически 
глед за средното увеличение на 
дохода на глава от населението 
в повече от 50 държави, през 
периода от 1951 до края на 1961 
година. В прегледа се привиж
дат данни, че между страните 
от Източна Европа Югославия 
е имала най-голямо увеличение 
на дохода на глава от населе
нието — 8.1 на сто, а Унгария 
— най-малко — 4,8 на сто.

Както се изтъква, високото 
увеличение) на дохода а Югосла
вия се обяснява с извънредния 
темп на индустриализацията в 
Югославия, която в това отно
шение още от 1960 година е ме

През изтеклото десетилетие 
твърде бавен темп е имало уве 
личението на дохода в някои 
развиващи се страни. Така в 
Латинска Амепика значително

Изминаха три десетилетия 
от деня; когато започна прочу 
тйяг Лайпцигски процес, който 
повече от три месеца следеше 
с вълнение, и изключително вни 
мание цялата световна общест 
веност. Процесът Ье подготвен 
бг най-черната реакцня в 
вацнна Германия, която

ят своята постъпка пред светов 
ната общественост, германски 
те фашисти — '-зластодръжци 
стигнаха до онова идея: да инс 
ценират процес, на който да 
компрометират германското и 
международното комунисгичес 
ко. движение.

Бяха

пре-

Й§§® :. ЩР ",
: 4' Ш11Й ’

Ш щ
тога 

някол- аретсувани и няколко 
месеца след това изведени пред 
съда българските политически 
емигранти 
'Ганев и Попов, 
Комунистически лидер Тюлглер 
и Вам дер Любе, скнгннк и а- 
зантюрист.

Така в Лайпциг започна най 
големият политически процес, 
който помии историята.

Георги Димитров, 
личност на този процес който 
II дотогава беше познат на све 
та като изтъкнат работничес- 

борец, израстна във зели- 
Кан когото привествуваха 
тини милиони работници от це 
лня свят. Със силата на извън 

интелигенция и голяма

Георги Димитров, 
германският

У*.жду първите в списъка на дър
жавите — членки на Организа
цията на обединените нации.

По-нататък .в прегледа се у- 
становява, че националният до 
ход на глава( от населението през 
1961 година е възлизал: в САЩ 

долара, в Канада — 
1774. в Швеция — 1592, в Швей 
цария — 1571. в Нова Зеландия 
— 1439. Люксембург — 1438, в 

1380. Противополо-

у У У
главната Ш

0 ч •

ШВ-: '2.572ки
СТО!

Австрия 
жно на доходите в развитите

редна
храброст този безкомпромислен 
революционер още от пързия 

постави като обвинител.
страни, в повече от половината 
страни и територии в Азия и 
Африка националният доход на 
глава от населението е бил под 
100 долара годишно.

ден се
а не като обвинен, като соче- 

какво му носише на света, 
фашизмът. Той събори двама
та на1й‘-голями фашисти 
труднпци на Хитлер — Гъоринг 
и Гьобелс. които като свидете 

появиха в съдебната.за

Според данни на прегледа до 
ходът в света през 1958 година 
е възлизал общо към 884 мили 
арда долара, или 471 долара на 
глава от населението. Обаче за 
рад нееднаквото стопанско ра
звитие доходът в 
страни е бил почти пет пъти 
по-голям отколкото в развива
щите се страни — 730 към 153 
милиарда долара. Тази диспро
порция е още по-остра и по-го 
ляма. когато се сравни с разли 

броя на населението. И- 
менно 617 милиона жители пол 
зват доход от 730 милиарда до
лара, докато 1 милиард и 259 ми 

ползват само 153 
милиарда долара. Привежда се 
също така. че почти в полови
ната от 5бте анкетирани дър- 

членки на ООН средно-

съ-

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ли се
ла Най-напред Гьоринг а след 

Гьобелс. напуснаха съдеб 
ната зала безсилни пред въпро 
сите на Димитров, 
бой светът следеше изправен 
на крака. В един ден се прове

в Ню-

тозако месеца преди това превзе 
властта в тази страна и за гла 
ва на държавата постави Адолф 
Хитлер, които по този 
■установи фашистка диктатура 
в центъра на Еворпа.

В усилията си да се разплат 
ят с най-прогресивните елемен 
ти в страната, а особено с ко 
мунистиге ,германските фашис 
ти не подбираха средства. Под 
мятайки на комунистите разли 
чни злодеяния, които сами при 
чиняваха, в мозъНите на нацио 
налсоциалистите се роди идея 
та за опожаряване на Райхста 
га ,ксето трябваше да бъде 
пряк повод и призив за хайка 
Против комунистите и техните 
привърженици. Счита се, 
за било идея на Гьобелс, човек 
по чИято инициатива на площа 
да в центъра на Берлин бяха 
запалени стотици хиляди кни
ги, които предсатвляваха най- 
големи творби на човешкия ум 
И гений. Този политически лъ 

най-квалифициран

развитите
.....Този дву-

начпн

доха стотици митинзи:
Йорк, Лондон, Москва. В неле 
галния си орган Югославската 
комунистическа партия отбел- 

това събитие като първо

Уред за автоматично регулиране на кондензатори 
в »Искра« — Кранката в

яза
степенно. Между хилядите те
леграми, пристигнали в Лайп
циг бяха телеграмите на Айн- 

Ролан и много 
изтъкнати световни име

агенции са 
своята

ване производството в развнва- 
ннски доходи са имали Аржен- 

Парагвай — 1,9%> и в

специализираните 
призовани да засилят 
дейност, за да създадът усло
вия до 1970 година национал
ният доход в слаборазвитите 
страни да се увеличи средно с 
5 на сто.

листна жители тина и
Парагвай още по-низко — 1.4°/о.

Организацията на обединени
те народи е решила да съдей- 
ствува за развиване и увелича-

шайн. Ромеи
друтн
на. На всички пишеше „ораво 
Димитро-з’'.

Моят начин на говор е от- 
— каза Димит-

жави,
то годишно нарастване на до
хода в периода 1951—1961 годи
на се е движило от 3 до 5 /о. 
Начело на тази група държави 
са: Япония, Израел и Тринидад 
с увеличение на дохода от 9 до 
10 на сто, след това Югославия 
с 8,1%. с което тя става значи
телно над равнището на увели
чението на 
страните 
и пред много развити страни, 
каквито са например Западна 
Германия, където средното Уве 
личение на дохода е 7,2°/о годи- 

Венецуела, която също 
постигнала 7,2°/о увели-

МИЛОРАД ЗЛАТАНОВ НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА ОК на СЮМ ДИМИТРОВГРАД

ворен и искрен 
ров в заключителната си реч. 
Свикнал съм да наричам нетна
та с тхяното истинско име. Не 

адвокат, който1 по задъл
жение защНщава ТУК сзоя кли

че то

съм
На пленума иа ОК на СЮМ 

от 23 септем-
За примерно залягане за ус

пехите на младежта в Димитро 
вградско, пленумът на Общин-

ент. в Димитровград 
ври за нов председател на Об
щинския комитет на Съюза на 1 ския комитет на СЮМ го възна 

е избран Милорад гарди с книгата „Мостът на 
Дрина” от лауреата на нобело
ва награда за литература Иво 
Андрич.

дохода Не само в 
от Източна Европа, нокато обви-Аз се защищавам 

неч комунист.
Зашишазам 

на революционна комунистичес
'ка чест.

Защитавам своите идеи, свои 
те комунистически убеждения. 

Защищавам смисъла и съДРъ 
своя живот”, 

натиска иа световното

своята собстве-
жеиграч, 
пропагандисг на фашистката и 
Аеология добре знаеше къде ш® 
удари. Той отлично познаваше 

' суетата на обикновения терма 
нец, който в огромното здание 
на Райхстага гледеше символа 
на германската мощ. Той твър 
де добре знаеше, че подпалва
нето на Райхстага всеки герма 
Нец ще счете за най-безумна 
Злодеяние.

Идеята иа Гьобелс се осъщес 
тви. Райхсгагът бе запален и 
тогава започнаха преследвания 
прсГгив комунистите. Лидерите 
На Германската комунистичес
ка партия и много други борци 
за прогрес осъмсаха убити. Кон 
Нернтрационите лагери се пъл- 
Иеха постоянно. За да оправда-

младежта 
Златанов. Досегашният предсе
дател Райко Зарков заминава 
в ЮНА за да отбие военната сишио и 

така е 
чение. М.повинност.

жянието на
Под „

обществено мнение, а тъй ка
то нямаше никакви аргументи, 
освен лъжи и измислици с кои 
то да докажат своето обвине
ние фашистите бяха ттринуде 
ни след тримесечен пропее да;

свобода Димитров и

Акшуалпи задачи па организациите на ССРН е Нишка околия

Публичношо обсъждане на общинските сшашуши 

Ь Нишка околия ще зайочне йрез окшомЬриттченят на 
неговите другари. 

Държанието на Димитров 
стана пример за ко 
от целия свят. как

което въз основа от досегашна 
та дейност ще се определят за 
дачите на почти всички поли
тически организации.

Публичното обсъждане на ста 
тутите ще започне през октом
ври с пленум на Околийския от 
бор на ССРН. Още сега се пред 
вижда широко обсъждане 
статутите в секциите, подруж- 
ниците и местните организации 
на Социалистическия съюз та
ка и във всички сдружения, ор 
гами и институти.

Покрай това ще се разгледат 
още редица въпроси. Изпълни
телният отбор на Околийския 
отбор па ССРН е разгледал про 
блемите за развитие на занаят 
чийствоТо. Предстои разисква
не за образованието, по-специ
ално за образованието на уче 
нпцнте в стопанството и в до 
мовете на учениците. Методът 
на организациите на ССРН, тях 
ната роля и задачи ще бъдат 
предмет на едно съвещание и 
семинар през октомври. Тогава 
ще отчетем успехите които са 
постигнали нашите организации 
от Петия конгрес на ССРНЮ, 
досега както в организационно 
отношение, така и в политичео 

работа.

Тази година дейността иа ор
на ССРН беше осо

та на повечето ръководства и
организации. |

От страна на ръководствата 
ма Социалистическия съюз са 
повдигнати много други актуал 
пи въпроси, които ще пред
ставляват съдржаните на рабо 
тата в предстоящия период. 
Във връзка С изработването на 
седемгодишния план за стопан 
ското развитие например вече 
е направено много в трудовите 
организации. Трябва да се под 
чертае, че особено са се заели 
синдикалните организации.

По мое мнение също така е 
за отбелязване досегашната ра 
бота по изработване статутите 
на трудовите организации, ко- 

н околията. Проектоста 
иа общините и околия 

в заключителна фа

■пред съла 
мунистите 
тгюбва: да се държи пред кла
совия враг.

гапизациите 
бено плодотворна. Заедно с дру 
гите обществено-политически 
организации. Социалистически
ят съюз положи големи уси- 

организирането па пред- 
дейност и бяха пос

тигнати твърде добри резулта
ти. До края иа годината Социа
листическмят съюз покрай ДРУ 

задача да организира 
обсъждане на общиис 

и иа проектопла- 
стопап

лия в 
изборната на

**1*8ЯШШа!Й
гото има
публично 
ките статути
иовето за седемгодишно 
ското развитие иа комуните. 

Нашият сътрудник е бесед-
тл г председателя и а Околш с 
кия съюз иа ССРН в Ниш ДРУ 
гаря Кърс-го Михаилович за 
лятната дейност и предстоящи- 

на организациите. По 
казал,

А «■' - ■■ У ■ '> .тт.
муипте
тутите 
се иаяират 
за на изработването.

Обаче и занапред ще е
по-голяма обществена

те задачи 
време на 
че активността 
ите иа Социалистическия 
в Нишка околия през лятот 
е била съдържателна особено 
в селските организации, които 
с по-голяма отговорност Са при 

_ към проблемите на сел 
стопанство, преди всичко 

за есенната

беседата той е
на организаци- 

съюз
необ

ходима
дейност на организациите на со 
пиалистическия съюз, както за 
изработка ма седемгодишната 
програма за стопанското разви 
ТИе, така и върху статутите. В 

направление се предвиж
дат редица акции. Към края 
на септември ше бъп.е проведе
но разширено съвещание с пред 
ставителите на всички полити
чески форуми от околията, от

стъпили тотваското
„» СТОРУЖ

нически отношения за п°СТИ1'а' 
по-големи добиви. В това 

насочена дейност

ката си

А4 Поповиянаскоро те се присъедини не иа 
направление еФабриката „Нико” п Словения, която

фабрика „Искра”ФГ.Г'V.. към



4 БРАТСТВО

Чужди войски в състава иа НОВЮ Строи се костуриица 
на загиналите олгар- 

ски войнициБЪЛГАРСКИ ПАРТИЗАНИ В ЮГОСЛАВИЯ
Югос л а в ского воен но-пол ити 

ческо ръководство е обръщало1 
извънредно 
за придобиване на българските 
сгкупациопи войски за дялото 
на иародсосвободителпото дви
жение. Въпреки че отзивът бе 
ше Значително по-слаб от очак 
вапията, правеше се опит да се 
проникне в редовете па българ 
ската войска, да се установи вр 
ъзка с напредничавите, анти
фашистки настроени лица, с 
членовете на ВРП (к), конто се 
намираха в редовете на българ

ез май 1944 година, а в чийто 
състав влязоха покрай Тръис- 
кия партизански отряд и бата 
льоните Христо Ботев” и ,.Ва 
сил Левски’’.

Според постигнатото 
ю госл авското 
правителство 
през месец юли и август 
година започна екехумирането 
на загиналите в Югославия бой 
ци от Българската отечествено 
фронтовска армия, по време на 
борбите против фашизма, след 
9 септември 1944 година.

Работите са на привършване.

купациона арми и доброволно 
стъпиха в редовете иа НОВЮ. 
Това бяха батальоните:

Христо Ботев”, образуван на 
19 декември 1943 година в под 
иожието иа Кожуф. Той имаше 
около 60 бойци, които ца 16 де 
кември след нападението на ча 
стите от ~*Грета оперативна зона 
и граничния сектор Конско про 
минаха с цялото си въоръже
ние па страната НОВЮ.

,.Васил Левски”,

между 
и българското 

споразумение, 
тази

да сс направи вепчко възможно 
в агитацията между тях’’.

голямо внимание
Думата иа български парод

Обаче, началото на въоръже
ното братство и сътрудничест
во на югославските и българс
ки бойци за свобода датират о 
ще от по-рано, по-тчио оттога
ва. кгато отделни лица от бъл 
гарската окупационна армия ре 
шиха да преминат на страната 
на НОВЮ за съвместна борба 
против немски окупатор и тех
ните слуги, което значи и про
тив тогавашните български фа

които

През септември 1943 година, 
когато иа оветовната сцена ста
наха големи промени 
дането иа фашистка Италия от 
силите на Остта — вождът иа 
българския народ. Георги Дими 
трои писа в статията сп „На къ 
де върви България’', между др 
угото и това: „Думата има бъл 
гарскпят наред... В случай ма

извеж

създаден 
през март 1944 година на тери 
торията на Черна трева;

Повечето от намерените посмъ 
ртии останки вече са откопани 
Строителните работи на спомен 
коистурниците са също така в 
заключителна фаза. Пренасяне 
то и тържественото погрибане 

посмъртните останки в общи 
се състои на 
година в град 

СР Хърватско. Тук

ръководители.шистки
за сметка на Хитлер, полагаха 
усилия Да спрат борбата на 
гославските народи за свобода 
и независимост. Така още през 
ноември 1941 година трима въо 
ръжени български войника (Ди 

Раковски и Стоянов1) се

ю-
иа
костурници ще 
5 октомври 1963 
Вуковар, 
ще бъдат погребани борците от

митров,
обадили в Лесковашкия парти
зански отряд и се включиха в 
активна борба против общия не 
приятел. Това бяха съзнателни 
и смели лица които видяха пра 
вото място на България в поло 

когато свободолюбиви

Вългареката армия, които заги 
наха в боевете против герман
ските фашисти в Хърватско, 
Словения и Войводина.

жението. 
те народи водеха решителна би 
тка за съдбата иа човечеството.

останки на за- 
български войници 

на СР Сърбия 
септември

Посмъртните 
гиналите 
на територията 
и Македония през 
1944 година, както и на българ

Българските другари са сърд 
ечно приети от страна на юго
славските партизани и жители
те които, по думите от един да 

„приели българските
катоски партизани, загинали 

бойци в състава на Народоосво 
ботителната войска и партизан 
ските орядк в Югославия 
бъдат пренесени и тържестве
но погребани в обща костурни- 

Ниш. Тържественото по-

кумент.
партизани като свои и им дава
ли последното парче хляб, по
точно последния картоф, който 
имали, както са давали и на сво 
ите сръбски партизани.”

Онова което остави най-сил
но впечатление на българските 
окупационни части, беше — по 
край военните успехи на югос 
ланските бойци, техното дооро 
отношение към ранените и пле 
нени войници, топлият прием, 
както и сърдечните отношения 
между бойците и ръководители 

НОВЮ. Един ранен бъл- 
подпоручник е разказ

ите

Батальон »ХриСто Ботев«
„Раковски”, създаден през ап 

рил 1944 година.
Също така в нашата страна 

са създадени и българските па 
ртизански бригади:

^Георги ДимнтровГ, съставе
на от войници на Първия бата
льон от 123 български пехотен 
полк (от които на 17 май 1944 
година бе създаден бтальона 
..Георги Димитров”, а в начала 
то на юли бе преименуван в 
бригада под същото име)

Първа софийска бригада, съз 
дадена през май 1944 година, 
от хора’ които от България пр 
еминаха на свободната терито
рия при Черна трева.

Втора софийска бригада, коя 
т0 също така бе създадена пр-

въстание, българската войска и 
българският народ ще имат въ 
оръжената подкрепа на Народо 
сгободителната войска на Юго
славия”...

След февруарския манифест 
на националния комитет на О- 
течеейзения фронт на Бълга
рия, в който бе подчертано, че 
„няма българин, който да не 
съзнава, че пътят за разрешава 
не на националните идеали на 
България може да бъде само 
Спя. по
славия” Централният 
иа БРП (к) изпрати през май 
1944 голина едно писмо до всич 
ки членове и организации ка 
БРП(к), в което между другото

ската окупационна армия. ца в
гребване в Ниш ще се извърши 
на 26 и 27 октомври 1963 годи-Изтрайнм съзнания за побрати 

мяваие
ан.

В. КостичТака Александър Ранкович в 
писмото До Краевия комитет 
на ЮКЛ за Сърбия от 27 януа 
ри 1942 година указа върху из
вънредното значение на тоя въ 
прос:

„Да се осъществи връзка е 
българските войници и да се 
призоват да престанат да бъ
дат оръжие в ръцете на реак
ционното (българско правител
ство.... Българските войници не 
по свое желание са взели оръ
жието и са търгналн да воюват 
срещу сръбските партизани — 
своите братя работници и селя 
ни. Тсва го правят само под на 
тиска на предателските фашис 
тки или към фашизма наклоне 
ни офицери. Всичко това тряб
ва да им се обясни и при вся
ка среща, било на фронта или 
другаде, първо да се призоват 
към побратимяване и .присъеди 
няЕане към партизанските отр 
яди. за да започнат партизанс
ка борба и в свота страна”.

Върховният комендант 
сип Броз Тито в писмото си до 
Кардел и Рибар от 16 февруа 
ри 1942 година възлага на дру
гарите от Белград „на всяка це 
на да се свържат с другарите 
от българския ЦК за издаване 
на съвместно възванне към бъ 
„тгарските войски”, а Краевия 
комитет на ЮКП за

те на 
гарски
вал: „Защо ни изпращат да се 
борим срещу партизаните? Как 
во е нашето оръжие срещу тя 
хното и какво е нашата екипи

който върви нова Юго 
комитет

ровка срещу тяхната; те са не 
победими”.

(В съкращения от 
,ДСсмунмстУ’пише;

„НаЩата страна трябва навре 
да се отстрани от немците и 

да заеме своето достойно мяс- 
семейството на свободолю 

овободна,

ме

СК01ККЛ ХРОНИКАто в
биЕИТе народи, като 
независима, демократична и си 
лна държава. В тези свои теж 
пения българският народ може 
да разчита с братската подкре 

Нова Югославия 11 ней- 
освободителна армия, в ко 

нашия народ трябва да ви 
ди озой близък съюзник в бор 

неприятел

ПП!1Ц’!ППШШНиШШШШШШШШЖ|тпянишшшЕнтштрштшпшш

от работата иа Съветските ин
женерни части в Скопие и из
рази готовност Съветските час
ти да останат и да продължат 
работа за възобновяването на 
града. Благой Попов е благода
рил на съветските офицери и 
ги е замолил да останат да ра
ботят за обновяването на гра
да. Съветските офицери са съ
общили, че от Съветския съюз 
наскоро Ще пристигне строите
лен материял за изграждане на 
монтажни жилища.

Червения полумесец за събира 
не на парична помощ за по
страдалите в Скопие. Акцията 
върви добре и е посрещната с 
пълно одобрение между изсел
ниците, потичат! ги от Югосла
вия. 14 преди тази акция Черве
ния полумесец е изпратил на 
два пъти помощ в стоки в Стой 
ност от 196.870 турски лири.

Градската 
скупщина на Скопие е образу
вала Комитет за обнова и из
граждане на Скопие с 40 члено 
ве. За председател на Комитета 
е избран Кръсте Цървенковски, 
секретар на ЦК на СКМ. Също 
така е избран управителен от
бор иа Дирекцията за обнова и 
изграждаме на Скопие.

РОДОЛЮБ ЧОЛАКОВИЧ ПО
СЕТИ ГРАДА

На 18 септември
па на 
пата 
ято

Йо-
бата против общия 
— немски завоевател”.

В началото на октомври 
година между Националния тд> 

освобождението

1944

намитет за
Югославия и правителството на 
Отечествения 
писано споразумение за съвмес 

военни действия против не 
в Югосла-

фронт бе под-
Пристигат съзетски специалис
ти за изграждане на фабрики 

и монтажни квартириСърбия тни
меките военни сили 
Г.Ир. По повод 
Крайова метдду другаоя Тито и 
представителя на Отечествения 
фронт, Централният комитет 
ка БРП (к) се обърна към ДРУ 
гаря Тито със следните думи:

„Нашият народ, който на св 
оя' гърб преживя ужастие от 
насилието и предателството, пр 

доверните на Хитлер 
против

На 19 септември в Скопие е 
бил Родолюб Чолакович. Той © 
обиколил разрушения град, ка
то особено се интересувал за 

на културно-про- 
институции н паметни

възвание 
•като

„веднага да издаде 
към българските войски 
ги позове да не се борят про
тив сръбските партизани, да о 
ткажат послушност на своите о 
фицери и да се присъединят 

партизанските отряди”. „О

разговорите е АНГЛИЙСКИ ИНЖЕНЕРИ 
ПРИСТИГАТ ДА СТРОЯТ 

ПАВИЛЬОНИ
Строителната част на фабри

ката за производство на монта
жни сгради, която подари съве 
тското правителство 
готова.

състоянието 
опетните 
нп града.

Първата част от групата 50 
английски военни инженери, ко 
ито трябва да построят две ком 
плектни монтажни селища в 
Скопие, ще пристигнат в глав
ния град на Македония утре- 

Всяко от тези селища, които 
Ще бъдат част от подаръка на 
английската доброволна органи 
зария „Война на немотията”, 
ще побира 1.000 лица и ще бъ 
де съоръжено с инсталации за 
готвене, вода и резервоари. Те
зи доставки ще пристигнат на
скоро.

вече е
към
бзче — се казва по нататък в 
същото писмо — трябва стро
го да се държи сметка да се ра 
зличават българските войски от 
петоколонските български офи 
цери и да се работи в посока 
на побратимяване с български 
те войници”. Тези дни Върхов 

щаб, като считал, че бъл 
пак ще

Строителството се намира в не 
посредствена близост на съш.е-

КОВИ ТРУСОВЕ

След известно затишие от ня 
колко дни, иа 18 септември е и- 

нови труса, елии след 
вторият около обед.

алено от
български управители 
.борците за свобода, е готов да 
даде всичко од себе си, за да 
може по-скоро и по-бързо да се 
заличи спомена за срамното ми 
нало и да създаде път за вечно 
несъкрушимо приятелство, за те 
сен братски съюз между всич
ки южнославянски народи...

...Ние ви дължим вечна бла 
годариост за подкрепата и брат 
ската помощ, с която са създа 
вани първите наши партизанс
ки отряди у вас”.

ствуващата фабрика за произ
водство на монтажни елементи. 
На 24

мало два 
полунощ II
Двата труса са били с интензи- 

4 градуса. На 19 септември

септември пристигнаха и 
първите съветски специалисти 
начело с известния специалист 

инженер Попов. Те ще рабо

нпят
гарските войници все 
отзовават на апела за побратим 

по-числено. съветвал Гла

тет
след 3 часа е бил отбелязан о- 

интензитет 5ще един трус с 
градуса. Епицентърът на трусо- 

в скопската епицек-

тят на монтирането на, частите 
вече е известно, тази 
ще произвежда около 

квадратни метра кварти

яЕане „ _
впия щаб за Сърбия: Както

„Ако на наша страна преми
нат поведе, български войници.

трябва да се създават
фабрика 
36.000

вете е пак 
трална област.от тях

здрави партизански единици с 
командири и политкомисари, ко 

съвместно с нашите ро 
•взимат участие в борби-

Преди това вече е имало над 
360 труса. а след това осем дне
вно затишие.

Ри годишно.
2.000 ФУНТИ ПОМОЩ ОТ ПРА 
ВИТЕЛСТВОТО НА УГАНДА

Угандското правителство е ре 
на 21 септември да даде 

помощ на пострадало Склпие в 
стойност от 2.000 фунти. Тази 
помощ се състои в 
и чай.

Очаква се пристигането на 
Судхира Сен

Б Скопие се очаква пристига 
пето на службата за техничес
ка помощ в Обединените нации 
Судхира Сен, който с предсга' 
вителите на Изпълнителното ве 
че на Социалистическа републя 
ка Македония и Градската скуп 
шина ще води преговори за п« 
дготовките за реализация на те 
хническата помощ на Обеди1*6 
ните нации за Скопие.

ито От по-смели лица до батальон*1 
и бригадити да

те и след това да се прехвърл 
ят на своя територия, косато дой 
де време за това”: Обоче. докато 
до съвместно възвание на Цен
тралния комитет на ЮКП и Де 
нтралния комитет на БРП (к) 
не дойде, позивът, който обна- 

Краевият

ИНЖЕНЕРНИТЕ ЧАСТИ НА 
СЪВЕТСКАТА АРМИЯ ЩЕ 
ПРОДЪЛЖАТ ДА СТРОЯТ 

СКОПИЕ
Въз основа вя подписания Д°

започнаха съвместните
шиоло

говор
действия на частите на НОВЮ 
и българската Втора армия про 
тив немския окупатор в Сърбия 
и Македон яя. а по-късно на Ср 
емския фронт.

Освен това по време на осво 
бодителната война в 
вия се създадоха партизански е 
диници сгг онези българи, които 
бяха избягали от българската о ■ Тази група се е интересувала

Група висши офицери от Съ
ветската армия начело с гене
рал полковника Николай Алек
сандров неотдавна са посетили 
председателя на Скопската град 
ска -''скупщина )Блаяюй Попов.

захар, кафе
комитет народва

ЮКП за Сърбия, според преце 
на Иво Лола Рибар, е СЪБИРАНЕ НА

В ТУРЦИЯ

От началото на септември в 
Турция се провежда акция на

ПОМОЩнката
бил умело насрочен. Лола_ при 
това подчерта, че тази дейност 
между българските войници тр 
ябва ,да се засили и разшири”,

Югосла-



братство
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Предизборни дни Записването на народния заем в Димитровградско Отлични перспективи за развитието

Оживена акти
вност на Съюза 

на младежите 

в Димитровградско

на туризъма в Дерекулав ДИМИТРОВГРАДСКА 

КОМУНА ЩЕ СЕ ВНЕСАТ 

ОКОЛО 13.500.000 ДИНАРА ШОСЕ ИЗ ДОЛИНАТА 

НА ЕРМАДимитровградска
ято още в първите 
земетресение го 
Рушеното Скопие 
над 6.000.000 динара а паШ, и
кп°ппо-?00'000 в «лскостопанс 
ки продукти показва и 
път своята дълбока 
Пост Към този

На 21

комуна, ко 
Ани След 

раз- 
като даде

нски организации и учрежде
ния а комуната се устройват 
заседания на раоогничссютте и

От 20 октомври тази година 
започват изборите в организа
циите на Съюза на югославс
ката младеж в Димитрозргадс 
ко. За успешно организиране
ма предизборната активност ___
в Димитровград на 23 септем
ври се състоя Пленум на Об 
щинския комитет на Съюза на' 
лтладежта.

помага на
кооперлтиииИ совети, н<а колск 
шоасе, на кииш се

±1 СА  ̂О АЧ д
1>сичх\-и са ю-

^^лизсьансго На
ТОЗИ

солидар- юьн да иолюшед! за 
то-

ли-0'Ьн*з«'наш град. издигаме на този триД. 
п иедеатт, на и.гт \ г-н ^епгемвРИ в Димитров град се състоя съвещание 

полйтичекия актив 
на който ще обиколят 
те в

СсилсмБрИ Ь 
АС 1.101 аНОЗС1 долна 1ТС 

1 р ЬЛСКО ОАи^оъцм сС
1рс.д1ла на подру-
Жштците на социалистическия 
съ»сз, на конто се

на
ус-членозетеКато първостепенна 

на активите на младежта на те 
риторията на комуната ще бъ 
де активното зключване в а юди 

по събиране и записване

задача
знач^о"',^ 
славска хумана 
без тоза, още 
за записване 
по всички

тази общоюго- 
аюдия.

Говори За 
ООЩЧЮГОС-значението Нс1 Тс13И

лавска а^щигя.Но II 
първата вест 

па народен 
предприятия, стопа-

паята
иа народен заем за Скопие. На 1Дрт( ООЩИНСКПЯ отбор па 

Социалисзаем
ическия съюз в Дп-

шата младеж високо цени брат 
ство и единство между всички

митровград вече е 
актив, кол то да ръкозоди със 
Записването 11а

формиран

народния заем 
за Скопие. Освен това при мес
тните организации на ооциалм 
етическия съюз се

народности в страната. Тя ока 
за помощ и при Увеличава се брояш 

сшрапише коишо куйг- 
виш

наспасяването
на пострадалото население на 
този наш

формирай 
зае-комиеии за записване иа 

ма, които да ръководят с тази 
акции и да помагат на подко
мисиите за записване на наро
ден заем при подружниците на 
с-оциалистическпн съЮз на те
риториите на отделните раИо 
ни. ттри земеделските коопера 
ЦИН, ЗЪВ ВСИЧКИ предприятия 
и Учреждения вече са форми
рани спеицлани комисии, кои
то ще Вършат записването.

В районите на Висок и Забъ 
рдие тези комисии и 
при подружниците на Социалц 
етическия Съюз вече раоогят. 
Първите вести от общоюгосла- 
вската акция по записването на 
народен заем за Скопие са ох- 
рабряващи. Жителите на Ди
митровградско масово загшо- 
ваг пари. И този път нашите 
граждани показват своето ви-

град. т оляма солидар 
ност, заедно с всички югослан

произведенията на 
РР Заводияни, показва и сега в дните на 

възобновяването 
Вардар.

на града на С всеки изминат ден все по 
вече страни купуват произведе 
нията на нишкия 
Преди известно 
въг Ое посетен от една судаис 
ка делегация, която наскоро 
ще стане нов копувач на про 
изведенията на този колектив. 
В момента Електронната 
мишленост на Съроия и РР"за 
водите най-много изнасят 
чуждестранния пазар: радио и 
транзисторни апарати, телеви
зори, рентген апарати и елек
тронни търби. Главни купува
чи са: Западна Германия, Хо
ландия, България, Турция, Ко 
лумбия. и Мароксх Интересен- 
тн има много повече?. Благода-

Младежите и девойките 
лата са ония, кои го вече първи 
ще внесат заем за Скопие.

Рг заводи, 
вреале колек 1 нпо се

Вместо теснояинейката — тук ще се прокара ггьт

24.000 жители от долината на 
Ерма.

На 7 септември тази година 
в Пирот се състоя междуоб- 
щинско съвещание на председа 
телите на Общинските скутици 
ни в Димитровград. Бабушиица 
и Пирот във връзка с изграж
дането на шосе из долината на 
река Ерма.

На пленума се изтъкна и нуж 
дата оТ още по-широко зключ. 
еане

про- На съвещанието на председа 
телите на Общинските скупщн 
ни в Пирот се зае становище 
през пролетта на 1964 година 
да се отпочне с построяването 
на шосе из живописната клису 
ра на Ерма от Суково до Раки
та на дължина от 27 километ-

активи
на младежта на село

в произведетоено съдружие с 
кооперациите понеже те са глав 
ните двигатели на социалисти
ческото преобразование» на на
шето

на

село. Б този смисъл, акти 
вите на някои села са направи 
ли доста, ооаче има активи, ко 
иго занапред и те тряова повече 
да се ангажира г в това 01 по

ра.Тъй като мина ,.Нова Ерма” 
в Ракита се закрива поради не 
рентабилност и недостатъчни 
залежи на въглища нужно се 
налага и прекъсването на съ
общенията на рудничното влак 
че. чиито услуги ползват около

Строителният материал е на 
място, а всички работи, 
могат да се извършат на добро 
волна база, жителите от Буре- 
ла и Дерекула са готови да да- 
дат.

соко политическо съзнание 
и дълбоката си солидарност 
към пострадалото Скопие, кео 
то наскоро ще бъде напълно 
зъзобновено.

които
регше на това девизният обо
рот на нишките Заводи е твъР-шение. Провеждането на есен 

нага сеитоа де голям.— е задача и пред 
активите на Съюза на младеж

М. А.Александър Поповнч
С построяването на път из 

ждрелото на Ерма се откриват 
отлични перспективи и за раз
витието на туризма в този край 
който изобилствува с ненадми
нати по своята красота туристи 
чески места — Звонска баня, 
Погановски манастир.! Власи и 
други.

Та.

Пред есената сеитба в ДимитровградскоПостоянното увеличение на 
производителността на труда и 
борбата за позече производст
во — е задача ■№ 1 пред акти
вите на Съюза на младежта по 
предприятия, се изтъкна на пле 
нума.

Битката зо по-високи добиви зопочво
— едно поради неблагоприятни 
те години, друго — поради су
бективни слабости.

По-изгодните кооперантски у- 
словия. които предлагат коопе
рациите в тази производствена 
година и наличността на по-вн 
сока механизация ще съдейству 
ьат производственото сътруд
ничество да стане по-устойчиво 
и да се разшири още повече. Те 
зи дни всички специалисти са 
ангажирани да помогнат на сел 
скостопанските производители в 
есенната сеитба. И през цялата 
производствена година коопе
рациите ще оказват ценна по
мощ на производителите, а не 
кокт0 през изтеклите две годк- 
ни — само в кампанията. Досе 
гашната практика за подобрява 
ме на селскостопанското промз 
□одство ще се отхвърли съвсем. 
За да следи за по-пълно прила 
гане на новите стопански меро 
приятия, общинската скупщина 
в Димитровград ще назначи сел 
скостопански инспектор, който 
да сигнализира своевременно за 
проблемите и нуждите в произ 
ьОдството, та да не се повтарят 
слабостите.

До 26 септември уговарянето 
за съвместно производство е би 
ло най-резултатно в земеделска 
та кооперация в Поганово — 
над 76% от плана, след това в 
Смиловци 12% и на . последно 
място е Нишава с 10%.

Решителното
досегашните слабости ще 
върне У земеделските произво 
дители вярата в кооперациите, 
коят0 през последните две го
дини беше в сериозен упадък

Подготовките за есенната се 
итба в Димитровградско са в 
пълен разгар. Тези дни е реви 
диран целия сеитбен план в Дн 
митровградско и коперирането, 
освен в кооперациите в Дими
тровград, Смиловци и Погано
во, ще обхване и кооперациите 
в Каменица, Барне и Трънско 
Одсрсвци. защото и там има це 

които могат да 
дадат много по-големи добиви,

М. АндоновПленумът постави като пред 
Избегна задача ггред организа 
циите на Оъюза на младежта 
организационно средисане на 
някои активи иа село, коиао 
поради миграцията на населе
нието в промишлените центри 
са намалени чувствително.

„МЕХАНИК“ 

единсшЬен 

йроизЬодишел 

на йашенш 

-браЬи

премахване ьа 
въз

ли комплекси

сткслкото досега.
ЖЖ.Ж СПЯТ Ж.' Ж-.ж.■ ж.ж.ж жж ж

В предприятието ..Механик” 
в Димитровград се вършат ре
конструкции за преориентиров 
ка и модернизация на произ
водството. Реконструкцията се 
върши предимно за овладяване 
производството на патент-брави 
и цилиндрични брави, за което 
са определени капиталовложе
ния от 278 милиона динара. Тя 
трябва да се завърши до края 
на тази и началото на идващата 
година. С оглед, че досега в на 
шата страна не съществува про 
дпрнятие, което да произвежда 
този вид брави, съоръженията 
за реконструкцията се 
от чужбина — главно от Пол
ша.

у-

внасятДосега опитът ярко показа; 
че в производството на пшени
ца не е проявено пълно стара
ние. Високодобивпите сортове,, 
например дават добиви и До 80 
цеитнера, а тук — само 40. То
ва говори че, не е следен, както 
трябва производствения процес 
и че грижата се е свеждала са

сеитба-

Предвижда се, че годишният 
капацитет на „Механик” в про 
изводстиото на патент — брави 
Ще бъде 50000 парчета и ЮО.оо© 
парчета цилиндър—брави. Годи 
шният брутопродукт ще възли
за около 382,5 милиона динара- 
което значи увеличение за око 
ло 300 милиона годишно. Също 
така ще бъде увеличен и броят
на заетите в предприятието __
от 160 на 222 работници.
• Предприятието .‘.Механик?’ 
ще бъде единствен производи
тел на споменатия вид брави в 
страната, които досега, се внася 
ха от чужбина. Предвижда се. 
че производствения му капаци 

ше задоволи

оранта,
и жътвата. Съвременното про
изводство обаче иска постоянна 
и непрекъсната работа над по
севите. Всяко закъснение на се

доМО

нтбата може да има сериоони 
последици. Ненавременното пръ 
скане — също. Именно това и 
налага да се ускори сеитбата, 
защото закъсняването ще о 
вредно. тет сравнително

М. Андонов ; нуждите иа пазар» в страната.ДИМИТРОВГРАД: ПЛОЩАД »ОСВОБОЖДЕНИЕ«
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Отговор на статията „Една хуманна 
акция и иехуманно отношение 

към нея64

е угрозено от вредителството па 
солски стопани, които пускат 
добитъка в младите гори и от 
значителния износ иа траверси 
и др. дървесни материали, за 
което се унищожават зиачител 
пи количества стари дървета.

Владимир Михайлов, предсе
дател на общинския комитет на 
Съюза па югославската младеж, 
докладва за нуждата от помош 
иа младежката организация от 
страна на ССРН срещу закосте 
целостта и старите разбирания 
у родителите, което пречи на 
разтърщапето па 
дейност в обществения живот.

№

щЖршШ щшш
8р|и§88Ш . у :•
1ЖШ

На заседанието на работни
ческия съвет на комбината за 
каучукови изделия ,1 Димитров 
град”, проведено на 13. IX. 1963 
година, между другото бе рази 
екипно по повод 
статия, публикувана в бр. 109 
от 12. IX. 1963 година на зест- 
пик „Братство” .Членовете на 
Работническият съвет, които 
почти всички са били пред Ку
лтурния дом на 7. IX 1963 годи 
на за даване на кръв. значи о- 
чевидци на случилото се кон
статират, че изнесеното а спо- 
ментата статия е напълно нере 
‘ално защото авторът -*ха сга- 
тията не се е потрудил да из 
иесе обективно цялото съби
тие. Затова Работническият съ 
•зет от името на целия колек
тив на Комбината иска читате 
лите да се запознаят със след
ното:

По време на акцията за за- 
писвалзе на кързодарители за 
пострадалите в катастрофално
то земетресение в Скопие, в 
колектива на Комбината, кой
то наброява 330 работника, са 
се записали общо 155 души.

Когаао екипът на Червения 
(кръст пристигна в Димитров
град, представителите на чер 
вения кръст от Димитровград 
и представители на .комбината 
се съгласиха, че ще бъде най 
добре работниците на Комои- 
ната да дадат кръв в събота, 
на 7. IX 1963 година, а не в не 
деля. защото тогаза мнозинц 
работници си отиват на село. 
■Уговорено бе екипът да започ' 
не с работа в събота в 6 часа 
сутринта. Имаше, се предвид 
че третата смяна е работила 
Цяла нощ и че изморените рД 
ботници не могат да чакат д-ьл

го време гладни и изморени, 
дакго и това, че е нецелесъоб 
разно пързата смяна, която съ 
чиняват болшинството работ
ници, да започне с работа в 6 
часа и в 7 да прекъсва работа, 
защото това е невъзможно за 
рали характера на производ
ството.

В събота на 6. IX. 1963 годи 
на работниците се събраха точ 

6 часа в двора на фабри
ката, след което 150 от гях тръ 
гнаха да изпълнят даденото хУ 
майно обещание. Когато около 
6.30 пристигнаха пред Култур
ния Дом, всички бяха изнена
дани. че още нищо не е подго 
твено да се започне с даването 
на кръ’з.

Работниците негодуваха 11 
директорът на Комоината Жив 
ко Виденов поиска обяснение 
от представителите 
Те обаче съвсем равнодушно 
и незаинтересовано чакаха -7 
часа. Тях съвършено не ги ин 
тересуваше, че една фабрика е 
спряла и чб се измъчват измо
рени работници. Дири намери
ха за сходно да кажат, че пре
дишната вечер, когато дошли, 
не били добре посрещнати. Та 
зи малка криза достигна кул
минация. когато един от лека 
рите каза на работниците: ,,Ка 
жеге на, диркгора да върне сво 
ите хора, ако не иска! да ча
кат’ . когато) работниците ос
ведомиха директора за товц 
той ги зърна по работните им 
месга. Това направи човек, ко 
йто за 6 години 7 пъти дооро 
волно е давал кръв, човек кой 
то като такъв е похзален от 
страна на Червения кръст, ка 
кто и като организатор в ахци 
ите за доброволно даване на 
кръв. В този момент той беше 
само изразител на волята на 
резолтираните работници.

На заседанието на Работни
ческия съвет бе поставен и въ 
просът за отговорността на ди 
ректора във връзка с негозата 
постъпка. Работническият съ
вет обаче процени гази постъ
пка на директора като правил 
на и зае горе споменатото ста
новище.

споменатата

|йй§||
но в

младежката

По всички пъпроси заседа
нието изготви съответни за
ключения и препоръки, което 
що улесни премахването на ела 
бостите и Ще засили дейността 
по осъществяваме на набеляза
ните задачи.

Тютюпева плантация в Босилеград

На 20 септември в Босилеград 
се. състоя разширено заседание 
на, Социалистическия съюз, на 
което зарад широкото значение 
на въпросите присъствуваха чле 
нове на политическия

Горското стопанство, което до 
сега е отбелязало значителни 
резултати в подобряването му С. Н. на екипа.

актив
при общинския отбор на ССРН 
и представители на обществено 
-политическите и стопански ор
ганизации.

ВЪЛЦИ ЗАПЛАШВАТ СТАДА
ТА ВЪВ ВИСОК

Заседанието разгледа подго
товките за записване на народ
ния заем за изграждане на Ско 
пие. есенната сеитба и въпроса 
за оказване помощ в работата 
на Съюза на народната младеж.

Записването на народния за-

ринта вече 6 вълка обхожда
ли поятите на Анто Зарков, но 
били разгонени.

Овчарите на кооперацията, 
които пазят стадата в местност 
та „Кърчин сарай”, твърдят, че 
из Стара планина се движи ед 
на внушителна група влъци, ко 
ето за това време е нещо нео
бикновено. Селяните от Висок, 
чиито стада са угрозени от то
зи дивеч, очакват помощ. 
Помощта, разбира се, е нееотло 
жна, защото настъпва сезон, ко 
гато влъците стават по-опасни.

Както съобщава нашият съ
трудник Генади Ставров, стада 
та в Горни Висок са сериозно 
угрозени от вълци.

Само за няколко денонощия 
през половината на месеца те 
са влезли няколоко пъти в се
лата Долни и Горни Криводол 
и са заклали дванадесет, а на- 
хапали шест — седем овце. Ка 
то към това се прибавят и за- 

50 овце от 
стадото на земеделска коопера
ция „Сточар” в Каменица, изли 
за, че щетите са значителни.

Една вечер в началото на ме
сеца влъците влезли в центъра 
на Горни Криводол и от стадо 
то на Борис Ставров заклали 
шест и нахапали 4 овце. На 14 
септември, към 21 часа, в съЩо 
то село вълците заклали по е- 
дна овца от стадата на Иван А- 
лексов. Димитър Иванов и А- 
сен Стоянов. На другата вечер 
те ..споходили” и Долни Криво 
дол. като измъкнали две овце 
от стадото на Владимир Савов. 
На следната вечер, на 16 септе 
мври в Горни Криводол закла
ли и нахапали три овце от ста
дото на Роска Русимова, а сут-

ем. както се изтъкна на заседа 
нието, макар че не е започна
ло се намира във фаза на окон
чателна подготовка. Оформени 
са комисии и подкомисии за за_ кланите от вълци
писване на заема и са проведе
ни редица събрания по селата.

По въпроса за есенната сект 
ба бе изтъкнато, че въпреки не
благоприятните условия за по
лучаване на високи добиви, тря 
бва да се настои да се засеят 
навреме всички площи, годни 
за зърнени култури. Същевре
менно бе подчертано, че зана
пред трябва да се положат гри 

за засяване на пвече

В Босилеград основан туристически
съюз

На 18 септември в Босиле
град е образуван туристически 
съюз. На учредителното събра
ние присъствуваха представите 
ли на народната власт общест- 

и стопан- 
В доклада 

който изнесе Стоян Евтимов,

както и в разискванията бяха 
изтъкнати благоприятните усло 
вия за развитие на туризма в 
Босил е градско и нуждата в бли 
зко време да се създадат усло
вия за превърщане на Босиле- 
градско в туристически край.

жи
изкуствени треви по свободни
те площи, за да се създаде по- 
силна фуражна база за разви
тие на животновъдството.

вено-политическите Работническият съвет на 
комбината за гумени про 

изведния ,,Димитровград”
ските организации.

ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ ЮЖНОМОРАВСКИ БРИГАДИ

създаването на
ЮЖНОМОРАВСКИ

ПЪРВИТЕ
БРИГАДИ

здаде свободна територия,но 
тази територия се свъраа о 
ртаиизнра и изгради така, че 
тук кече възникваше 
по своята същност, цяла, но
Ьа 1x0 и-ич,„1 СьлК
раоотеха в пълпа сила пар
ТИШШ, Шладелчи-1 И ЖенСл-И
организации, и народните от 
сюри. гшро/чната власт, от о 
кр ьжни^е ао местните отоо- 
ри укрепваше и се усъв-ьР" 
шенст-вуваше, като явно у 
пражниъаше своит е функ- 
ции. оораз^ваха се трудови 
бригади, които помахаха на 
партизанските и оедни семей 
с'гва не само в селата си но 
и по съседните села. които 
бяха опожарявани и руше
ни. Вместо да приготвят своя 
чеиз. девойките плетяха за 
партизаните. Децата, пасейки 
овце по бърдата, стояха на 
пост и сигурно, и бръзо пре 
даваха ОоОите донесения- Все 
нови борци пристигаха в от 
редите. Мобилизирането с© 
извършваше на доброволна 
основа на селски събрания. 
Начело на всяка група, коя
то отиваше в-ья въоръжения 
отряд, стояха: член на пар 
тията. отборник, скоевец и- 
ли активист. Мнозина партий 
ни активисти от терена ста
ваха веднага военни ръково 
дители на новообразуваните 
единици.

Победоносното нарастване

ДВИЖсГШС 11^-1 по—ня-
тагьшно уаа.лот.с*1*ае на чет 
ни4сСаъ«ую. ‘1«шц»те ояха 
не са»хо ьиИпишп.11 раЗоити, 
напрУ2шер на нланана,
но им липсваше вече и мора
л»а са-д-аЦ. хе аа^нили
отвътре. От началото до кра 
я на войната инициативата в 
тези краища имаха партиза
ните, а четниците отьреме на 
вр-ме, с гю-успешни нападе 
ния срещу партизаните и сво 
бодната територия.

Самото развитие на воен
ната обстановка на Източния 
и другите фронтове съдейст 
вуваше на партизанската бо 
роа. атзточният фронт шзе 
да се придвижва към грани 
ците на нашата страна. Ита 
лия капитулира. Ясно се чув 
ствуваше, че германия и фа 
шизмът са разклатени и че 
не е Далече времето на тях
ното пълно рухване. Капи
тулацията на Италия, особе 
но в Южна Сърбия, не озна 
чаваше толкова военно оггела 
бване на врага, колкото мо 
рален удар за него.

В Топлица, Ябланица. Пус 
та река. Поречието, по това 
време, при постояно засилва 
не на въоръжената борба и 
изграждане на народната вл 
аст на терена, не само сесъ

Курсове се провеждат масово 
и в много места. Това вече не 
са само политически или воен
ни курсове, но и санитарни, и 
курсове за отборшщи, просве
тни курсове и ДР. От юни 194з 
година курсовете работят си

стемно и прерастват в постоян
ни училища, доколкото е било 
възможно при тогавашните во
енни условия. М.' -Т-тж V -Щ“

Формиране на Осма сърбска

властгГ Пг®оеннг«'гРитс>риални 
квъжни Г^?е3 мес6ц ноември О-
И веш? ™

омДи. На™ ЙММ.К51

бригада в Търговище
През този период много дей

на е организацията на АФЖ, 
която образува и свои отбори. 
Първият масов събор на же
ните се състоя в село Касабача, 
през 1943 година. Започват да 
Се формират първите селски от
бори! на АФЖ^ Първцят отбор на 
АФЖ е формиран през април 
1943 година в село Лепотинци 
(Пуста Река)’ а след това и по 
>г,руги места. През месец сеп
тември се формира Околийски 
отбор на АФЖ за Пуста река, а 
след това и в други околии на 
окърга.

рането на оръжие по своята те
ритория, твърде често нахлу
ват във още неосвободени тсри 
торни, разоръжават четници, не 
дичевци и др. На своята тери
тория те се грижат и за сигур
ността и безпрепятствената Ра" 
бота на всички организации на
К1г, СКОЮ народоосвободител-
иите отбори итн., с които сътру 
дничат по общи въпроси.
_____  (Следва)

след то—

ранит© воеинентилови власти 
стваСставТае И Местни ™менда™т 
хг-^т роля МОЩ6Н факт°Р 
благоприятни 
та на

ИЗПРАВКА
В миналия бр-ой на з-к „Брзг

ство” в статията „Създаването
на южноморавскитв бригади 
•и Мачането стои: ... книга 
..Южна Сърбин”, написана по 
събрания Материали и докумен 
ти от д-р Миливое Петровия 3 
■трябва:,., книга, написана по 
Събрани материали и докумен 
ти од д_р- Миливое Перович.

и и-
зз осигуряване на 

и условия за рабо-

г™;йа,т?;
иваж^т, е партизански стражи пазят вътрешната гИ№ 
рнест на свободната теритотш 
от вражески нападения 
същевременно и от п-г^г^1' а 
врагове. Те се грижат %

Създаването на по-крупни во 
енни единици и на големи сво
бодни територии, в които се из
гражда новата, народна 
изискваше и да се създадат и

власт
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МНЕНИЯ
Завойското езеро,, може да се използва 

за икономически и туристически цели
Има работа и за младите 

деЬойки Ь Босиле/радско
— На селяните от Завой е заплатено'цялото имущество

На мястото, където престава 
едно речно теечние и започва 
едно езеро, което още не е зне 
сено в географическите карти

Статистиката за непълно зае 
ти селски девойки по селата в 
Зосилеградско не съществува 
ло такива има.

Всяка година Дсетки младе
ят напускат селата и се хва
щат на работа по градовете. Ня 
кои от тях и не поискат да на 
вестят родния край, а малцина 
са ония. които като се завър
нат си търсят избраница меж
ду селските момичета, 
им предлага по-широк избор 
красиви, привлекателни ,.по-у_ 
чени” момичета! Не, градското 
момиче работи може би заедно 
с него в предприятието — и то 
ва е по-важната причина да се 
търси градско момиче.

И част от женската челяд на 
село се застоява. Обикновено 
в ония домове където бащата 
зарад оная ,.на женско много а 
кгьл не трябва” — 
на дъщеря си пътя до учили
щето. А перспективата за едно 
общо разрешаване на въпроса 
чрез заемане на тази женска ра 
ботна ръка в предприятията на 
място е много ограничена. Бо- 
силеградските предприятия и у 
чреждения вс еоще приемат в 
малки размери и мъжката работ 
на сила, зарад ограничените 
лроизводсвени мощности.

Девойките без образование, 
по вина на старите остават на 
село. недостатъчно използвани 
в селско-стопанската работа и 
без възможност заради неуко- 
ста си да напуснат селото и да 
отидат в промишленотта.

На тях обаче не можем да 
гледам ралично от мъжете. И 
те са работна сила. личности, ко 
ито чрез воключване в едно н- 
ли друго предприятие могат да 
повинат значително своята зна 
чимост за средата и за себе си. 
Чувството че обществото полу
чава от труда ти и затова те на 
граждава, издига у човека са
монадеяността и неговото аз.

Изгежда. че този възел от за 
трудення все може да се раз
върже. Животновъдството, но 
съвремено 
би открило редица възможнос

ти за производство на ръкоде
лия (организирано в обществе- 
о=к^°ПаНСка единица). За тази работа пък едва ли има по-под 
ходяща работна сила от девой 
ките, които в този край са солид 
ни майстори за шевици данте
ли. килими и пр.

Не без основание 
в а ме от богатството на 
и хармоничната 
на домашната черга, килим, ше 
вица и проче, слили в себе си 
влиянието на българската, сръ 
бската и македонска 
тика. Тези отличителни 
го неша изделия се търсят на 
пазарите в страната и чужбина 
Това обаче .да се плесират те
зи изделия се обуславя от мно 
го неща; трябва да се заинтере 
суват основните училища на 
село и организациите, с тях зае 

коопе рации. 
още държат 

към леки печалби ог изкупва
не и продажба, без да се стрем 
ят към увеличение на производ 
ството. при което би се намери 
ло работа и за тези непълно за 
ети девойки от селото.

Проблемът, разбира се, 
изразително труден. Той не е 
и траен, защото новото време 
направи вината ма старите раз 
бирания. А тъкмо затова, зарад 
тази вина, трябва да се мисли 
за десетките незаети девойки 
които са с ронили, когато уче 
нието на женски деца оше не 
се е разбирало както трябва, 
както днес, когато тня случай

мира сега пристанището 
Велика Ауканя- От тук започ
ва водният 
бент, който с малкото пара-

нов бетонен канал и през него 
вече отича водата от езерото. 
Дясно от този бетониран ка
нал се затрупва старият, вре-

във

път за Завойския

се възхища 
боите

преплетеностГрадът

орнамен-
помно

е пресекъл дно земеделските 
конто все курс

не е

ЕЗЕРОТО КРАЙ ЗАВОЙ
ходче „Дабар” се изминава за 
Около четиридесет минути. 
Пътуването по мирната, зеле
на повърхност е твърде прнят 
но.
) През бистрата вода на езе
рото, на дъното му, не може 
1да се види мъртвото село! За- 
1вой, защото точно тук то е 
'най-широко и най-дълбоко. 
‘Гук под водата почиват 350 жи
ЛИщНИ И ПОМОЩНИ
1120 помещения, три 
два моста, местна канцелария, 
Училище, читалище, черква с 
няколко ценни средновековни 
фрески. . . И много 
тъги и спомени на ония които, 
до преди шест месеца живееха 
1з това село. Участта му на
помня на древната Помпея са 
Мо че вместо горещата магма 
п пепел са го покрили студени 
те води на Височица.

По-падолу,, ог дясната стра
на мирува внс-ьт, който пресе 
че течението на реката, чиито 
!водн угасиха живота на това 
планинско село, Поясът от зе
мя. широко няколко стотни и 
дълъг почти две хиляди метра* 
с бледо-червеиикъз от тенък, и 
без вегетация, напомня на ох 
дадена магма. Под него е ви
сока бариера от пръст, която 
прегражда реката. Днес тук е 
(голям строеж. На мястото, 
Където до вчепа се намира 
фронт без окопи, но фронт, на 
който бяха ангажирани 30.000 
инженери, миньри .техници, 
Войници и мобилизирани гра1ж 
дани булдожерп п компресори 
■хиляди търнокопи, огромно ко 
лнчество цимент и взривни ма 
териали, много денонощия, по 
сняг ,дъжд н вятър се водеше 
голяма битка за спасяване жп 
вота и имуществото па хората 
по селищата, намиращи се низ 
течението ма реката все до 
"Ниш. Онова, което преди 74 то 
'дими ис се удаде па инженер 
ТТаркер и неговите упорити ра 
ботници в подобно положение 
на един приток па река Охацо 
в Подсилвания (САЩ), когато, 
водната стихия проби земния 
бент п заличи от лицето на зем 
ята американския град Джон 
стауп. се удаде на пожертвува 
Телната отбрана в каиьна па 
пека Височина. И сега па чо
века! настърхват косите- при по 
мисъл, какви размери щеше 
да има катастрофата, която та 
Ви пролет застрашаваше имен 
по от тоза място.

Няколкото стъпаловидно на
редени дървени бараки на ле
вия бряг на самия бент, откъ 
лето се простира прекрасната 
панорама на езерото, приличат 
повече на курортно място от- 
колкото на работническо сели 
тце. В иего живеят работници 
Те, конто тук работят. Това 
трическо осветление ресторант, 
симпатично селище има елек- 
Магаяин. библиотека... 
БЕТОНЕН КАНАЛ И ТУНЕЛ

На левия бряг е изграден

и неофициално е получило име 
то на потопеното село, се на-

меннен канал и един д-ьлбок 
Краетр, който водата направи 
от рано. Няколко стотин мет 
ра под бента се намира зходът 
на един тунел, дълъг 480 мег 
ра и хирок 2,20, м. Досега ту
нелът е пробит на дължина от 
500 метра. Той ще може да се 
затваря и отваря според нуж 
диге. Когато тунелът бъде за
вършен, ще се осигури да не 
се повтори онова, което стана 
през пролетта. Това ще бъде 
последният удар на стихията 
която хората победиха.
ХИДРОЦЕНТРАЛА И 
ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР

вече не се повтарят.
Ст. Николов

Из Бо силеградскаша общинска скуищина

Да се пресече лошото подържане на пасбищата
Съветът е установил, че те ие 
се ползват рационално. Коопе
рациите не спазват основните 
планове и правила за поддър
жане на пасбищата, а стопа
нисват както им е най-изгодно.

Именно, земеделските коопе
рации не предприемат нужни
те мелиоративни мерки и ие се 
стремят да създадат ви'сокодо 
©изпи тревни комплекси по 
пасбищата. Най-често ги даваг 
срещу малък откуп на частни
те производители, коитоги из
ползват до краен предел. От 
това пасбищата са обеднели и 
на Тяхно .място Ре появяват 
ерозирани места.

Въпросът за пасбищата в об' 
ществеп сектор ие е временен. 
Той досега е разглеждан па ре 
лица пленуми, съвещания н до 
говори СъС 
специалисти и представители 
на земеделските кооперации, 
но решение за премахване иа 
това положение все още не е 
намерно.

Ето защо стопанският съвет 
е проучил обстойно сегашното 
сътояние па пасбищата и е из
готвил Съответни препоръки, 
конто да се проведат 'от земе
делските кооперации. Доколко 
те продължават със старата 
практика. Съветът ще разгледа 
възможността за изземваме на 
лолелепите им пасбИща. Тези 
мерки съотвестпузпт ма общи
те топлия я.я подобряваме па 
селското, стопанство.

Неотдавна Стопанският съ
вет на Общинската скупщина 
в Босилеград е разгледал въ
проса за състоянието на обще 
отвените пасбища, които полз
ват земеделкпте кооперации.

сгради с 
чешми,.

доходно,затова

радости,

Втор стоп в Комбинат „Димитровград“ 

обличане но гумени Нишки
Акумулираната. _ вода в

рото, около Пмилнона 
представлява 18°/о от всичките 
води в слива на Велика Мора
ва. Сега вече съвсем сериозно 
може да се мисли, как голямо
то езеро и бентът да 
зват за 
ристически 
)условня дават 
■построяване на 
водоцеитрала. Но ако същес 
твуващнят бент се увеличи до 
зпсочина от 80 метра,
Да се построи

езе_
кубика

Комбинатът за производст
во на гумени изделия и гуме
ни нишки „Димтрсзград ’ в Ди 
митровград с една от първите 
фабрики 
община и същевременно един 
ствената от този род не само 
в Страната, но и на Балкана 
изобщо. За нейното изгражда 
Ие общността, а специално сб 
щината положи сериозни гри
жи, защото освен обезпечава-

■ ШШЙ

милиона динара.
Вторият етап разширяване

то н изграждането- на Комби
ната е обличането 
нишки. За изграждането на то 
ди цел се предвиждат 287 ми
лиона динара капиталовложе
ния. Негозата мощност ще бъ 
де. както се предвижда в про 
екта. 54 тона облечени нишки 
Тодшпно.. Брутопродуктът ще 
се увеличи с 445,5 милиона ди-

)
се изпол-

нкономически и ту-
цели. Сегашните 

възможност за 
една местна

па гумени
в Димитровградска

селскостопански
можа 

и по-голяма во- 
Лоцентрала, която да дава 120 
милиона
Ческа енергия годишно-.
* Езерото, за което 
Които са го 
че е едно от 
Сърбия, може 
за туристически цели. То е топ 
»\о п може да служи 
йе. Има п доста риба, 
же още повече да се обогати. 
Първите лодки, между 
има п моторни, допълват 
■вата романтика.

киловатчаса електри-

I мнозина,
видели твърдят, 

най-хубавите в 
да се използва

за къпа
но мо-

копто
него-

ЗАБОЙНИТЕ СИ СТРОЯТ 
НОВИ ДОМОВЕ

Ст. И.
За селяните ог Завой общио 

ст та мито за момент не преста
ваше да води грижа. Заплате
но им е цялото

&
; -Л. . - - МоТОЛ ня И7-.ТН Ниш- 

Димитровпвад - София
Спопсл плана па предприя

тие „Балкан” от Белград, кое 
то се грижи за изграждането и 
поддържане на всички мотели 
ма автомобилното шосе .,Брвт- 
ство-сдииство” и иа пътя Нипг- 
Димитровград. наскоро в Дими
тровград ще бъде построен мо 
тел, за който ще бъдат изразхо 
двапи около 90 милиона дина
ра. Предвижда се. че мотелът 
ще има около 45 легла и ще О 
модерно обзаведен.

С изграждането на мотела ка 
новия път Ниш — Димитров
град ще се подобри положени
ето за сместване на пътниците, 
които ползват споменатия път. 
Това условие вероятно ще по
влияе и за по-дълготрайното за 
държане на пътниците в Дими 
тровград, който по природната 
си красота е тъвде привлекате 
леи.

Шй
пострадало иму 

щество п сега взимат кредити
за построяване на нови жили
щни сгради със срок 30 годи
на, отплащане и лихва от 2%. 
Те полека 
край. Няколко десетки семей
ства са си купили нови жили
щни сгради в Пирот и в близ
ките села. Десетина семейства 
са се преселили извън предели 
те иа Пиротска комуна, а само 
няколко са решили да оста
нат в стария край- Над сто се
мейства са полурчнли парцели 
за построяване на къщи, кон
то за тях е купила общината 
в района между село Градаш- 
ница и Пирот. Мнозина са под
готвили строителен материял. 
Така че в най-скоро време за- 
войчи ще заживеят в нови къ
щи, по-хубавн и съвременни.

М, Чирич

КОМБИНАТ «ДИМИТРОВГРАД«
нара. Но това разширяване иа 
Производството и увеличение
то па брутопрблукта няма да 
доведат до особено увеличение 
на заетите в Комбината. С ог 
лед. че производственият про
цес от втория етап е механи- 
риран, то броят ма) заетите ще 
се увеличи само с 44 работни
ци.

напускат старияпето на капиталовложения и 
(строеж иа фабриката, трябва 
те да се подготвят и кадри. 
Първият етап от изгражданет6' 
бе завършен миналата година, 
след което двата му цеха цехът 
за гумени изделия и цехът за 
гумени пиши — работят вече 
повече ог една година и постиг 
Нахд завидни резултати. Каче 
ствените произведения предиз
викаха голям интерес между 
потребителите на гумени ниШ 
ки както в страната, така и в 
чужбина. За този етап от из
граждането на фабриката бяха 
(изразходвани, както е извест
но, 243 милиона динара,, дока 
то за отделението за гумени 
Изделия бяха! изразходвани 349

' За отбелязваме е, че колекти 
Еът на Комбината полага мак 
римум старания за овладяване 
на това изтънчено производег 
»зо. В досегашната 
той постигна завидни резулта
ти, които го утвърдяват като 
сериозен стопански фактор не 
само в общината, но и в стра 
ната.

практика
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Из нашето минало Пред залесителни акции

КОГА Е ОСВОБОДЕН ДИМИТРОВГРАД? ПРЕЗ ЕСЕНТА-ОЩЕ 119 ХЕКТАРА
НОВИ ГОРИ— Защо Цариброд получи името^Димитровград —

— На 10 септември 1944 годи 
на царибродски партизански от 
ряд влезе в града. Бяха аресту 
вани представителите на българ 
ската фашистка власт, някои 
по-късно бяха дадени на съд, 
И обезоръжена част от българ 
ския окупационнен коркус, кой 
то Се върщаше в България. С 
оръжието се въоръжиха нови
те бойци на отряда. Тогава в гра 
да започна да работи и Околий 
ски народоосвободителен коми
тет, който под лозунга ..Всич
ко за фронта” започна да моби
лизира масите за помощ на бой 
ците от фронта и за подобре
ние на живота в града.

11а 28 септември Първа цари 
бродска бригада замина от Цл 
рнброд на фронта. Бригадата 
участвува в сраженията срещу 
отстъпващите германски вой
ски до окончателната победа 
над хитлеризма. Първото боево 
кръщение на бригадата стана 
при село Църна бара. В скоро 
време фронтът бе пробит и се 
освободиха Ниш и ЛесковСц. 
Бригадата мина край Сува пл“ 
ннна до село Габровци. Една 
част взе участие в боевете за 
«х зобождението на град Ниш, 
където влезе в състава на XX 
сръбска дивизия — като Осма 
сръбска бригада.

От Ниш бригадата започна о 
жесточени сражения с немците 
към Прокупие, Блаце, Крушум 
.пия. при твърде неблагоприя
тни условия. Най-много жертви 
бригадата даде при Остро поле, 
когато в редовете й се появи 
тифус. Въпреки това, в сраже
нията при Вучитрън, бойците 
прегазиха по мразовито време 
река Ситница и оттам, от Ибър 
до Рашка. при твърде трудни 
условия печелеха победа след 
победа. След боевете при Но
ви Паза0 бригадата образува 
споя алтилерийска чета. която 
се сражава срещу четниците на 
планина Голия в Санджак.

През цялото време бригадата 
поддържаше постоянна връзка 
с народа от Царибродско, кой
то й изпращаше свои делегации 
с храна и облекло. Първата де
легация от Цариброд пристигна 
стед боевете с четниците при 
Ужице, Кральево и селата Дол 
ни и Горни Дубац. От Зворник:

сражения с

Оттам бригадата се прехвърли 
на Сремски фронт като мина 
през Богатич, Мнтровнца и Ба- 
тровци.

— На 2 октомври 1944 година 
е проведено първото заседание 
на Народоосвободителния коми 
тет на град Цариброд. В първия 
протокол се казва:

,.Диес на 2 октомпри 1944 го
дина, в град Цариброд долупод 
писаните жители на град Цари 
брод со събраха на заседание в 
канцеларията на Общинското 
управление за учрсждяване на 
Общински съвет при същата 
община. съгласно нареждането 
на Околийския комитет на Око 
лийсксто управление.”

За първи съветници са били 
избрани: Нацко Тодоров, Евста 
ти Станулов. Кирил Апостолов. 
Тодор Вацев. Спарен Тошев и 
Драгомир Стефанов.

— На 20 февруари 1950 годи 
на Цариброд бе преименуван в 
Димитровград.

По тоя случай Правителство
то на СР Сърбия бе обнародва 
ло следния указ: „За да се отбе 
лежи трайно споменът за Геор 
ги Димитров, изтъкнатия борец 
за пс-добър живот на труде
щите се. за свободата и пезави 
симостта на малките народи, за 
братството и единството на гож 
нославяиските народи, а по- 
случай годишнината на 27 фе
вруари 1934 година, когато Ге
орги Димитров бе освободен от 
фашисткия затвор след завърш 
са пето на Лайпцигския процес 
Президиумът ма Народната ску 
пщпна на Народна република 
Сърбия, въз основа на чл. 4, то 
чка 24 на Закона за админи
стративно-териториалното поде
ление на Наропна Република 
Сърбия, а по предложение на 
изпълнителния отбор на Област 
ния народен отбор на Нишка о 
бласт, което е приело и прави
телството на Народна републи
ка Сърбия, обявява УКАЗ за 
изменение на името на град Ца 
риброд в Димитровград и Око
лия царибродска в околия Ди
митровградска.

Този указ влиза в сила на 27 
февруари 1950 година. Прави
телството на Народна републи
ка Сърбия 1и-е изпълни този 
Указ. Председател Д-р Синиша 
Станкович. секретар Д-р Мило 
рад Влайкович ср.”

(Откъс от „Хронологията 
на по-важни събития в 
Димитровградско” —

Б. Николов)

НаА Босилеград и нататък — в 
планините са никнали млади, 
още слабички гори; които след 
няколко десетилетия ще станат 
нов извор на приходи а този 
край. където продажбата на 
дървен строителен материал 
представява значителна ставка 
в приходите на босилеградча- 
ни.

/ Тези дни на разширен пле
нум па Общинския сЛгбор на 
ССРН и на едно заседание на 
Юбщнския отбор на гораиите

пълно предимство на този въгг 
рос, ие е случайно. Години ве
че в Босилеград и околността 
му се провежда една широка,

Решенията, които се взеха от 
целят да седвете заседания, 

продължи все с такъв темп за 
лесяването на голините, 
да се следи по зорко за опазва 
не на залесените места, защо- 
то нерядко стават ноз извор на| 
приходи в този край, 
продажбата на дървен строи
телен материал представява зна 
чителна ставка в приходите на 
босилегралчани.

но и

където

Решенията, 
от двете заседания, целият да 
се продължи все с такъв темп 
'залесяването! на голините, но 
и да се следи по зорко за опаз 
ване на зелесеиите места, за. 
щото нерядко стават наруше
ния на съответните разпоред
би за горите.

През есента, както се реши 
на заседанията, ще се залесят 
нови 119 хктара голи места с 
борови и акациеви дръвчета, а 
край пътишата, реките и на
поителните обекти ще се засад 
ят над 3.000 млади тополови стъ 
бълца.

които се взеха

Горите са наше богатство
'ТГЯ

главна тема в дневния ред бе
ше есенното залесеяване. Това. 
че и двете заседания са дали

обща акция за залесяване на
места.Ъголелите и пустеещи 

И, разбира се, с голям успех.

НеобикноЬен иншерЬюБележка
наше. Дори от другите кому
ни. . . Не говори ли това за 
тия „два аршина’’, които имен 
но прилагате. И сами признах 
те, че много от приетите — ще 
си отидат на полугодието? Къ
де сви е „постоянният крите
рий?”

— Не искам да споря вече. 
но заявявам, че ня.ма да съдей 
ствувам на вестника, който на 
пада моето учреждение!

— Тук не сте прав. ..
— Ами критиките, които по

стоянно падат на наш адрес: 
за две години, само две отрнца 
‘гелни статии, не статии, ами 
съобщения, са излязли във вее 
'гайка!? Как тогава?. ■.
‘ — Извиняваяте, но.. .

” Телефонната слушалка тряо 
й*- Един директор бе завършил 
„важна" мисия.

— Другарю, ти пак си ни ,,на 
чернил' във вестника? — оба
ди се сопнато някои от едната 
страна на телефонната жица.

— Как така?
— Пишете непроверени рабо

На пръв поглед тези цифри 
предизвикват съмнение, че пла 
нът няма да се реализира. За
ключението на двете заседания 
обаче е, че съществуват реал
ни възможности за изпълнение 
то му. Организациите на мла
дите горани, които в Босиле- 
градска община имат много 
членове, са придобили съотве
тен опит в тази работа ,а тази 
есен ще разполагат с доста
тъчно езой алаг.което ще съ- 
действува! за п-ьлна, резултат 
на работа на всички горани.

Заседанието на младите гора 
ни изготви препоръка за повее 
местно образуване наI горанс- 
ки бригади, за разгръщане на 
залесителните акции по вс!гч- 
ки селища в общината. Също 
така взе решение да се засили 
културно-забавният живот в 
организациите.

ти?
— Именно!?.. .
А бе не може ли да се на-* 

мерят за нашето учреждение 
и хубави думи, ами само кри
тики. критики.. .

— Може, и се пише и хубаво
то.

— Съмнявам се... Какви са 
тия „ДВА АРШИНА" дето се 
споменават в последния брой 
на вестника? Ние толкова се 
'трудим да у годим. . . Впрочем, 
защо да провеждаме само фор 
мални приемни изпити?

— Точно това. зашото сте 
-„наплашили” учениците. През 
юнската сесия имаше много 
кандидати, много от които ..скъ 
сахте” и сега не са посмели да 
се обидят. А каква стана след 
като се разчу. че. няма да има 
приемен Колко интервенции и

отново започнаха 
немците. Почти през цялата зи
ма, бригадата остана на фронта 
гтри Зворник в долината на ре
ка Дрина. Немците се опитаха 
да си пробият път към Бело- 
вар, но бяха осуетени, защото 
срещнаха решителна съпроти
ва от страна на нашите части.

М. А ' С. Н.

- .:* ■ '

;.ЙЧ
Сиомени ош войната ц..Радостта на един боец

Романия. Към есента. — наша
та бригата бивакуваше и Ива 
ница. Оттам предприемахме ак 
ции на територията на Санд- 
жак и Сърбия, защото четни
ците на Дража Михайловпч 
след разгрома си бяха се пръс 
нали...”

„Незабравими са ония дълги 
дни и нощи на непрекъснат 
марш от по няколко дестки ки 
лометра — постоянното движе, 
Ние на Санджак и Черна горя. 
Намйрахме се в Лагвица край 
Иваница когато получихме пъ 
рвия наряд. На предложение 
на взоводшгя командир 
получих нови обувки. Каква 
неописуеми радост! Едно се 
снех от гърба на помочтгптк-к^ 
манлиоя. а друго — това стана 
на 21 декмвои 1945 голина — т* 
навечерието на празника на н-> 
шата апмия. Това бетпе ня-“- 
голямотя ми радост от войн” 
та: Радвах се като тгете. 
Смеех да загязя в кал и сия - 
с новите ботгшш. Пазех ги к'- 
то очите си Ня сутпттнтя* не 
122 декемвои най-тъРжествеш' 
‘пгюттаоадивах е тях пред коме 
(нланта на бригадата Никол‘а 
Джакович, който гозори на 
големия митинг, устроен в че 
ст на Деня на армията...”

Огстъпва- 
следКосато войната бущуваше с 

цялата си ярост Тодор Михай 
лов от село Власи имаше ед
вам 16 години. Беше месец но
ември 1944 година и Влашка 
планина беше неспокойна. Все 
Ью-често в гъстите планински, 
усои се чуваше песента на пар 
тизанскиге картечници. Едни
чкият син на Мида Михайлов 

Тодор, замина прртпзашш 
Старата майка дава отчаяна, 
съпротива, хвърля се пред ме
то. но той замина. В една бе 
седа! с нашия сътрдуиик той е 
разказал за един радостен ден 
от воюзането си:

...Най-жестски сражения с 
немците имахме при Горажле. 
Виждайки, че изпускат поло
жението от ръцете си. те отстъ 
пваха под ударите на партизан 
ските войски, но все пак — не 
се предаваха. Използваха зся- 
ко укрепено място, за да ни на 
несат сериозни загуби. Денем 
се подготвяхме за нападение и 
Цочивахме, а нощем нападах-* 
5ие. Такъв беше нашият начин 
ва воюзане. Беше страшна и 
-люта зима. когато 12 дни и но 
пхи непрекъснато се сражавах 
Ме за Горажде. Горажде 5а 
н»г беше ключът за Сараево. 
Немците упорито отстояваха

нашите нападения. 
ха бавно — укрепление 
укрепление, създаваха ни дос
та! затруднения... Бях помощ
ник картечар. И днес си спом
ням за тези дни на тежки из 
питания и страдания. Зима е. а 
ние сме слабо облечени, някои
от нас премръзнаха.

Затова се наложи докторът 
италианец — пленеиник да ми 
сече ноктите на пръстите...

„Дори и днес някои ме пи
тат: „истина ли е. че нямам 
(рръсти на| краката си” и по
добно. А може би щях и да ос 
тапа съвсем без тях, ако помс- 
тцннк—командирът един ле
вент черногорец не ме носеше 
на гърба си. И днес дължа на 
този мой спасител”.

,,На 5 април освободихме Сг\ 
раево, а след шумни веселия и 
тържества тръгнахме на нов 
поход... Дойде и 8 май — капи 
тулацията на Германия. Тави 
вест беше голяма радост за из
морените бойци. Борбата оба
че за нас не преставаше. Сега 
трябзаше да се разчисти с до 
машните предатели, забегналн 
в планините а на тази терито
рия бяха брадатите четни
ци на Дража Михайловпч. За
това ние веднага поехме към

аз
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М. АндОцов
ИЗГЛЕД ОТ БОСИЛЕГРАД
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„Сит” — подвикна изненадан, 

като че ли тази дума отдавна 
не е чувал.

Михаило Лалич: ■

IНЕОЧАКВАНА СРЕЩА „Когато слезем 
направим качамак.”

„Имаш ли?”
„Ще има и да ни остане.”
Сетне, при реката, докато съ 

оирахме съчки за огън струва 
На другиго. “е ми се, че вече не ме гледа 

това след въ сърдито и 
които оста 
от хайки, 

ето така 
имат ка

Той заръмжа не^адейн^™7'
,.Защо ме гледаш
Колко си хубав” __

ях му се аз.

в реката ще

Той пристъпваше бавно, спи
раше. помирисваше въздуха, 
•сякаш ме усети. В дясната си 
ръка носи пушка, а в лявата 
котел, дрипав е. бос, с каскет 

1 без козирка. Прилича ми на ня 
кой от познатите, прилича на 
Якша и тъкмо е Якша. Луд от 
радост, извиках от заслона:

„Здравей, Якша!”

кво Да кажем един 
След войната, ако 
обще -дойде, хората 
нат

с презрение. Вероя
тно най-сетне бях се убедил, че 
_,е съм съвсем излишен потре
бителен мултипликат на 
В същност ---

живи, изморени
подивели от бягане __
ще се срещат и не ще 
кво да кажат

света.
постъпките мно- 

от гладуването. Гла 
дуването и сърднята вървят за 
едно и еднакво Се различават, 
трудно е да се излекуват дока 
то стомахът не се задоволи 
поне залъже. Затова народна
та медицина в неплодородните 
краища препоръчва

го зависят

така?”
подсме-Той отскочи, издрънка с коте

ла и изчезна зад шубраците.
„Свои сме, Якша” __

подир него. — „Не се плаши от 
мене!”

или
— Подигравай се 

муцуна, а не с мен!”
„Моята муцуна ' сИ е както 

трябва, а ти не си. Дрипав си 
като циганин-катунар и от про 
детта не си измил саждите от 
лицето си.”

ти с твоята
викнах

на гневни-- 
почув- 

огън
те да пият вода, когато 
ствуватКотелът изпадна 

Л1у. търкулна се из стръмнина
та — само» това се чува.

„Трябва да погледаш от кого 
бягаш. а не така без да мислиш, 
Якша” — викнах подир му, ве
че без надежда.

гнев. Накладе°т ръцете
край брега. Това е особено у_ 
мение да Се избере мЯсто за 
огнище или вейките добре да се 
наместят, а не да се натърпат 
къде и как да е. Аз съм клал

„Ако господин-другарят има 
нежни нерви, нека се обърне 
на друга страна! Никого аз не 
търсих и не търся.”

огън стотина пъти на различни 
места, и винаги изглеждаше на 
тъжен и нещастен, възбуден и 
сякаш пищи, докато трае. Пла
мъкът му бръмчи със злокобен

„А кой си ти” 
гневно от заслона.

„Ладо казах и се урьм— 
них: бях Ладо,

„Трябва да намериш 
панталони, а не кат0 див звяр. 
С голотата си, излагаш движе
нието. и Партията излагаш — 
защото не се знае, че си нзклю 
чен.”

■— запита той някои

а сега не зная. 
„Излез тук на открито 

видя.” да те
глас и сенките потрепват в при„А ти разгласи, па ще се у- 

знае. Имаш ли нещо за ядене?”
Не ме чудеше, че сам не си 

спомних да му предложа — не 
Съм навикнал. От давна вече. а 
сега ми се струва през целия 
живот, не ми се оказа възмож- ■ 
ност некому да предложа оно
ва, което му е необходимо. Не, 
но 'за с!ебе търсех, 'изтръгвах 
на стотина начина и вземах ка 
квота се намери. Извадих от то 
рбата и му подадох онези ня
колко залъка, които се намери 
ха в нея. В протегната ръка по 
чувствувах невероятна радост 
на даване, чиято основа беше 
онова от всички странни вяр
вания и обреди със сол и 
хляб. Виж, помислих си споле 
тя ме и аз веднъж да помогна 
на един човек! Това е, бога ми, 
интересно!... Когато мога и то
ва, има ли нещо. което не мо
га? Моето бунтовничество и 
хайдуство. с лутанията и греш 
ките — не беше съвсем нзлиш 
но. както си мислех аз. Значи 
не съм само това, което съм, 
но и основа на нещо друто, ко
ето може да се създаде. Онези, 
на които даването е привичка, 
не би трябвало да се оплакват 
от съдбата си — в даването из
глежда има толкова удовол
ствие колкото и във вземане-

„Нима така не ми вярваш?” 
„Не, на никого не вярвам.”

' ..Недей да ме убиеш Якша! 
Ще съжаляваш

звука със зли предчувствия, та 
ка че едвам чаках чемерната 
вечеря да се приготви, па да 
изгаси огъня и да се отдалечаако ме убиеш.”

Аз излязох, но не без страх. 
Работата наведнъж се преобъР 
на. той е в по-добро положение. 
Аз не го виждам, а той ме ви
ди и ме държи на прицел. Вър 
вя полека, а страхът 
ми напомня за всички сторени 
и желани грехове. Неудобно е 
да си на прицел — всеки мо- 

; мент може да се изплъзне 
. паднеш. Потя

от всичко това.. .

(Откъс от романа 
„Лелейска гора”) Урош Кнежевич: ВУ1< КАГЛДЖИН

расте и

ПОВЕЧЕ УЧЕБНИЦИ ЗА ТАЯ ГОДИНАи да
се от страх и си 

мисля; по-добре е да избягам, 
, докато костите още ми са здра 
, ви. Ще ме убие за дрехите,
. ме убие за десет патрона 
I кетче тютюн, или само от чист 

кеф — защото той е дълго уса 
- мотен и сигурно повече

Заводът за издаване на учеб 
инци на Социалистическа ре
публика Сърбия вече няколко 
години се грижи за окончател
ното разрешаване на проблема 
за учебници.

На български; език за българс 
ката народност в Югославия. 
През последно време всяка но 
ва учебна година се посреща 
с нови учебници — едни пре
веждани от сърбохърватски с- 
зик, а други съставени специал 
но за училищата на българска 
та народност.

Тази учебна година основни 
те училища на българската на 
родиост разполагат със следни 
те учебници на български език: 
„буквар”, който е в употребле 
ние, а друг, приспособен към

най-новите педагогически .изис
квания, се намира в печат и 
наскоро ще излезе. За първ)( 
клас също така са: излезли от 
печат читанка и сметанка, а за\ 
втоюи — читанка, учебник бро 
им, мерим и смятаме; за трети 
— читанка, алгебра; за четвър 
ти — читанка, природознание, 
аритметика и геометрия; за 
шести — история, алгебра, гео 
метрия, естественознание, осно 
ви на географията и Европа и 
домакинство; за седмп

състазяне бе разписан конкурс 
т началото на тази година- 
Предполага се, че някои от тях 
ще бъдат готови за през второ 
то полугодие ,а други за след
ваща учебна година.

Всичко това значи, че през та 
Ъи учебна година нашите оо- 
новни училища инат много по 
вече учебници на български е 
бик, с^колкото през миналата-
година.

ще 
и па-

е поди
вял от мене... Така минах през 
полянката, през моста направен 
ст обтегнати въжета над пропа 
стта. Навлязох между шубраци 
те. видях как спусна пушката 
си и свободно поеха въздух. 
Той ме наблюдава все студено и 
като че ли с погледа си се сър 
ди, крещи, дето го обезпокоя
вам без причина. Лицето му е 
намръщено, през носа му саж
ди от котела. Заостанах 
кво да правя? С удоволствие 
бих го прегърнал, но погледът 
му ме смущава. Не зная защо 
Ме гледа така: или се съмнява. 
Че съм друг. или е чул за мене 
нещо, което не му харесва.

„Търсих те два пъти” — ре
кох, сякаш се оправдавах пред 
него.

М.
жи

вият езят и неговата история, 
алгебра, геометрия, история, 
извъиевропейски континенти, 
химия, физика и домакинство; 
за оемп — алгебра, геометрия, 
история, биология, химия, фи
зика и домакинство. Спомена
тите до тук учебници излязоха 
о‘т печат (някои тази година, а 
други по-раио) и се намират 
в употребление.

Според изявленията на отго 
ворни лица от Завода за изда 
ване на учебници на Социална 
тическа република Сърбия на
скоро ще нзлезат от печат и 
следните учебници, конто ще 
стигнат на време за тази учеб 
па годинак за първи клас — ра 
ботиа тетрадка .детето на улн 
пата; за: втори — работна тет
радка; за трети — работна тет 
радка;

Димитров градски 
бройки

От 1960 година Димитров
град редовно изпраща бригади 
ри на: автомагистралата „Брат 
ство-единство”, и те, досега ви 
наги са били между най-добри 
те бригадири в страната. През 
1960 година 9-та димитровград
ска селска бригада беше 6 пъ
ти ударна. 4 пъти специална 
похвалена и отличена с Орден 
на труда Ш ред.

През 1961 гсидина младежта 
утг Димитровградска община 
даде смесена бригада, която бе 
удостоена с най-високо призна 
ние — Лента на Революцията, 

селската трудова бригада 
при Багърдан която беше в съа 
тава на Свърлижката бригада 
получи — златна лента.

Откакто започна строежа на 
Автомагистралата , .Братство-е
динство” Димитровградско да 
де над 300 бригадири.

ка

то.
..Раздели”, — каза Якша. 
„Вземи всичко, аз съм сит.”

... .............................. ........................................ ........................................ ........................ 1М111Ш1

Това ни най-малко не го ргз- 
мързна — мълчи и гледа.

„Претърсих всички планини, 
-а теб нигде няма.”

„Търсиха ме всякакви.”
„Намалко и сега щеше да ми 

избягаш.”
„Ще бягаш и ти да си на мое 

място.”
„По тебе ли беше тази хайка 

всеки ден?”
„Могат и утре да продъл

жат,”
„Добре, че те дигнаха • от гне

здото, иначе нямаше да те на
меря.”

Махна с ръка. Не счита за 
щастие, дето най-сетне се наме 
Рихме и се учудва защо толко
ва се радвам. Просто не държи 
до мене, излишен съм му и о- 
текчителен — съмнителна му е 
моята привичка и нужда да при 
казвам. Погледах из гората; ко 
тлето му се търкулнало някъде 
надолу и най-пряката му рабо
та сега е да го намери. Ходи на 
страна и всеки момент ме по
глежда под вежди, за да не о- 
стана зад гърба му. Тръгнах да 
му помогна. Ходя от дърво до 
Дърво, правя всичко с каквото 
мога да му угодя, на той не 
зачита
то. спряло зад един пън. Той го 
ДРънна грубо из ръцете ми, ка 
то че ли го отнема, и първо по 
гледи ада ли някъде е вгьнато. 
За щастие не беше — иначе, 
както виждам, щеше да дойде 
До кавга, защото ни моето тър 
пение не е пеизчерпаио, както 
изглеждаше. Седнах на едно съ 
борецо дърво, седна и той мал
ко по-далече — няма вече ка-

II А III ХУМОР

Учщлн&т ч Р

за четвърти — детето 
на улицата и на пътя и за сед 
ми — читанка.

Заводът
учебници и помагала, за

подготовя и други 
чнето

г
БЯХ НЯКОГА КРАСИВ

Някога аз бях толкопа красив, 
че нямаше за теб по-хубав от* мене 
И всеки миг аз 
е очите сн сшгьо-зелени.

те опивах

И ти бе за меп ясена, която $ 
мс гледаше о у*геха и сияние. 
Милваше ме с мечти крилати, 
строеше ми от надежди здаийя.

Като твоите уста нямаше богиня, 
а не ли някоя друга жена 
и някоя кино героиня, 
ми Мона Лиза — ни тя.

това. Намерих котле-
IIо някоя сила невидима. . . вятър 

и обичта п хубостта на края взе нп: 
на теб чернелите уста, косата, 
а иа мои очите синьо-зелени.

Може би очите пи лъгаха само 
и пп правеха илюзии разни, 
а аз но бях хубап, а ти не бе дама 
и се обичахме съвсем тъй напртпо.

СТОЙНЕ ЛИКОВ

отделението... 
Карикатура: Б Николов

— Намерете само «що едно. за да запазим
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„ЦЪРВЕНА ЗВЕЗДА“
И ПО—НАТАТЪК ВОДИ Триумф на димитровградските 

спортисти
— В неделя играят Цървена 

звезда—Сараево, Войводнна — 
Партизан, Трешщезка — Ве
лете Риека — ОФК Белград, 
Железничар — Динамо, 
Хайдук — Вардар н Рар- 
шгчки — Нови Сал.
. Глайната среща на минали*1 
кръг се състоя в Белград, меж 
ду местните съперници ОФК 
Белград и Партизан. Тя завър- 
ши съзсем заслужено с побе- 
дата на ОФК. След победата* 
над Динамо и миналия кръг 
ОФК Белград победи Партизан 
с 2:0 и поМгозм начин направи 
подвиг като набра четири точ
ки от две срещи със 
[противници. Успехът на 
Белград е напълно заслужен, 
както и моменталното класира' 
ме — второ място.
1 Цървена звезда имаше теж
ка среща в Ноз исад с мест- 
Вия отбор. Резултатът огг 2:2 
е съзсем реален. Това беше ди 
намична игра, която особено 
През второто полувреме изо- 
билствуваше с интересни мо
менти и пред едните., и пред 
Другите врата. Домакините се 
показаха като тзърде жилави 
Противници, а към
срещата и като по-надмощен 
отбор. Най-интересни моменти 
на мача бяха в началото на 
второто полувреме, когато фуд

В динамична игра в Мостар 
Вележ победи Хайдук с 1:0. 
През целия мач мостарци има 
ха повече ииициятива.

След победата над Войводи- 
на с 1:0 Динамо успя да со 
задържи на трето място.

Начело иа таблицата стоят: 
Цървена звезда с осем точкт* 
ОФК Белград и Динамо със се 
дем.

болистите на Нови сад постиг 
наха два гола. Все. До 48 мину
та Цървена звезда водеше с 
2;0 и когато се очакваше, че 
сигурно ще. вземе две точки от 
Пови сад, „канаринците.'1 на- 
правиха подвиг,

Вардар и Вележ забележнха 
пързнтс си победи в това пър
венство. Вардар наистина по 
задоволи 15.000 зрители, по за
служено победи с 3:1.

Миналата неделя. 22 септември, беше ден на димитрвгра 
дските спортисти. Нижеха се победи на всички фронтнове ка
то от шега: отборът иа ,,Асен Балкански” високо порази мина 
логодингкия първенец по ръчна топка — отбора на ..Младост”’ 
от Враня с 19 точки разлика. Футболният отбор пък на ,,Асен 
Балкански” даде една отлична партия в среша с футболисти
те на „Раднички” от Пирот. Младите членове на футболния 
сггбор на „Асен Балкански”, подпомогнати от Ггоров и Видано- 
вич, които повече от една година отсъствуваха. нанесоха за
служено поражение на „Раднички” от 5;0.

Стрелците от „Граничар” още веднъж потвръдиха свое
то високо реноме иа една от най-добрите спортни екипи в око 
лията, като и този път победиха в твърде силна конкуренция 
стрелците от Бела Паланка и Бабушница. Димитровградските 
стрелци заеха първо място в екипното и поотделното класи
ране.

А. Попович

Катастрофа на „Раднички“ И баскетболистите на „Асен Балкански” пи зарадваха. 
В твърде оспорвана и на моменти груба игра те заслужено по
бедиха отбора на „Младост” от Алексинац с 36:27.

И състезателите по атлетика, които участвуваха на поог 
околийско първенство в Ниш тържествуваха. Макар

силни
ОФК »Лсеп Балкапски«—»Раднички« (Пирот) 5:0 (1:0)

делиотои недостатъчно подготвени, 7-те състезатели по _ атлетика от 
димитровградската гимназия „Йосип Броз Тито” заеха две 
първи места — в хвъряне на поле (юниори и юниорки), дока- 
то в бягане на 100 метра Иванова зае 2 място. В бягане на 
3 000 метра Любиша Златкович зае второ място а на 1000 метра, 

силна конкуренция, Тодор Панов усля да стигне че-

ски” правеше Някои по-опасни 
пробиви — по при все това — 
отбеляза само 1 гол чрез Джо- 
рич.

Пред около 1.000 зрители на 
игрището на „Асен Балкански” 
в Димитровград в неделя иа 22 
септември се състоя първенст- 
вена футболна среща между от 
борите на „Асен Балкански” от 
Димитровград и „Раднички” от 
Пирот, в която димитровград
ските футболисти отнесоха ви
сока победа от 5:0.

В течение на първото полу
време играчите от двата отбора 
се изгубиха в разни комбина
ции и жонгларства без зрели 
шансове за голове. От време на 
време отборът на „Асен Балкан

I
Второто полувреме вече запо 

чна със зилиа борба. В отбора 
на „Асен Балкански” бяха из
вършени някои промени. Гю- 
ров който дълго не игра пред 
димитровградската публика по
ради отсъствие беше в пълна 
форма. В течение на вторто по 
лувреме отборът на „Балкан
ски имаше изразителен превес 
в играта и не изпусна инициа
тива до края на играта. Среща 
та изобилствуваше с хубави ак 

игра. Голове

в твърде 
твърти.

Спортните резултати от тази неделя охрабяват. Те още 
веднъж потвърджават факта, че в Димтровград има даровити 
спортисти, които с повече тренинг и системност в работата мо
гат да се класират високо. М. Андонов

края иа

Миналогодишният първенец 
ио ръчна топка е надигран напълно

»Асен Балкански«-»Младост« (Враня)-32:13 (14:4

Ръчна шоика

ции и фер-плей 
за „Асен Балкански” огбеляза- 
ха: Джорич 1, Касим 1. Видано 

1. Ванчев 1 и ДжорджевичБаскетбол ВИЧ
1. „А с е н 

над миналогодиш- 
тоггка

надмощие 
Балкански’*
ния първенец по ръчна 
Източна сръбска зона. С бързи 
и ефикасни акции димитровгра 
дските спортисти сразиха про
тивника още в първите минути 
за непълна мнута те постигнат 
ха няколко точки. Това сконфу 
зи гостите, които До края на и- 
грата даваха само отчаяна съ
протива, като на моменти пред 
приеха ртделни контраатаки, 
които завършваха с неуспех.

наОще от само'го начало на сре 
щата пролича изключителнотоПобеда в равноправно борба Сретен Игов

.Деен Балкански“—.Младост“ (Алексинац) 36:27 (19:13) Състезателите по атлетиката 

постигнаха добри резултатиВ четвъртия кръг на околий 
ското първенство по баскетбол 
отборът на „Асен Балкански” 
в равноправна и на моменти не 
интересна борба успя да побе
ди отбора на „Младост” от А- 
лексинац с 36:27 (19:13). Победа 
та над водещия отбор на табел

своя публика, която постоянно 
ги бодреше. но по едно време 
победата беше под въпрос. Гос
тите успяха да изравнят и до
ри поведоха и пожертвователни-) 
те играчи на „Балкански” с 
крайни усилия си осигуриха по 
беда. Това говори, че занапред

XI. тази година и околийското 
крос-състезание в Прокупие нц 
18 октомври.’’

На поотделното околийско ат 
летическо състезание за к>нио 
ри и юниорки в Ниш. което се 
Състоя на 22 септември 
година димитровградските със 
тезайгели постигнаха 
резултати.

В твърде силна 
ция от най-дебрите околийски 
състезатели те се. класираха) дз 
бре. Така в хвърляне на глюле 
Ьърво място за юниори и юни 
орки спечалиха Замфир Владп 
миров и Китка Нацкоза от Ди 
митровград. В бягане на 100 ме 

■тра[ Виолета Иванова зае вто 
ро мястс>1 а в бягане на 3.000 
метпа — второ място зае Лю- 
бтппа Златкович- В твърде ос
порвана орба в бягане на 100 
1метра Тодор Панов се класи
ра на трето място.

Синиша Нейков, председател 
ПЙ1 атлетнческня клуб в Днмпт 
ро-вград заяави, че. димитров
градските състезатели са над 
хвърлили очакванията.

,кИ без достатъчно тренинг и 
кондицня заеха високи места. 
Тоза обаче налага предприема 
пето на сериозни мерки за със 
тезанията по атлетика през е- 
сен
първенство по атлетика в Пи 
рот. което ще се състои на 4.

С. И.1тази Истина отборът на „Балкан
ски” беше този път в най-доб
рия си състав, но и — имаше 
свой ден. Той през целото вре
ме доминираше на терена, като 
на момнти си играеше с ггротн 
вника. Ако имаше и малко по- 

резултатът би

т завидни
Спортна стрелба

конкурен- Димитровградпобеди вече щастие 
бил оъце по-голям в негова пол 
за. Съдията Обрадович от Ниш 
неправеднга отстрани от играта 
вратаря на „Асен Балкански” 
Манов. но и с шест играчи във 
второто полувреме — домашни 

| ят отбор постигна блестящ3 по 
I беда. Най-добър играч в отбо- 
I ра на домашните беше Иван 
! Василев, който дирижираше на 

паденията, а от гостите се изтъ 
кна Иван Петрич.

Пред около 800 зрители сре
щата води Славолюб Обрадо
вич от Ниш. който беше слаб- 

В отбора на „Асен Балкан
ски” играха: Милич! Маринков, 
4, Николов, Василев 7. Милев 
8. Гогов 4, Стаменков 1, Алек- 
сов 1. Радев 7, Колев, а в от
бора на 
Ковадаревич 5, Тошич 1, Пет
рич. Иришани 4, Павлович 
Спасич 3, Томитео.

В неделя на 22 септември 
Димитровград се състоя среща 
по спортна стрелба между отбо 
рите на Димитровград. Бела Па 
лаика

в

и Бабушница. Отборът 
на „Граничар” от Димитровград 
който вече няколко години ми
нава за един от най-добрите по 
спортна трелба в околията, убе 
дително победи и в екипното и 
пооделно класиране. В екипно
то класиране Димитровград спе 
чели 760 кръга, второ място 
зае Бабушница с 697 и трето — 
Бела Паланка с 664 кръга.

В поотделното класиране' — 
най-добър резултат показа Гро 
здаи Велков 
с 162 от 200

Новият спортен център в Димитровград

от Димитровград 
възможни кръга 

следван от Драгомир Миловано 
ВИЧ, също

РИСТИЧ,ще трябва да се води по-голяма 
сметка за подготовката на със
тезателите.

Съдиите от Ниш твърде уме
ло водиха срещата.

ката радва, обаче и предутгреж 
дава. Неделната среща показа, 
че без постоянен тренинг труд 
но могат да се победят реноми 
рани отбори. Димитровградски
те баскетболисти играха

Младост”:• >
1,от Димитроград с 

160 и Никола Николич от Бабу 
шпица — е 152 кръга.

за околийското екипно

А. Г.пред М. Андонов А. Гогов

ВАИ онзи Интеграционно бездействие ТЕКСТ И РИСУНКИ 
М. ПЕТРОВ

У/Ч/Ч/Ч / 77Ь -РАМО Ако ^ ~
&& 'мми/е-', о/ч ом менели * “АЧ 
„лама мвамоз ", рл-Бомеше 

„гниего и
А СОМА <АН-

млбо геи .еимои. //.•А „мухрия
у\ ГТТ4ЛАВЛ- /

' «/А, 3 ЛУЛггуррщ) 
ящи/й „/ ■>

ПИ -Г.Л-I
О

'ГчъЛ
У

*

1ЖчЛ
' ^


