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Посещението на другаря Тито в Латинска Америка

ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО В МЕКСИКО
След посещението на Бразилия, Чили и Боливия, където! 

води разговори с президентите на тезн страни по въпросите на 
международното положение и взаимното сътрудничество ме
жду нашата страна с тези страни, президентът Тито пристиг
на на 4 октомври в град Мексико, в държава Мексико, къ- 
дето- бе посрещнат от най-високите личности на тази стра
на начело с президента Лфзез Матеос. На тържествения о- 
бед .устроен от президента на Мексико в чест 
гост от Югославия бяха разменени наздравици.

Президентът Лопез Матеоо 
след като каза, че този ден ще 
Остане паметен за него, защо- 
то оказа най-висока чест на 
Президента на СФРЮ, говори 
за впечателнията, които е по
лучил в Югославия по време на 
посещението й през миналата» 
година. '

„Беседите с работниците бя
ха много важни за обстойното 
ми запознаване с вашата стра
на. нейната история, псстижо 
ния, надежди и за ролята ко- 
ято иска да играе в света. От 
кровеното и сърдечно отноше
ние с югославските хора, кои
то не ме гледаха само като гла 
ва на една приятелска, страна, 
но и като обикновен мексикан 
ски гражданин, а с това се гор 
дея, представляват за мене е_ 
дин” .мотив на здрава радост и 
приятно чувство.

Между Мексико и Югосла
вия съществуват редица иден
тичности, за които няма да го 
воря подробно, зайчото винаги 
и с право са били 
успореден процес на национал 
но оформяване и обединяване, 
дългогодишна отбрана на собс 
твената свобода .огромни уси
лия за ускоряване на стопанс- 
силно фе се изразят високите 
кото развитие и за повишава
не жизненото равнище на на
шите народи и съзнателно от
говорно искане на междунаро
ден мир, който да бъде залог 
за плодовете на нашите стреме

Отношенията между нашите

на високият

страни се развиват съвсем нор 
мално. без да са били помраче 
ни нито един момент от някак 
ва сянка. От 1950 година ние 
имаме търговски договор. . . до 
говор за културно сътрудниче 
тсво, който регулира размяна
та на ония наши дейности, ко 
нто може би повече от всяка 
друга могат да сближат наро
дите и да ги тласкат към взаим 
но зачитане . .

Народното съчувствие още е 
дин път се прояви по време на 
тежката катастрофа, която 
сполетя Скопие и която ни при 
чини болно впечатление. На 
края господин маршал. Ваше 
то посещение на Мексико и мо 
ето така приятно посещение 
на вашата хубава страна яРк(з 
разкриват благородните стре
межи- за взаимно разбнрателст 
во, което, за щастие, ни проми 
ква съвсем.“

МексикоПредседателите Тито и Лопез Матесс със сУпругите си в главния град на

бността на вашия народ и има 
значителен принос във величи 
ето на днешно Мексико. Не 
случайно,, е че днес 
заема такова изтъкнато място 
в света, че се ползува от влия 
ние и почти, 
предвид негекзите градивни дей

(Следва на 2-ра страница)

лителите на бс|рбата за незави 
симост Хндалго и Морелос', ви 
дният вожд на мексиканския 
народ Бенито Хуарез, водачи
те на мексиканската ревс|люци 
я, Мадеро и Запата и мнозина 
други са познати и близки на 
нашите хора. Богатото истори
ческо! наследство на Мексико 
свидетелствува за жизнеспосо

ди се манифестират така непо
средствено, а също така за Лю 
безното внимание и сърдечно
то гостоприемство.

..Югославските народи вина 
ти високо са ценим» искрено- 
то приятелство. Те чувствуват
мексиканския народ за твърде 
близък, зящото той, както и 
югославските народи, много пъ 
ти в своята история е доказал 
своето свободолюбив и е дал 
безбройни жертви за да отбра 
ни евсита независимост и свои 
те права. Вашият народ изпи
са с борбата си славни страни 
ш» в своята история. Имената 

великаните на мексиканс
кия народ, каквито са ръково

ОТГОВОР НА ПРЕЗИДЕНТА . 
ТИТО

Мексико

признати: ОТНОИ1Е-ПРИЯТЕЛСКИТЕ 
НИЯ МЕжДУ МЕКСИКО И 
ЮГОСГАВИЯ СЕ РАЗВИВАТ 
ВСЕ ПО-УСПЕШНО В РАЗЛИ-

когато се имат

ЧНИ ОБЛАСТИ

Отговаряйки на наздравица
та на президента Лопез Мате
ос президентът Тито благодари 
на президента Матеос и мекси 
канския народ за това, че взаи 
много разбирателство и искре 
нит е симпатии между мекси
канския и югославските наро-

Коментар

запазим децата 

на улицата
нажи.

I

От 1 октомври т. г. започна съюзната съобщително-въз-
движението напптателна акция за запазване на децата при

улицата.
Сьюзният съвет по движението взе тази акция предвид 

през последните години се увеличиха нещастните 
в1 транспорта И движението. При това най-много стра

на това че
случаи
дат деца до 14-годишна възраст

През последните пет години в нашата страна страдаха
486 са загинали, а 4.126 по-теж-4.612 деца до 14 години от тях

ко шлн леко ранени.
Колко този проблем говорят ц следнитее актуален.

данни.
Б периода от 1958—1962 година и нашата Република са 

пострадали в нешастни случаи 1.194 деца до 14 години. Това 
значи, че 25.82п/и от числото »га пострадал».гге деца в цялата 
страна. Статистическите ддишг показват, че числото К-, на,- 
страдалите и загинали деца от година в година постояно на-
раства.

Такова е положението и и Нишка околия.
5.850 превозни средства, 4.975 шофьори.В о»;олнята има ___

Тшсова увеличение на превозните средства в околията преди
звиква »-» увеличение на авариите в движението. През мина
лата година на железопътните линии са загинали 107 лица. 
Материалните щети само за последните девет месеци надми
нават 53 милиарда динара.

Статистическите данни говорят, че в света от у нас всеки 
трети настрадал в авариите е дете до 14 години.

Тази малка война, в която гинат и млади на
п. линии и шосета, говори, че трябва да Се пред- 

намаллване на злополуките. Тази задача се

пашите
улици, ж. 
приемат мерки за

преди всичко пред училищата, детските домове и ро
дителите, конто са дължни да научат децата за тяхното по
ведено на улицата

Затсиа възпитанието на нашите деца в това направление 
се налага 1сато нй-важиа задача.

поставя

Тезн дни във всички наши общини се готвят съвместни 
планове на всички наши организации, училища и съответни 
оогапн на властта за провеждане на акцията ,Ла запазим Де‘
защотсГ сеЛ отнася м^жнвотп^Гг^пан^^тс най-малки Сграждани.

Ло края на годината, когато акцията ще завърши, всеки 
преподал* родител, служещ в ^отв^ =

власт трябва да отчете своята дейност в акцията, която 
и » бъдеще з»6ъ“ 

създаване на привички, които ще бъдат ползотворни
дете.

В педеля па 
— които

Богдан НИКОЛОВтова място или унищожиха в конц-гермапските фашисти разстреляха нажертвите 
лагера „Червен кръст”.

Па снимката:
г1#Ч

ПАМЕТНИКЪТ НД „БУБАИ”.



2 БРАТСТВО

ят и да избират пътищата на 
развитието си сами, междуна 
родиа отговорност за бързото 
стопанско

(Продължение от 1-ва страна-' ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО В МЕКСИКОствпя и предложения за оснгур 
яваие идеалите на мира и соци 
алната правда за ненамеса във 
вътрешните работи на други 
-страни и за миролюбиво меж- 
!дунароило сътрудничество!.

Ние в Югославия следим у- 
•силията на мексиканския на
род в изграждането на страна 
гга. в създаването на по-добро! 
бъдеще чрез развиване на пра 
греспвнпте придобивки на 
говотс- революционно 
с големи симпатии. Радва ме, 
■че тук мога да кажа, че съм 
дълбоко импресиониран от раз 
внгнето на Мексико и резулта 
тпте във вътрешното изгражда 
•не. които са потснгнатп с ог
ромни усилия, който 
в това направление правителсг 
вото и целият мексикански па 
род. Такива усилия са близки >; 
на пзе, защото и ние дълги го 
дини полагаме значителни у- 

■силия, за да осъществим ико
номическа го и обществено раз 
витне на Югосла

Спирайки се върху 
чсгронтлество 
през изминалите осемдесет го 

Югославия е изминала 
най-тежката част от пъ'гя и а 
развитието си и че величието 
на тази усилия на нашите тру 
дещи се в това изграждане по 
казва високият ръсг на нацио
налния доход което 
повече от три пъти и с ксето 
се нареждаме между страните 
с най-високо стопанско разви
тие в света. Обемът на проми 
шленс.то производство днес е 
пет пъти по-голям от преди вой 
ната. селскостопанското пронз 
водство е увеличено 
.50% в сравнение с предвоенно 
то. Подобни резултати са осъ
ществени и в другите отрасли 
на стопанството, а електрифи
кацията е предизвикала голе
ми положителни промени в жи 
вота на хората, 
развитие на страната е съдей- 
ствувало за увеличение обема 
на външната търговия, с около 

•6 пъти в сравнение с предвоен 
ния. В структурата на нашия 
износ участвуват все псвече го 
тови и промишлени произведе 
ния. Именно заради такова раз 
витне югославското стопанство 
днес е в състояние да се нае 
Ме с проекти, изграждане и О- 
борудване в чужбина на обек 

каквито са пристанищата, 
вскопентралнте

развитие на слабо 
развитие и на развиващите се 
страни и др. Аз вярвам, чек а_ 
ко последователно се приалгат 
и зачитат тези принципи, те и 
биха допринесли да се укрепи 
настоящият положителен курс 
в международните отношеиия 
и да се облекчи значително до 
(говарянето и решаването на съ 
птссТвувапгите спорни пробле
ми в света.

фабрики и фабрики за прера
ботваме ма селскостопански 
продукти.

И жизнените условия на па
шите трудещи се са се измени 
ли в резултат ма стопанския 
развой. Личното потребление е' 
повишено реално с 50% или с 
около! 44% па глава от паселе-

егема е работническото самоу
правление, а в Обществените 
служби и учреждения са • уста 
повени различни форми на об 
шсствеио управление, 
участвуват няколко стотни хил 
яди паши граждани.

Като изтъкна, че Югославия 
винаги е имала разбиране

голямо мнозинство нареди по 
света и отговорни държавници 
ясно изтъкват своето твърдо у 
беждение, че опазването на ми 
ра е най-важна задача на всич 
ки народи в света. В нашата 
ядрена епоха единствената ал
тернатива, която дава възмож
ност народите да живеят в мир 
и да развиват своите творчес
ки способности е пай-послело- 
вателиото прилагане на мирно 
то съвместно съществуване и 
ма активното миролюбиво съ
трудничество между всички 
страни, без стлед на разликите 
в обществените системи. На 
тази основа днес се извършва 
процес на разграничаване на 
силите в света, като се 
изолират ония сили, които спи 
рат прогреса и се противопоо 
тавят на миролюбивото разби 
рателство.

Изхождайки ог тези станови 
ща. които голини наред после 
дователно застъпват нашите 
две страни в международните 
отношения, аз високо' оценя
вам вашето мнение, господни 
президент, че е необходимо ме 
ждународната общност да пред 
приеме в рамките на своята ор 
ганизация на обединените на
ции кДжретпи мероприятия, 
които да съдействуват за ук
репване на доверието между 
държавите и за миролюбивото 
разбирателство. Между тези 
мерки огромно значение има о 
с уегяваието на всяко вмеша
телство. пряко или косвено, п 
работите на други страни. Аз 
споделям това ваше мнение, 
защото преди известно време 
и сам дойдох до убеждението, 
че за по-нататъшного подобр 
яване на международните от
ношения и за укрепването на 
световния мир от най-предста 
вителен сбор на равноправни 
и независими страни и народи 
и като най-забележителен фо
рум .който изразява обществе 
ното мнение на света разработ 
ят и узаконят принципите на 
политиката на мирно съвмест

КъДСТО

зане- 
мпиало

Както изтъкна радостта си 
от удобния случай да направи, 
обстойна размяна на възгледи 
с президента Матеос и други 
•изтъкнати държавници й по
борници на мира от Мексико, 
-гой се спря върху посещения
та на другите страни в Латина 
ка Америка: през последните 
седмици по време на посещени 
ето в приятелските страни Бра 
зилия. Чили и Боливия водих 
твърде ползотворни разговори 
с влиятелните държавници ог 
тези страни. С удоволтевие мо
га да кажа, че тези размени на 
мнения показаха огромна близ 
кост на възгледите по основни 
те въпроси на международни, 
те отношения, особено по укре 
пването на мира, пътя общо и 
пълно разоръжаване и уста
новяване на справделиви и ра 
иноправни международни ико
номически отношения.

Импресиониран съм ст твър 
дата решивост на тези страни 
да тръгнат по пътя на ускорен 
стопански развой, за който на 
този ваш континент съществу 
ват необходимите условия и 
неизчерпаеми природни богат 
ства. Същевременно аз още по 
вече се уверих в нуждата меж 
дународната сбщност да прие- 
тъпи по-решително към разре
шаването на пробле.мите на раз 
виващите се страни, ка.то им 
обезпЕчи, покрай техническата 
и други помощи, и по-лесното 
получаване на необходимите 
средства при изгодни условия, 
особено ката им обезпечи по-

полагат

нашето
той изтъкна, че

дини

дотенга

с окс ле»

Президентът Тито
нието, строим годишно над 106 
хиляди жилища, около. 4 мили 
она деца, младежи и възраст
ни или всеки пети гражданин 
се учи. В нашето успешно раз 
витне значителен фактор е и го 
ва че постоянно сме развивали 
и заздравявали новите демо
кратични социалистически от
ношения. В селското степанст 
во последователно е проведена 
аграрна реформа, като' земята 
е дадена на ония, конто я об 
работват. В стопанството осно 
вата на нашата обществена си

проблемите на стопанския раз 
вой н трудностите в това раз 
питие на другите страни, той 
констатира че обстановката в 
международните отношения е 
подобрена, за което евмдетелет 
вува Договорът за забрана на 
ядрените опити и редицата, ко 
итс показват все по-голяма го 
товност за мирно разрешаване 
на международните проблеми.

„Поучени от тежкия опит на 
студената война и сериозните 
кризи в международните отно
шения през изтеклите години.

Стопанското

равноправен и по-справедлив 
третман в международния сто
кообмен.

Искам и в този случай Да ви 
изразя своето огромно задовол 
ство от теза. че приятелските 
Отношения между Югосл&вия 
и Мексико се развиват все по- 
успешно. .

но съществуване. Така още по 
силно ще. се изразят високите 
идеали и цели на днешното
време: политиката на мир и по 
сила невмешателство правото 
рицанието на прилагането на, 
па народите да се1самоопредел

ти
циментовите

ПОРТРЕТИ НА НАШЕТО ВРЕМЕ

АД0АФ0 АОПЕЗ МАТЕОС ЙрЯК

де още по-голям замах, той е 
Трети ,.аграрен президент’’, кой 
то раздели 
хектара. Същевременно той спа 
зва правилото, че продължава 
пето на бързата индустриали
зация е условие за извличане 
на селячеството от драматична 
та беда. На борбата против не 
грамотността той придава зна 
чение на първостепенен револ 
ючионут акт, като поставя за
дачата след десет години да ня 
ма нито едни неграмотен мек 
сиканец. Той подпомага акция 
та за обединяване на синдиха-

Адолфо Лопез Матеос е пре 
зидент на Мексико, за което 
казват, че не прилича .на себе 
си. Мексико е станало двояко 
чудо — по отношение на собо 
твената си история и латеноа- 
мериканската околност, 
традиционна страна на кръв и 
сълзи, вече няколко десетиле
тия живее без драматични въз 
будения.

Да ли революцията е завър 
шена или се е изморила? Или 
се касае за нещо друго?

В какво е Лопез Матеос ,,чо 
век на този миг на Мексико 
с всичко необикновено, слож
но, примирено и противуречи- 
во. което Мексико носи в себа 
си в този момент?

АдоЛфо Лопез Матеос е ро
ден през 1910 година, който из 
бухна великата мексиканска ре 
волюция и през целия си жи
вот той ще зачита това съвпа
дение. В неговото детство са 
влезли топотът на кавалерис
тите на Панча Вила и племе- 
иите повици на Емилиян Запа 
та. Това беше една от най-КъР 
Бавите, най-величествени, най- 
ромаитични и най-безмилостни 
граждански войни, които пове 
стта на човечеството 
Сраженията погълнаха милио
ни хора, пеоните под сомбреро 
си, с потъмнели, изпити лица, 
тръгнаха да вземат онова, кое 
то дълго не 'искаха да им дадат 
— земя и правда.

Баща му, провинциален 
кар, умрял твърде рано. Мате
ос следва литературно 
Още твърде млад той изпълня 
вал дължността директор 
института по наука и литерату 
ра в Толукп за да стане, пот 
късно политик № 1 на своята 
страна.

С политическа работа запоз
нал да

годишна възраст: пай-иапред 
принадлежал на .огава съще
ствуващата Социалистическа 
партия най-напред бил лично 
прелитал към ..Националната, 
революционна партия’1 (през 
1938 година тя се преименува 
в ..Партия на мексиканската 
революиня ') а осем години по- 
■късно пелучива сегашното си 
название ..Революционно кон
ституционна партия”. В тази 
партия най-напред бил личен 
секретар на президента гене
рал Карлос Раве Пиличи, а на 
скоро след това бил избран за 
административен председател 
на партията. Минават години. 
■Новият президент на Мексико 
Лазаро Кар денас провежда аг 
рарна реформа и през 1938 го
дина прстзъзгласява националн 
зация ни изворите на нефт.

На 36-годишна възраст ста
нал сенатор, а на 44-годишна 
възраст, когато президент на 
Мексико става Рирз Котинез, 
става министър на труда.

През юли 1958 година бива 
избран за президент на Оье- 
динените итати Мексико.

Матеос се отличава с голяма 
енергия. Като министър на тоу 
да работил седем дни в седми
цата и провел 13 хиляди пазго 
вври с пъководители на синди 
Кятите. По време на поедизбоз 
■ната кампания произнесъл пе 
чи в 481 мексикански градове 
Притежава ораторстн талант, 
който обаче съчетава с жа- 
ра. с логиката, патетиката с 
хумора.

Лопез Матеос проявява изтън 
чен усет за „направленията на 
главния удар” в дадения мо
мент и при дадени околности. 
Заедно с Обрегон, който през 
двадесете години започна агра 
рната реформа и Карденас. кой 
то през тридесет години й да.

няколко милиона

Тази

'ф

тите и извлича от прахта член 
123 от Конституцията, според 
който се предвижда участието 
на работниците в разпределе
нието на приходите. През пос
ледните десет години Мексико 
достигна най-силно промишле 
но развитие в Латинска Амери 
ка. Значи фронтовете са разлгз 
чни а стратегията единна. 
Основното е: за да може да ус 
той. революцията трябва да
се движи.

Обяснявайки смисъла на ме 
ксиканската сегашност. гледа
на през миналато. Маггеос пра 
т.шзиоа: Тази ревсДюция не
трябва да спре все докато съ
ществува макар и едно дегга 
без образование, макар и един 
неграмотен възрастен човек, 
едио семейство без своя къща. 
и докато съществува макар и 
един единствен селскостопанс
ки или градски работник, кой 
то не получава достатъчна за 
заплата и води приличан жи
вот. .."’

Още нещо: Матеос- отворд 
към света всички прозорци на{ 
Мексико. С Дълбок йнстикт на 
реалист той почувствува, че не 
зависимото и миролюбиво ста
новище отвън съществено до 
пълнява прогресивната акция

помни.

Адолфо Лопез Матеос
вътре. Преди, „ , -- Мексико
дълго беше колония без своя 
лечност, след това поприще на 
чужди интереси и 'интриги 
Държава сведена на региона’ 
лен знаменател - с Матеос тя 
стана световен фактор Негова 
та кандидатура за Нобелов,

тинска Америка извън траднци 
рнната закритост на западнат3 
хемисфера и който от всички 
президенти от тази част на све 
та е дал най-деен принос 
принципите на мирното съвмео 
тно съществуване и свъРзване 
то на Мексико и Латинска Аме 
рика с държави 
континенти без оглед на тяхна 
та обществена система.. •”

ле-

право.
за

на

награда съдържа обоснование- 
той е 
жавник 
правил за 
лйтическо

латиноамерикански 
който най-много

дър 
е „на 

международното по 
Утвърждаване на Ла

от няколко
се занимават още на 19
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Отмъщение
Откъс от книгата „Буоана

I

Тези дни излезна 
кович „Бубан” в която се

от печат книгата

говори за концлагера „Червен кръст
на партизаните,

на месната „Бубан” край Ниш.

на Джордже Стамен

и разтрелите които станаха 
лите пслит-затворници

евреите и сстана-

Книгата е потресающ документ за едно време и епопея
на десетина хиляди хора от южна Сърбия, които загинаха от
хитлеристите.

Тук поместваме един откъс от книгата.

емцнте постоянно разтрел 
ваха на Бубан. 1Н.е мина
ваше ден когато там не 

. убиваха запленени
н те, които.,заравяха убитите: 

Обадете се на общинската 
За, за да ви заплатят тоя ра
ботен ден ’. Тоя ден на-никой 
не беше до пари.

Разстрела на 
ки войника, разкъсаните 
ри огради и бяството от лагера 
гесгаповцнте наплатиха сурово. 
Ге продължиха с разстрелване 
то няколкс- дни. Убиваха арес 
туваните селяни от терена на 
Топд1Ща, Ябланица. Пуста ре 
ка, ястребац, озрен и Помора 
вие и само затсза, защото се 
бореха като партизани и пома- 

Народоосвобадителното

ка-
партизани 

техни куриери, членове на мест 
ните десетини, заложници, ро
долюбци, евреи и цигани.’ Оба 
че след успешното бягство от 
лагера немците се подготвява 
ха три дни за масови разстре
ли. Вече не се

няколко немс-
лаге

„На жице другови...’’Свободан Сотиров:
„Топлишките партизани бя

ха дигнали във въздуха желе
зопътния мост пред Прокупие, 
дълъг 40 м. и разкъсали теле- 
графнческнте и телефонни ли
нии. Железопътната линия Ниш 
— Прсцсупие не е рабтоеше от 
Коледа и сега трябваше да се 
направи опитно возене. Обаче, 
споменатата акция на партиза 
ннте отново отсррчи датата — 
ппса.- в Бнлтена на Оърхшвния 
щаб на Народоосвобоултелиа 

всйска и доброволческите 
войски на Югославия в апрнлс 
кип брой през 1942 година.

От всички страни пристигаха 
доклади за ангажиране па не
приятеля Да унищожи парти
занските отряди. Цялото прос 
транство на окръга бе превър
нато във военно огнище, но все 
пак, свободната територия не 
падна и партизаните останаха 
непобедими. Само па терпторн 
ята на Ниш. Лесковац. Проку 
пие и Лебане неириятелат пу 
она в движение 10.000 българс 
ки фашисти, и 5000 недичевцп.
зада унищожат Народоосвобо 

лителното движение. В течение 
па юли ,1942 година бе органи- 
липака някнмовпчева офанзи
ва“. Тя имаше за задача да у- 
иищожи Свърюпшкият. Озрен 
ският. Яблянпчкият и Раснме
кият партизански ортяд“ как- 
г ои останалите партизанска 
отряди действуващи ня тере
на на Югоизточна Сърбия.

нападение на Свърлпшкп 
партизански 
две хиляди въоръжени педи- 
чевци. Те направиха принуди
телна мобилизация на селяни
те к с оръдие ги караха да се 
движат първи па терена. Не
приятелят обсалп всеки кръс
топът. Почти при всеки пламни

Биха го. Басана който действуваше бяха за 
пленени мнозина партизани. Бя 
ха заловени почти всички чле

пата полиция, 
остана верен на Партията. Не 
каза ннто една тайна. От затво 
ра на специалната полиция бе 
прехвърлен в концлагера. По- 
късно Васа Ангелсвич бе зака_

правеха списко 
ве на онези, конто трябза да 
разстрелят. Сега само определ 
яха нужното число. На ред ид 
ваха и всички други арестанти, 
а бяха предприети и нови аре 
сти.

иове на партизанските десети 
и Народсосвободиетлнито 

отбори от Плужцна, Извор, Бу 
чум, Милков а ц и други 
Близо до Църнолевица бе пле
нен и комендантът на Свърлиш 

отряА Васа

ни

ран на Бубан и разстрелян.
В реона Врело — Кравле бе 

Стоянович

села.
гаха 
движение.

След два днн. Окръжният ко 
лштет на КПЮ за нишки ок
ръг ппса на Краеовия комитет 
на КПЮ за Сърбия: ,,Тук пре 
ди ава дни станаха массви раз

Само на 16 февуари 1942 го
дина на Бубан бяха убннени 
повече от хиляда човека. Тези 
дни покрай ‘Другите неизвест
ни, разтреляха Елка Радулович 
секретар на партийния комн-

запленен светолик 
Толе. Той бе разстрелян на Бу 
бан през лятс!го 1942 година.

кия партизански 
Ангелович — Албанац. Той бе
закаран в затвора на специал

т1ш1п111ишшшшш1шшшшштшишшшш1шш1ш1тгшг-иамт11т11т11пш1ш11411шш11т11штшта

Важни обществено - политически задачи

Пред Приемане на сшашуши 

Ь общинскашо скуйщина, шрудо- 

Ьише и селскосшойански ортни- 

заи.ии и учреждения
-

- Последните няколко месеца 
от годината, както и първите в 
идната в Босилеградско ще из 
мшга-г под знака на приемане 
на основни, но твърде важни 
за развитието на стопанството, 
сг .равеопазването, културата м 
пр. актове — статута на. Общин 
ската скупщина. статутите в 
трудовите организации и земе
делските кооперации, учрежде
нията. усвояването на общества 
ните планове за 1964 година в 
стопанските организации, сед- 
могодишиия перспективен план 
на комуната и пр.

ги места, а които са ги запозна 
лН с начина на изготвянето им.

И като заключение се прт 
в най-къс срок да бъдат офор
мени комисии, които ще събе
рат и подготвят материал за ди 
скусия, след ксетс- ще се пристъ 
пи кЪм създаването на статути

А^у-«е
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У те.
На съвещанието също така 

бе подчертано, че Комисията за 
изготвяне на прсектостатута на 
Общинската скупщина не е о- 
формила подкомисии от отдел
ни области — каквито са здра- 
вепозването. културата, стопан 
ството — че тяхното оформява 
не не трябва да се протака.

Макар и с бегли черти, бе из 
тъкнато и положението в създа 
ването на обществените плано
ве за идната година и перспек
тивния седемгодишен план. Ня 
кои стопански организации, ка 
кто и земеделски кооперации 
вече са готови, но има и такива 
трудови организации, които все 
чакат.

Общо заключение е. че в та
зи насока трябва работите да - 
се ускорят, а там където не са 
започнали да се помърднат от 
мъртвата точка.

Това е от още по-голямо зна 
чепие. зашото досега се прави, 
макар и незначително, известна 
закъснение, а предстои да бъ
дат представени на широка дне 
кусия пред гражданите, члено
ве на ССРН, СК. СЮ и пр.

: - - т
в

отряд тръгнахаписмо до по лицейскйят участъкфаксимил на едно
стрели. Разстрелячи са 850 ли 
ца пад 600 са изведени от Ниш 
кия затвор... Една част е от 
Концлагера, 
на окупатора е поради акция 
та (ОК КШО за нишки окрЪ1 
не е разполагал с точни данни 
за разтрелямиге на Бубан). кс 
пто е водена в околността и 
отмъщение за бягството на а- 
ресганите от лагера и загиване 
то на няколкс немски войни
ка. В грала влалас страх и мно 
го лица бягат"’.

С всеки изминат ден борбата 
става все по-тежка Всеки раз 
стрел е раждаше пови бойци 
за свобода, които засилваха ак 
шита против неприятеля- Ве
че от март 1942 година парти 
ланските отряд нг«з мощта на 
23/24 март 1942 година продъд 
жиах с борбите 
Важа». Около укрепената жаг. 
дармерийска стаиина се завър 
зп ожесточена борба. Гц про
дължи малко повече от пред
виждането Поемесе се съобще 

че жандармите са повика 
Фашистки сили

ОКСЛИя,тет на Алексинецка 
Аушан "Хрифунович — Шанко, 
член на партизанската десети 

Моравац, Света Кокович. 
секретар на СКОЮ при ГюТ1б- 

фг.брика. Бсривое Нико 
лич, работник ог Мостовата ра 
ботилница, Милорад Костич — 
„Яблан’. боец от Ястребски па 
ртизански отряд, Чедомир И- и 

4 Любомир Панич — Каменко от 
Каменица и първоборци ст Оз 
ренски партизански отряА, Гой 
ко Джордисевич — Кукар, член 
на Лесковашката организация 
на СКОЮ. . . и безброй бойци 
за свобода,, няколко стотин а- 
рестанти немците изведоха от 
концлагера и с>г Нишкия зат
вор. Само на 17 февруари 1942 
година немците 
там 48 камиона пълни с парти 

Камионите се отправиха

Узаконяването на поменати
те актове трябва'и ще обезпечи 
планово развитие във всяка об

па обшествено-нолитичес-Това отмъщениена от ласт
кия и стопански живот на кому

новата му ната.
вече) Именно оттук изхожда

се обшествено-по- 
н ма

НтшяиИштм 1Ю **»

развиващата
литнческа дейност, която

обезпечи възможноршрр
ОШпШсИе Векапп1тасИипд1

за цел да 
най-демократи чии; иай-прав ли
ри актове, съвпадащи се с дей- 
ствитслното пололсенис и възмо 
л<постите за едно такова разви

•V* »

гм)-
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иго* Ш«14, №»сН,

Вече се разгъРШа широка об 
шественотолитичсска дейност, 
която е гаранция за пълен и си 
гуреи успех.

Това потвърди и състоялото 
се на 1 октомщрн по инициати
ва иа Социалистическия съюз 
заседание с представители от 
трудовите организации и учреж 
деиия, иа което заседание бяха 
проследени предприетите мрки 
в изготвянето на тези важни об 
ществено-политически и стопан 
ски актове.

у ■

изведоха от-
1Вмрмяммм4> ■
•». САОПШТЕШЙ

Нл м>‘. 3 1845 ч
ъМуННЛЛ* Й0М#1*ДУ|У*К* ; Ш*99Юк-";№*,■*.* у ерб»)* 1»й мм *лж ”

*КЪА*Н* ЬХ.Щйод(

е |КВ18Л?«ЙЯЙ^.

и нападнахаоти.
за Бубан. Там арестуваните в 
групи започнаха с разтрелите 
в девет часа преди обед и за
вършиха около пет часа след 
обед. Един от малкото прежив

л: Ст. Н.
мие 
лй български

яли тоя леи. разказва:
Между доведените на Бубан 

имаше и деца. Помня: построи 
ха хора и жени. Извелнаж.от 
гойната излезня едно момчен
це от 12—14 голини прекръсти 
ло ръце и молеше да го посмал
ят говорейки: ..Бите, бите’’ (мо 
ля. моля). Немците останаха 
оавнолугшш Пъпно разтреля
ха моиченцето,.

Разтрелите ня Бубан ря-ково
АОГ11-

Капло Умгап. Когато 
пъме егтявахя Насипани с вяп 
тг>й се обгтчпаше к-ьм цигани

иНЯ ГТОМОтт?. . .
Бойците от Свъплишкист гтао Както в докладите, така и в 

дискусията бе изтъкнато, че из 
готяваието на статутите в сто
панските организации се нами
ра на мъртва точка. Досега не 
са формирани никакви комисии 

че преди няколко месе
на стопан-

тнзаиксн ота» \ пязп)п"мха че 
тниците на. 303 март 1942 годи 

Мечи дол, на 8 у прл ипа в село 
1942 година при Витановци., на 
12 април 1942 при Козя. а на 23 
СъшУя месец бяха разгромени 
150 четници при Бели поток, а 
гюме идущия ден партизаните 
нападнаха няколко стотин вой 
пика от Пети 
корпус при село’ Галибабнпсн 

нанесоха тежки загуби.

Съобщение на нови разстрели
макар
ца представителите 
ски организации присъствува- 
ха на съотвепите семинари ор
ганизирани в Нишка бамя и ДРУ

ски клдаеиец, чешма или ос- 
мот-на поляна той постави по
ето ю.

Спърлншкият гтряД претгъР 
пя голяма загуби. От терена,

геетаповец 
дълште

известният доброволчески

и им
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МАСОВОТО ЗАПИСВАНЕ НА НАРОДЕН ЗАЕМ 

ЗА ПОСТРАДАЛИТЕ В СКОПИЕ 

В ДИМИТРОВГРАД ПРОДЪЛЖАВА
есм Ша

у;4

ли повече от 20.000 динара за 
царо(ушя заем. Членовете па 
ОК па СКС, ОО ССРН. ОСВ и 
ОК на СЮМ в Димитровград у 
души записаха общо 156.000 ди 
пара. Колекттивът на сараевс- 
кото строително предприятие 
,.Пут“, 69 души, записаха 853.000 
динара, в комбинат „Димитров 
град” 18 Г лице записаха 860.000 
динара, членовете па колекти 

• ва на димитровградската гим
назия „Йосип Броз Тито’ 25 ду 
ши — 256,000 динара, членове 
те на предприятие ,.Механик’’ 
62 — 202.000 динара. От селата 
най-масово записване и внася 
не на пари за народен заем и 
ма в Изатовци. Прача. А. Невл

ровградско. Във всички села, 
предприятия, учреждения и пс! 
отделни лица масово записват 
пари за Скопие.

Все пак, ако трябва да изтък 
нем някои, това трябва да на
правим за търговския пътник 
на конфекция .Свобода’, кой 
то сам записа 50.000 динара. И 
ма още хора, които са записа

От 25 септември в Димитров 
започва записванетоИзиграване на конкурсите градско

па народен заем за пострадали 
те в катастрофалното земетре- 

Скопие от 26 юли тависенис в 
година.

След първата седмина от за 
почването иа тази акция, 
жем да кажем, че тази акция 
намира широк отзвук в Димих

Училппият отбор в димитровградската гимназия ,,Йосип 
Броз Тито” изтъкна неотдавна конкурс за вакантно място па 
тник-дърводелец, който да ра-еднн висококвалифициран рабо 
боти в училищната работилница,. Условията иа конкурса: кан 
дидатът да има майтсорско и звание висококвалифициран ра
ботник, да няма повече от 45 години. Молби са приемани от 
25 август до 10 септември тази година.

Нш конкурса са се лвнлн равно 13 души, 3 от които на
пълно изпълняват условията. Обаче приет е майстор — рябот 
1п:к, който има над 50 годни»,

Това е и причината компетентните служби в Общинска
та скупщина да имат дс-ста жалби и оплаквания вън връзка с 
разписания конкурс. И разбира се място за оплакване има.

Между прнпвелите се кандидати е имало и такива, кои 
то са предлагали и свои основни средства за завършване на 
прозорци и врати на новостроящото сс училище... . 
на училищния отбор обаче не са в.зелн това под внимание.

В обяснение!*-., което е дадено на кандидатите, конто* 
не са приети, стон само следното:... „не си приет 
приет друг”. Малко чудно — по факт!

Посеченото обяснение, говори красноречиво как сс про
веждат конкурсите в някои паши учреждения. Тва не е поето 
янна практика — но има доста подоб/п/ примери. Кой сега ще 
може да убеди ..неприетнте работници”, че този конкурс ие е 
само формалност.

Сега на '/леновете на училищния отбор н на ръководите 
лнте в това културно заведение остава да обяснат „правилнос 
тта” на своето решение.

МО-

ДОЛНИ КРИВОДОЛ МЕЖДУ ПЪРВИТЕ 
В ЗАПИСВАНЕТО НА НАРОДЕН ЗАЕМ ВЪВ ВИСОК

ят особено положителен резул
тат беше в това, че в първите

1 В началото па този месец въз 
всички
в цялата страна, 
бе въпросът за записване па на 
родей заем за възобновяването 

Скопие. По събрания и в ча 
етни разговори, в магазините па 
кооперацията И г/а други места 
се говореше за народния заем 
за това кой колко ще запише. 
Между първите беше село До 

Криводол, в което 27 дома 
записаха 80.000 динара.

села па Висок, както и 
най-актуелен Я и Ар.

дни акцията той се намираше 
на първо място. За първите 6 дни от започва 

пето на тази акция в Димит 
ровградско са записани над 
7,500.000 динара.

Най-слабо беЧленовете
селата Сенокос 

това във
положението в 
и Каменица, а след 
Вълковия. Прямо броя иа дома

па
понеже е

цифрата 
13.500.000 динара, колкото Ди 
мптровгралско трябва да запи 
ше за народен заем да бъда 
надхвърлена.

Има . изгледиотзиви в 
заема не бяха 

на задоволително равнище. На 
дяЕаме се, че сега положението 
се изменило в положителна на 
сока. което ше съобщим в сле
дващия брой на вестника.

кинствата началните от
записването на

лни
кипетаа
След него идва село Изатовци,

записа-където 34 домакинства 
ха 100.000 динара. Горни Криво

88.000 ди М. А.дол 40 домакинства — 
нара, Болевдол 36 домакинства 

78 000 динара, Вълковня 38 
— 70.000. Брайков 

— 52.000 ди-

М.А.

домакинства 
ди 23 домакинства 
нара. Каменица 33 домакинства
_ 58 000 динара и Сенокос 27

49.000 динара.
Задоволителни добиви ош 

тютюнопроизводството
СТШНТИТЕ-ВУРОСШЕН ЗНАК

домакинства —
Споменатите суми не са окон 

чателни, защото всеки ден се у 
величават. В момента може би 
някое село да се намира дале
че от'Долнг.г Криводол, но негови

Улицата може за студентите да говори всичко. Но кога- 
изкаже един преподавател, възпитател на младежта, ма

кар и неофициално, ако може един клас да се счита за „нео- 
фициалност”, отр/гцателно, тогава въпросът е съвсем друг.

Пряко, или косвено, свидетели сме на различи/ отрица
телни, изявления в които студентите се наричат ..сволоч’, 
„хулигани” и пр. Можем привидно и да се с-ьгласим с такива 
констатации, ако те се отнасят до определен брой студенти. 
Но ако тази „собственост” се превърне в нарицателност,

като обобщително трябва решително да пре-

то се

тюно добива.
Макар че захването от про 

Аъляситедна суша, последната 
не се отрази зле върху тютюно 
производството. Заплануваните 
около 20.000 килограма ще бъ 
дат осъществени. Нещо пове 

качеството на тазгодиш
ния тютюн е псЕ-добро от ка
чеството на миналата година. 
Разбида се.това ще влияе върху 
купната цена, която* тази годи 
на ще бъде средно около 800 
динара килограм. Веднага да 
отбележим, че не всички тютю 
нопроизводители ще имат тая 
цена, защото не у всеки каче 
ството на тютюна е също. Спо 
ред изкавване на районния ин 
структср, някои тютюнопроиз 
водители ще получат и по 1.000 
динара за килограм.

Да отбележим, че недоверие 
ро, което при записването на, 
тютюна проявиха някои селско 
стопански производители, ще 
се отрази зле върху техните 
годишни приходи и бъде опо- 
вергнао от тазгодишните доби 
ви.

Тази гдаина. пои наличието 
на ограничено и концентрира^ 
но в отделни селища тютюно-

Заиисване на народния 
заем в Димитровградско 

Продължава уеиешно

ако
отделното схванем
сечем пътя. такъв събеседник. ИлиНие навярно няма да изслушаме 
ако го изслушаме ще си създадем мнение за негова закостене- 
лост и консервативност.

Как учениците в средните училища да не изслушат един 
свой преподавател, който си позволил свободата да нарече сту 
дентите от Босилеград — „маймуни”, „олош” (сволоч) ц с по- 
лоб шг .епитети”. Трябва ли тогава да поставим въпрос на „не 
известния” преподавател, че и той е бил студент, че студенти 
са нашата интелигентска база, върху кояо днес строим нови 
отношения. Мисля, че трябва. Защсто да наречеш пред средно 
школци студентите „олош”. значи предварително да им съоо- 

тяхното бъдеще название.

I че
Записването на народни за

ем в Димитровградско продъл 
жава успешно. Трудовите ко
лективи по предприятия и уч
реждения в града и комуната 
и по нататък масово записват 
народен заем за Скопие. И от 
делни лица и селскостопански 
те производители вземат широ 
ко участие в тази ОбщОЮгос- 
лавска акция-

/циш
Въпросителната за студентите изниква не от изявление

то на тоя преподавател, който може би така необмислено се е 
изказал, а от това, какви условия са създадени на студ^н™Т® 
в Босилеград да развият културно-забавен живот. Къде е мла
дежкият дом къде са спортните реквизити, къде е културно- 
худо^ственого .Дружество което ше ги организира и. запле
ни?

До понеделник, 7 октомври 
т г в Димитровградско от вси 
чко" 2 388 лица, от които 1.419 

952 селскостопански 
и 117 останали 
заем. записаха

елужаци, 
производители 
професии — 
9.905.000 динара.

Не по-дебре е положението и в Димитровград. Спомям си как 
един преподавател, комуто било предложено ®
една студентска програма казал: „Не искам да работя с безпр
зорни!”.

Според плана, Димитровград 
комуна ще трябва да да- 

13,500.000 динара, от които 
се вижда, по-голя

Отделни въпроси е възпитанието на такива преподавате
ли* А пЖбен Хрос е тяхнехго саци^ст.гчко-култ^но от 
^гошение към иггталегенцията, жоято безпорпо ут^е Ще заеме*
кормилото на нашия обществен живот. млалежтаИ сЬакт е че преподавателят, възпитателят на младежт 
е обществен^деец. Кшс тогава той отрицателно се изказва за
онези, които утре може би ще го заместят които

Тпябна ла ое поведе сериозна сметка за онези, на кои 
е възложено йзгапанието на младите. Възниква и парадоксът 
—Вдовчерапшият студент, днес се изказва наи-огрицателно за

ска
де
както вече 
мата част вече е записана.

отИ този път населението 
Димитровградско показа свое
то дълбоко съчувствие към по 
страдалото Скопие, към стра- 

югославски

Веца Илчева

Босидегр адско 
тю-

производство. 
може да бъде доволно отданието на целия Сг. Н.народ.

Записването и внасянето на 
пари за Скопие продължава.

тях. тогава възпитателите!Трябва ли да възпитаваме
Ст. Николов Новини ош Звонски районМ. А.

164 хиА/Оди динара Народен заемна СкопиеУскорено изграждане
Приобщавайки се към всена

родната акция за записване 
нарзден заем за изграждането 
на Скопие, членовете на ССРН 
ст Звонски район в Вабушнич- 
ка община още на първия

От записването са записали 164 
хиляди динара. Тази сума,, как 
то се очаква, ще се удвои докрая 
ва акцията за записване на на
роден заем.

натва. Счита се. че раздеварвано 
доставката на стоки и ма 

териали трябва да бъде синхро 
низирано. 
райтоварванета 
защото с-чтчествува 
рде остър и затова в предстоя 

на железопът- 
твъ

ттгите дни ще се направи всич
ко да се разреши.

вид тежестта на задачата, коя 
то навлиза във фазата на своя 
най-голям интензитет, на засе
данието/ на разширеното пред
седателство на Съюзната стопа 
нека камара, се предложи 
възможността за участие на 
частите на ЮНА в тази работа. 
От частите на ЮНА. преди вси 
чко. се очаква пемощ в постро 
яването на пътища в крайград 
ските селища и в доставка на 
строителен материал.

Съгласно поставените опера
тивни планове се предприемат 
съответни мерки за обезпечава 
не на квалифицирана работна 
Ръка и необхсущмото оборуд
ване. Най-трудно е положение 
то около транспорта на стоки 
те и материалите, кито приети 
гат п Скопие в големи количес

Докрая на годината във вси 
■чки крайградски селища на Ск 
рпие. ще се построят 13,600 МО 
(нтажни жилища, в които щ0 
бъдат настанени 70 хиляди 
(тели.

По-голямата част от предви
дените задачи в изграждането 
на нови селища са осъществе
ни. Детски строителни пред
приятия от цялата страна рабо 
тят и за саниране на ощетени 
те жилищни сгради, така че 
докрая на годината ще бъдат 
поправени общо 5.500 жилища. 
Строителните предприятия ра
ботят в три смени и през пое 
делиите. дни темпът на работа 
е засилен.

За да мегже задачата за из
граждането да се изпълни нав
ременно се предприемат обем- 

мероприятня. Имайки пред

то и
Ще бъде ускорено 

вагоните, деннажн опасност

СЕМИНАР ЗА 

ПРОСВЕТНИТЕ
от задръстване 
ннте гари. Този проблем е

РАБОТНИЦИ
През този месец пъРвите мо 

нтажни сгради ще бъАат пре
дадени за употреба, докато по 
правени квартири вече са нас
танени. Предвиденото изграж
дане на разрушено Скопие ще 
бъде завършено в определения 
срок. Очаква се, че между 15 
и 20 декември всички кварти-

В края на септември в Бабу- 
шннца се проведе двудневен се 
мннар за просветните работни
ци от Бабутпницчка 
На семинара бяха

Група просветни съветници 
от Ниш. които присъствуваха
ка семинара направиха обстоен 
анализ на работата в училинх® 
та през миналата година. По вре 

семинара за участниц111^ 
бе прожектиран киножуриаЛ 
за посещението на Н. С. Хруи*' 
чов в Югославия, а на края бе 
устроена другарска вечерз.

М. Андоеевич

община.
разработени 

въпросите за успеха, резултати 
те и слабостите

ме н
в просветното 

скерашното 
премиране .към възнагражда- 
ние според ефекта на' труда.

дело, с оглед нари в крайградските селища ще- 
бъдтт готови.

С. X.
1Ш



БРАТСТСО
5

Бабушница Младежки договор
на предстоящите задачи

Портретза изпълнение
ДимишЪр ИлиеЬ — между най- 

добрише шюшюнойроизЬодишели 

Ь Босиле/радско
Работата около предстоящи

те избори в младежките акти 
ви на територията на Ьабуш- 
нишка община и другите пред 
стояии задачи на' младежта бе 
ше предмет на обсъждане 
неотдавна с*ьстоялия се разши 
рен пленум на общинския к<> 
ьштет на Съюза на младежта 
Сериозността на предсто[ящите 
задачи се вижда и от това, че 
на пленума присъствуваха чле 
нове на Изпълнителния отбор 
на Общинския отбо/р на ССРН 
и на общинския 
съвет.

Селска младеж 
мада дейно участие в местни
те трудови акции. Но в бъде
ще тя трябва повече

ючи в органите на обществено 
то управление, специлано в ко 
оперативните Съвети.

Момчило Андреевич

десета е взе

да се вкл
на дозолекРайонният инструктор за тю 

тюнопроизводство в Босилегра 
дско не се двоуми дълго, кога- 
то трябваше да посочи името 
на един от най-добрите тютю
нопроизводители.

го отглеждам, и съм 
от постигнатото. Истина имаше 
година, когато съмнението 
разколебаваше, но твърдатя во 
ля преодоля. Мнозина очакват 
от първата година високи доби

меБЕЛЖКА

НЕХУМАНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ БОЛНИТЕ
Вече утвърдена практика е в 

дома на здравето в Босилеград 
болният

Но понеже там нямало кръв. 
били упутени за Ниш. Но на 
Филип било казано, че пътя до 
Ниш и останалите разноски тр 
ябва той Да заплати.

Значи че болният Джоне е 
трябвало да чака помощ не от 
лекарите, а от брат си. Без ду 
ма. той заплатил 8.000 динара 
и допил кръвта.

Операцията е успешна. . .
Отне по-представителен е при 

мерът със Стойне Стоименов.
И върху него трябвало да се 

извърши операция. Лекаригс 
го отправят в Скопие да вземе 
кръв, па тогава да дойде на о_ 
перация. Сега (в момента, ко
гато разговаряме с него), той 
чака да донесе някой негов 
приятел кръвта, защото' той 
самият не може.

Би трябвало Домът на народ 
ното здраве, а особено компе 
тентните в него да схванат, че 
и кръвта е лек, като останали 
те лекове, и че ТЕ са ДЛЪЖ
НИ да го набавят.

Излишно' е да коментираме 
случаите, защото всеки може 
да си представи, каква е психо 
зата пред операция, а още по 
в е че САМ да донесеш кръвта, 
която утре трябва да ти бъда 
дадена. Да не говрим и за то 
ва. чй пътят и разноските до 
Скопие или Ниш пак САМ тр
ябва да заплатиш.

Крайно е време компетентни 
те в Болницата да си вземат 
бележка и да си обезпечат чо 
век. който ще набавя лекове 
■те, а не болните сами да ги до 
насят. Защото, ако не са бол 
ни, няма да търсят тяхна по
МОщ.

синдикален

да донесе. В доклада, 
цред пленума секретарят Ми
рослав Петрович се каза. че 
(тазгодишните избс|ри в младе 
лисата организация са от осо
бено значение. Предстоящите 
задачи изискват да бъде анга
жиран- всеки член на младеж 
ката организация. На младеж 
кнте събрания да се разисква 
за успеха в работата на орга
низацията, да се направи кри 
тически обзор върху работата 
на организация, да се изтък- 
Нс1Т направените пропуски 
пр. В това отношение

лековете 
сам, па тогава да го лекуват.

Става дума за ония болни, ко 
иго се нуждят от хирургичес
ка интервенция ,а на които в 
течение на операцията трябва 
да се дава кръв. операцията, е 
единственият лек.

Случаите се повтарят.
Неотдавна

който изнесе

Джоне
ненадейно' бе нападнат от

Зарков
_ сил

ни болки. Естествено, потърси 
помощ от лекарите. Установе
на диягноза — язва! Но преди 
Аа започне операцията, е нуЬк- 
на кръв. Няма да коментираме 
това, че Домът на народното 
здраве в Босилеград няма 
кръв. Ето, защо той изпраща 
брат му (Филип Зарков) за 
кръв в Лесковец. Със своите ко 
ли (собственост на Дома на на' 
родното здраве) бива прехвър 
лена една болна до Лесковец.

и
разиск- , 

валията трябва да се насочват 
към конкретни проблеми и из
тъкване на предложения за но 
ви ръководства от най-добри
те и най-активни младежи. С 
оглед, че структурата на мла.

. дежката организация в Бабуш 
нишка община е разнообразна 
— състои се от средношколс 
Ка. работническа и селска мла 
Деж —. което изисква и под
ходящи методи за работа.
1 Освен предстоящите задачи 
Около изборите в организация 
та. младежките активи също 
така трябва всестранно да се 
Ангажират в провеждането и 
на други обществени задачи. 
Активите на работническата 
младеж трябва всецяло да се 
включат в изработването на) 
статутите на стопанските орга 
низации, но това участие да не 
бъЛе формално а в пълния 
смисъл на .думата. Покрай дру“ 
тото младежите в предприяти 
ята да бъдат инициатори за 
Професионалното образование . 
на кадрите.

Строеж на пътя 
Ниш - Димитровград Семейството на Димитър Илиев

На участъка при Димитров
град от международния 
Ниш — Димитровград' тези дни 
се асвалтирани първити 
метри.

15-те километра модерен ас- 
фалтен път.' които това 
приятие строи ще бъдат завър
шени с известно закъснение по 
те. поради ангажиране на меха 
низацията в разчистването. Ос
вен това се изтъква, 'че все още 
има недостиг от неквалифици
рана работна Ръка. което спъва 
ускоряването на работите.

,,Неговият тютюн и по коли
чество и по качество се отлича 
ва от останалите тютюни” — ка 
за той.

Интересът ни за най-добрия 
тютюнопроизводител не беше 
моментен. Първият ден не го 
намерихме вкъщи. На втория 
ден сутринта той се готвеше да 
отиде в полето.

Запитахме го за тютюнопроиз 
водството, за това как и откога 
е започнал с тютюнопроизвод
ство.

— С тютюна започнах от 1951 
година. Оттогава всяка година
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ва, а сами не знаят, че не разпо 
лагат с нужните знания. Същи 
ят бях и аз. Но аз проявих до 
следност и упорност.

И, както сами виждате, из
бих в първите, между най-доб
рите. Успехът дохажда не от 
желанието, а от грижата, от лю 
бовта, с която се отнасян! към 
работата, към тютюнопроизвод 
ството.

Имах една кивичка, която ня 
кога даваше 130 снопа ръж. От 
година на година намаляваше 
и накрая стигна до 30 снопа. То 
гава за пръв път засадих тют
юн.. И не се разкаях — нивата 
се отплати три. четири пъти по 
вече. Оттогава започнах редов
но...

ггьт

кило-

пред-

I

Сг. НиколовМ. А.

НАШИ ПРЕДПРИЯТИЯ казват, чо предприятието н-
ма възможно.-! и услови» ус 
пешко ,,да издържи” изпита.

СЛАБА ДЕ-ЙНОСТ НА ПЪР
ВИЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 

на ек

И не напразно другарят Ди
митър Илиев от Райчиловци 
започнал тютюнопроизводство
то. Проследим ли баланса ва 
годишните добиви и парични 
приходи ще видим, че в отдел
ни години са надминавали и 
150 хиляди динара. И то от ни- 
вичката, която е давала 120 сно 
па!

ИЗПИТНИ ДНИ В „ВЕСНА КОБИЛА44
Главната жизнена артерия 

на Предприятието са пъти
щата. По тях протичат коло 
ни те от автобуси, товарни ко 
ли. Те са източникът на ма
териални добиви, 
ден на ден стават по-издъл- 
бани, ио-неггрОх одимй, заси» 
нани... Мостовете, които над 
висяват бързите планински 
рекички и ручеи, рухват йод 
бремето на товарните коли.

Ще може ли транспортно
то предприятие „Бесна ко
била” в Босилеград и тая го 
дина да завърши успешно го 
дишния си баланс, йона стоя 
щем е най-актуелен въпрос, 
който все по-често фигурира 
в дневния ред на различ
ни събрания ял колектива.

След период на разцвет до 
йдоха дни на изпитание. За
щото заедно с разрастването

предприятието за пътища във 
Враня, па и Общинската ску 
пищна в Босилеград, стават 
косвено виновници за намал
ването на машинния парк 

на предприятието. Ще „из
държи” ли изпита гтредирил 
тието, зависи много от бъде 
щите акции, които ще бъдат 
предприети за поправка на 
пътищата. А тяхната поправ 
ка не смее да Се протака, за
щото есенните, дъждовни 
дни наближават. А да не го 
ворим за зимите с преспите 
и сметищата.

Ако сравним сегашните 
данни с показателите от пре 
ди две—три години става я- 
сно, че ,,Бесиа кобида” е из 
минала успешен, скокообра
зен път.

През 1961 година, напри
мер, предприятието е имало 
годишен брутопродукт от 50 
милиона динара, разполага
ло е а 8 коли, които са под
държали две линии.

Днес „Бесна кобила” раз
полага с 13 автобуса с 484 
ссдала, 12 камиона с мощ
ност 74 тона и" три ремарке
та с мощност 24 тона. Авто
бусите се движат по десети
на линии, най-главии между 
които са: Босилеград — Ото 
пие, Босилеград — Ниш, Бо 
енлеград — Враня, Клисура 
— Лссковац, Клисура — Вра 
ня и ДР-

Тези дни предприятието по 
лучи иов ФАГГ-ов автобус, а 
след няколко дии ще полу
чи още два камиона.

За седем месеци например 
са превезени около 150 хиля 
ди души и прекарани 10.350 
тона стоки. А за осем месе
ци са осъществени 120 мили 
она брутопродукт От запла
нувалите 200 милиона за та 
зи ‘година.

Тия фак-и убедително по

Незавидното положение. « 
което сега се намира пред
приятието, освен върху обек 
тикни причини, се основава 
и върху редица „субектив
ни”, каквито аа 
дейност ги органите на са 
меуправлекието, на първич
ната организация на СК и пр.

Ежедневните примери на 
своеволия и неотговорности, 
груби нарушения и пиянство 
на отделни шофьори свпде 
телствува за отслабвалата 
дисциплина. Някои шофьори 
се считат за пълни господа 
ри над колите и с тях разпо 
лагат така, както намерят за 
изгодно. В това отношение о- 
собеио се изтъкват шофьори 
те на товарните коли, кои
то често правят ..черни” (не 
позволени) тури и нанасят 
материални щети на предпри 
лтието, а за себе си обезпе
чават парични приходи.

За всички тия случаи зна 
ят и комунистите, но тяхна
та първична организация про 
дължава Да без действува. Ся 
каш се отнася с пренебряпва 
не и безразлггчност. и за нея 
като че ли това пс_ са „голе
ми” проблеми, с които да се 
занимава. А знаем, че кому
нистите са двнжащата сила 
в едно предприятие.

Накрал дя посочим й това,
. че изходът от зидъненати у- 
лпцн е в собствена самопо- 
мош, в по-голямо ангажира
не на самоуправителните те
ла. по^олямаш дейност на 
обществено-политическите ор 
ганизации.

Тогаша ще се пресекат че
стите оплаква нил на пътни 
ците. които понякога са при 
иуденп ла чакат и с часове. 
А предприятието отново ше 
тръгне по възходящата стъ 
лба на деловите успехи.

. Ст. Пиколо»

Тази година, според изявлкие 
на районния инструктор, Дими
тър Илиев ще има около 400 хи 
лограма тютюн. Един килограм 
ще му бъде заплатен средно 
1000 динара.

— Такива парични приходи 
не съм имал от половин имота 

—продължи Димитър — а ка- 
молн от нивички, големи два— 
три декара. Ето защо тая годи
на записах 15.000 стръкчета, 
пък засадих 54. хиляди...

Примерът на Димитър Илиев, 
От Рачнловци трябва да бъде 
само нагледно доказателство на 
ония, конто предпочетоха тая го 
дина да засадят ръж на постни 
те, бедни нивички. Той оповер- 
гава и нагледно доказва, че на
шия селянин трябва да мени ха 
рактера на своето производство 
и да се ориентира към ония, ку 
лтурн. които ще му обзпечат 
макеггмум парггчни приходи... А 
тютюнопроизводоството е една 
такава област в селскостопанс- 
кто производство в Босилеград 
ско...

А те от
слабата

Ст. Николов
Пред станцията на „Бесна Кобила”

пълните автобуси, времето... 
Съвсем неупотребими са мо 
стовете при Д. Любата, Му- 
сул, а не са в по-добре състо 
яние и останалите.

При наличието на такива 
пътища естествено е, че не ще 
да има съвременно и удоб
но превозване, макар че пре 
дприятието разполага с най- 
съ време! пш автобуси.

Обаче с пасивното си отио 
щение към това положение

на предприятието възникват 
нови проблеми, за чието раз 
решаване се налага единство 
на колектива, умело ръково 
дство и правилни решения. 
А всички чувствуват, че в 
„Бесна кобила” нещо наку
цва, не върви под крак с 
деловите успехи, които до
скоро бележеше 
тието.

Кои са причините за тако
ва положение?

,

предприл-
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Отговор на отговор НОВ МАГАЗИН НА КО
ЛОНИАЛНИ СТОКИ В

Димитровград : ИШ ДУМАТА ЧИТАТЕЛИТЕВ ИНТЕРЕС НА ИСТИНАТА ниишшн1шшимм111тшм1шт11яи>агг111111Н11шшш1Ш1М1Ш1Ш1ИМ1МПпт1
В,.Братство” брой 111 от 26 септември тази година е по

местен отговор на Работническия съвет на комбинат „Димитро 
в град” на статията „Една хуманна акция" н — пехумашго стно 
шение към нея”, поместен в „Братство” брой 109 от 12 септем
ври тази година. В интерес на истината даваме 
иня отговор:

В комбинат „Димитровград”, наистина 155 души са се за 
писали да дадат кръв за пострадалите в Скопие. Това пише и 
а материалите, е които разполага организацията на Червения 
кръст в Димитровград. Обаче в следващия абзец иа отговори 
пише така: .ДСогато екипът на Червения кръст пристигна в Дл 
мптровград, представители на Червения кръст от Димитров
град н представители на комбината се съгласиха, че щс бъде 
най-добре работниците иа комбината да дадат кръв в събота 
на 7. IX. 1963. год., а не в, неделя (8. IX. 1963) защото тогава 
мнозина работници отиват на село.

Да видим фактите; В протокола на координационната ко 
мисия на Червения кръст, която беше задължена за провежда 
нето иа тази хуманна акция с дебели букви е записано: „КОМ 
БИНАТ „ДИМИТРОВГРАД” ЩЕ ДАВА КРЪВ НА 8 (осми) СЕ 
ПТЕМВРИ”. (значи в неделя), а не на 7, в събота, както твър
дят авторите на отговора.

Е следващия абзец стсн: „уговорено беше егснпът да за 
печне е работата в събота в 6 часа сутринта.

Членовете на координационната комисия при общинския 
отбор па Червения кръст не са запознати с тези уговорки. Ето 
що казват ония -хора, които пряко ръководеха с провеждането

ПРИМЕР ЗА ПОХВАЛАТърговското Прсдприатие, „7- 
ми юли” наскоро ше открие в 
Димитровград нов модерен ма
газин на колониални стоки в 
помещенията на сегашната биб 
лиотка, която ще бъде поместе 
на в Дома на културата.

С това донякъде ще се разре 
ши въпросът за пови пролавни 
ци иа колониални стоки в Ди
митровград, поради 

. дям приход па чуждестранни к 
домашни туристи.

Класен на /VА клас е пре 
ЛЮБЕН МИ

Вески ден четем как отдел I 
ни лица или трудови органи 
зации отделят високи суми 
за народния заем. за помоШ 
на настрадалите в Скопие и 
за възобновяването

след
подавателят 
ТОВ, който от всички препо 

записал най-гол-даватели е 
ям заем 50 хиляди динара.

Между учениците първо 
място заема ученичката МА 
ГА СТОЯНОВА, която е за 
писала 2.500 динара и учени 

ВАСИЛ В. ВАСИЛЕВ,

на тоя
красив град. '

Примерът, който ще посо
чим, не надминава с парич
ната си стойност много дру
ги примери, но в случая за
служава внимание.

Четвъртия клас при икоНо 
мичсското училище, на състо 

съвещание на 3 ок 
заем

кът
който е записал 2.000 дина-всс по-го
ра.

Примерът на 1\л клас вся 
заслужава похвала. Ма 

със скромна сума, той 
с-гобено желание да 

един град, кой- 
изживява най-

как 
кар и 
прояви 
помогне на 
тс в тия дни 
трудните моменти.

М. ялото се 
томври реши да 
във височина от

Когато се има през 
че класът има 33 учени 

свободно ще отбе 
че държат рекорд в

даде 
30 хиляди!

7.000.000 ДИНАРА 
РАЗАР НА СРЕЩАТА

динара, 
вид.
ка, тогава 
лежим. 
Босилеградско.

Сг. Н.

На състоялото с на 29 септем 
ври тази година гранично сви
ждане иа югсславко-българска 
та граница, по случай на което 
няколко хиляди български гра 
жданк посетиха Димитровград, 
търновското предпиятне

Писмо од автонътя „Братство и единство44па акцията:
ВЕЛЧА НИКОЛОВ, член на координационната комисия, р 

задължен за комбинат „Димитровград”: Никакви изменения р 
не ми са известни. Ксгато сс договаряхме кога е: най-целесъоб 
разно работниците от комбинат „Димитровград” да дадат кръв 
директорът на предприятието сам заяви, че това ще бъде най- 
добра да стане о НЕДЕЛЯ ЗАЩОТО ТОГАВА РАБОТНИЦИ
ТЕ СА СТПОЧИНАЛИ, А И ПОРАДИ ХАРАКТЕРА НА ПРО
ИЗВОДСТВОТО. .. Никакви „приговори” не ми са известни. Ди 
ректорът Живко Виденов сам е променил плана. . .

ГРОЗДАН ПЕТРОВ, член на координационната комисия: 
Когатс- планирахме датата за даване на кръв, директорът на ко 
мбината сам се съгласн работниците от ,,Димитровград” да да 
дат кръв е неделя, иа 8. IX. 1963 година. Екипът на Червения 
кръст от Белград пристигна в петък вечертта и никакви „пре 
говори” за промяна на плана не са водени. Ръководителите иа 
комбинат „Димитровград” сами са направили това”. . . Никакви 
промени не е имало и па отношение на започването на даване 
то на кръв. Акцията е трябвало да започне в 7часа”...

НИКОЛА АРБУТИНА, председател на общинския отбор 
на Черувешгя кръст е Димитрозград: Не съм запознат с ника
кви изменения на плама на координационната комисия”. ..

Точни са данните, че в 6.30 часа на 7 септември (но по 
своя есля) работниците ст комбинат „Днмитроврад” са дошли 
пред Дома: на културата. Точно1 е и това че са били изненаде- 

но поставя се въпрос. Дали ст постъпката на екипа на Чер
си, защото —

бойци през Наро-и нашите 
дсоСЕсбсдителното движение.

Чувствувам се щастлив, че 
работи за възпитанието и дру 
бект, който свързва всички 

и ше помогне

читател паРедовен съя 
„Братство” и сега, когато се 
намирам на автопътя ..Брат- 
сто и единство” просто съжа 

мога,,7-ми редовно 
вестника който пи

ляеям, че ме маши народи 
много за икономическото ни

юли" в Димитровград е напра- 
около

да следя
за моя роден край. Въ- 

аз се чувствувам7.000.000 шеьило пазар от 
динара. Малкото число продава 
чи и тесните помещениа са при

развит, е.
Зная. че ви е скъп всеки 

ред във вестника, а така мно 
го бих ви писал за живота 
на Азтопътя. Тук много се 
следи за възпитанието и дру 
гарствот0 между младежите. 
Също така много младежи 
получават и професионално 
обръзование, Аз завърших 
шофьорски курс. Това ще 
ми помогне га си намеря ра 
бота, когато се завърна в къ 
ши. А колко много има да 
се пише за младежките уве 
селения. Хинотгредставления 
и лр-.

Работата при нас зече пди 
вършва и ще имам част да у 
частзуЕам. на митинга в Бел 
град на 20 октомври. Това 
ще бъг.е най-велик празник 
за младежите от цялата стра 
на, защото в деня когато е 
освободен нашия главен град 
ще можем да предадем в 

-движения автотгътя ..Брат- 
стро и единство”.

Моля да пренесете другар 
ски пс здрави от мен и моите 
другари до всички младежи 
■в Димитровградско.

преки теча 
щастлив, че се намирам ка е 
дин такъв обект 
младежите ст цялата страна- 

Мали Пожа

заедно с
цифрата на предаденичина

те ©токи да бъде много по-голя Намирам се в
състава на републихан 

намир>ец в
ска бригада, в която се

младежи от цялата стра- 
сбратимени съшо както

ма.
Българските граждани купи 

ха пад 9.000 комбинезона, и дру 
ги артикули от синтетика.

рат
н->

Из дейността па Общинската скуищина

II и:
вения кръст или ст постъпката на директора 
членовете из екипа не са били запознати с никакви изменения 
на плана, нитс за изменения в часа на започването

Оформени подкомисии за 

из/ошЬяне на йроекшосшашушана акци
ята.

Чудно е обаче как Работническия съвет е „преценявал” 
отговорността на директора в споменатия случай, когато нито 
на едно място не се 
ние да се промени плана за даване и кръв. Когатс—с членове 

координационната ксмисия не е имало никкви преговори, 
с членовете на екипа па Червения кръст —- също. Звучи неве 
роятно изводът н аавторите. че в поместената под горното 
глазие статия във” весник. „Братство” от 12 септември , „изне 

статията не се е потрудил обективно да изнесе цялото

ните подкомисии: подкомисия 
за оОщестЕ/Зно-нкономичес кг,

за Общинска^?-

наза изготвяне 
проектостатута при Общинска
та скупщина в Босилеград на 2 
гктомври, тая голина, проведе 
съвместно заседание, иа което 
бяха оформени подкомисии за 
изготвяме 
иа новата Общинска скупщи-

Комисията
споменава с кого и кога е донесено реше-

от1Юшения, 
скупщина и нейните органи за 
местните общности събрания
та на избирателите.

те на
за-

на прсектостатутг. Поменатите подкомисии вед
нага ще пристъпят към с.-рби- - 
ране и обработване на матери
ала, който т-тр залегне в основи 
те на проектостатута на общии 
ската скупщина.

сенето в 
събитие”... .

Изглежда малко парадоксално, когато директорът на ед
но социалистическо предприятие „покрива” грешките си чрез 
органите- на работническото самоуправление.

От приведените данни, читателят сам ше заключи исти
ната Фактите говорят достатъчно.

на.
След запознаване на членове 

те на Комисията в коя фаза 
на подготовка се намира про- 
ектостатутът 
скупщина бяха оформени след '

Иван АлексоЕ, бригадир 
Бригада „Седми юли” 

М. ПГожаревац
на Общинската

Г-. Н.М. Андонов

ски партизански отряд и Ра 
синския отряд да нападнат 
теза четнически сили. На 15 
ноември партизанските час
ти заемат походни позиции. 
Привечер започва бой с охра 
кителите четнически части, 
ксито бьрзо били принудени 
да се оттеглят в село Вели
ки Шилеговац. а веднага 
след тс-.за нашите части при 
нуждават и главните четни
чески сили да се оттеглят в 
селото. В продължение на бо 
рбата четниците били прину 
дени да се оттеглят в учили 
щната сграда, която българи 
тс превърнали в казарми и 
уредили за отбрана. Боят про 
дължил цяла нощ. но блоки 
раните четници не искали да 
се предадат. Те сг опитват 
да направят пребие ог сбър
ча. Повторното нападение на 
I южноморазска народоосво- 
бо-штелна бригада ,и Ударния 
батальон на Расинска брига
да не можа да унищожи чет 
ниците. След като видяли, че 
ще бъдат напълно унищоже
ни, четниците се опитват да 
пробият обърча. Вечерта чет 
ниците предприемат силна а 
така, кат0 откриват огън с 
всички автоматични оръжгия. 
В тази атака 
пробият 100 — 150 четници. 
В този бой загинали 70 
ници, а'150 били пленени. На 

запленили над 
200 пушки и друг военен ма 
териал. В сраженията 
нали двама партизани и 6 
ранени.

автомати и 4въоръжени с 
минозезър.ачки. На завърша 
не партизаните се срещнали 
с тези четнически сили при 
село Здравиня. В момента на

ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ ЮЖНОМОРАВСКИ БРИГАДИ

СЪЗДАВАНЕТО НА ПЪРВИТЕ 

* ЮЖНОМОРАВСКИ БРИГАДИ
нападението I южноморавска 
бригада се намирала в учи
лищната страда с охранител 
ни части п0 околните висо- 
Ее. След половин час отбра
нителен бой Бригадата пре 
минава в контаатака като у 
спява да -разбие четниците. 
В този бой били убити 30 и 
пленени 20 четници. Първа 
южноморавска народоосвобо- 
дителна бригада запленила 2 
минохвъргача, 4 леки картен 
ници. 50 пушки и значител
но количество боеприпаси. Те 
зи борби на Първа южномо
равска нарогюосвободителна 
бригада имали силен отзвук 
в Расина и Морава.

ти имали 5 загинали и 5 ле 
ко ранени.

През неща между 31 октзм 
ври и 1 ноември Бригадата 
заедно с втори отряден бата 
льон напада 400 германци е 
сел0 Кошовец, които дошли 
да образуват гарнизон и вър 
шили терор над населението. 
Бригадата не успява да ги 
разбие, но веднага след това 
те сами напускат Конювец и 
се оттеглят към Лесковец.

По това време з рамките 
ка I южноморавоги огдотц 
се образува V отряден, гор- 
иояб.панички батальон с за
дача та контролира Горна Я- 
бланица. където доминират 
четници.

Между Жупа и Расина чет 
ническите формации били 
все още силни. Затова било 
взето решение Бригадата да 
бе прехвърли в този район 
" да
Расинската четничка бригада 
с около 400 души се намира 
ла в село Велики Шилего
вац. като се подготвяла да 
нападне Бригадата и остана
лите наши части, които зешо 
чнадлг да се концентрират в 
Расина.

бригада имал намерение да на 
мами вражеските сили и с кон 
центричпо нападение до; ги у- 
мищежп. При такеза разпреде 
лепне на нашите части послед 
вало придвижване, та1 частите 
от тоети батальон на 67 бълга 
р-ки полк от Лебзне по "посока 
на Медвелжа об-т-о около 200 
войника На 28 октомври око
ло Ю часа б-.лплмте присти
гнали в с~\о Руйкозац. Тук па 
шите части бързо ги сбсалпли 
и в 10 45 часа заточва борбата. 

Българите се затварят в 
къщите и оттам- ч поотгьлже 
ние ня почти десет чага ока 
лват жилава съпротива за- 
1'ч-яцавайки къща след кълца 

махала след махала. Около 
17 часа на сбкъожените бъ 
лгао--1 пристига ст -ТТебане по 
дкретгя от около 200 войни
ка (Кълмт непичевш-г. чет 
кипи'. Тпети батальон на Т 

-ягн омо»-. а ц ска
пресреща оазбива и гони 
все до Лебане. В този бой 
врагът претърпява големи за. 
губи: 50 загинали, няколко ду 
ши ранени и 16 пленени. На 
ч-чте части запленили: 1 ми 
нохвъг-гачка с мини. 2 кар
течници. 3 леки картечници 
с резервни части. 1 автомат. 
40 пушки 2 револвера. 1 а к-ч 
мчлатор, 1 камион и друго ва 
енен материал. Нашите час-

Щабът на Бригадата си прес
метнал че врагът пс1 всяка ве
роятност ще се опита, да нах
луе по-дълбоко със сили от 
Лебане към свободната терито 
рия. За да ссуети това щабът 
решил с Бригадата и, Втори 

'батльон на Първи южноморав 
ски партизански отряд да зае 
ме позиции от двете страни па 
реда Ябланица и по Аължин1) 
:1а комуникацията Лебане—Ме 
лвежла и по този начин напъл 
:ю да блокира това направле
ние. Въз основа на това реше
ние Първа южноморавска брн 
тада с две чети от Първи бата 
льон заема позиции южно от 
селището Нърквице. а една 
чета от този батальон пътят 
Лебане—Медвелжа п района 
на селището Бузулук — село 
Черни Връх н с това пепосред 
ствено блокипа посоката към 
Мепведжа. В гооч ба.та,гьон пр 
емтпава река Ябланица ч зае
ма позиции при свло Църни 
‘върх. Трети батальон заема 
позиции югоизточно от село Бу 
чумет в района на село Бого- 
евац. докато Втори батальон 
на Първи южноморавски пар
тизански отряд заема позиция 
на Текия. Със заемането на по 
зицшт във вид на подкова ща
бът нз Първа южноморавска

Тъй като партизанските ча 
сти по това време силно на 
распзат, Краевият 
на ЮКП за Сърбия 
шение в Южна

комитет
взел ре 

Сърбия да 
се формира още една брнга 
да. На 21 ноември 1943 годи 
на в местността Добра Вода 
била формирана Втора 
моравска партизанска брнга 
да. В състава й влезли Удар 
ният батльон на Расинския 
партизански отряд, яблани- 
чкият батальон на Първата 
южноморавски партизански1 
отряд и Младежкият баталь 

на П южноморавски пар 
тизански отряд. Бригадата иа 
броявала 280 бойци. За коме 
ндант на Бригадата бил на
значен Драгослав Петроаич— 

це- -Горски, а за полит-комесар 
лият расински четнически Владимир Букелнч. 

корпус с окс-ло 1.200 четници

южно

успяват да сечетниците.унищожибригада ги
чет-

ш-те "части
071заги

на помощ на блокираната 
РасинсЪа бригада дошълЩабът на I южноморавска 

вземапартизанска 6г1ггада 
решение с Бригадата и три 
батальона от I южнеморав- (Следва)
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Може аи Босилеград до ома
След период на известно ожи 

влекие в културно-забавния 
живот на Босилеград отново 
настъпи .,мъртъв сезон”. Боси 
лградчани отново заеха кафене 

им „култур- 
— картите

програми подготвени за някол
ко дни, в които трагедията се 
превърща в комедия, драмата, 
в обикновено развлечение.

Наистина ли Босилеград не 
може да има самодеен театър е 
въпдос, който вече има отговор 
— Босилеград е имал и 
да има самодеен театър.

Тогава какво трябва да се 
предприеме за да се възобно
ви и да се постави на здрави, 
социалистически основи?

Първо, отговорните за рекви
зитите на досегашния самодеен 
театър да се намерят и приве
дат на отговорност.

Второ — пълно и всестранно 
ангажиране на преподаватели 
по литератуда, чийто брой в Бо 
силеград е най-голям, създавз- 
ие на Инициативен отбор от 
страна на обществено-полктиче

тата, с присъщия 
но-забавен” живот 
и билиярда.

За съжаление, ще отбележим. 
|Общественс-полнтическите 

организации, при наличието на 
интезивна обществена дейност 
(провеждане на изборни събра
ния в СЮМ, разписания наро
ден заем за Скопие и пр.) не за 
белязват как въпросът за кул
турно-забавния жиеот на граж 
даните от ден на ден все пане- 
че се изостря.

може
че

Наред с тия факти, съществу 
ва и фактът, че Босилеград ня 
кота е имал свой самодеен те
атър. който според силите си е 
внасял известно разнообразие в 
сивите, провинциални дни.

Х-ведегина е, защо ток самог 
деен театър се е разпаднал и 
защо и до днес не се предприе 
ма нищо за неговото възобнов 
яване.

Улицата (а ние ще кажем в 
скоби — неофициално), разпра 
вя. че артистите вместо подкре 
па са намерили осмиване, вмес 
то помощ, срещнали съпротива.

Ще се спрем върху досега 
представените пнески и програ 
ми ст страна на ученици, град
ска младеж и всички ония. ко
ито са искали дадойдат до из
вестни парични средства, или, 
Още по-зле, да се отчетат и о- 
правддаят пред някой държа
вен празник. Без изключение—

ските организации и вчленява- 
не на млади членов 

Трето
та общност да потърси своето 
място и да го намери 
ски културно-забавен живот.

Допълнение: нека се не при
криваме зад материалното поло 
жение и нямане

Стево Тодорович Танаско Раич на оръдието■уеници.
културно-просветна

Протоколите ни не сав истин-

ОГЛЕДАЛО НА НАШАТА РАБОТА 

И ДОКУМЕНТИ НА ЕДНО ВРЕМЕ
средства, 

за игото преди години самодеен 
театър е съществувал, а мате
риалното положение е било да 
леч псютчаяно.

на

'•'0
Напоследък да приведем фак 

та, че сили (мисли се на арти
сти) има на претек, нужно е са 
мо тяхното подготвяне чрез 

запознаване

• • •

ята, а Също така те трябва да 
роси? Кей е задължен да 
пълни тези задачи? Това знаят 
сигурно само участниците 
заседанитео...

Но протоколите

Общинското синдикално ве- 
заседдние

Общинският синдикален съвет 
в Димитровград е имал да рао 
решава така важни въпроси 
ва работническата класа на 
своя град и сбшина.

От написания протокол поч
ти нищо не може да се узнае 
за проблемите, ксито са разро 
шавани на това заседание.

свсестранното 
преднамеренията и целта на те 
атралното изкуство.

из-че е имало важно 
'ма 1 октомври т. г. На дневен 
ред бяха поставени шест акту 
ални въпроса: 
статути на трудовите общнос
ти. седемчасово работно време, 
рабптничексо самоуправление, 
работа на обществените служ
би и място и значение на пко-

отСт. Николов
разпределение.

от нашите 
васЬдания най-малко се пишат 
само за участниците. Те се пи-СВЕТЛИНА шат за ръководителите да ела 
лят чрез тях за нашето разви- 
ята. а сЪщО атка те трябва да 
бъдап: и важен документ на с>- 
нези. конто след години ще съ 
дят чрез тях за нашеторазви- 
тне за хората, които са рабс1- 
тилн в един така важен пери
од.

Да не говорим, че протоко
лът, е написан небрежно и на 
ггвърде леш сърбохрвадски е- 
шгк От прототкола нищо не 
.можем да узнаем за проблеми 
те, които са поставени на 
седаиието. Не е направен ни
какъв анализ па съответните 
Въпроси. Нпто са записани и- 
люната на прпсъствуващите на 
заседанието, (освен на прелее 
дателя и Още едни член). Оня, 
(който чете протокола, остава 
с убе!жАенпего, че на това засе 
цапне е имал думата само пред 
СедаТслят на съвета — той о 
докладвал по всички въпроси, 
той е дал предложения за ра
бота н начина, как да се разро 
шават въпросите и съответни
те заключения. Останалите чле 
пове се явяват като статисти. 
?<оито нямат никаква роля и 
мрез мълчание са приели пред 
ложеиите заключения. Нима то 
йза & било така!?

комическите единици.
Тук не става дума за успе

шната работа на заседането, ко 
Та то се има предвид, че прелее 
дателството на синдикалния 
съвет е имало на дневен ред 
почти всички въпроси, отнася 
щи се за работата на синди
калните организации. Не ста
ва дума как са разгледани по
ставените въпроси. На това мя 
сто искаме да кажем няколко 
думи за протоколите, конто пи 
шем след нашите заседаштя И 
като пример за това да посочим'

Облъхната днеска сред тучни нивя, 
разпръскваща се с милиони лъчи... 
Разголени, разлюляни от вятър поля 
се усмихват с топли, зелени очи. за-
ЗароЕена бе вземгпгге тъмнини... 
със пулса земен — пулсирате сърце, 
по разгърнати, изтощени жили 
запретича кръвта па слънце.

Обаче, от този протокол поч 
ти нищо не може да се узнае. 
И не само от него. Такива са 
или ПОДООН.Ч II други ПрОТОКО- 
ли на почти всички наши орга 
иизаНшг. Ние много малко вни 
маниАк обръщам на документи 
.те. конто трябва не само да 
бъдат огледало на нашата ра
бота но и документи на едно 
време, исторически данни за 
бъдещите историци.

Бетон и жици опасваха лагери, 
скрита сред трупове човешки в ями, 

лъчеше оттам вяра и с-кли, 
подкрепа, че не сме сами ...

протокола от пеледнто засе
дание на председателството 
на синдикалните съвети в 
Димитровград. Много добре 
знаем, че протоколът оста
ва като траен локум нет от 
заседанието, а по-късно и ка
то исторически документ за ед 
но време, кссато нашата работ 
ническа класа, по конкретно

Разпъвана върху огнен кръст, 
в клетки железни 
напълваха гърди с възвишена мъст — 
лицата от мъка засмени!

кости счупени.

Б. Ник.
Светлина, с, лъчезарна светлина. 
Неугасваща през вековете — 
разпръсваща грозната, черна тъма 
ст гръдта родна, бреговете.

Наскоро-нови учеб- 
пицп на български 

езикСтефан Николов анализ нанаправи
1 юотделно и как,

протокола, то 
напълно можем да съдим

Ако се
псяка точка 
во е записано в

На 30 септември тази година 
в Димитровград се състоя съве 
ща ние на групата за изработва 
не п оценяване на учебници от 
Димитровград и представители 
на Завода за издаване на учеб
ници в Белград.

Около 10 ръкописа: читанке 
за VI клас. читанка за VIII 
клас, сборник на български ли 
тературнн текстове, сборник на 
драматични текстове, грамати
ка за V VI клас, граматика за 
VII и VIII клас, Мой роден 
кдай — наскоро ще бъдат даде 
ни на рецензия.

Понеже групата не беше в 
пълен състав, липоваха члено
вете й от Босилеградско, то за 
6 октомври в Ниш е насрочено 
съвместно заседание на членове 
те на групата от Димитровград 
ско п Босилеградско с предста 
вители от Завода за издаване 
на учебници от Белград, на ко 
ето текстовете ще бъдат дадени 
на определените рецензенти.

На заседанието на разширена 
та грутф в Димитровград се 
стигна до извода, че вината за 
вакъсвняването на учебниците 
на бъгарскн език е в неблагов- 
ременното доставяне на ръкопн 
сите от страна на преводачите.

Изтъкна се, че в бъдеще с 
по-голяма отговорност ще се 
пристъпва към тази важна зада

гава
за неотговошгата работа на про 

Нто няколко прпме-(гоклпета-
ра:

По първата точка се конста 
че има трудови оргаииза 

своитетира,
цшг конто получават

с 2—3 месени закъсне 
и вместо ла се търсят при

заплати
ние
чините за това и определят ме 
рки. конто трябва да се пред
приемат чрез синдиката, в про 
токола е записано съвсем нео
пределено — ..тпчбвя ля се тъР 

причини”. Кога? Нима те! 
заседание, е трябвало ля до 

окончателни решения?

сяг
па
Чесе
с По трета точка — за седем 
часовете работно време 
сс вижда защо е поставена та 
зи точка, пито какви са мерки 
предприети за ла може

пито

това
л асе осъществи в трудовите ор 
(Гаппзашпг. В протокола “ има 
само едно твърде оскъдно из
речение: ..Трябва да се пред
приемат мерки и да се ангажи 
рат всички зд изпълнение 
всичко онова, което цг.о даде 
възможност за правилно и ус 
кеш мо изпълнение на работни 
ш-гге тт слижатчите".

На края в заключени)» е за- 
бележено, че е нужно ,,да се по 
дготвят всички тези въпроси и 
чрез задължения да се непъл

на

ча.
Танцовия състав на средните училища
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РЪЧНА
ТОПКА ПЪРВО ПОРАЖЕНИЕ 

НА ДИМИТРОВГРАДЧАНИ Нероден Петкокз .»
»»

«нопо му се нрои»Тшър« (Пирош) — »Асен Балканския — 19:17 (11:8)
тивата па отбора на „Асен Бал 
кански’’ и постави крайния ре 
зултат на мача — 19:17 в своя 
полза.

Непосредствено след завърш 
ването на играта управата па 
„Асен Балкански” поднесе жал

• ••
Отбцрът на „Асен Балканс

ки’’ по ръчна топка в неделя 
па 6 октомври тази година на 
младежкия стадион в Пирот в 
среща с отбора на „Тигър 
бивши член на сръбска лига-

В течение на първото полу
време отборът на ,.А. Балканс; 
кн’’.водеше с 1 или 2 гола раз 
лика, но к-ьм края на същото 
те допуснала на домашния от
бор да гн надвие, така че на/ 
почивка отидоха с три точки н 
пелза на отбора на ,,Тигър”.

Второто полувреме започна 
окнво. Днмнтровградчанн срс- 
д!гха редовете си н за кратко 
време успяха да изравнят ре
зултата. дори- и да поведагг. О- 
баче домашният отбор наложи 
към края груба игра и грима 
играчи на ..Асен Балкански’’ 
напуснаха терена. По теви на 
чин. отборът на ..Тигър” с упо 
рита борба успя да сломи съпро

Г/а, защото в отбора на ,.Ти
гър’’ играха двама неправилно 
регистрирани играчи. Доколко 
то жалбата па „Асен Балканс
ки'’ се приеме като основана ре 
зултатът ще гласи 5:0 в него
ва полза.

ОВА е стара потоворка, сътворена1 от нашите деди при 
други услови, и предназначена да каже нещо1, което е

може дат отдавна изминало. Днес същата поговорка 
гласи: Нероден Петко детски добавъчни му се кроят.’ 

А това напълно ще отговори на някои случки, които тези дни 
сс случиха в Димитровград в Згвода за социални осигуровки.

Отдела за детски дебавъ-Ето и един разговор, воден в
чин:

— Добър ден...
— Добър ден...
Искам да подада молба — каза човекът, който току що

куп
Футбол

тук лидокументи.влезна и изтърси на брото един
молби за детски добавъчни...

__ Тук — каза служащият — и погледна човека, които
доволно започна да показва документите.

Ти работиш в предприятието • ■ • Да. добре е.
за себе си говореше служащият

се надаватПропуснат шанс
„Слога“-„А. Балкански44 - 1:3

имаш
необходимите документи като 
и превърщаше документите . . .

__ да, работя ст преди известно време...
живеете заедно е баща е и - - • Да> добре е иОтборът ма „Асен Балкански’’ 

в неделя на 6. октомври тази 
години пропусна едни зоед 
шанс против отбе/ра на „Сло
га” от Велики Йоваповац.

В твърде надмощна игра ди-

футболиеггншиторвградските 
успяха да постигнат три гола,, 
а домашният отбор 1. Обаче в 
началото па второто полувре
ме играчът на ,,А. Балкански’’ 
С. Й°ванович възрази на съ
дията бе Ьтстраиен от терена 
срещата, поради, което той ве 
диага бе отстранен то терена.

В този момент Йованович у

Вие не
затова имате нужния документ . . .

— Не, живеем, т. е. не живея ... всъщност живеем, но 
ние сме разделени — започна работникът — живеем в една 
къта и заедно се храним, така да се каже. в едно гърне ни 
се вари яденето, но ние не сме заедно, пред съда сме разде
лени... знаете нови врмена настъпиха, нека се знае кое е мое

не получакое е негово, пък и защо моите деца даа пък 
ват детски добавъчни . . .

— Да, да — продължи служащият — това не ме интере
сува аз имам пред себе си документи от съда .. . Значи вие 
нямате никакви обработваеми площи, рие нямате никакви 
други приходи от друго занаятия ... добре, сега да видим ос-

дари съдията и прекъсна игра 
та в 16 минута на второто по
лувреме.

Резултатът от срещата гласи 
3:1 в полза на ..Асен Балканс
ки”, обаче не е ивестно как ще 
бъде регистриране поради пре 
късването. Може би ще се на

или пък

таналите неща . . .
Служащият за момент замълча, след това отново пре

гледа документите и тогава се обърна към работника:
— Извинявайте, но тоя извод от матичната книга не е 

изправен, тъй не е заверен, нИто пък е внесено името на де
тето и; датата на раждането.

‘ :'Нй!
Й ложи да се преиграва, 

ше бъде регистрирана в полза 
на отбора на „Слота’’ от В. Й° 
ваиовац.

Голове за ,,А. Балкански’ да 
Златкович 2 и Джорич 1.

Работникът гледаше в една точка пред себе си в бюрото.

— На коя дата детето е родено?
— Ксе дете?

— Как кое, па вашето дете!

— Ами, детето ОЩЕ НЕ Е РОДЕНО?! — отговори бъ
дещият баща. Аз исках само да подада документите, за да не 
чакам много, когато след иззестно време малкпя дойде на 
бял овят...

Казват че това не е единствен случай.. . Служащите в 
тоя отдел често пъти посрещат и такива, които бързат да 
дадат документите и осигурят детските добавъчни.

„Нероден Петко, капа му се крои...” — се казваше
в Димитровград важи същата народна в друг ва- 

рант: „Нероден Петко, детски добавъчни 
ват ...”

доха
С. И.щ

и
Баскетбол:1. А

80 точки на Иванов...
„А Балкански"-,,Пар*изан" (Бела 

Паланка)—164:20 (б5:в)
Любителите на баскетболна

та игра в Димитровград имаха 
възможност на 6 октомври та 
зи година да гледат една въл
нуваща среща между два не
равноправни отбера — „А. Бал 
кански’’ и ..Партизан" от Б. Па 
лаика- От същеевтвуването на 
клуба до днес не се знае за та 

победа на „Асен 
Балкански“. Прел разиграната 

„Асен Балкански” го 
стите бяха немощни. Белопа- 
ланчани даваха отчаяна съпро 
тмва. но разиграните младеже 
ог „Асен Балкански“ ги срази
ха катастрофално. Те демострн 
раха една зрела и духовита иг

на-
кога, сега

му се приготвя-
)

Богдан НИКОЛОВ

■ \ %

Писмо до Бай Онзима висока
: :,.-п

екипа на
Много ни е жал Бай Онзи, 
че си нямаш някой брат 
та перото му в Босилеградско 
да намери плен богат.

(Често пъти още в десет 
в „Кин-стан” са на ракия.)

И за теб ще има място 
да приседнеш там тогава, 
подигни си твойта чаша 
и кажи им какво да правят.

ра Остави ги тез Бай Онзи. 
на скокнн за час при нас. 
„Добре дошъл”—ще ти 
всички" дружно в един глас.

Отлична пратня лале и Ми
лев който постигна 59 тсМки. 
Отборът на ..Партизан’’ от Бе 
ла Паланка не успя да покаже 
много п беше надигран 
всяко отношение, особено в на 
паления на кош.

Точки за ..А. Балкански’’ от- 
белязаха: Иванов 80, Милев 59. 
Гелев 10, Маринков 6. Милич 
9 а за отбора на ..Партизан" 
— Влайкошгч 8. Ас.Тез 4, Вида 
новпч 4. Сърджевнч 4.

кажем
-О

във
Не се плаши от калта 
по улиците дето има. 
че как ние все с нея 
толкоз години си живеем.-

Ние чухме, че си лекувал 
и по-тежки от тез рани. 
Друго почти няма ново. 
киното си е както лани.

— Само работниците от „Циле" сс обадиха На конкурса?!
— Нищо чудно директора им е там вече хонорарен. ..

Потръсиш ли директор някой, 
ще ти го посочим ние.А. Гогов Стойне ЯНКОВ

ТЕКСТ И РИСУНКИ 
М. ПЕТРОВВАИ ОНЗИ недоразумение


