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РЕШАВАЩ ФАКТОР НА ВЪОРЪЖЕНАТА БОРБА БЕШЕ 

РЕВОЛЮЦИОННАТА ОРГАНИЗИРАНОСТ И ПОЛИТИЧЕ 

СКА СПОСОБНОСТ НА НАШАТА ПАРТИЯ
реч на Александър Ранкович пред живите бойци от I южноморавска бригада

Тези ДЦИ в Ниш се Състояха, големи тържества—чествувапе 
на 20. години от образуване™ на Първа южномсравска брига 
да и откриване на паметник „а загиналите бойци от тази кпТй 
^на разстреляни през войната патриоти на вне Бубан'' край

ай и съществуването на свобо 
дна територия трябваше пове
че да се използуват за разви
ване и по-активно действуваме 
на народоосвободителното дви, 
жение и въстание и в остана
лите части на Сърбия- Щеше 
да е най-естествено ,ако парти 
йното ръководство на Сърбия 
бе създало именно тук база 
за по-успешно ръководене а 
Цялата територия, защото съ 
ществуваха всички условия. То 
ва щеше да е от полза и за то 
зи въстанически край. Оставай 
кк дълго в Белград, законегш- 
риран повече осгколкото беше 
необходимо, Краевият комитет 
действуваше бавно и недоста
тъчно ефикасно. Разбира се та 
ва затрудняваше свързването 
яа въоръжените единици. вза 
имното подпомагане и размяна 
та на опити, което особено бе 
ше нужно в тогавашния труден 
и критичен период за въстание 
то в Сърбия. Поради това вие 
тук. в рамките на общата ли
ния на нашата Партия трябва 
ше да се спирате върху собст
вените опити, самостоятелна 
да разрешавате най-сложни зд| 
'дачи. често в трудни положе
ния и затова напълно е разби
раемо. че в такива условия бя 
ха неизбежни отделни грешки 
пропуски и неуспехи. Но въп
реки това вие успешно осъщес 
твявахте общата линия на к> 
гославската комунистическа па 
ртия и народоосвободителната 
война. Именна решаващ фак- 
на въоржената борба, на ней 
ната монолитност н масова 
ст и в тази част на нашата 
страна беше революционната 
организираност и политическа 
способност на нашата Партия, 
политическата зрялост и само
стоятелност на нейните кадри, 
които Съумяха в тези сложни 
условия последователно да про 
ведат политическа линия на Це! 
игралния комитет на ЮКП. И 
въпреки всички обективни тру 
дности и субективни слабости, 
тук постоянно поисъствуваше 
и живият боен лух. с който на 
шнят Централен комитет на' 
(Югославската комунистическа 
(паптия и лтиарят Тито вдъх
новиха всички наши

На големия народен митинг по този случай, на който присъ 
ствуваха над 60 хиляди яштели на Ниш и околността и гости
те от Белград и .други градове на Сърбия, говори Радош Йова- 
нович — Сельо, член на ЦК на СЮК и един от организатори
те на въстанието в този край.

Преди откриването на паметника другарят Ранкович на
прави преглед на почетния строй на преживелите бойци, след 
като първият политически комисар на бригадата му рапорту
ва пред строя. По време на прегледа в почетния строй стояха 
около 120 преживели бойци от Първа южноморавска бригада 
и около 80 членове от командния състав на другите бригади — 
генерали, висши офицери, работници, селяни, домакини, пен
сионери. обществено-политически дейци и ,други — част от сне 
зи, които на 11 октомври 1943 година също така са стояли в 
строй по време на образуването на Първата бригада в тази 
област.

I

По време на тържествата в града бяха устроени редица 
спектакли и спортни състезания.

Реч на Александър Ранкович
Условията, при ко-ито започна' 

и в конто се води народоосво- 
бодите.лната борба в нашата сг 
рана. бяха твърде тежки и спе 
цифични навсякъде. Може да 
се каже, че в тази част на На' 
шата страна тези условия бяха

Другари и другарки,
Позволете ми най-напред 

сърдечно да ви благодаря за 
топлите другарски привети, 
за поканата, с която ми да
дохте възможност да участву

■вам заедно с вас и с другарите изключително тежки. През та- 
;от Белград! в това забележител зи територия водят главните 
но чествуване. Честитя на бой комуникаяии на юг за Гърция 
ците и ръководителите от и Близкия изток. Заради това
Първа южноморавска брнга- в Хитлеровата стратегия тя 
да двадесетгодишния юбилей. маше извънредно значение, ка 
■а също така другарски привет- ето между другото влияеше не 
ствчвам целия състав на всич приятелят да бъде особено на 
!ки партизански отреди, брига
ди и дивизии, формирани в те 
чение на Народоосвободителна 
та война в Южна Сърбия- 

Другарки и другари, на те
риторията на Югоизточна СъР 
бия, в течение на нашата нара 
дна революция, до септември 
1944 година бяха създадени о- ' 
сем дивизии на Народоосвобо
дителната войска на Югосла-

щрек срещу активността на но 
шите партийни организации 
и на акциите на партизанските 
единици на тази територия. О- 
ще. ярки ни са спомените с ка 
ква свирепост окупаторите про 
Веждаха военни и други дейст 
(вия против нашите отряди, 
против населението, над което 
вършеха жесток терор: разст
рели, арести, грабежи и опожа 
Рявания. Нощи и нощи цели о 
бласти бяха осветени от приз 
рачни факели на много домо
ве ц села, които опожаряваха 
окупаторите, като по този на
чин се опитваха да задушат 
свободолюбивия и бо|зчВски 
дух на този народ и да го при 
иудят на капитулация.

Искам тук да изтъкна още е 
дим факт. След заминаването 
на нашите главни .сили от СъР 
бия към края на 1941 година 
вие периодически бяхте без

вия-
Този факт красноречиво го

вори за огромния принос и го 
лямото участие на народа от 
тази част на Сърбия в освобо
дителната борба против разли
чните окупатори и многоброй- 
ните вътрешни врагове, за го
лемия принос в извоюването 
на нашата социалистическа ре 
волюция. Такъв брой брига
ди и дивизии, такива борби 
и победи, така организирани о 
ргаии иа революцията, за кои
то говорихте тази вечер и кон
то сте описали в' книгата, пос
ветена на освободителната бор 
ба на този край, всичко това 
мо!>ка Да се осъществи именно 
оаггова, защото вашата борба в 
тази част както и в останалите 
краища на нашата страна, по
дета през 1941 година ме угас
на пито за миг. Въпреки пери 
одичиитс отливи, тя имаше по 
стоянен ход. а спорел своя тс 
риториалеп обсег и широкото 
(участие на населението беше 
действително непрекъснато въ 
оръжено въстание.

Александър Ранкович говори па срещата на бойците
народи.— президетг-На тържествата присъствуваха: заместник 

тът на Републиката Александър Ранкович, председателят 
Съюзния изпълнителен съвет Петър Стамболкч, заместник 
върховпият комендант на въоръжените сили на СФРЮ и ДЪР- 
жавен секретар на Народната отбрана армейският генерал и- 
ван Го шия к, секретарят на ЦК на СКС Йоваи Веселинов, орга 
низациоштят секретар на ЦК на СК в Сърбия Риста Антун в 
секретарят на Белградския комитет на СК Драги Стаменхович 
писателят) Добрица Чосич, генералите от ЮНА Саво Вукелич и 
Димитрие Пискович, преживелите бойци от състава на Първа 
южноморавска бригада, командният състав от останалите юж- 

бригади, представители иа обществеио-политичес
и шшпсото граждан

ка

номоравски 
кия живот на Околия нишка и от града
ство-

На тържествата е присъствувал и миниотърт па народ
ното здраве иа Народна република България Кирил Игнатов, 
който през 1944 година е постъпил в редовете на Народоосво
бодителната войска на Югославия, действуваща в тази област 

останал до края на войната в нейните редове като лекар. 
Чествувапето започна на 12 октомври вечерта, когато в 

Дома на ЮНА бе устроено тържествено събрание по случай 20 
години от образуването на Първа южноморавска бригада, на 
което освеп гостите от Белград присъствуваха преживелите 
бойци от Първа южноморавска бригада, командният състав наръководители

БОРБАТА НА НАРОДА ОТ ТА
ЗИ ЧАСТ НА СЪРБИЯ ПРИ
НАДЛЕЖИ КЪМ НАЙ-СЛАБ- 
НИТЕ СТРАНИЦИ НА НАРО- 
ДООСВОБОДИТЕЛНАТА ВОЦ-

и е

НА
останалите бригади и обществено-политически 
от града и околията. Генерал — майорът Димитрие Пискович —

въстанието в този край.
Бих искал да изтъкна, че бор 

бата иа народа в тази част на 
Сърбия принадлежи към най- 
славнитс страници на Народо- 
освободмтелната война ма юго 
славските народи. Бойните и 
Народът от този край трябва 
да се гордеят Със своето по-ра 
йншно и най-ново революцион
но минало, с приноса, който да 
доха в борбата иа югославски 
те народи за създаване на на
шата социалистическа страна.

Търпапец. един от организаторите на 
изнесе Доклад за бойния път на бригадата и останалите южно 
моравски бригади, като подчерта тяхната роля в заключителни 
те операции за освобождението на страната.

След тържественото събрание бе устроена другарска сре 
ща на преживелите бойци от бригадата, по време иа която за- ( 
местник-президентът на Републиката Александър Ранкович 
произнесе приветствена реч.

На сутрешния ден, на 13 октомври, на вие „Бубан” край 
Пит тържествено бе открит паметник на загиналите бойци и 
па разстрелялите 10 хиляди патриоти, които по време на война 

жертви на германския фашистки бяс и насилие.

-./омент ст тържественото съо«- лше на бойците

пряка връзка с Главния шзб и 
Централния комитет иа Югос 
ланската комунистическа пар- 

а често бяхте и без особе-
по-

дато ги вдигаха по-смела и ро 
дтително ла тръгнат в освобо
дителна, най-Оьлбоиосна в иа 
торнята на всички наши наро 
ди пойна. ' •

На тази територия в течение
‘ (Следва на стр. 2)

тия.
но ефикасна и постоянна 
мощ на Краевия комитет за .Сър 
бия- Обаче боевете в този кр,

та станаха /
/



2 КГАТСТВО

РЖЕСТВА В НИШЛЕМИ ТГI

доосвободителиа войска в Бос 
на, можеха да почувствуват и 
видят радостта и дсбовтта на, 
всички наши бойци, военни с-г 
диници и комунисти, когата 
им донесоха борчески поздра
ви от Сърбия, която не колени 
чи яред страхотния терор и зв 
ерстрата па бсодушння окуна 
тор и домашните предатели. 
Позволете ми другари и да.ци 
йирам едно послание, ксЬто ви 
изпрати другарят Тито от Бис: 
..Изразявам особена благодар
ност за поздравлението:, което 
мп е отправено от големия съ 
бор в Ябланица.

Убеден съм, че и занапред не 
,ще пестите сили в борбата про 
•гив окупатора и домашните пр 
еда гели за благоденствието на, 
своята родина. И в най-тежки 
те дни за сърбския народ вие 
не мирувахте и не гледахте със 
скръстени ръце. как окупато
р-ь т и домашните неприятели 
вършат незапомнен терор над 
/свободолюбивия сърбски 
род. Вие се борихте за онова, 
за което винаги сте се борили

(Продължение от 1 стр.)
на Народоосвободителиата бо
рба високо бе издигнато зна
мето на братството и оуитство 
то па иопппе народи. Постоя
нното сътрудничество па ваши

фронт, организации на жени- 
орапизании 

други органи на нашата Револ 
юциЯ- Те бяха силна крепост и 
носители па борбата в пай-теж 
ките моменти. Затова успешно

повече се разширява и се съз
дава голяма свободна терито
рия. Вече към средата на след 
ващата гсКииа тук идва Глав
ният щаб за Сърбия и Главни 
/ят народоосвободителеи отбор 
На тази територия наскоро сл 
ьд това бе извършено съединя 
ваие на нашите единици, кои_ 
гго нахлуваха от Черна гора и 
Босна и на Аивизиите създаде 
Ни в Южна Сърбия.

Другарки и другари, днес тук 
чествуваме юбилей на вашата 
I южпоМоравска бригада. То. 
ва е момент, когато отново тря 
бва да си спомним за свръх- 
чв пеш ките усилия на нашите 
народи във великата Народоос 
вободителна борба в спомени
те си да съживим ликовете на 
(хилядите бойчи, които в тази 
борба положиха своите живо
ти и вградиха себе си в основ 
ите на нашата социалистичес 
ка Югославия, Аа им отдадем 
почит, която те са заслужили, 
пред сегашните и бъдещи поко 
ления. Върху основите на та
зи борба днес изграждаме на
шата родина Социалистическа 
федеративна република Югос
лавия, равноправна общност 
на всички наши народи, в коя 
то се създава по-хубав и по- 
Хуманен живот за всеки наш 
гражданин, която се ползва с 
голям престиж в света зарад 
своята последователна борба 
за мир и равноправно сътруд
ничество между народите и Аъ 
ржавите.

Позволете ми другарки и дру 
гари накрая сърдечно да ви 
приветствувам от свое име и 
от името на другарите, с кои
то съм дошъл на това ваше че 
ствуване да ви кажа. че сме

на лсскопашкпте текстилни ра 
Оотници в навечерието на вой те младежки 
мата, свидетел съм на големия

п

авторитет ма нашата Г1артпя 
в редовете на работническата 
класа. Още тогава се прояви

Г 7'Ц--:ц -

/ щ »
%!

на-

яъв вашето миггало, за своята 
свобола и за. свободата на своя 
народ. Чрез вашата борба гов~ 
ри сръбският народ, говори сл 
авянската. солидарност, говори 
омразата към окупатора и пре 
дателите. Но Яблница не е оса 
Мотено гнездо па съпротивата. 
В цяла Сърбия се развихря на 
юодисто въстание. Тук целияг 
народ чрез борбата говори на 
челия свят. че неговата съдба 
е свързана със съдбата на де
мократическа федеративна Ю- 
тославня, че той. както и вина 
ги е

Радош Йовановнч говори па митинга в „Бубан”
Съветсиквеликия

съюз и с останалите демокра
тически сили в света, че той от

СъС
те единици, бригади, дивизии 
и отряди с македонските еди
ници, с отрядите на Косово и 
МегохИя, изиграха извънредно 
важна роля в утвърждаване 
идеята на братството между 
сръбския и македонския на
род, на братството между сър 
би и шиптарн с което укрепна 
братството и единството меж
ду всички югославски народи.
1 Народоосвободителиата бор
ба в Югославия беше състав
на част от великата междуна
родна борба против фашизма 
ра свобода, прогрес и демокра 
дия. Мисля, че и сега би тряб 
вагло да се припомни, че ваши 
те партийни организации, отря 
ли, бригади и дивизии на прак 
тика успешно осъществяваха 
великите интернационалистичес 
ки начала на нашата партия 
на нейната линия и задачи. В 
тежките години на антифашио 
тката борба на тази територия 
бе осъществено пълно сътруд
ничество и оказана всестранна, 
помощ на българските парти
зански единици. Това имаше 
твърде голямо значение за ук-' 
репване доверието и за разви
ване на успешно: сътруднчест- 
во между нашите народи и зе 
ми непосредствено след вой
ната., това осигурява и улесня 
ва успешното развитие на та
кива отношения и днес.

Другарки и другари;. естест
вено е че- основно условие за 
развитието и успешното воде
не на въстанието представлява 
ще преди всичко силата на на 
.шата Партия, която в години
те преди войната хвана дълбо
ки корени в редовете ма рабо
тническата класа, промишлени 
те центрове на тази територия; 
между трудовите маси на село 
и напредничавата интелиген
ция. Линията и целите на на
шата Народоосвободтелна бор 
ба. която така силно утвърди 
нашата Партия', бяха широко 
приети от народа на този.край 
в който винаги живееха вели
ките свободолюбиви традиции 
и дълбоката омраза към чуж
денците и поробителите. Меж
ду многото краища на нашата 
страна и този край е характе
рен в смисъл на постоянната 
активност на работническото 
движение, революционните бо
рби и непрекъсната връзка на 
съществуване и работа на пар 
тайните организации. Тук ни
кога не трябваше да се започ 
ва отначало:, въпреки големият 
полицейски терор, арести пред 
следвания И разбиване на рабо 
тническите стачки.

Преди войната, по задача на 
Партията, аз идвах в тези кра
ища.: Ниш. Лесковец, Враня. 
Власотинце и др. — Заечар и 
околността. Участвувал съм в 
организирането

Партията, а също така 
на стачки

големият героизъм и реишмос 
тта на работниците за борба. 
Известен е примерът за храб
ростта на текстилните работ
ници от Лесковец, когато/ в ста 
чката през 1940 година легнаха 
Пред камионите и штиковете' 
на жанадрмите и не позволиха 
«а полицията и щрайкбехери- 
те да влезнат в фабриката и да 
разбият стачката. За това тота 
ба писа и органът на нашата Па 
ртия ..Пролетер“. Познавах мн 
ого другари, ръководители ма 
работническото движение в то 
зи край- Ще спомена другаря 
Ксста Стаменкович, член на 
ЦК на ЮКП, работник, секре- 
ар на ОК на Лесковец който 
геройски падна в нашата Рено 
люцкя и за чийто светъл образ 
на преден революционер вина
ги ще си спомним с дълбока 
почит. Партията успя да въз
пита Цяла плеада предани и 
храбри бойци и ръководители, 
които в решителните дни на 
нашата Революция застанаха в 
първите бойни редици. Вие си 
спомняте другари: Сима Пога- 
чар, Никодие. Стоянович. Рат- 
ко Павлович, Станимир Велко- 
вич, Милан Закич, Мирко ТоС 
мич. Мия Стаиимирович, Джу- 
ка—Джурджелина Динич,. Сто 
ян Любич и много други, кои 
то остават във вечна памет на 
всички, които сте били техни 
съратници и на нас, които смЗ 
ги познавали като самоотвер
жени и калени борци, израсна 
ли в борбата' на Партията на 
тази теритоция и в Революция 
та, които вградиха своите жи 
воти в основите на социалисти 
ческа Югославия.

.можахте да окажете съпротива 
на домашния неприятел да са 
разплатите с четниците и оста 
палите неприятели, можехте 
да надвиете всички трудности 
и ла постигнете успехи.

Първа Южниморавска бри
гада, създадена преди двадесет 
години, беше резултат на дото 
гавашичте военни акции и на 
политическата борба на тази 
територия, Тя вероятно може
ше да/ се създаде много по-ра_ 
но, а,хо бяхте имали повече о-

Б У Б А Н
На вие „Бубан” край Ниш, от 1941 до освобождението на 

града 1944 година, германският окупатор е разстрелял над 10 
хиляди души. Разстрелите започнаха още в края на 1941 годи 
на. след оформяването па концлагера при Червен кръст. Голя 
ма част от разстреляните са затваряни в този лагер, а след то 
ва са карани със закрити камиони на разстрел.

На 12 февруари 1942 година. След обстойни приготовле
ния, под водачеството на членове на ЮКП (СЮК) начело с 
Бранно Бегович. от лагера в Червен кръст избягаха през бод
ливия тел и огъня на фашистките картечници 102 затворници- 
патриоти и постъпиха в партизанските отреди, дейотвуваЩи о- 
коло Ниш, По време на бягството загинаха 42 
крият път на останалите другари.

Оттогава разстрелите на .,Бубан” станаха по-масови и по- 
жестоки. На 16 февдуари бяха разстреляни над 1.000 души, на 
17 февруари цели 48 камиона- затворници, през 1943 на неизве
стна дата са били разстреляни над 700 души, между които и 
едн0 седемгодишно дете. Всеки ден загинали на „Бубан” знайни 
и незнайни родолюбци, партизани и партийни дейци и техни
ят брой до освобождението надминал 10.000 души.

Новият паметник, построен на това място в спомен на 
жертвите представлява композиция от три високо вдигнати 
юмруци, символ па силата и твърдостта, високи 13, 14, 16 метра 
В тях оа: застроени по 150 кубически метра бетон и един релеф 
дъигьг 32 и висок 2,5 метра.

Паметникът е дело на известния загребски скулптор И- 
ван Саболич.

пит. подкрепа и пемощ, защО- 
то е известно, че вашите отря
ди бяха и много по-рано нара 
спали и затова говори и фак
тът. че веднага след първата съ 
вдавахте така да се каже, една 
след друга и останалите брига 
ди.

души за да от-

Фактът. че вашата първа 
Бригада, тръгна от крайния 
юг на Сърбия за Босна в съста 
ба на нашите главни сили и пре 
мина в онова време изванред- 
на тежък път през централна 
и западна Сърбия и във всеки 
дневни борби пристигна в Бос 
ба в момента, когато започна 
Шестата неприятелска офанзи
ва и изпълни задачата, говори 
Ва голяматга политическа и вое 
Нна зрялост и готовност на бо 
йчите от отрядите на Южна 
'Сърбия.

Бойците от Първа южномо. 
равска бригада и I шумадийс 
ка които дойдоха в състава на 
главните сили на нашата Наро

дъното на душата си мрази и 
презира предателите и слугите 
на окупатора".

Със Създаването на първите 
бригади в този край. Народо- 
освободителнотс движение ощо

радостни, че се намирам меж
ду вас — бойците и ръководи 
телите на южноморавските от, 
Ряди, бригади и дивизии, ках- 
го и в средата на свободолю
бивия народ от този край-

' -77'-'"
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Именно затова, защото на
шата Партия преди войната о- 
съществи силно влияние всред 
народа и му вли дълбока вяра 
в изправността на своята поли 
тика, беше създадена основа в 
съдбоносните дни на нашата 
Революция Аа осигурим негова 
та подкрепа и масово участие 
в осъществяването на револл- 
юционките задачи, конто тога
ва постави нашата Партия- Вие 
на тази територия винаги успя 
вахте със политическа и вое
нна дейност и постояна дей
ност на партизанските отряди 
да запазите това доверие и бо
ен дух на народа. Затова бор
бата се. водеше непрекъснато 
и навсякъде по градове, села. 
По/ лагери и затвори на свобод 
ната и неосвободена ’ терито
рия. •Величието и силата на нц 
шата народна революция се съ 
стои в тава, че тя беше всест
ранна и способна да намери 
най-добрите форми на борба, 
които в дадено положение най 
-много съответствуваха.

На тази територия постоя
нно! и активно работеха парти 
йни ръководства и организа
ции, нагродоосвободителни от
бори. отбори на Народния

и изграждане
то на
и в организирането 60 хнляцна маса яа митинга в „Бубан”
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Солидно научно - техническо сътрудни
чество на СФРЮ със света19 Ш т
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шата страна. Този вид размяна 

има особено 
значение тъй като нашите и чу 
ждестрани специалисти размен 
яг опит на самото място, 
вид сътрудничество се развива 
не само двустранна основа но 
и чрез Международната органи 
зация. Съгласно договорите със 
специализираните 
на ОН наши специалисти се у- 
съвършенствуват в чужбина, а 
чуждестранни в Югославия. О- 
свен това чрез ОН Югославия 

.оказва техническа 
страните в развитие, 
доставя обрудване за лаборато
рии и предприятия. Само мина
лата година нашата помощ за 
страните в развитие надхвърли 
сумата 1 милион долара.

Успешно се развива научно-

си. както и за сътрудничество
то по тяхното осъществяване.

Провеждането на тези пред
ставителни срещи и честите по 
сещеш!я на световно известни 
учени в Югославия резултира 
от нейното успешно сътрудни
чество с много страни. 1951 го
дина може да бъде отбелязана 
като начало на усиленото науч 
но-технимжско сътрудничество 
с чужбина, което обхваща Зала 
дна и Източна Европа, Азия. А 
фрика,
САЩ. Наред с тези страни Юго 
славчя развива научно-техниче 
ско сътрудничество и с между 
народните институции: Специ-* 
алния фонд и Фонд за техниче 
ска помощ при ОН, с междуна
родната организация за разма- 
ня на студенти, с организация
та за европейско икономическо 
•сътрудничество и редица дру-

Ст дълги години насам, Юго
славия развива широко и пло
дотворно научно-техническо съ 
1 рудничество с голямо число 
държави и, международни орга 
низации. Само напоследък в. 
страната се състояха няколко 
международни срещи, на които 
прнсъствуваха учени от 50 стра 
ни.

на специалисти

СВОБОДНИ Щ
Този

години организации
Между тези срещи спадат: 

Пагваш конференцията в Ду
бровник. конеференцията 
хуманитарно гграво в Прищина, 
международния конгрес по ин
дустриална химия .в Белград, 
колоквиумът по спектроскопия 
и симпозиумът по газифицира 
нето на въглшца.

Тези’срещи несъмнено' ще ика- 
жат силно въздействие върху 
развитието на съствените науч
ни области в света, а по-специ 
ално в нашата страна. За това 
свидетелствува участието на ви 
дни учени от цял свят. Да спо
менем само световното известни 
те имена: Лавослав Ружицка,— 
лауреат на Нобелова премия 
за химия, съветския академик 
Николай Семйонов. Ноел Бе- 
кер и други . На споменатите 
бяха разменени мисли и възгле

по Америка,Латинска помощ на 
като им

техническото сътрудничество и 
фьс социалистическите страни. 
Съгласно подписаните 
би с тези. страни разменяме спе 

и усъвършеиствува-

ГИ.'
В рамките на това сътрудни- 

честго в периода 1952/62 Юго-
на по- 

милиона и

спогод-
славия получи във вид 
мощ от ОН над 7 
500 хиляди долара. Тези сред
ства са изразходвани най-раци- 
онално за доставки на съоръже 
ния, за изпращането на усъвър 
шенствуване на около 5.000 юго 
слазски специалисти в чужби-

циалисти 
ме кадри. Особен вид сътрудни
чество представлява отстъпва
нето на документации. От 1957 
до 1961 година бяха разменени 
500 документации.

Нашата страна установи ши
роко научно-техническо сътруд 
ничество и със страните в раз
витие с/г Азия. Африка и Ла
тинска Америка. Въз основа на 
сключените двустранни догово 
ри каши специалисти работят в 
редица страни "в развитие. На 
тях е поверен строежът на фа
брики, предприятия,, мелйора- 
ционни системи, водно и терма 
централи, на югославски лекари 
са поверени й цели болници. 
Междувременно в Югославия 
сс намират над 500 студенти от 
разни страни, които се стипен- 
дират от правителството 
Югославия или на съотвените 
държави.

ди за досегашните резултати и 
бъдещето развитие на обсъжда
иите политически, международ ) на. както и за пребиването на

чуждестранни специалисти в нани, стопански и научни въпро-

36 милиарда народен 

заем за
На 14 октомври 1944 година бе освободен Ниш — нашият 

околийски център и един от най-големите градове в тази част 
на СР Сърбия.

За деветнадесет години тези град измени! на основи изгле 
да си. Днес за него не се казва, че е еснафски, нечист и търго 
веки град. Широки павиращ! и асфалтови улици, съвременни 
многоетажни здания, редица обществени сгради, няколко фа
култета, много гимназии, основни училища и техникуми с над 
40 хиляди студенти и ученици, десетки културни заведения, 
стотици предприятия и огромни промишлени обекти като РР 
заводи, машиностроителни гиганти и др. му дава белег на съ- 
времен, културен център на значителна част от Сърбия.

Днес неговото стопанство обезпечава брутопроцукт 130 
милиарда динара, от които 84 идват^само от промишлеността, 
Градът има към 100 хиляди жители и от тях над 57-000 заети 
в производството и различните служби.

След седем години, както се предвижда в плана, 
ще има още 70 хиляди нови жители. Пред такава перспектива 
пред града стоят големи задачи в стопанството, строителството 
промишлеността — пред хората на Ниш.

Сигурно е обаче, че този град ще успее да реши пробле
мите на своето по-нататъшно изграждане и възход. Залог за 
това са досегашните резултати, които постигнаха неговите жи
тели. '

Земеделските стопани записаха 3.5 милиарда динара

ни земеделски стопани 3,5 ми
лиарда динара.

Останалите категори от насе> 
лението са записали над 3,8 ми 
лиарда динара.

Според информации от Съюз 
пада комисия за записване нга 
ваем. поминалия ден общата су 
ма на записания заем е въз де' 
зла на 35.9 милиарда динара.
1 Почти 2,8 милиона работни
ци и служещи са записали 18.9- 
млнарда динара, над 8 хиляди 
трудови организации общество 
но-полтически общности 9,7 ми 
лиарда. а над 920 хиляди част

на

градът
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Заседание на един трудов колектив

I Договорът за забрана на ядрени 
опити е влязъл в силаБЕЗ ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

знателното отношение на отдел 
пи шофьори.

Към изказванията на послед
ните двама ще прибавим следни 
те предложения като подкрепа.

Първо, безсъмнено е. не ви
ната за подобното положение о 
в целия колектив, а факт е, че 
пай-лесно е разрешаването на 
проблема там, където е изник
нал. Което ще каже — по-чести 
и по-обстойни заседания иа тру 
довия колектив. По-голяма дей 
пост на самоуправителните ор
гани.
особено от членовете на СК и 
ръководителите на предприлти 
ето.

извод за разрешаване на пробле
ьггте.

Цялото заседание измина в 
положението.

На 10 октомври в московска 
та вида „Спиридоновка” заме
стник-министърът на външни
те работи Зорин, посланикът 
на САЩ Колер и пъдисМогттнП 
ят министър на Великобрита
ния Бримлъи подписаха рати
фикационните документи за до 
говор и тържествено ги преда
доха на Съветското правител
ство? Подобни церемонии се 
проведоха и във Вашингтон и 
Лондон и от 10 октомври мос
ковския договор за забрана на 
ядрените опити във въздуха, 
космоса н под водата е в сила.

В произнесените речи Зорин, 
Колер и Бримелъи изразиха за 
доволството на своите прави
телства, зарад Узаконяването 
на международния договор, 
който се ползва с голяма под
крепа в света и изразиха на
дежда, че трите велики сили 
ще настояват ,,стъпка по сг-ьП 
ка да търсят конкретни меро
приятия за разоръжаване'1. До 
(говора за мир са подписали и 
страни от целия свят.

лова награда за химия 
1954 година. Койиитетът е при
съдил нобелова награда за 1963 
година на Международния ко
митет на Червения кръст и на 
Лигата на обществото на Чер
вения кръст, конто ще раздел 
ят наградата.

Нобеловата награда за мир в 
1962 година възлиза на 257,257 
шведски крони или 9.465 дола 
ра. а за 1963 година на 50,960 до 
дара.

презМакар че повечето от полови 
ната членове на трудовите 
лектив в транспортното прет- 

кобила” не бя

ко-
констатиране наприятне ..Весна 

ха присъствува ти. на 5 тоя ме 
сец се състоя заседание на ед- 

колектива. Но й по 
крой непълния състав на колек 
тива, онова, което, бе изнесено 
на събранието ясно говори за 

и дейността ца 
„Весна кобила” в течение на по 
следните няколко месеци.

Без изключение, всички дис- 
изказаха, че тру-

кат0 че ли това не е достатъч 
но известно, а никакви заклю 
чения и изводи не са измъкна 
ти от това констатиране.

Изключение правят изказва
нията на председателя на об- 

скупщипа и секрета

на част от

рт на ОК на СКС. които изтъ 
кнаха че предприятието разпо 
лага с над 150 милиона общес
твени средства и че е престъп 
ление тия средства да бъдат раз 
пиляни, без оглед дали е вина
та на ръководството.

служащите или несъ

положението

И по-голяма отговорност,
кутантни се 
довата дисциплина в предприя
тието е чувствително намаляла. 
Прояви на своеволия, неограни 

самодейност са сюи-

Едиподушно Приета 
резолюцията за Помощ 

па Скопие

отделни Ст. Н.
групи при

чености и 
кновено явление. Б Ишалия кашаешрофа ош

Ьълна
(Докато някои от дискутанти- 

се обърна Общото събрание на Обеди
нените нации единодушно е 
приело резодюцня за ойсазвайе 
на помощ на югославското пра 
внтелство за реконструкция на 
СксПие, пострадало от катаст
рофалното земетресение.

те самокритцтчески
дейността иа предприя- 

^ част прехвърли 
обективния усло-г

унищожишелнаха към 
тието. то ДРУта 
ца трудните 

вия. . 173 милиона кубически метра 
вода.

Случило се е онова което ни 
кой не можеше да предвиди: 
една част от възвишението 
дигна равнището на водата над 
Ток се сруши в езерото п псп- 
всичкн граници.

’От това срутване чиято сила 
тежко може да се замисли, се 
вдигна вълна 100 метра висока 
и премина 'над бента. .

Бентът е издържал този ог
ромен натиск но селищата в 
долината са съвсем унищоже
ни. Цяла Италия е в труар, за- 
тцото такава катастрофа не се! 
прмнеи в Италия- Скопската о 
бщина съчувствувайки на пое 
традалото население е. изпрати 
до* 500.000 динара, помощ въпре • 
ки своите мъки .около, изграж 
ламето!

наР<^еПотВПъВр^атаЛ',’световна
война като поприще на кърва. 
ви битки между италианци, и 
австрийци, тези дни отново по 
несе трупове. През бента, кои
то прегражда изкуственото езе 
ро Вайоит, промииаха над двес 
тя милиона кубика вода и се 

към селищата. Се_

Н0 съществен факт е. че ди« 
цишшната и своеволията в пред 
лриятието са плод на отделните 
групировки, разбит колектив 
недостатъчна ловкост и уме- 

ние иа ръководството да се спра 
ви с изникналите проблеми, ог 
друга страна, отделни другари, 
които са били наказани, вместо 
да се поправят и занапред про 
дължават с недисциплиниран** 
те си прояви, правят 
създадат групи и разединя 
колектива. Някои от тяк 
нове на СК, а други .г^гогоди 
шйи работници <в предприятие-

От урагана „флора44 
над 1000 мъртвиНОБЕЛОВИ НАГРАДИ 

ЗА МИР ПРИСЪДЕНИ 
НА Д-Р ПАУЛИНГ И 

НА ЧЕРВЕНИЯ 
КРЪСТ

устремиха 
дем села бяха сравнени със 

Както изглежда от две
Кабинетът на кубинския ми 

нистъР-председател е съобщил 
че ураганът „Флора“, който е 
захванал редица карибски Дър 
жави. са загинали над 1000 ду
ши.

земята.
селища никой не е преживял. . 

' Счита се, че в тази злополу-
Комитетътка са загинали три хиляди ду- за присъждане на 

(Нобеловата награда на Норвс 
мисия парламент е взел реше- 
<Ше,й?белопаГга награда1 за мир 
за 1962 година да присъди на 
американския професор д-р,3и 
нус Карл- Паулинг. Професор 
Паулинг. който сега е на 62-го 
дишна! възраст, получи Нобе-

ШИ - ,
’ Ваянт е един от най-високи 

те бентове в света и на%-гоЛям 
обект От този вид. Намира се' 
на 720 метра надморска висо
чина на до лом щците Алпи. и. 
прегражда изкуствено езеро с

Преценява се1, че ураганът е 
причинил ■ огромни щети в ку
бинските провннщш Орента и 
Камагей. ■ ,

,СпОред източнщдн от Пренса 
този урдд-ан е у.мъртвцл на Ха
ити над 5.000 Души. ' ' '

то.
'Трябва да' отбележим,^ обаче 

че нит» един дискутант кеш 
посочил начина и възможности, 
т» да се излезе огг незавидното 
положение, кило,

■у

дложил никакво
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В кооперация »Сшочар«

Собствени земи и пиолеми стада
Програмата и Тази производителна ориенти 

ровка иа кооперацията донася 
добри приходи. От сшоето прои 
зводство тя е продала досега 
С.400 кг. в-ьлпа в стойност
8.800.000 динара, 35.000 кг каш
кавал в стойност от 26 милиона 
динара, 
стойност 
4.600 кг масло
3.200.000
да сс изтъкне и топа, че от ре 
алмзираните 85 милиона дина-

конто се засяват фуражни тро 
ви.

практичната 
дейност на земеделската коопе 
рацнд ..Стачар" в Каменица се 
характеризира с две отличител
ни черти: систематическа рабо
та на интензивно животновъд
ство. предимно овЦев-ьдство, в 
планово разширяване на обще 
ствсиня т. е. социалистическия 
сектор за сметка на нндмтидуал 
шгге стопанства. Започвайки със 
150 овце и няколко крави през 
1955 година, при твърде скром-

Разширявансто иа кооперпти 
вийте имоти и по-нататък с и 
центъра иа вниманието на ко
операцията. В това отношение 
нейните планове сс осъществя
ват. захцото много ппдивидуал 
ни стопани и сами предлаг на 
кооперацията да й продадат и- 
ли целия си имот или част с/г 
него. Топа явление с-ьшествула 
във всички села ст Висока по-

Наградени па критикувани!
19.500 кг сирене в 

7.800.000 динара, 
в стойност от 

динара.. Заслужава
ОБЩИНСКАТА КОМИСИЯ 

ИМА ДУМАТА
Бурята около разделянето 

па 240.000 динара като „награ- 
ди‘' за ,,извънредно уоьрдие 
на работното място за проспе
ритета на предприятието'" едва 
рега получават смешен егшлог.

За какво става дума?
К-Ьм края на 1961 година по 

инициатива па тогавашния ди 
ректор на „Балкан'“ Миливое 
Трипкович на заседание натру 
довия колектив от 5. ХП. 1961 
голина било решено всички чло 
;юве иа колектива да бъдат на 
1радеии.

Само няколко дни след „тър 
жесгвенсто предаване на наг
радите’ в дялата тази игра се 
намеси и общинската коми
сия за надзор в предприятия
та.

На органите на управление
то в предприятието тя веднага 
наложи да анулира неправилно 
то решение на колектива във 
връзка с наградите, защото — 
този акт на колектива е в раз 
рез със съюзните и република 
нски разпоредби, в които ясно 
стои. че разпределение на пари 
чии награди в предприятие, ко 
ето плаща само паушален да
нък не може да става. Тя про

■

..НАГРАДИ" С ПОХВАЛНИ 
ГРАМОТИ

Авторът на тази идея за въз
награждавало на члененото- на 
колектива на предприятието си 
1"Урпо доста време е обмислял 
как да стане това. Понеже пре 
дприятие ..Балкан'“ било осво
бодено от заплащането- иа всич 
ки задължения към Общинска 
та скупщина, то вероятно пора 
ди юва на заседанието на тру 
довия колектив някой предло
жил, че най-добре ше бъде, а- 
ко тези пари бъдат разпределе
ни във вид на награди. Затова 
именно и директорът на пред 
приятието е „загреял стола" и 
изработил на пишеща машина 
..обрасци““ на „похвални грамо 
ти‘‘. които по най-тържествеч 
начин били връчени на „награ 
лените келнери и служители в 
администрацията.

В тези грамоти обаче. за на_ 
[пълно еднакви ,,заслуги тек

стът във всички похвали и 
грамоти е един и същ)са по 
лучили награди които се дви
жат от 5.009— до 20.000динара. 
Във връзка с разпределение

то на наградите се вдигна 
доста щум. Всеки искаше да 
взе-ме по-голяма награда, все
ки доказваше, че повече е .,до • 
принесъл на предприятието.

възгласи това решение за неза* 
конно.

Оттогава до днес измина до 
ста вре,ме. Членовете на колек 
гива до неотдавна все хранеха 
надежда, че това ще се разми 
не. изтъквайки при това, че те 
зи пари им са дадени като наг 
рала. че работели и в неделя, 
без съответно парично възнаг
раждение.

Това обаче не е в унисон с 
нашите законопредписания — 
и взетите пари вече от извест 
но време се „връщат назад".

Сега обаче — ..наградените“' 
се питат: Парите ще върнем 
назад, нсу какво да правим с по 
хвал.чите грамоти?..."

Фуражните блокове па кооперацията в .Манастирище“'

ра през първото полугодие 50% 
се падат на производителна де
йност. около 30% на изкупува
не на селскостопански произве
деш гя от индивидуалните про- 

само 20% на тър_

настсящем то е особено харак
терно за Изатовци и Каменица.
С този въпрос неотдавна се по | 
занимал и кооперативният съ
вет, който взел решение да се 
обезпечат средства и закупване 
то да продължи в още по-голе- 
ми размери, за да се създадат 
големи кооперативни имоти, на 
които ще се произвежда фу
раж. Предвижда се до края на 
тази година да се закупят още 

с което коопе

нн условия, тя ежегодно прера 
ства във все по-мощен произ
водителен фактор, който с про 
гресивнпте програми се налага 
над индивидуалното стопанство. 
(Гоон /възход се вижда преди 
всичко от настоящето съотноше 
ние в овцевъдството. В района 
на кооперацията от няколко се 
ла има около 8.000 овце в инди 
видуалните стопанства, а ко
операцията над 4.000. Ако числе 
ната разлика все още е в полза 
на индивидуалните стопанства, 
то модерното стопанисване е из 
ключително в полза на земедел 
ската кооперация, което обезпе 
чава много по-високи доходи.

Кооперацията разполага с 16 
овчарника, от които 6 с капаци 
тет за по 400 глави овце, а Ю 
по 200. Но кооперацията не се 
задоволява с тези резултати. Тя 
има широка програма за оше 
по-голямо увеличение броя на 
овцете, с това и на овчаргаши- 
те, и подобрение качеството на 
овцете. За разг-ьрщане на про
изводителната си дейност коопе 
рацията е получила от Стопан
ската банка ,45.000.000 динара 
кредит. Предвижда се, въз ос
нова на обезпечените средства, 
броят на овцете да се увеличи 
на 5.000. за което трябва да се 
построят още два овчарника с 
капацитет от по 400. Вклгочмтел 
но с 1967 година кооперацията 
трябва да построи още 10 овчар 
ника, с което общият брой на 
овчарниците ще се увеличи на 
30. а броят на овцете на 9.000. С 
осъществяването на тази про
грама. чия то реализация върви 
нормално, земеделската коопера 
ция ще стане цяло животновъд 
но стопанство едно от най-голе 
ми от този род в целия край. 
Освен численото увеличение на 
овцете пред кооперацията стои 
сериозна задача и подобрение 
качеството им. Мериното. кавка 
зката овца и някои други поро 
ди засега най-много привличат 
вниманието в програмата на ка 
чественото подобрение на овце-

М. А.

изводители, а 
говията.

Производителната дейност па 
кооперацията „Сточар" е ~ 
хубав пример как може да сс 
започне със скромни средства, 
но с ясна ориентировка и да се 
постигнат завидни успехи.

един

СъчуЬсшЬиешо
70 хектара земя, 
ративните имоти ще се увели
чат на над 770 хектара. М СИРИШ

ВЕСЕЛИШ
м. п.

Съвещание по седем
годишните планове на 

земеделските 

кооперации
Тези дни в разгара на все 

народната Общоюгославска ак 
ция по записване и внасяне 
на народен заем за Скопие — 
дойде до най-пълна проява 
дълбоката хуманост на наишя 
век. И служещи, и селскосто
пански производители, и всич 
ки останали професии — всич 
ки масово записват пари .за Ско 
пие. НякОи

Представители на земеделски 
те кооперации в Димитровград 
ска комуна и представители иа 
стопанската комара в Ниш про 
уедоха на 9 октомври в Димих 
ровград съвместно съвещание/ 
Във връзка с изработването нц 
седемгодишните планове иа раз 
‘змтие в своите райони иа сел 
•1костс папското производство в 
комуната. На Съвещанието се 
изтъкна, че с приготовления
та за изработка на седемгодиш 
иите планове се закъснява и за 
тава се налага кооперациите 
да ускорят изчисленията и раз 
слеждамето на перспективите с 
'което да улеснят работата на

според възможнос 
тнте, някои дори и над тях... 
Съвсем редки 
кой да не иска да 
ем за Скопие.

График^на 
пунктовете 

на бъдещата 
овцеферма

са случаите ня- 
запише за-

Между миогобройните при-' 
мери на дълбока солидарност 
към пострадалото Скопие този 
път бележим два случая от са 
ло Трънско Одоровци.

ВЕСЕЛИНКА АЛЕКСАНДРО- 
85 години

\
околийската стопанска камара.

До 20 октомври всички земе. 
делски кооперации ще трябва 
да изготвят необходимите ана 
дизи, за да могат по-късно да

"е съгледат проблемите в от
делните стопански 
ции

ВА, която има над 
добре прие членовете на коми 
сията по записване на народен 
заем за Скспие.. Първо потър
си от тях обяснение на усло-

организа-

' I М. А.
вията и веднага заяви:

— Записвам и веднага внас
ям 20.000 динара. Веселинка А- 
лександрова е стара но. 
телива домакиня, която с[г спе 
стените пари — внася за пос
традалите в катастрофалното
земетресение в Скопие си фа- 
мозното 26-юлско утро тази го 
дина...

И ЦЕКО АЛЕКСОВ е един от 
ония селскостопански произво
дители в Димитровградско, ко 
ито са внесли най-големи суми 
за народен заем за Скопие. 50- 
годишният Дека Алексов запи
са 50.000 динара.
1 Положителните примери И* 
Веселинка Александрова и ^е‘ 
ко Алексов от Трънско Одоро- 
вци — убедени сме — всички 
1це поздравим. Техния пример 
нека последваме и ние, които 
Още не сме записали заем...

дишгашаш записа над 13 милиона заем пее
те.

Едно такова развитие на овце 
въдството най-тясно е свърза
но със създаването на собстве 
ни имоти, които засега обхва
щат 705 хектара плош.. В тая 
насока кооперацията 
разширената миграция на насе 
лението от Висок, вследствие 
на което в много семейства о- 
станали само възрастни хора, не 
способни да обработват земята. 
Мнозина искат само да се осво 
бодят от земята и затова я по
даряваха на кооперацията. Но 
от началото парцелите бяха раз 
хвърлени. Чрез размяна и заку 
пване тя успя да оъздаде нлклл 

20 па до 163= хе 
част от тях са 

ливади, 
ливада, на

Броз Тито" — 25 души записа 
ха само 260.000 динара а техн 
ите месечни Възнаграждения 
са по_годями от тези на прос 
ветите работници на село.

От предприятията народен 
ваем за Скопие записаха така: 
комбинат „Димитровград" —1 
292 души — 1.251.000 динара- 
..Механик" — 62 — 202.000 ди
нара: „Циле“" — 142 души —
491.000 динара; конфекция Св 
обеда" — 127 души заЩгс'^»
490.000 динара; ..Градня"
*уши записаха 571.000

В Поганово 35 домакин-, 
записаха' 201.000 динара, 

в Смиловци 66 домакинства за_ 
104.000 динара, в Гради

нара.
ства

И по-нататък продължава 
масовото записване на пари заг 
народен заем за пострадалото 
Скопие. До 13 октомври тази 
година 1.618 работници и слу
жащи записаха 9.423.000. 1.814 
селскостопански производите
ли заисаха 3.075.000 и останали 
прсфесии около 143 души за 
писаха над 449.000 динара на
роден заем за Скопие. Общата 
сума на записаните пари наро
ден заем за Скопие вече надми 
нава 13.000.000 динара.

Най-много пари за народен 
/заем досега записаха жители
те на сел» Трънско Одооовци 

176 записаха над 280.000 ди

използва писаха
71 _ 112.000; в Барйе 80 — 

108.000; в Лукавица 5з — 68.000; 
в Желюша 45 — 113.000 динара 
итн . От основните училища 
най-много пари за Скопие запи 
саха преподавателите

осмокласно училище в
от основ

ното
Долна Невля където 16 души 
заисаха 291.000 динара, докато 

основнотопреподавателите от 
училище в ПогансЬо — 14 ду- 

— записаха 242.000 динара. 
Преподавателите от димитров
градската гимназия „Йосип

— 135 
Динарако комплекса от 

Голяма
ши

Записв а нето 
за Скопие

ктара. 
пасбища и естествени 
а други изкуствени

на народен заем 
продължава.
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НАШ РЕПОРТАЖ
Планът на договорите за 

сеитба изпълнен с 45 на стоДА ПОМОГНЕ}! СКОПИЕ
обществено-политически фак
тори в комуната в последния 
час преди започването на сей* 
бата.

В началото на есента члено- 
ве/ге на масово-политическите 
организации и кооперациите 
вложиха доста усилия за успе 
шно започване на тазгодишна
та есенна кампания, но по-къо 
но тази активност затихна. Ко

До 12 октомври тази година 
планът на есенната сеитба в 
Димитровградско е изпълнен с 
45%. Причината за неизпълне
нието на плана до започването 
на есенната сеитба е в недоста 
Тъчното ангажиране на всички

Ако някой в Димитровградс 
"ко иска да се пошегува с вас 
когато го попитате от къде е 
т— той ще ви отговори: „От Ту 
довица съм”. Или пък ще рече: 
„От Куса врана!“. ..Ив двата 
случая — няма да повярвате, 
ращото тия две села са 
би и най-затънтените в 
та комуна. Но и в тези 

, днес е живо.. .
... Под височините Перос, в 

самите му недра са пръснати 
12-те къщи на Тудовица, загла 
вени между скалите, а на бай 
ра са накацали малките кънти 

. ци на село Било. Впзсчем — 
двете малки махали съчиняват 
това малко известно бурелско 
село.

Сега в октомври в Било Съб
рания се устройват често. Гово 

-■ри се за по-съвременно земе
делие, по-интензивнси животно 
■въдството.. . Хората от коопе 
рацията в Барйе обясняват пре 
димството на свременнсто сел 
скостопанско производство. Та 
зи година тук за пръв път ще 
се засяват високодобивни сор 
тове пшеница.

— Ще сеем там където има 
условия за нея--ще си купите в 
магазина на земеделската ко
операция в Било.

— Доста купувахме хляб. 
оплаква се 80-годишиият Дя 
до Тодор, сега, надяваме се. че 
ще прекъснем с това. . .

— Земята иска ли ние нея да 
я работим, или пък тя нас ще 
*ги „работи’’, възразява друг. 
Трябва
рваме на нивите. Ако поглед
нем сега

рие
операцията обясняват значе- 
д‘“ето ** нуждата на Скопие от
ДОСУЮтт^

— Пишете

Елено. мидена, да неделя
ч дойде,

да ми драги у ягоде пойде... 
— е песен на бурелските моми.

М. Андоновможе
Цяла- „„ от мене хилядар-

■ка, пръв каза 70-гоаишният ов 
чар от Перос дядо Тодор Не
тях06 ЗНае’ че и ние мислим за

села

Наскоро строеж на мотел в Димитровград
операциите от своя страна ня
мат достатъчно сили за стопро 
центно изпълнение на сеитбе- 
ната програмач защото послед
ните Няколко неплодородни го 
дини и известни допуснати гре 
шки в производственото съдру 
жие бяха причина за известен 
отпор от страна на селскосто
панските производители, които 
тази година вече търсят навре 
ме сметка от кооперациите.

Най-добре планът за есенна 
та сеитба е изпълнила земедел 
ската кооперация в Поганово 
— с 78%.

— И азнара. Исщм иа1^а1!а°д0аАга 
внеса обади се един селянин ссг 
Тудовица. Само нека другарче
м°аг3а СкпЖИ' Че И ТУЛ^На по 

Скопие... Нашите суми 
не са големи .толкова можем
кигтСАКаг?^лЛа се знае; И ТУДО 
ВАНГтп ВЪЗОБНОВЯВАНЕТО НА СКОПИЕ' 1

Предприятие „Балкан“ от Бе 
лгРаА постигна договор със сг 
роителното предприятие , 1'рад 
ня'‘ в Димитровград за постро 
яване на мотела, който ще тря 
бва да се издигне край между 
Народния път в Димитровград 
над кръстопътя на улица ,.Мо 
Мчил Войвода“ и ..Борис Кид- 
рич“, 10 метра южно 
жяето на „Мъртвината“.

Мотелът ще има 
един етаж с 13 стаи.с 2 и 12 с е 

-динвкреват или всичко 45\крс 
вати. В приземието 
ра портнернгща, 
канцелария и малък салон при 
входа със санитарни 
заходи.

де построен и модерен паркинг.
Изграждането на мотела, кое 

то ще струва над 64.000.000 дн 
нара ще трябва да бъде завъР 
шено до месец юли 1964 годи
на.— Пишете

— Й аз
и мене... 

ще запиша... 
ти още ли се

председаващи-

И по своята вътрешност и 
пое външността си той ще пре 
дставлява една от най-модер
ните сгради в Социалиспгческа 
република Сръбия.

Стояне, 
лшц? — попита

След нея 
Смиловци, с 40% и 
в Димитровград — с 38%. 

Недостатъчните валежи

следват:
Нишава"мис_

в подно-ят.

- Са/ 
запишат останалите, 
пие 
Няма

да
ват още малко време за нава
ксване на изгубеното време, за 
щото още не може да се оре.

приземие и Станул НАЦКОВще 
. то Ско— е наше и,— 

да изостана.. .
за нас. . 4те се нами 

рецепция и М. А.И така „МЕХАНИК“ СТРОИ 
НОВИ ХААИ

един след друг __
всички записват. Всеки според 
възможностите: но. едно/ е ва 
жно ВС1ГЧКИ съществуват на 
Скопие — ч всички го помагат 
жоппе е наша обща грижа". 
Гудс/внца, Било. Верзар./, _ 
всички са за. Скопие.

Вече е

уреди и
Бележка

На етажа ще се намира аие 
кс-бар с модерен шанк и 12 
бар-маси, тераса, 
ца. Капацитетът на

ПРИЗОВКА'Тези дни започна строежът 
Па новите производствени по- 
мещеиия на предприятие „Ме 
ханик“ за монтирането на ма_ 
• шиите за патент-брави. Стро 
ителните работи ще извърши 
димитровградско строителна 
1. редприятне „Градня," с по 
мощ на работниците от „Меха 
иик“. които салш ше изведат 
някои рабсти — поставяне на 
прозорци, покрив и др.

За строителните работи на 
повито хали са предвидени 
18.000.000 динара инвестиции.

с продавни 
ресторан

та с терасата тце бъде 100 гос
ти. Недалеч от мотела ще бъ

Преди някой ден 
нът П. М.

и повечко тор да изка граждани- 
получава призовка 

да се ебади при съдията 
рушения. Обажда се при своя 
ръководител в

полунощ, но работлн 
вте моми в Било още не ля
гат. Есен е и работа има. Сега 
се приготовляяа зимнина. И 
Дарове. Седенкува се. Само 
сега селянките са по-други. Ня 
ма ония буйни и весели 
янки. Сега се събират 
ми и момичета.
стари жени и баби и приказ
ват за било и не било от ми
нало време.

Старите напичат гръб 
казаните и сръбват 
та“ ракия.

А от къщите надалеч

нтгго един нее хва за на
нал воловете да угари или пък 
да натори нивата. .. Е не иска 
земята така. . . тя иска работа, 
истина и дъжд като за инат не 
пална, но

п редприятИета 
взима еднодневен отпуск и тръ 
гва в1 насроченото време. Чак“ 
малко пред вратата, а след тс< 
ва бил приет от елчжащия..

— Вие сте П. М.?‘
— Да.аз съм П. М 
— Защо не сте ваксинирали 

детето си?
— Кое дете?

—Как кое дете? — малко с; 
повишен глас започва съдията|

В БОРОВСКО ПОЛЕ СЕ 
СЪЗДАВА КОМПЛЕКС ОТ 80 
ХЕКТАРАсед_и ние малко сме

само мо 
придружени от

се поотпуснали...
— Хубаво говориш Тези дни се 

.арондацията на 80-те
ама не

видиш ли дека все стари оста 
нахме, кой да работи.. .

привършава с 
хекара

Илощ ливади в Боровско поле. 
'които земеделската кооперация 
. Борово“ в село Барйе ще засее 
с еспарзета, френски люл и дру 
Ти фуражни треви, с които на 
5 пълно ще се разреши фураж 
ният проблем 
стадо на фермата, което ще на 
броява около 2.500 брави евце.

Доходите от фуражните тре 
ви са няколкократно по.вмео-

*** край 
от „нова- ПОХВАЛЕНИ■в огромното здание на учи- 

може би след 
напълно ще

литтттео. което 
Няколко години

— нима не знаете, че преди из 
вестно време е правено вакси
нираме на всички деца роде
ни. ..

— Какво ме интересува, аз не 
съм женен — го прекъсна ра
ботникът. . .

— Вие сте П. М.

се раз
нася песента на момите кон
то очакват неделя. Неделя е 
най-радостен ден за тях. В съ 
бога пристигат 
ми и мили момци. Затова 
Деля е радост за 
рела. И затова

. ,.едва чекам да неделя

Неотдавна строителите 
предприятие „Градня“. 
рабсЬят
на Скопие получиха похвала — 
признание 
щаб за възобновяването на Ск 
опие за усърдно залягане за въ 
ЗНеновяването на разрушено
то Скопие.

от
които 

на възобновяванетобъдещетоза
Строителите4 от „Град- 
ня“ поправиха 18 
квартири в Скопие

от града люби- 
не- Оперативнияот

селата в Бу 
песента:

— Да.. .
— Имате ли дете Сашко. .
— Не, казвам, нямам дете азАОйАО »;и. М. А.

.. ...................................................................................................................................................................................................мшппшСтроителите от димитровгра 
дскогго строително предприя
тие „Градня' които участву
ват във възобновяването на 
Скопие за 1 месец и половина 
поправиха напълно 18 кварти
ри. а тези дни ще извършат по 
правка на още 48 квартири и 
на продавницата на електрома 
териали „Юг“. /

Както е вече известно, дими

не съм женен.. .
По късно и служещия виж

да, че призовката е изпратена 
на лице със същото име, но на 
лруг адрес и то на работник, 
който не само че няма дете, но 
ощ.е не е оженен. Лицето, кое 
то не отвело детето на вакси 
нация живее на другия край 
на града. Значи отговорният 
служещ неотговорно е написал 
призовката и с това е създал 
повече работа и на себе си, и 
Па работника, който погеешно 
Ь повикан пред съдията за на, 
рушения-

МЛАДЕЖКА ХРОНИКА
ПРЕДИЗБОРНИ КОНФЕРЕН
ЦИИ В АКТИВИТЕ НА СЪЮ 
ЗА НА ЮГОСЛАВСКАТА 
МЛАДЕЖ

МЛАДЕЖИТЕ ОТ СЕЛО 
БОРОВО ДАВАТ НАРОДЕН 
ЗАЕМ ОТ 14.000 ДИНАРА

На неотдавна състоялото се 
.предизборно събрание на акти 
ва на Съюза на югославската 
младеж п село Борово 12 мла- 
Кежи и девойки записаха 14 000 
динара народен заем за Ско 
пие.

нчо отнешение. Редовно се съ 
Опрат на събпание, редовно пл 
аг.тат членските вноски н се от 
зовават на всяка акция.

През есента те ще проведат и 
гцс няколко благоустройстве
ни акции в селото си.

До 20 октомври в Димитров
градско ще бъдат проведени 
предизборни събрания в акти 
вите на Съюза на югославска 
та младеж. От началото на то 
ои месец до 10. X. в 15 активи 
са устроени предизборни кон
ференции на които главна тема 
■беше — организационно уреж
дане на младежките организа
ции. записване и внасяне на па 
ри за народен заем за постра
далото Скопие и приемане на 
нови членове.

На тези конференции се ра
зисква и за състава на новите 
'ръководства на активите на 
Съюза на младежта.

Тровградските строители работ 
ят в селище Вардар. Община 
Кисела вода.

Иван Стоянов

М. А. Младежите от село Борово 
с това се придружават към об 
щоюгославската акция па за
писване народен заем за СкО|- 
пие.Нова група строители 

за Скопие • * */
Група от 22 работници и май 

стори от димитровградското 
строително предприятие „Град 
Ня". замина на ТЗ октомври за 
Скопие. С това целокупният бр 
°й на строителите от ,.Градня1' 
® Скопие възлезе на 55 души.

МЛАДЕЖИТЕ ОТ СКЪРВЕ- 
НИЦА РАЗЧИСТВАТ 

ПЪТИЩАТА

Есеи е и попритихиалите по-" 
ски работи дават възможност 
да се обърне повече внимание 
На пътищата, чешмите и моето 
вете по селищата.

Младежката организация от 
Скръвеиица е между първите, 
които тръгнаха да поправят ха 
1сво1го е иужио. Неотдавна вси 
чки младежи начело с предсе
дателя на младежкия актив 
ПепгъР Ги ров проведоха една 
важна за селото акция — цели 
яТ път до Долна Невля очисти 
ха о)г камъни и поправиха каке 
вото трябва. За тази похвална

**«

ТЪРЖЕСТВЕНО ЩЕ СЕ 
1ЧЕСТВУВА ЗАВЪРШВАНЕТО 
НА АВТОМАГИСТРАЛАТА 
„БРАТСТО-ЕДИНСТВО“ В 
ДИМИТРОВГРАД

Ямиггровгрвх

САШО НА СТО МЕСТНО 
САМООБЛАГАНЕ

На 19 октомври тази година 
в Димитровград ще бъдат ус
троени тържества по случай за 
вършванета на автомагистра
лата „Братство-единство'’, в чи 
/Ьто изгра(жлане взеха участие 
над 400 младежи и девойки от 
територията на комуната, гол
ям брой от които е отличен с 
високи признания.

Организацията на това тър- тровград. 
екество е доверена на средно
школската младеж от гимназия 
4,Йосип Брои Тито'\

!* >У

Местното самооблагане в па 
Рк, което бе разписано през ми 
налата и таен година за пост
рояването на нови учебии по
мещения за основно училище 
* Димитровград е наплатеио 
само 50%. От запланираните 

•578.000 динара досега са нап- 
Лагге»'и само 3.688.423 динара-

проява всички от селото 
благодариха, защото пътят ги 
свързва с Долна Невля и Дими

им
Висок няма фабрики. Дори от, числените някога запаят 

Чийски работилници — ковашки, дървсЦелски, Абаджнйски 
и др. днес е останала само ковачницата на НАЦКО в Сла

вния да обслужва към петнайсет села; от Висока.
Младежкият актив също та 

ка действува и в организацио-
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Запис из съдаБ У Б А Н Пораловски две букиОсъденият на смърт избягал
Това беше през септември 

1942 година. В лагера донят за 
почна както и обикновено. Зна 
оше се кой ще оетане в карде“ 
ра или в обща стая, или кой 
ще бъде разстрелян. Наскоро! 
дойдоха четири камиона. Един 
от тях бе построен до самия в 
ход на затвора. Започна извнк 
(аане на имената). Германците 
четяха имената на ония. конта 
трябваше да пазстрелят. Като 
99 бе повикан Ратомир Благое- 
вич—Раца, машинбравар, арес- 
туван зарад активно участие в 
иародоосвободнтелното двнже- 
ние.

смърт да избяга. Бързо свали 
ремъка. Огаша платното, с ко
ето бе покрит камионът. Нап 
рави малък отвор на платното. 
С ръце късаше платното, раз
ширяваше отвора и само тихо

себо
си: ,,Ще изскоча от камиона“.

Наближаваха Бубап. Вече са 
виждаха картечници и група, 
германци как се разхождат. Ка' 
мионпте вдигаха прах. Раца ра. 
змнеляше как прахта ще му по 
могпе ако му се удаде да изб
яга. Отворът па платното бе
ше достатъчно голям, Благоев 
ич направи силен замах и со 
намери във въздуха. Удари на 
ръба на пътя, а наскоро след 
него от камиона изскочи ощо 
един боец.

Ратомир бягаше, тичаше без 
дъх. Германците видяха бежа
неца. когато се изгуби облакът 
от прахта. Започнаха да стре, 
лят с шмайсерн и пушки. Нап
разно. Раца нзбяга. Оня, който 
беше осъден и определен па см 
ърт не. се поколеба и когато 
беше до ломното място. Чрез 
определени връзки Раца се) 
скри в града, а след това уста 
нови връзка с Озренския пар 
тизански отряА.

давам другарите си не преда
вам- .

Неговите думи били по сил 
ни от пушките. Бързо било взе 
’то решение за разстрелване. 
Бил убит на Бубап през деиссм 
ври 1942 година. Преживелите 
другари си спомнят и разказ
ват: ,.Бсше здрав като камък, 
храбър и неустрашим“.

Член па щаба на Бабишкия 
партизанския отрад беше и До 
брила Стамболич. Изпълняваи 
ше дължността комисар на нар 
(гизанската чета и се изпъкна 
в редица борби против четни
ците и българите. В началото 
па март Добрила се опитва да 
се прехвърли в Ябланица. На
тъква се на засада и била пло 
йена при село Ракош на Сува 
планина.

Жандармите я измъчвали. 
Искали да каже истинското и 
ме, Тя отговорила: „Казвам са 
Радмиал Милкович“) Неприя
телят никога не узнал нейно
то истинско име.

Прехвърлили я в лагера на 
смърта на Червен кръст. Из
правили я пред стената и зап- 
лащвйли. ..Признай как се каз 
ваш или веднага ще те убием“. 
Тя не отговаряла. Германците 
стоеляли с пистолети покрай 
самата й глава. Напразно. Ня 
кой от провокаторите казал на 
неприятеля нейните функции 
в отряда. Измъчванията се уво 
личили.

През декември 1942 година со 
Опитала да избяга 
Не й се удало. СЪщия 
била разстреляна на Бубан „ка 
то Радмила Миркович1'.

Елисавета Андреевич — Ане
та била куриер на Ястребския 
отряА. Била пленена от четни 
ците. Поръчението, което нсск 
ла запалила. В специалната по 
лиция я разпитвали и искали 
от нея да каже кои са парти
зански сътрудници и ръково
дители на Партията. Анета не 
проговорила нито дума.

На 9 януари 1943 година Ане 
гга> бла откарана на Бубан къ- 
лето била разстреляна и умря
ла като народен гепой.

Д. Стаменкович

димил да прекарва дърва от 
тях

Осем планинци смирено ся- 
съдиятадат на мястото си и 

прави опит да помири скарани — Виждал съм. но...
(Виждал съм, но не зная дали 

точно от тях — е постоянен ре 
френ на всеки свидетел).

Третият свидеетл— СЮЙНЕ 
КОСТАДИНОВ — стар 67 годи 
ни, с жълти опушени мустаци, 
зеленикави очи и усмивка око

те:
— И вие само заради едиа 

кола дърва сте изминали толко 
ва пгьт. Нима не сте могли да 
намерите решение... Срамота е 
за съчки да се карате...

— Господин-съдийо, започва
Впро

пошепна па другаря ло

ло устните:
— Буката е наша ...
— Чия? — пита съдията.
— Наша казах, знаете нещи 

чко сме род с подсъдимия . ..

ищецът, дървата са мои. 
чем намират се в ливадата...

— Не — скача подсъдимия,— 
едната (потолямата) бука е 
я. а по-малката е моя...

Остър звън на звънчето пре 
сича разправията.

Делото започва:
Подсъдимият ВАСИЛ ЗАРЕВ 

с обвинен, че е закарал една ко 
(дали само една?) клоне от 

падналата бука. --.V»
Ищецът АЛЕКСАНДЪР НАЙ 

ДЕНОВ да му се върнат дърва

. •

ТВО-

(Останалите свидетели се ус 
михват, сякаш искат да кажат 
— ето. виждате ли род са ...)

И свидетелите се редят един 
след друг. Чертаят пред съдия 
та мястото, разграничават във 
Еъздуха парцелите и горещо же 
лаят да покажат, че говорят ис 
тината ...
А времето крилато хвърчи. Ся 

каш бърза да им припомни, че 
време за губене... И то

Сто души сътрудници па На
движе-родоссвободнтслното 

ние. партизани. заложнмЦн бя
ха натоварени на 8 септември 
1942 година в камиони. Във бс“ 
ки камион по 20 души. В пос
ледния камион влезе Ратомир 
Благоевич. Камионите минаха 
през моста на Белградсата ма
хала. Близко до пнротската ра 
мпа камионите търгиаха на ля 
во. Изчезнаха всички заблуж
дения за транспортиране на жо 
лезоптъната гара. Беше ясно: 
пътят води към Бубан. В това 
полсЩение Ратомир Благоевич

ла

та
Първият свидетел РАДЕНКО 

ТАСКОВ с остър изрязан про
фил, дълга неподстригана коса 
и щръкнали мустаци — „Всъщ 
пост не зная чии са дървата. 
Зная само толкова, че буката бе 
повалена на пътя от една сприя. 
По-късно виждах, че дървата 
са кастрени, но...” н„(>
Вторият свидетел — сюяпчщ 
АНДОНОВ — почти младеж, 
пъргав: ,.Аз кося ливадата на 
кумете—Санде. Буките са него 
ви ...

няма
за една кола клоне, конто на 

(„Ранмин преслоп“)мястото 
струват 750 динара.

Осем свидетели за 750 дина
ра. И един подсъдия и един и- 
щец. Къде е сметката...

Но .. .
Да. стойността „не е важна . 

Съществена е „правдата” ...
Един от свидетелите подхвър

взе решение вътре в камиона 
да започне борба на живот н

ли:
— Море по-арно криво спора 

отколкото права при-„Главата давам другарите 

си не Предавам“
—Добре — прекъсва го съди 
_ а виждали ли сте подсъ

зумение. 
съда, което ще рече — по-добре 
беше ако бяха се нагодили. - -

Съдията пресича „доказвани-

— Трябва да се излезе на мя
стото. И да се види. Така наиз 
уст присъда не се донася ...

И няколко десетки километ- 
няколко дневни за

ята
• • • от лагера, 

месец Предизборните младежки 
събрания в закъснениеНа Бубан са разстреляни мно

го хиляди наши хора. Тук те 
са загивали като борци за сво 
бодата. Дълъг е списъкът на 
всички лица разстреляни на Бу 
бан. Времето никсЛ'а не ще мо 
же да открие всички незнайни 
борци убити на Бубан. За ня
кои знаем как са се борили на 
Бубан или в затвора.

В дните на неприятелска о- 
фанзива бил пленен боецът от 
Озренския партизански отряА 
Салич Сандо. Той бил на 18-го 
дишна възраст. Роден от село 
Каменица и на Каменички вио 
положил партизанска - клетва-

Докарали го в Ниш. В затво
ра на специалната полнция ли 
чно го разпитвал Мирко Жи 
ванович. Цинично го запитал: 
„С кого, си поддържал връзки 
и носил поръчения? с местния 
околийския или краевия коми 
тет." Санда Мълчал. Живанов- 
ич го ударил. От удара от ли-

цето му е струяла кръв н няко 
лко зъба били му избити. Са
ндо мълчал. Нито една дума 
не казал за отряда или за хо
рата. които помагали на парти
занския отряА.

Прехвърлили го в затвора- 
Там продължили да го бият. 
Приложили нови форми на из
мъчвания — дни наред не му 
давали вода. Повиквали го) в 
канцеларията. „Признай Сан
до какво си работил в отряда, 
и ще бъдеш пуснат“ — гово
рили му агентите от специал
ната полиция. Той и по-ната
тък мълчал. Пак го върнали 
в килията. Там малко се посъв 
зел. Имал сили да се изкачи 
ло прозореца. Хванал се с Ръ 
1де за решетките и в двора вид 
ял много затвсУрници и жан
дарми. За да окуражи хората н 
нападне неприятеля, Санда из 
викал от прозореца: Главата

1
На неотдавна състоялото се 

съвещание на Секретариата на 
ОК СЮМ в Босилеград покрай 
въпроса за разписания

заем и участието на младе

ра път, и 
служащите от съда, и няколко- 
души пак губят по един ден, 
а равносметката всичко за 750 
динара!!

Кое спира тези планински мъ 
же, с увиснали мустаци и искре 
ни погледи, с широка усмивка 
и виновен изглед да подадатръ 
це един на друг?

Делото се отлага за . .. (след
ва дата) на мястото ...

— Хъм, точно на Пейчин ден.
казва един:

наро
ден
жите в него, особено място зае 
провеждането на предизборни! 
те и изберни събрания в младе

ееккпте активи.
Беше изтъкнато, че членове

те на Секретариата, които са 
били задължени да организи
рат предизборни събрания в съ 
шествуващите младежки ахти 
ви. не са се справили с поставе тогава ни е слава — 

од свидетелите.
__ Какво от това — рязко пре

щом като не
мата задача.

Понеже провеждането на 
тия събрания е в закъснение 
се прие заключение в най-къс 
срок да 6-ьДат проведени. На 
съвещанието бе изготвен план 
за действие.

сича съдията 
искате да се измирите . . - 

изчезна гбодрият.В залата 
свеж и здрав планински смях—

Ст. НИКОЛОВСт. Н.

Техният план беше да бият пно четническия ляв фланг, ра 
врага отделно, един по един. За зби ги и ги накара в бягств . 
това Втора и Четвърта брнга- -И. Втора бригада атакува центъ 
да на 17 март вечерта напад- ра), където беше и щабът н 
наха предните отреди на четни Кесерович. Целият четнически 
ческите сили в село Арбанаш- -фронт е разбит, Кесерович със 
ка и им нанесоха )поражение. своя щаб бяга и забравя свои 
като убиха 60. а заробиха 30 те фамозни топове, до които 
четници. На сутрешния ден в партизаните бързо стигат. Тоз 
планина Видоевица., Четвърта Ден загинаха 25 и бяха ранени 

През 1944 година още през ме Та. Четвърта, Пета и Шеста тнически корпуси. Значи, един <зр11Гада се среещна в мъгла 60 партизани. Четническите за
сец януари, в резултат на пое- бригада. Първи и Втори южна пълен кръг от периферията па с четническия разузнавателен губи не можеха Да се изброят,
тоянното нарастване на парти моравски отряА и новоформи който едновременно е трябвало рквод и ^ разби така. че на Дълго след това ги намираха
занските единияи, бяха образу раните Расински, Ястребски. да атакуват всички техни си Полесражението останаха 35 не П потриваха селяните. В тази
вани Отне две южноморавехи Тимошхи и Нишавски (Свърли ли. приятелски войници. Предизви борба ,атакувайки с първия РеА
бригади — Трета и Четвърта, шки) отреди. През месец март По време на започване на та кан и сърдит, предполагайки на стрелците на виса над село ; 
По заповед на Главния щаб за в Пуста река се създава и Опе зи офензива в Пуста река се при хова че разполага с доста 'Ръгае, където четниците Аъл
Сърбия на 14 януари бе обра ративен щаб на южноморавс- намират: Втора. Четвърта. Че пгъчно Сили. сЪщият ден Кесе и упорито се бранеха заги
вувана от бойните на Ястребс- ката. зона. който оттогава ко)- та и Седма бригади и Първи р0вич атакува по целия фронт, на и вторият комендант на вто
Хи и Расински отряА в Село Ве мандува от един център осво- южиоморавскн партизански от два дни и две НОцтИ ВОдиха у- ра бригада Страхиня Ерако-
лика Плана Трета южноморав- бодителната вйна в спомената рял с три батальона. 1ъй като порити и кървави боеве на дъл вич.
ска бригада. Тази бригада бе та. територия. За комендант на най-голямата опасност идваше жина от десетина километра.
съставена- от около 350 бойни Оперативния щаб е бил назна от север, от около 6.000 четни девИя партизански фланг защи ят щаб в Пуста река бе влезъл
въоръжени с пушки. 8 леки и чен Ристо Антунович, а за по ни концентрирани под комай- щаваше Седма бригада, в цен във връзка с някои офицери

■2 тежки къртечници. На тъР литически комисар Драголюб данта на Кесерович Оператив- Търа на разположението беше от първи батальон на 123 бт>л
жеството присъствуваха над Петрович. няя щаб изпрати срещу тях втора ана десния фланг — чет гаркси полк който извършва-
пет хиляди мъже и жени, меж Врагът ебаче не спеше. Чув Втара. Четвърта и Седма ори- вчрта. в решителната битка 1116 гарнизона служба в Деба
ду ксито много младежи. ствувайки се блокиран и угро гада. а Пета бригада и отря- която стана на 19 март. четни 'не. Това бяха доктор ИгнатН

Два. Д1Ш по_късно. на 16 яну зен на чувствителната артерия. Лът заемат позиции към Лее- ческият десен фланг при село ев и поручникът Русев. Беше
ери 1944 година в село Ображ ■ на, линията през Южна Мора! ковец и Лебане, осигурявайки Джуревац отначало поТтисна Уговорено този батальон да мй
да бе образувана Четвърта юж ва край която са съсредоточе се по този начин от ненадейно седМа бригада. На този фланг не на страната на партизаните
номоравска бригада съставена ни силни партизански едш-га- нападение на четниците от ти- зарад една лека картечница, ко На 17 май българският" 6Й>-
от бойци на I южноморавски ци. Затова създава нов и най- ла- ято четниците искаха да пленят тальон тръгна от Лебане къМ
Партизански отряд. За комен- голям дотогава план за офан- Кесерович дълго и обстойно от ръцете на загинал партизан ппозициите при- Царици къ-де- '
дант бе назначен РаТомир Анд зива. С идването на пролетта се подготвяше планинския край на поляна загинаха 13 бойци т° ти пресрещна четвърта сръ
рич. а за поАиткомесар Влади- в Пуста река подготвя голяма от Копаоник покрай границата но картечницата не падна в че бска, (пе.рано втора' южяомо
мио Груич. офанзива, в създаването и про до Косаница, държеше речи и тнически ръДе. Трети батальон равска) бригада на която ба

Така до 16 януари 1944 годи виждането на която ще участ Ье показваше с няколко оръ- На Втора бригада държеше на Тгальоиът се предаде с цялото
на от планина Куковица до вуват всички стари партньори. дия които мъкнеше със себе Тови фланг най-тежката пози- Ьиг въоръжение В този батал 
(Южна Морава и Западна Мора Кесерович има задача да обе Си. обещавайки да напой ,коня ция. от която не отстъпи..Кър ьон бяха около 230 войници И
ва и.до Космет действуваха три дини и организира всички чет си на Пуста река и подобно. Ваво и упорито се би и седма офицери От тези хора най'на
южноморавски бригади и отое Нически сили от Копаоник до Действително той успя да съ- бригада. Скоро на този фланг пРед бе формиран" български
Ки (Първи южноморавски, Ра Куковица и! през Топлица и бере големи сили и да ги пост партизаните минаха в контра- партизански батальон а по-къс
сински и Ястребачки). , Косанипа да нападне Пуста ре рои на входа на Пуста река атака, срещнаха, се ,с четници но. и.бригада Георги Димят.

През месец март 1944 година ка. и им нанесоха поражение Към билот0 между селата СтаГ ти гърди в гърди разбиха ги и ров“, която до "капитулирам®'
. партизанските сили в Южна тоъгнат:германците, и белогвар товец и Джуревац. Така подгот га гонеха пред себе си То на България действуваше ®

Сърбия наброяват няколко хи лейският корпус, от Лесковец Рен, Кесерович чакаше насро- к . бягство а тт Състава на 22 т. е 24 сърбека
Ляди бойии По това време На и Лебане — българи а от Сув“ Чения Ден за общо наадение. ^ско °ягстВо. При вечер и' Че дЩшсии. 
терена действуват Втора, Тре планина и Окръглица други че Партизаните обаче не чакаха, твърта бригада нападна ^неза • ; . (Следва)

ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ ЮЖНОМОРАВСКИ БРИГАДИ

създаването на първите
ЮЖНОМОРАВСКИ БРИГАДИ5

През месец май Оперативни



ЗРАТСТВО 7

ИЗ БОСИЛЕГР АДСКИТЕ 
СРЕДНИ УЧИЛИЩА НУЖДА ОТ 

КУ ЛТУРНО- ЗАБАВЕН ЖИВОТ
движи дейността на клубовете 
и секциите, да се пристъпи 
към системно подготвяне на ш-г 
еси, редовно да се устройват 
танцови, да се оформят фери 
ални, излетнически дружини, 
хор да се създаде ученически 
сатиричен стенвестник, който 
ще бичува недостатъците сред 
самите ученици а не и млади
те да потънат в провинциални 
те и еснафски одумвания-..

Ко предварително трябва да 
се раздвижи дейността на уче
нически младежки комитет, ко 
йто тази година все още лута 
и не може да намери правото 
си място. Тук ще отчетем и 
това. че Общинският кемитег 
не оказва нужната помощ, а у 
чениците пък я не търсят.

Нека надделеем схващането, 
за ученика е само книгата

Повече от един месец изми
на от започването на учебната) 
година. Относително дълъг пе 
риод в живота- на учениците.
Период който! може свободно 
да се отчете с пълна пасивно^ 
ст. Изговорът, учениците се.
Представиха е една пиеска не 
отменя заключението за тяхно 
то) бездействие. Наистина два 
-три пъти устроиха танцови, 
забави, но...

Няма да се спираме върху 
това, че тия танцови забави са 
при ..закрити врата“ което ще 
рече, че градската младеж и 
младежите от предприятията о 
стават и без това развлечение.
Ще отбележим само. че тяхно 
то отделяне от останалата мл 
адеж не е така „безболно”. 
ще повече, че се полагат всее 
трани усилия от страна -на об-' че 
'.чтествено-политическите орга 
низации за прсгУьлбочаване от 
ношенията между градска, сел 
ска и трудова младеж, да ги 
сближат и упознаят по-близко.

Но това е отделен въпрсс, ко 
йто сега ще оставим настрана.
| Много по-интересен и по-зна 
чителен е въпросът за култур1 У У 
но забавния живот вътре в у- 
чилището. Може ли да се за до 
волим с няколко танцови кои 
то и без това редовно не се ус; 
тройват. слабо представяне о 
неотбрани и разгледани гагееки.
И само ли, танцовата забава 
-.представлява културно, .забав^
*пя живот.
. Тия въпроси поставяме на 
преден план. защото сме поето 
Пнни свидетели как отделни гр 
еокдани, политически дейци, до 
ри и самите преподаватели (!) 
се изказват отрицателно за въз 
питаниците си изтъкват, че дне 
шиите генераш-ги са по-слаби 
от миналите. Не е едно такова. 
изказване обосновано върху 
„недоразумение'1 между _тях и; 
младежта.

Младежта търси развлече
ние. И когато не намира начин 
измисля ги. А тия ,,развлече
ния'' не съответствуват на ут 
върдените етически правила в 
живопга.

Разбира се, културно—забав
ният живот в училището сега 
се намира в задънена улица.
Но това е привидиост, защото 
изход съществува.. Да се раз- ) дата между бащата и сина.

и от книгата не трябва друго 
да знае.. С разнообразен и бо
гат културно-забавен живот са 
мо ще продълбочим интереса 
им към книгата, ще разбием 
и проясним сивотата на учени 
ческите дни, каквито са сега.

Н01 освен поменатите младе 
жки ръководства на помощ тр 
ябва да се притекат и препода 
вателите, които засега не . пред 
приемат нищо. Истина, младе 
жите имат самостоятелна ор
ганизация, свои ръководства, 
самоуправнтелшг тела но това 
никак не изключва странична 
'помс)щ. Напротгпз. странична^ 
та помощ ще бъде добре дош
ла ако се надстроява умело над 
опера, което учениците сами 
предприемат.с~

Ст. Н.

Първо иредешавяне иред зрителите в Босилеград

СЛЪНЦЕТО 

НЕ ГИ ОЗАРИ“
ОТ С. ЙОСИФОВ

Неотдавна учениците от боси 
леградските средни училища за 
пръв път в тая учебна година 
се представиха пред босилеград 
ските зрители с драмата „Слън 
цето не ги озари’’.

Представянето на учениците 
може да се разглежда от две 
страни). Първо, представяне с 
драма, която е написана от уче 
ник постановка и изпълнение 
извършени от ученици, без ст 
раннчна помощ.

.Драмата” ,.Слъпцего Це ги 
озари” открива момент от наше 
то героично минало за освобо
ждение.

И трите действия се случват 
в къщата на полицейския на
чалник. Милан (тълкуван от С. 
Йосифов) в моментно малоду
шие признава на майка си, ' че 
съдействува със скоевците, а 
веднага след това, че е кому
нист (!?). УЗавързката (започва 
от оня момент, когато бащата на 
Мпрко и Йелица (съученици на 
Милан)
прехвърли материал." За това у- 
знава полицейският началник 
(чийто образ тълкува Н. Наков) 
и в момента, когато Милан тряб 
в а да окаже помощ бива заета 
вен от баща си да не излиза. 
По-късно узнаваме, че Мирко и 
Никола са загинали.

Тук е и преломният момент. 
Милан избятва в гората. Но не 
за дълго., защото бива повър-. 
нат в града да извърши акция. 
За това е осведомен полицей
ският началник, който вместо да 
организира преследване и зала 
вяне на Скоевците. предпочита 
да побегне (?). В момента се яв
ява Милан, който, по погрешка 
убива майка си(!). А бащата все 
още не измъква револвера си. 
Милан ридае и след плача му 
изниква отнякъде и Йовица. 
Милан застрелва баща си. Три 
умфът е кратък, защото биват 
обсадени. В престрелката Йо_- 
вица пада убит. Милан останал 
без крушуми решава на самоу 
бййство. Влиза само един поли 
цай. който веднага трябва да 
се предаде на партизаните, кой 
то без престрелка навлизат в 
стаята (коет0 ще рече. че навън 
нс е имало полицаи). В тоя миг 
с писък се спуска и Йелица, ко 
ято прегърща Милан и плаче...

Това предаване на съдържа
нието на драмата има за цел да 
запознае читателя с изобилие
то на наивности, конто не довер 
яват зрителя, не действуват про 
чувствено -и затрогващо-. Напро 
тив — най-трагичните моменти 
прозвучават смешно. С едиа ду 
ма изпадна гграги-комиксЕщело- 
драма. която все па все продъл 
жава 40 минути.

150 години от
Никола, трябва да

СРЪБСКИ ВЕСТНИКПЪРВИЯ
бойци, както и литературни 
творби на сръбски теми.

Този вестник спрял да излиза 
1822 година, заради недостиг 
на материални средства. По вре 
ме на спирането имало 350 а- 
бенати. Вестникът обаче изиг
рал значителна роля за разви
тието на сръбската култура и 
научна мисъл, по време, кога
то Сърбия Се събуждаше от ро 
бския сън. Този опит на Дави 
дович бе дал подтик за органи 
зиране на редица други сръб
ски вестници, между които 
най-напред на „Сръбске нови- 
не”.

Т~ До 1 август 1813 година, кога
то двама млади студенти — 
'Димит.рие Давидович и Дими- 
трие ^Фрушич, издали първия 
брой на „Сръбски вестник от 
царствуващия град Виена’’, на 
територията на днешна -Юго
славия не е имало вестник на 
народен език. По това време и- 
мало вестници в Хърватско и 
Босна и Херцеговина, обаче те 
били издавани на немски език.

Това е бил първият вестник 
на,.разбираем от всеки сърбин 
език’’. Едно време, почти цяла 
година, вестника е редактирал 
творецът на сръбския език: 
Вук Караджич.

Отначало вестникът допирал 
само до онези сърби, които жи 
веели във Виена, но при все 
това той -е бил ..първият прозо 
рец към света1’ на угнетения 
сръбски народ.

След двегодишно излизан© 
при което се помествали глав
но преведени от австрийските 
вестници новини и др. дописки 
вестникът започва да помества 
новини за боевете в Оьрбия И 
списъци на ранени и загинали

Бащата е полицейски следо
вател. За особената си жесто
кост? проявена към комунисти
те бива унапреден. Синът (Ми 
план), ученик и скоевец се коле 
бае между зова на борбата и 
майчиния глас. А майката в то 
ва семейство се намира на сре

ФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА ДА 

НАМЕРИ МЯСТО В 

СЕДЕМГОДИШНИЯ ПЛАН
Ал. Попович

шния план на комуната. Изтък 
ва се, че в повечето от пред
приятията и стопанските орга
низации в комуната могат да 
съществуват различни спортни 
отбори, които биха могли да се

Проблемите на физическата 
култура и спорта в Димитров
градско доскоро се считаха за 
второстепенни. От миналата го
дина обаче — на тях започна да 
се гледа сериозно. Общинската

НОВА ИЗЛОЖБА НА АКВАРЕЛИ НА
СВ0Б0ДАН СОТИРОВ

Но макар и сравнително иеус 
пешеи. опитът говори, че сили 
и талант съществуват. В изпъл 
неиието иа ролите се показва, 
голямо майсторство. Някои от 
тях излизат от рамкие иа лю- 
битслството Н. Наков (полицей 

началник)’ Й. Йоиева

ственоста на ефектите кого че 
са дадени на един дъх—треп
тят и светят, преливат се и 
трансформират, създават нас
троение в самата своя пиктура 
лност, със своята оптическа и- 
м агинативна заситеност...

Дали Сотиров е стигнал до та 
ва чрез техниката на водните 
бон или съдържанието на та
ка виден свят, като своя адек
ватна интерпретация, е изиск
вало такава техника — е все е- 
дно. Защф-о поезнята и поръ
чението на тези картини, колко 
то и да е в рамките под ст-ькло 
то и фиксирано) на хартията, 
се пробива и допира до наше 
то съзнание като нещо друго, 
много по сложено и - по-пъл
но...'1

От тази пета поред изложба 
е издаден каталог, в който е ла 
лена бележка за автора Свобо 
дан СоДипов, от бележития ху 
дожник Зоран Петропнч.

На 11 октомпри т. г. в худо
жествената галерия Иа УЛУС 
1е открита нова изложба на ак 
варели на нашия художник 
Свободаи Сотиров.

__ Изложбата ще бъде открита 
"до 20 октомври.

При откриване иа изложба
та говори Д. Стоянович-СИП, 
който) между другото каза:

„За техника, за самото въ
плъщение на създадените кар( 
тини, е полезно да се каже не 
само че акварелът у нас е твъ 
рде рядак и че на изложбите 
рядко го срещаме, но и това. 
че тези акварели са направе
ни майсторски. Сотиров ни и-' 
зобразява същинско богатство 
о\т изяшност и варианти и спе 
челва много очи с чародейно- 
ста на боите, разтворени пъ» 
вода. Прозрачните петна, бис
тротата на тоновете и непосред

СКИЯт
(майката) С. Йосифов (Милан), 
И. Георгиева (Йелица) и др.

Напоследък да потвърдим, че 
нуждата от създаване на само 
ден театър все повече става о- 
чебиеща. Тоя случай на самои- 
нициативност та учениците у- 
бедително показа това.

Спортът още не е достигнал нужната висота

^УПщшга ..намери” средства и 
начиц за помагане на физичес
„та култура в комуната. Спо вече

състезават помежду ои или а 
отбори от предприятия и кол ек 
тиви от съседните градове. О- 
авен това, налага се още по-гол- 
ямо омасовяване на спортното 
дружество ,)Асен Балкански”) 

което засега е единственият но
сител на спортния живот в гра 
да. При СОФКА е назначена 
комисия, която да изработи план 
за физическо развитие в кому
ната в течение на следващите 

I 7 години.

За съжаление, обаче, и тоя 
път трябва да отбележим неиза 
интересоваиостта на преподава
телите. които освеи че са препу 
спали учениците на -самодей 
иост, не проявиха иикакгьв инте 
рее за тяхната дейност. На пред 
ставлението бе само един пре
подавател. А те са опия. които 
трябва да раздвижат, помогнат, 
насърчат и посочат правилния 

Ст. Николов

ангажиране на обществе- 
*о-политическит)е организацйи, 

®К)циално на синдикалните ор 
.“Низации, бяха събрани значи 

л^агериални средствф а 
оито започна строежа на спорт 
^ център в града.
Тези дни в иДмитровградско 

г- разисква за мястото на фи
зическата култура в седмо(*оди ггьт.



Писмо от Звонци

Поражение на Партизан и преждевреме
нен край на мача ОФК Белград-Войводина

Седмияш кръг на Първа съюзна футболна дивизия
ЛОВДЖИИТЕ СА ГОТОВИ 

ЗА ДЕЙСТВИЕ
Усилено се правят най-слож 

пи планс!ое. Недостига само ге
ографски. карта. Рапиците са 
Пълни с най-хубави национал 
Ни питиета и мезета. Утре за
почва лов. Ще минем ей над 
баира, па надолу до Тасина 
поята, па надолу, надолу та... 
р банята. Е тук са зайците, а 
има и две три хубави сбрвитьор 
ки. А бе това е лов. Майтап 
е. не е ли. ама те се подготвят 
като за северния полюс. Куче
тата са готови геиай-лобре чув 
бтвуват миризмата на банята. 
На всички хо-ра в селото е съ 
общеио с червени букви да си 
пазят добитъка, затпото лова 
започва. Едиа комисия вече ра 
боти и пралзи планове да се пов 
дигне паметник на едно теле. 
което геройски“ загина по 
време на миналогодишния ло 
вей сезон. Аз предполагам: вси 
чко живо, което е вън, ще спи 
спокойно сладък сън, защото 
мръдне ли. може да бъде на
пълнено със сачми. Зайците 
вече се прощават ог своите 
близки и роднини. От няколко 
дни те на с-ьп виждат гърне и 
..задушено'“ и този сън не е на 
добро. Те предприеха всички 
мерки да защищят живота си. 
Нужно е, изтъкна един стар за 
ек, да се пазим и от тояги. за 
щото след ловеца върви негов 
колега без пушка, та замине ли 
ловеца, той ни ликвидира с 
тояга. За случай да не се хва
не нищо, един ловец от Ясенов 
дел еще от май месецг отгле
жда едно диво зайче. Според 
плана този заек ще мине през 
две фази. Първа фаза: ще го 
пуснат в една поята и тук ща 
го убият по ловджийски. ВтоС 
ра фаза: с . тежко’“ хванатия 
заяк ще се фотографират всич 
ки ловджии .Още сега е пред 
Видено този ловец в доклада за 
миналогодишната работа да се 
провъзгласи за най-добър член

на дружеството.
В деня на откриването един 

от ловоджиите ще прочете лов 
джийския закон. Понеже у нас 
демократията е голяма, тукащ 

лсоджии са допълнили 
закона с някол:ко 
точки, като например;

Член 1. Не вдигай оръжие, 
когато мръдне клонче, можещ 
да убиеш човек.

Член 2. Който убие два зае
ка е длъжен един да даде на 
най-близкия До него неща
стен ловец.

Член 3. Който Пръв убие за 
ек, черпи в банята.

Предварително са изнесени и 
редица популярни беседи като: 
..Кучето не всякога е вълк'“ — 
„Разлика между кокошка и я- 
ребица’“ и ти.

В селската кръчма е изнесе
на беседа на тема: ..Не пий ни 
то капка пред лов”. Кс*гато е_ 
лин от присъствуващите попи 
тал. защо не смее да пие, полу 
чил медицинско пояснение: А- 
ко изпиеш две люти. ше ви
диш два заека, ака изпиеш по 
вече. ще видиш цяла колона- 
За всеки случай Земеделската 
кооперация ще изкупува било. 
телешки, било овчи кожи й ще 
заплаща богато.

I В седмня кръг са постигна
ти следните резултати: Желез
ничар—Партизан 2:1 (0:1), Трк 
Ншевка—Вардар 3:2 (1:2) Ди- 
Йамо—Хайдук 3:0 (2:0), Вележ 
!—Цървена звезда 0:0,
.Сад—Рнйека 0:0, Сараево—Рад- 
шпиш 2:1 “ (1:0) и ОФК Белград 
; Войводнна 1:0 прекъснато).
’ Най-го1ляма изненада на кр'* 
та е поражението на миналото 
Хкшния първенец — белградс
кия Партизан. Партизан пред 
своя публика загуби две точки 
Я» срещата със сараевскн Желе 
Ьничар. Но победата е съвсем 
заслужена. Железн1тчар игргд 
Далеч по-енгурно. докато игра 
Чпите на Партизан не можаха 
да покажат онова което знаят. 
След тази срепта техните изг
леди за извоюване на първенс 
•гвото са далечп о-малко. защо 
“го Червена звезда ги изпревар 
Ьа след този кръг с четири точ 
4си. Голове постинаха Галпч в 
,14 минута за Партизан, а Же
лезничар Гашич в 47 и Сманло 
Звич в 90 минута.
, Играчите на Вардар, както 
И играчите на Партизан, разо 
"Чароваха своята публика. Тро 
гпневка беше по-добър отбор 
Ьъв всяко отношение, 
хрито и ннто за 
Предаваше. Затова тя заслужа 
хо победи с 3:2. ГсДове постиг
наха за Трешневка Щанфел в 
37 и 75 минута и Вучков в 81 
а за Вардар Лакич в 13 и Шу- 
линчевски в 31

Срещата между ОФК Белг
рад и Войводнна бе прекъсна
та преди регулярното време. 
Играта бе прекъсната когато в 
78 минута съдията Фрашкопнч 
от Загреб досъди дуспа в пол
за на Белград, която бе реали
зирана. Спорел изявлението на 
Франковнч играчът на Войво 
дима Такач го ударил 
прекъснал мача. 
дума за резултата и инцидента 
ще има днсциплинският съл.

След седмня кръг води Дър

вена Звезда с 11 точки, на вто 
ро място е Динамо с 10 а на 
трето четвърто и пето място 
с по 8 точки се намират: ОФК 
Белград, Сараево и Трешневка.

Идната седмица се срещат 
Рнйека—Войводнна, Железни
чар—Белград. Хайдук—Лапти- 
зап, Треппювка—Динамо, ЦъР 
вена звезда —Вардар, Раднич- 
ки—Вележ, Нови сал—Сараево.

А. Попович

пите
общинскиПовя

ли
и зтопа 

Окончателна

ю

ФУТБОЛ Победа в груба
и неинтересна игра

»Л. Балканския—»Полеш« (Пирош) 3:2 (2:2)
е 1 7 ' ,“ - • • - —

игра ст- 
момент не се

Момчило АНДРЕЕВИЧ

минута.
Срещата в Загреб между Дн 

Хамо, който моментално се на. 
'мира на второ място и ХайАук 
Последния от таблицата следо 
ха около 40 хиляди зрители,. Но 
Псе пак Динамо не успя да из 
Ползува случая Аа победи с о_ 
ще по-голям резултат и по то
зи начин да се реваншира за 
По—раншното поражение схг 
6:0. Голове за Динамо дадоха 
Замбата в 30 и 56 и Перушич 
Н 39 минута >

Вележ пред своя публика "е 
^спя да реализира надмощие 
то и над Червена звезда и из 
■воюва само раван резултат.
: В Нови Сад се срещнаха от 
■борите на Нови Сад и Рийека. 
И тук срещата завърши без га 
Лове и тейза е напълно реален 
фезултат. Нови Сад имаше ле 
5со надмощие през цялото вре
ме на мача, обаче неговите на
падатели не бяха ефикасни.

Раднички от Ниш в това пър 
венство Нямаше щастие. И в не 
Леля доживяха поражение в 
'Сараево. Голове постигнаха за1 
Сараево Ферхатович в 31 и 70 
Минута, а за Раднички Холцер 
В 61 минута.

I

Някогашният отбор на ,.А. Балкански”
В твърде слаба и неннтерес- 

на игра на 13 октомври отбо
рът на ,,Асен Балкански” успя 
да победи отбора на ..Полет” 
от Пирот с 3:2.

Трите гола за „Асен Балка 
нскн’“ даде разиграният Нико
ла Стефанов, а за гостите две 
тенки постигна Джунпч,

И двата отбора играха ,,не
чист” футбол и това беше при 
чината за постояните 
вии
ни играчи, а на два пъти и със 
съдията Апостолович от Пи
рот .който не води добре сро 
щата. Именно, той допусна о- 
ще в началото на груба игра .« 
по този начин изпусна полсркс! 
нието от ръцете си.

За миналото на Босилеградскоразпра- 
и обяснения между с/гдел

Легенди и действителност
Отълнаги човекът е проявя

вал особен интерес за литнало
то, правил е и прави безброй о 
пити да повдигне непроницае
мата завеса от десетилетия, ве
кове и узнае за живота, поми 
пъка бита на претците...

Минало
за нас обаче е непроницаема 
тъма. Аосега не е направен ни 
то един сериозен опит да се 
проследи това минало. Завеса
та е само приповдигната чрез 
откъслечните данни в книгата 
..Кюстендилско краище”.

Защо граАът се нарича Боси 
леград? Дали наистина иякога 
е съществувал войводата Брус? 
И а(ко е истина, кога? Какво е 
било селището през негово вре 
ме? Как е загинал той, къде И 
пр. и пр.

Данните са Съвсем скромни. 
'Искрицнте-нзкопки не се за 

пазват и съхоаирвят а култеп- 
ните паметници (черкви и ма 
настири) не се ппоччпят...

Посланието казващ че войво
дата Брчс бил измамен и пот-ч 
беи И по негово име селището 
било наоечеио Босилегоад.

Но дали е така? Не е ли той 
загинал ТТОИ поттттава-не на Въ 
стнието гтез 1689—1960 годи
на. Поез тисг голини Гвъз осно 
вя на ■птекч локтгмеити (Гь-ог; 
око и Софийско били захвана
ти ог- гол стмо въстание. Садиха 
лао-ага записал:

..Всггчки планини и полета на 
Румелия бидоха пресети 
през решето и към март не ос 
тана знак от неприятел и рая"-

Край село Бранковци днес съ 
ществува пещера, която спо
ред предание, била скривали
ще на известния Страхил вой
вода- Данните говорят, че тоя 
войвода от Пазарджишко с 200 
души избягал в Ниш, а сетне 
обсажда Кюстендил.

Но пещерата и до днес не е пр 
оучена, макар че очевидци каз 
ват, че пещерата била някога 
настанена. Това заключват 
входа, който е обработен, има 
стълби...

Изниква Въпрос: зашо не съ

бираме тоя материал, защо не 
записваме когатокагоИграчите на „Асен Балканс

ки” този път имаха малко по' 
вече щастие и победиха. Спо-

най-доб

легендите, 
някой по-стар ни ги разкаже. 
Ако натрупаме огрсГмен мате
риал и проследил! сетне с писа 
ните дани, ще дойдем до отно. 
сителната истина. Тук особено 
могат да се прояват учителите 
по селата, любопитни младежи

ред дадената игра 
ре би отговарял нерешен резул 
тат. защото гостите почти през 
двете полувремена имаха пик 
т-гягива и лека теренска надмо
ЩНОСТ.

Босилегрдскона

граждани и пр.
А вестник Братство” винаги 

ще се съгласи да отдели едно 
кътче за тия легенди. Защото 
хубавата легенда, записана та
ка, както се предава винаги а 
интересна и примамлива.

РЪЧНА ТОПКА

Мач, на койшо съдияша 

е йредмеш на Ьнимание
»А. Балкански« — »Железничар« (Ниш) - 16:11^(7:4)

по

• • • Ст. Н.

апарат момее за няколко секун 
ди да се намали до —50" или 
60° С. Този хладилник ще има 
приложение 
медицината и микробиолгията.

...в Сахара живеят 24 вида 
бозайници и то: два вида та
ралежи един вид дива мачка, 
четири вида антилопи и 17 ви 
да гризачи.

. . . най-голям подвижен мост 
й света се строи в Либек. Тряб 
ва да подмени досегашният. к0 
йто ве*че е неупоуребим, пора
ди все по-големите 
в тази част на река Траза. Гор 
ните части на моста ще бъдат 
55 метра над реката.

... Говори се, че в Ирландия 
няма змии и докоКкото се на 
мери пондкоя, сигурно е доне
сена. Изглежда, че съшото п° 
ложение е и в Хаваите, Ислая 
ДИя, Малта, Нова Зеландия й 
на другй острови в света.

Пасионираните любители 
фъчна топка в Димитровград 
ва 13 октомври тази година ня 
смаха щастие да видят зряла и 
Вълнуваща игра. През целото 
време на играта твърде необек 
тивният съдия на срещата Гаш 
нар Рикард постоянно греше
не, ту в полза на домашния 
ту в полза на гостуващия от_ 
■о°Р. Още в първите минути на 
играта то(й изпусна положение 
то из ръне и това беше 
Та причина за

на чна игра и среща с реновирао 
противник. Гостите успяха да 
се представят като отбор, кой 
то играе добре, те напълно те. 
хнически надиграха домашния 
отбор, който имаше няколко 
изпъкващи играчи докато оста 
налите играха изпод възможно 
стите си. ‘

Второто подувреме мина под 
знака на борба за точки. Гости 
те успяаваха с успешни контра 
атаки да намалят разликата, та 
ка че по едно време тя беше 
Гведена на три-четири темки. 
Благодарние на ефикасния Ва 
енлев и Гогов, победата беше 
Спасена.
( Точки за ,.А. Балкански“ от- 
белязаха: Василев 6. Гогов 3, А- 
лексов 3. Маринксв 1. Стаме
нов!, Гелев 1, Николов 1. дока 
то за отбора на ..Железнинао" 

точки постигнаха Жшжович 
3. Жнвковнч П 2. Манасиевпч 
й, Никодиевич 1. Маркович 1, 
Миличевич 1 и Кръстич 1.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕI
в електрониката.

... Според статистически дан
от около! 3 милиарда жите 

ли на Зем'ята, само 1,2 
да (40%). употребляват 
IIе нож и вилица, 900

ни
мили ар 
при яде 

милиона 
души употребяват пръчици, а 
останалите 900 милиона 
пърсти.

ялат сглавна 
неинтересната 

Ма моменти и груба игра, в коя 
То отборът на ,,А. Балкански” 
имаше известно преимущество- 
Така за първите седем минути 
*>т играта паднаха и първите 
ггочки, които най-често бяха 
Дело на Иван Василев.

Отборът на ,.А. Балкански” 
обаче не успя Да даде една от! 
ония игри които даваше по
брано, най-много може би и пос
рали необективно1го съдене. 
Много от играчите бяха леяри

- -. московският биологичес - 
ки институт неотдавна 
шил подготовки за пребиване 
иа един 10 000 метров петро
лен извор. Това ще е най-Дъл- 
бокото проникване в 
*ге резервоари на

е завър собшеНИЯ

петролни
земята.

•-. '“ гРУПа инженери от Ле
нинград са направили 
ник. колкото 
шиене и тежък 15 
ретината

хладил 
напръстник замирани а това е от значение,' 

рсобено в една такава динами грама. Вът_ 
на този

М. Ан температура


