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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ

Посещение на дрезидента Тито в Полша

ДВА ПРАЗНИКА
почне въоръжената борба против окупатора.
1ри дни по-късно, на 7 юли 1941 година бяха .из
стреляни .първите куршуми срещу врага в Бяла черква;
ьороата срещу фашисткия окупатор и неговите
съюзници в страната бе започнала. .,.
Четири години изминаха след това в ожесточени
сражения и славни победи над врага. След четири годиш
ни той беше разгромен. През тези дни на борбата навед"
наж прозвучаваха бойките и Аълбокоистинни слова на
върховния комендант на югославските бойни и генерален
секретар на Югославската комунистическа партия Дру
гарят Гито за борбата, за теглилата и искрите на бъдеНародът се вслушваше в думите му и изтрая, {Партизанските маси имат доверие в Партията>,
в нейното ръководство. Народните маси имат доверие
в Партията и* това доверие все повече раоте. Комунист
тите шр продължат своята работа за доброто на народа
— винаги с масите, винаги с народа),\ въпреки всички
жертви и трудности".
През втората година на воюването, на заседанието,
на АВНОЮ в Бихач, говорейки за високия морал на на
рода той каза:
Ние Имаме само оръжие, коейго придобихме с!
кръвта на нашите най-добри борци. Нашата страна е
разорена, нашйят народ понася страшни страдания и
мъки, гладен, гол и бос, изложен на четническия окупаторски, усташки зверски терОр. Но ние имаме едно —
непоколебимата твърдост и вяра на изстрадалия народ,
че победата ще е негова ... Погледнете опожарените се?
ла. Край тях, през зимата, под някоя кошара или под
ясно небе, в гората край огън, селяните и селянките не
роптаят против своята съдба. Напротив, казват: „Мили
братл$ борете се, а ние ще дадем последния си залък>'
зЬ. да, победите общия неприятел. Това е морал, какъвтр
рядко и трудно може да се намери т,Ова е гордост на
югославските народи." Зарад този морал и ожесточени
борби против фашизма Югославия си извоюва славата
в света. И не само това — този морал и упоритост не
секна след разгрома на врага. Нова социалистическа'
Югославия, братска общност на югославските народи и
народностите изникна върху пепелищата, които бе нап
равил врагът, и се издигна на ръиете на собствения си
народ до днешните висини.
Днешните два празника посрещаме с прекрасни:
резултати във всички области на живота, с усилени под
готовки за Осмия конгрес на Партията — която поде
борбата против окупатора, за създаването на нова Югос
лавия и бе винаги водителка на народите ни в борбата за
социализъм и щастлив, жвот.

шием НАРОД УСТРОИ ВЪОДУШЕВЕНО
МЕШАНЕ НА ПРЕЗИДЕНТА МО
По покана на първия секре
тар на ПОРП Владислав Гомулка и председателя на Дър
жавния съвет на Народна ре
публика Полша Александър
За^адски*, Президентът
на
СФРЮ и) генерален секретар
на СЮК Йосип Броз Тито
пристигна на 25 юни със съ_
пругата си и придружаващи
го официални лица на едно
седмично официално посеще
ние в ПолшаВ столицата на Полша Вар
шава на президента Тито бе
устроено приятелско и велиг
чествено посрещане- На аеро
гара Окиенче Президентът Ти
то бе посрещнат от Владислав
Гомулка, Алксандър Завад
ени, Циранкиезич и други
най-високи държавни и пар
тийни ръководители на Пол
ша.
По време на посрещането,
обръщайки се към Президен
та Тито и високи/ге гости, Вла
дислав Гомулка подчерта, че
покрай традиционните връзки
между двата народа, днешни
ят ден внася полезно съдър
жание в приятелството меж
ду полския и югославските на
роди като укрепва доверието
и разширява сътрудничество
то между нашите две страни.
Президентът Тито благода
ри за топлото посрещане и съ
рдечните думи, изказани от
другаря Гомулка, и изтъкна,
че ползотворното и взаимно

VII Общинска конференция на СКС в Димитровград

ЗА ПО-ТЯСНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ
КООПЕРАЦИИТЕ И ЗЕМЕДЕАСКИТЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
митет Георги Алексов, се подчер
тава, че в отчетния период Общинският комитет съвместно с
Общинската скупщина и об
ществено-политическите органи
зации е решавал съществени
Въпроси от живота на община
та съгласно със заключенията
и директивите от последните
те ог Димитровградско, изнесен • пленуми на ЦК на СЮК.
(Следва на 2 стр.)
от секретаря на Общинския ко

В присъствието на 96 делегати от цялата Община И
гостихте Велимир Матич, секретар на Околийския коми*
тет ма СКС, йован Вацич, съюзен представител за този
край, КириД Ташков, представител в организационно»
поли*, камара в Съюзната скупщина, Иван Манич представител в културно-просветната камара нЬ Съюзната1
скупщина, на 25 юни в Димитровград се -проведе VII
общинска отчетно-изборна конференция.
В доклада за предстоящите
задачи на Съюза на комунисти
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полезно сътрудничество меж
ду двете страни укрепва във
всички области и ние искрено
желаем то още повече да се
развива в интерес на нашите

и за по-нататъцшо разширява
не на всестранното икономи
ческо и политическо сътруд
ничество. Вчера имахме обши
рни разговори и сме твърде

ф
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На официални# прием във Варшава
народи, делото на социализма доволни, защото тези разгово
и запазването на световния ри преминаха в дух на пълно
мир.
разбирателство и съгласие, че
На третия ден от посеще трябва да продължим да върнието Президентъ-т Тито посе ви!м по пътя на приятелско1
ти Шльонск- Хилядна колона сътрудничество между наши
,
от граждани1, протягаща се те две странинад 7о километра през проми
След като изнесе досегашшлените градове — Катовице ните си впечатлния ст ПолХожув, Битом, Забеже, Руда ша и изтъкна огромните усиШльонская и Шиентохловице лия и успехи на полския на
Възторжено и най-сърдечно род в изграждането на социа
посрещна и поздрави нашия ри/зма, Президентът Тито го
Президент. От името на насе вори за следвоенното разви
легаяето. гостите бяха поздра тие на Югославия, като изть
вени от първия секретар на
Войводския комитет и член кна, че нашата страна е изна Политбюрото на ЦК на ' граждана от разрушенията, а
ПОРП Едвард Герек, който сега представява икономиче
каза: Вашият народ /изписа ски развита общностгеройски страници- ЮгославНа 28 юни Президентът Ти
ските бойци под Ваше ръко- то посети древния град Кра
водство прославиха и(мето на ков, Ягелонския университет,
Вашата страна по целия свят- Нова Хута и металургичния
Твърде са ни близки Вашите комбинат ,,Ленин". След като
предложения и усилиш за за разгледа града Президентът
пазване на световния мир у1 Тито посети Ягелонския уни
за сътрудничеството на наро верситет, където ректорът го
рху принципите на запозна, че в Краков са след
съвместно същестзу- вали много югославяни, между
които и Иво Андрич. Прези
дентът Тито заяви, че полскиТито благода- ят народ може да се гордее
посрещане като със своето културно минало.
цругото каза:
Другарят Тито прекара извес
дойдохме във вашата тно време- в Краков с профе
страна на разменим сорите и учените от Ягелонс вашите ръководите- С1Шя университет.
ругаря Гомулка и неНа 29 юни президентът Ти
сътрудници за подоб то посети Гданск на Балтийна нашите отношения ско море.

здготовки за Деня на Боеца
Деня на въстанието
■ на боеца 4 юли и Денъстанието 7 юли ще бъразнувани тържестве
на Босилеградска об[акто се предвижда че
ето ще започне с пола
венци на паметнициз а гиналите бой ци в

Кин Стан на връх Църноок.
В навечерието на 4 юли в Бо
силеград ще се организира тър
жествено събрание, а на праз
ника спортни състезания.
На 7 юли ще се устроят на
родни събори в Кин Стан и
В. ВБуков дол-
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VII Общинска конференция на СКС
в Димитровград
(Продължение от 1 стр.)
'Спирайки се върху някои въ
проси за стопанското развитие
на общината Алексов направи
обзор върху май^зпачцтелпия не
риод за машата община — пе
риода между двата конгреса па
СЮК, през който в обществено
-политическото и стопанско ра
звитие бяха отбелязани забелс
жителнн успехи в полагане иа
основите за по-нататъшно, по*
бързо и самостоятелно стопаи
ско развитие иа комуната. За
стопанския успех на община
та през този период говорят
данните за увеличението на на
циналния доход на 1*лава от
населението.
От 28.250 динара през 1957 го
дина националният доход през
1963 година нараства на 95.680
динара, или с 239 па сто.
■Това е резултат преди всичко
па увеличените капиталовложе
ння в периода 1957—1963 годивъзлнзат
на
-н)а,
конто
1.083.914.000 динара. При упот
реба па средствата за капита
ловложения в отчетния период
•се изтъква в доклада, е имало
много луталия зз избирането на
обекти за строеж. За това гово
рят и данните за нзразходране
на средства за изработка на раз
лични програми и проектодоку
ментацин, конто не са могли да
се реализират (памучен комби
нат, фабрика за обуща, тъкач
на фабрика и тн). Изразходва
ните средства за тези цели Въз
лпзат на 30 милиона динара.
В същия период значителни
средства са вложени в селско
то стопанство с цел да се създадат социалистически селско
стопански организации Със соб
ствено производство. Във вр.^з
ка с това се констатира, че С
тези средства биха се постигна
ли далеч по-добри резултати, ако бяха последователно прове
дени заключенията на Общинс
чия комитет от 1962-63 година

съчетавали активността си с
дейността на целия колектив,
цех, стопанска единица, брига
да и най^сетме с органите на
управлението. Отделно внима
ние в предстоящия период орга
ннзациите иа Съюза ня кому
пистите ще обърнат па пови
шаване производителността на
труда, увеличение на произвол
ството и жизненото равнище
на трудовите хора.
НЯКОИ ОРГАНИЗАЦИОННИ
И ИДЕЙНИ ПРОБЛЕМИ В
СЪЮЗА НА КОМУ Н ИСТИТЕ
Политиката на приемане на
нови членове в редовете на Съ
юза на комунистите е все още
неорганизирана. Това идва от
там, че и конференциите на
първичните организации, кога
то са приемани нови членове
обикновено са закрити. Гово
рейки за метода на работа в
първичните организации иа
Съюза иа комунистите Георги
Алексов подчерта, че демокра
точните форми повече се ггроя
вяват в работата иа органите па
управлението и в другите ор
гаиизацни, отколкото в Съюза
на комунистите.
Конференциите ма пцпвичии
те организации се провеждат
без .предварително
подгот
вени материали и затова бол4
шинствого от членовете не взе
мат активно участие в разиск
ванията по отделни въпроси.
Що се касае до издигане на
идейното равнище на членове
те в първичните организации
на Съюза на комунистите в до
клада се поставят редица зада
чи — организиране ма различ
ни курсове и семинари за прО
учване на разпределенитето в
нашето общество, самоуправле
нието, планирането и стопанс
ката система. За комунистите
на село като основна задача
се поставя развиване на Сътру

За ускорено развитяе на комуната

В новия Общински комитет
са избрани: Георги Алексов
(секретар), Душан Бишчан,
Йован Виденович, Райна Голубович, Милутин Гелев, Ми
лан Добрич, Венко Димитриев, Райко Зарков, Милорад
Златанов, Кирко Илиев, Любисав Илиев, Лиляна Йоси
фова, Михаил Любенов, Сто
ян Ненов, Миодраг Нейчев, А
лександър Петровия, Иван Пе
тров, Шпиро Рангелов, Дими
тър Славов, Цветан Сотиров,

и Митко ТомовЗа делегат за Осмия конгрес на СЮК е избран Милу
т-ин Гелев, работник в комби
нат „Димитровград".
За делегати за околийската
партийна конференция
са
брани: Кая Нейчева, Будимк/р Гигов, Александър Васов
Тодор Младенович, Димитър
Славов,
Шпиро
Рангелов, Христина Истаткова, То
дорка Манова, Георги Алек
сов и Митко Томов-

Мотелът кра** Димитровград наскоро шр бъде готов

Изглед от Димитровград

В своето разискване секрета вномерем ход е интеграцията.
Интеграция, която ще обезперят ма Околийския комитет на
СК в Ниш — другарят ВЕЛИ- чи достатъчно суровини и маМИР МАТИЧ, се спря върху • термални средства и иа двете
проблем)! от стопански харак комуни.
тер, както и демократизиране
Селскостопанското пък прои
па обществено-политическия и зводство в Димитровградско не
стопански живот.
е заело онова място, което му
' „Не можем никак да отречем, обезпечават
съществуващите
че не са постигнати завидни у а условия- Развитието на живот
ггехи — каза другарят Матич. новъдството, предимно иа овце
— Курсът, който държи Дими въдството и птицевъдство, е на
тровградска комуна в стопапст лежаща задача. В това иаправ
вото е съвсем правилен. Но лен не трябва да бъде насочена
пие не можем, а да не забеле инвестиционната политика в се
жим, че и Пиратска община ра
лскостопаиското производство.
звива същите стопански отрас Но инвестиции, които никак.
ли. Единствено решение за ра не смеят да пренебрегнат и и-

дничесгво между кооперациите
и селскостопанските произво
дители/. Накрая
секретарят
на ОК на СКС се спря върху
*х:ведомяването на граждани
те за работата иа органите на
Скупщината и да другите орга
ни и организации.
В разискванията по отчетния
доклад и доклада за предстоя
щите задачи другарят Михаил
Любенов говори за активност
та на комунистите в обш.естве
но-гголитическите орга; шзащти
и за публичността в работата
на органите иа управлението.
Новко Г*ьргов делегат от „Ме
ханиХ” говори за някои организации на Съюза на комунис
ти като изтъкна, че някЬи първични организации
през последните две години
(Смиловци) не са приели нито
един нов плен, а от 25 члена
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Димитровградската община върви по правилен курс
в стопанското развитие

След доклада за предстоящи
те задачи на комунистите се
разви живо и всестранно обсъ
ждане. Делегати и гости се из
казаха по въпроси за идейно и
културното издигане, възпитани
ето, мястото и ролята на оста
палите обществено-политически
организации и дружества, сто
паггството, производството и ре
зер в н те п възможностите в не
го и пр.
В разискванията взе участие
и председателят иа Общинска
СТОЯН НАта скупщина
КОВ. Спирайки се върху стопа
нското развитие на комуната
и мястото на комунистите в ди
намичиото й развитие той из
тъкна:
„Димитровградска община бе
лежи три периода в стопанско
развитие от 1956/57 година запо
чват интензивни капиталовло
жения- От 1957 до 1960 годщт
е период на изследване. И тре
тият от 1960 до днес — постоя
нно построяаване на различнй
обекти, от които най-значител
еи е комбинатът за каучукови
изделия, намираш се все още в
изграждане.
Паралелно с ускореното раз
витие на комуната се раждат
и проблеми, за чието премахва
не са нужни по-енергични, плъ
тни сили?. Но обществено-поли
тически форуми, какъвто е и
ОК, често показват малодушие
когато трябва да се пресече път
иа слаб стопански ръководи
тел. Тук именно се и корени
причината, че досега не е нап
равен никакъв по-сериозен анализ за състоянието в отдел
ни стопански организации.
Липсата на дейността им се
чувствува и иа
комунален
план. Не винаги динарът е при
змата, през която трябва да се
пречупва някакво начинание.
Местното самооблагане, добро
волният труд и подобни реше
ния ще трябва да намерят при
ложение за подобряване благо
състоянието на комуната. Но

ч

за интеграционни отношения и
взаимно сътрудничество меж
ду земеделските кооперации в
Общината. Зарад недовърше
ните и незакръглени капитало
вложения една част от стопаи
ските организации работи с^с
загуби, а това довежда до отри
пател ни явления- и разисквания
по колективите .Недостиг на
средства от 40.453.000 динара
за изплащане на задължения
към работниците и общността
само в четири пет трудови орга
низацип ясно показва в какво
положение се намират тези тр\;
дови колективи и какво ги оча
ква в предстоящия период. За
платите в тези организации се
движат от 9.000 динара за нек
валифицирани до 17.000 динара
за висококвалифицирани работ
ници през 1963. година, а през
първите 7 месеци о.т тази годи
на от 10.000—22.700 динара.
След като изтъкна, че в тече
ние на тази и предстоящите го
дини ще се вложат още един
милиард динара, докладчи
кът каза, че предстои пълно а
нгажиране на обществено-поли
тическиГе фактори и на органи
зациите на Съюза на комунис
тите за най-пълно използване
на инсталираните мощности.
Спирайки се върху работата
иа първичните организации и
активи в трудовите организа
ции в доклада се изтъкна, че
добри резултати са постигнати
там, където първичните органи
зации са разглеждали и насоч
вали пялата си дейност към съ
ществешпге проблеми в произ
водството и там кълето те са

— само 4 са земеделски произ/
водители.
Илия Петров се сгтря върху
идеологическо-политическата
работа и за недостатъчното
внедряваме на средствата за
информации, както и за твър
де лошото състояние на бнбли
отските в центъра на комуна
га и но селата. Миодраг Ней
чев, делегат от конфекция
„Слобода" говори за дейността
па комунистите в органите па
общественото самоуправление.
На края п разискванията
взе участие п секретаря па О
колийския комитет па Съюза
па комунистите Велимир Матнч.

л:ш ата на всест; пнш дейност
на. комунистите, правилното съ
блюдаване мястото и ролята на
обществено-политическите организации е пречка в това направлеиие.
Накрая изводът е един — ни
какъв компромис и снисхожде
ние към слабаците в стопанс
кия, културния и общественополитически живот в комуната,
г.ът на способни ръководители,
конто са в състояние да вървят с динамиката на нашето
време".

зоставят стимулиране на част
ния селскостопански произво
дител. Именно тук ще трябва
да се оглежда дейността на ко
му пистите на село..."
По-нататък другаря! Матич
се спря върху задачите на комгштппе с ор1 анизационио из
граждане и демократизиране
дейността па Съюза на комуни
стите в обществено-политичес
кия живот.
„За п-ълен и всестранен идей
но-възпитателен й културен
живот ое налага и пълно демо
кратизиране. Демокрация, из
вираща непосредствено от кон
кретна обстановка и носеща ко
нкретни предложения и заклю
чекия- Това е гаранция, че су
бективизмът ще бъде напълно
иаддел.тн.
Нг от по-малко значение е
поовеждането на специализирани конференции, на които ще
взимат участие специалисти,
да речем, по здравеопазване, учебно дело и пр. Това, от своя
страна ще допринесе за- найцелесъобразни и правилни из
води и заключния, които налага непосредствената практика
и специалност”...
Ст. Н.

ПОРТРЕРТИ НА ДЕЛЕГАТИ

Милушин ГелеЬ — делетш
на Осмия кон1рес на СЮК
ош ДимишроЬ/радско
Милутин Гелев, работник в
комбината за каучукови изде
лия „Димитровград" ще застъп
са над 1.000 комунисти от Ди
митровградско на Осмия кон
грес на СЮК.
Това доверие му бе дадено
зарад обществено-политическа
дейност, авторитета и съзнате
лното му отношение към рабо
тага в предприятието.
Милутин Гелев е роден през
1927 година в село В. Одоровди. Веднага след войната се
включва в обществено-полити
ческия живот на комуната. Не
посредствено след военните
дни заема ръководни постове
в младежката организацияВ Партията е приет през
1951 година като оформен об
ществено-политически
работ
ник. През 1953/54 година е се
кретар на първичната органи
зация на СК в село В. Одоров
ци. Година по-късно става ръ
ководител иа Социалистичес
кия съюз.
От 1955 до 1961 година рабо
ти във фабрика „Тигър" и Пи
оот и до излизането му от фаб
риката е постоянен член на ра
ботническия съвет.
През 1961 година когато коМ
бинатът бе пуснат в действие
се завърна в Димитровград'.
Става синдикален ръководи
тел, а ггрез 1962 година бе из
бран за секретар на първична
та организация на Съюза на
комунистите във фабриката.
На последното заседание на
работническия съвет другарят
Гелев каза:
„Неоснователното боледува
не напоследък стана практика,
когато някой иска да свърши

някоя собствена работа. В се
зона на интензивна земеделска
работа мнозина „боледуват", а
производството във фабриката
търпи загуби.
Считам, че освен наказател
ните мерки с тоя въпрос гряб-

Милутнн Гелев
ва да се позанимаят и общест
организа
ве но-политическите
ции в предприятието, защото
трябва да се разбере, че то не
е социално заведение.
Единствено със заето здраво
отношение работническият съ
вет ще пресече пътя на тази
лоша практика.
Ст. Н.

БРАТСТВО
1

*

Тезнси за задачите
на ССРН в общината

В Димитровградско

В Съюзния съвет на Социа
листическия сьюз са изготве
ни тезиси за. организационно"
политическия опит и задачите
на Социалистическия съюз в
общините. Те са изготвени въА
основа на продължително про
учване на практиката и тряб
ва да послужат като насока за
С" държанието и метода на ра
бота в предконгресната дей
ност и пред изборите в органи
зациите на ССРН.
В тезисите се изтъква, че ор
гаиизацииге на Соцналистиче
ския съ'юз освен че са се утвър
дили като трибуна на трудещи
те се са и много по-числени;
Днес в ССРН членуват над 7,5
милиона избиратели, ,а послед
ннте четири години Социално
тическият съюз все повече се
е повръщал в специфично по
литимеско-самоуттравйтелно тя
ло, представляващо форма на
обществен договор на хората и
политическа основа на систе
мата на самоуправлението. Со
циалистическият съюз, се изтъ
ква в тезисите, стана място,
където трудовите хора трети
рат по-комплексио и все пове
че жизнено важни въироси на
нашата обществено-икономиче
ска система. Обаче той още по
вече т.рябва да повдига въп
роси и разисквашгя и да съдействува за развитието на де
мократичната борба на мнения
все до окончателното осъщест
вяване на единодействие в общертвените акции по най-важ
ните обществени задачи.
ла се Създаде по-благо
приятна АТМОСФЕРА ЗА ОТ
ВОРЕНО ИЗКАЗВАНЕ НА
МНЕНИЯ

Тези дни земеделските коо
перации в Димитровградско
привършиха ремонта и оправ
ките на селскостопанските ма
нпшн за жътва и вършитба.
Тринадесет вършачкн са ре
монтирани и доведени в изпра
Вно състояние . Земеделските
кооперации за прибиране на
реколта разполагат с още три
комбайна — един в Смпловцн
и два в Димитровград, както
и три самовръзващи жетвар
ки. Жетварките са разпределе
ни на всеки район по една.
И трите земеделски коопера
ции — Каменица, Смнловци и
Димитровград — разполагат с
по четири вършачки, докато
една вършачка се намира в
Поганово.
Освен че е извършен генера
лен ремонт на селскостопански
те машини предприети са мер
кн за набавки и обезпечаване
на резервни части, особено на
ония, които леко и постоянно
се чупят при жетвата или вър
шитбата.
^ С оглед ограничеността на по
върхнините, засяти с пшеница
(около четири хиляди хектара)
в Съвета за стопанство при Об
щинската скупщина считат, че
числото на машините е доста
тъчно. Бе изказано уверението,
че жетвата ще бъде навремеи
на и бързо проведена.
Спрямо общи преценки тазго
дишната реколта се равнява с

Предстои и е необходимо Со
циалиетическия съюз да дейст
вува за развитието на непос
редствената демокрация и за
Създаване на още по-благопри
ятиа атмосфера за отворено
изказване на мнения от страна
на гражданите, за даване на
предложения, изтъкване на за
бележки във връзка със само
управителните органи в кому
ната. ССРН и профсъюзите, и
всички други обществени силй
в общината трябва още повече
да настоят да се осъществи та
кава политическа обстановка,
в която трудовите хора свобод
но и ПО всички трибуни в КО-/
муната ще обсъждат актуални
те въпроси, интересуващи ги
като творци на доходи и участ
иици в решаването за произ
водството и разпределението.
Съц.ьхтг^но условие за попълно действуваме и проява на
самоуправителните и политиче
функции
ско-възпитателните
на ССРН е демократичното ут
върждаване на политическите
становища и решения- Не нав
сякъде са обезпечени конкрет
Пи условия щото трудещия се
Непосредствено да участвува
във всичките фази на решава
не — от предложението до взз
мането на решения- Това е съ
щиостта на непосредствената
демокрация и за нейното осъ
^цествяване следва да, настоят
Социалистическият съюз и ос
танзлите обществени сили. Ка
то основно условие за общест
вен договор и пряко решава
не ма трудещите се изтъква
Своевременното и всестранно
публичност
осведомяване, и
на работата на самоуправител
ните органи и носителите на
Ъбшествени пълномощияОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ
ИЗЛИШНИ ФУНКЦИИ

леми с по-шнроко значение за
трудещите се от комуната и об
щиостта.
Като се изтъква необходимо
стта от по-широк демократизъм, Пълна публичност при из
бирайето на кадрите, в гезиси
те по-нататък се казва, че раз
ноооразното съдържание в ра
оотата на ССРН и по-активно*
то отношение на гражданите
към политическите събития са
съдействувал и да се, развият
многобройни нови форми на
политическо действуване на
ССР н. в по-развитие общини
освен секции се организират и
други такива политически три
буни, обществени клубове, съ
вещания и пр.
ПОСТОЯННА КОНФЕРЕНЦИЯ
НА ОБЩИНСКАТА
ОРГАНИЗАЦИЯ
Досегашният опит показва,
че е необходимо да се разгле
да съществуващата организа
ционна структура на общинс
ките организации на ССРН. То
зи опит указва, че постоянна
та конференция на общинска
та организация би могла да
стане политически форум, да
взема решения по важните по
литицески въпроси. Има пред
ложения общинското ръковод
ство на организацията да не
бъде съставено от пленум, Из
тгьлнителен съвет и постоянни
комисии, но да се избере ръко
водство, което да действува по

резултатно като по нужда се
разширява във всеки отделен
случай чрез делегиране на ак
тивисти от организациите на
ССРН, обществените организа
ции и органите на самоуправ
лението — зависимо от пробле
ма, който се разглежда. Също
така и постоянните комисии
не са .намерили мястото си. В
практиката все повече се ут
върждават временни делови
групи за проучване на отделни
въпроси, съставени от хора, ко
ито познават .съответната об
ласт на дейност. За секциите
се казва, че са се показали като
най-подходяща форма на поли
тическо действуваме и най-доб
ре са приети от гражданство
то. За -спешна работа на сек
циите и на отворените трибу
ни трябва да съществува един
актив, който да проучва дадена
област й да организира работа
та така, че гржданите, да мо
гат да разглеждат и обсъждат
въпросите квалифицирано и
конструктивно.
Социалистическият съюз в
смисъл на метода трябва да
бъде поставен така, че съдър
жанкето на работата му да бъ
де съобразено с различните
среди и проблеми, да съдейст
вува щото на неговите отворе
ни трибуни да се изявяват сво
бодно всички политически и ни
ииативи, различни разбирания
и демократичното заемане на
становищата по тях.

Гошови за иосрещане
на жъшваша

ПОЛОЖИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ В РАБОТАТА НА
ОРГАНИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО КНИГОВОД
СТВО ПРИ НАРОДНАТА БАНКА В НИШ

През миналата година Кон
тролните органи на Служба
та за обществено книговод
ство при Народната банка в
Ниш са обработили около
6.000 платежни записи. За съ
Щото време поради формални
• или съществени недостатъци
контролната служва отмени из
пълнението на над 23-000 не
изправни записи на стойност
от 16,5 милиарда динара, или
40 на сто от всичко обрабо
тените- Приети са и извърше
яи 9-419 съдебни решения за
принудително плащане от те
кущите сметки на стойност
2,8 милиарди динара, докато
през същия период миналата
година са прегледани 889 ми-'
лиарда сметки и по тях зап
латени задължения към об
ществото.
Службата на общественото
книговодство в Ниш с успех
завърши работа, която беше
запланирала, а освен това из
пълни и редица други задачи
във вид на извънредна рабо
та и това напълно успешно.
Котролирани са сметките на
деловоте фондове на ползва
щите обществено имущество,
направена ревалоризация на
основните средства в 186 ствпански организации, събрани
са и контролирани сведения
та за отпдащане на* всички кре
дати в 510 трудови организа
ции. Покрай тези работи) при
ключи и записването на наро
ден заем за възобновяването
. на Скопие. И на края, прегле
дани са 873 заключителни сме
тки и обстойно е прегледана
Сътрудничеството на Социаработата на 462 организации,
стическия съю3 и самоуправи ползваши обществено имуще-'
телните органи става все пове
че обществена необходимост ствоВ течение на миналата го
За комуната. Необходимо е оба
дина контролните органи на
че да се премахне успореднаст
Службата на общественото
та в работата на представител
книговодство са намерили ре
ните тела, самоуправителните дица неправилности'% които в
органи и форуми на обществе
някои случаи, представляват
но-политимеските организации,
отклонение от законопредпис
Също така да се освободят от
аниятаизлишни функции. Социалисти
Отстъпване ст законопредческият съюз трябва да създа
писанийта е имало главно по
де съответни условия и да под ради недостатъчно познаване
а в редки случаи е имало ц
тиква погина на гражданите
на трудовите и други органи съзнателни нарушения- Служ
зации, да представят в Общий бата на общественото книго
ската скупщина актуални ироб водство, преглеждайки1 заклю

чптелните сметки е увеличи
ла показания доход с 407,5 ми
лиона динара, което показва,
че ползващите обществено имущество не са искали да на
вредят на обществото.
Засилената превантивна ко
нтрола и осъщественото доб[ро качество на заключителни
те сметки сочат, че контрол
ните органи на Службата за
обществено книговодство при
Народната банка в Ниш напъ

лно са изпълнили! задачата
си.
На заседанието на председа
телството на Околийската сто
ланска камара в Ниш поло
жително е оценена работата
на Службата за обществено
книговодство. Изтъкнати бя
ха и някои проблеми в тази
служба, обаче
работата й
през изтеклата година е оце
нена положително.
С- X-

реколтата на години с относк
телно добри реколти. Преценя
ва се, че ще се получат от
3.000 до 3.500 килограма по хек
тар от високородните сортове
пшеница, а до 1.300 килограма
по хекатр от домашните сортн. За повишаване на добиви
те особено благоприятни се оказаха последните дъждове, ко
ито тези дни захванаха Дими
тровградско, защото пшеница**
та в момента се намира в нал
яване на зърно.ч

ст. н:

„СЛОГА44 НЯМА
ПОМЕЩЕНИЯ
Търговското
предприятие
„Слога”, от чиито дванадесет
магазина в Босилеградска об
щина хората се снабдяват ,с
различни индустриални стоки,
в последно време, като резул
тат на постоянно увеличава
щия се стокообмен, има нуж
да от нови помещения- Съще
ствуващите, в които се нами
рат магазините, са изключи
телно притежание на частни
лица, за чието закупуване пред
приятието плаща 1.600.000 ди
нара годишно. От друга стра
на тези помещения не са ст.ро
ени за тази цел и не задоволя
ват и най-основните условия,
които се изискват от един съв
ременен магазин.
Недостатъчният капацитет,
от друга страна, ограничава и
асортимента на стоките. Не
веднъж се случва по тая при
чина магазините да не бъдат
снабдени с гужгото количест
во стоки, които в дадения мо
мент ое търсят, или пък да ли
псва нужният избор, който тър'
сцт потребителите.
Виждайки сериозността на
този проблем за своята дейност
и оборот, предприятие „Слога”
прави известни усилия да при
стъпи към разрешаването му.
Засега то отдели 2.000.000 дина
ра свои средства за изгражда
нето на два магазина и две
складища. Сградата вече се
строи и наскоро ще бъде за
вършена.
Вене Велинов

Горна Любата

ДВАМД СТРОИТЕЛИ СЕ УДАВИХА
На 20 юни в Мусул и Горна
Любата от Скопие стигнаха
две скърбни вести — младежи
те — строители Ванче Милова
нов, от село Мусул, и Стоян Ге
оргиев, от село Горна Любата,
които работеха на строежите'
в Скопие, се удавили във Вар
дар.
Двамата младежи изгубили
животите си по своя вина. Ма
кар че не знаели да плуват и

бащите им ги връщали два пъ

гат и отидат на къпане

ти, защото и те работели с тях

Вардар, където

този ден успели някак да избл

смъртта си.

намерили

във
и

Мълния зайали дЬе йлеЬни
На 26 т. м. целняг район на
Горна Листна бе захванат от
лошо време. Тогава в село Топ
ли дол, Босилеградско, мълния
запали две плевни — едната на

Любен Манасиев, а, другата на
Никола Петров. Жертви не е
имало, но материалните щети
на двамата селски стопани са
сравнително големи.
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Пред Осмия конгрес па СГОК в Ьосилеградско

ОЖИВЕНА АКТИВНОСТ
Предконгресният период в
Бесилеградска община е изпъ
лнеил с богата и разнообраз
на дейност в сбществено-полт.'
тическите и) трудовите органи
задни. Неотдавна проведени
те събрания и конференции
потвърдша напълно, че и понататък се продължава с от
страняването на пропуските
и слабостите в първичните ор
ганизации- Почти всички ма
организа
сово - политически
цши все повече отделят вни
мание на проблемите на мла
дежта- Голям брой младежи
са избрани в новите органи
на самоуправление.
Масовите посещения на съ
бранията са още едно доказа
телство за нарастналата акти
внсст на младежта.
В широките разисквания
бяха изнесени и конкретни
предложения.
Например за откриване на
фосфатна мина в Долна Ли
сица и оловно-цинковите зале
жи крей Горна Любата и в
Бесна кобила- Изграждане на
пътя Босилеград — Власина
Округлица, с което да се по
добрят съобщенията с комуна
та, защото :ази съобщителна
артерии е твърде важна за
Б осилегр адско •
Членовете на Социалиетиче
ския съюз чрез местно самооб
лагане и доброволна работа
през тази година до голяма
степен Ще подпомогнат разре
шаването на тези проблеми;
Изграждането на пътища, мо
стове, довършаването на учи
лищни постройки и други ко
мунални обекти ще бъдат са
мо част от дейността на ССРНЩе се продължи с електри
фикацията на селата
И занапред да се продължи
с електрификацията на села
та в Босилеградско- Покрай
вече електрифицираните села
около Босилеград, предприе
мат се мерки и за електрифи

г

кация на някои села в Любат
ски и Тлъмински район. Във е
ждането на електрически -гок
в тези села ще значи още една решителна крачка към
подобрение на благостоянлето
на нашето село.
Паралелно с това, както се
предлага, ще се продължат у
силията за още по-широка
мрежа от училища и подобре
ние на здравеопазването. В
тези области значителна спън
ка засега е неразрешеният в*ь
прос с кадритеИ на подобрението на сел
ското стопанство ще се посве
ти Повече вн,има)иие. Зана
пред Ще се настои земеделски
те кооперации да се ангажи
рат повече в борбата за пове
че и по-високо селскостопан
ско производство, като по то
зм начин станат наистина гла

в ни носители на социалисти
ческото преобразование на се
лото.
Снабдяването на население
тс за сега не е добро. Вече
се набелязват редица мерки и
акции за подобрение на каче
ството и асортимента на сто
ките като при -това се направ
ят ускелия и за подобрение на
самата организация на снаб
дяване
В скоро време ще се започ
не с уреждането на селата и
изграждането на водопровод
и канализция в Босилеград,
които вече се споменават ка
то акутни проблеми на насе
лението.
Предконгресните дни, както
вече се изтъкна, иде бъдат из
пълнени с жива и плодствор
на активност.
В. Велинов

ПО НАШИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ1

„ТЕКСТИЛКОЛОР“ ИЗНАСЯ
в НР БЪЛГАРИЯ
Предприятието „Текстилколор" от Бабушница до края на
септември тази година ще из
несе в НР България 102.000 су
тиена. Големият интерес на
българския пазар към тези
^произведения повлия пиосите
лите от НР България, покрай
договорените 42.000, да търсят
още 50.000 сутиена.
Новият договор за износ пое
тави пред предприятието нови
проблеми. Пълно използуване
на съществуващите мощности
не може да задоволи нуждите
на пазара. Затова е пуснат в
експлоатация нов цех, в който
са заети 16 нови работнички.
Затова още сега в предприя
тието менят производствените
планове. Вместо предвидените
350.000 забрадки и 150.000 су
тиена, до края
годината ше
бъдат произведени по 200.000
броя от тези артикули.
Тъй като няма сериозни за
труднения в реализирането на
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По се знае точно колко губи ди
ммтровградското стопанство ог
отпуските по болест, които взи
мат работниците и служащите.
Ясно е обаче, че щетите са го
леми.
Такива боледувания не се за
писват никъде, защото твьрде
е трудно да ги различим от ос
таналите, озаконени с подпис
и печат.
Че наистина има случаи на
неоснователно „боледуване” по
казват следните примери, кои
то изтъкна работническия съ
вет в комбината за гумени из
делия „Димитровград” на пое
ледното си заседание.
Другарката Дафинка Соколо
ва постоянно „боледува”. Мно
зинство от работниците, а осО
бено ония, които работят в
нейната група се изказват, че
„болестта” й не е тежка, за
да напуска работното си мяс
то. В потвърждение на това
привеждат факта, че тя се раз
хожда по улиците и пр.

Характерно е, че другарят
Светлай Олег — както бе из
тъкнато' — винаги е „болен”
когато е в трета смяна.
Примерът с Никола Димит
ров е съвсем друг. Преди из
вестно време той сс обръща
към лекаря да му даде отпуск
по болест, понеже нямало кой,
да бави летете му, тъй като
съпругата му била в болница.
И лекарят му дал 9 дни макар,
че в бележката стои, че когато
става дума на здраво дете, ра
ботещнят няма право на обез
щетение... Още по-малко е има
ло място да получи отпуск по
болест.
Интересни са случаите на
Риста Васов и Марко Алексов.
Първият почти винаги взима
отпуск по болест ако трябва
да се работи по-трудна работа,
а другият — след прекомерно
застояване в кръчмата.
Зарад такова „боледуване”
средно 15 души са извън про
изводството.

Да посочим, че решението
на проблема е в поощрен кои
трол, прилагаме на наказател
ни мерки, по-тясно сътрудни
чество на предприятието с До
ма на народното здраве и обществено-политическите органи
зации.
Ст. Н.

МИН

това 11 рОИ ЗВОДСТВО' бруТОПрОдуктът на предприятието тази
година ще бъде с една трета
по-голям от запланирания. За
силеното търсене на. сутиени
и забрадки подтиква работни
ците в предприятието по-ссрио
зно да пристъ пят към реконс
трукция- Докато „специализиг
раната” програма се превърне
в действителност, предприятие
то ще е в състояние да произ
вежда 550.000 забрадки и 400.000
сутиена.
М’ Бакнч
ТОПЛИ ДОЛ

Довръшва се новият
кооперативен дом
В село 1олли дол наскоро
ше бъле завършена сградата
на новия кооперативен дом,
на мястото на което той съще
ствуваше и по-рано, но поради
несолидния строеж и слабото
поддържане преди две години
бе се сруцшл.
В изграждането на новата
сграда на кооперативния дом
иай-голямо участие взе земе
делската кооперация в Топли
дол, която обезпечи парични
средства за строителен матери
ал. Местното население от своя
страна подпомогна строежа с
доброволна работа.

НА ЧУЖДЕСТРАННИЯ
ПАЗАР

Машинната индустрия Ниш
е подписала 6-годишна спогод
ба с Югославските железни
ци за доставка на 4.000 нови
товарни открити вагони. Стой
ността на доставката надми
нава 19 милиарди динара.
Предстои подписването на
спогодба за доставка на спе
циални товарни вагони за из
нос, така че фабриката до
кроя на 1970 година ще про
извежда с пълна мощност-

В последно време МИН за
ключи и няколко износни а*
ранжмани- В течение на -тази
година тя ще доста в и на из
точногерманските железници
още
100 вагона, а идната
150. Тази стопанска организа
ция изнася в Холандия спе
циални вагони ог 95 кубика
за течен бутан-гас и цистер
ни за нефт и сярна киселина
за Съветския съюз- На Фран
ция ще достави над 4-500 гар
нитури) резервни части.

Л

отряА, Свърлишко и Пониша- след редица безуспешни опити
——ЛЬицасолг и)'(/1Щ<< о/я дсЬо&бЩймтОшу нимммд
вието.
на българските фашистки воен
Към края на 1941 година той ни сили да ликвидират отряда.
Тогава окупаторът започна не
е наброявал към 300 бойци.
бивал терор над населението
В периода след разделянето от тоя край. За нови още по
па отряда до края на 1943 го смели акции бяха изпратени
дина двете чети от Нишавския специални части за партизанс
отряд се разделят, една от тях ко вок>ване — ловни роти. Ед
отива в Стара планина.
на от тези роти, направи годе
•шг тг ародоосвоботелната бор-1 дичевци, дражевисти, българс мошки и един Нишки парти
Този отряд е създаден от **н зверства и зави в черно
В-8 ба, която започна 1941 го ки фашисти вече б^ха безсил- зански батальон преминаха Не бойни от Ниш и Източна Сър много къщи във Висок. Затова
дина, достигна връх през ни да се съпротивят на Народ дичево-българската граница и оия. По това време са известишавският огряА получи на1944 година. Нямаше вече сила,, ната армия и навсякъде търпя се придвижиха в Пиротско. нипартизанскитеръководитеРежАане от своящао да стъпи
която да се съпротиви на гаф ха пораженияБългарските фашисти предпри лиБожидарКолич, Бранимнр
в борба с фашистите
за разтизанските отряди. Военното'
Поради създалото се военно еха сериозни мерки да умище» чИрич димитъо СтесЬанович плата- ^а 23 март отрядът тръ
положение на фронтовете съ- положение партизанските час- жат тези партизански части.
’
‘
г . 1 гна с около 60 души бойни и
що така беше в полза на съюз ти през пролетта 1944 година на Един полк войска, въоръжен
омчило джорджевич, сини- след марш от над 50 километ
циците и влияеше за още по- сочиха вниманието си към до до зъби, бе изпратен от Пирот ша Николич и др.
ра срещна ловната рота при
широко разрастване на парти дината на река Нишава. Това по следите на партизанските
„
„
г Мъртвашкм мост. Завърза се
Занското движеше у нас. След направиха с цел да затворя? части. Но случи се онова, кое
КИяГ огРяА’ Аецству- лют
въпрекм че фашисти
'капитулацията на Италия и нЗ пътя на изтеглящите се гермак то окупаторът не очакваше. ваШ вСтарапланина
еимал те бяха двойнопо-числени и
предваието на Червена ар- ски части от България и разо Отрядът намери силна подкре сериозниакциии борби на тая Но-добре въоръжение
те премия към Балканите, в държа4 ръжавапе на българския оку- па от страна на населението, а
вите-спътници на Хитлерова пацйонен корпус, който се гот това беше неговото най-силно
Германия започна разпадането веше да напусне Югославия.
оръжие. На 5 януари 1944 годи
на техните военни машини.
Окупаторът, виждайки поло- на двата батальона пристигна
Фашистка България, която сле жението, в което се намира, ха в Топли дол. Стара планина
деше пътя на Хитлер, прежив предприе сериозни мерки за със своята сурова природа в
яваше тежки" дни. Икономиче контраофанзива срещу партиь тези зимни дни не беше еднист
ски тя бе разорена, армията занските части, придвижващи вената трудност на пристигнали
бе хвърлена в борба срещу се от Южна Сърбия към доли те партизански батальони. В
своя народ и партизанското ната нзг Нишава. Тези офанзн Горно Понишавие идваха и по
движение в Югославия.
ви бяха особено силни през рало партизани, както ония
При такова положение в на месец май юни и юди 1944 го- през май 1943 година в Ракита,
шите окупирани краища в дс| дина. Не по-малко по размери когато разрушиха съоръжени^ до беще и така наречената „ггро- ята на, гарата и отнесоха мно
дината на Нишава дойАе
бързо разрастване на Народо летна офанзива”, която започ го взрив. Но тоя път партизаосвободителяото движение. Съ на на 30 а"Рил срещу Южномо ните дойдоха за да не го напу
против ата се засилваше, дойле равските бригади в Църна тра снат вече до края на войната.
Студената и остра зима и
до създаване на Народоосвобо ва.
дителни отбори, основи на на ПРЕМИНАВАНЕ НА
силният натиск на фашистките
родната власт и новата Държа
войски накара батальоните да
ва — много преди окупаторът НЕДИЧЕВО-БЪЛГАРСКАТА
се завърнат отвън демаркацида се оттегли от тези краища. ГРАНИЦА
онната линия, но все пак в Пи
Малките партизански отряди
ротско остана ног-осъздадения
Въпреки силните офанзиви и Нишавски отряд от 54 души кой
бързо прерастваха в бригади,
а бригадите в дивизии. По тоя нападения с няколко пъти по- то продължи. военно-политичес
Партизаните вли зат в Шфот
начин долинатр на Нишава-се числена и по-добре въоръжена ките действия и подготовки за
превърна през 1944 година в армия и терор над мирното на Въстание в Понишавието.
боен театър, където се водеха селение партизанското движеНйшавският отряд започна територия. Една от най-извест търпяха поражение. Една третежки боеве все до края на го ние ^е засилваше. След оазгро своите акции още през 1941 го- ните е битката при Мъртваш- та от техните бойни беизхвър
дината.
ма на четниците при село Гла дина. Той бе създаден от бой ки мост от 23 март 1944 година, дена от строя
Силите на окупатора — не дшце, ьелопаланашко, елин Ти ци на Озренския партизански До това стълкновение дойде
(Следва)
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Два часа с политкома на I царибродска бригада

ДИМИТРОВГРАДСКО ОКАЗА
ЦЕННА ПОМОЩ НА НАРОДООСВОБОДИТЕЛНАТА БОРБА
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Драголюб Станкович

кос узнахме за готвеща се ха
йка- На бърза ръка заехме
позиция в храсталаците на
„Боб”, недалеч от Сенокос.
Поставихме стража край гора
та, за да наблюдват придвиж
ването на неприятелските ча
сти- При това войниците се
движеха по билото на Стара
планина, а придружаващите
ги хора караха да навлизат
в гората- И случи се народът
да се срещне с нашите поето
би стражари- Веднага бе на
редено да се готвим за бойНо между двадесетината сел

яни от височките села няма
ше нигго един’ предател. Ни
то един не издаде нашия станСлед това Драголюб Стан
ков ич изтъкна, че по селата
в Димитровградско има мно
го заслужили ятаци и курие
ри като сенокошкият яловар,
който се грижШа за ранените
и болни партизани, нелегална
та дейност на МилХа Водени
чарката от
Димитровград,
Влайко от Димитровград и
много други хора от Висок и
Забърдие, където действува
ше отрядът.

„Разговаряхме по телефона
с полицейския началник в Цариброд“
В края на август 1944 годи
на група партизани беше на
товарена със задачата да во
ди проговори с полицейския
началник в Цариброд Милен
ков' за предаването на града.
В тази група беше и Драго
люб Станкович- Сега той ои
спомни за първата „ДОплома
тическа мисия”
— Пристигнахме в Смловци на 25 август. От пощата
потърсихме полицейския на
чалник Миленков. Съобщих
ме му, че се обаждаме от ед
на поща и му предложихме

Драголюб Станкович-Драгче днес е подполковник в
ЮНА. В дните на борбата от
1943 година той беше деен ор
В първите дни: на септем
ганкзатор на партизанското
ври 1944 година Щабът на 13
движение, партизанин и през
1944 година боец от Нишав* корпус бивакуваше в Варйе
ския и Димитровградския па Чифлик, Пиротско- Тези дни
ртизански отреди, кеяи.то дей бе установена връзка между
отряда и 13 корпус- Драголюб
ствуваха в Стара планина. В
Станкович бил повикан на ра
дните след освобождението
зговор с коменданта на Ща
на Димитровград, когато бе
I Царибродска
ба Любо Вучкович.
образувана
След като поразрови книга
бригада -той стана нейн поли
та Драголюб намери една из_
тически комисар и мина с
блед71яла от времето хартия
нея през всички битки из
и продължи:
страната.
— Ефо това е нареждането
Старят по опит и млад по
години някогашен партиза на другаря Любо Вучкович,
нин сега е е Сараево- Там го което съм забележил тук, за
посетихме, за да възкресим да го пренеса в отряда.
На срещата в Варйе Чиф
партизанските спомени и вре
мето на борбата против фаши лик се договорихме да се за
зма. В неговия дом са запазе
ни множество ценни докумен
ти за славните бойни време
на — част от архива на дими
тровградския, отряд „Момчил
Войвода”, снимки, бележки,
В първите дни след осво
шифровани списъци на парти
бождението стана оттегляне
занитена окупационния корпус за
Прекарахме два часа в раз СофияФашистките офицери
ювор с цялото му семейство.
правеха
опити да върнат вой
Всъщност семейството е парските
си
с оръжието- А наши
тзанско — и съпругата му
Любинка е била партизанка те части, които трябваше да
и боец от 22 дивизия. Много се противопоставят на герман
образи на загинали бойци из цт.гге при Бела паланка бяха
никнаха в спомените ни.
***

среща за разговори по преда
ването на полицейския учас
тък в ЦарибродМиленков не беше изнена
дан от нашето предложение.
Тсй спокойно отговори, че в
тоя момент до такава среща
не може да дойде, зашето имал в посещение служебни
лица от София.
След тоя разговор партиза
ните бързо напуснали .селото
защето само след час — два
вместо Миленков пристигнал
взвод полицаи-

Среща с Любо Вучковнч в Барне Чифлик
почне с мобилизация за съз
даването на една цариброд
ска бригада, която да вземе у
часте в окончателните боеве
против фашизма. Тогава в
Димитровградско бяха прости
гнали съветски части: и части
на I българска армия на Сте
чествения фронт. Говорейки
за военното положение в Изто
чна Сърбия другарят Вучкоеич ми каза, че в Димитров:
градско властта принадлежи,
на царибродския партизански
отряд „Момчил войвода” и
никоя друга военна сила не
може да върши мобилизация,
реквизиция и да създава орга
ни на народна власт.

на фронта.
— Тогава, спомня си Станксвич, доброволно се обадиха
димитров градчани,
няколко
които по-рано били на работа
в Крагуегац- Те познаваха до
бре всички оръжия. Само за

няколко дни и нощи тези хо
ра прегледаха оръжието, от*
хвърлиха развалените пуиг
ки, сами вършеха дребни по*
правки . • - Благодарение на
тези хора, „референти” от
Крагуевац ние на време из
пратихме оръжието там къде
тс най-много трябваше — на
фронта при Бела Паланка •..
— Възползвам се от случая
чрез вестника да честитя Че
твърти юли — Деня на боеца
— на всички партизани, ята
ци и бойци от 8 сръбска бри
гана в Димитровградско — ка
за накрая другаря Драголюб
СтанковичБ. НИКОЛОВ

ТРИМАТА БОЙЦИ
ОТ ИЗАТОВЦИ
зия- В редовете на прославе
ната 22 дивизия той взе уча
сти е в боевете до река Босут.
И когато вече наближаваше
краят на войната Нацко заги
на в една схватка с неприяте
ля през май 1945 година.
Димитър беше също така из
вестен боец на П батальон о*т
VIII бригада- Беше ранен при
река Босут на 12 април 1945
година, само един месец пре
ди пълното поражение на
врага- Беше прехвърлен на ле
чуване в Белград, където по
чина на 30 юни 1945 година.
Богдан беше във П бата
льон на УШ бригада. Той бе
пленен в боевете на Копаоник
при местността „Остро кег
пие”- Като пленник остана пет
месеци и успя да избяга. Пак
се присъедини към Народоосвободителната войска и в съ
става на 24 бригада взе уча
Богдан Йорданов
стие в боевете на Озрен. Теж
дина народът от Димитров ко болен го вършат в къщи,
градско се събира, за да от където умира в началото на
празнува Деня на боеца, са 1945 година.
Споменът за тримата парти
записани имената на тримата
загинали бойци от селото: На запи от Изатовци — Нацко,
цко Найденов, Димитър А лек Димитрър и Богдан вечно Ще
сов и Богдан Йорданов.
живее между населението от
Нацко бе в състава на П ба Висок.
тальон, VI бригада, 22' дивиБ- Ник-

На бялата мраморна плоча
на паметника в село Изатов
ци, където на 7 юли всяка го-

Дейността на „референтите“ по оръжието
от Крагуевац

След две десетилетия мно
го случки избледняват — та
ка започна разговора другар
ят Драгче. Все п&к имам и
срещи с. населението от Дими
тровградско, което едва ли ще
забравя някога- Този народ
действително оказа ценна по
мощ на нашата освободителна
борба, защото и той се боре
ше да се освободи от всички
догоговашни свой „освободиг
тели”- Масово участвуваше
народът и ки помагаше. Без
тях стрядЪТ нямаше да дейетува така успешно.
— В края на юли 1944 годи
на неприятелят предприе си
лна акция срещу нашия от
Ряд. Войниците не отиваха
сами в планината, а винаги
караха със себе си и; мобили
з прани селяни.
Един ден
чрез наши куриери сг Сено-

слабо въоръжениТогава царибродския-т пар
тизански отряд получи нареждение да разоръжи завърщапги/ге се час-ти от окулацио
нния корпус. Улиците на Ди
митровград бяха пълни с оръжие трябваше да се склади
ра,- преглед и да се изпрати

Партизани в планината

Забележено в Бабушница

„Сговорни брашя планина повдигаш“
Местните организации на Са
циалистическия съюз стават
все по-активни фактори в про
мените, които стават в селата
в Бабушнишка община. Благо
дарение на това е съставен обемист план за електрифицира
ие на всички села в комуната
до края на 1966 година. Ще бъ
дат построени много междусел
ски пътшца, училищни сгоади,
чешми, кладенци и подобно. Са
мо през изтеклата година, чрез
местно самооблагане и добро
волна работа населението от
Бабушнишко е дало 44.091 тру
долни, на стойност на над
24,000.0000 динара. Общо съвку
пната работа и строителния ма
териал, възлизат над 82.000,000
динара.

За електрифга<ация на села
та Ресник, Братишевац, Долно
и Горно Кърнино, Войници, Ра
дошевац и Бердуй и за подмя*
на на електромрежата в Горчинци, Любет^аджа, и Грънчар
гражданите са дали в труд и,
материали над 25.000.000 дина
ра: Покрай това членовете на
Социалистическия съюз от та
зи община са работили достройването на училищни сгра
ди, чешми кладенци, залесява
ли са и почиствали горите, стро
или мостове и други комунал
ни обекти.
В тазгодишния обществен
план на общината се преден
жда довършване на започнати
те и построяване на нови ко
мунални обекти. Предвидените

30.000.000 динара за построява
нето на водопровод от Любера
джа до Бабушница ще се изра
зходват само за поставяне на
помпа, набавка на тръби и по
сгрояване на резервоар. С ме
стно самооблагане и доброво
лен труд ще се изкопае кана
лът от Люберацжа до Бабуш
ница и ще се завършат изкоп,
ните работи на резервоара.
Покрай това през тази годи
на трябва да бъде завършен
далекопроводът от Звйнци до
Камбелевац. Когато се завър
шат работите на този обект,
жителите на Звонци, Берин Из
вор, Иашушковица, Пресека,
Студена, Балният Стрелец и
Ралин ще пристъпят към по-

станяче па мое:ка с ниско па
прежение в селата си и ще пр<ц
пристъпят Към построяването
на 'инсталации по домовете си.
Също така ще бъдат завъ*>
шени и главните работи по еле
ктрификация в Долно и Горно
Кърнино и Войници, докато ц
Малко и Велико Бонинци и Ме
31 рая ще бъде подменена електромрежата, а неедктрифицираните села ще започнат с под
готовки за електрификацияПаралелно с това Социалисти!
ческият съюз във Бонинци й
Завидиици също така те ще
участвуват в дострояването на
пътя Бабушница — Долни Стри
жевац, в изграждането на при
клемните пътища от Стрелъц
до Валнихп и Бабушница — Су
рачево а ще участвуват и в ас
фалтирането на участъците
от Долни Стрижевац до Реоник.
М. Баням
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Решението е взето
(откъс от „Козара“ — Раде Башич)
Дяла нощ партизанската ко
лона се изкачваше по Грачаница до Пашевите конаци. Ед
ва
можеше да се каже, че
това бе войнишки марш. Това
бе повече катерене на нзморе
ни н гладни хора в тъмното из
планината, Напред вървеше
патрулът. Водачът на патрула
бе Милан. Дъждът плющеше и
непрекъснато следваше коло
ната. Патрулът се спъна в ка
мък. Водачът също се спъна,
залитна и падна. Придружава
щнте го застанаха над него и
спряха. Челото ма колоната
стигна до тях и спря. Цялата
колона застана, стоеше и спе
ше. Спеше и стоеше, докато из
мореният 'Милан, почуствувал
■ нещо под бузата си, се сепна и
дочу, че недалече от главата
Му ромони вода. Милан допъл
зя до потока и се напи с вода.
Пиха и прггдружаващите го. Ця
лата колона се отклони до по
тока и всички започнаха да пи
&т. Но когато потеглиха, вода
Чът на патрула се спъна първо
Н трупа на убит кон, а след в
*група на една жена. С едната
си част труповете лежаха в п<^
Тока. Водата ги миеше и се от
ичаше. Милан изтръпна ужа
сен. Идеше му да повърне, ви
ждайки, че е пил вода, която
минава през трупове. Но не по
върна. Той нареди на един от
придружаващите го да съобщи
на командира да постави пост
и да забрани да се пие от та
зн вода. Придружаващият оба
че пристигна, когато вече цяла
Та колона бе пила вода и мал
ко ободрена, отпуснато се при
движваше напред.
На разсъмване стигнаха до
Пашовите конаци. Изморени и
гладни, те се проснаха на вла
жната земя и веднага заспаха.
Дъждът продължаваше да ръми.
Миналия ден, преди да потег
ли от ВитловсКа по посока на
Просара, Шоша бе изпратен
под силен патрул на чело с То
лиша Шпанович да разучи Про
сара и шосето Дубииа — Гра-

дишка. А също така да види
какво е положението ма Сава
п къде може да се премине
в Славомия.
Толшца пристигна следобед
и съобщи, че левият бряг на
Сава е обсаден и защищаван
от врага, че на Сава патрули
раг пет унгарски военни кора
ба п че шосето Ду битка —
Гоадишка е също завардено.
Ако бъде предприет пробив
в тази посока, изгледите за ус
пех щяха да бъдат малки, за
това бе свикана конференция
на ръководния кадър. На тази
.'конференция човечето от хо
рата спяха от умора и изтоще
ние.
Отпаднала бе и последната
реална възможност оцелелите
сили организирано да се мзмъ
кнат ог обръча. Все пак гряб
ваше да се намери изход ог по
ложемието. Трябваше да се за
пазят живата сила и-^ъоръже
нието.
Тъщкато друг изход нямаше
постигнато бе съгласие части
те да се пръснат. Решено бе
на групи от по двама трима
Души партизаните да намерят
начин да се подслонят док ато
отминат миогобройните части
на врага. От всички страни при
стигнаха патрули и съобщава
ха, че врагът настъпва и през
гората в стрелкови строй- Нав
ярно той искаше" на всяка цеп
на да преломи всеки склон с
огромните си вили. Друг изход
нямаше. Огненият обръч се за
тягаше все повече. Време за
разискваме и търсене на нови
решения нямаще. Командири
те на отрядите построяваха от
Ряднте и събираха оръжието
на куп. Има ли по-трудно не
що от боеца от това да се раз
Дели с оръжиЪто си, независн
мо по какви съображения.
Войниците оставяха пушките
на купа. Връщайки се в строя
плачеха. Задържаха само пие
Толетите и бомбите. Команди
рите на отрядите съобщаваха
сборното място, където ще ти>я

Жорж
Скригин:
КОЗДРД

бва да се срещнат бойците след
като врагът атмина. Заровиха
оръжието. На групи бойците
се пръснаха във всички посо-

Сиомени ош войната
Беше последната неделя от
юли 1944 година.Царибродският
партизан
ски отряд „Момчил Войвода”
имаше намерение да се прид
вижи в пределите на Ком- ка
да посети селата Комшица,
Бърля и Криводол- Но преди
да тръгне на тоя път трябва
ше да посети село Сенокос,
където много пъта бе преби
вал х* от образуването си.
Сенокос бе първото село в

СРЕЩА В ОКРУГЛИЦА

„Дяволът нито оре, нито копае
От джоба ивмъкна свита
тетрадка. На последната стра
ница — печат и восък.
—Събрал съм 11.000 дина
ра за възпоменателна плоча
на Ратко Павлович— и сега
работя за социализма..В членската карта на Съю
за на бойците на Радосав Иг
натович пише, че е борец от
1942 година.
*♦*

— В Чернотравския отряд
постъпих през 1944 година.
През първите дни на окупация
та работех в Бяло поле, край
Сурдулкца- Главен майстор
ми беше ,черн.отравецът” Дра
гутин, а негов заместник Мир
ко- И двамата бяха комунис
та. Събирахме се в едно мазе
По два дни работех във фаб
риката, а по пет ходех по Че
мерник прц партизанн/ге, раз
казва непринудено, мирно, ка
кто се излага истината, която
говори сама за себе сиПо политически причини
през 1943 година бях интер
ниран в България. Намирах
се в „черната чета”. Там бя
ха всички комунисти — наймного българи и сърби.
В българския Щаб работеше
Влада „Кьоса” ст Власина —
Стсйковичева. Когато се запо
знал по-отблизо с Радосав от
краднал неговата легитимация
и фалшифицирал подписа на
майора на пропуска и всичко
това предал на Радосав — Веднаж „Кьоса” ми ка
за-: „Отиди в града и когато
намериш човек в кафенето,
който в лявата ръка държи
цигара а в десната разгърнат
вестник предай му тази беле
жка-”
Директивата е директива-

Радосав това отдавна знаеЕдвам в третото кафене наме
рзял оня, който търсел. Всич
ки знаци за разпознаване би
ли на място. Обаче, кой знае,
дяволът нито оре, нито копае.
Радосав пристъпил към него
препазливо, почти на пръс
ти, пълен със съмнения. И във
въздуха улавял всяко дви
жение на човека с вестнмка
в ръка— Свободно ли е да седна
— питам аз?
— Свободно
отвърща
тойМога ли да запея?
— Може — и гледа ме под
вежди през вестникаТихо запях българска пар
тизанска песен- Разбрахме се
к бележката се намери в ръ
ката на човека, чиетс у.'ме ни
кога не можах да узная. Ди
ректива-та беше изпълнена.

***
— Инвалид на труда, като
висококвалифициран зидар,
станах през 1961 година. В ре
шението инвалидш/Дтата не е
ми увиличена е 30°/о. Решени
сте бе написано на македон
ски, а аз не го разбирам- Оти
дох в Завода за социални! Оси
гуревки в Скорие да ми пре
ведат решението- На долния
етаж един служещ взе реше
ние! о и ми каза да се махам
защото в решението ми е напи
са но • увеличение от 30% След девет месеца в същото
това кафене, след като проче
те решението един адвокат
ми обясни, че в него нищо не
пише за увеличение- Отново
заминах в Скопие. На врата
ря казах, че искам да отида
при директора. „Той ми е
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братовчед”. — излъгах го аз.
Ако бях казал и/стината не
би ме пуснал- А така, когато
чу, че съм племенник ,,глав
ния” нямаше пречки- Така о
съществих своите праваНо това не е край за Радо"
сав- Трудовият стаж му е при
знат само от 1944 година, а
счита, че има право от 1942
година.
— Слушах зад вратите как
служещия
разпитва мойте
свидетели. Свидетелите говор
ят какво съм работил през
1942 година, а служещият пак
кара по сЕоему. Ето как про
тече разпитването:
Служещият: ти видял ли си
че е носил на партизаните
материали.
Свидетелят: Не съм, но зная
Той напуска работата й оти
ва в гората при партизаните
да ги осведоми за дейността
на врага- Той сечеше теле
фонни стълбове и жици— Ти видял ли си това със
СЕОИ ОЧИ?

— Не съм. Бях на стража,
а беше нощ и не видях кой
ст тях сечеше.. . *
— По този нач^н той смуша
ва хората и те вече не.знаят
как да докажат на служещия
че съм работил за Нар-с-доосвебодателната борба — сърди
се Радосав. Това аз не ще ос
тавя така-.
В ръката му остана тетрад
ката, която той въртеше и
стягаше, а лицето му пресича,т остри бръчкиВ паметта ми се вряза като
част от него мисълта му: „Аз
и днес работя за социализма”
Милош Бакич

ки. Потеглиха
слон, уверени,
зшза, колкото
шна да е, все

да търсят под
че и тази офан
и жестока стра
пак е временна

и че не след дълго те ще стиг
нат на определено сборно мяс
то, ще се срещнат с другарите
си и ще продължат борбата.

ПАРТИЗАНСКО ХОРО В СЕНОКОС
Димитровградско, ксето прие
партизаните в началото на
1944 година- Селото бе дало и
много партизани Тук имаше
много партизански ятаци, ку
риери-.. Нямаше къща, в коя
то партизаните не бяха идва
ли за храна и облекло-..
През пролетта, когато селл
ните отиваха на работа в пла
нината винаги носеха повече
храна.
— Дайте, нека се найде —
казваха те на домашните- —
Може да дойдат и< нашите
Обаче посещението през ед
на юлска неделя 1944 година
ще остане незабравим спомен
на селяните и партизаните..Към 12 часа наближавахме
селото- Малко необикновено
беше това за селяните. Изне
нада за всички- Отрядът при
стигна на селския мегдан- По
стовкТе стражари бяха поставе
ни в Гърмадие, откъдето се
виждаше пътя чак до село
Каменица. По друг път фаши

сткте едва ли можеха да дой
дат в Сенокос.
Вестта, че партизаните са
в селото, бързо обиколи маха
лите и къщите- Много хора
излезнаха насред село да чу
ят радиото да научат нови
ни за фронтовте. Радкюто гър
меше пред кръчмата- В следо
бедните часове много девой
ки излязеха празнично преме
нениВ Гърмадие стражарите се
срещнаха с няколко момчета,
тръгнали в селото.-.
Така в селото пристигнаха
и - другоселци. И старо и мла
до излезе на селския мегдан.
Вазкърщи се хоро — първото
партизанско хоро в Сенокос.Девойките научиха няколко
нови партизански песни .. •
Това беше необикновена не
деля за сенокошаниБ Николов

ПЪТЕПИСЕН ЗАПИС

Лошо време
■

Автобусът напусна асфалтното шосе и пое пътя към
Вранска баня. Мсто-рът изръм
жа, сякаш предчувствуваше,
че му предстои да- преодолее
много трудности дскато стиг
не целтаШофьорите — едно младо
момче от Топли дол, Клисур
ско, и по-старият бай-Асен тре
вожне поглеждаха към плани
ната- Младежът току-що бе
взел диплома за шофьор тре
ти разряд.- А слънцето, се
извишило и почти вертикал
но забива нажежените си лъ
чи. Задушно е- Повечето ПЪТници дремя-т- Ияколкочасовият път е изцедил и псслед
нсто желание за разговор. Са
мо на предните седала двама
младежи си шепнат, и се кис
кат •. •
Повече от половин час ав-те
бусът извиваше по склоновег
те на „Весна кобила”. Повече
от половин час — все същата
обстановка. Но когато лъхна
свеж въздух от върха всички
се оживиха. Завърза се раз
говор.

/

— . ■. Та разправям ти, ло
шо време •. • пече, пече, па ка
то забучи. • •. Ето, оня ден ка
тго се р азсипа оня ми ти дъжд
като забуча планината —
страхотия. В Гложие и две
деца се удавили. Връщали се
от училище и реши ли да ггре
скочат дола. Първо нагазило
момченцето, подхлъзнало се
и водата го поела- Момичен
цето се опитало да му помог
не, но набързо и то изчезна
ло във водите — завърши един възстар планинец, като
се обръщаше към печалбари
те—косачи, които се връщаха
У домаИ останалите замълчаха.
Случката с гложките деца бе
засегнала всички.
— Курбан взима планина'
та всяка гвдина- Но в тази ся
каш взима повече! — заклю
чи един селянин. В думите му
имаше и обида, и горчевина,
и страх • -.
Силна гърмотевица оглуши
есички- Тя обля върха с окси
женова светлина, а след това
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«Рв:| - Накъде
основното училище?

Седмичен интервю
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— 130 ученици нямат възможност да се запишат
в гимназията в Босилеград
С увеличаването броя на уче
циците, които завършиха ос
новно училище, тази година в
Босилеградска община изкръс
на проблемът за записването
им в средните училища. Поне
же в Босилеград съществува са
мо гимназия, която в новата у
чебна година ще приеме 60 уче
цици в първи клас, то сега се
поставя въпрос за 130 ученици}
от основните училища, канди
дати да продължат образова
нието си — къде да се запи
шат. Те се намират пред твър
де сериозни трудности, защото
условията да постъпят в някое
средно училище във вътрешно
стта на страната са много огра

се школуват настрана, а сетне
— приемните изпити в средни
те училища вече са завършени.
Именно затова и родителите
на учениците и компетентните
органи в Общината са доста за
грижени.
Наистина известен брой уче
ници, завършили основно учи
лище, ще ое включат в стопан
ските организации в Общината
като ученици в стопанството.
Но и този брой ще бъде съв
сем малък от една страна, бро
ят на стопанските организации
е също малък, и от друга — са
мите те не са достатъчно разви
ти.

Паметникът на Бубан край Наш
•X

1

ЗаЬещания на разешрелянише
Разстреляните вечно ще живея*!
Героите нали са вечно живи?
с песента ни днеска пеят,
кръвта им тече в наши жили...

\

Изпрегнал рало селянинът смел.
аз умирам!... ана\емосал той.
И горд извисил се като Орел,
прострелян, иайаднал той без бой.
.„3&. комунизма аз умирам!" —
Човек до близките заръчал.
И като чучулига се издигнал
да завещае своята поръка.

И колко подли изстрели пресекоха мечтицг!
И колко мечти иолете/^т
ртнеха дните!
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Ученици от Клисура
Стефан Николов

на вълни се пръсна из доли
щата— Ето, пак започва! — обади се една старица и се пре
кръсти.
Младежите се посбутаха и
закискаха. - Изведнъж небето се сни~
ши. Заваля. И още незатвори
ли всички прозорци — затра
ка град. - Автобусът се мъче
Да заглуши трясъка отвън/ но
не успяваше. Градушката се
усилваше- След малко спря.
А автобусът застана на „Кри
ва фея". Наоколо бе побеляло
като от сняг. Луди поточетата
скачаха, пресичайки пътя и
се напредварваха из надолни
Щето.
След кратък престой автобусът потегли за Босилеград.
Шофьорите се тревожеха, ?аЩото сиви облаци се тълпеха
застрашително и от тях пробягваха сини мълнии спускай
ки се някъде встрани.
■Ще се пробием, защо да не се
Ще се пробием! — каза
бай-Асен— Ще се пробием, защо да
не се пробием, защо да не се
пробием! — заяви решително
един от младежите, седящи
наблизоОтново рукна дъжд- Па
град, па пак дъжд... Продъл
жаваше да вали- И автобусът
продължаваше, макар с голя
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,дОт палтото оръфано, зимно...
направи сИ костюм,
за да не ти е студено
продаг! велосипеда й вземи кюмюр...
Недей да плачеш, не ридай,
днес има толкова жени-вдовици,
кекто в нашия бленуван май
ще има във торите птици.;.."
„Кажете й, колко я обичах. Че желах
живот!» си да свър!ка с неяЗа щастие човешко аз мечтах,
тю нея още повече копнея:. •"

|®.|
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ничеии. На първо място на най
-голям брой ученици материал
иите условия ме позволяват да

ма мъка- Буйни пороища кър след десетия опит да го измъ
кореха из долините, пресич- кнем.
— Да- го дадем напред! —
айки пътя муНаСлед десетина минути дъж предложи младежа,
дът спря. Но веднага след то пред ше върви!
Започна обсъждане- Едни
ва спря и автобусът- Един
дол бе затрупал пътя с камъ одобряваха, други не- Позова
ваха се на това, че са одрасна
ни, дърва, кал . - — Да разчистваме! — раз- ли тук, че запалт мястото-?.
Най-сетне с Дружни сили,
даде се команда и няколко ду
въжета и теглене тръгна нап
ши набързо направиха път.
Отново потеглихме. Но не ред и замина. След това зазадълго- На друго място вода мина и нашият автобус- Пътта бе оставила огромни камъ * ниците се връщаха, защото а
ни и препречила йътл. Наис- втобусът „Чепел"’ едва ли ще
качаха пътниците и се засуе може да върви напред. Пък
тиха- Младежът, който казва и не можеше да мине, защото
ше, че ще се пробием пръв се свечери, а долините още
нагази. Нагазиха още някол- прииждаха...
— Днес, в. Горна Любата
ко планинци. И след малко
гръм уби Кире терзията! —
пътят бе отново свободен,
Трудното обаче започна, ко съобши нлкой новината.
Същият глас продължи в
гат дойдохме до мястото, къ_
дето автобусът Клисура — тъмното да разправя как се
случило. Казват, че още дваВраня беше се заглавил— Да го върнем назад, —, ма се удавили, или паднали
от скела, някъде в Македо*
предложи шофьораПедесетина души започна ния но никой незнаеше конха да го бутат- Но той сякаш кретно да каже-.,
В Горна Любата ни казаха
бе зациментиран. Моторът не
работеше добре. Хриптеше че пътя-г е пресечен и ние се
прехвърлихме в аутобус, кой
като старец- и спираше.
— Не хва*Да. Така ме загла- то бе изпратен от Босилеград
ги- Тъкно водата прииждаше да ни посрещне. Тоя Път кой'
и аз исках да ое пробия. Но то преди беше изминаван за
на средата отказа. Замалко шест часа, изминахме за деводата щеше да го обърне, С сет и половина,
мъка я отстранявахме — раз
Ст. Николов
правяше шофьора, може би

През последно време се обсъ
ждаха условията за откриване
на учителско-педагогичсека па
ралелка при гимназията, в коя
то биха се записали около 40 со
лидни ученици. С това би се
разрешил не само проблемът
за перспективата на известен
брой младежи, но и за обезпе
чаването на учители в основни
те училища, от които все пове
че се чувствува сериозна нуж
да. Обаче, въпреки официално
то решение на Околийската ск
упщигна в Лесковец, все още ня
ма съгласие от съответните
републикански институции за
откриване на учителско- педа
тогическа паралелка.
В. Велинов

С АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ
С Алксандър Иванов, дъл
гогодишен просветен работ
ник в Горна Лисина се наме
рихме на една ливада. Чете
ше книга и почиваше. Изпол
звахме тази среща да си( псг
беседваме с него по въпроси
за просветата:
— От кога работите в учи г
лището?
— Започнах като учител
през 1937 година. Промених
много места. Вях в Нишка и
ЛескоЕашка околия- След по
следната война дойдох в Гор
,на Листна и ето до днес рабо
тя тук като преподавател.
— Как беше организирано
обучението в първите години
след освобождението във ва
шето училище?
— Преди всичко, чувствува
ше се липсва от преподавате
ли, а нямаше и достатъчно учебни помещения. За лабора
тории и нагледни средства и
дума не можеше да става. Ня
махме достатъчно материални
средства за тези цели— И как разрешавахте пр,о
блемкте?
— С голям труд. В цялата
ссмолетка тогава работеха са
мо 3 преподаватели, а средно
през годината имахме над
120 ученика. Аз преподавах,
• спомням си добре, 7 предмета.
Все пак с голямо усърдие ра
ботехме- От тогавашните на
ши ученици днес има доста
лекари, инженери, професо■ ри -.-

И не само това- Другарят
Иванов е деен активист в из
вънучилищната работа.
За днешното обучение той
казва:
— Постигна се голям подем.
Особено значително се подо
бри положението по отноше
ние на набавката на нагледни
средства. Днес имаме достатъ
чно преподавателиЕто шо казва за реформата
на учебното дело:
— Всяка реформа значи
крачка напред и допринася за
укрепване на учебното делоНо и занапред трябва на се
разрешава въпросът с учебни
ците и тяхното приспособява
не към учениците. Нужни са
и известни; изменения по отде
лни предметиВ- Велинов

СТРОИ СЕ НОВА
УЧИЛИЩНА ЗГРАДА
Селяните от село Мусул, в
Босилеградско, по почин и ор
ганизационна подготовка на по
дружииците на ССРН, пристъ
пиха към изграждане на нова
училищна сграда. За строежа
на сградата са заделени средства
от Общинския фонд за,учебно
дело, но жителите на селото
сами ще обезпечат значителни
количества строителен матери
ал и доброволна работна ръка
— дори и майстори-строители,
по които Мусул е известно се
ло и извън Боснлеградско.
Новата училищна сграда тр

ябва да бъде готова до начало
то на учебната 1964/65 година.
Към изграждането на нова
сграда се пристъпи поради то
ва, че старата сграда е тясна и
нехигиенична за сегашнбтр
число -ученици.
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Военноморски флот
в Стара планина
Живко Виденов, партизанин
от Царибродскня партизански
отряД „Момчило Войвода" сс
отличаваше от останалите свои
другари по моряшките дрехи,
които носеше. И останалите
Партизани носеха различни униформи — на горски стража
ри, полицаи, войници от раз
лични армии, но униформата
-на Виденов беше пълна имаше
даже и шапка.
Всички височанн, които се
срещаха с бойните от отряда
знаеха че едни от тях носи
моряшки дрехи. Много хора от
Висок познаваха и лично Жив
ко Виденов.
Един ден в Каменица войни
ците се разпитваха между сел
яните за числеността на парти
заните, кога са идвали в село
*го и нихак не полюшваха то
чен отговор.
— А каква униформа носят
•— запитал един фелдфебел.
Селяните започнаха да наре
ждат различни униформи и в
това време един селянин се обадил:
— Аз съм видял един парти
занин в’ моряшко облекло...
— За всички техни части
знаем — отговори фалдфебеЛът като за себе си, но за тех
ния военноморски флот още
не сме чували...

Рашко и новите
чорапи

Една вечер, когато отрядът
пристигна в селото, команди
рът извика Пасо и му каза:
— Паско, ти знаеш за онази
ябълка. Отиди там и ако хва
неш някого, веднага ми съоб“
щн...
Паса застанал под ябълката
и чакал да дойде някой- Прс
ЛИ това пя кой от отряда се ка
чпл в ябълката, и когато забел
язал, че долу се дежурува, но
се осмелил да слезне, а чакал
удобен момент да избяга. По
едно време, когато му досади
ло да стоп паднал под дървото»
с пълна торба ябълки. Паса
насочил италИанката, взел ябълките и пуснал крадеца.
На утре ден той предал на
интенданта една торба ябъл
ки.
— Откъде тези ябълки? го
запитал командирът на отряда— Тези ябълки — отговорил
Пасо — даде стопанинът на ябълката като благодарност за
моето усърдие при пазене на
ябълката.

Бай Гьошо функ
ционер в Народ
ния фронт

"Първите дни след освобож
дението бай Гьошо от село Се
нокос бе избран са прелеела
Шестнадесеттоди1шния парти тел на Народния фронт в сезанин Рашко Николов Дълго лото. За всяка работа той се
време ходеше напълно бос. Ел ’ допитваше с народа. Понеже
имаше много задачи почти вся
йа вечер бе ходил в Каменица
по задача и тогава се беше от
бил в къщи да види своите.
На тръгване майка му бе да
Малки шеш
ла нови чо.рапи.
Стана че Рашко Николов по
невнимание се нарани в левия
крак. Скоро една седмица бе
останал на едно място и ра
Някога известният френски
ната никак не заздравяваше.
комедиограф Лабиш трябва— Как е кракът Рашко? — ше"да се представи като ново
бе го питал един негов другар. избран член на Академията
— Море дракът е добре, от на науките на заседанието на
върнал той — но ми е криво „безсмъртните". Тези дни в
за новите чорапи ...
Париж било много студено и
Лабиш треперел в официал
ните зелена одора на акаде
мик, държейки здраво с ед

ка вечер се устройваше събра
ние.
Едни ден обаче бировинът
на селото застана рамо сутрин
та ггред кооперацията и зави
ка за ново събрание.
— Че пак ли събрание, и то
толкова рамо? Нали снощи имахме? — запита един селянин
бай-Гьошо.
— Л бе, забравил съм снощи
да ви съобщя всичките задачи
— му обясни бай Гьошо.

СЪВЕТИ ЗА ДОМАКИНИТЕ

Зеленчуци на нашаша шраиеза
йрез йролешша и ляшошо
Съвременната наука за хра
ненето твърди, че зеленчуците, заради витамините и ми
нералните вещества, са необ
ходими за правилното хране
не- 150' или 300 гр- зеленчук
е достатъчно количество, кое
то човек трябва да консуми
ра всекидневно- Какъв вид
зеленчук ще внасяме в орга
низма не е важно, но се пре
поръчва поне част от това ко
личество да се консумира
прясно, във вид на салата.
Правилното хранене изисква
разнообразна, а не една и съ
ща храна, например само зе
ле или само фасул.
Сега,, когато има пресен зе
ленчук, не е трудно да се при

Без привички

Паса на пост
при ябълката

В село Дойкинци една ябъл
ка бе узряла твърде рамо. Всц'
чки партизани знаеха за това
и когато идваха в селото ня
кои от тях отиваха да си на
берат, въпреки забраната от
страна на щаба на отряда. И
след забраната стопанинът на
ябълката се оплакваше, че ня
кои партизани берат.

|Г

на ръка меча на безсмъртни
ка— Вие треперите, Лабаш—
го дапитал Паерон.
отвърнал Лабиш
— Е
показвайки на меча — как да
не треперя, когато това ди е
за първ път да се намирам с
оръжие*~!Ш

СЪОБЩЕНИЕ
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Завършват се последните километри на п-ьтя от Ниш
до югосла.вско-българската граница.

СЪОБЩАВАМЕ НА ЧИТАТЕЛИТЕ, ЧЕ ПРЕЗ МЕ
СЕЦ ЮЛИ И АВГУСТ ВЕСТНИКЪТ ЩЕ ИЗЛИЗА Ш
УВЕЛИЧЕН БРОЙ СТРАНИЦИ ВСЕКИ ВТОРИ ЧЕТ
ВЪРТЪК,
СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ ИЗЛИЗА НА *6 ЮЛИ Т. Г.
ЦЕНАТА НА ВЕСТНИКА ОСТАВА НЕПРОМЕНЕНА 10
ДИНАРА.

държаме към съветите за
правилно хранене. Но зелен
чуците трябва да приготвлва
ме внимателно и със знание,
за да не се загубят най-ценни
те вещества
витамините и
минералните соли — които
ги правят здрава хранаКогато купуваме спанак,
зеленчук,
трябва
да
из
бираме само онзи, който има
свежи и неизмачкани листаНа пазар да ходим с кошни
ци или чанти, на които стени
те са твърди, за да не се сма
чкат листата на зленчука, за
щотс трябва да знаем, че ко
гато листата са повредени, ки
слородът от въздуха продира
и унищожава витамините в
него- Когато стигнем в къщи,
ако веднага не го употребим,
трябва да го оставим на твъмно и хладно място, защото
светлината и температурата
в стаята са способни за някох
лко часа да унищожат голям
дял Б витамини и половина
та, а и повече от най-ценните
Ц витамини.
И още една грешка, която
без да зналт правят нашите
домакини е тази, че позволя
ват зеленчуците известно вр
ме да стоят във вода. Във во
дата витамините и минерал
ните соли се стопяват като за
хар. Например, ако държим
несварен грах само 10 мину
та във водата, той ще изгуби
20 до 40% от витамините Б1

и 35% от витамините Ц. По
съшия начин водата действу
ва и при другите зеленчуци.
Затова не е грешка ако се ка
же, че 50 до 90% от витами
ните вече са унищожени, до
като стигнат на нашата тра
пеза- Със зеленчуците ръку
вайте внимателно- Те са на
шата най-здрава храна.

ЗНАЕТЕ Л
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<..Славянският просветител
Методий (815 — 885) е бил оженен и е имал деца. Това
се узнава от неговите ,,Служ
би”, ксито е съставил учени
кът му Константин Млади
през 893 година. В първата
песен на канона от „Служби
те" за Методий се говори:
..Оставив род и отачаство, по
дружие (жена) и децу, свети
учител, у пустини изволи жи
вети, преславни”- Методий
към 840 година напуснал слав
янското княжество, което управлявал и отишъл в мана
стир на малоазиатски Олимп.
Понеже тогава имал 25 годи
ни, жена му е вроятно е била
твърде млада, а децата съв
сем малки.
Според черковните разпоре
дби жената вероятно е дала
съгласие Методий да се зака
ду гари. След договорно раз^
късване на брака, жената на
Методий, без съмение, отново
се е омъжила, за да изведе
на път своите и Методиевите
деца.

В последно време в ресторант „Балкан"
има случаи на отравяне с храна-

ЗА ВСЕКИ СЛУЧАЙ
^Шво ииа БАй-тиш шивот? / - имаме иремгим
(но, гри агрАе зиа&ш

то обомарА/Ро, моее би
слеДМАч/оо /це се разболя,
77А Дойдох Да ВИДЯ ИМАу
А И СВОБОДЕН ИРЕВАТ МД
^ в БОАРиШТА (г~^

Че [ДЕ СЕ РАЪБОАИШС
\ла е-е СИ ХоАИУГ тгри,

МА4АЧМА ?

—

Текст и рисунки
М. ПЕТРОВ

^Не/тгри гцаашииШ'
ХОДЯ, АМИ,АБОРБРТ 9
СЕЧ ТТР1Ч РЕСГОРА НТ,ШЩ
А &ЕГА Е
ЗА ОБЕД!
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