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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ

ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЧЕХОСЛОВАШКИЯ ПРЕЗИДЕНТ В БЕЛГРАД

Осмият конгрес на СЮК 

ще започне на 7 декември Т И Т 0: Нашите идеали и иатереси са 

широиа основа за успешно изграждане 

на взаимните отношения
Изпълнителният комитет на Централния комитет на С-ь 

10за на югославските комунисти въз основа Заключенията на 
Шестия пленум на Централния комитет на СЮК взе реше
ние Осмият конгрес На Съюза на югославските 
да започне с работа на 7 декември 1964 година в Белград.

Изпълнителният комитет на Централния

комунисти

комитет на
Съюза на югославските комунисти също така утвърди пред 
ложение на дневния ред на Конгреса: В

но развитие. Починът, конкрет
ните акции.и усилията на' со
циалистическите страни, на ко
мунистическите, работническите 
движения да се разрешат круп
ните международни проблеми и 
осуети термоядрената война се 
основават върху здравата уве
реност, че интересите на мира и 
социализма са йеделими. Обаче' 
именно днес, когато тази бор
ба достига най-големия си за
мах и ширина, в редовете на 
между народното комунистичес
ко и работническо движение се 
появиха, предвождани от ки
тайските ръководители, догма
тически и разколнически еле
менти, които се опитват да съ
живят отрицателното наследст 
во от сталинския период. Изку
ственото отделяне интересите на 
мира от социализма, пренебре 
гването на завоеванията на со
циалистическото изграждане в 
социалистическите страни, на до 
стиженията на трудещите се от 
целия свят означават също та: 

идеали и интереси бе широка ка и омаловажаване способност
основа, върху която можем да та иа работническата класа и.
изграждаме успешно отношени- на всички прогресивни сили а
ята между нашите социалисти сегашните условия. Поради то- 
чески страни. Елагдарение на ва е необходимо международно
общите усилия и на все по-дцб то работническо движение и
рото взаимно разбирателство прогресивните сили да се анга- 
ние през последните години ве жират в пълна степен в усили- 
че сме отбелязали значителни ята за конструктивно развитие 
резултати в това отношение. Тр на меЖдународните отношения, 
ябва да споменем например пло защото само по такъв начин 
дотворната размяна на държав- Най- очевидно ще бъдат демас- 
ните делегации от двете страни КИрани и осуетени тези опасни

и вредни стремежи.”

1. Доклад на Централния комитет на Съюза на югослав 
ските комунисти и Централната ревизионна комисия за ра
ботата от Седмия до Осмия конгрес.

2. Ролята на Съюза на комунистите в понататъшното 
изграждане на социалистичес ките обществени отношения и 
актуалнн проблеми в международното работническо движе
ние и борбата за мир и социализъм в света.

Докладчик: Йосип Броз Тито.
3. Общесгвено-икономиче;ки цели на развитие на сто

панството в предстоящия период.
Докладчик: Едвард Кардел.
4. Актуални въпроси в понататъшното изграждане на 

Съюза на югославските комунисти.
Докладчик: Александър Ранкович.
5. Идейното развитие на сегашния степен на ра

звой и по-натат-ьшни задачи на Съюза на югославските ко
мунисти.

Докладчик: Велко Вдахович.
6. Изменения и допълнен тя в Устава на Съюза на юго 

славските комунисти.
Докладчик: Лазар Колишевски.
7. Приемане резолюция на Осмия конгрес за предстоя

щите задачи на Съюза на югославските комунисти.
8. Избиране на Централен комитет на СюК и други ор

гани на Конгреса.
9. Разно.

По време на к>гославско-чехословошките разговори в Белград

На 21 септември пристигна на 
официално посещение в Югос 
лавия президентът на Чехосло
вашката социалистическа репуб 
лика и първи секретар на ЦК 
на ЧКП Антонии Новотнй.

На 22 септември в Белград за 
почнаха разговорите между юго 
славската и чехословашката де 
легации. Както се изтъква, офи 
циалните югославско-чехослова 
шки разговори са започнали

Президеншъш Тишо ще Ьъз/лаЬя- 

Ьа ююслаЬскаша дсле/ация на 

Вшораша конференция на необ- 

Ьързанише Ь Кайро твърде сърдечно и приятелски.
Първия ден от разговорите е на 
правен общ преглед на досегаш на нашите обществено-полити- 
ните взаимни отношения и е

и срещите на представителите

Югославската делегация на 
Втората конференция на ръко
водителите на държавите и пра 
вителствата на необвързаните

страни, която ще започне на 5 
ог^омври в Кайро, ще възглавя 
ва президентът на републиката 
Йосип Броз Тито.

чески организации, а след това 
и все по-засилегтите връзки в 
областта на икономиката, нау 
ката, културата, спорта, както 
и все по-честите контакти меж
ду многобройни наши институ
ти. . .”

След като се спря на някои 
въпроси на международната по 
литика той продължи:

„Развиващите се и новоосвобо 
дените страни досега вече дадо 
ха конструктивен принос за по 
добряване на международните 
отношения и укрепване иа меж 
дународното доверие. Мнозинст

Иовошни: Засилване на 
сътрудничеството до
принася на делото на 
мира и на социализма 

в света

констатирано, че през последни 
те години тези отношения са се 
развивали благоприятно във вси 
чки области на сътрудничество 
между Югославия и Чехослова
кия. •

На 21 септември по време на 
тържествения обед, даден от 
президента Тито в чест на пре 
зидента на ЧССР, двамата дър 
жавни ръководители вдигнаха 
наздравици.

По тозц повод президентът 
Тито, след като приветствува ви 
соките гости, каза:

„Днес нашите народи свързв“

Членове на делегацията са:
Коча Попович, държавен секре 
тар на външните работи, Влади 
мир Попович, председател на 
Комитета за външни работи и 
международни отношения на 
Съюзния съвет на Съюзната ка

Новотнй в Крагуевац
Президентът Новотнй, след

като благодари за поканата да 
посети Югославия и за приятел 
ските думи на президента Тито, 
изказани за чехословашкия на-

На 23 септември президентът 
на ЧССР Антонии Новотнй по
сети Крагуевац. На величестве
ния митинг в „Дървена заста
ва”, между другото той поздрави 
успехите на нашата страна в со 
циалистическо строителство и 
изтъкна значението на мира за 
по-нататъшния прогрес на чо
вечеството.

А. Новотнй положи венец на 
могилата на убитите крагуевча 
ни през октомври 1941 година.

мара на Съюзната скупщина, 
Богдан Църнобърня, генерален 
секретар на Президента на 
Републиката, Мишо Павиче- 

заместник

род ,каза:
„Съгласни сме с това, което 

Вие и останалите другари пред 
ставители на югославската стра 
на казахте за чехословашко-юго 
славските отношения и за въз
можностите от по-нататъшно 
развитие.

Считаме, че нашите взаимни 
отношения имат здрави основи
те се опират на много общо, на 
социалистически цели, които за 
нашите страни са основното. Те 
изхождат от съвместните инте
реси, които развиваме в нашата 
вътрешна и външна политика.”

В продължение на речта, наз 
дравица той каза:

Драги другарю Тито,
Другари,
„Ние имаме много общо, кое 

то ни прави единни, когато гле 
даме на миналото, на проблеми 
те на сегашния свят и на необ
ходимостта от разрешаване на 
основните международни въггоо 
си в интерес на мира и прогреса

Също така считаме, че между 
нас и вас съществува съвпада
не във възгледите по отноше
ние възможността -за по-нататъ 
шно всестранно разширяване 
на взаимното сътрудничество, 
както в областта на политика
та и културата, така и в област 
та на науката и техниката и 
икономиката Затова търсенето на 
пътища и възможности за по
нататъшно разгръщане на това 
сътрудничество съответствува 
на интересите на нашите наро 
ди и' допринася на делото на 
мира и социализма в света.”

во от тях се определиха за поли 
тиката на необвързаност и на 
принципите на активното и мир 
но съвместно 
Те представляват

държавенвич
секретар на външните работи,
Салко Феич, посланик на 
СФРЮ в Кайро и Будимир Лон 
чар, пълномощен министър в 
Държавния секретариат на вън пазването на световния мир. То

ва съвпадане па нашите общи

изграждането на социалистичес 
ки обществени отношения и бор 
бата, която водим съвместно с 
всички миролюбиви сили за о-

съществуваване.
съществена 

част от съвременото движение 
борещо се за мир и нови 
шения между народите и стра
ните. Както ви е известно 
коро в Кайро ще се състои Вто 
рата конференция на ръководи 
телите на държави и правител 
ства от

отно-шните работи.

нас-

МАНИФЕСТАЦИЯ НА ДРУЖБАТА
необвързаните страни, в 

която ще участвува активно и 
нашата страна. Ние сме увере 
ни, че тази конференция, как
то това го направи и Белградс
ката, ще допринесе твърде мно 
го за утвърждаване политиката 
на мирното съвместно съществу 
ване и за изнамиране на мирол 
гобиви разрешения

На „Каца Камък“ в Стара Планина се откриха иамешни илочи на жертви
ковете югославска и българска 
паметни плочи
роичната смърт иа хора от Ви
сок и за съвместната борба на 
народите от двете страни на 
границата.

Днес, в ясен септемврийски 
ден, тук пред повече от 2.000 ду 
ши от България и Югославия, 
в присъствието на официални 
лица от Югославия и България: 
Велимир Матич, секретар на 
Съюза на комунистите на Сър
бия за Нишка околия, Божидар 
■Манич, подпредседател на Око 
лийската скупщина в Ниш, Ве
лимир Костич-Баеж, член на О 
колийския комитет на СКС в 
Ниш, Драгомир Стоянович, пре 
дседател на Съюза на бойците- 
в Нишка околия, Бранимир 
Чирич, председател на Общинс 
ката скупщина в Пирот и наро 
дните представители от Димит- 

(Следва на 3. стр.)

Каца камък, 20 септември 1964 година — На това място 
през юни 1944 година българските фашисти разстреляха сътру- 
днииите на Народоосвободителното движение: Димитрие Докич, 
Георги Костич, Петър Костич, Р. Костич, Александър Игич 
Петър Александро вич, Василие Николич, Александър Жцвко- 
вич, Добринка Джорджевич и Иван Андреевич от селата Ръ- 
совци и В. Ръжана. На скалата, издигаща се точно на югослав
ско-българската граница е. зверско въодушевление пияните фа . 
шистки пълчища наредиха съмишлениците на- НОВ и в зал
пови гърмежи поносиха животите им. Много дни след това 
близките и сътрудниците па Народоосвободителното движение 
на Югославия намериха в гъсталаците в подножието на скала
та труповете и с въжета ги измъкнаха нагоре, за да ги погре
бат.

спомен за ге

на висящите 
международни проблеми. Увере 
ни сме също така, че нейните 
решения и починът й ще бъдат 
подкрепени от цялото миролю
биво човечество.”

В продължение на наздрави 
цата той каза:

..Провеждайки политика на 
мирно съвместно съществуване 
съвместно с .всички миролюби
ви и прогресивни сили в света,, 
социалистическите страни осъ
ществяват своята

Признателните синове и борци против фашизма от Соци 
алистическа федеративна република Югославия и Народна ре 
публика България на 20 септември 1964' година в 20-та годиш
нина от освобождението, откриха паметни — югославска и бъ- 
лгарска-плочи, за да. напомнят на поколенията и съвременни
ците за зверствата на фашизма и ожесточеността па борбата 
ка прогресивните против него.

историческа 
роля и стават все по-значим и 
по-могъщ фактор в борбата за 
опазване положителните завое
вания на миролюбивото 
ствр и за създаване на възмож 
ноот за прогресивно обществе-

11‘Каца камък”, Далече над лавскр-българската граница. От 
Широки лъки в Стара планина, днес върху нейната северна и 
е огромна скала, тъкмо на югос южна страна ще стоят през ве-

човече



1РАТСТЦ2

ПРЕД ОСМИЯ КОНГРЕС НА СЮК

ОКОЛИЙСКИТЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ДО КРАЯ 

НА ОКТОМВРИ
Според едно решение окОлий 

ските конференции на СюК в 
Сърбия трябва да се проведат 
през септември и октомври та 
зи година. Делегатите са вече 
избрани на проведените общпп 
ски конференции, когато бяха 
избрани и делегатите за Ос
мия конгрес на СюК. Подготов 
ките за провеждане па околни 
ските конференции са в -пълен 
разгар. Неотдавна това то по
твърдиха н секретарите на око 
лнйскнте комитети на състоя
лото се съвещание в Центрад 
нпя комитет на СК на Сърбия. 
На тези конференции освен из 
бора на нови комитети ще се 
обсъждат въпросите, конто бя 
ха издигнати от Шестия пле
нум на ЦК иа СЮК и от Насо 
ките за предконгресна дейност. 
Това са актуални политически, 
идейни и обществено-икономи
чески въпроси, както и иробле 

-ми на по-нататъшното органи
зационно-политическо и идейно 
изграждане па'Съюза па кому 
нистите.

Разбираемо е, че предстои да 
се обсъди н това, което бе ка
зано на общинските конферен
ции и изборните срещи в пър
вичните организации на СюК.

На съвещанието в ЦК иа Съ 
■Рбия секретарите на околий
ските комитети изнесоха всич
ко, което досега е предприето 
по подготовките. Знае се, че до 
кладите на колийските комите 
ти и друп пе материали ще бъ 
дат връчени предварително на 
всички делегати и на общин
ските комитети за обсъждане 
и оценка. По места освен глав
ния отчетен доклад се подго
твят и съдоклади. Никъде оба
че не се работи шаблонно и за 
това се очаква всяка конферен 
рия да има свои специфично
ст.

та па комитета през отчетния 
период и всичко това е съкра 
тил на 2500 страници, които с 
кратък доклад ще бъдат връ
чени иа делегатите и- па общии 
ските комитети, за да имат по- 
яспа представа за досегашна
та дейност. В Крушевац пък на 
делегатите са връчени реше
ния от миналата околийска кои 
фереицпя, за да видят как те 
са осъществявани.

Силен тласък па тая обща 
Мредкотгрсспа дейност дава 
понастоящем и разискването 
по Проекта за пз.меиомие и до 
пълисиие па Устава па СюК, 
който неотдавна бе изнесен 
пред членовете за обсъждане. 
На Съвещанието в ЦК ма СК 
иа Сърбия се изтъкна; че в ор 
ганизациите и ръководствата 
на СК па Сърбия е проявено 
голямо пмтересоваиие към то
зи документ п че почти всеки 
член го е прочел. Констатира 
се, че сега трябва да се прове- | 
дат заседания по основните ор 
ганизации и по активите на 
СК, където с помощга иа коми 
тетите да се организира проу
чването му и едно широко раз 
исквание по материалите.

Гпш дейци. Още едно изпекла 
пе бе подчертано ма съвсща- 

комнтетът да се под- ВАЛ1ЕР УЛБРИХТ 

В ЮГОСЛАВИЯ
името
поби попе с 25 иа сто пови чле
МОВС.

В начина па избирането съ
що така щс има повече демо
кратизъм, отколко го по-рамо. 
Околийските комитети вече ис 
кат мнение за кандидатите за 
членове па новите комитет от 
общппскптс п фабрични коми
тети. Когато се прибавят име
ната п се състави предварител 
ма листа тя ще бъде дадена па 
обсъждаме на комитетите п де 
легатите.

Трябва лн околийската кон
ференция да избира комисии? 
Този въпрос бе поставен па 
съвещанието в Централния ко 
митет с оглед, че проектът за 
новия Устав го предвижда то
ва. Констатира сс обаче, че то 
ва не е необходимо, защото 
проектът е само предложение, 
а не приет документ. Според 
сегашния Устав на СюК кон
ференцията избира само коми 
гета и ревизионната комисия, 
в подготовката за тези конфе
ренции има и някои новини. 
Така например Градският ко
митет на СК в Белград е изго
твил към 2.500 страници ори
гинални документи за работа-

размяна ма мнения за развити 
ето на взаимните отношения, 
подобряването на сътрудниче
ството между двете социалис

та 19 т. м. ма пъг ог Бълга
рия за ГДР пристигна в едно
дневно посещение

председателят на Аържав
в Югосла

вия

/\ ....
Чй-М 1

3. ш. Валтер Улбрихт в Белград

тически страни и по актуални 
международни въпроси. С цел 
за по-нататъшно подобряване 
на взаимните отношения те 
са обсъдили въпроса за размя 
на на партийни и правителст
вени делегации.

На 20 септември преди обед 
Валтер Улбрихт замина за Гер 
мания изпратен от президента 
Тито и другите официални к>го 
славски лица.

Съвет на Германската де-ния
мократична република и пъР- ! 
ви секретар на ЦК на Единна 
та социалистическа пзртия на 
Германия Валтер Улбрихт.

Осмо редовно заседание на 

Общинската скупщина 

в Босилеград Високият гост и президентът 
републиката Йосип Броз 

Тито водиха разговори, в при
съствието на свои сътрудници.

В течение иа разговорите, ко 
ито преминаха в дух на прияте 
лство бе направена полезна

нана Общинската 
инспекцията по

На 17 септември в Босиле
град се проведе сесия на Об- 
щимеката скупщина.

Бе изнесен отчет за работата 
на Общинската скупщина и не 
йните органи през- 1963 годи
на, както отчет за работата 
на органите на управлението.

В разискването някои отбор 
ници направиха забележка, че 
в отчета не е посочено дали вси 
чки взети от Общинската скуп 
щина решения са проведени в 
дело.

Заседанието изслуша и отчет 
за работата на инспекциони

те служби 
скупщина 
труда, санитарната инспекция 
и инспекцията по пазра, както 
и отчет за изпълнението на бю 
джета на общината за осемте 
месеца на 1964 година.Договорено е в новите коми

тети да не се избират повече 
от 45 членове; да се държи 
сметка за социалния състав, ка 
то в комитетите се избират по 

непосредствени
изводители; да не се об- 

комитет по „пред- 
линия”, но .да бъ 

де съставен предимно от парти

СТРАНИ-УЧАСНИЧКИ ВЪВ ВТОРАТА 

КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕОБВЪРЗАНИ!Епро-вече

разува 
ставителска наблюдатели. Предполага се в 

конференцията да 
Конго-Бразавил, Горна Волта и 
някои други страни. Страните 
участнички в първата конфе
ренция ще участвуват и на то
ва събрание на необвързаните.

Наблюдатели: Аржентина, Бо 
ливия, Бразил, Чили, Финлан
дия, Ямайка, Мексико, Трййи- 
дад, Итобаго, Уругвай, Венецуе 
ла и Замбия.

В .списъка, който поместваме 
се намират 46 пълноправни ст
рани участнички и 11 страни

За Втората конференция на 
необвързаните страни, която тце 
се проведе през месещ октомври 
в Кайро са се явили за участие 
в конференцията следните етра 
ни:

участвуват

Заиочнаха разискванията ио ироекшоусшава на СЮК
Афганистан, Алжир, Ангола 

(временно революционно прави
телство), Бирма, Бурунди, Цей
лон, Централната африканска 
република, Дахомей, Етиопия, 
Гана, Гвинея, Индия, Индоне
зия, Ирак, Йемен, Йордания, 
Югославия, Камбоджа, Каме
рун, Кения, Кипър, Конго, Ку 
ба, Кувейт, Лаос, Ливан, Ли
берия, Либия, Малави, Мали, 
Мароко, Мавритания, Непал, 
Нигер, Нигерия, Саудитска Лра 
бия, Сенегал, Сиера Леоне, Си
рия, Сомалия, Судан, Тоголанд, 
Тунис, Уганда, ОАР, Обединена 
та република Таиганайка и За:: 
зибар.

Събрание на йолиШическия акшив 

на СКС в Босилеград Почина Ошо ГрошеЬол, 

Председател на 

йраЬишелсшЬошо на ГДР
Тези дни в присъствие на се Разглеждането на проектоус 

това по основните организа
ции в Босилеградско трябва 
да завърши най-късно до 8 ок 
томври, когато всички ггредло 
жения и забележки по проек
тоустава ще бъдат поедставе- 
но на околийския комитет на 
СКС в Лесковец.

кретарггге на първичните орга 
пизации на СК от Босилеград
ско се проведе събрание на по 

на Общин- Полтбюро на ’ЦК на Единната 
социалистическа партия и под
председател на Германския дъ
ржавен съвет.

Гротевол е роден през 1894 го 
дина, а по професия е бил пет- 
чатарски работник. През 1912 го 
дина става член на Социал-демо 
кратическата партия на Герма
ния, а след Първата световна 
война е министър в правителст 
вото на град Брауншвайг. След 
идването на Хитлер Гротевол е 
деен участник в борбата про
тив фашизма. През 1938 и 1939 
година е арестуван от Гестапо, 
а в последния период на Втора 
та световна война действува ка 
то нелегален. Гротевол е носи
тел на най-високи отличия на 

- ГДР.

На 21 септември 1964 година 
почина в Берлин след дългого
дишно боледуване Ото Гротевол 
председател на правителството 
на ГДР. Гротевол беше член на

литическия актив 
ския комитет на СКС в Босиле
град. На дневен ред бе пазгле 
ждането на' проектоустава на 
СюК. Кратък обзор върху из 
мененията и допълненията в У 
става на СюК направи г-редсе 
дателят на идеологическата ко 
мисия при Общинския коми
тет Стоичко Ангелов.

В ДИМИТРОВГРАДСКО

Оживено активност в дните пред конгресаВ разскванията бе засегнато 
и бездействието на някои ко
мунисти от града, които поето 
янно са настанени по околни
те села. За тях се изтъкна, че 
не вземат никакво участие в 
политическата работа на село, 
нито приемат каквито и да би 
ло задачи. Във връзка с това 
политическият актив реши въ- 
тгоосът за тяхната дейност да 
се представи на околийския 
комитет като предложение за 
допълнение в Устава на СЮК.

Политическият актив също 
така -реши как ще се проучва 
Проектоуставът в първичните 
организации на село. Разработ 
ката му ще става чрез четене 
и разисквания по отделни гла 
ви на няколко събрания.

До 26 септември ще се вър
ши разучава не на материалите, 
а след това до края на месеца ще 
се продължи с разисквания и 
предложения и допълнения. Ра 
зискванията и предложенията 
ще следи и обработва идеологи 
ческо-политическата 
при Общинския комитет на Съ 
юзс1 на комунистите.

След приключване на разрабо 
тката и обсъждането на мате 
риалите във връзка с промени
те в Устава на СЮК на 4 ноем 
ври в Димитровград ще се про
веде заседание на Общинския 
комитет на СКС, на което ще се 
направи анализ на тази актив
ност и даде нов тласък на пред 
конгресната дейност в община
та, която се чувствува на всяка 
крачка във всяко село и в гра
да.

Тези дни в центъра на внима 
нчето па членовете па Съюза 
на комунистите в Димитровград 
ско и всички трудови хора се 
намира проектът на изменения 
и допълнения в Устава на 
СЮК- Вече първите разговори 
в организациите на СК показват 
с каква сериозност се пристъп
ва към разработката на този 
важен документ.

С право може да се очаква, 
че тези плодотворни- разговори 
и разисквания ще допринесат 
още по-добре да се схване същ
ността на предложените проме
ни а комунистите със своите 
предложения ще подпомогнат в 
окончателното „редактиране" на 
новия Устав на.СЮК.

С анализ на конкретната дей 
ствителност комунистите най-до 
бре ще съгледат нуждата от пр

едложените промени, които от 
разяват определена степен от 
развитието на нашето общест
во, Съюза на комунистите и во 

-дещата му роля в изграждането 
на социализма.

В Общинския комитет в Дими 
тровград са извършени всички 
подготовки във връзка с обсъж 
дането на проектоустава на 
СЮК. Към средата на този ме
сец започна обиколка на органи 
зациите и активите на СК с цел 
по-системно да се разработят 

обсъдят

комисия

I

материали 
а след това ще се пристъпи към 
разисквания. И този път акти- 

• вистите при ОК па СКС поемат 
още една задача, която както и 
досега ще изпълнят с успех. За 
целта в Димитровград и по се-

и тези

лата тези материали ще се обсъ 
ждат в три фази.

:
М. А.
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МАНИФЕСТАЦИЯ НА ДРУЖБАТА

На „Каца Камък 

се откриха паметни плочи на 

жертви на фашизма

в Стара планинаа

,л

(Продължение от 1. стр.)
.. ", "

ровградско и Бабушнишко, и от

ча от мрамор, на южната — ю- 
- гославска от бронз.

Това възпоменателно тържес- 
българска Страна: на Дико Ди- тво бе открито с изпълнението 
ков, член на ЦК на БКП и ми’ на химните на двете страни,

след което на митинга тово- 
риха другарите: Димитрие Сте- 
фанович-Нишавец, първоборец 
от Пиротския отряд и Боян То- 
доров-Янко, бивш командир на 
българския отряд „Христо Ми
хайлов”. V

Срещнаха се хора — бивши бо шизма. По директиви за ЮКП 
йци — не виждали се-цели два окръжните комитети в Ниш, 
десет години
бляна,, от Пловдив и Сараево, 
от Михайлозград, Пирот, Дими
тровград, пръснати из двете ст
рани и продължаващи борбата 
на фронта на социалистическо
то изграждане.

След 20 години на мястото на 
най- безогледното масакриране 
се изви общо югославско-бълга 
рско хоро, след което на парти 
занския обед председателят на 
Общинската скупщина в Пирот 
Бранимир Чирич-Лужнички в 
импровизирана, но топла и про 
*’^-вствана реч възкреси идеали 
те на борбата и апелира за про

от Варна и Лю- Враня и другаде настояваха о-
ще от 1941 година да установят
връзки и сътрудничество с бъл-нистър на вътрешните работи 

на Н РБългария, първия сек
ретар на Окръжния комитет на 
БКП в Михайловград Пенко 
Кръстев, председателя на Окръ 
жния съвет на Михайловград 
Атанас Първанов, в присъствие 
то на бойци и ятаци от Пирот
ския, Царибродския и. Фердина 
ндския отряд, на обществено-по 
литически дейци от селата на 
двете страни и на около 1500 ду 
ши население, между които и 
близки на жертвите, бяха от-

гарските партийни организации. 
Другарят Стефанович подчер

та, че от първите дни на въста
нието в нашите партизански о
тряди са постъпили другари от
България, които като извънре
дно смели бойци са станали чл

„Вий жертва паднахте!”. Със 
звуците на този, борчески погре 
бален марш бяха открити бъл
гарската и югославската памет 
ни плочи и бе почетена паметта 
и неугасващият спомен за пар 
тизанските сътрудници от Ръсо

от българските фашисти сътру- планина в Другарска среща бой 
дници на НОБ - на северната ците от трите отряда възкреси- 
страна българскаг паметна пло- ха много спомени от борбата,

снове на нашата Комунистиче
ска партия... „Ние казва той —
пазим в най-светъл спомен обра
зите на Балкански, Ломски, Ро
допски и други, които като чле 
нове на ЮКП и бойци от Свър Димитрие Стефанович-Нигиавац 

говорилишкия партизански отряд за
гинаха 1942/43 година за свобо
дата на югославските и българ
ския народ. Също така, той ка
за. че на наша територия са и- 
мали приют Трънският парти 
зански отряд, който заедно с на 
гада, а в района на Стара пла
нина — Фердинндският парти- 
зансик отряд, който заедно с на 
шите отряди е участвувал в съ 
вместни акции на наша и бълга 
река територия.

дничеството между нашите стра 
разширява във всички они се

бласти, все повече се сближава 
и упознавамс. Затова поло

жително развитие на дружески 
имат особено г.ли

и българския народ, затова, ни 
кога вече да не се позволи по 
втаряне на миналото. ме

те отношения 
яние разговорите между друга 
вя Тито и другаря 
Белград.

До наешоим за разЬиЬане и укрейЬане на 

дружбаша между нашише народи
— изтъкна др. Димитрие Стефанович - Нишавец —

Живков в

На коая той каза: „Към тако 
ва раститие на отношенията ни 
направляват не 
настояване да изградим социа
лизма, но и жертвите, крито па
днаха в съвместната борба за 
свободата на нашите два наро
да. за победата на социализма в 
нашите страни.

само общотоДнес — каза той — югославс
ките и българският народ под 
ръководството на своите кому
нистически партии успешно из
граждат социализма, за който 
паднаха безчислени 
През последните години сътру-

След откриването на митинга • рор, нито концлагерите и стре 
пръв говори бившият първобо- лбищата ,нйто гладът и голоти 
рец от Пиротския отряд Дими- ' 
трие Стефанович-Нишавец. Той 
каза: . .* ’

в заключителните операции про 
тив фашистките военни ча

нта можаха да спрат победния сти на територията на Югосла-
ход на въстанието и революци вия. С това съвместната борба
ята. Нашият народ виждаше в на югославските и българския
•гази безкомпромисна бопба с народ против фашисткия оку-
фашисткия окупатор единстве- патор и неговите помагачи доби

на ния път и изход от унищожава- пълна изява,
не на фашисткото робство.

> • зма рпределени форми на сътру
В/победоносния ход -на борба- дничество на борците-антифа- 

-та против окупатора през 1944 шисти от България с югославс- 
година по искане на правителс

жертви.

„Днес сме- се събрали на съв
местно чествуване на 20-годиш- 
нината' от освобождението 
нашия край от фишисткото ро 
бство да отдадем нужната 
чит, признание и благодарност 
на ония

Народьш ©ш Висок оказЬаше 

безрезерЬна йодкрейа и на
бълшрскише йаршизани

каза др. Боян Тодоров-Янко

Обаче в борбата против фаши
по- .

хора, които сътрудниче 
йки с нас’ станаха жертва на 
фашисткия терор.

кото народоосвободително дви-

Срещата днес е толкова по- 
значителна, че след двадесет 
години тук отново се събираме 

■ бившите бойци от Пиротския; 
Царибродския и Фердинандския 
отряд, които борейки се в тези 
предели.против българския фа 
шизъм допринесоха в голяма, 

, степен на общата борба на юго
славските и българския народ' 
за освобождението им от фаши 
сткото робство”.

Като изтъкна, че след нападе 
нието на хитлеристите върху 
Съветския съюз ЦК на КПЮ 
начело с другаря .Тито е призо
вал югославските народи на бо 
рба' против фашизма и че на 7 
юли 1941 година е изстреляна 
първата (ювободителна пушка 
на югославските народи, той ка 
за, че в борбата, на която не мо 
жеше да се съзре краят, са да 
дени над 1 милион и 700 хиля 
ди жертви, между които и цве 
тът на Югославската комунисти 
ческа партия и нейните народи.

Обаче нито най-зверският те

т,&жц * Ш*Ш ки на поколенията за жестоко 
стите на варварския фашизъм, 
за зверската му разправа с ония 
които са дръзнали да се вдиг
нат на борба за правда, свобо
да и човешки живот. Ще бъдат 
вечна стража на техния дух, а- 
Балканът ще пее хайдушка пе
сен за тях. .. Съвместно проля
тата кръв зациментира навеки 
дружбата между българския и 
югославските народи.

Като изтъкна възхода на две 
те страни през двете десетиле
тия след освобождението и по
литиката на дружба с югослав 
ските народи, той каза:

„Нашата среща тук е още ед 
но потвърждение на желанията 
и стремежите, на мислите на 
нашите братски народи да жй 
веят в мир и братска дружба.

Речите на двамата оратори бя 
ха топло поздравени от двете 
хиляди присъствуващи на това 
тържество в дебрите на Ста-' 
ра планини. •.

Другарят Янко, бивш коман
дир на Фердинандския отряд бе 
ше втория оратор на тържестве 
ното откриване на 
плочи. Като призова към почи 
тане паметта на жертвите на 
кървавия български фашистки 
терор на това място той каза:

„Нашата среща, е среща на 
два братски народа, питаели ви 
наги чувство на любов и друж
ба един към друг. Среща на бо 
йци другари, които в борбата 
за освобождение па народите на 
България и Югославия прояви
ха мъжество от героизъм и се- 
беотрицане и бяха обрекли вси
чко, дори и живота си.

Като говори за участието на 
българския народ в борбата про 
тив фашизма и за помощта на 
югославско народоосвободител
но движение в организирането 

българските партизански ба 
тальони и бригади „Христо Бо
тев,, „Георги Димитров”, ,Първа 
софийска бригада” и за съвмес. 
тната бопба на пиротския. Цани 
бродски и Фердинандски отряд, 
той благодари на населението 
от височките села за безрезерв
ната полкпепа и на български
те партизани като каза:”

..На югославска територия на 
попът масово и безрезервно бе 
застанал на страната на югосла 
воните паптнзани и с всички 
опепотва пллдпепяше тяхната бо 
рба. Т-Та твпнтопия на Пмпотоко 
и Цапибполеко. в района на Яи- 
сочмгта. няполът от селата Ка- 
менрна. Рооомян. Сенокос. Бъо- 
лог. Топим и Долни Кпиволол. 

4Ръоовмм. тгпопмна и.лпуги оказ 
ваше безпезервиатя си полкпе
па както на югославските, така 
и на българските партизани. Те 
зи обикновени хора знаеха, че 
нашите тюлц са епнякви. че на 
шата бопба поеолелва една и 
съща нел — освобождението 
на нашите иаполи ол гнета на 
фашизма и капитализма.

Полвизите и героичната смърт 
на разстпеляиите тук ще ове 
ковечат величествените скали 
на „Каца камък”, на които в 
знак на признателност към жер 
угвите на Фишизма поставяме 
паметни плочи. Безмълвните 
скали, където кацат саМо соко 
ли и орли, ще разказват наве-

паметните

Боян Тодоров, говори па митинга

твото на Отечествения фронт 
на НР България Върховния 
комендант на НОВЮ и ПОЮ 
другарят Тито се съгласи части 
те на българската отечествено
фронтовска армия да участвуват

жение датират от по-рано. 
ЮКП поставяше за сътрудниче 
ство, военно и политическо, със 
съседните стра™, за да се уско 
ри окончателното, военно и по
литическо ликвидиране на фа-

на

Изявлепие на Н. С. 
Хрушчов за новото 

оръжие
Във връзка с неотдавнашното 

изявление пред японски парла-. 
ментарни дейци на Никита Сер 
геевич Хрушчов, че СССР е про 
извел ново всеунищажаващо о- 
ръжие на 18 септември на прие 
ма на индийския посланик в 
Москва в чест на президента на 
Индия Радакришнан, съветски
ят министър-председател пот
върди ,че действително е съоб
щил тази новина. Той обаче ре 
шително опроверга че с това о- ,, 
ръжие бил заплашвал — както 
бе съобщено в някои чуждест
ранни информации. Потвърди 
се обаче, че новото съветско о- 
ръжие съществува и че не е от 
типа на ядрените бомби. След 
като изтъкна, че новото оръ
жие е доказателство какво все 
може да създаде човекът Н. С. 
Хрушчов загатна, че точното
изявление пред японските пред 
ставители ще бъде официално 
публиковано, което и стана тези 
дни.
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ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА АУЖНИЦАЧЕСТВУВАПЕ НА ДВАДЕСЕТГОДИШНИНАТА ОТ

НЕЗАПОМНЕНИ МАНИФЕСТАЦИИ
В БАБУН1НИЦА

Богата Програма па тържествата 0 На величествения митинг Присъсгиву- 
ваха над 12.000 души ф Изложбата и Панаир?,(и Показаха възхода 

Лужнггца През 20 години социалистическо строителство.
алиите блага в общината. По то 
ва време общественият бруто- 
продукт и стопанството значи
телно нарастна. През настояща 
та година той възлиза на 
че от 1 милиард и 400 милиона 
динара. На около 1000 хектара 
се засяват високодобивии сор 
тове пшеница, от които около 
300 хектара — са в обществе
ния сектор С фуражни треви 
се засяват 300 ха, а с тютюн — 
90 ха. Земеделските кооперации 
стават все по-значителен фак
тор в организирането на съвре 
меното селскостопанско произ
водство.

Построени са 30 нови учили
щни сгради благодарене голямо 
то участие на-населението. Днес 
общината дава за учебното дело 
170.000,000 динара годишно — 
подчерта в доклада си председа
телят на Общинската скупщина 
Велимир Джорджевич, говорей
ки за двадесетгодишното сто
панско и културно развитие на 
общината.

на

На тържествата присъствупаха генерал-подполковникът 
— Саво Вукелнч, генерал-майОрът Васа Харанге.цовски, секре 
тарят на околийския комитет на СКС в Ниш Велимир Ма- 
тнч, подпредседателят на околийската скупщина в Ниш Бо
жидар. Маннч, орг. секретар на Околийския комитет на СКС 
в Ниш Драгослав Ннколнч, полковникът Джуро Златкович— 
Милнч, полковникът Радосав Митровкч-Шумадннпц, народ
ните представители Йован Вацпч, Тодор Славннскн, предссда 
телите на Общинските скупщннн от съседтггс общини—Цър- 
на Трава, Пирот, Бела паланка, Власоттщи, учасппк#! в На 
родоосвободителната пойна и граждашт от този край.

попе

заедно с нейните синове се бо
реха срещу общия враг за въз
вишените цели на пролетарския

изтъкна

След всичко, което се доживя, 
видя и чу по време на тридиев 
ното чествуване на- двадесетго- 
дишнината от освобождението 
на свободолюбивата Лужница 
усилията на организатора заслу 
жават признание, защото дадо
ха възможност наистина да се 
види възходът на Лужница в 
революцията и строителството 
на социализма.

интернационализъм 
в доклада си другаря Джуро 
Златкович.

В тези героични дни на теж
ки офанзиви на територията на 
Лужница славно загинаха пар
тизани от Космет, Ябланица и 
Озрен. ,,В оперативната област 
на лужнншките части са форми 
рани пет бригади от народоосво 
бодителната войска, а в самата 
Лужница

В тридневните тържества (от през първите си огнени кръще 
19 до 21 септември) освен сесия ния. В борбата се създаваше е- 
та на общинската скупщина, на динството между македонския, 
която се определи терен за сръбския и българския народи.
младежки спомен-парк, бе- в заключителната част на до успехи в развитието на
ще устроено тържествено събра КЛада си Джуро Златкович на- об^дина и проблемите, кои
ние, една другарска вечер, бе прави обзор върху успехите в придружават нейното разви-
открита изложба „Лужница в следвоенното изграждане и по- р „„„„
Народоосвободителната борба и нататъшните светли перспекти тие по т ’ — Пят
обновата” и се устрои голям на ви на развитие на Лужница. ден представител Йован Ващш 
роден митинг. Също така се про Р ® Р®? на митинга пред около
ведоха финални спортни състе ПЪРВИ ОСНОВИ НА 12.000 души заяви.
зания, и бе открит първият об САМОУПРАВЛЕНИЕТО лтатштрХТда преценим пра-

: ди?е^П^аНао= б̂а! 

ник Джуро Златкович, първобо та и неосвободената територия 
рец от Лужница, ще послужи навред из страната, па и в Луж 
като материал за историко-нау ница, се създаваха и първите на 
чно определяне ролята на Луж родоосвободителни отбори — 
ница като важно поприще на бор първите форми на народна 
бата и на революционно звено власт. Към това значително до 
между югославските и българс принесоха и партийните работ- 
кия народи. В тази борба Бабу ни”и и числящите се към пар- 
шница даде около 700 жертви тизанските части. Създаването 
и животите на 200 бойци, а над 
1.400 къщи бяха опожарени. „По 
учена от горчивото минало, от 
1941 година Лужница освен в 
борбата за освобождение се бо 
ри и за народната власт, заед
но с осатналите народи на Юго 
Славия”. От началото на осво
бодителната борба, казва се в 
доклада, партизанйте от Лужни 
ца унищожаваха и обезоръжа
ваха неприятелските войници, 
опожаряваха общинските архи 
ви, ликвидирала предателската 
окупаторска власт, въпреки че 
Лужница беше разделена меж 
ду куизлингова Недичева Сър
бия и Борисова фашистка Бъл 
гария. Изкуствено поставената 
демаркационна линия фактичес 
ки засилваше връзката между 
сръбския и български народ, та 
ка че в последните години на 
борбата против фашизма тези 
два напода вървяха заедно сре 
щу общия враг.

СЛАВА НА ПАДНАЛИТЕ 
БОЙЦИ

две от тях минаха
ГРИЖА НА ОБЩЕСТВОТО 

ЗА НЕРАЗВИТИТЕ ОБЛАСТИ

Като даде оценка на досега

на Лужница в БабушницаПаметник на освободителите

година, снимката изглед на 
Старчево, където е сформирана 
първата партизанска част, пор
третът на загиналата Драгица 
Жаркович и тн. В отсрещния 
ъгъл бяха изложени 165 произ-, 
ведения на „Лужница” — разно п; 
цветни ллочи от метакрилат, бу 
тилки с разни ацетати и алко 
холи, които се употребяват в 
производството на пеницилин и 
стрептомицин в „Плива", „Гале 
ника” и в новата фабрика за 
медукаменти в Лесковац, разни 
бои за обуща, есенции и най-раз 
нообразни кутии за алати, ке 
сийки от пласт-маса, всички ви 
дове оцет и тн., а покрай това в 
малко кътче са изложени рабо 
тите по обшотехническо образо 
вание на учениците от основно 
то училище и учениците в сто
панството

След събранието на бившите 
бойци около големия паптизанс 
ки лагерен огън бе открит три
дневен общински стопански съ 
бор, който занапред ще се про 
вежда на 20. 21, и 23 септември 
вместо традиционния панаир, 
който досега се устройваше в 
края на септември. На събора 
се продаваха всички индустри-

блеми и около използването на 
мощности посъществуващите 

рентабилността и производител- 
както и по не
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Бабушница се Къпе в пурпур. Светлините на фойервер 
ка разгонят мрака над града. На червените платна над град
ските улици личат: „Да живее уШ конгрес на СК)К”, „Да 
живее 20-годишнината от освобождението на Лужница”. Ули
ците Са задръстени от хора. Младостта се вплита в нишки
те на историята. От нея блестят букети радост. В тишината, 
с наведени глави в едноминутно мълчание — старчески сухи 
устни с болка изговарят: „Слава на падналите!” „Слава им!” 

На безкрайната лента протича ЛужняцЬ: воюва, страда, в 
братска прегръдка „щурмува небето”, а днес — твори и рас
те. Двадесет години на една младост. С аршина на социали
зма Лужцица мери своите усилия и потта, пролята през две
те десетилетия.

Напред са новите десетилетия — вековете. Нека за тях 
говорят ония, които могат да се обърнат след себе си...

на органите на народна власт в 
Стрелъц, Цървена ябука, Раков 
дол и много други места даде 
възможност за разширяване на 
борбата и за бъпзо насочване на 
■арода към създаването на та

кива органи на власт, които да 
представляват неговите интере- 

изтъкна настремежиси и
тържествената сесия на Общин 
ската ксупщина Велимир Джор 
джевич. „Паралелно с формира 
нето на селските народоосвобо- 
дутелни отбори бяха направени 
и подготовки за създаване

ва проблем и занапред в тази 
община.

Като засегна някои основни

войната нямаше материални 
предусловия за развитие на сто 
панството, тогава постигнатите 
резултати през последните ня
колко години са огромно значи 
ми. Досегашните капиталовло
жения създадоха основни усло 
вия за по-нататъшно бързо раз 
витие на стопанството на общи

на
концепции на дългосрочната по 
лирика за регионално развитие, 
той изтъкна, че средствата за
напред ще се използват по-ра
ционално, защото новите вложе 
ния носят нови белези на сто
пански напредък. Съюзният на 
роден представител изтъкна, че 
последните мероприятия във 
връзка с покачване цените на 
някои произведения имат за 
цел подобрение на селското сто 
панство, производството на въг- 
лища и електрическа енергия, 
както и по-рационално произ-

органи на народната власт в по 
голяма област. Така през април 
1944 година в село Добровиш на
събрание на най-видните борци 
от Лужница се формира първи-

ални, селскостопански и занаят 
чийски произведения. И той яс 
но показа как някога слабораз 
витата бабушнишка община в ли 
за в релсите на промишленото 
производство.

„Въпреки постоянните българ 
ски фашистки офанзиви, арес- 

' ти на невинни хора, съдебни Милош Бакич
процеси на партизански ятаци, 
страдания на невинни деца, ма 
йгки и сестри, опожаряване

интернации на способни

водство в тези стопански отра
сли. Обаче тези мерки са схва
нати, че всеки отрасъл трябва 
да поправи положението си и 
затова се стигна до нежелани 

Съюзната

на Признания на колективи 
и трудещи се

села,
хора, въпреки постоянното на- 
съскване срещу народоосвободи 

движение, тази борба Затователното
все разрастваше и през лятото 
1943 това движение се насочи 
и към съседната България”.

последици, 
скупштина прие заключение, че 
е необходимо да се въведе дис 
циплина особено по отношение

На тържествените заседа
ния на работническите съвети 
на стопанските организации в 
бабушнишка община връчени 
са 150 похвални грамоти и 150 
явни признания от страна на 
отбора За провеждане на тър
жествата по случай двадесетго , 
дишнината от освобождението 
на този край-

„В състава 
части (взводове и батальони) в 
течение на 1943 година боен о- 
пит получиха и първите българ 
ски партизани. Затова създава
нето на Трънския партизански 
отряд е тясно свързано с Наро
доосвободителната борба на Юго 
славия.

на лужнишките на инвестицииизразходването 
и спазване решението на СИС 
и по този начин възможно най
положително да върви стопанс
кото развитие в страната.

Пионери полагат цветя на спомен — гробницата
ОТ ИЗЛОЖБАТА „ЛУЖНИЦА 
В НОБ И ИЗГРАЖДАНЕТО"

В новите хали на „Лужница" 
беше открита изложба, на коя
то посетителите могат да се за 
познаят с развитието на движе 
нието в този край и с постиже 
нията на стопанското и култур 
но развитие на общината. Тук 
са снимките на много бойци, 
сградата в Ресник, 
сформирано първото партизанс 
ко ядро в този край през 1941

От това число колективът 
на „Лужница” получи 25 пох- 

25 обществе
ят народоосвободителен отбор 
на Лужнишка околия”.

От месец септември същата 
година на освободената терито 
рия започна учредяването 
народна власт.

Така се създадоха 
на нашата комунална система и 
самоуправление на трудовите хо 
ра над средствата‘за производ
ство. Днес общественият сектор 
съчинява една втора от матери

ната, а с нови вложения ще по 
лучи още по-пълен размах. То 
ва значи, 
развитие налага и по-нататъш 
ни грижи от наша страна и от

вадни грамоти и 
ни признания а 15 пдизнания 
са връчнени на непосредстве
ните цроизведитеди. Работни
ческият съвет на „Лужница” 
покрай това присъди на 36 ра 
ботници и парични награди.

По случай празника на сво 
болата явни признания' полу
чиха колективите на, , 
ца” и „Текстилколор”.

... Правехме всичко, за да за 
бравим Сливница и Брегалница 
и стотиците хиляди гробове от 
миналото. Затова

че но-нататъшното

насчитаме, че
страна на обществото за по-ус 
пешно развитие на обществено- 
стопански напредък на тази не 
развита област. . . В досегашно 
то развитие имаше

български партизаниживите
никога не ще забравят гостопри 

на Лужница. с чието
основите

емството 
население са делили кора хляб, 

където са проблемиоръжие и муниции, 
лекували своите ранени. А Луж 
ница им е благодарна

.Лужни-където епри създаването на програми и 
проекти, Също таказащото имаше про В.
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ЕДНИ ЗАЛЕСЯВАТ —ДРУГО УНИЩОЖАВАТ
Земеделската кооперадия

„Победа" в Смиловди няма ле
сно да осъществи своите пла
нове за подобрение на селско
то стпанство. Първото затруд
нение е, че 3.121 хект?(ра плош 
е .разделена на 2.000 парцели 
Така разхвърляни ниви спъват 
кооперацията в изпълнението 
на заначите й Освен това тру 
дно е, поне за сега, тези отдел 
ни ниви да се обединят чрез 
арондация, а и структурата на 
почвата не най-подходящ. От 
3-121 хектара — 2.226 хектара
са от планински земи. Обрабо 
тваеми площи са всичко 380 
хектара, т. е., 702 ниви и 2 хек 
тара овощни градини, а оста
налото — ливади. Такова съот

ни в Белград, а на „Стокопро- 
мет” от Скопие

кредити досега са получени 9 
милиона динара, за които са 
закупени 150 ха площ.

Такава една насока в селско 
стопанското производство обе
щава и успехи в изпълнението 
на . плана в живтновъдстото.

Още в началото се видя, че

Докато движението на мла
дите горани и горското стопан 
ство в Босилеград чрез масо
во залесяване се борят срещу 
ерозията, немалък брой сел
ски стопани безотговорно се 
отнасят към младите гори.

Ежедневно съдията за нару
шения в Общинската скупщи
на получава заявления, отнася
щи се до непозволена сеч, пу 
скане на домашен добитък в 
младите гори и проче. Само та 
зи год1ша 140 души са глобени 
по тези причини. Но изглежда 
че и глобите, макар и да не 
са малки, не помагат.

Особена тревога напоследък

планините вече са изтощени, 
гази проява взе масови разме-два вагона ка

шкавал, който се изнася в Гъ 
рция. Тези

ри.
В Радичевци, Тлъмино, Бо

силеград и другаде на ,младите 
борови и акациеви насаждения 
са причинени щети от над 1 ми 
лион динара.

Движението на младите гора 
ни е образувало и патролни че 
ти във вейчки райони и села в 
комуната с цел да се запазят 
горите. Те обаче сега поради за 
етосг с училище не са в състо 
яние да ги защищават.

Поставя се въпрос как да се 
премахне това вредителство 
срещу горите?

Прави впечатление обаче, че 
организациите на Социалисги-

В някои села това вече сга- ческия съюз и другите масово-политически организации не се 
заемат достатъчно. Налага се 
предприемането на сериозни 
акции за защита на младите

В. В.

произведения са 
предимно от изкупеното мляко 
от селскостопанските произво
дители.

създават нощните паши на до
битъка.ношеиие веднага показва, че 

земеделската кооперация един
ствено може да се ориентира 
към животновъдството както 
на собствените ферми, така и 
в производствено сът.рудничес 
тво с частните селскостопански 
производители, като при това 
се обърне внимание на подоб
рението на породистия състав 
на добитъка.

Интензивната работа на ко 
операцията ще среща доста 
трудности на пътя си, но от 
голямо значение ще бъДе фак
тът, че кооперацията вече на
пуска търговията. Това най-до 
бре илюстрира структурата на 
сеитбата. Докато миналата го
дина с фуражни треви бяха за 
сети само 15 — тази година са 
засети 49 хектара, а покрай то 
ва на селското стопанство от 
165 хек?,оа — 60 хектара бяха 
засети с високодобивни сорто
ве пшеница, която и покрай 
частичното измързване даде 
добиви от по 23 центнера от 
хектар при употребата на 900 
кг изкуствен' тср от един хек
тар. ,ИСГ.1 ■

Добивите от фуражните тре
ви са достатъчни за 1.200 овце 
колкото и има кооперацията I В 
Чербез угояват 102 прасета с 
цвик и концентрати.

По просторните планински 
пасища тази година ще трябва 
да се угоят и 105 телета и по
вече от 300 овце и овнове. Счи 
та се, че планът по угояване 
да бъде изпълнен.

В Забърдието животновъд- 
ственото е доходно. Тази годи 
на са произведени 30.000 кило
грама било сирене. От това 
грама бяло сирене. От това 
количество 8.000 кг са продаде

на практика и нанесени са го 
леми щети ма горското стопан 
ство. Особено сега през есен
ните дни, когато пасищата по гори.

Босилеград

Готови за изборитеНа паша

На богатите пасища тук де
те : могат да прекарат много 
повече овце. Затова коопера
ция „Победа" вече търси кре
дит от 31 милион динара, 
да купи още 350 хектара обра
ботваемия площ, която да за 
сее с фуражни треви, и по то
зи начин да обезпечи досгатъч

кооперацията е в състояние 
да намери сметка в животиов 
ъдното производство само ако 
и по-нататък продължи с от 
криваието на резерви за органи 
зирано производство. Че това 
е точно показват и личните до 
ходи. Сега и овчарите по Вид-

— Повече жени в организациите на Социалисти
ческия съюзза

Изпълнителният отбор на Со- на които се приеха планове за 
циалистическия съюз в Босиле- провеждане на изборите и се от 

дич получават по 20.000 и 24000 гРаД завърши с подготовките чете досегашната дейност на
динара,..а майсторите на кащц,,!* ''Социалистическия съюз.,;; ,
кавала илсиренетсгмп-над ^5.000 •- ' муната‘ . г': -ч - .,.с си с-жч-чнса..з -документирано9СеИраизскмН°пЪ ; 1

шния пдан-,с>«иловскат.а; кооп^ч-»зодна_дла:1 сцхл-д к ядочя *п,чШ<г?< мьетк - РанР се раизсква по.... Р-Ч ^ва да отглежда ^ . . . . ..... ........ .......... ^Рме?“ан^° = ЕстГщите” з^Гн! най-м!
_■-3.01Ш ороя овце. От търсените М. Бакич устроени разширени събрания, совата политическа организа

ция у нас.
До започването на изборите 

остават малко дни. Времето ще 
се използва за уреждане на ня
кои организационни въпроси, 
какъвто е например зачислява
нето на нови членове — особе-

•(
но црана за овцете и през зи
мата. А до края на. седемгодй

ПОРТРЕТ СТАРИЯ! АКТИВИСТ
но жени — в организациите на 
Социалистическия съюз. Обек
тивна спънка обаче са честите 
миграции на мъжката оаботна 
ръка по време на сезона, кои
то отиват във вътрешността. По 
вече сътрудничество и взаимо
помощ ще се развива и с акти
вите на Съюза на" младежта и 
Съюза на комунистите.

Отделно внимание ще се объ
рне на учениците в стопанство
то в Босилеград, които все още 
са в незавидно положение и на 
които не се оказва достатъчно 
помощ от страна на обществе
но-политическите организации 
в комуната.

В работата на Социалистиче
ския съюз и занапред ще се 
търсят нови методи и съдържа
ние, та той да стане още по-мо
гъща трибуна за разрешаване 
на всички проблеми в нашата 
действителност.

На предизборните конферен
ции в подружниците и местни
те организации в Босилеградс- 
ко се разисква и върху предло 
женията за избирането на нови 
членове в ръководствата, и на 
делегати за общинската конфе- 
рАщия.

За успешно провеждане на из 
борите във всички организаци- 
и подружници вече са изготве
ни конкретни планове, а полити 
ческите активи при местните ор 
ганизации, новина в работата 
на Социалистическия съюз, ще 
окажат помощ на кадрово . по- 
слабите подружници.

Извършени са и някои орга
низационни изменения. Подру- 
жницата на Социалистическия 
съюз в Караманица е присъеди 
нена към Назъришката; Млеко 
минци към Босилеград, а подру 
жницата в Дукат от две е съеди 
нена в една. Тези изменения са 
направени с цел да се създадат 
по-добри условия за работа.

За изборните конференции 
ще бъдат изготвени отчетно-из' 
борни доклади, в които ще се 
даде оценка на досегашната де 
йност на организациите и ще 
се набелязат нови задачи.

Вене ВЕЛИНОВ

ЧЕДОМИР МИТРОВИЧ от 
Студена е роден през 1898 годи 
на. Симпатиите си към Нароо 
свободителната борба прояви 
още през 1943 година.

Към средата на август той 
бид касиер в селския народоо 
свободителен отбор, а по-къс- 
но като активен деец бил из
бран за" председател на свобо

Затова той бил избран за де 
легат за скупщината на Анти
фашисткото вече на Сърбия- 
През войната два п-ь ги пъту
вал в Белград като представи
тел на патриотите от този 
край- След като се завърнал от 
Белград бил набран за предсе
дател на околийския народен 
отбер на народната власт в 
Бабушница. Това станало в на 
чадото на 1945 година. Тази дъ 
лжност изпълнявал все до сре 
дата на месец април 1947 годи

дителния отбор на освободена 
та територия в Лужница. Ста
рия воин показал особено у- 
мение в организирането на по 
мощ за партизанските части 
както по мобилизирането, та
ка и по събирането на матери 
ални резерви за успешно воде 
не на военните действия в то
зи район.

Две военни приключения
ма.

Преди две години получил 
борческа пенсия, а през месец 
ноември миналата година го у 
достоиха с обществено призна 
ние за залягане в изграждане 
то на социализма и утвържда 
ва1пето на |на.родна|х)а пласт.

Чедомнр Мптровмч е вече на 
преклонна възраст, но продъл 
жава да участвува активно в 
обществе! ю-Угал птическня жи
вот в Лужшгца, където се пол 
зва с голям авторитет. Той бе 
ше официално повикам на тъР 
жествената академия по слу
чай |дваАесетгод|ппимната от 
освобождението на Лужница.

НА БУДИМИР ИВАНОВИЧ
Будимир Иванович днес ве

че превалил шесдесетата. През 
войната той е бил

— Само да ви помилвам, да 
видите как сърбин мидува — 
и ги погали по бузите.

Булите неприятно се засмя
ха и без да се обръщат, тръг 
наха-

— Извади затвора на пушка 
та и излез.

Войникът послушал.
— Тръгни с мене, заповяда 

му Будимир.
Срещнал ги млад партизанин 

Райко и без и „добърдеи” да 
каже зашлевил едни плесник 
на пленения, на когото литнала 
шапката от главата. Не навеж

интендант
Във Втори батальон на XV ди 
визия. На път от Ораховац (Ко 
смет) към албанските плани
ни срещнал две були, които 
му се сторили съмнителни. 
Той ги спрял и направил оби
ск. В

***

Налетял Будимир на българ
ски фашистки войник в един 
окоп. Сгънал се, за да не го за 
белязат- партизаните. Не след 
дълго Будимир изкомандувал 
както и обикновено:

шалварите на една от 
тях намерил 1, а другата — 
два пистолета. Булите изтръп
нали от страх. Нр Будимир не 
жно се държал към по-нежния 
пол, засмял се и казал:

дайки се да я вземе войникът 
се обърнал към Райко:
— Майсторче, защо ме биеш? 

— Чорбаджи.
Таиро, ти ли си, едва тогава 

Райко познал майстора при ко 
тото работил като чирак.

— Аз съм, отговорил жалко

СТРОИ СЕ ДОМ НА 

ЛОВЦИТЕ
/

ТАЗИ ГОДИНА-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ
В повечегго села в Босиле- 

градско вършитбата е в пълен 
разгар. Жътвата закъсня пора 
ли честите дъждове, които вал 
яха през август и трае още в 
някои села в дисински и тлъ- 
мянски район.

които наскоро ще бъдат приб- Таиро. 
рани, се очакват рекордни до 
биви.

По инициатива на дружество 
на ловците „Сокол” 
от Босилеград се строи дом на 
ловците.

За тази

—Аз ще го водя в Щаба и ни-
надалечеИ от каптскЬите на коопепя КОЙ Аруг< категорнчески заявид 

тивните стопанства, Аисин-' ° йко' ^авел го там и го пред
ения район се очакват добиви ставил и на чорбаджи Таиро 
по 2 вагона от I хектар, а в ча- нищо не'се случило, 
стните стопанства ще се дви- Казват, че той и днес живее 
жат към I до 1,5 вагона. в _БъДгария.

Тазгодишните добиви от жи 
таите растения и картофите в 
Босилеградско са резултат 
на благоприятни климатически 
укловия през тази година и на 
все по-широката употреба на 
изкуствени торове в полевъД- 
ството.

цел са обезпечени
Първите резултати от тазго 

Аишната вършитба са добри. 
Добивите тази година са срав
нително по-високи от миналото 
лишните. Средните добиви от 
Ръжта се движат от 15 до 17 
Центнера, докато миналата го
лина бяха средно към 8 
нера.

От другите житни растения,

средства. Дружеството на ловци 
те е обезпечило един, а Общинс 
ката 6 милионаскупщина 
динара. Сградата ще има 10 ху
баво обзаведени помещения за 
отдих и почивка на ловците и 
гражданството.

Строителните работи ще из
върши предприятие „Слога”.

\лцент-
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БОСИЛЕГРАД СКА 

ТЕМА НА ДЕНЯ
Актуална тема

ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 

И ПРОСВЕТА В ЗЕМЕДЕЛ
СКИТЕ КООПЕРАЦИИ

Задушен септемврийски ден. дини, колко домати и грозде хв 
Най- топлият през това лято в ърлям. Може ли на плодове да 
Босилеград. Въздухът натежал се заработят милиони, 
от прах от миогото строежи — , Но другарят милиционер оче- 
моста на река Драговищица, но видно не иска да участвува в 
вата жилищна сграда в центъ
ра на града и частните къщи, 
които никнат като гъби след 
дъжд, — просто приспива лени
во крачещите работници и слу 
жещи, завършили и този рабо
тен ден.
Дойдох в Босилеград с определе 
на задача: да напиша за състо 
янието на частното занаятчийс
тво, за ореховата плантация

ще са в частен или кооперати
вен магазин.

Ето това беше тема на деня в 
Босилеград, тема за която мно
го допринася находчивият бай 
Васе, който умело насърчава об 
ществеиото мнение в желаната 
от него посока. Знае той, че до 
година пак ще го повикат да о- 
тваря магазинчето, знае, че юз
дите са в негови ръце все дока 
то кооперацията не намери друг 
изход. А за книговодство и ха 
бер си няма — и той и бабата 
са неграмотни. Знае да купува 
и продава, но без молив и хар
тия .. .

Образователни центрове вече започват да се оформяват 
и по земеделските кооперации. За тяхното съществуване във 
всички по-големи земеделски кооперации или в сдружени 
няколко такива няма никакви пречки, а има много причини.

Какво целят ония, които вече имат такъв център и орга 
низирано работят върху 
Преди всичко изхождат от 
е не само организация за осъществяване на практическа сто
панска дейност, но и че най-компетентиа и най-способна дори 
да помогне на своите членове и на останалите земеделски про
изводители в областта на образованието, просветата и култур
ния живот.

тези разисквания.
— Виновен ли съм аз, продъл 

жава бай Васе, докато бабата 
обслужва мющериите, че в коо
перацията са поставили за зар- 
заватчия един сервитьор, който 
понятие си няма що е зеленчук 
и плодове. Предложих в общи-

образованието па своите членове? 
това, че земеделската кооперация

мата още миналата година аз 
да бъда продавач, но ме ме при 
еха. Стар си —• кзват. Е, ето им 

(„дело” на прочут американски, сеГа стар и млад. Криво им, че 
учен и обществени пари), за кЪ 
муналните проблеми итн. От вс 
ичко това обаче нищо не изле
зе. В Общинската скупщина от

Тези становища дори са формулирани в техните устави 
понастоящем това е узаконена практика. В 

една такава кооперация с отделен център за
производители

Д. Йотовв моето магазинче има всичко 
а никой не вижда, че аз работя 
непрекъснато от 6 сутринта до 
22 вечерта. Стар и никакъв лъ 
тувам във Враня, Лесковац, 
Ниш, но не се давам. Срамота 
е .само, че се подиграват с ме
не. Нека я затворят. Догодина 
сами ще ме викат да я отворя.

И наистина: Общинската ску 
пщина за четвърти път отваря 
и затваря частната зарзаватчи 
йница на бай Васил. Миналата 
година го повикали, разбира се 
под натиска на гражданите, и 
му възложили пак да отвори 
продавница със свои оборотни 
и основни средства. В сключе
ния договор между другото се 
данък 10.000 динара месечно. О 
казва, че бай Васе ще плаща 
баче след няколко месеца данъ 
ка се покачва на 12.000, а спо
ред най-новото решение на 20000 
динара. Отговорните органи на 
Общинската скупщина казват, 
че бай Васо се занимава със 
спекула. Щом като види, че в 
кооперативния магазин няма 
домати цената им при бай Ва
се става с десет динара по-висо 
ка. Кооперативната продавни
ца няма сили (по-точно казано 
няма умение и предприемчивост 
да се бори против частния сек
тор) и потребителите отиват там 
където има по-добър асортиме
нт, въпреки по-високите цени.

Посетихме и кооперативната 
поодавница. Този ден нямаше 
нито грозде, нито домати, нито 
лук, нито зеле

или правила и
правилника на
образование е записано ,че земеделските 
района нл кооперацията се сдружават в земеделската коопе- 

да подобрят селскостопанското производство и дру-

от
Босилеградговорните другари по занаятчи 

йство не разполагат с никакви 
данни и анализи, а за орехова
та плантация, която наскоро ще 
започне да изтощава 
изтощената общинска каса ни
кой не иска да говори Бремето 
от така наречената елаборатома 
ния, владееща и тук преди ня
колко години сега 
върху плещите си всички в ко
муната. Затова е трудно да се 
говори за тези неща или ако не 
що се казва това е повече мъл 
чаливо махане с ръка, което зн 
ачи: „остави, това е минало”.

Може би затова темата ми е 
за нещо „по-дребно”, за отноше 
нията между частната и коопе 
ративна зарзаватчийница, или 
по-определено снабдяването на 
босилеградското население с пл 
одове и зеленчуци. Този ден Съ 
ветът за стопанство при Общи

рация, за
гите важни за него стопански отрасли, и то както в коопера
тивния. така й частния сектор. Записано е също така, че то
ва сдружаване има за цел да издигне членството професио- 

културио чрез организиран и съвместен труд, чрез
производители. Значи'

Закрита 
фермата 

иа бобрите
и инак

нално и
общо просвещаване па земеделските 
земеделските производители се сдружават в кооперациите за
рад селскостопанското производство и други стопански дейно
сти, обаче и заради професионално и културно издигане.

Споменатата формулировка дава да се разбере, че ко
операцията се задължава, да работи за просвещаването НЦ 
производителите. Тези становища са приемливи и за много 
други кооперации и са добра основа и насока за организиране 
практическата дейност в областта на образованието и култур
ното издигане на земеделския производител.

За илюстрация да споменем само някои ,от тези досегаш
ни практически дейности на центровете за образование в зе
меделските кооперации.

Фермата на бобрите в Босиле 
град, основана още през 
година поради нерентабилност 
е закрита.

До това положение се стигна 
следствие недостатъчната гри
жа за тези животни, които след 
основаването на фермата били 
доверени на оглеждане на мага 
зинера на секцията за защита 
от ерозия. След разформиране 
то на секцията те останали без 
стопанин.

В общината не се намери сто 
панин който да поеме грижата 
за тях, а от ден на ден числото 
им намаляваше. Фермата дава
ли на земеделската кооперация 
„Напредък” в Босилеград, лкоя 
то да поеме по-нататъшната гр 
ижа за бобрите обаче тя отказа 
зала да я приеме.

Неотдавна Общинската скуп
щина взе решение за ликвиди 
рането й.

чувствуват
1961

Започва се от професионалното образование орга
низират се различни курсове за квалифициране на работни
ците; овощари, животновъди, градинари и полевъди. Органи
зират се и специални курсове, например за работници по пре
работването на плодове и зеленчуци, на мляко и прочее.

Разбира се, това не е всичко. Някои кооперации, вече 
се свързват с народните университети и с професъюзите за 
'помощ в техническото образование на хората и за организи
ране на работа за обществено-икономическо образование на 
производг'телитв.

нската скупщина взе решение 
да се повиши данък на част-

Василзарзаватчияния 
Стоименов 12.000
20.000 динара месечно. Данъ
кът, резултат на ежедневните 
оплаквания на земеделската ко 
операция „Напредък”, че бай Ва

наот

Естествено, тук трябва да съдействуват и ръководствата 
и организациите на Съюза на комунистите, Социалистическия 
съюз, Съюза на младежта, на жените и други, защото резул
татите. в образованието и просветата на производителите ще 
са успешни само ако тази задача е обща грижа на всички си
ли от селото.

се прави милиони всъщност е 
мярка да се закрие частната зе 
ленчукопродавнйца, както ми 
каза „поверително” един от слу 
жещите в Общинската скупщи-

Б. М.
на. с една дума 

само индустриални стоки, които 
има и търговско предприятие.

В кооперацията нямат друг 
аргумент освен, че бай Васе се 
занимава с непозволена търго 
вия. Купува грозде пряко от про 
изводителите по 50—60 динара 
И го продава в Босилеград по 
120 динара.

Затова органите на общината 
наложили на бай Васе да води 
книговодство за доставка и про 
дажба на стоките. Но бай Васе 
има свои аргументи: не е гра
мотен и не може да води тако 
ва книговодство.

А гражданина — потребител 
иска своето — плодове и зелен 
чуци, без оглед на това да ли

Бай Васо, малък на ръст, пър 
гав за своите 60 години с чапае 
веки калпак на главата, обика
ля натежалата си баба около те 
згяха и пискливо кани насъбра 
лите се мющерий:

- — Заповядайте моля, при бай
Васе всичко има — 4 вида пи
перки, бяло грозде, хамбург, ди 
ни, зеле, домати. Заповядайте о 
ще този месец, че след, това ве 
че няма да я има зарзаватчий- 
ницата на бай Васе.

-— Как така няма да същест
вува? питат някои граждани.

. — Ето така. Пак ми покачиха 
данъка. Казват заработвал съм 
■милиони. А ето на, погледнете 
вие другарю милиционер, колко

РАБОТАТА В А МИРОВИТЕ СЪВЕТИ 

В ДОЛНО ТЛЪМИНО
Не минава ден в хола на об- 

шиския съд в Босилеград да 
не се срещнат хора, които по 
стоянно се съдят. Този масов 
натиск върху „съдебната пала 
та” има свои корени в минало 
то. Някои села просто от давни 
на държат иеславен рекорд в 
това отношение.

През последните години о- 
баче в Долно Тлъмино вече се 
взима курс към ликвидиране 
на тази отрицателна практика. Членовете на съвета автори 
В мировия съвет се намират тетно разрешават и най-ком- 
най-изгодни решения и хората плицираните спорове, 
не стигат до съд. Само в тече Стопаните А. В. и П. М. от 
ние на тази година мировият Долно Тлъмино години наред 
съвет в Долно Тл-ьмнио успеш са се разкарвали по оьдили-

ща, често за незначителни не
ща. Малко е трябвало тяхната 
свада да завърши трагично 
А гхричинте за това са •— капри 
зите, които ги караха да се 
„гонят” за дребни работи.

Мировият съвет в селото ус 
пя да ги помири и днес те жи
веят в сговор. Този съвет е 
разрешил

но е приключил 44 спорове, до 
като 3 са останали неразреше
ни.

«

още
„тежки дела" с успех. 

Няма съмнение,

много други

че ако миро 
вите Съвети във всички села 
в комуната заработят по-акти
вно, производителите ще спе
челят ценно време, а съдебни
те коридори не ще бъдат пре
пълнени през есента и зимата, 
кога/го поради привърщването. 
полските работи, хората най- 
често измислят дела.

От април миналата година, съгласно Конституцията на 
СФРЮ и Конституцията на СРС, най-висшият орган, на власт
та и основната обществено-политическа общност Общинския 
народен отбор се преименува в Общинска скупщина.

На сградата на общината в Босилеград все още четем: 
Общински народен отбор — Босилеград.

Единствената причина са „големите материални, разхо
ди” за промяна на фирмата. В.

НЕ СЕ ЗНАЕ ЧИ^ Е СОБСТВЕНОСТ? V

Големи добиви 
от овес 

в Божица

У
Старата босилеградска водоцентрала и тухларната 

като монументални паметници на миналото и. небрежността. 
Две-години се разисква кой да бъде стопанин : на тези сгради, 
заедно със съоръженията от водоцентралата, обаче никой не 
ги иейа.

стоят
>

Тържествено приемане на нови членове е' СЮМ

220 нови членове на Съюза 

на младежта

. Сегашните стопани са деца от пет до петнадесетгодишна 
възраст. Досега са изчезнали всички манометри, волт и ам
перметри (на стойност 500.000 динара). Очаква се след някоя 
година 'този въпрос да не се поставя на дневен ред, защото 
в сградата няма нищо да остане.

В Вожйчки район жътвата 
все още продължава. Тези дни 
започна и вършитбата. Според 
първите данни, добивите от ня- 

-- кои култури ще бъдат рекоод- 
ни. Така например, от овеса, ко
йто добре вирее в този район 
добивите възлизат и на 20 цент

\ ЦЕНИТЕ В „КИН-СТАН” НЕ СА ЗА ГОСТИ По случай двадесетгодишни- 
ната от освобождението на Ау 
жница в активите на Съюза на 
младежта в основното учили
ще в Бабушннца по тържест
вен начин са приети 220 досе
гашни пионери.

Освен

тити на новите членове постъп 
ването в .редовете на младеж
та организация.

Покрай това, в чест на праз 
ника, около 200 членове на 
младежта в гимназията са взе 
ли участие в уреждането изло 
жбените помещения и простра 
нството около халите, а 150 ду 
ши от придцриятията взеха у-' 
частие в почиственето на про
странствата около фабриките.

В менюто на „Кин-Стан” има четири ястия. Цените са 
„популярни” — 280 динара. И печено агнешко с картофи също 
е 280- динара.

Но каква беше изненадата на един гост, когато сервит
ьорът му каза, че печено агнешко струва 400 динара.

— Как тогава в менюто е написано 280 денара — пита 
изненаданият гост сервитьора.

— Сигурно са забравили в дирекцията, че струва 400 
гласеше неговият отговор.

не-и от хектар в социалистите
частския сектор и по 12 ц. в 

ния.преподавателите на у 
чилищните тържества присъст 
вува и Член на Общинския ко 
митет на Съюза 
Аимитрие Никодич

зеЗа тазгодишната вършитба
набави:меделската кооперация 

вършачка.
динара — на младежта 

който чес- В. В-
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ЮГОСЛАВСКИЯТ ФИЛМ В НР 

БЪЛГАРИЯ Е ПОПУЛЯРЕН
филм се очаква от българска- 

кинопублика с голямо не- 
гьрпение.

В НР България с голям ин
терес бе следен и Единадесети
ят фестивал на югославския 
филм в Пула. Затова е почти 
сигурно, че между ■ новите фил 
ми на югославската кинемагго- 
1рафия ще се намери още ня
кой филм, който и в НР Бъл
гария да си обезпечи рекордно 
посещение на публика.

стта и на нашия артист Раде 
Маркович, особено след проже 
ктирането на филма „Саша” и 
българския филм „Крадецът на 
праскови”, в който главна ро
ля играе този бележит югослав 
ски артист.

Между югославските киноак 
триси най-популярна в НР Бъ- 

- лгария е Душица Жегарац. Из 
пълненнето на Рут във филма 
„Деветия кръг" я направи тод 
кова популярна, че всеки нейн

Над десет милиона посетите
ли годишно следят прожекти
рането на югославски филми в 
НР България- В по-големите 
градове на България премиери 
те на югославски филми про
дължават по няколко седмици, 
а често се случва същите по
сетители да отиват повторно в 
друти кина, за да видят още 
веднъж или два пъти същия 
филм.

та

Тези данни говорят за голе
мия интерес на българския ки 
нозрител към югославските фи 
лми. Впречем потвърждение за 
това е броят на посетителите 
по време на прожектирането 
на някои от югославските фил
ми в НР България. Едно от пъ 
рвите места в това отношение 

„Деветият

NВ босидеградската гимназия

Решено е до не се иоЬшори 

миналоюдишния неусйехсе пада на филма 
кръг”/ За непълни две години 
откак този филм се прожекти 
ра в НР България него са го 
видяли повече от 1.300.000 ки- 
нозрители. Подобен успех, под 
крепен с твърде. положителна 
оп-гнка от официалната бфлгар 
ска филмова критика, доживя 
в НР България и филмът на 
Велко Булаич „Козара”.

В течение на настоящата у- 
чебна година редовно ще со 
устройват родитело-учителски 
срещи, на които ще прнсъству 
ват и ученици, преподаватели,

обсъж-

босилегр адс к ат а 
през изтеклата учеб- 

беше незадоволите 
това нещо беше повод

Успехът 
гимназия 
на година 
лен и
сега още в началото да се пред 
приемат навременни мерки за 
отстраняването на редица ела 
бостн в обучението.

в

водители за съвместно 
дане на проблемите.' Освен то
ва тези дни ще бъдат обиколе 
ни квартирите, зашото' много 
ученици от селата нямат до
бри условия за работа, а това 
се отразява вт|рху успеха им.

Срещу различните видове не 
дисциплина ще се предприемат 
по-строги мерки, отколкото по- 
рано. Освен младежката орга 
низация и училищната общност 
в борбата за отстраняване на 
някои отрицателни явления,’ ко 
ито от на време си пробиват 
път й в класните стаи, ще се 
търси съдействието и на роди 
телите, които заедно с препода 
вателите са длъжни да се гри
жат за възпитанието на деца-

На първо място младият ПРе 
подавателски колектив, се из
тъква в един анализ, не е имал 
достатъчно педагогически такт 
и метод в обучението, което 
видно се е отразило върху ус
пеха на учениците. Взето е ре 
щение да се отхвърли кампа- 
нийността, а Също така и ,.пе
дагогическите слаби бележки", 
които нищо не допринасят за 
подобряване на успеха, но към 
които прибягват мнозина недо 
статьчно опитни греподавате-

От месец март миналата го 
дина до месец май тази година 
„Козара” са гледали над един

души.милион И СТО ХИЛЯДИ 
Също така повече от милион 
зрители са присъствували на 
прожекциите на 
филм „Другарят председател 
центърнападател”, а досега най- 
посетенияТ югославски филм в 
тази страна „Циганка” доживя 
рекордно посещение от 3.693.706

югославския

II Сто години от ли.
В гимназията ще има един 

педагог, с по-малко часове, кой 
то да оказва помощ на по-мда 
дите преподаватели. Освен то
ва в първи гимназиелен клас 
ще преподават по-стари, опит
ни преподаватели, които имат 
богат преподавателски опит.

Кргъжоците ще работят 
по-активно

лица.
През миналия месец на екра 

ните в България се -представя 
филмът на режисьора Бау- 

ер „Лице с лице” също с голям 
успех.

Обаче не само югославските 
филми са популярни сред бъл 
гарската публика. Юшоартисти 
те Раде Маркович, Душица Же 
гарац и Александър Гаврич са 
любимци на българската кино 
публика. След прожектирането 
на филма — „Солунските атен 
татори” българскаа публика и- 
ма възможност да види „Си
гналите над града”, „Капитан 
Леши" и „Разплата”, в които 
играе Александър Гаврич. Ня
колко седмици след първото

та си.| смъртта на Вук в. в.
2 ше

I Стефанович Караджич
2
I

На 20 септември в Тършич, родното място на Вук 
— „ е1 Стефанович Караджич с откриване на паметник на то- з
| зи великан на нашата култура и голям народен събор —
= на който присъствуваха над 40.000 души от Югославия §

§

В течение на тази учебна го
дина ще се обърне сериозно 
внимание на работата на отдел 
ните кръжоци, много от които 
по-рано съществуваха „само на 
книга”. От тях ще се търси ра 
бота, защото те много могат да 
помогнат на по-слабите учени
ци, а на по-напредналите в от
делни области могат да дадат 
още по-широки знания.

От друга страна и работата 
на училищните общности не е 
била на завидна висота досега.
Тя не .се е занимавала доста
тъчно с проблемите на обуче
нието и успеха.
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100-годишнинатаи чужбина приключи чествуването на 
от смъртта му, която започна на 8 февруари 1964 годи-

Белград с първото тържествено събрание в паметна в
на този забележителен културен деец.

Паметникът на снимката, посветен на Вук Карад- 
| жич е висок три метра и със своите монументални фо

рми е символ на монументалното човешко и културно 
дело ра безсмъртния Вук Стефанович КараджиЧц

прожектиране все още трудно 
можеха да се намерят билети 
за тези филми с Александър 
Гаврич. 4 Подобна е популярноI Е

«ншл|1шинллш1пл1лнт|и|шит1шптпп1

во място е тука, рекох си, не е 
без заек. Тамън това си помис
лих и хоп един изпод краката 
ми, запалих пушката — дааан, 
а заекът сви уши и дим да го 
няма... Рекох — патроните ми 
са слаби. Бръкнах в раницата, 
извадих други. Миналата годи
на ги пълних с италиански ба
рут. Напълних пак пушката. 
Напълних я ама ме яд, та се къ 
сам! Викам кучето, викам, и то 
някъде по’"уряло. Най-после. 
чух наблизо гласа му — кяф- 
кяф, кяф-кяф. Пришумяха хра 
стите около мене .гледам, изко 
чи един, още един, още един, 
три от едно място. Вдигам аз пу 
шката и с едно наполеоновско 
спокойствие стрелям на послед 
мия — видях падна, стрелям то 
гава и на другия — и той пов.- 
лече задница, привряска и по
тъна в храстите. Взех аз уби
тия, повиках кучето и търсим 
ранения.

Жълтата брада прекъсна при 
казката си и вдигна бирата.

В това време из храстите зад 
: пътя изскокна един окъсан сел 

як, обръмчил стара пушка, раз 
махващ заек в ръце. Той дойде 
при компанията и се обърна 
към Жълтата брада:

— Слушай, господине, ха зе
ми и тоя. За него няма да ти 
взема като за оня, дето ти го да 
дох. Ще ти го дам по-ефтино — 
за петдесет лева. Вземи и него.

На ханчето край шосето един 
по един пристигнаха тримата 
другари ловци, уморени, съси
пани. И за голяма жалост, ни
кой нищо не носеше. Кучетата, 
омърлушени и разочаровани въ 
рвяха след господарите си пос- 
рамени, с подбити крака и ня
какви неродостни и подиграва
телни мисли се четяха в живо
тинските им очи. От ранни зо
ри още ловците пуснаха кучета 
та в рядката ниска кория, коя 
то покриваше връхове и доли-’ 
ни до къде ти око види и гръм 
яха цял ден. Клявканията на 
кучетата не спираха. Пръснати 
из гората, далече един от друг, 
като чуваха, гърмежите и тре
вожния лай на гончетгта, все
ки мислеше, че днес ще падне 
богат лов.

Добре,, айа ловът е до късмет. 
А днеска късметът беше лош. 
Зла среща и туй и то! Никой 
нищо не удари, а зайци из все 
ки храст изкачаха.
Денят мина, свечеряваше се. 
Пасмурното есенно небе се изби 
стряше, автомобилът ги чакаше 
пред ханчето да тръгват и те 
се събраха невесели и недовол
ни.

Насядали около масата под са 
лкъма пред вратата на ханче
то, те водеха откъслечен разго
вор без всяко оживление.

— Днес не вървеше... Изгър 
мях си патроните. Раниш го пр 
оклетият му заек, повлече си

Елин Пелин

СПОЛУЧЛИВ ЛОВ
краката, забута се в храстала
ка и го няма никакъв. На около 
само кръв, а заекът в земята 
потънал.

— Ами аз, ами аз, Абе падна 
насред поляната, като гръмнах, 
падна и не мръдна. Отивам да 
го везма, той хоп — от ръцете 
ми избяга. Проклетия! Тая сут
рин викам на жената:

— Не ме изпращай. Като тръ 
гна на лов, не ме изпращай. — 
А тя, мъкна чехлите си чак до 
пътната врата.

■— А пък аз нали живея към 
семинарията. Щом излязох 
пътя, на среща ми поп. Конфе 
ренция, ли какво ли имат. Тая 
седмица махалата пълна с по- 
пове. '

— И мене зла среща ме спо
летя. Като тръгнах, на един про 
зорец на среща най-мързелива- 
та комшийка станала като ни
кога в пет часа, пуха нещо с ме 
тлата и щом ме видя: — На до
бър час! — Умрях от яд. Жена,- 
пък отгоре с метла в ръка! Иде

си и пак легнаха под масата.
Жълтата брада седна при дру 

гарите си, поръча си една бира 
и попита тържествуващ:

—; Какво направихте? Много 
пушки хвърлихте! Трябва да 
сте напълнили автомобила със 
зайци.

— Нищо, нищо, драги, — поч 
ти едногласно се обадиха друга 
рите му. — Нищо...

— Хайде де! Пък много гър
мяхте?

— Гърмяхме напразно... как 
ва беше тая проклета' среща — 
не знам.

— Пък аз, като се разделих
ме, — почна да разправя Жъл
тата брада, — излязох хей там 
горе, има една широка полян
ка. Още незастанал и кучето 
кляфна. Срещу мене изкочи за
ек. Вдигам пушката ,стрелях му 
— не улучих, отиде си жив и 
здрав. Кучето се обърка от гър 
межа и му изгуби дирите. Ча
ках, чаках, нищо няма. Слязох 
тогава из едно деренце. Хуба-

ше ми да вдигна пушката и на 
място да я оставя.

В това време се зададе Жъл
тата брада, четвъртият от ком
панията. ..

Той едвам мъкнеше корема
си, цял изпотен. Разкопчаната 
му риза беше се лепнала на тя 
лото му, а ловджийската му
шапка, на която стърчеше няка 
кво перо от сокол, едвам се кре 
пеше на тила. Той изгледа дру 
гарите си, постпря се, ухили се 
и като вдигна ръка, в която 
държеше едър заек, залюшка 
го насам-натам.

Другарите му като го видяха, 
наскачаха с похвални възгласи, 
ала завистта прониза сърцата 
им.

на

— Е, измъчи ме да го нося, 
проклетия му заек. Та покрай 
него изпуснах още два-три, — 
каза Жълтата брада, като дой 
де при другарите си и тръшна 
заека на земята.

Кучетата, които лежаха йод 
масата, станаха лениво, подуши 
ха го, погледнаха господарите

/



/

КАК ЩЕ ИЗГЛЕЖДА1 ВЛАКОВЕТЕ
НА БЪДЕЩЕТО А. Балкански“ - Железничар (Ниш)»»

Сега когато в много краища 
на света се готвят проекти за 
нови еднорелсовм влакове и се 
трасират линии за тях, малци 
на знаят, че такъв влак мцна- 
ва над река Вупер в Германия 
още от 1901 година. Предприем 
чивилт германски инженер Ой- 
ген Ланген пръв прокара моно 
пелсов път в света и свърза два 
та немски града: Бремен и Ел 
берфелд. Този път минава 10 км 
лометра над реката и три и по 
ловина по сушата.

Дали от 1901 година до днес 
на тази линия са ставали зло
полуки? За повече от 40 години 
се е случила 
нея е виновен един слон, когото

и разми елементи за „летящите 
влакове”. В проект е и коистру 

на уреди „еднорелсовм
28:16 (9:8)се движат без колелста. Стато- 

рът и роторът на него ще бъ
дат разместени по трасето. Ед
на макара ще бъде прикрепена 
под вагоните ,а другият в гор
ната част ма линията. При на
тиск ще е само оная част от тра 
сето, която се намира под ваго 
ните. Електродвигателната си
ла, която действува под влака 
ще го принуди да се движи по 
него с която и да било скорост 
от електромагнитното поле.

Идеята за въздушните възгла 
впички също така ще бъде при 
ложеиа в съобщенията. Възду
шният двигател ще даде възмо 
жност влаковете да се движат 
със сокрост от 600 до 800 км в 
час. Това не са космически ско 
рости, но все пак такива, кои 
то дават възможност големи ра 
стояния да се минават 
по-бръзо, отколкото до сега.

пране
постави’, с които да се изготвя 
трасето за еднорелсовите влако

Малкото число посетители на 
неделната хандбадна среща в 
Димитровград си отидоха разо 
чарвани. Вместо упорита бор
ба за първенство между „Бал
кански” и „Железничар” от 
Ниш видяхме приятелски мач. 
Причината за това беше отсъ
ствието на съдията. Понеже го 
стите не се съгласиха да се 
играе мачът на първенството 
— игра се приятелски, който 
води делегатът, от Ниш Яким 
Йовапович.

От самото начало срещата не 
обещаваше много. Започна се 
с бавни и лоши подавания без 
динамика и борба. Вероятно и 
горещият септемврийски ден 
влияше достатъчно върху игра 
чите, които се движеха лени
во и просто непожертвователно 
по терена. Но и помпай това, 
домакините отидоха на почив
ка при резултат 9:8.

И второто полувреме не за
радва. Може да се каже само 
това, че отборът на „Балкан
ски”1'/ който беше убедително 
по-добър, показа малко повече 
умедост. Димитровградчани по 
стоянно увеличаваха резултата 
и тяхната победа не беше нико 
та под въпрос. Да напомним и 
това, че от време на време те 
правеха ненужни и безжизнени

комбинации, които предизвик
ваха иегодуване всред публи
ката.

Крайният резултат от среща 
та е 28:16 в полза на „Асен 
Балкански”.

ве.
Пред инженерите и коиструк 

юрите на еднорелсовите влако 
ве се намират редица нерешени 
проблеми. Едни от тях е, наври 
мер и как да се снабдява с енер 
гни еднорелсовата композиция, 
която се движи с голяма ско
рост?

Гъкмо зарад тези големи ско
рости тези композиции са непод 
ходящи за електрически ток, 
който да се довежда чрез мед- 

жици. Но конструкторите 
експре

си” не ще имат електро-мотори 
както днешните. Вагоните ще 
се държат над линиите с по-

С. Иго в

БАСКЕТБОЛ

„Асен Балкански“ 
е на второ място

само една, и за
ни

возили за реклама от град до считат, че „летящите 
град. Той се възбудил и разва
лил пода на вагона. Някои голе Срещата по баскетбол в о 

колийската зона между „Сред
ношколец" от Лесковец и „Бал 
кански" не се състоя, защото 
десковчани не дойдоха.

До края на първенството и- 
ма още два кръга. Понастоя
щем отборът на „Балкански" е 
на второ място, което е успех 
за димитровградските баскет
болисти.

ми щети не е имало..
Паралелно с разрешаването 

на проблема за еднорелсови же 
лезопътнн линии днес се меч
тае и за ,,летящи влакове”, кои 
то да се движат съС скорост по- 
голяма от 200'— 300 километра 
в час. За осъществяването на 
този замисъл не е нужно специ 
ално изсичане на гори и подси
гуряване на землището. За мои 
тирането на линията за монорел 
сов влак ще бъдат необходими 
само яки и тънки подпорни стъ 
лбове. Вагоните на такива ком
позиции ще се движат безшум 
но на височина 5 метра над зем 
ята.

мощта ма асиихрони двигатели. 
Влакове с такива двигатели

много
ще

-

ХУАОР
СПЕСТОВНОСТ — 

бълха казва на друга:
— Знаеш ли, пестя много, 

за да мога един ден да си и- 
мам собствено куче.

Една — отвърнал замисленият ри 
бар, — ако тя не беше си от 
варяла устата, нищо нямаше 
да й се случи.

Остава димитровградчани да 
играят със „Студент" от Ниш 
и „Средношколец” от Леско
вец.

С. И.***
Всяко трасе ще представлява 

за строителите отделен проблем, 
чието разрешаване ще зависи 
от структурата на землището, 
климатическите и стопански ус
ловия. В Съветския съюз, къде 
то поради стремеж за съкратя- 
ване на големите разстояния 
трескаво се работи върху тези 
проекти .конструкторите имат 
като начална точка два вече оп 
ределени типа еднорелсови пъ
тища: композициите с вагоните 
ще се движат, като че са яхна 
ли седло. Композицията от ва
гони ще виси на осите. Възмож 
но е и да се употребят „хибрид 
ни” композиции с колелета над 
релсите, а вагоните да бъдат 
под релсите.

Кой вариант е най-добър, ще 
покаже-бъдещето. Специалисти 
те твърдят, че композицията с 
релсите отдолу ще даде възмож 
ност да ое постави и по-ниска 
„линия”.

Обаче, когато пътят криволи
чи по-подходяща е висящата 
конструкция. Окачени, вагоните 
чрез специални уреди по-леко 
ще вземат завоите под действие 
то на центробежната сила. Път 
ниците в тях не ще почувству
ват завоите, защото ще се нами 
рат на подвижни седала, които 
ще се наклоняват заедно с тях.

Комбинирани - пътническо-то
варни или само товарни влако 
ве от еднорелсови влакове ще 
бъдат автоматизирани и механи 
зирани, което ще облекчи то
варенето и разтоварването на 
стоки и пътници. Както днес се 
произвеждат жилищни монтаж 
ни сгради по фабричните хали, 
така в близко бъдеще в специал 
ни фабрики 1це се произвеждат

КУРОРТНА — Съпругата 
на един служещ му изпраща 
следната телеграма от едно 
курортно място:

„За четири седмици нама
лих теглото си наполовина, 
солко време да остана още” 

Мъжът отговорил телегра- 
фически:

СЪВЕТИ ЗА ДОМАКИНИТЕ
.. Торта с едно яйце Маята сеКак се приготвя: 

размива в топличко мляко и ве 
днага се замесват с него браш
ното, белтъкът .маслото и мал
ко сол на умерено меко тесто. 
Разделя се на две топки. От вся 
ка се разточва лист с дебелина 
половин сантиметър и се намаз 
ва с жълтък. Нарасва се изо
билно с настъргания кашкавал 
и се наряза на пръчици, по же 
лание.

шно.
Начин ка приготвяне: Маста ес 
оставя да се разтопи и посте
пенно се слагат останалите 
продукти. Сместа се меша добре 
за да няма бучки, разстиля се 
в подмазана и с брашно посипа 
на тава и се оставя да стои око 
ло половин час. След това се 
пече и реже по желание.

Продукти: 300 гр брашно, 1 
яйце, 100 гр захар и една винс 
ка чаша прясно мляко, две лъ
жици маст, съвсем малко сода 
бикарбонат.

„Остани още четири седми
ци”.

Приготовление: От наброени- 
те продукти се замесва не мно- 
то твърдо тесто, което се раз
деля на пет топки. Всяка топка 
се разтегля във вид на кора и 
се пече.

***

СЪДЕБНА — Господин пре 
дседател на съда, моля дело
то ми да се гледа при затво 
рени врати.

— Но в делото няма нищо 
особено...

— Зная, но става течение.

Соленки с мая
От същото тесто може да се 

изоежат и полумесеци с вине
на чаша. Нареждат се в тава и 
пекат в умерена пещ, без да вта 
сат предварително.

Продукти: 200 гр прясно мля 
ко, едно яйце, 100 гр прясно ма 
сло, 100 гр настърган кашкавал, 
за 5 динара мая, брашно, колко 

Пет лъжици захар се слага в то поеме.
съд без вода и се пържи дока-________________________________
то не получи тъмен (карамел)
цвят и в същата маса се прибав гж _ „ „
ят три лъжици брашно, меша На 1раничния ирвход край Градини сирян
се още малко да се изпържи и 
брашното, а след това масата се 
залива с половин литър топло 
прясно мляко. Кремът е готов, 
когато добре се е сгъстил, сваля 
се от огъня и се меша непрекъс 
нато, докато не изстине, за да 
не остане на бучки. В получения 
крем след това се прибави 100 
гр избито на пяна масло.

Отделно се прави крем, по 
следния начин, с който се пре 
мазва всяка от изпечените ко
ри:

***

ШОФЬОРСКИ ЕЗИК — 
Лекарят разговаря с жената 
на шофьор-професионалист:

— За съжаление, нямам 
възможност да накарам съп
руга ви да престане да гово
ри на сън.

— Поне, докторе, дайте му 
някакво лекарство, за да се 
изразява по-прилично..

ТАЙНСТВЕНИЯТ »мерцедес«
Неотдавна на граничния-пре

ход на югославско-българската 
граница край Градини турски 
гражданин Дикерли Вехир от 
Истамбул се опитал да пренесе 
от Германия 74.751 пръстени от 
обикновен метал, с разни ук
рашения от стъкло, тежки 50

ра.
Дикерле Вехир е осъден да 

плати парична глоба на стойно
ст от 1,900,000 динара, а кола 
та му са конфискувани.

Това не е единственият слу
чай на опит за пренасяне на 
непозволени стоки през грани
цата. Тези дни димитровградс
ките митничари имаха някол
ко подобни случаи. Благодаре
ние бдителността им, тези опи
ти бяха на време осуетени.

Д. Боянчч

***

Бърза тортаРИБАРСКА — Един въди
чар хванал голяма риба.

— Бедната рибка! — жал
но подхвърлила някаква ми
лостива дама.

— Вижте какво, другарко,

кг.
Продукти: 1 канче за чай пря 

сно мляко, същото канче захар, места в колата на своя съгра- 
канче млени орехи, 1 яйце, една жданин Кан Ахмед той укрил 
лъжичка сода бикарбонат, две този скъпоценен накит на стой 
лъжици маст и две канчета бра онст от около 2 000 000 000 дина

В специално вградени скрити
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