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Избори за иредсшавишелни шела

В неделя на 4 април избори
те за народни представители 
иавлезоха в заключителната си 
фаза. Общинските скупщини в 
Димитровград и Босилеград ве 
рифицираха мандатите на но

щни а бе избран Никола Стоил 
кович с 37 гласа, докато против 
кандидатът Мирко Златанович 
получи 8 гласа.

Отборшщите на Общинската 
скупщина в Димитровград из>- 

воизбраките отборници и се браха за отборник в Око.шйско 
конституираха. След това скутг- та камара на Околийската 
щините избраха представители скупщина Димитър Манов. а 
за камарите на трудовите об- за Камарата на трудовите об
щности и утвърдиха кандидату щности на Околийскакта скуп- 
рите на представителите за Ре-. щина — Милорад Димитров, 
публиканската и Съюзната ка
мара. Както е известно за окон 
чателното избиране на тези

Социално-просветна камара 
— Стоичко Ангелов — 53 гласа;

Социално-здравна камара* — 
Божидар Богданович 
гласа;

Организационно -политическа 
камара — Душан Джорич — 52 
гласа. ,

В Камарата на трудовите об
щности на Околийската скуп
щина са изабрани трима от
борници: Коста Алексов, сел
скостопански производител от 
Мусул, Георги Петров, селско
стопански производител от Зли 
до ли Бранко Младенов, агро
ном в лисинската кооперация.
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В Босилеград
СЪЮЗНА СКУПЩИНА

представители ще решат граж
даните чрез тайно гласуване 
на 18 април т. г.

Публикуваме имената на из
браните представители за Съюз 
пата и републиканската скуп
щина:

Жика Радойлович 

в Босилеград
Съюзна камара — Бранислав 

Петкович — 52 гласа.
Стопанската камара — Жк- 

ван Джорич — 52 гласа.
Просветно-културна 

— Душан Стойкович.
Социално-здравна камара — 

ста Михаилович от 46 присъ- Йован Антич; 
ствуващи отброни.ци получи 
45 гласа.

От срещата на Беи Бела и Йо сип Броз Тито през 1964 година

тическа федеративна република 
Югославия и генерален секре
тар на СЮК Йосип Броз Тито 
ще направи официално посеще 
ние
рил 1965 година.

По покана на президента на 
Алжирската демократична на
родна република и 
секретар 
Бела президентът на Социално

Жика Радойло-Неотдавна
кандидат за народен гред

СЪЮЗНА СКУПЩИНА камара
вич,
ставител, изнесе в Босилеград 

тема: „Развитието
СЪЮЗНА КАМАРА: — Кръ-генерален 

на ФЛН Ахмед Беи на Алжир от 15 до 22 ап- сказка на 
на непосредствената демокР®- 

работническото самоуп-
Оргаггизацианно - политическа 

— Жика Радойлович. ция и
равление”.

След сказката, която бе изс 
внимание, Жи

РЕПУБЛИКАНСКА СКУП
ЩИНА

Стопанска камара — Георги 
Трайкович — 53 гласа;

СТОПАНСКА КАМАРА: — 
Божко Богданович — 43 гласа.

ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА КА 
МАРА — Райко Зарков — 24 
гласа, противкандидатът Иван 
Петров 19 гласа-

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНА КАМА 
РА — Стоян Младенович 42 
гласа.

ОРГАНИЗАЦИОННОнПОЛИ- 
ТИЧЕСКА КАМАРА — Славко . 
Ранджелович — 42 гласа.

ЗА РЕПУБЛИКАНСКАТА КА
МАРА — Републиканската скуп

ПРИЕТ ПРОЕКТЪТ ЗА ОБЩЕСТ
ВЕНИЯ ПЛАН И БЮДЖЕТ 

ЗА 1965 ГОДИНА

лушана с голяме 
ка Радойлович отговори на 33
дадените въпроси.

I

КНИГАТА ЧАКА 

СВОЯ РЕД
ци, на което бе предложено сре 
дствата, предвидени за физичес 
ка култура от 1.800.000 динара 
да се намалят с 500.000 и да се 
отделят гза подобряване на селс 
кото стопанство — по-точно 
развитие на животновъдството 
в този район. Д-

Миналата седмица събрания
та на избирателите по всички 
-села от Димитровградско прие
ха проекта за обществения плая 
и бюджет за 1965 година.

Проектопланът е приет без о- 
собени забележил. Гражданите 
огг район Бурел искат от Обхцин 
ската скупщина в течение на го 
даиата да дава периодически от 
чети пред събранията на избира 
телите за изпълнението на по
ставените в плана задачи. Това 
искане е резултат’ на много не 
изпълнени задачи, поставени в 
по-раншните планове. По тяхно 
мнение отчетите на Общинската 
скугацна пред избирателите тря 
бва да дадат обосновамие кои са 
Уфичините за неизпълнението на 
■отделни положения от плана.

Гражданите от Забърдою и то 
зи път поставиха въпроса за по 
стрюяването на пътя Димитров
град—Смиловци, чие-го йзграж 
дане в тазгодишния проекто
план, за разлика от миналите, 
се предвижда по етапи. По въп 
роса за електрификацията на 
този район гражданите предла
гат земеделските 
Ншпянл” и „Победа” от Смило 

е вци да помогнат акцията с па
рични средства.

По проектобюджета събрания 
та не дадоха конкретни лредло- 

изключение на събра
на избирателите в Смилов

АШ?

изявления ниеВъв всички досегашни доклади и устни
да се похвалим за състоянието на читалищата

Босилеградско. Още в
за

можехме само
и библиотеките в Димитровградско и

следосвобожденски дни, когато турцште напуснаха те 
нашите деди редом с отваряне на училища, огвар-

първите 
зи краища, 
яха и читалища,.

Книгата беше главен помощник на х'ората да се отъргнатПоздравено Решението 

на СИВ за цените
от вековната изостаналост.

А след 1944 година първите пари бяха .изразходвани за 
куупване па книги. При всички наши училища от Каменица 
до Бистър в селата се отвориха нови читалиищ, набавиха нови 
книги. Статистическите данни говорят, че на всеки грамотен 
гражданин от двете общини се пада по една книга. Други да 
пни не са и нужни. Ние надминахме и югославското равнище.

ненада в областта на цените и 
суровините.

Що се касае до цените на 
дребно инспекторът изтъкна, 
че по магазините всички артк 
кули се продават по цените от 
22 март. Увеличена е само це
ната па сиренето със 100 дина 
ра за един килограм. В мага
зина казват, че по-раио е про
давано по 600 динара краве си 
рене, а сега овчето сирене се 
продава по 700 динара, макар 
да съдържа много повече маз 
цици. Оттам е разликата. Но 
инспекторът счита, че трябва 
да се установи достоверността 
па тези обосиовашт.Защотосъ 
ществува „възможност” тър
говците под този изговор да 
покачат цените иа всички ви
дове сирене.

приИнспекторът по пазара 
Общинската скупщина в Дими 
тровград направил обиколка па 
една част от стопанските орга 
ниизации, за да чуе 
на ръководните хора за решени 
ето на Съюзния изпълнителен 
с-ьвет за замразяването на цс-

За книгата в този период най-много се грижеха учители
те. Те отваряха читалища, разнасяха чспигм. Платени библиоте 

имаше само в Босилеград и Димитровград. В Димитров-
мнението

кари
град, Погапооо, Босилеград, Власи, БожиЦа, Любата и други 

напусна читалищата и можеше да се ка- 
работническите квартири. Читалищата имаха 

от* 7 Йо 70 годишна възраст. На много места на- 
отбележи за първите литературни вечери. Рази-

Христо Ботев,

паши места книгата
ните.

В течение па обиколката му 
го помолихме за нашите чита
тели да ни каже нещо за /реа
гирането на последното реше
ние. Инспекторът каза:

__ От разговори, които имах
с 1/якои директори на фабри
ките може да се заключи

мери в селските и 
свои читатели 
шия вестник 
екваше се за Вранко Чопич, Добрица Чосич,
Андрич.. .

кооперации Досега бяхме, само читатели — сега и създаваме книги. 
В пашите библиотеки заеха своето място първите наши книги, 
учебници и комплекти па пърииТе журналистически трудове.

Но редом с тези радостни вести от терена започнаха да 
пристигат и тъжни вести. Много читалища от двете общини ос
танаха без библиотекари. В много села читалищата са заклю
чени. Книгата се намира под катинар, в прах и паяжина. Все 
повече се говори за книгата — като проблем.

си-
всички поздравя- 

казват, че
мо едно
ват решението и 
то ще им облекчи работата, за 
щото ще предотврати всяка изжения, с 

името
М. Б.

Книжният фонд се не увеличава.
Книгата се не популяризира.
Книгите са забравени...
За подобрение на това състояние бяха предприети някои

шм назияшаТържесшЬено чесшЬуЬан денят на
па града бе представена коме- .

семейст- .
мерки. В Димитровград е изготвен план за създаване на цен- 

библиотека. В. Босилеград също така съществува идея
вечер, устроена по случай деня 
на смъртта ка др. Иван Кара- 
иваиов. Директорът на гимна
зията Стояи Станков изнесе 
пред гражданството и ученици 
•ге спомени от срещите му с др. 
Иван Караиванов, а след това 
учениците устроиха литератур
на програма за населението.

На 28 март се състояха спор 
•ши срещи, а вечерта п салона

Босялег-На 27 и 28 март в 
рад тържествено бе опразнуваи 
денят на гимназията „ИваиКа 
Раиванов” и двадесетгодишната 
от образуването ’й.

Денят на гимназията, съвпа
да с латата ,1Я смъртта на из
вестния революционер Иван 
Караиванов, името на който но 
си и босилсградската гимна
зия.

Тържеството започна на 27 
март вечерта с в-ьзпоменатолиа

дията ..Опечаленото 
во” от Бранислав Нушич.

Съпругата на покойния Иван г 
Караиванов др. Божа КаРайВа 
нова приложи 20.000 динаРа за 
награда на най-добрите нзпъл

тралпа
за съживяване работата иа селските читалища.

За работата, на читалищата и книгата трябва да кажат 
своята думр Общинските скупщини: Съществуват предписания 
и препоръка за защита и. ултоакаване но които също така ча
кат своето провеждане. Съгласни сме, Общинските скупщини 
имат много проблеми — стопански, комунални и др. но трябва 
да дойде ред и па кииготп.кители в организиращите по слу 

чай деня на шмназцята спекта 
кли.

Богдан Николов
I х‘-В. в.!
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕЗИДЕНТЪТ
РАНКОВИЧ В УНГАРИЯ

но случа^з 
на 20-годишиина 

па НР

Ш1я и Будапеща. Тогава бяха 
сложени основите за широко 
н всестранно сътрудничество в 
областта на политиката, нконо 
миката, културата и в друга о 
бласти от взаимен интерес, по 
ложнтелннте .резултати па кои 
то днес можем да констатира 
ме със задоволство. Същевре
менно това показва, че днес Съ 
ществуват благоприятни усло
вия за разширяваме и обогатя 
ване па нашето сътрудничес
тво с нови облици, към което 
непрекъснато сс стремят наши 
ге народи, партиите и правите 
летвата”.

Заместиик)»президентът Рап- 
ковпч бе трпет от първия сек 
ретар па УСРП Янош Кадар с 
когото води разговори в сърдс 
чна и приятелска атмосфера.

На тържествата 
чествуванего : 
та от освобождението 
Унгария е присъсгвувала юго
славска партнйногправптелстве 
на делегащ|я, предвождана от 
вицепрезидента на СФРЮгосла 
вая Александър Ранкович.

На тържествената сесия на 
Националния парламент наУп 
гария, състояла се на 3 април, 
е говорил ръководителят на 
югославската делегация Алек
сандър Ранкович. След като 
поздрави унгарския народ иун 
гарските ръководители 
лея на страната, той изтъкна:

„С голяма радост можем да 
констатираме, че отношенията 
между нашите сирани през по 
следните години, се развиват 
успешно съгласно с нашите съ 
вместкп цели

, ' *1Д
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ВЪЗВАНИЕ ЗА МИР 

ВЪВ ВИЕТНАМ
?
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II§§|| V. ;Р|,А 1
V.Г " ' Д<Гс гобп- може да доведе до изостряне 

на конфликта в тази област и 
до превръщането му в обща 
с катастрофални последствия 
война.

Дълбоко сме обезпокоени от 
влошаването на обстановката 
във Виетнам и сме уверени, 
че тя е последицата от чуждата 
намеса, изразена в разни видо 

въпрос. вс, включително и като военна
Текстът пя възваиието, кое интервенция, което спъва Да 

то бе съгласувано иа съвеш.а- се проведат Женевските спора 
пието на посланиците на необ- зумения за Виетнам, 
вързаните страни в Белград, 
гласи:

Съгласно с Декларацията на 
Конференцията на държавните 
и правителствени [ръководите
ли па необвързаните страни.

Ръководителите на държави 
или на правителства иа седем 
иадесет необвързани страни 
по повод изострянето па обета 
иовката във Виетнам, отправи 
ха иа 1 април съвместно възва 
пие до всички заинтересовани 
страни, за да започнат с прегово 
•ой за изиамиране иа иолитиче 
ско (решение на виетнамския

щ ш
■К&ЯЕ шиш 1*
% I

изграждането
-Сиа социализма в нашите стра 

ни.и.укрепването па световния 
мир. За взаимното разбиратгл 
ство. преодоляването иа труд
ностите н издпгнането на наше 
то сътрудничество много СъЛей 
ствуваха редицата срещи меж 
ду високи държавни и партпй 
ни ръководители, между които 
специално значение имат сре-

>>'х<

Божко Богдаиович 
посети Димитровград

Александър Ранкович Твърдо вярва-ме, независимо 
от възможните разлики в оцец 
явапето на различни елементи 
на сегашното положение ;във 
Виетнам, че единственият път. 
който позволява да се према
хне конфликтът, е да се изна
мери миролюбиво решение 
чрез преговаряне. Затова отпра 
вяме спешно възвание до вей 
чки пряко заинтересовани стра 
пи незабавно да започнат пре 
говори, без предварителни ус
ловия, за да се постигне поли

щнте п разговорите между дру 
гарите Кадар и'Тпто в Югосла

На 2 април в голялшта зала 
на културния дом в Димитров
град се проведе събрание иа тру 
дещите се от предприятията, ,,Ди 
митровград”, „Циле” 'и „Меха
ник”, на което работшщите об
съдиха проекта па обществения 
план и бюджет за 1965 година.

В разискванията участвува и 
кандидатът за народен предста
вител в Стопанската камара на 
Съюзната скупщина Божко Бог 
дапович, който запозна присъс- 
пвуващите с настъпилите изме
нени условия;, при крито трябва 
да се осъщесттвят задачите, по 
ставени в проекта на обществе
ния план. Във връзка с това той 
ее опря върху решението на Съ 
юзаия изпълнителен съвет за 
„замразяване" на цегагге като 
подчерта, че това временно и ну 
жно мероприятие ще се отрази 
и върху условията на стопанис 
вано във всяко предприятие. По 
-трудните условия за стопанис
ване през тази година в сравне- 
I ше :с много по-благопрнятнтгте ус 
ловия през 1964 година изискват 
от всяка стопанска организация 
от всеки трудов колектив док
рай да се използват вътрешните 
резервът, по-добра организация 
на труда, дкецплина и високо 
съзнание на всеки член яа ко- 

. лектива. Това са — каза той — 
съществени условия и за изпъл 
пението на ноетавеш/пте задачи 
в ттроекто плана за 1965 година.

Състояла се през месец октом 
ври 1964 година в Кайро, ние, 
долу подписаните държавни и 
правителствени ръководители:, 
констатирахме е голяма затри 
женост увеличаването на 
(г^реДиатЪстта, и !разширяване.- 
то на съществуващите конфли 
кти в Югоизточна Азия и в ня 
кои области на Африка, Сред 
ния изток и в Латинска Аме
рика, дошли в резлтат яа гне 
та и чуждестранната намеса, и 
съжаляваме, че сериозните за 
труднения, в които са западна Каирската конференция на не 
ли Обединените нации, пречат 
на тази организация да отгово 
ри в пълна степен на задачата 
За опазване и осигуряване на 
мира.

Наново и тържествено пот
върждаваме правото народите 
да се самоопределят, принци
па за обезателно въздържане 
от заплаха и прибягване към 
силата на всички страни, кога 
то се касае до международни
те им отношения.

Потвърждаваме наново и на

Завърши посещението ма 

Бургиба в Югославия иа-

От 30 март до 5 април в Юго 
славия бе на офнщ!ално посе- 
тцение президентът на Туниска 
та република Хабиб Бургиба- 
По време на посещението ме
жду двамата президенти се во 
диха разговори по въпроси за 
взаимните отношения и сътру 
дшгчество и по проблемите на 
международното 
Президентът Бургиба посети о 
свен Белград градовете Сарае
во. Загреб, Любляна и остров 
Бриони. Също така посети и 
редица промишлени предприя 
тия, културни и научни заведе 
ния и се срещна и води разго 
вори с представители на. работ 
ническото и обществено самоу 
правление. В съвмесното ком
юнике за разговорите се изтк-

ва, че:
„Двамата президенти изразя

ват дълбока загриженост за
рад влошаването на .междуна
родното положение, особено в 
Югонзс очна Азия в Конго, на 
Средния исток и в другите об 
ласти на света, уверени че е 
необходимо всички да прекъс
нат акциите или постъпките, 
които могат да влошат и без 
това критичното международ
но положение, и считат, че не 
обвързаните и другите миро
любиви стюани следва трайно 
и континуирано да обединяват 
своите усилия в тази насока”.

На 5 април президент ат Бур 
гиба замина от летището в Пу 
да за Гърция.

тическо разрешаване на виех 
намския проблем, съгласно с 
оправданггге стремежи на вие 
тнамския народ и в духа на 
'Женевското: споразумение за 
Виетнам и Декларацията на

обвързагште страни.
Призоваваме АхравителствУта 

на всички -заинтересовани оа 
опазването на световния мир 
страни да се придоужват въз
можно по-скоро към това въз 
вание.

В-ьЗванието са подписали: 
президентът Йосип Броз Тито. 
Мохамед Юсуф. Беи Беда, Да 
дди Сенанайке!, Архиепископ 
Макариос, Хайле Седасие, Ква 
ме Нкрума, Секу Туре, Дал 

шата привърженост към прин Бахадур Щастри маршал Ареф 
ципите на неприкосновеността Джомо Кенията, МахендраБир 
м уважаването на суверените Бикрам, генерал Амин Ел Ха- 
та и териториалната цялост фез, Хабиб Бургаба, Гамал Аб 
на държавите. дел Насър и Мгштон Оботе,

Изрязяваме нашата уверено представляващи следните стра 
ст. че приоягването към сила ни: Югославия Афганистан, 
та и натиска в разни видове Алжир, Цейлон,' Кипър Етио 
е противно на правото на вие пия. Гана. Гвинея Индия, 
тнамския народ на мир. свобо Ирак, Кения. Непал Сирня 
да и независимост и че Само Тунис, ОАР. Уганда.

положение.

УЛЕСНЕНИЯ ЗА ИДВАНЕ И 

ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕ
НЦИ В ЮГОСЛАВИЯ

Д.
Новият закон за пребиваване 

то и движението чужден
ците в Югославия има за цел 
още повече да либерализира 
процедурата по пребиваването 
и движението на чужденците 
и да им обезпечи основните 
свободи и права по време на 
пребиваването им в нашата 
страна.

Всеки чужденец, дошъл лега 
лно в Югославия, има възмож 
ност тук временно да пребива 
все докато съблюдава съществу 
вахците зшсоноггредгтисаиия м 
има средства за издръжка- По 
досегашните законопредписани 
я чужденецът можеше въз ос 
нова на входно-изходната виза 
временно да пребивава до 30 
дни, или да продължи най-мно 
го до 6 месеца. Според новия за 
кон пребиваването, одобрено с 
виза, може да трае три месеца, 
и не е ограничено с краен 
срок, доколкото чужденецът 
редовно Продължава разреше
нието за временно пребиваване.

Предвидено е виза за преби 
ване у нас Аа се издава на чуж 
денци и от страна на гранична 
та паспортна служба ако съ
щият има транзитна виза- Тря
бва обаче да представи молба 
да лгу се разреши временно пре 
биваване в Югославия- Гранич
ните органи могат да издадат 
виза н на .лица, които изобщо, 
нямат югославска виза, ако ли 
цето идва в Югославия на ту
ристическо посещение, като 
член на група. Това се Отнася 
и за отделни лица. които идват 
през граничен преход по мор
ски, речен или въздушен път.

В такъв случай им се издават 
туристически бележки, които 
важат три дни, ако имат няка
къв документа, с които могат 
да докажат самоличността си.

По време на пребиваването в 
Югославия чужденците са длъ 
жни да обадят на компетентни 
те органи мястото на посещене 
и пребиваването, и всяка е- 
вентуална промяна на мястото, 
т. е. местопребиваването. Освен 
необходимата евиденция, която 
водят компетентните органи, то 
ва е необходимо и поради това, 
че чуждестранни органи или 
семейства им се обръщат с ис 
кане за съдбата на отделни ли
ца или зарад завръщане в ст
раната (злополуки, случаи на 
заболяване в семейството и пр.) 
Югославските органи са длъж 
ни да приявят лицето ако то 
се настани в гостилничарски о- 
бекти или в квартирата на на
ши съграждани.

В НИШКА ОКОЛИЯ

След замразяването на цените
Секцията по търговия при О 

кодийската търговска камара 
в Ниш предложи на търговски 
те организации в околията час 
по-скоро да съгледат своето 
положение в новите условия 
иа стопанисване след Решени 
ето иа Съюзния изпълнителен 
Съвет за замразяването иа де 
шгге на индустриалните произ 
Бедения и услугите. Отделно се 
поставя въпрос дали със замра 
зяваието на цените търговски 
те организации ще бъдат при
нудени да продават стоките по 
по-високи цени, които още не 
са пристигнали. Колко такпва 

• случаи има и как ще се отра- 
Преб!шаването си в Югосла- зи Решението па СИВ за замра 

вия чужденецът е длъжен да зяването на цените върху фи
нансовите ефекти в стопански 
те организации оборота, Съв
купния приход, доходите, чис
тия доход, фондовете и подо
бно. . ,

ти ще бъдат реализирани през 
тази година с оглед на новите 
мерки на СИВ и как евентуал 
ното неизпълнение на заплани 
раните

бликански и околийски инспе- 
кцонни органи и заводи за ценя 
присъствуваха и директорите и 
комерциалните. ръководители 
във всички търговски организакапиталовложения

прияви на'й-късно в срок от два 
дшг от деня на пристигането в 
Югославия, както и в срок от 
12 часа да уведоми за пребива 
ването си във всяко място, в 
което остава повече от 24 часа. 
Промяна на адреса на кварти
ра в местопребиваването чуж
денецът е длъжен да съобщи в 
арок от 24 часа. Когато напуска 
местопребиваването е 
Аа обади за отиването си.

Също така търговските орга 
низации трябва да обърнат по 
вече внимание на въпроса ко
лко копиталовложения са за
планирани в тази гдина за кре 
диги. след това, дали с плани
раните копиталоаложения! се 
Предвижда увеличение обема 
на оборота и с 
предвидените 
Аа става дума за капитовложе 
ния, чнето използване е в тече 
ние. и дали някои нови обек-

Ниш: Централният магазин

тази година ще се отрази върху 
работата на стопанската орга
низация-

ции от Ниш, както и предста 
вители на синдиката. На това 
съвещание се разгледаха имно 
го въпроси от практиката, кои 
то са резултат от най-новото 
Решение на СИВ.

длъжен

колко, дали 
средства, било СекциятаПод место пребиваване се под 

разбира място, в което престо
ява чужденец в частно, туристи 
ческо или служебно посещение.

по търговия при 
Околийската стопанска кама
ра в Ниш организира 
ята на 31 март съвещание, на 
което пакрай Съюзните, репу-

в околи

С. Хофмак
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Какво въодушеви иросвешнише съветници в Д. Невля } Новини от комбинат »Дпмигровград«
\

ЕДИНСТВЕН ПРИМЕР — ЕДНАКВИ ! Осведомителен бюлетин
ОБЛЕКЛО В ЧАС като средство за 

информиране
/

'■ Просветните съветници от За 
вода на просветно-педагогичес
ка служба в Киш посетиха учи

Ьлаг сдарекме на доброто 
стопанисване на ученическата 
кооперация —■ че’еи в протоко

обяснение за тяхното потекло. 
Демонстрация на звуковете 
акордеон, от кавал според тамо 
шк]/тге условия на работа са ус 
пешки...

Групира солисти и дуети имат 
добър подбор на песни от наро 
димя мелос. Трябва да се ока
же по-голяма помощ на надаре
ните ученици и да им 
възможност за 
ване...”

Иа последното заседание на ра 
б етническия съвет в 

! , Димитровград”
" 1тае за издаване иа осведомите- 

, лен бюлетин.
Макар и с известно за късно- 

' име появяването на първия бю 
летоян (за януари-февруари) пре 
дкзвотка в колектива жив ииге- 

! (рее. Това оправдава 
1 те усилия и средства. Бюлети

нът излиза в няколко стстин ек 
зомпляра.

За пръв път работниците в 
комбината по-отблизо са запоз- 

1 пати с решенията на работниче 
сгазя съвет, взети през януари 

! и февруари:. Между другото, чр 
ез него могат да се запознаят и 
с мерките, ксотто работнически
ят съвет предприема за подобре

ние на работата в комбината и 
изпълнението на производстве
ните задачи от редица решения, 
които този най-висш самоупра- 
вителен орган е взел, за това 
кси въпроси е разглеждал упра 
вителния отбор, както и за рабо 
тата на обществено-политичес
ките организации през първите 
два месена в тази година.

На края, в Бюлетина същестц 
вува и рубрика за обявления и 
осведомения, а ще бъде въведе 
на и рубриката ,,Въпроси и от 
говори”, в която работниците на 
всеки посгавен въпрос из облас 
Тга на трудовите отношения ще 
получават и съответни отгово-

на
комбинат

е взето реше-

| Щ .

Ян
г:

се даде 
усъвършен-ству- вл ожени-

Сътрудничество 
с родителите иа 

нужната висота
В работата на училището у- 

чаегвуват активно и родители
те на децата. Чрез органите на 
самоуправлението

ри.
Бюлетинът ще излива 

път месечно.
един 

М. Б.(и родител
ските срещи родителите не са
мо, че се запознават с работата 
на училището и успеха на тех
ните деца, но те дават Конкрет 

предложения за подобрява
не на материалното положение

Формиран фонд за новаторство 

н рацмонализаторство
През есента се, идваше с кошнцонхзх-дин&жнн нндшлифг в.т.вя

нилотщата в Димитровградско. В 
настоящия момент подреждат 
своите впечатления, пишат про 
токоли за обучението, дисципли 
ката,' материалното положение 
и за други проблеми в учебно 
то дело. Те имат мнеьтие за вся 
ко училище и преподавател. Да 
дени са конкретни предложения 
за отстранение на отрицателни
те явления, временните опуще
ния в обучението и пр. Но кога 
то става дума за училищата ка 
то цяло те имат единствено мке

ла на просветните съветници 
са постигнати примерни комер- 
гдчилни резултати и възпитател 
ни цели.”

И по-нататък:

.,Учителският колектив с до
брата организация показва 
стремеж за подобряване есте
тическия изглед на училището, 
снабдяване на училището с учеб 
геи помагала предимно от обще 
сгзено-полезни акции”.

на училището и сами участву
ват в работата. По този начин 
са построени нови помещения 
при училището, направен нов 
инвентар за съвременно обуче
ние на децата.

Формирането на фонда за но 
ваторство и рационализатор- 
ство в комбинат „Димитров
град” като че ли дойде тъкмо 
на време. Членовете на тази 
трудова организация дадоха 
съгласне от неизплатената ча 
ст от личните доходи да се от 
делят 3,700.000 динара за наг

ради на работници, които 
мат особени заслуги за подоб
рение на производството.

Тази мерка дойде след реди 
Да такива успехи във фабрика 
та. По такъв начин се Дава по 
дтшс за повече и по-качествено 
производство.

и-

Дълъг е списъкът на разре
шените въпроси в това учили
ще. Организация на учениче
ския стол, квартирния въпрос 
са само част от проблемите, с 
коотто се занимава съвета на 
това училище. Лабораторията започна да работиние. че основното училище в р

Долна Невля има виден наггое- 1ВЙ00АНИ ЯКТИВПООТН
дък в обучението възпитанието „Училището има огромна по-
на депата и в много неша може ----- Н6 СЗМО Н2 КНИГЯ М01Д от страна на родителете ; И покрай това, че още от за лог, който веднага пристъпи
та слмжи- за поимео на остана- при разрешаване иа много въ- почването на производството в към организиране на работата

Л7_.тг тгтуптга - * ~ проси, които се отнасят до въз- гумгрската |Гфомшнленост в в този важен цех. от работата
■Кжъг, Свободните активности на у питанието на децата и за мате- ' Димитровград беше запланира на който зависи технологията
Какво всъщност въодушеви .. чекищгге са оценени като по- , риалното полоЖР1Тие на учили- но обзавеждане на лаборатори на производството в гумарска

просветлите съветници в Долна, мощ за допълнепие и разширя щего. Инициативата'за едлообра я>вее До неотдавна тази зами-, та промишленост и гумените
; Нещщ’ т>ч.->Ф.г гн.1.,3. :,..-г:-ване.ъга техните знания; естети зно обличане «а учейиците щ, Гсьл-не можеше да се реаЛизи- нищки.

Лесното, художествено « ' трудо воеме на ^сбучежи^тб "е за'вся- { ра’ Причина, за това беше липса.
во възпитание. Затова са създа ка похвала - т приятно ™ "а нрофесиопално-техннче
Дени десет организации, сек- впечатление лапат учешшите ^ кадри конто фаориката не
цки и кръжоци на свободна ак беше в състояние да обезпечи,
тивност на учениците. Според - учежгтоите със своите едноо Неотдавна този проблем
преценка на просветните съвет ра ° лекла по вРеме на о< снет от дневен ред. Във фабри боти. Първите резултати са за 
кнци те не съществуват само бучението. Единствен пример в ката гугпстигна инженер-техно доволителни. 
на книга, а всички активно ра
ботят.

Освен инженер-технолог обез 
печени са и останалите профе 
сионално-технически каДрн и 

е лабораторията вече 1 месец ра

;
Единство па 
колектива

Училището в Д. Невля рабо
ти почти при същите услоЕия ка 
кто и всички останала! селски 
училища. Може би в някои слу 
чай и при по-големи затрудне
ния. Децата идват на училище 
от няколко села. Често пъти 
през пролетта когато реката 
стане пълноводна, децата труд
но идват на училище, защото 
няма у.Ьстове. Сега училището 
има 270 ученика. В долните кла 
сове в паралелките учат по 43 
деца. Средно — всяко отделе
ние има 31 ученик. Незначител 
но число ученици «е са обхва
нати в осмокласовото учит-ице. 
Училището има в бюджета 
14.987.673 динара от тази сума 
само 481.542 динара за матери
ални. Положението е почти ка 
кто при другите училища и все 
пак това училище има нещо, 
което на други места го няма.

Когато човек чете протоколи 
те на просветните съветници и 
сам ще се въодушеви от някои 
неща, които са постигнати е то 
ва училище. И за всичко това 
може да даде отговор, че един
ството на колектива е движе
щата сила. която разрешава 
всички трудности.

Затова основното училище и- 
ма нагледни средства по химия 
физика, матА-ттофои, транзис
тор, физкулурни пособия, и др. 
Само в тази година училището 
е прибавило учебни помагала 
за 496.000 динара.

околията едно основно селско 
училище по този начин да съз
дава здравни привички и сми 
съл за хубаво... — е записано 
в протоколите на педагогическа 

‘ та служба.

СЕМИНАР ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕТОСамодейните от театралната 
секция имат 22 члена. Редовно 
изнасят програми и същи
те изпълняват за учениците и 
гражданите. Хоровата секция и 
м(а 60 члена, фолклорната сек
ция има 17 души. Отлично из
пълняват китки от народни хора 
от Димитровградско. Заедно с 
ученическия оркестър ученици 
те са образували ансамбъл ,,Пи 
онер”, който има своя управа 
от ученици и учители. Тя ръко 
води програмата, насрочва из
пълнения и организирано про
вежда художественото възпита 
ние на своите членове.

Комбинат „Димитровград.” 
организира семинар за членове 
те на управителните органи.

До сега се практикуваше чле 
иовете 1на работническия <>ь-

За да могат по-добре да Съз 
рат проблемите в прндпрнятие 
то като цяло и по-добре да ре 
шават
семинар, от който се очаква 
членовете на работническите 
съвети и управителния отбор 
по-добре п по-снстелщо да се 
запознаят онова, което ще ре
шават в интерес на предприя 
тнето като цяло.

Това, което въодушеви прос
ветните съветници от Ниш, тря 
бва да бъде пример и на ония, 
които при същите условия, със 
същите средства не постигат 
нужните успехи.

се органпз1гра този

вет ма заседнията на този ор
ган винаги да застъпват инте
ресите па своя цех или работ 
но' място без оглед колко тези 
интереси са в унисон с инте
ресите па прмдприятието като 
цяло.Б. Николов М. Б.

Учениците организирано уча
ствуват в много трудови акции 
в селото. Организатор на тези 
акции са гераните и ученическа 
гг& кооперация. Кооперацията 
работи успешно. До сега е напра 
вила оборот от. 926.190 дина ра с 
приход от 378.920 динара. Коо
перацията е дала пари за наба- 
вка иа ученически униформи, 
подпомага дограждането иа у- 
чилището, ученическия стол и

1*

ДР-

„Беше приятно — пише про
светният съветник по м[узика— 
да се чуе самостоятелно интер
претиране иа тоновете с кратко шижж^------------ Штш

Семинар за йродаЬачи 

Ь ДимишроЬ1рад
П,реди 20 дни в Димитров

град започна семинар за пер
сонала работещ, с иредоводс- 
твепи стоки. Семинарът ще 
продължи до 20 аярил тази го 
дина.

Организаторът на курса — 
санитарната инспекция дои Об 
щинската скупщина в Димит
ровград — има за цел на педе

сетте слушатели да лале оспов 
ни познания по хигиена, за да 
се подобри обслужването пома 
газинитс. Освен това това ще 
се подобри и превантивната яа 
щита па потребителя- 

Тези курсове са залължител 
ни :>а продавачите, а този он-пр 
вият курс, организиран от19об 
година насам. Б. Едип цех п комбинат „Димитровград”
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КООПЕРАЦИЯТА 

ЗНАЕ КАКВО ПРАВИ
На селскостопански темиГр^шесгвена

Остаряло ош бездействие
За угояване ма добитъка коопе 
рацията прави обори по собст
вен проект. С 300.000 динара, са 
направени три обора. За овцете 
тези обори са добри, а за угоя
ването на говеда ще се правят 
подобни но с под. В кооперации 
ята
оа гто-реитабилни, 
много по-ефтини. През изтекла 
та година сено имаше достатъч 

142,000 килограма. Има 
крана да се угоят още 30 юнци.

На територията на коопераци 
ята в Долно Тлъмино 1.300 дома 
юииства .имат около 26.000 овце, 
около 6.000 говеда и 500 коне.

Основното кооперативно ста
до наброява 220 овце, а от иоем 
ври се угояват и 70 юнци. Съво 
купният приход миналата го
дина възлизаше на 153 милиона 
динара—с 34 милиона в повече 
от предишната година. Доходът 
възлиза на 15.000.000 динара, от 
който 5.100.000 динара са заделе 
ни във фондовете. В брутопро- 
дукта собственото производство 
иа кооперацията участвува с 3 
милиона динара, кооперирането 
с 4, изкупуването с около 74 ми 
лисна динара. а останала част 
е осъществена от търговията. 
Това са основните сведения за 
кооперацията в Долно Тлъми
но, отдалечена с 25 километра 
от Босилеград-

Данните навеждат на мисъл, 
че за тази кооперация нищо не 
може да се напише, освен ле е 
бедна и като такава едва ли мо 
же да има по-силно въздейст
вие за подобрение за селскосто 
ланското производство, в този 
край. Но току — що пъхнете 
нос на вратата на кооператив- 

магазин в Долно Тлъмино 
пътзвото заключение пада 

във водата. В новите рафтове 
са складирани стоки като в пи 
кой други селски магазин. За 
оборудване иа магазините коо- 
перцията е изразходвала към 2 
милясяа динара собствени сред 
ства. В тях потребителите ку 
пу-ват най-основни артикули и 
текстилни стоки.

на съединителни пътища до те 
зи пунктове. Защото покрай вай 
чко друго литналата година тя е 
изкупила 80.000 кг шипков 
плод и 18.000 кг. мъх, а тази 
година планира да изкупи 10000 
агнета и 300 угоени юнци. Тя 
изнася само сурово месо, защо
то в изграждането на кланица 
та е вложила 3.000.000 динара.

В съдружие с „Билка” от 
Скопие кооперацията построи
ла сушилня за шипков плод.

От' отдавг.а е Димитровград съществува сдружение на 
инженери и техници по агрономЛш..

Съществува но от него тасой тича полза. Към 20 чле
нове на сдружението се събират един път па годишна конфе
ренция; прочетат доклад за „изтеклия период" и констатират1, 
че „нищо не е направено", вземат се изводи ,,какво трябва да 
се направи занапред" и какво да се дТстрани в работата м/у. 
И така от година в година. Да бъдат по-ясни нещата в тази 
светлина, следва да напомним, че пито един член на подруж- 
ницата нито тя като цяло, не получават професионална лите
ратура, защото никой не плаща членски внос, пито някой има 
да се сети за нещо, което е в кръга па работата на сдружение 
то на С71ецислиети от този род. Следователно подружпицата е 
вече в напреднала възраст, но не от грижи и обществено по
лезен труд по от песолидарностца па членовете и леитяйстоо.

Истина е, че в димитровградските условия агрономите и
своята спе-

тгр емеегнали, че тези обори 
защото са

но

През настоящата година коо
перацията ще вложи 1 милион 
динара за мелиорисванс на 120 
хектара пасища. Вече започна
ха Издморационните работи в 
разнасянето на 40.000 кг. изкуст 
вети торове. Също така за пръв 
път в този район ще се засява 
люцерна на площ от 5 хектара.
За пръв път в този район ще 
сс засява и високо добивен ече
мик, и овес. Паралелно с това
през тази година кооперацията лените овошки, а вече е време

за системно отглеждане.
— Ще' извикаме всички заин 

гересовани, казва управителят 
на кооперацията, и ще им пред 
лежим да подържат ябълкови 
те градини добре, или да ги 
продадат на кооперацията. Ако 
не се съгласят ще проведем а- 
рондация зашото кооперацията 
има 20 на сто от землището в 
комплекс.

Това предложение като че 
дойде като резултат от горчи
вия спглт с частните производи
тели в Бистър. И там 12 хекта- 

\ра с ябълки били унищожени от 
домашните животни. Коопера
цията завела дело и. само Нико 
лай Зиновиев бил глобен с 220 
хиляди динара.

Освен работна ръка коопера
цията никак не е в състояние 
да обезпечи необходимите кад
ри. Всички, които тя стипенди- 
^ала напуснали затънтеното” 
краище. Останал само един сел 
скосгопански техник.

СЛАБА ГРИЖА ЗА 
ОВОШКИТЕ

Преди 4—5 години на 50 хек 
чара частно и кооперативно и- 
мущество кооперацията инвес
тирала три милиона динара за 
расаждане «а овощни дръвче 
та. Сега възникват проблеми. На 

овейте стопанства частните сто 
папи не отглеждат добре заса-

селскостопанските техници са могли да използват 
цпалност за издигане па селското стопанство, да направят тая 
своя специалност в обществено полезна. За такова 
част от състояние

вината пада върху подружпицата. Не е чудно тогава, 
че в селското стопанство и сега не се знае ясно какво трябва 
да се направи ще има основно стадо от 500 ов 

це и 100 юнци иа угояване.и в кое време в селскостопанското производство: 
липсва, ясна насока в развитието на животновъдството, овощар 
ството. птицевъдството, и в организирането на млекопреработ 
ването.

ИЗНИКВАТ РАЗПЛОДНИ 
СТАНЦИИ

____малкото добри и полезни замисли обикновено пропадат
ха след раждането им. Ако подружпицата беше по-активна 
л а да бъдат реализирани някои полезни идеи каквито са идея 
та за развитие па пттщвъдството и други.

А тъкмо за осъществяването на такива идеи не са необ
ходими големи капиталовложения. Кооперациите 
свои средства да построят птичарник и. развъдна станция с ин 
кубатори а подруж:1ицата. е могла да внесе, с помощта иа зна
нията на своите '1ленове 
витие на селското стопанство

Дейността на тази коопера
ция е насочена и към промяна 
ма гТородите на овцете и гове
дата и на частния сектор. Още 
преди 4 години кооперацията е 
взела кредит от 600.000 динара 
за построяване на разплодна 
станция, а за 700.000 динара са 
набавени два бика монтафонска 
порода. През настоящата годи
на ще бъдат набавени още три 
породи,сти бика и един пастув, 
1000 свине за разплод (моравка 
и корвал). Миналата година бя 
ха набавени 20 свърлижки овно 
ве, ксито са разпределени 
стадата. При изкупуването съ
що се държи сметка за подоб
рението . на животновъдството. 
Кооператорите ще продават на 
кооперацията телета монтафон 
ска порода. Доколко коопера
тор продаде теле от тази поро
да на друг стопанин ще залла 
ти на кооперацията 3 на сто от 
продажната цена.

Кооперацията строи и изкуп
вателна станция с магазини и 
влага средства за построяване

иия

са могли със

повече организация в стихийното раз-
и кооперативните отношения. Мо 

гла е също да предложи и да проучи с пълна ДОБРИ, А ЕФТИНИ ОБОРИ...компетентност 
условия

с малко пари или съвременни 
изискващи големи средства и големи отпла

какво трябва да се прави с оглед на климатическите 
—дали 11мпровизирани обори 

оборски постройки,
Кооперацията развива своята 

дейност по път на подобрение 
на селското стопанство 
ДГ.ГМЩ' животновъдството и ово
щарството иа собственото сто
панство и в съдружие с чаегни- 
ге тюстзводители. В последно 
време тя се ориентира към зим 
но мгеязане на овнове. В това 
се ний сметка, зашото само ми
налата година за 500 кожи от 
евче-ве тя заработила 1 милион 
дг/янара.

Сега .кооперацията сама- угоя- 
_ва 1000 овце и агнета и 7 юнци.

в
гтрв—

•щания:
Подружпицата, общо казано, е могла да допринесе .Шого 

за подобряване и издигане на земеделието. Това е известно па
всичките й членове. Обаче и сред тях, изглежда, има призна
ния че не е направено нищо и че през следващите две години 
следва да се предприеме нещо. А този курс на подружпицата 
би посрещнал одобрение от всички, подкрепа е настояването

Но и покрай всичко коопера
цията в Тлъмино 

с, желае, много по-добре от другч 
които имат далеч 

условия и по-добри 
М. Бакич

знае какво

кооперации, 
по—добри 
кадри.

на специалистите да осъвременят земеделието в общината.
М. Б.

’ Ж Ж Ж. ' Ж. гж. I' Ж ж ж ж ж ж»ж ж лг ж ж’Ж.Ж Жж ж.

зивата, Балкански беше болен. Големите 
студове през зимата 1941 и 1942 година, 
непрекъснатите маршове'и чести боеве 
-които-отряда водеше .повлияха неговото 
здравословно! състояние да ре влоши и тоя 

получи възпаление на ставите с оток на 
краче ата. Трудно се движеше. Временно 
отрядът го изпращаше на лекуване и по 
чивка
в отряда, не понасяше усамотението. Пр 
едлежението да тръгне с Ш чета на Ста 
ра планина и отгам да се 
свърже с българските 
прие с въодушевление. Простихме се и 
четата тръгна през границата. По време 
на Ачимовичевата офанзива, след 
кодневни борби, I и П чета претърпяха 
големи загуби. Загина и комисарят на 
отряда. Една част от бойците бе пленена 
от неприятеля на Свърлижките 
нч. Между тях беше и Ломски. Окупато 
рът и неговите слуги вършеха насилия 
над селяните. Почти всички появи 
нината запалиха, заеха всички 
блокираха селата и арестуваха 
от 2000 селяни. Това наистина беше офан 
зива от големи размери добре подготвя 
на с месеци. Четниците пленените парти 
зани закараха „в Свърлиг, мъртвите избе 
сиха по стълбовете да ги гледат селяни 
те. Живите бяха и тормозили явно на 
площада пред народа и искали от тях 
да казват сътрудниците и приятелите си 
Заробените партизани добре се държали. 
Когато дошли при Ломски да го питат, 
къде се намират останалите партизани и 
да ли познава някого от присъствуваши 
те граждани, той им отговарял с гордост: 
не искам да ви кажа, вие сте изрод на 
сръбския народ и немски слути. Ще дой 
де ден, когато този народ, неговите си но 
ве и историята ще ви съдят, тогава вие 
така ще увиснете по стълбовете. Така вър 
зан го влачили в съседния двор и го би
ли.- За пленения партизнин Ломски 
во са се интересували както българските 
така и германските окупатори в Ниш, за 
1цото той не беше обикновен партизанин. 
За неговата извънредна храброст се разка 
зваХа легенди сред населението. Почти 
във всички доклади на окупаторските 
шпиони от терена се говори за пламени-
те речи на партизанина — българин __>
Ломски, когато селяните слушаха 
душевление. Към края на декември 1941

и януари 1942 година радио Лондон на 
няколко пъти в своите емисии говори за 
избягалите български войници, храбри 
бойци-патриоти Балкански и Ломски, ко 
ито с останалите патриоти се борят в 
Свърлижките планини против окупаора, 
призивайки на борба срещу окупатора 
всички антифашисти да им се придру
жат.

П> ЕЛИ МИР КОСТИЧ-ЬАБЖ\я ^ор&хж в р&д.овтте11 иж югоажжвеммте
пхртизжнсики аТРЯЖИ 'тш<

в тила. Но той бързо се връщаше
(Следва)8 зузнавателният орган на Сръбската дър 

жавна стража в Ниш е осведомен преди 
известно време, че Озренекият и Свър 
лижки комунистически отряд са форми 
рали един отряд от 70—80 души. Той се 
движел по гребена на Ринските плани
ни, където дошъл в стълкновение с ком 
бинирата чета на Пети доброволчес
ки отряд и белопалакачшия четнмчески 
отряд. КкЦу-нистите твърде добре се укре 
пили, така че 'твърде трудно е било да 
се стигне до тях. Цялото въоръжение на 
тези два някога числени отряда остана
ло в ръцете на новоформмрания комуни 
егически отряд, така че почти всеют тре 
ти е имал автоматично оръжие. Борбата 
траяла непрекъснато 7 часа и на място 
то където са се намирали укрепени кому 
глистите са намерени над 50.000 патрона” 
Всички ние обаче бяхме крайно доволни, 
че празника на труда 1 май отбелягахме 
с оше една победа.

В началото на юли 1942 година се го 
твеше известната в нишкия край Ачимо 
гичева офанзива. За кратко време в Из 
течна Сърбия бяха съсредоточени няхол 
ко хиляди неприятелски войници, довле
чени от различни краища в страната. С 
офанзивата лично ръководеше Милан 
Ачимсвич, министър на вътрешните ра 
боти в предателското правителство на 
Недич. Българските окупаторски трупи 
този път не оа били пряко ангажирани 
във военните операции, но са получили 
заповед от германците да заемат тогава 
шната сръбоко-българска граница и ж. 
п. линията Ниш—Цариброд. За тази цел 
пристигнаха няколко композиции нови ча 
сти от България. Макар и късно Щабът 
на отряда получи осведомения от Окръ
жния комитет от Ниш за подготвяне на 
офанзивата. Взето бе решение отрядите 
да се разделят в три чети, за да могат 
по-лесно да маневрират. Към средата на 
юли 1942 година в навечерието на офан

Нашата чета бързо излезе на пози
цията при Зелени връх и добре се зама
скира. Отвъд започна сражението, льоти 
чевците щурмуваха главните позиции 
на отряда на Черни връх, но не можаха 
да направят нищо. Отрядите се бяха ук 
репили добре в окопите, останали'тук от 
миналите войни. От време на време срут 
ваха по някоя скала върху главите на 
неприятелските войници. Виждайки, че 
в това подножие не могат нищо да на
правят, те изпратиха една своя чета към 
нас на Зелени връх, та от тази позиция 
да бият партизанските сили в окопиТе 
на съседния Черни връх. В първите сле 
добедни часове неприятелят идеше към 
нашата позиция. Неговите паТрули, стре 
ляха с картечници и пушки. Ние не отго 
корихме. Замаскирахме се във високата 
папрат и чакахме. Настъпи вълнение и 
нервоза сред бойците, хакго става в таки 
ва момЬн|11и. Балкански заповяда да се от 
теглим дълбоко в гората. Някои десетнга 
ци негодуваха срещу това, но все пак се 
отеглихме. Неприятелят пристъпваше си 
гурно, без да забележи нашето присъс
твие. Тъкмо когато льотичевците заеха 
нашата позиция и насочиха оръжие към 
Черни връх. Балкански взе картечници
те от един боец излезе пред строя I изко 
мандува „ура, напред другари”!. Непри
ятелят беше изненадаш. За миг го разби 
хме на тази позиция и го накарахме в 
бягство. Някои неприятелски войници 
скачаха и от десет метра високи скали. 
На позицията оставиха цялото си снаря
жение. След това -нашата чета нападна 
льотичевехите позиции в тила и така по 
дпомргна на главните сили да се изтег
лят от обръча. Ето как това събитие пре 
дава тогавашния Недич е в вестник „Но
во време” <Уг 6 май 1942 година: „Успеш 
ни борси със свърлижките и озренските 
комунистически отряди, Ниш.-5 май. Ра

опита да се 
партизани, той

някол

плани-

в пла 
извори, 
повече

жи-

с въ
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т УСЛОВИЯ ЗА ПО-ИНТЕНЗИВНО СЕЛСКО
стопанство в босиаетрАдсната комуна

За специализирано 

производство на тютюн
На предизборните конференции и събранията яд 

бирателите в Босилеградска обшина стана дума и за увели
чение на тютюнопроизводството и подобрение на качеството 
му. Това не е случайно. Въпреки че е нова, тази култура пре
дизвика голям интерес сред производителите. Две причини са 
от значение — снгурният пазар за неограничени количества и 
добрите изкупвателни цени.

Миналата година например_ 250 тютюнопроизводители в 
16 села в общината предадоха 32.887 килограма качествен тю- 
твдн, за който взеха 26.500.000 динара. По-нататъшнотО увели
чение иа производството на тази индустриална култура ще е 
резултат на завидните доходи, които се обезпечват от нея. За
това и в проекта на Обществения план се предвижда тази 
дина тютюнопроизводството Ла сг увеличи с 12 на сто, т. е. да 
се произведе к-0м 37.000 кг тютюн в повече, като при това се 
държи сметка за постоянно подобряване на качеството му, 
от което зависи и изкупвателната му цена.

Но с увеличение на тютюнопроизводството все по-остро 
изпъкват и някои проблеми, които не дават тази култура да 
се разширява. От досегашния опит се знае, че частните про
изводители не избират най-подходяща почва, което се отра
зява върху качеството на тютюна. С това и цената е по-ниска. 
Много домакинства биха се ориентирали към тютюнопроизвод
ство, но нямат достатъчно работна ръка. за да обработват 
по-големи площи. И трета причина е, че и ония домакинства, 
които имат разотна ръка и Добра земя произвеждат всичко 
— и тютюн, и картофи, и царезнца и зеленчуци, занимават се 
и с ЖИВОНОВъДСТВО и пр.

Впрочем, товп е белег на стопански .неразвитите области. 
Вроденото схващане, че трябва да се произвежда всичко, 
което е нужно не може да се премахне лесно. Време е обаче 
да се премахнат тези схващания. Трябва да се разбере, че тю- 
ТщТюнът, който получи право на гражданство като рентабилна 
култура, може да замести много други култури, и при това 
да донесе значително по-високи доходи.

В босилеградско Краище тютюнът „прилеп” положи 
изпит и по добиви и по качество. Затова и производителите все 
повече се интересуват за него. И съответните служби придо
биха доверието на производителя. Тук няма пречки.

От всичко това изводът се налага сам: да се даде помощ 
на заинтересованите и тютюнопроизводството да им бъде като 
основна дейност. Такова производство до голяма степен ще 
издигне жезненото равнище на гтм тзвод! | 'елл в тази 
неразвита комуна.

само около 65 хектара, още по 
малко са изкуствените ливади 
15 хектара, а знае се, че ш1то 
ливадите, нито пасищата в Бо- 
силеградско могат да бъдат 
продуктивни без мелиорисване 
и наторяване.

Всички тези мероприятия о 
баче изискват максимум анга-

По въпроса за развитието на 
стопанство в Босиле- 

водени

културите през летните месе
ци.селското

градската комуна са 
разговори на различни равни- 
ща.Констатнра се,че то е твъР 
де западнало и по резултатите 
— заема последно място в око 
лията, въпреки че е главен 
стопански отрасъл в комуната.

От какво значение е напоява 
нето нека ни покаже следния 
пример: Един трудолюбив сто 
пашш ст Бранковцн има хуба- 

благодареште нава градина 
напояването. С пластмасови тр 
ъби тон е довел вода от един

По този повод беседвахме с 
местните специалисти по селс
ко стопанство. Всички считат, 
че въпреки пасивността в Боси 
леградско съществуват резер
ви за развитие на по-интезивно 
селско стопанство. В това ще 
се преуспее ако се орга-тазира 
по-съвременно обработвеие на 
земята и ако се пристъпи к-цм 
внедряване на високо добивни 
сортове на някои култури.

В Босилеградско има общо 
16.000 хектара работно зееш, на 
която се произвеждат всички 
продукти, необходими на семе 
йствата. Обаче добивите са 
твъде ниски. Среднилт добив 
например на Ръжта изнася 590 
кг. от хектар, на ечемика—500, 
На овеса—700 и на пшеницата 
— 600 килограма.

Специалистите считат, че за 
увеличение на добивите от 
селскостопанските култури са 
необходими непрестанни грцжи 
за подобряване плодородието 
на почвата- Сигурно и достъп
но средство за това е пълното 
прилагане на минерални и ор- 
ганичии торове.

По тоя въпрос ударението па 
да на оборския торц който има 
огромно значение за подобре
ние състава на почвата и по
вишение на плодородността й.

го-

Изглед от Босилеград

жир-ане от кооперациите, защо 
то частникът сам едва ли ще 
е в състояние да 
тези проблеми.

километър разстояние и сега 
там произвежда всички зелен 
чукови култури осъществявай
ки три пъти по-големи добиви.

иначе 
М. Б.се залови с

В. ВелиновПРОМЯНА И НА СОРТОВЕТЕ

Борбата срещуГгъботворкатаВнедряването на висококодо 
бивш! сортове ще е от голя
мо значение за увеличаване и 
подобряване на селскостопан
ската продукция. Научните да 
нни показват, че добивите мо
гат да бъдат няколкократно 
по-големи. В Босилеградско в 
това отношение има известен о 
пит, ебаче земеделските коопе 
рацин без особена воля набав 
ят малко материали, или не ги 
набавят изобщо. Естествено, 
тук не става въпрос за пшени
ца и царевица, които могат да 
успяват на сравнително малки 
площи. Става въпрос за други 
култури, предимно за картофа, 
оЕеса, ечемика и под., както и 
за някои фуражни треви. К„р 
тофите „бинтей” например се 
показаха отлични за отглежда 
ие в района и по качество, и по 
няколкократно по-големите ло 
биви обаче семето е много ма 
лко. Кооперацията в Лисина е 
произвела недостатг1,ч110 коли 
чество, което не може задо 
воли ни част от нуждите.

Редом с това е необходима 
И Цзвестна специализация на 
производството и неговото райо 
нираие. В условията яп частно 
притежание ня земята това мо 
же да се постигне <щмо яко съ 
шествува здраво гтоияволстве 
но ст.трудничество между коо 
пепациите и Частните стопани, 
и ако кооперациите листните а 
но се покажат и зрели, и закч 
тересовани да ооиентмгат по
средством сътрудничещото и- 
лото селско стопанство към 
специализацията-

ОВОЩАРИТЕ МАСОВО УНИЩОЖАВАТ 

ГНЕЗДА НА ГЪСЕНИЦИ
- В Босилеградско също има 
и немалко необработваеми пл
ощи, които се нуждаят от до
пълнителни мероприятия. Ста- 
яа въпрос за киселите, солени 
и други площи обработваема 
земя.

Ролята на минералните торо 
ве е голяма. Науката и практи 
ката са доказали, че ограниче 
ниге и минерални торове взаи 
мно се допълват и по такъв на 
чин дават много по-високи до 
биви. Земеделските кооперации 
обаче не набавят на време тър 
сените количества торове за 
частните производители. Неря
дко набавките стават със зак"ь 
снение и това се отразява вър 
ху добивните. Тъкмо тук лежи 
вината. Босилеградският стопа 
нин употребява на 1 хектар по- 
малко от 10 килограма минера 
лни торове.

Отделен проблем в развитие 
то на селското стопанство е 
борбата срещу болестите и не 
приятелите на селскстопански- 
те култури. По преценка на 
специалистите паразитите по 
житните растения нанасят 100 
милиона динара вреди на сто
панството годишно. Земеделски 
те кооперации не са били осо
бено дейни. През последните 
няколико години картофеният 
бръмбар унищожи десетки хек
тари с картофи, а това са огро 
мни загуби. При нормални ус
ловия тук средният добив на- 
картофи от 1 хектар е 2.500 ки 
лограма^ Обаче когато корто- 
фите са нападнати от бръмба
ра добивът се намалява почти 
два пъти.

да поеме тази отговорна зада
ча. И то сега когато вече е вре
ме за начало на акцията. Няма 
нужда да изтъкваме каква ще 
е вредата от неправилното от
ношение към основните средст
ва, нито да им налоти/няме за за 
дълженията машините винаги 
да бъдат готови за работа.

Във всеки случай с организи 
рането на служба по селскосто 
па нека инспекция Общинската 
скупщина е направила голяма

гото пръскане се провали, пара 
лолно с авиозамъгляваието. В 
■. -па отношение обаче ее срещат 
сериозни затруднения.

Частните производители пока 
заха много повече инициатива 
и интерес за пръскане на овош 
кигге от земеделските коопера
ции. Поради това кооперациите, 
с изключение «а „Нишава”, не 
са обезпечили химически средс
тва. Изглежда, че те нямат до

Според сведения на ииспекто
прира по селско стопанство 

Общинската скупщина в Димиг 
ровград мЬже да се констати
ра, че частните овощари чрез 
масови акции и поотделно 
унищожили голяма част от гнез 
дата на гъсениците по овошки 
те. В Поганово, Платиница, Го 
ин дол и други села в Диммт-

градргни

са

ровградско овощните 
еа очистени напълно, а в села 
то Драговита, Бански Дол — ча 
етично. Личи, че от досегашни 
те мерки в борбата срещу гъбо- 

тазгодишната ак- 
е най-масова и най-успеш

статъчно интерес за тази акция 
макар пръсканите и да бъдат спо 
нобкгл за действие. Селскосто
панската

услуга на селското стопанство. 
А това се показа още в самото 
начало на работата й. М. Б.служба е принуденатворката 

цгля 
на.

РАЗШИРЕНОТО ОСИГУРЯВАНЕ 
НАЙ-СЕТНЕ Е ВЪВЕДЕНО

В унищожаването на този па 
разит много помогнаха и учени 
шгте от основните училища Осо 
бено в Поганово и Бански Дол 
В последните доюлади от тере 
на се отчита, че в този район са 
събрани 165 килограма гъсеиич 

яйца. Само в Бански Дол от 
началото на акцията са събра- 

180 килограма. Тези успехи 
са постигнати чрез мехамичос-

от 2,5<Уо от кадастърскня идру 
гнте приходи, конто се обла
гат с данък върху дохода и 
400 динара на член от домакйн 
ството, което е със сто динара 
повече в сравнение с първото 
проекторешение.

След тримесечни преговори 
между Комуналната общност 
за социално осигуряване от 
Пирот и Общинската скупщи
на окончателно и постигнато 
компромисно споразумение за 
въвеждаме па разширено здра 
вио осигуряваме в Димитров
градско. Както е известно нъР 
вето проекторешение па Кому 
налиата общност, което събра 
мпята на избирателите приеха 
изпяло още през декември 1964 
годния, гю-късно бе изменено, 
с което Общинската скупщина 
не се съгласи.

СНоред сегашното решение 
па Комуналната общност сред 
стпата за разширено осигуря- 
вапе шс се набират в размер

пм

ни

А.ки мерки.
Едно нещо загрвдква Селско

стопанската служба в Димитров 
град. Овощните градини щс се 
лоч,потят. Но горите около тях, 
ютчто също са заразени с гъбо 

не ще ли съдействуват

Тръгнала на гости 

и премръзналаи животновъдството
ИЗОСТАВА

тпорка
да се пренесе тази зараза м по 
тях. Механическото почистгоа- 

горите ие можеше да бъ- Една загадъчна случка, коя
то дълго държа боенлецрадча- 
ин в неизвесност Най-сетне е 
разяснена. Неотдавна, когато 
снегът и в Босилеградско вече 
се стопи, в една гора неда\еч 
от Горно Тлъмпио бил намерен 
женски труп. Това била Йор
данка Стоева—58-годишна же- 
нп от Долно Тлъшгао, която 
изчезнала преди един месец.

В едно а южно и отрудено ут 
ро тя тръгнала на гости при 
сестра си в Доганица, ио мра
кът я сварил по пътя. Времево 
било лошо и в гората „Мъртви 
ца” между Горно Тлъмино и 
Ярешииктя сс загубила п сне
га и премръзнала.

Тялото иа Йорданка Стоева 
било намерено след стопяване 
то снега.

Този о-ипосъл НР отбелязва о 
ообени цгпехч гтпез послелиите 
голини!! Данните показват. ие 
броят на животните намалява 
и зя последните няколко годи 
ни е намалял с около 30 на сто 
от тогавашния животновъден 
фонд. Изходът от това положе 
ние е да се организира ветери 
нарИа мрежа в общината, за да

ие на
де така ефикасно и нужно е да 
се ммне къси организирано ггрт4 
ека не на овощвгята, понеже зимЗА МАКСИМАЛНО ИЗПОЛЗВА 

НЕ НА ПОЛИВНИТЕ ПЛОЩИ

Един от решителните факто
ри за увеличение на добивите 
е и напояването. Селското сто 
паиство в Босилеградско ТъР- 
пи големи ' загуби вследс гвие 
продължителната сушац Недо
стигът на влага особено зле се 
отразява върху развитието на

В комбинат „Димитровград“
РАЗПИСАНИ ИЗБОРИ ЗА РАБОТНИЧЕСКИ СЪВЕТИ

действува за намаляване яло- 
востта и смъртността по добит,, 

се подобри породистият
Тогава щс бъдат избрани и 

10 членове за централния Ра
ботнически съвет, както и 64 
за съвети в трудовите .едини
ци. Според това, заедно с коми 
спите в самоуправнтслните ор 
гами в това прдпрнятне учас- 
твупд едпа четвърта от члено 
вете на колектива.

Работническият Съвет в цех 
„Гумара” разписа избори за с 
дпа втора от членовете иа ра. 
ботническия съвет, избрани за 
едиа година- Покрай това на 
25 април ще бъдат избрани |ра 
ботиически съвета в още се
дем трудови единици в предпри 
ятието.

ка да
състав на животните и да се 
обезпечат добри мелиорисаии па 
сиЩа и поЧдобри ливади, от кои 
то ще се обезпечи нужното ко 
личество хряна. Босилеградско 
има към 14 хиляди хектара па

В.сища. а досега са мелиорисаии



б
врлтстве

С иеро и фотокамера в основното училище в с. Бистър По пътища, планини и долини

Училището се разширява РОМАНТИЧНИЯТ КОМАНДИР
:

Автобусът на транспортното кодко години и вероятно 
предприятие „Весна кобила" то не дойАе време децетата 
иапъва сели да надвие наго- мимат в средно училищте Аа 
рншцето при Промая. Повече- остана. В прочем и цялото ^ 
то пътници, разтърсени от по битие е свързано с тоя 
стояпиото подскачане и лъка Обикнах тукашните 
•гушене на автобуса по нерав
ния пт>т, спят или • облегати до 
Прозорците, 1мълчагг, притвори 
ли очи. „Изморената" машина 
сгря на тепето. Промая — пър 
вата спирка по АъЛ1'Ия и йзто 
щитслеи път до Босилеград.

Пътниците )изподзваха крат 
кия престой да протегнат кра 
ката си от неудобното дълго 
седене. Пролетта, 
по колендара от 
дси, тук още не е получила 
входна виза- За идването на 
пролетта напомня само тук-та- 
ме окоспиелия сняг по околни
те баири и склонове.

Автобусът потегли. Моят спъ 
тиик в униформа на Народна
та милиция изви шия през про 
зореца, погледна към високото 
оголено дърво край пътя и об
ръщайки се към мен каза:

н якога основното училище рата от кооперацията в Д. Тлъ 
в Бистър беше малко. Хо

един огромен макет.
— Ето, това е всичко наше — 

показа ни Гоше към местността 
„Вие". — Тази площ, която и-

локамино. Затова в последно време 
кооперацията обръща все пората о|г този край не об

ръщаха внимание на училище-, 
то и просветата. Днес не е така. 
Учебните стаи стават тесни да 
поберат всички

голямо внимание на училището. 
Взето е решение от страна мима повече о1г два хектара ни е край.

Тр-у
ните прави, обичаи.. с‘ 
то родно място — Бйелиия 
що повече не ме свързва. вс',7ч 
ко каквото имах там загубю 
по време на войната: ба„ * 
майка, братя, сестри... 
останахме само аз и един „т 
братята, който също е на р §7 
та Далеч от Бйелина. 
гинаха като жертва на брато 
бийствената разплата между 
сърои и мюсюлмани, други к У 
70 участници в народоосвоер.’ 
Лителното движение...

ученици, които 
от тоя район гга Босилеградска 
община искат 
вно образование. Сега

мое-
пи-

да завършат осно
училище 

то събира децата от 12 села и 
има 266 ученичка с 12 
тели. Почти всички

преподава 
ученици пъ 

туват по десет и повече киловде 
тра на ден. Неколцина пътуват 
и по 20 километра до училище 
то и назад. По този начин

V-
71астъпила
вчерашниядеца

та пътуват от Догакица, Кара- 
маница и Назърица по няколко 
часа в безпътие. И все пак про 
Центът на .записалите се ученици 
в основното училище е огромен. 
От селищата, които се намират 
на 6 километра от училището у- 
чилището посещават 100 на сто, 
а от останалите села около 85 
на сто подлежащи на обучение.

Командирът сви вежди д,. 
боката бразда по средата ,7, 
все още .младото чело — сд-д 
от тежко преживяното юноще 
ство — още повече изпъкн/ 
Понечи да каже още нещо но 
думите му като че увиснаха 
във въздуха. Професионалното 
любопитство ме караше да го 
попитам още нещо, но движе
щата се адамова ябълка .чет™ 
нули да замълча- Онова, 
то той не каза се опитах да 
замисля, да преживея за 
мент преживяното от него.

И при такива трудности успе
хът в училището не изостава от 
успеха в останалите училища в 
околията, които имат далеч по- 
благеитриятни условия за рабо
та. Преподавателите са доволни 
от работата на ученицигге. Из
вънучилищната дейност на пре
подавателите и учениците също 
така не изостава. В селото на 
учихме, че учениците много о- 
бичат своята кооперация, теат
ралната секция . подготвя про
грами' и за селяните, а младите 
горани постигат най-добри резу 
лтати в Босилеградско.

— Гнездото е гразно. Всяка 
година точно на 22 март в това 
гнездо осъмнат два щъркела. 
И вчера, когато минахме с ав
тобуса, те бяха тук. Днес ги 
няма. Аа ли са отишли да тър

кое-
Засега закуската е още слаба. Щом започне да работи учени
ческият стол тя ще бъде по-добра мо-

Отекчителното мълчаниеостъпеиа от кооперацията. Се
га тук има малини, рибизли, о- 
рехи, ябълкови насаждения. За 
тази работа ни подпомага коопе 
рацията от Тлъмино. И ние сме 
много доволни...

Останалите членове от упра
вителния отбор Драган Атана
сов, Винка Стойнева също така 
с възторг разправят за коопера 
цията. През летните месеци ко 
тато училището не работи тук 
се работи о|т| учениците които 
по-близо живеят.

сят храна, защото езерото е за 
ледено, или съвсем са ни иапус наруши съвзелият се вече ко
пали зарад все още острата зи мандир. когато наближавахме 
ма- Старите хсра казват, че те Божица. 
няма да ни напуснат, ще дой
дат до вечерта иди утре. Поне 
така е всяка година-

съвет коопера- паккооперативния 
цията да обзаведе една учебна 
стая в новата част на училище 
то. Това ще бъде огромна по
мощ за училището. — Ама че хубаво време за 

лов на лисици и язовци. Мно
го обичам природата. По-рано 
често ходех на лов, но сега съм 
зает с изпити във Висшето ад
министративно училище в Ниш 
и нямам време.

Задочното следване не ви ли 
причинява трудности?

-— Не. имам достатъчно вре- 
— Татко ме изпрати, обеша- ме. Тукашният край е рай за 

ли сте нещо да вземете от Ниш нашата служба. Няма крими- 
се обърна то към надник- над и други тежки прест-ьпле- 

налия през прозореца шофьор, ния. Обаче прави ми впечатле-
—‘Ха’ има една пила за него. ™е>,,Уе . ч?.Фгр- сегдарат

' дори се .стига и до побои за
най-дребни работи. Виновен е 
мировият съвет в селото — не 
си гледа работата както тряб
ва. В Долно Тлъмино работе
ше много по-добре.

Пристигнахме
Божица- Командирът стана н 
на Раздяла си стиснахме сър 
дечно ръиете с обещание пак 
да се видим. Слезнал от авто
буса той Още веднаж махна с 
ръка, а в следващия момент 
държеше в обятията сина сп 
дошъл да го посрещне.

връщане от Босилеград 
любимите на командира игьР' 
кели бяха в гнездото си...

• Д. Йотов

„ЕТО, ТОВА Е ВСИЧКО 
НАШЕ... ” Автобусът пак запъхтя, бо

рейки се е наймъчнопроходима 
та част от пътя — Власина Окру 
глица — Божица. Шофьорът 
спря пред едно малко момиче, 
застанало край пътя, което лю 
бопитно се взираше във всеки 
пътник.

С учениците „кооперативни 
функционери” се срещнахме в 
двора «а училището. Те ни за
познаха с работата на ученичес 
ката кооперация, която има го
лям авторитет всред учениците 
и селяните. Почти всички уче
ници са членове на кооперация 
та и всички работят за нейното 
разширяване. Кооперацията и-

УЧЕНИЦИТЕ И ПРЕПОДАВА
ТЕЛИТЕ ИЗГРАЖДАТ НОВИ 
КЛАСНИ СТАИ

И тук както в останалите учи 
лихца в Босилеградско пробле
мите са един и същи: няма дос 
тагъчно учебни помещения, ин-

А продавачът на кооперация
та Добри Великов казва, че ко 
операцията подпомага ученици 
те с учебници. Всяка учебна го 

продавница, зеленчукова гра . по-б едни - ученици получа
дг.пта, овощна градина, пчелин. ват-безплатно учебници и-в кр- 

Продавкицата се намира в ед ая на учебйата годииа ги връ- 
на малка стаичка. Тук идват шат. 
всички ученици да 1си веем ат тет 

ратки, моливи, учебници. Коопе 
раривната продавница е добр>е 
снабдена с училищни пособия.
В нея работи един ученик като 
продавач, който се ..ротира” все 
ка втора седмица. Всички про
давачи до сега съвестно са извър 
швалм своята работа и никой от 
тях не е имал дефицитг.

Но продавкицата не е коопера 
цията. Когато ивлезнахме в дво 
ра председателят на управител
ния отбор Гоше Иванов, ученик 
от VIII клас ни показа всичко 
какво има кооперацията като на

-7‘ 1 маШ ■го
'АчД.-ШЩ : '— Така е тук, хората се снаб 

дяват как умеят — каза спът
никът.

Автобусът пълзеше с охлюв- 
ска скорост през големите 
локви.

— От Божица нататък пътят 
е много по-хубав — опитваше 
се да ме поуспокои. За тая част 
от пътя, като че ли никой не 
се грижи.

— Вие в Босилеград ли сте 
на служба?

— Не, в Божица съм коман
дир на милицията. Обаче доб
ре позиавам тоя край. Дванаде 
сет години служа тук. Повече 
от десет години в Долно Тлъ- 

Б. Николов мино. Тук се ожених преди ня

ОтД; ■

Напуснахме училището в 
Бистър когато занятията за тоя 
ден бяха завършени. Много у 
чеиипи се готвеха да заминат по 
(довфвете си Някои от тях в къщи 
трябваше да се завърнат в къс 

следобедни часове. Разго-

внай-сетне

ните
варяхме с учениците — пътни
ци от Г. Тлъмино Стое Илиев, 
Гоше Йованов, Живко Грозда-
«ов, от Бранковци Алксандър 
Николов. Ванче Стойнев и Бо
рис Евтимов от Рпгеачево. На

В двора на училището наста
на тишина...Павел Миланов от VII клас е 

най-добрият актьор
ж к*ж.■ ж.■ж.•ж.ж

вентар, училищни пособия. Ма
териални средства ст Общинска 
та скупщина не могат да се оча 
кват, защото общинския бюджет 
не /може да задоволи нуждятте 
на училищата. Затова ученици 
те и преподавателите в Бистър, 
подпомогнати от селяните сами 
разрешават тези въпроси.

Край старата зграда на учили 
гцето ее издигат нови помеще
ния. В две учебни стаи вече се 
работа, останалите ще бъдат об 
заведени когато за това бъдат 
събрани парични средства. И ка 
кто казват в селото всеки динар 
се дава за довършване на учи
лището. Училищната коопера- • 
ция всички свои средства дава 
за довършване на училището. 
През есента бяха устроени ак
ции за събиране на шипки, кои 
то бяха продадени на коопера
цията и тези парички средства 
от близо 200.000 динара бяха оп 
ределенм за изграждане на учи 
лицето.

— Ето — с възторг разправят 
всички — когато новата част на 
училището бъде готова ще имаме 
И достатъчно класни стаи и ку 
Ьсня, кабинети и салон за култур 
на програма, и тогава ще бъде 
много по-лесно за работа.

Тези мъки на преподаватели
те и учениците вече виждат и хо

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

„Пак сме разделени44 • • •

та в това планинско село. Учи
лището още нямало своя сгра
да- По-точно то било само по
крито.

— Наложи се — казва Вш-ща 
— Същевременно да преподавам 
уроците и Да строим училищна 
та сграда.

И не само това. В годините 
след освобождението учите
лят носеше голяма отговорност 
в създаването на политически
те организации, ограмотяване
то на селяните, заздравяването 
на кооперацията- Тази задача 
младата учителка Винка изпъл 
иила с любов.

— В Тлъмино ме очакваха 
още по/големи трудности — си 
спомня тя. — Освен задължения 
та в училището поех Още и Ра
ботата в семейството. Станах и 
майка. Трябваше да работя с 
четири отделния- А при това за 
държах същите задължения в 
обществено-политическите ор
ганизации. Същевременно че
сто Пъти бях избирана в някои

На тръгване от БистьР учи
телката Винка Константинова 
ни помоли да тръгне с нас до 
Босилеград. Останалите учите
ли останаха да дойдат утре за 
конференцията.-

Преди да влезнем в Босиле
град тя отвори прозореца на а 
втомобила и загрижено гледа
ше към групата деца, които се 
играеха- Шофьорът знаеше за 
тЬва и бързо спря колата. На
шата спътничка, благодари за 
услугата и излезна из колата— 
Едно момиченце от групата се 
загледа к-ь-ч колата и бтрзо 
втурна в прегръдките на жена 
та-

Това беше нейната дъщеря, 
която живее в Босилеград при 
баща си. По-късно узнахме, че 
нейния мъж минал за препода 
вател в Босилеград, а тя поне
же не успяла на конкурса от
ново останала в Бистър. Един 
Възрастен човек, който седеше

до мене с недоволство завъртя 
глава и промълви:

— Трябваше да я приемат, ня 
ма смисъл жената Аа живее са
ма на село...

* * *

Но това не е за ттьрв път на 
съдружниците 
да живеят разделени. Още тгьр 
вата година мъжът й бил в Тлъ 
мино, а тя в Зли дол. По-Късно 
се събрали в Тлъмино. Сега 
след предшнаването на мъжа й 
в Босилеград тя пак останала 
сама...

— Пак сме разделени, — каз 
ва Винка — но очаквам, че до 
края на годината и нашият въ 
прос да бъде разрешен. Измъ 
чих се сама- Разбирам, че има 
трудности. Най-мъчно се налш 
рат учителски места в града ...

Нейният учителски живот за 
почнал в Зли дол, когато като 
млада учителка 
организира обучението на деца

Константинови

Винка Константинова
,ято-общински ръководства, и “у. 

ва често се налагаше Аа 
вам в града.

На всички тези заАа411 
телката Винка КонсТа>гпГ!‘ 

достойно, както и л
Босилеградск0-

Б. Няк

отговор 
го други от

трябвало да
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€ ПЪРВАТА СВОБОДНА ГОДИНА Десанка Максимович

БАЛКАНЕЦИзборите зо народни отборкици
Не се срамувам, че съм — 
както казвате — 
варварин от Балкана, 
край на беди и бури. 
Чуйте сега — 
и ние имаме някаква 
непозната за вас култура.

След освобождението на Ди- прекъснат връзката с народа, 
митровградско от фашистката Народът трябва Да участвува 
власт във всички села и в гра във властта, но за да може да 
да бяха избрани Народноосво- участвува трябва да му бъде 
бодителни отбори по селата и изестна дейността на Комитета 
Околийски народоосвободи- което следва да става временно 
телен отбор. Хората, каито вле на общи и редовни събрания,,, 
знаха в първите народноосво- 
бодителни отбори в периода • 
когато още се водеше борба за 
освобождение на тези краища 
бяха активни сътрудници на па 
ртизанските отряди п активни

питването с народа бяха една 
от основните форми наработа. 
На масови събрания конто 
бяха добре посещавани отбор- 
ниците се вслушваха в гласа н а 
масите, интересуваха се за мне 
иието на народа и въз основа Вие във всичко се съмнявате 

и на родните синове сте чужди, 
на свойта трапеза не сядате 
със всеки гост най-чинно.
Вие може да пиете,
но не на всеки да предложите
чаша вино.

организатори на новата народ 
на власт. Тези отборници в по 
вечето случаи бяха кооггпгра- 
нп в общинските и селски от
бори. а само в някои села бя
ха публично избирани.

На 1 април 1945 година в Ди 
мтировградска околия се про
ведоха Първи свободни избори 
за народни отборници, които 
се избираха на масови Събра
ния направо от народа.

..За да се осъществи въвеж
дането на демократическия це 
нтрализъм се каза на изборно 
то събрание в ДимитровграА—
Народосвободителните комите- На първите избори бяха из- 
ти, като органи на народната брани за отборници: Крум Ва- 
власт, цоез които се изгражда сов, Борис Таков. Костадин 
революционната активност и Петров. Арсо Пейчев, Петцо 
изпълнява волята на Народа за Ташков, Ратгел Петров, Спасен 
Пълна икономическа и полити- Тошев, и др. а представители 
ческа свобода. Тези органи на на масовите организации Гео- 
властта са временни, защотосе рги Сливнишки. Тодорка Нау- 
избират само за шест месеца. мова, Гроздан Велев. Веселин 
Тези комитети и отделни отбо Делчев и Иван Манчев. 
рници могат да се сменяват от 
Народа, ако не изпълняват сво 
ите задачи. Но те престават да 
бъАат народни органи, кагато

А у нас има още обичаи груби:
да приемаме всеки под своята стряха,
у нас още може просто да се люби,
у нас чудеса се правят за госта
и всеки наш човек има
цял рояк
родния и достове.
Вие, наистина, имате готови 
милиони статуи Христови — 
на всеки човек по една: 
по друми, полета, по школи и затвори, 
а нашите хора, които вярват в бога,

Г

в себе си го носят 
и тихо и строго 
с него говорят.

Старата димитровградска чаршия

на това гласуваха за отделим 
решения. По този начин още 
от първите дни тези отбори има 
ха като найосновнс!демократи
чен характер. В донасянето на 
някои решения- от общински 
характер участвуваше целия 
народ.

Вие за всяко нещо в живота 
имате уред и машина, 
за всичко правите точни сметки 
и вашите открития са редки, 
а нашите сечива са стари, 
но всичко V нас е здраво 
и естествено като глина — 
раждането, смъртта и живота-

Б. Ник.
•т-л:.,.. -Формите на работа на първи 

те народоосвободителни отбо
ри говореха за голяма свър
заност с народа. Отчетите и до

Вие имате много канони 
и правила за свободата, 
у нас всичко се пише и говори, 
а ние живеем свободно,

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...I

>' с
.. . Към средата на 1965 годи 

земното кълбо ще имаНАРОДНИ ПОСЛОВИЦИ 
В ПЪРВОАПРИАСКИ ДУХ

по неписани закони
и ппазваме един човешки ред на земята, 
подобно огъня вятъра и водата.

на на
25 страни с повече от 20 мили
она жители. Това са следните 
(броят на жителите е в мили
они): Китай 780, Индия 485, 
СССР 232. САЩ 197,7. Индоне- 

105, Пакистан Д.02, 8, Яло- . 
ния 97.'. Бразилия 83, Нигерия 
57,, -Западна Германия 57, Вели 
кобритания 54,7. Италия 51, 2, 
Франция 48,8, Мексико 41, Фи
липини 32. Турция 31,8, Тайланд 
31,7, Полша 31,, Испания 31,5; 
ОАР 29.5, Южна Корея 28,5, Бир 

24,5, Иран 23 Аржентина 
22.4, и Етиопия 22.

Към средата на настоящата 
25 посочени

! Ч -Я' _

>-чЛч' ъ‘.
У вас най-точно е установено 
как се яде, говори и облича, 
а ние, когато говорим, 
крещим, размахваме ръце, ' 
щумно сърбаме от селските паници 
и с мъка носим

АКО БОГ СЛУШАШЕ МАГАРЕТАТА, ЩЕТТТЕ ДА ВАЛИ 
ГРАД ОТ САМАРИ. — Това е стара магарешка мечта.

БРЪМБАРЪТ АКО НЕ НАТРУПА МЕД, ТА ДРЕБНАТА 
11 ЧЕ ЛИЦА ЛИ, —, Много й здраве яа нея.':.' ' " ' ' '

КАТО КАЖАТ НА КУЧЕТО, ЧЕ Е БЯСНО, ТО НАРОЧ
НО ГЛЕДА КРОТКО И ВЪРТИ ОПАШКА. — Не се влияе от 
общественото мнение, значи.

ЛОЗЕТО НЕ ЩЕ МОТИКА, ДОСТАТЪЧНА МУ Е МО
ЛИТВА. — Това и опитът потвърждава.

АКО КАМЪК УДАРИ ГЪРНЕТО, ТЕЖКО НА КАМЪКА; 
АКО ГЪРНЕТО УДАРИ КАМЪКА, ПАК ТЕЖКО НА КАМЪ
КА. — Обикновено така става. Горкият кам5>к. -

КОТКАТА ГАЗИ СЛАНИНАТА, АМА НЕ Я НАДУША. 
•— Нали са великите пости.

ХАРИЗАНИЯТ МЕД Е ВИНАГИ ПО-КИСЕЛ И ОТ ОЦЕТ.
— Та кой обича аваъггата?.. ’

КОГАТО МАГАРЕТАТА СЕ РИТАТ, АТОВЕТЕ ПАТЯТ.
— Горките безпомощни атове!

.<ЗИя

, Аръкавици. 1 ’

Всичко у нас, наистина, е просто: 
цървулите ни са от свинска кожа 
и навиците ни са селски, стари, 
а дедите на вс1гчки наши крале 
били са говедари.

ма

година всичките 
страни ще имат общо два мили 
ар да и 699 милиона жители, ко 
ето представлява 80,7 на сто от 
населението на земята.

Най-голям приръсг на населе 
иието имат Китай — 15 милио
на жители годишно, Индия П, 
СССР 4, САЩ 3. Бразилия 2, Ии 
донезия 2,1, Пакистан 2, Ниге
рия 1,2 Мексико 1,2,
0,950. Тайланд 0,925, Филипини 
0,920, Южтна Корея 0.800, Тур
ция 0,775, Западна Германия 
0,750. ОАР 0,7 0, Северен Виет
нам 0,600, Южен Виетнам 0,550, 
Франция 0,500 милиона.

• Чг

Народът ни в гнева си може да е страшен, 
да коли- и да пали, 
но ние никого не бихме завладяли, 
не мнелиме, че цялата земя 
е маша,
ние не бихме позволили 
добрия, прост човек да страда.
Нашата душа е широка, млада, 
макар че сме малко по брой и по сили.

«•
РЕЧЕМ ЛИ ДА СЕ ОБЛАЖИМ, ПОНЕ ДА Е С ИЗВАРА. 

— С агнешко нямр смисъл.
САМО, НА ЖИВИЯ ВЪЛК ОПАШКАТА СЕ МЕРИ. — 

Пали по рождение той си е благохарактерен.
ДЕТО ДВЕ ВРАТИ СКЪРЦАТ, СЛАГАЙ ПРЪСТА СИ И 

НЕ СЕ БОЙ. — Тежко и горко на вратите!...
ДЯВОЛЪТ СЪВСЕМ НЕ Е ТАКА СИМПАТИЧЕН, КАК

ТО ГО ПРЕДСТАВЯТ. — И той си. има отрицателни черти, 
разбира се.

Япония

Записал старши фолклорист:
Коле СЕЧАРСКИ

му дължа тези пари.
Защото днес от този глупак, 

от този нехайник получих две 
телеграми. Първата телеграма 
дойде греди обед около 11 ча
са. Ето какво ми Съобщаваше 
с пея. вън от всяко очакване:

„Двубоят е завршен”. Не ус 
пях да нараня Каре. Все пакиз 
губил си половината от сумата. 
Пред тръгване в гората четири 
ма свидетели откриха на липи 
ята па моя прицел убит заек, 
който съм улучил. Противопо
ложно на това, в което ти да 
де бас, убих заек в гората. Ди 
шу”!

Преди няколко минути полу 
чих и втората телеграма в мо
мента когато нсках да седна 
до масата да всчерям. Ето как 
во стои в нея, пак въи от вся 
ко очакване:

„Пристигнах този час от лой. 
Не хванах заек. Радвам се все 
пак, че мога да ти съобщя, чс 
си изгубил и другата полови
на от баса. Към пет часа кога 
то изстрелях последния кур
шум чух някой да вика. Тръг
нах в тазн посока- Раних едни 
човек. Тоаи човек бил Каре, 
който също така ловувал в го 
Рата. Противополжно от онова, 
за което се обзалагаше Жюл 
Каре ис е здрав тази вечер 
като вчера, Аишу’’.

СЪОБЩЕНИЕ 

НА РЕДАКЦИЯТА
Макс я Алекс Фишер (Израел)

ОБЗАЛАГАНЕМинах вчеря сутринта по 
Италианския булевард. На ъг
ъла на една улица забслязах 
стария си приятел Аишу, изве
стен търговец от Конпиои.

— Как си, Дишу? — извиках 
аз. Днес ли пристигна в Па- 
риЗк?

Издателският съвет на вест
на последноник „Братство" 

то си заседание намали цените 
на някои свои издания. Умол 
яват се ръководителите на би 
блгяотеките и читалищата, у- 
правителите на училщата, у 
правтелита на; 
подружниците на ССРН да из

Жюл Каре, който -грубо ме обп 
ди вчера в „Тъ.рговската каси- 
па". Виждам само, че съм сгре 
шил дето пе съм упражнявал 
стрелба, и че пе съм ловец, Ку 
пих между другото ловджий
ска карабина и още утре след о 
бед след двубоя ще почна да у 
иражпявам. Ако и доут п-ьт не 
ще подобно ми се случи — Да 
бъда по-подготвеи.

Не зная дали познавате дебе 
лия, Дишу. Ако ис го познава
те. знайте, чс това е най-исапо 
собгшят човек, на земята...

Когато чух тези негови иаме 
•рения, не можах да не се нае
мел.

— Какво казваш, приятелю, 
па това е невъзможна работа 1 
Ти, Дишу, да излезеш на дву
бой. Ти, ти Диигу да бъдеш ло
вец! Ха-ха-ха...! Ето, на давам 
бас на пет наполеона, че твоят 
Жюл Каре ще си остане маши 
здрав утре вечерта, както и

днес без да улучи пито заек в 
гората!

Дишу ме гледаше грезрител 
по като чели пскаше да каже: 
Ах, ако знаеше как изгледаш 
глупав, горки мой приятелю, ко 
гато така се смееш, ако 
зпаеше! „И той изведиъм<Т сви 
Рамене.

—Даваш бас? Даваш ли бас? 
—каза той с остър глас. — Па 
добре, щом искаш, да сложим 
бас. Давам бас на пет иаполео-

кооперациите, — Да приятелю, днес прис
тигнах в Париж.

Завързахме разговор. Говори 
хме за това и онова- При това 
забелязах големия колет, който 
Дишу носеше, който изглежда 
му създаваше мъки.

— Какво има п този колет, 
дра™ мой Дишу? — попитах

пратят поръчки.
Редакцията разполага 

следните издания:

самосъс

~Г^Щ
^.Хронология на по-важни с-ь 
бития в Димитровградско” 
от 150 дин. на 100 дни.
Разкази за Тито от 250 дин. 
на 150 дин. >
Уставът на ССРН отбО дин. 
на 30 дни.
Белградска конференция от 
100 дин. на 50 дин.
Пеш конгрис на ССРШО ! от 
80 дин. на 50 дин.

аз. на.
— Какво има в колета? Две 

неща — отвърна Аишу.—Две 
неща, които съм взел при пуш 
каря—една кутия с пистолети 
за двубой и ловджийска кара
бина-

Съвсем естествено той ми об 
ясни:

— Аа драги приятелю, иието 
летите са за двубой и ловдижи 
йска карабина. Трябва утре ла 
се бия в двуСюй с някой си

Това в действителност и не 
беше обзалагаме. Нищо не 
нсках да рискувам. Подадох му 
Ръка и се здрависахме:

— Всичко е в ред.
Не наистина, едва когаточо 

век си обмисли, че сигурно ще 
спечели, по-добре е да не дава 
бас. По всичко личеше, нима 
не; че тази вечер Дшиу щс ми 
дълмш пет Иа|полеона. Но все 
пак, въпреки вероятностга, аз

За продадени повече от 20 
книга следва отстъпка 20 иа 
сто от стойиостга-



Според описанията дадени в тази хро та е напусната, локоеи ги картечен оргь« 
пика 12 пехотен полк „Цар Лазар” от стената- Германците бяха принуда^ 
от Крушевац, който се намирал на то- да се върнат. В скоро време настъпиха 
ва място, дал сериозен отпср на непри- други войници, обаче и те останаха по. 
ятеля. В 9 рота на този полк бил моби- косени. Нападателите изпълниха прост- 
лизпран учителят от Полна Раде Бър- раншното. От напуснатите окопи действу 
кич — Божа- Тази рота се намирала на ваха, но напред не можеше Аасевърва 
първа бойна линия при Цариброд. Ра- Германците докараха и артилерия. ъ 
де Бъркич бил командир на един взвод да обстрелват картечницата. Когато ц 

Е го как се описват тези военни Лей- това не помогна — тръгнаха и самоле
тите, за да я накарат да млъкне. Самоле 

„В пет часа заранта на 8 април нем тите надлитаха картечното гнездо и ст
реляха в него.

... Войниците, остъпвайки, сваля*- 
шапки и гледаха к"ьм скалите. И докати 
полкът рстъпваше смълчан, точката, ко 
ято упорито се противопоставяше оста 
на като знаме на бъдещата съпротива 

На края една бомба попадна в цед. 
та. Заедно с разкъсаното тяло 
високо и картечницата- На това 
селяните намериха военната книжка на 
ротния картечар Живоин Вукадинович"

Боевете При Тейош 
Продължиха и след Паданешо 

на Пи роил

Богдан Николов

АПРИЛСКИТЕ СЪБИТИЯ 

В ДИМИТРОВГРАДСКО1941'
ствил:

ските части настъпиха през едно откри 
то място срещу десета рота, подпомог
нати с картечен огън. Когато пусна нем 
цпте на около 100 метра, а тогава ги 
просто покоен. Това се повтотри някол
ко пъти. когато неприятелят се опита 
да напредва ма вълни. Когато видяха, 
че и това не успява, тогава тръгнаха в 
нападение подпомогнати от артилерия 
та, а след това и от самолети. Обаче 
позициите устояваха.

Командирът на полка Илия Исаило- 
вич даде заповед да не се отстъпва и 
неприятелят да се бие с встгчки сред
ства, с които се разполага. Така борба
та продължи до 2 часа след обед. Оба
че някои усташки и петоколонашки е- 
лемеиги бяха прерязали телефонните 
връзки. Това внесе смущение в части
те. Когато видя, че полкът е откъснат 
от частите. полковник Исаилович тръг
на от рота до рота на кон.

Военнише дейсшЬия заиочнаха
Около 7.30—8 часа немските пехотни 

части под защита иа танковете стигпа- 
пред Желюша и Обреновац. В този 

'момент от щаба иа Топаз гипса дивизия 
последвало нареждане 1 батальоп от 16 
пехотен полк да се придвижат към се- 

Суково, артилер и й с кит е части от 34 
артилерийски полк, намиращи се за
падно от Обреновац, лд се намесят в 
боевете за отбралата на Суково и Пи
рот. Обаче това решение на щаба да от 
брамява долината на Нишава останало 
без резултат. Два неприятелски самоле
та се спуснали съвсем низко и започна 
ли да обстрелват с картечници отстъп 
вагците югославски части.

Продължение от миналия брой
отлетяНа 8 април около 5 часа сутринта, 

крайграничното население бе събудено 
от картечен огън. По протежение на гра 
ницата от Ком до Врабча, която одбра 
няваше Топлинка дивизия, започнаха во 
енните действия. Пушечните и картеч
ни изстрели не изненадаха никога. Вснч 
ки очакваха тоя момент. Долината на 
Нишава, склоновете на Вндлпч, Стара 
планина и Гребен замирисаха на барут.

Времето беше студено. След няколко 
топли и слънчеви дни когато цъфнаха 
и сливите, отново бяха настъпилн сту
дове. По планините имаше много сняг, 
а Долу в низините множество ручеи се 
сливаха в Нишава, Ерма и Височица. 
които се бяха излели от коритата си. 
Пътищата бяха пълни с кал.

Армията на Хитлер, която 1939 годи
на сееше смърт по Европа, беше пред

ли •Иясто.

• ло

Държанието на комунистите от 12 
полк не беше самотен случай в много 
части на бив. югославска армия, някои 
офицери от които играеха предателска 
роля. Комунистите взимаха положение
то в свои ръце и насърчаваха войници 
те да се борят за защита на страиата. 
Но в обстановката имаше само отдел
ни примери на героизъм. Така беше и 
на фронта гри Димитровград, Висок к 
по гротежение на цялата граница. В-ь» 
Висок след повече от двучасови сраже
ния при с. .Славния, където бе отбрани 
телната линия;, германщите Ре отправи 
ха за Пирот. Същия ден през Стара пла 
нтша слезнаха и алпийски части. В ю* 
ната част на фронта днвизията отегли 
своите части още сутринта. Това не бе
ше планово отстъпление, а бягство, ко- 
ето доведе до безредие и капитулация. 
На фронта в Димитровградско освен 
при Нешково боевете продължиха и 
при Тепош. където бяха изградени спе
циални укрепления за отбрана на Пи
рот.

нашите врата.
Първите престрелки на границата 

Започнаха с граничните и жандармерий- 
ски части, а след това настъпиха и тан
кови части, самолети и всички родове 
оръжие.

По шосето от Драгоман за Дими
тровград още ст ранните часове сс при
движваха дълги колони германски тан
кове, подслони в няколко групи. Те по
лека’сс движеха по шосето кьм гряла, 
без да срещат по-сериозна съпротива-

спссед изявление на генерал Драган 
П. Костич, артилерийският капитан Гу- 
дулич, който бил твърде способен офи
цер, превзел всички мерки за отбраната 
на Цариброд, но нямал никакъв успех. 
Неговата артилерия нямала снаряди. 
Според официални изявления на члено
ве от щаба, алтилерията при Цариброд 
нмала само 150 снаряда, които бързо 
свършила. Когато неприятелят разбрал, 
че югославските части нямат снаряди, 
започнали с усилена алтилерийска

Паметникът

на
загиналите
войници

през
1941април

при
с. Чиниглавци Щ

Затова когато боевете в долината на 
Ншнава бяха вече прекратени при Те
пош все още се сражаваха.

Според описание на очевидци действ 
ията се развивали така: Към обед при 
Суковска река пристигнала една коло
на германски танкове. Един танк бш 
улучен и веднага експледирал.

Друт танк преминал реката и започ
нал да преследва войниците до СмъР- 
дин. Те отстъпели и безуспешно стреялн 
в танка.

Германските части спрели напредване 
то, защото боевете при Тепош продълж 
авали. Пирот бил превзет в 16 часа, а 
боевете при Тепош продължили с отде 
дни групи войници до 18 часа. Трети пе 
хотен полк не изпълнил своята задача, 
поради предателското държание на не
говия комендант.

Така Топлишка дивизия отстъпи без 
да окаже по-сериозен отпор на гермаяс 
кия генерал Клайст. чиито части без се 
риозни боеве изминаха долината на ^ 
ка Нишава в счщия ден, когато запо
чнаха и действията на границата.

— Синове мои, нито яедя земя за гер 
манците! — викаше той на войниците.

Обаче при обиколката на окопите не 
говият кон бе убит ,а той ранен. След 
раняването на полковник Исаилович вр 
ъзката между ротата и частите бе цое 
късната. а германският натиск ставаше 
все по-силен. В тоя момент се показаха 
и германски танкове и беше даден знак 
за отстъпление.

Освен комуниста Бъркич, учител от 
Полна, на това място взе участие в ста- 
жеиието и Живоин Вукадинович — кар 
течар на тежка картечнца. Вукадинович 
е родом от Медведжа, и като комунист 
бе изключен от VII клас на гимназията. 
Когато бе дадено нареждане за отстъп
ване, комунистът Живоин Вукадино
вич отказа да отстъпи. Неговият помо
щник Боривое Ковачевич от Медведжа 
остана с него, Окопът им се налщраше 
иа една височина.

Поканата 11 а Ръководителите и молба 
та на другарите му не повлияха на 
Живоин и неговия помощник, които ос 
тапаха в окопа край картечницата.

Ротите отстъпваха. а немшгге отново 
нападаха на вълни. Когато 
сече напреднаха, мислеяки че позшдая

Нито за момент щабът на дивизията 
не могъл да създаде условия за органи
зирана отбрана на най-важния сектор 
на фронта — международния път Со
фия — Ниш.

стребла-
Живко Попович, подполковник от 

бив. югославска армия, който на 8 ап
рил бил в състава на артилерийските 
■части при Цариброд, оценява действия
та на артилерията като твърде неорга
низирани. По негово мнение не само 
подготовките за водене на една съвре
менна война били слаби, но и команду 
ването било неподготвено за водене на 
война. Когато германските танкове се 
доказали по шосето към Цариброд, ар
тилерията имала отлични позици да 
унищожи колоната. Обаче това не есга 
нало — нито един танк не бил засегнат. 
Разстоянието не било измерено добре и 
малкото снаряди, които заранта били 
изстреляни към германските танкове 
Паднали гред колонта. Изглежда, че гер 
Манците забелязали това и колоната за 
почнала да се движи съвсем бавно. От 
стоянието от 3—4 километара тя изми
нала за 5—6 часа.

По този начин артилерията свърши
ла войната само няколко чяса след за
почването на действията. Пехотата не 
'била в състояние да се противопостави 
иа танковите колони, въпреки желани
ето й да се бори.

Сражението ири Нешково
Нешково. известно от боевете през 

1885 година и тоя път стана арена на 
военните действия. Сраженията започ
наха само няколко часа след първите 
изстрели на границата и продължиха До 
момента. когато германските 
бяха при подстъпите на Пирот.

Към 9 часа германските танкови ча
сти се опитаха да излязат на Нешково. 
Един германски танк бе тръгнал да из
качи височината, но не успя. Дали за
рад стръмнината или зарад стрелбата 
на югославските 
върна назад.

Геройското сражаване на войскови
те части при Нешково и Дългото залър 
жане на позициите може да се обясни 
с твърдата воля на войниците , кому
нисти, които бяха в тези части, да се 
борят против германците. Тези боеве на 
Нешково са описани в хрониката ,.Пол 
на" на Петър Чобанович.

Танкове

части, но танкът се

немците
(Край)
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