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ЦЕНА 10 ДИНАРА

Изявление на ирезиденша Тишо след завръщането 
му ош Алжир и ОАР

Желанието е светът да бъде 

запазен от нова катастрофа
колкото живеят в независимоНа 30 април, след почти дву 

седмично посещение в Алжир ст и свобода, са направили във
Тито- се всяко отношение огромна кра 

напред, а по-специално в 
стопанство, което е

и ОАР президентът 
завърна в Белград. На . аерога 
ра „Белград” на президента 
Тито бе устроено тържествено доста развито, 
посрешане, на което присъству В течение на
ваха най-висшите държавни и по международните проблеми, 
партийни ръководители, и чле ние видяхме, че и ръководи- 
нове на дипломатическото тя_ телите, и алжирският народ са 
ло в Белград. Обръщайки се проникнати от същите стреме 
към посрещаните президентът жи и мисли както и нашият 
Тито произнесе реч, в която народ. И те. както и ние, се

страхуват от нарушаването на 
мира. защото желаят в мир Да 
изграждат своя живот. Те съз 
нават трудностите, които имат 

изграждане. Но те

чка 
селското

разговорите

изтъкна:
Връщаме се от две приятел 

ски страни с дълбоки впечат
ления за сърдечността на тези 
народи и за гостоприемството, 
което там почувствувахме.

Нашето посещение в Алжир 
имаше не само куртоазем, но и 
делови характер. Въпреки об
ширните разговори имахе въз
можност да видим някои час
ти на тази хубава страна. Посе 
тнхме няколко градове и коопе 
радии. Ние и очаквахме топло 
посрешане, но онова, което там 
доживяхм г надминава всички 

Това беше

в своето
ще преодолеят всички трудиос 

Единственото им желание 
е светът някак да се 
от нова катастрофа, от която, 
разбира се. нито един народ 
не би бил пощаден.

Обединената арабска репуб
лика посетихме по покана на 
президента НасъР- И това посе 
щение е добре дошло, защото 
и ние желаехме да разменим 
мнения по различните пробле
ли! на съвремието. В ОАР. ка
кто и в Алжир, почувствувах
ме същата боязън зарад дне
шните затрижвахци събития и 
стигнахме също до 
становище, че днес положени
ето в света е наистина твърде 
тежко и че всички мироюбиви 
народи, всички народи, които 
желаят да се запази мирът, ко 
ито искат равноправно съДРУД 
ничество и по-добри съвремен 
ни отношения между народите 
трябва да направят крайни 
усилия. За Да се постигне това. 
По встгчки тези въпроси разме-

ти. запази

наши очаквания, 
наистина величествено посре
шане и аз зная. че нито журна 
листите, нито други могат то
ва да опишат с думи. Всичко 
това показва колко дълбоко в 
сърцата на1 алжирския народ 
са залегнали симпатиите към 
нашата страна и към нашите 

Тези симпатии дати-

единното

народи.
Рат от онова време, когато ал
жирският народ се бореше за 
своята свобода и независимо
ст и когато видя, че на негова 
страна е и югославнят народ, 
който също мина през тежки 
изпитания и мъки в своята ис

нихме мнения.тория.
Бяхме приятно изненадани, 

когато видяхме, че алжирци
те за две и половина години,

Аз мисля, че тези посещения 
на Алжир и ОАР бяха твърде 
полезни и ще са принос за по
нататъшна успешна борба за 
запазването на мира и за пред 
отвратяването на нови конфли 
к“ги. Ясно е ,че сега трябва да 
се работи, за Да се ликвиди
рат конфликтите, които вече 
съществуват. 3ащото студена- 
та война вече е мигнала в горе 
ща война. Води се борба във 
Виетнам, а и на индийско-па- 
кнстанската граница се спина 
до въоръжен конфликт. Зато
ва сега е необходимо да поло-

ПОКОЛЕНИЕТО НА ГЕРОИТЕ

АТАНА ДЕНЯ НА ПОБЕ,I] Ч

Днес, именно защото даде ог
ромни жертви в последната во
йна. нашата опрана е между 
иай-дейнмте борци за световен 
мир — защото мирът и социали 
змът са станали неделими. За
туй политиката на активно 
мирно съвместно съществуване 
е единствено приемливата поли 
тика, разум1на и действителна 
алтератива на новата война, ко 
ято при наличието на ядрената ' 
въоръжена техника и на други 
средства за масово унищожава 
не би била многократно по-раз- 
рушителка от Втората световна 
война.

Денят на победата за ютослав 
сгаите народи не е само момент) 
та спомняме за победоносния 
край на войната. Той е много 
повече от това. На този ден ние 
си спомняме с много скръб и у 
важоние за другарките и друга 
рите. които останаха завинаги 
по бойните и революционни по 
принца, без да долсишеят да вид 
ят прелестта на свободата в со 
циалистичееката родина.

Делото, което градим, а в кое 
то и те вградиха своите животи, 
е най-прекрасният паметник на 
благодарпостта, който може да 
бъде сътворен. Това дело — на 
шата социалистическа общност 
■— израсна от борбата, която 
преди две десетилетия, оконча- 
хме с пълна победа-

та си в борбата против фашиз
ма. Като към това се прибави 
числото на пленените и закара
ни в концлагерите, и на друг 
начин издевателствуваии лица, 
броят |Ца жертвите на фашизма 
у нас надминава 3 милиона и 
700 хиляди души. което с оглед 

броя на населението е 11 ггь 
ти повече от загубите на съюз 
ниците, с изключение иа Полша 
и СССР.

' Народоосвободителпгата борба 
иа Югославия нямаше да бъде

ако

с 230 свои, дивизии, което бе 67 
на сто от цялата въоръжена си

а девети май се навърш 
ват две десетилетия 
деня, когато силите на 

антихитлериешката коалиция о 
кончателно разгромиха (фашист 
ка Германия и я принудиха да 
капитулира безусловно. В този 
ден човечеството 
Възтържествува победата на

В ОТ
ла на хитлеристите.

Значително е участието в бор 
бата и на англо-американските 
сили. Дори по едно време, до 

на СССР във война- 
Англия беше единствената

жпм всички усилия да се пре- 
” къснат тези борби, да се осу- 

и да се намери 
Не бих

влизането
та.си отдъхна.
по-голямо сила, която воюваше 
срещу фашистките армии.

Югославските народи дадоха 
също огромен принос в общата 
борба против фашизма. Вдигай 

на въстание още през ля 
тото на 1941, година, 
ските народи, под ръководство- 

Югославската комуггисти-

иа етн войната 
най-добро решение.праведното дело.

Войната
Германия не беше 
война. Това бе борба на силите 

и прогреса

против хитлеристка 
обикновена нскал тук подробно да говоря 

за това. Вие сте 
зможност да прочетете ка|сво

имали въ-
ки сена демокрацията 

срещу силите на фашизма и 
най-м(оакобесяата реакция. За
туй и победата не е само побе
да на една воюваща страна над 

победа от световно 
Това бе-

югослав- така успешна и упорита, 
югославските народи п нея не 
виждаха освен победата над фа 
шизма и своята победа над ста 
рия порядък, над системата на 
класовата експлоатация и наци 
онално угнетяваме. Тези демо- 

и социалисти-ч ески

говорих в Алжир, а и за посе- 
разговорите в Обс- 
арабска република

щението и
динената
ще бъде публикувано комюни
ке, каза на края президентът 
Тито.

то на
ческа партия, застанаха в реди 

на най-активните борци 
съюз. В тежцата

от антифашисткия 
ка четиригодишна борба югос- 

Народоосвободителна
срепгу себе

друга, но
историческо значение, 
ше въоръжено стълкновение • 
найтолямо в историята, в ко 

участвуваха народите от 
континента с обьцо 110 ми 
въоръжени млади хора.

лавеката
войска задържаше 
си 25 до 30 германски дивизии, 

отслабваше германската у 
бойни

«по
петте

кратични 
стремления иа нашите народи 
бяха осъществени постепенно с 
успехите на въстанието, посред 
сфвом органите ма революцион
ната народна власт — иародо- 
освободитсшните комитети. По-

като
дарна мощ по другите 
фронтове. През войната герман 
Щгге загубиха на югославска зе 

450. хиляди войници и офи-

лиона
Равносметката пък е хюразител 
на — загинаха над 60 и бяха ра 

35 милиона хора, а щети- 
разрушенията и опустоша 

паното само в Европа се изчисля 
277,7 милиарда долара, 

в Югославия към 47

Наиеки 
тре от чишашелише и 

съшруднициСОе 

чеешишим
ДЕНЯ НА 

ПОБЕДАТА

мя
цери.

Но в тази героична борба и
големи

ват на литическата основа на тези но
ви органи на властта бе народо 
освободителното и роволюцио- 

А обстоятел-

хгг което 
милиарда и в Оьветскии Съюз 
128 милиарда долара.

нашите всиски дадоха 
жертви зарад техническия пре
вес на врага. Загинаха 305 хил- 
ди бойци, а към 450 хиляди бя
ха ранени.
«а пострадаха и 
хиляди лица от населението ни, 
които по различни начини учас 
твуваха в борбата против наше 
ствепика. Топа значи, че всеки 
досети югославяпин е дал живо

много движение, 
егвото, че ръководното ядро на 
това движение беше съюзът

От тези данни личи. че глав
ното бреме на войната носеше 
Съветският съюз. През войната 
в СССР бяха мобилизирани 22 
**!лисна войници, а от тях вата 
маха в милиона души. През ця 
лото време ка войната на Изто 
чния фртгг гермашщто дейст
вуваха срещу съветските воини

Освен това през вой на
1 милион и 400 и чеработниците и селяните, 

той ое ръководи от Комунисти
ческата партия, беше залог за 
трудещите се, че техците ооци- 

и политически стремле
ния ще се осъществят.
ални
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БОРБАТА НА ЮГОСЛАВИЯ-ВАЖЕН 

ФАКТОР ПРЕЗ II СВЕТОВНА ВОЙНА
Бройки за расшежа 

на нашаша армия
В КРАЯ' НА 1941 ГОДИНА Народоосвободителиата ар- ■ 

мия разполагаше с една бригада, 43 партизански отряди, 10 ба 
няколко партизански роти и въоръжени групи, каброя жи почти 22.000 вражески мо

торни превозни средства, 1.280 
локомотива и 14.990 вагона. Бла 
годарение на диверсионните дей 
ствия и нападенията иа пъти
щата, по ксито се движеше вра 
гът, лропусквателната мощ на 
Сгай-важт-ггеЗ железопътни ли* 
нии. главно на международни
те, през 1941 година се намали 
до 70 процента, а през 1944 гчн 
дина — до 30 процента.

световна война Югославия беше 
боен фронт за- италианците. Юго 
славското въстание значително 
угрози и положението на нацис 
тка Германия иа Балканите. 
През лятото и есента яа 1941 го 
дина Хитлер бе принуден - да 
прехвърли в Югославия под
крепления от Гърция и по ед
на действуваща дивизия от- 
Франция и Съветския съюз. 
Освен това, освободителната вой 
на приковаваше и военните си 
ли иа нацистките куизлинговци 
•— Унгария и България, а също 
така и 1суизлинговсюите сили па 
югославската буржоазия..

Така иародоосЕободителната 
борба в Югославия, благодаре
ние на прякото влияние върху 
германо-ята лианските 
действия на Източния фронт и 
в Африка, стана още през 1941 
година съставна част на общия 
фронт на антихитлеристката ко 
алиция.

Когато народите от антлхитле 
изправениталъона, 

вагци общо към 80.000 бойци.
Те се сражаваха срещу 16 италиански, 6 германски, 5 

български и почти две унгарски дивизии, как то и срещу, 8 ди 
визии иа въоръжените сили на куизлинговците—или общо про

ристката коалиция, 
пред обща опасност, обединиха 
свснте усмлня, за да предоврат- 
ят осъществяването на импери 
алотстическите планове на фа
шистите, югославяните, вдигна 

въстание още
тне половинмилиопил неприятелска армия.

ли въоръжено
лятото иа 1941 година, заВ КРАЯ НА 1942 ГОДИНА Народоосвободителпата ар

мия имаше 2 корпуса, 9 дивизии, 38 бригади и 36 партизански 
отряди, наброявагци почти 150.000 бойци. В това времз неприя
телските сили1 наброяваха: 18 италиански, 6 германски и 5 бъл 
гарски дивизии. Освен това в Югославия се па.чираха наети па 
3 унгарска дивизия и много поделения куизлинговци.

В КРАЯ НА 1943 ГОДИНА, по вре.ие на провеждането 
на Второто заседание на Антифагиисткохо вече на^ народното 
освобождение иа. Югославия, югославската Народоосвободителпа 

армия наброяваше 300.000 бойии, разпоредени в 8 корпуса, 
26 дивизии, няколко самостоятелни 
ди и редица по-малки части. Войските па окупатора и на куиз 
линговцита наброяваха 650.000 войници. Германските войски 
бяха увеличени от 10 на 19 дивизии,

ПРЕЗ ЕСЕНТА НА 1944 ГОДИНА, Народоосвободителпа 
та армия имаше 14 корпуса с 50 дивизии,. 21 са.фсШоятелпа 
бригада и 140 партизански отряди, които наброяваха почти по 
ловин милион бойци. Военните сили на окупаторите и на куиз 
линговците се намалиха до 570.000, следствие загубите в боевете

КРАЯ НА ВОЙНАТА, Югославската армия посрещна с 
300.000 бойци в своите редове.

през
станаха в редиците на най-актив 

бойци на антифашисткия 
Югославия стана важен

ните 
съюз и
военен фактор във Втората све 
Топна война .

Това беше заслуга иа Югосла
вската комунистическа партия, 
която в началото па май 
година, петнадесет дни след 
1ф|ат1ко{лра йнага априлска вой
на и последвалата окупация на 
страната реши да се пристъпи 
към политическа ‘ и организаци-

ю госл авскотоНаред с това, 
«а(родоосвободително движевие 
оказваше широка морално-поли 
тическа, и пряка помощ на дру 
гите съпротивителни движения 
в Европа. Благодарение на това 
народоосвободителната борба на 
югославските народи стана ва- 

международец фактор и без

1941
бригади, 108 огря—

военни

окна подготовка иа въоръжена 
Та борба против окупаторите и 
предателите на родината. Така 
нападението иа фашистка Гер
мания срещу Съветския съюз, 
което беше отложено зарад во
енните действия иа Балканите, 
завари югославските комунис
ти в разгара на подготовките за 
въоръжено въстание.

По това време в Югославия се 
намираха значителни окупаторе 
ки военни сили. В началото на 
юли в окупираната и разделена 
на части страна се намираха 24 
дивизии, почти 20 самост оятел 

полкове и над 100 самостоя- 
батальони. Въпреки това

жен
съмнено получи ингегрнацжхна- 

характер. С примера си тоВОЙНА В ДЪЛБОКИЯ 
ТИЛНА. НЕПРИЯТЕЛЯ

лен _
вдъхновяваше европейските на 

за съпротива, посочваше 
възможността за борба про

реди 
сал ц
тив фашизма и ншфераше най- 

форми за съпротивле- 
на Оста’ именно

Особено значение има обстоя
телство, че Народоосвободител 
ната армия на Югославия дейст 
вуваше в дълбокия тил на вра 
га, на територия, през която ми 
наваха важни стратегически съ 
общения.

Германците разчитаха, че с о- 
купацията на Югославия ще по 
лучат работна ръка за своята во 
енна промишленост и източни
ци на стратегически суровини. 
Вместо това, те бяха принудени 

докарват 
боеприпаси и хранителни про
дукти' за своите войски.

изгодни 
ние на силите 
тогава, 
на своето могъщество.

когато те бяха на върха

Непосредствената помощ на 
югославските народи 
дателните движения в съседшг 
те страни и участието на югос
лавяните в съпротивителните 
движения на европейските на
роди беше израз на междуна
родната антифашистка солидар 
ност на югославските 
Тази солидарност се роди 
развиваше още със създаване- 
то на освободителното

■ни на освобо
телнм
до края на септември 1941 годи
на партизанските 
Югославия освободиха значител. 

територия, обхващаща пове

отряди па

на
че от 40 градове и в значителна 
степен възпрепятствуваха врага 
да използва югославския потен 
циал
ните цели.

Германияотда

за осъществяване на воен народи, 
и сеЗа размерите и силата на бор 

бата на югославска територия 
говорят и загубите на окупато
ра. През четирите години само 
германците загубиха в Югосла
вия почти 450.000 войници и о- 
фицери. Благодарение на техни 
ческохо превъзходство на врага 
и частите на Народоосвободител 
ната армия понесоха големи за 
губи: загинаха 350.000 бойци, а

БОЕН ФРОНТ ЗА 
ИТАЛИАНСКИТЕ 
ВОЙНИЦИ

движе
ние, което надминавайки нацио 
нални интереси, придоби интер 
национален характер. Ръководи

Още с първите уопехи на въс 
таниците врагът бе заставен 
да съсредоточи в тази нова за 
него арена на бойни действия 
големя! сили. Цялата Втора и по 
голяма част от 11-та армия на 
фашистка Италия -воДеха безус
пешна война с югославските пар 
тизани. Всъщност през Втората

телите на югославската освобо
дителна борба считаха сътруд
ничеството с освободителните 
движения на друпите народи ка 
то важен фактор на общочовеш 
ките усилия в борбата за увищо 
жението на фашизма.

450.000 бяха ранени.
През четирите години Наро- 

дооовободителната армия унищоНа родния морски бряг

■ Iв

Генерал-полковник ЛЮБО ВУЧКОВИЧ

Последните дни на войната
По време, когато Четвърта ар брод бе извршено на 20 април, 

мия беше ангажирана в бое- Този ден със бръз и неудър- 
вете за освобождение на запад жим щурм 23 дивизия уиищо 
на Лика, Горски Котор и Хър- жи 964 германска бригада, ко 
ватско приморие, а Прва и Тре ято защищаваше Босненски 
та армия, подготвяха пробив брод. Врагът дори не стигна 
на Сремскня фронт и атакува' да изтегли силите си на левия 
хаДрава, Втора югославска ар бряг на Сава, в Славонски 
мия, в духа на общата зами- брод, пито пък да си вземе ма 
с-ьл на върховния комендант, териадиите средства и боепри- 
получи задача да започне о- пасите. А те не бяха малко 
фанзива в Източна Босна.

На трети април Втора арми- 
я започна офанзивата по посо 
Ка Аобой-Банялука-Босненски 
Нбвп-Карловец, С^ще в първи
те два дни нейните дивизии по 
тиснаха германските и усташ 
ки сили, които защищаваха 
посоката към Грачац и Добой. 
след това освободиха Сършща,
Грачад и други места между 
Дрина и Босна- На 8 април 
нашите воиски се насочиха в 
широк фронт към долината на 
Босна ’и към салпш Добой. Сра 
женнята със силните герман
ски войски при добойския мо_ 
дтобраи, които защищаваха 
пристъпите към (комуникаци
ите на река Босна, по които 
се изтегляше към север 21 гер
мански армейски корпус, трая 
ха все до 14 април сутринта.

Този ден в зори под натис
ка на нашите сили от десния 
бряг на Босна врагът се изтег
ли от Добой-

Ликвидирането на вражески
те упортца в пространството 
между реките Босна, Върбас и 
Сава и освобождението на Дер 
вента и Босненски брод бяха 
йървнте предстоящи задачи на 
частите на Втора армия.

Нападението на Босненски

Генералщабът! издаде заповед 
армията да продължи настъ
плението по направление Кар- 
ловец-Ново Место и да ликви
дира неприятелските позиции 
на десния бряг на река Сава.

Щабът на армята пристъпи 
към изпълнението на тази за 
дача като раздели своите час
ти на две оперативни групи. 
Унската оперативна група съ
чиняваха 23, 28, 39 и 45 дивизи 
я. Тя трябваше да заеме непри 
ятелските укрепления в долно 
то течение на Уна и да избие 
до Щуро Поле, а по-късно, ко 
гато пресече комуникацията 
Карловец-Загреб, да нападне 
Карловец от североизток. Кар 
ловашката група дивизии (Тре 
та черногорска, Четвърта и Де 
сета краишка) имаше задача 
да се прехъврли в простран
ството Т-оун, Огулин, Върбов- 
ско, отъкдето, след това, в съ 
действие с Четвърти корпус 
(Осма и 34 дивизия), да напад 
Не Карловец. -

На утре ден, .25 април, всич
ки дивизии на II армия бяха 
в настъпление: настъпваха към 
река Уна.

От устието на Уна в Сава До 
Босански Нови, край реката 
се бяха ухрепили силни непри 
ятелски войски: 373 легионер- 
ска и 4 и 6 усташко-домобран 
ска дивизия. Защищаваха Бо
сненски Нови, Добрълин, Бо
сненска и Хърватска Дубица. 
Всъщност Уна с тези упорища 
представляваше продължение, влезе

ГеЦерал 
пикът Любо Вучко- 
вич в Ибърския про 
лом през 1944 год.

полков-

В Босненски брод частите на 
23 дивизия, заплениха 728 жп. 
вагони, 53 локомотиви и голя 
мо количество друг материал 
и . боеприпаси. Двадесет и ос- 
ма и 45 днвизИя иа 22 април 
заеха Върбас, а след това про 
дължиха към Боснеиск- Гг,

„преселен” и последният . 
тел, а злокобния лагер 
пожарен. Жителите на Ясеио- 
вац, нашите бойци срещнаха 
много по-рано: Сава носеше 
техните трупове и ги оставяше 
по върбалаците на десния бряг 
където точно лишаваха бойци 
те на нашата дивизия.

Наскоро след падането иа 
Костайница, Добърлина, АУ®* 
ца, Дворна Уна, Ясеновац я 
други, и след пробива на фрон 
та при река Уна, в ръцете на 
Унската оперативна група ди 
визии се намериха и останаха 
неприателските гарнизони в 
Баиия: на 4 май 45 дивизия ос 
вободи Псун а на утре ден след 
жестоки боеви и Сисък. Съще 
временно 28 дивизия освоооли 
Петриня. а 23 премина Купа 
източно от Карловец. След то
ва Унската'група днвизии_ про 
дължи преследването на врага 
по южния бряг на Сава към 
Загреб.

Карловашката оперативна 
трупа дивизии (3, 4, 10 и 34) 
се събра на 29 април в облас- 
та Тун, Огулин. Върбаско. Ка 
рловец и посоките към него

иа позициите в долното тече
ние на Уна на 27 април. Този 
ден, просто в поход. 45 дивизи 
я нападна Босенска Дубица. 
Съпротивата на врага беше сил 
на и дивизята бе принудена да 
превзема бункер след бункер. 
Боевете на 28 дивизия за Бо- 
санска Костайница траях,а о 
ще по-Дълго. Щурмовете на 
бригадите от тази дивизия, под 
крепени със съсредоточен ар
тилерийски огън към приети
те на "-Босненска Костайница, 
траяха все до нощта на 31 ап
рил срещу 1 май.

Жестоки боеве водиха и ос
таналите дивизии на Унската 
група, особено за Босненски но 
ви и Добрълия. Много от тези 
боеве завършваха с ръкопа
шен бой. Ноща между 1 и 2 
май 24 бригада на 45 дивизия 
отново направи мостобран на 
левия бряг на Сава, източно 
от Ясеновац." Когато този ден 
1 чета от нейния 3 батальон 

в Ясеновац, намери пус 
на неприятелския фронт — от • тош. От града, в който цели 
река Драва, през Билогоре, ре четири години хитлеристките 
ка Илова и Новска до Сава. слуги измъчвиха югославските 

Унската група дивизии изби патриоти, тогава вече

бе о-

.с. —
дишка, която врагът упорито 
защищаваше. Бойците на тези 
дивизии и частите на 39 ди
визия щурмуваха Босанска Гра 
дишка точно в 16 часа. Градът 
бе освободен на 24 април. Съ 
щия ден дивизиите преминаха 
Сава и освободиха Стара Гра- 
дишка.

Така след жестоки петнаде
сетдневни боеве частите на 
Втора армия освободиха всич 
ки места от Сараево низ река 
Босна до Дервента и Босненски 
брод. Два дни по късно, на 22 
април. Върховният' комендант 
иа югославската армия Мар
шал Тито подписа заповед с 
която похвали всички части на 
Втора югославска армия, кои 
то след няколкодневни успеш 
ни боеве против силни враже 
ски групировки между река 
Босна, Сава и Върбас бяха о 
свободили Маглае, Добой, Дер 
вента Босненски брод. Този 
ден на Щаба на Втора армия беше
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генерал-полковника Любо Вучковиччаса с ч •Т
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Борците от Димитровградско мобилизираше 

лозунга» Братство и единство“
» -

9- '?■

. А$ш

И въпрекитайда, ксито съм вече забра
вил. Но добре си спомням, че 
войниците бяха добре облечени 
и добре въоръжени. Особено ме 
радваше, че на мен ми се пад
на дължността да говоря пред 
бригадата на българското наци 
онално малцинство, 
спомням, че им говорих за це
лите на нашата борба, за брат
ството и единството, за сътруд 
ничеството с българската народ 

на Отечествения 
фронт, която вече се беше 
включила в боевете за оконча
телното освобождение на Юго 
славия. Но от всичко най-добре 
си спомням за любимите на 
всички бойци и народа от този 
край лозунги: ,,Няма вече Гра- 
НИЦИ”. .

но да не отстъпи, 
надмощието на врага, въпреки 
загубите, които претърпявахме, 
въпреки гладуването (хранехме 
се само с конско месо), никой и 
не помисляше да не изпълни 
задачата' на Партията и на дру 
гаря Тито. И точно в този 
мент щабът на вашия П бата- 
льон осведомяваше: От личния 
състав на нашия батальон по
вече от половината бойци запи 
наха, но на нас можете да раз 
чмтате така, като че сме всич
ки на брой, и такива задачи ни

В началото на септември 1944 година, когато територията 
на Горно Попишавие се освобождаваше под непрекъснати сра- 

намираше Щабът на 13 корпус с командира 
другаря Любо Вучкович. Щабът имаше за цел да обедини пар
тизанските отряди, действуващи на тая територия и да мобили 
зира нови сили за окончателното освобождение на Горно Попи 
шавие.

щжения, там се

й
М0-Добре си

Другарят Любо Вучкович по това време бе извикал в Ба 
рйе чифлик, където се помещаваше щабът, известния парти
зански ръководител от Царибродския отряд Драголюб 
Стапкович, на когото бе предал заповед, да ое1 извъргии мобили 
зиране на нови бойци в Димитровградско и да се образува Ца
рибродска бригада от частите на отряда „Момчил войвода” и 
новопостъпилите бойци. Тази заповед трябваше да 
щабът на Царибродския отряд „Момчил войвода”.

Двадесет години след тези исторически решения 
сътрудници посетиха известния партизански командир, 
перал-полковник в ЮНА и началник на Висшето военно учи
лище в Белград — другаря Любо Вучкович. В двучасова бес> 
да с тях — другарят Вучкович възобнови безброй спомеНи, 
ито предлагаме на нашите читатели.

на армия

изпълни Др. Л. Вучкович приема съвет
ското отличиевъзложете.

Една вечер, точно преди да 
започне нападението, при мене 

на четата
паши 

сега ге- ми го връне. В следва- 
атака командирът на че-

ник да 
щата
тата Бошко Джунин загина ге-

дойде командирът 
Бошко Джукич и поиска да му 
дам шмайсера като ми обеща, 
че ще ми го връне оутринтта.

Дадох му го и той замина...
В първата атака Джучшч с 

четата се вмъкнал в германски 
един германец

ройски.
Ето това е най-тежкият 

ден през войната и същевреме 
ино най-радостен, защото успя 
хме да изпълним задачата, въз 
ложена ни от Главния щяб на 
НОВ. - Николов — Йотов

ко
ми4

Най-шежкия ден ош 
войната

Много епизоди от НОБ е ове 
по ковечила кам/ерата но един е- 

Юго- пизод от борбата
кият и незабравим не е забеле- 
жен. Този епизод знае само ге 

съ- нералът и непосредствените 
участници. Касае се за боевете 

ал- на Сутйетска.
— Бях командир на П далма

тинска бригада, която държе
ше позиция в местността .,Ба- 
ре” край Сутйеска. Нашата 
бригада дойде да смени батальо 
яа на П пролетарска бригада 
на 6 юни 1943 година. Герман
ците ни „поздравиха” с огън от 

славното минало и може да на гачбици още докато се придви- 
мерс! място във всеки музей на жвахме. Три денонощия пози- 
нашата страна. Има снимки по циите минаваха от ръце в ръце.

Нашата бригада водеше бой със 
снимки, които отбеляз известната вражеска групиров

ка „Анахер”. Това бяха боеве, 
които рядко се виждат и от все 
ви боец изискват крайна упори 

ни показа ге тост и издръжливост.
Положението беше такова, че 

за отегляне не можеше ни ду
ма да става, защото това би 
значило пълно обкръжение и 
затваряне на прохода. Всъщ
ност нашата тактика на ,,Ба- 
ре” се състоеше в това, денем 
да се защищаваме, а през но
щта да нападаме. В съзнанието 
на всеки боец беше залегнала 

де- само една мисъл — да загине.

Генерал Любо Вучкович зава 
рихме у дома му в кръга на се 
Мейсггвото. Генералът ни посре 
Жща сръдечно и това спомогна 
да се прочувствувама у дома му 
като при стар познат.

Запознахме го с целта на на
шето посещение. — Искахме да 
»*1 разкаже за формирането на 
I царибродска бригада, гтред ко 
ято той преда двадесет години 
произнесе пламеяа реч и я вкл 
гочи в редовете на новоформира 
вия ХШ корпус под негово ко-

Семейнияш албум-исШорически документ на НОБ
Любезната домакиня, също та 

ка боец от Народоосвободател- 
ната война, която постоянно ни 
канеше да си изпием чашките чти от всички краища на стра 
със сръбската сливова, сложи ната 
пред нас голям албум със жъл ват бойния път на прославе- 
ти корици, отвори го и бързо за ния командир Любо Вучкович. 
почна да търси снимките на — Струва -ми се, че точно тая 
бригадата. Пред нас се редят 
събития от боевете при Нерет- 
ва. Сутйеска, по планините на 
Босна, Херцеговина, Хърват
ско, Сърбия... Военият фоторе 
Партер е забележил много мо
мента от героичната борба на 
Народ освободителната войска, 
дори и момузнти от непосред
ствените схватки с врага. Това 
дава на семейния албум печат 
на исторически документ за

мандуване.
Обаче не всички спомени от 

четиригодишното воюване 
всички бойни полета на 
славия са останали в спомена 
М)у. Генералът се позамисли, 
стана и обърщайки се към 
пругата, си каза:

— Донеси нашия семеен 
бум. Там има много снимки от 
долината на Нишава. Вероятно 
има някси снимки и на вашата 
бригада — се обръна той към; 
нас.

те окопи и от 
взел шмайсера, а моя на сутрин 
та беше изпратил по един бой-най-теж-

Армня иа международната солидарност
В партизанските отряди и югсласката иародча ар.^ ос- 

вен лица от основните народности на Югославия постъпваха

октомври 1943 година чехите формираха бригадата „Ян жиш- 
ка” а словаците на 11 ноември1944 година — Първа словашка 
бригада, по-късно преименувана в 14 войводинска брига ^ 
Бригада „Шандор Петъофи”, в която влизаха лица от унгар
ска националност бе формирана на 31 декемврпх 1944 година» 
по-късно бе преименувана в 15 войводинска бригада. Тогава 
бе формирана и Четвърта албанска бригада известна после поо 
названието 7 ударна бригада иа 42 дивизия. Лигух от италиан
ската националност, числягци се към итлианското национално 
малцинство в Югославия имаше в различни части на югослав- 
скока народоосвободителпа армия, особено в Първа, Втора и 
Трета бригади, съставени от жители на Истрия.

От български войници бяха формирани батальоните „Ге 
орги Димитров” и „Христо Ботев”. В Югославия бяха форми
рани Първа и Втора софийски бригади.

След капитулацията на Италия, бяха формирани четири 
италиански батальона, които бяха включени в състава на юго 
славските дивизии, а след това бригадата „Триестине Д Апгал 
то” и две отделни дивизии: ,,Гарибалди" и „Гарибалди Ноги- 
соне”.

ви интересува 
нералът една снимка, на която 
се виждаше построена част от 
партизанска бригада. Веднага 
разпознахме' една улица в Пи
рот и мястото, където другарят 
Любо Вучкович бе говорил 
пред бригадата на заминаване 
за фронта.

— Много се помни, но и мно
го се забравя. Ето сега снимка 
та ми припомни за много

В състава на Югославската народоосвободителпа армия 
11 бригади, 3 батальона и 4 са.чостоятелни роти, форвлггзаха и

мирани от бойци от чуждестранен произход.

улицата. Доколкото сн спом
ням въз ваш гето завършваше с 
лозунги: Да живее Народоос- 
вободителната борба. Да жи
вее другаря Тито. Да живее ко 
менданта на П армия Коча По, 
пович! Да живее свободолюби 
вият Загреб! След това радио
то предаваше разнообразна про 
грама. съобщи за навлизането 
на някои чети в Загреб с ко- 
мандир капитан еди кой си, 
след това се редеха поръчения 
и поздрави до родители и дру
гари. Спомням си за един, кой 
то най-напред се представи от 
къде е (Лесковашко) и поръча 
следното: Обаждам! с© на свои
те близки, че съм жив и здрав 
и че съм стигнал в Загреб.

Така П армия макар че ня
маше задача непосредствено 
да участвува в освобождение - 
то на Загреб с известни свои 
части влезе п града като помог 
на на'частите на I армия, ко
ито понесоха бремето на бор
бата за града, да го освободят 
по-бръао.

"а да унищожи врага, кой
то отстъпваше западно от Заг
реб, частите на Втора армия 
продължиха .па широк фронт 
енергично да гонят неприятеля 
от линията Загреб—Карловец 
към Целе и Кран. В това пре- 

' следване — в съдействие с ча
стите на I армия, а в района 
на Целе н с частите на Ш. Вго 
ра армия унищожи една част 
от силите па неприятеля и пле 
ни ядрото па вражеските си
ли. конто бяха прел нейните 
фронтове. Тогава тя плени ог
ромно количество военен ма
териал. който неприятелят бе
ше принуден да остави в до
лината на река Сава между 
Брожниа и Зидан мост. Пок
рай усташките, домобрански и 
други части, на тази терито
рия бяха пленени 373 дивизия 
„Тигър" и7 СС дивизия „ПринМ 
Ойген" с щабовете им.

към Ново Место, Целе и Кран), 
стигна вестта, че частите на 45 
дивизия влезли в Загреб. Това 
го узнахме от радио Загреб, 
— нашият щаб на армията ня 
маше радио-връзка с диви
зиите.

Някой от щаба набрал на 
радио апарата вълната на ра
дио Загреб. Радиото предавало 
всекидневната програма — ня
какви германски маршове. То 
кущо вечепахме, когато ни из 
неиадиха с вестта, че радио 
Загреб внезапно прекъсна, го 
предаването. Това ни заинтере 
сува още повече, понеже зна 
ехме, че I армия не е започна 
ла непосредствени боеве за ос 
ьобождеиието иа Загреб. Съб
рахме се около радиоапарата 
и започнахме да предполагаме 
какво стана изпедиаж. В този 
момент радиостанцията отново 
сс обади: Съобщаваше за гфе- 
лавапето па специално пъзва- 
пис. След това пак малко му
зика, а ние псе още стоим кРой 
апарата и чакаме ла узнаем 
какво е топа -възвание. Нетър
пението беше още по-голпмо, 
защото говорителят често пре
късваше музиката с обявлени
ето. че възпанието щс бъде 
скоро предадено и че е важно. 
Бяхме приятно изненадани, ко
гато говорителят започна да 
чете възванието, написано от 
щаба на един батальон на на
шата 45 дивизия, . който вне
запно нападнал радиостанция
та, ликвидирал нейната охрана 
и я задържал в свои Ръце. До 
бре си спомням, че във възва- 
иието се казваше, че частите 
на Втора армия влезли през 
деня и нощта в Загреб, че са 
заели радиостанцията и сега 
поздравления към гражданите 
на Загреб дори и напътствия 
до граждашгге от ония части 
иа града, където все още се 
водеха боеве, да нс отварят 
прозорците и да не излизат на

Но време за по-обстоен об
зор на пътя и победите, които 
армията постигна за един ме
сец в своята пролетна офанзи
ва нямаше. Врагът упорито 
продължаваше да се съпратив- 
лява на югославското бойно 
поле и се налагаше борба до 
окончателната победа. И име
нно това. как тези нови зада
чи най-целесеобразно и най- 
бръзо да се разрешат — беше

стите на I армия, които, настъп 
вайки по левия бряг на Сава, 
водеха
при пристъпите на Загреб. Пре 
минаването на река Сава и на 
хлуваието в Загреб не беше на
ша задача, но на коменданта 
па нашата дивизия на десния 
фронт подчертах, ако условия
та позволяват това — да пре
мине Сава и влезе в Загреб от 
юг и по този начин да помогне

защищаваха силни германски 
и усташки войски, чието ядро 
съчняваше 104 ловна дивизия 
Действията на тези сили се 
съгласуваха, а с отбраната на 
Карловец ръководеше щабът 
на германския 91 армейски ко 
рпус. Най-силно защищавано 
направление бе по протежение 
Карловец-Ощарие. където по
зициите им бяха най-силни, (Ге 
нералски стол, Лешче, и Дълга 
Кеса). Заради това комендан- 
тат на нашата 
лично командуваше Карловаш 
ката група дивизии бе замис- 

оевобождение го на Карло-

ожесточени сражения

Щ . -ЛА4Х
армия, който иал. *-

длил
вец така: две флангови диви
зии — 10 и 34 — да пресекат 
неприятелското отстъпление за 
падно и северно от Карловец, 
а след това. със съсредоточе
но нападение врагът да се об
вържи в района на Карловец.

Боевете при 
Карловец Продължиха все до 
5 май. Особено тежки сраже- 
шя води десета дивизия при 
Туряне кого възвишание. Вини 
На и Брежиица. Едвам след ня 
колко последователни щурмове 
бойците на 4 дивизия успяха 
да изгонят врага от тези пози- 

като го принудиха да 
Карловец. Дивизии-

I'.Уу\

щЖ. ттшшя

&Iшл ш У-2
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‘Аподстъпите на
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1 т :ш ?т

■■■■чии.
ОТСГГъПИ в 
те на карловашката група ос
вободиха Карловец иа 6 май.

силите на П югослав-
гооори пред I Царибродска бгриГеи. полковникът Л. Вучкович 

гада в ПиротТака
ска армия заеха и последните 
силни позиции с които врагът 
Защищаваше Загреб от юг. На

пътят за 
преследване на вражеските си
ли западно от Загреб към Но
во Место. Целе и Кран. С про
бива на фронта при Уна, с ос
вобождението на Карловец П 
армия изпълни твърде важна 
задача. Пред дивизиите на П 
армия, в сраженията (УГ Из
точна Босна до пристъпите на 
Загреб, положиха оръжито си 
8300 вражески войници и о- 
фитдери.

дивизия Да съдействува с ча- 
частите иа I армия в освобож 
дението на града.

С такива задачи оставих ди
визиите па Уиската оператив
на група в областта Глина — 
Петриня — Сисак и на 7 май 
тр73гиах за Дълга Реса.

След като подробно доклад
вах на коменданта на армията 
за действията па Унската гру
па и се договорихме за провеж 
дането иа предстоящите задачи 

неприятела

повод комендантът на армията 
да ме повика в Дълга Реса, 
където тогава се намираше ща 
бъ'г иа армията. Заповедта при 
ех в Сисък. Там бях началник 
иа Щаба на армията и имах 
задача ла реководя действията 
иа Унската група дивизии, по~ 

дссетииа дни бях

П армия бе открит

рали което 
извън щаба.

На комендантите на дивизи
ите възложих задача да продъд 
жат насгъплшшето 
Загреб, а на дясната- флщггова

южно от
(преследване на
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Как посрещнахме вестта 

за капитулацията на Германия?
Н 9 май 1945 година светът узна за най-радостната вест 

— капитулацията на Германия. Днес,, след двадесет години, 
споммште -за 9 май не бледнеят. На двадссетгодишигшата от 
1 Ценяла победата всички ние си спомняме за радостното събитие 

Обърнахме се към някои другари и другарки да сподел
ят с нас спомените си по случай Деня на победата.

Ф Никола Со
тиров: 
Радвахме 
се, защото 
и ние доп
ринесохме 
нещо за По
бедата

V

потеглихме към Рудник. Сут- 
рмптта направихме връзка с 
щаба на дивизията. Върнахме 
се вечерта п останахме някол 
ко дни в Топола. Търгпахме с 
влака и освен хората от щаба 
войниците и другите офицери 
нс са знаели къде отива бри
гадата. На гарата в Младено- 

чухме по впсокоговорпте-

Божо Бър- 
дар:
И след ка
питулация
та на Гер- 
мания изми
наха много 
пати дру
гари

Никола Сотиров от село Иза 
товци беше в състава иа уШ 
сръбска бригада- Той беше из
хвърлен от редовете на брига
дата много по-рано, преди да 
се завърши войната, защото 
беше ранен при Куршумлия и 

рала- В този момент започна скоро до освобождегшето на 
силно скандиране, придружено страната остана по болниците.

. г. _ Лепя на победата го завари в
със стрелба. На улиците Димитровград.
Младемовац бяха излезли мир- _ раЛпахме се, защото и ние 
го хора, конто манифестираха допринесохме за победата Пад

германските войски, когато 
узнахме че фашизъмът е побе
ден. Тогава, на 9 ма'й бях в Ди 
митровграА вече способен за 
тилова работа. Бях изхвърлен 
от редовете на бригадата една 
нощ пред Куршумлия, когато 
атакувахме неприятеля. Бях по 
мощи к на лека картечница.

Б. НИКОЛОВ

вай
лите. че Гсрма)шя е капптули-

Пред 25 май в ДимитровградскоБожо Бърдар, който прекара 
много години в Димитровград, 
е познат почти на всички граж 
дани в града. Той е боец от 
1942 година, преди завършване 
на войната е бил в редовете на 
1 хърватска дивизия на 
КНОЮ.

— Бяхме в Топовско — започ 
на той, когато чухме, че Гер
мания е капитулирала. Това бе 
ше около 3 часа след обед. За 
почна неописуема радост. На 
улиците беше празник, най-ве 
лик празник. Никой не мисле
ше вече да пести муниция. Кой 

' каквото оръжие имаше — стре 
ляше.

ПодюшоЬкише йриЬършЬаш
победата.

Празника на младостта ще и- 
ма нови елементи, с които да 
се оразнообрази и окачестви 
програмата и да се избегне ня 
колкогодишното повтаряне на 
подобни номера. Така покрай 
шопската сватба на централни 
те тържества ще има и състе
зания на най-добри селскосто
пански производители в оттова 
ряне на въпроси. Награди за 
най-добрите обезпечават земе
делските кооперации.

И танцовите състави, кйсго 
се очаква, тази година ще на
стъпят с нови типично шопски 
хора като на два танца, ръче
ница. шарено хоро, за пояс и 
др. хора, които обикновено се 
играят по време на сйатби и 
веселия.

До фестивала иа българската 
народност от Димитровградско 
и Празника на младостта оста
ват броени дни и подготовките 
все повече се засилват. На 2 
май в Смиловци стана районен 
преглед — среща между Висок 
и Забърдие.

Вече на 9 май в Поганово 
ще се състои районен преглед 
на. който ще участвуват селата 
от районите Долна Невля, По_ 
ганово и Трънско Одоровци., 
а на 16 в Гоин Дол ще стане 
районен преглед на селата от 
димитровградски район.

Централните тържества ще 
станат на 23 и 24 май в Дими
тровград.

Както вече е известно в таз
годишния фестивал по случай

В този момент пристигна и 
Никола Звицер, коменданта на 
бригадата, който известно вре-- 
ме беше прекарал в болница. 
В един момент нашата компо
зиция спря иа открита линия. 
Връзките със съседната гара 
бяха прекъснати със стрелбата- 

Радостта на боигаДата беше 
още по-голяма защото я споле 
лихме с една делегация от Ди-

Димнтровград търже
ствено посрещна 

Титовата штафетаГермания капитулира, но ние 
продължихме борбата срещу 

• немските части, които се бо
реха при подстъпите на Заг
реб. Още същия ден бяхме пред облекло от населението на Ди- 
града и тук започна борба.
Германците се сражаваха мал
ко по-слабо защото се бяха на 
учили за капитулацията.

До Сава те даваха слаб от
пор, а в Загреб борбата започ-

кЪща. в много Тържес
твен обед 
за нашите,

митровпрад, кУзфто по случай 
Първи май беше донесла на 
бригадата два вагона храна и. На 3 май в първите следобед- 

„Оовобр-ни часове иа площад 
бождение” в Димитровград мно 
жество граждани, пионери и 
младежи най-гьржествено по
срещнаха и изпратиха околий
ската щафета по случай рожде 
нмя ден 'на президента Тито. Ща 

, фетата пристигна от Бабушница 
| през Трънско Одоровци. Пога- 
р ново, Бански дол й Желюша, а 
| всъщото врефф пристигнаха мес
I йпите щафети от Искрозци,
1 Драговмта и Сенокос.
4 Щафетната палка прие секре 

тарят на ОК «а СКС в Димитро 
вград Георги Алексов а предста 

Марица Петрович -в дните вителят Райко Зарков говори за
живота и делото на другаря Ти 
то. Приветствието до президен
та Тито прочете председателят 
на ОК на Съюза на младежта' 
Мнлорал Златанов.

След това щафетата замина за 
Градини, оттам през крайгранич 
ните села е пристигнала въз Ви 

— Съобщението, че Германия сочка Ръжана. където е ггреяо-
щувала. На 4 май щафетата 
продължи през Пирот за Ниш, 
където пристигна на 6 май.

мнтровградско.
з

Марица
Петрович:

ц§

Босилеград
на за всяка 
къщи се сражавахме за всяка Пленум на ОО ССРНстая.

След освобождението на Заг
реб частите на КНОЮ, Към ко 
ито се числех и аз, имаха още 
много сражения с заостанали- офицери 
те групи германци, които се

съветските Неотдавна в Босилеград се естество, някои кадрови в-ьпро 
състоя пленум на ОО на ССРН, си, организиране на предизбор 
на който се обсъдиха успехите ната дейност и пр. 
и проблемите на организацни-

и български

От секциите при 
те на Социалистическия съ з, организации На Социалистиче- 
како и дейността на ръковод
ствата им. Констатира се, че в 
някои подружшщи на Социали 
етическия съюз са забелязани 
слабости в работата. Недостат 
ъчно е било и

местните
. отбраняваха до пълно унищо
жение. Даже и на 15 май имах след освобождението беше ед- ския съюз >то-забележителна 

дейност са развили секциитеме сериозни схватки с непри- на от най активните организа 
ятеля по някои къщи в града, торки на АФЖ в Днмитров- 
И в началото на юни намирах- градско. Деня на победата я

завари в Димитровград. Ето 
какво си спомня за този ден:

по селско стопанство.
За работата на ОО на ССРН 

се подчерта, те трябва да тър 
си още по_ подхоящи форми за 
работата занапред.

Бяха избрани и членове на 
комисии и съвети, оформени 
при Общинската скупщина.

В. В.

Ме на скрити неприятелски вой 
ници. Някои фашистки елемен 
ти останаха и един месец в 
града след освобождението му. 
И доста наши хора след капи
тулацията на Германия изгина 
Ха в борба срещу немските 
пълчища.

ангажирането 
на организациите за отстраня 
ването им.

Изпълнителният отбор на ОО
редица 

организационно
е капитулирала, се прие с ед
но облекчение и радост. Спом 
ням си, че хората се поздравля 
ваха и целуваха на улицата. 
Най-радостно беше това, че 
всички военни части, които 
пътуваха на фронта прекъсна-

на ССРН е разрешил 
въпроси от

/ Жената да се издига политическиИлия Мар
ков:
За к а Пи ту 
лоцията на 
Германия 
узнахме в 
Младено- 
вац

ха пътуването и останаха този 
ден в града. Затова беше орга 
низиран тържествен обед за на 
шите. съветските и български

В края па миналия месец се 
състоя годишно отчетно събра 
ние на Конференцията ка об
ществена активност на жена 

офицери по случай Деня на по га. Четоха се два доклада и
станаха големи и зрели разиск 
вания за въпросите на обще
ственото положение на жената 
при сегашните условия.

жени в стопанските организа
ции и 90 в обществените служ 
'би нито една не е на Ръково
ден пост. Нещо по-друго е по
ложението в представителните 
органи, където са избрани 9 
жени и в ръкрводствата на ор 
ганизациите нгГ ССРН, младеж
та и на СЮК където броят 
е сравнително по-голям.

През миналата година дейно 
стта на жените е била насоче
на към разрешаването на чи- 
ето комунални въпроси — за
лесяване. поправяне на пъти
ща, и в организиране на тър
жествено празнуване на Дър
жавните празници.

Повече обществено-политичес
ка работа с жените от село

бъде в тдсна връзка и сътруд 
ничество с другите обществе
но-политически 
Много въпроси.
Разрешение трябва да се обсъ 
ждат в организацията и да се 
изнасят публично чрез нашия 
печат. От тази публичност ще 
има само полза, тъй като вес
тникът дава възможност за 
едно по-широко запознаване 
на всички компетентни и на 
членките с проблемите.

Нуждата и жената от село 
да бъде изравнена икономичес 
ки е на лице. Това изравнява
не съдействува и за издигане 
на тяхната роля равноправие 
и дейност в обществения жи
вот.

организации, 
които искат

бедата. Обедът се проведе в 
сградата на Околийския коми
тет в голямата зала. Някои от им
гостите наздравиха и говориха,_ В отчетния период —г- се из-
за значението на победата надч тъкна в доклада на Люба Ива 
фашизъма-

На 9 май никой не работи, в 
града беше празник.

; — След пробива на Сремски 
фронт пашата бригада взе у- 
частие на първомайския парад 
В Бел^ад и след това с влак

нова. председателката на Кон
ференцията — работата е би
ла основана върху аткуалните 
и жизнени проблеми на кому
ната и по-широките съвместно 
сти. Все пак дейността на 
жените-членки не е била еднак 
ва. Жените от селата напри
мер са били значително' по- 
дейни от жените-работнички 
и служещи. Една от причините 
за тази по-слабо проявена дей
ност на заетите в произведе - 
вото или в обществените служ 
би жени — бе казано в докла- 

са мъжете иа тези же-

Преди няколко години 
районните центрове се органи
зираха курсеве за селските Ае 
войки и жени и това съдейс- 
твуваше за културното им и 
политическо издигане. Днес,

тези 
Необ-

в
- Нашата 
местно с другите обществено- 
политически организации след 
ва да действува за издигане на 
общественото

конференция съв-

Аа положение йа 
жените. Това е основната 
съл в доклада за

макар да има средства, 
курсове са прекратени, 
ходимо е в интерес на възпи
таването на жените 
тези курсеве да възобновят ра 
ботата си.

ни, които им пречат да взимат 
по-дейно участие в обществено- 
политическия живот.

ми-
предстоя- 

произнесен отТакова щите задачи, 
секретарката на организацията 
Рада Ангелова. Условията 
живота, непрекъснатото разви 
ване на непосредствената де
мокрация налагат необходимос 
тта жените да бъДат издигна
ти и да изиграят съответна 
роля в обществения живот на 
комуната. Конференцията на 
жените може да осъществи та 
зи цел, ако се приспосвбява 
към задачите в комуната и ако

от селоотношение на съпрузите е ре
зултат на консервативността и 
мнението, че жените „не били 
за политика”. Има случаи оба 
че някои девойки и жени след 
като постъпят на работа 
престават да бъдат дейни в об 
щес)гвено-йолитическата рабо-

иа

чеКонференцията изтъкна, 
един от проблемите, с коЩго 
трябва да се борят, е суевери
ето, многодневните празнува
ния и подобно, което се отраз 
ява върху икономическото по
ложение и жизненото равни
ще на село.

та.
В резултат на сравнителното

• Прославеният партизански командир Живоин Николич-Бърко бездействие на тези жени има 
и генерал Боян Българапов в '-Димитровград 1944 година -ме обстоятелството, че от 44 В. Велинов



БРАТСТВО'

• 1 ■щтфШ Майсторите 

„резервни работници“
"■ -> И :: •

I ШКъ
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Първият и основен етап в развитието на димитровградска
та промишленост приключи. Остава през настоящата 
да с<3 извърши реконструкция и разширяване на мощностите и 
да се каже, че димитровградските фабрики главно са „закръг-. 
лили производствения си процес”.

С това\ обаче не са разрешни всички проблеми в тези обек 
ти. Напротив, развитието ражда нови, своеобразни проблемц, 
типични за области, които за пръв път стават индустриални. За 
илюстрация ще забглежпш и това.

Срегцу един. отговорникв едно предприятие работниците дигна 
ли глас, задкулисни клевети, ра зни слухове. С анкета било уста 
новено, че за този цехов отговорник няма място в това предпри
ятие, защото хората не го искатгПо този повод бил организи
ран и отворен разговор, за да> се каже. каквото гича направо. 
Оказало се, че. анатемосапият отговорник търсил от работници
те работа и трудова дисциплина и в това на винаги е имал до
статъчно Такт; или пък работниците мислят, че майсторът е 
,,резервна работна ръка", която съществува във фабриката да 
замеСТи

година

т тш

ония, които не дойдат на работа, или просто, да за
местят ония, които откажат да работят една работа.

Тези явления са общи за областите, които се индустриа
лизират. Но във всеки случай става дума за! явления, несъв- 
мдсими с промишлената динамика, е организацията на труда.} 
дисциплината, производителността и, на края — с производство
то. Сгсгурно е, че това подпомага, на първо място, неадекватна
та структура на работната ръка, недоизградената. организация 
на производството, а особено недостатъчно изградената система 
на възнаграждавано. Всичко това намалява производителност
та на труда и физическия обем на производството, а с това и 
чистите доходи във фабриките.

След замразяването па цените в Димитровград

ФАБРИКИТЕ ТЪРСЯТ 

ВЪТРЕШНИТЕ РЕЗЕРВИ
Не бива да се залъгваме ,че другояче е могло да бъде в ди

митровградските условия. Но пе бива да се залъгваме и с това, 
че и този производггтел не може да се превъзпита в истински 
индустриален работник.

Комбинат „Димитровград” дойде на идея да изпрати на школуе 
ване 10 работници и майстори е училище за майстори. Досегаш
ните майстори, били избирюми от самите работници., заяцото друг 
изход не съществувал. И затова на тях се гледа като на „ре
зервни работници". А и ,,как той ще бъде мЬйстор, когато за
едно работехме".

В такива обстоятелства .чайсторите не могат да станат 
душа на производството и в организирането на технологическия 
процес. И когато им се предлагат старгтни основи, те не са по- 
високи от 1000 до 3000 динара пад тези на останалите квалифи
цирани работници, без оглед на отговорност и работа, която те 
върпаат.

приемат всички мерки за пъл
ното използване На мощности
те. икономиите' на суровини, . 
за спирането на неоправда- 
телни отсъствия от работа и 
тн, а работна ръка ше се при
ема само ако е пряко необхо
дима.

През това време будно ще 
се следи изпълнението на Днев 
ните производствени задачи. 
Според графиците до днес мо
же да се отчете, че производ
ството е Над _ за планираното, 
което е резултат от по-органи- 
зирана работа във всички ком 
понентни и комерциални пох
вати. Дневните показатели на 
производството веднага ух&ь^- 
ват в цеховете или трудовите 
единици да се открият „обек
тивните и субективн слабости” 
които не са изпълнили дневно 
то производство •

В деликатно положение се 
намери конфекция „Свобода”. 
Цените на конфекцията тя не 
покачвала както другите про
изводители на конфекция и 
покрай това, че цените на плато 
вете са увеличени. Така реше
нието за „замразяване” на це
ните ги завари „неподготвени". 
Случи се, че на едно произве
дение — мъжки костюми от 
по-качествени платтове 
ма две цени. На едни костю
ми, от същото качество, про
изведени през 196з година це
ната е 25.000 динара, а на ония, 
произведеш! към края на ми
налата година — 34.000 динара.
В магазините са заварени ко
стюми на 22 март и по двете 
цени. Инспекциите не са позво 
лилн да се увеличават. Някои 
пнепекшш дори са изпратили 
„нареждания” и по-скъпо про
изведените костюми да се про
дават по цена от 25.000 динара. 
Нарушенията ог този вид мно
го повлияха върху стокооборо 
та. Много купувачи отказват и 
пораио сключените договори. 
Затова планираната реализа
ция за първото тримесечие от 
100 милиона линаРа е осъще
ствена само — за 60 милиона. 
Те обаче намерили пазар в 
Словения, защото костюмите на 
^Свобода” от същите платове 
са МП01Х) по-евтини от словен
ските конфекции.

Подобно е положението и с 
кожарската ггромишлсност. Но 
и покрай всичко това Димитров 
градските производители счи- 
тат, че затрудненията е малко 
..съкращаване” на производ
ствените планове за тази годи
на ще успеят да преодолеят 
всички трудности, които настъ 
пиха след тези мерки.

цените главно е поставило ня
кои фабрики в по-добро положе 
ние. Защото, както се казва, 
сега знаят по какви цени могат
да се набавят възпроизводегве 
ни материали и суровини- То
ва ги насочи и към откриване

Острите мерки за огранича
ване на инвестициите и осо
бено замразязането иа цените 
създадоха известни трудности 
в димитровградските предпри
ятия. След решението на СИВ 
за замразяване на цените всич 
кн фабрики пристъпиха към .на вътрешни резерви и потен- 
проучване на собственото по- циални възможности за изпъл 
ложенне и изнамиране на въз пение, на производствените пла 
можности за по-нататъшно раз нове. конто в някои предприя- 
витие на производството и из- тия претърпяха 
пълнение на производствените рекции. 
задачи. Когато направили „сни 
мка” на своето положение ока

известни ко-По всичко личи, че с тези отношения .малко се занимават 
обществено-полгттическите организации по фабриките. В изгра
ждането на нормалните отношения е необходимо самоуправи- 
телните органи пов&че и по-студиозно да сг занимават.

С оглед на значението на ком 
бината за гумените изделия 

зало се, че замразяването на „Димитровград” за стопанство
то в общината изобщо, защото 
той дава повече от 2 милиар
да от съвкупния приход, ще 
се спрем върху мерките, крито 

, тази трудова организация пред 
’ прие след залфазяването на 
цените и освобождаването от 
данъчни облаги за гумените 
нишки и ограничаването на ин 
веспщионното потребление.

М. В.

Вести от Босидеградско

ЗаЬършиха изборите за ор!ани 

на работническото самоуйраЬление
двамаши. между които 3 жени и е- 

дин младеж.
В транспортното предприя

тие „Бесна кобила” в работни рите и в останалите три стопан 
ческия с-ьвет са избрани седем ски организации. ВВ

нови члена, от които 
младежи.

Тези дни ще завършат избо-

В края на миналия месец в 
Босилеградска комуна се про
ведоха
членове на органите на работ
ническо самоуправление в сто 
панските организации. При три 
те земеделски кооперации съ
що се проведоха избори за чле 
нове на кооперативните съве
ти. Изборите се проведоха в 22 
села- От общо записани 7.278 
избиратели са гласували 6.329, 
За членове на съветите бяха 
изтъкнати 70 кандидати, меж
ду които 3 жени и двама мла
дежи. В органите на самоуправ 
лението бяха избрани 47 ду-

С освобождаването от данъ
ка на оборот на голи гумени 
шшжи с 29 на сто годишният 
съвокупен доход на фабри
ката се намалява с 122 мили
она динара. С изчисление на 
запланираните пропорции и 
всички други вътрешни и вън 
шии фактори, които влияят 
върху продажната цена и себе 
стойността на производството 
решено е съвокугашя доход да 
не се намалява. Напротив той 
се задържа На предварително 
запланираното равнище с тху 
ва. че при по-добра оргагшза- 
ция на труда, с увеличение 
производителността на труда, 
със спестяване и намаление на 
производствените разходи пла
нът да се осъществи. Замразя 
вансто иа цепите ще съдейству- 
ва да сс стабилизират стоково 
-паричните отношения на паза 
ра и по отношетге цепите на 
суровините и иа възпропзпод- 
ствстгя материал. Поне за оно 
ва, което сс отнася за домаш
ното произподство. не ще има 
пикаккви изненади. Това състо 
ягше отговаря иа фабриката и 
поради това. че и а цените иа 
голите гумени нишки износът 
па даггька мц оборот е нама
лен и по този начин е уваличе 
иа конкурентната способност 
на фабриката.

Покрай топа трябва да се 
изтъкнат II НЯКОИ решения 
слсд вземането на тези значи
телни мероприятия. В тях се 
п.Уъква личната отговорност 
ма всички в тяхното провежда 
ме и навременните рекламации 
па инспекцията по пазара. В 
угпгеоп с всичко това важни 
задачи са поставени пред спе
циалистите и сектора по кон
трол и развой. От тях се тър
сят най-подходящи технологи
чески решения и производство 
то на такива стоки, които да 
задоволяват световните изиск
вания. защото тази година фаб 
ри ката ще изнася и иа запад
ния и на изтошит пазар.

Пред цеховите отговорници и 
трудовите единици стои важна 
задача. Заедно със специали
стите те са длъжни да пред-

избори за половината

В Босидеградско Първи май най-тър- 
жествено отпразнуван и-

черта в кино-залата бе изнесе
на разнообразна и богата про
грама. По време на Първомай 
ските празници босилеградчаг 
ни организираха излети, дру
гарски срещи, а в града се про 
веде народно увеселение.

Международният празник на 
труда тържествено бе отпраз
нуван и по районите центрове. 
В Голша и Долна Любата, Ли
сица. В навечерието бяха орга
низирани тържествени събра_ 
пия с подбрани нрограми.

На Първи май Босилеград 
осъмна окичен със знамена и 
цветя. В навечерието на праз
ника по околните баири бяха 
запалени лагерни огньове. Ве-

Горна Любата

Учениците изпълниха плана по залесяването
с борови насаждения. В акйи- 
ята участвуваха 150 горани, ко 
ито засадиха 10.000 борови фи
данки.

Тези дни учениците от горно- 
любатското основно училище 
завършиха с пролетните акции 
по залесяване. Планът за про
летното залесяване е изпълнен.
В местността „Славйе” млади
те горани засадиха 4 хектара

Долна Любата

Частни
зарзаватчийпяца

В Долна Любата е открита 
частна зарзаватчййница - вторя 
в този район. С нейното откри 
ване значително ще се подоб
ри снабдяването на население
то от този район с плодове и 
зеленчуци, Зарзава'гчийннцата 
е добре обзаведена и освен 
Долна Любата обслужва още 
няколко околни ссла.

М. Б.

Народна женска носи» от Босидеградско
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Войнишки искриЗАПИСАНО В МУСУЛ Находчивост 

в решителните часове
лом № 1. След като падне пър
вия сняг селото остава в зато
чение. А тоя сняг остава тук 6

Кост®, тогава младеж, не се 
мирил с това положение. Той 
организирал' стачки, които били
все по-чести и по-масови. Отна «йесеца, дори късно п-рвз пролет 
чало, случвало се някои миньо та. Понякога той ги изпревари

клоните. ри да откажат да вземат учас- и много рано. Огце атрсо е санът а’
Но ето, след някой и друг ки тие и те пропадали. Обаче по- когато все още не оа прибрали

лометьр се назира Мусул. Из- сетне те станали единни и ор- реколтата от земеделието. Зато
лязох току до първите махали ганизирано стъпвали в стачпси. 
па селото и опрях пред една къ Ясно е, че с тези стачки миньо- 
ща. В груби измачкани обуща, рите не успели да премахнат 
късокрак и тромав, целият про експлоатацията., обаче успявали 
смукан от прах, йрай жилищ- да издействуват повишение йа 
лия праг стоеше човек. Лицето своите надници, макар и за 
му беше набраздано от бръчки. два троша.
Някъде в тези дълбоки бръчки, 
като опушени, светяха очите.

—Кой си и по каква работа 
си тук? — запита ме тоя старец 

Когато му отговорих, той на
стойчиво и с любопитство запри 
казва с м)е1Н.

Край къщичката всичко беше 
«ухо и подред. Над покрива, ед 

посивелия цреп, 
озарена от слънцето

Отдавна -запустял път пътува 
дгьхбоко в младата гора. Струва 
зик се никога няма да свършат 
Младите сенчести букови горич 
ки с влажно студена белота на мейци чекаха бомбохвъргачк- 

те да им пробият път католик 
видират бункера. Но те бяха 
свършили бомбите, а до бата- 
лъюните не можеше да се вър- 
нат по никакъв начин. Но бом 
бохвъРГачите намериха изход: 
свалиха ремъците от пушките 
каишите, вървите за чийгена 
па пушките и хвърлих а единия 
край до другарите си, за кой
то те вързаха сандъка с бомби 
те. След малко неприятелският 
бункер заглъхна.

През аввгуст 1942 година не
приятелят пред щурма на де
сет партизани упорито защища 
ваше дабарската черква, раз
положена на върха на една 
могила, обркръжепа с висока 
каменна ограда. Командирът 
ДмитъР Заклан счете, че иа 
четири крака напред не се мо 
же. След това даде заповед на 
бойците да пренесат дебела ши 
рока Дъска и неактивирана 
самолетна бомба. Дъската сло 
жиха от върха иа оградата до 
подножието на чер!шата и по 
пея като по наклонена плос
кост спуснаха запалена тежка 
та бомба.

Останалитте живи неприятел 
ски войници се предадоха без 
бой.

ва нерядко тяхните жита ос га
да лежат П0Д.10НЯГ. Псягяко-ват

га мусул чат ги. жънат о ръкави 
ти или пък оставят снопите да 
вършат преа пролетта...

Надеждате на хората в селс- 
стопакство е малка. Един-кото

Главният организатор на стач 
нитеКосте Сива открит. Жандар 
мерията от горна Любата за
почнала да го преследва. Не 
след дълго той бива заловен и 
арестуван от местната жандар 
мерия. Макър, че бил обвинен 
за организирана на стачките 
той успешно се противопоставил 

късо време отново изли 
свобода, завъртайки се в 

мината. Своята дейност всред 
миньорите продължил все до 
навечерието на Втората оветов 
на война. Бива отново аресту
ван и, когато започнала войната 
той успял да избяга от затвора.

ствеио по-добри условия съще- 
жягвотноауьдство. Заствуват за

мусулча:п:и гласово ггапускат 
отиват във вътрешност 

юабота- Но

това *селото и 
та, където намират Четата се намери на леда иа 

разлетия Босут, обстрелвана с 
артилерия. Ледът започна да

време техните пог- 
към мина „Бла

в последно 
леди са вперени 
годат", където вече работят мно 

С пускаме на
иа докоснал 
оветлеше 
голяма тополова клонка.

Бях много жаден. Потърсих 
моят събеседник ме по- .

и след 
за на лука, а пролетарите да се да

вят. Очи в очи съсзина мусулчани. 
умната в прсизводотво_за

бъдат отворени вра 
намерят рабо-

смъртта,
хората изпадаха в панически

тях
■М * -Кшлгроко ще 

пшчз. Тук те ще
възможност за подобрение

вода и 
асани в къщи.

страх.
Изведнъж някой 

„Лягай и плувай!”
При нападението нт Бежани- 

йска могила група бомбохвър
извика:Казваше се Коста Алексов и та и

живееше сам в малка, продъл
говата и неразтребена стая. В 
дългия коридор на къщата бе 
ше прохладно и миришеше на 
веогдавно измит под, с още вла 
зкни лъснати дъски. В стаята, 
където живееше, беше задушно 

---- огън в печката.

своите битови условия.на
Старецът разправяше напев

но и удължено, сякаш се вслуш 
ваше в думите, повтаряше вся-' 
ка една и откликваше като ехо 
на себе си. Чувствувах ст ранна 

подражавам

В. Велинов

Имат дум|а читателите
потребност да му 
и да не бързам.разпаления

Масата лежеше парче 'хляб 
и тррщки рт сирене. Бекярска- 

постеля беше скупчена и из 
помачкана. До прозорците стое 
ше буре._

— Седни тук! — заповяда ми 
стопанинът. А аз ей сега.

V Кой определя 

цепите в „Кин стан“
Виждаше се, че жизненият о- 

пит на тоя старец е голям, и 
той с въздишка каза:

— Ех, какво щастие сега да 
съм работник! Всеки цени тру
да, а когато аз работех не беше 
така. Ще получи толкова, кол 
кото желае капиталистът. Ос
вен това никой не ки зачиташе 
за нищо. Бяхме само физичес 
ки работници, чийто труд грабе 
ха италианските -капиталисти...

Тези дни с някои другари се 
отбихме! в ресторанта на 
тилничарското 
, .Кин Стан”, обядвахме, а след 
това потърсих от сервитьора да 
донесе ценоразписа. Той отвър

гоо-
ггредпри ятие

- Чух как се плискаше зад вра 
тата, а после влезе мокър и за 
червея, с прилепнали от вода
та'коси и започна да се изтрива 
е хгьрггала.

<Сдед като се из ми, той, се под 
млади. Сега пред мене, като че 
ли не споеше 74-годишен ста
рец, а още крепък човек с она 

мускулна сила, характерна 
за 'хората, които работят от де
ца. Силно бяха развити муоку 
лите на гърба, на плешите и на 
ръцете му. Навярно затова из 
гяезкдапге пренагръбен!.

— А къде са хората тук? — 
задигах аз — тихо е у вас.

— На работа е народът — от 
«Чрвор*^ дядо Коста. — Бой дър 
ва сече, кой оре, а някои зарад 
отуда са се сврели в къщи...

ОийнахмЬ хю някоя джанко- 
ва и стопанинът заприказва за 
свресго минало, за годините, ко 
като е работел в мина „Благо- 

-йаг”, рогато започнал да рабо
ти бил все още малък. 'Тъкмо на 
12 години. Условията на миньо 
рито били особено трудни. Ита 
лиаиоката капиталистическа ко 
мпания експлоатирала миньори 
те; които имали надница- един 
лев. С тази сума, човек едвам; 
можал да обезпечи прехраната 
хи.

Г:- ;
К&

на, че нямат такъв, но все пък 
отиде да провери. В тоя момент 
чух кад някой в кухнята от- 

... И така продължаваше оаз- ! 1трй©и мастни псувни
Това беше готвачБ1 т Чедомир 
Ристич, който дойде праг мене. 
Той започна да ме псува и оби

към мене.
говора със стареца. После той 
ме папрати до пред къщи и с 
пръст мзт посочи: пътя към ре
ката, където трябваше да слез- жда:

— Заплати, бе и недей повече 
да се бунтуваш! Че за какво ти 
е ценоразписа. Аз съм този, кой 
то определям цените в ггредпри 
ятг-тето...

Не желаех повече да се раз 
правям. Обаче отказах да платя 
докато не иди се донесе ценораз 
писа за ястието. Не ставаше" 
въпрос за, някой мой каприз, о- 
баче аз търсех снова, на 
има право всеки гост. И понеже 
бях упорит докрай, сервитьорът 
измъкна от някъде един цено
разпис, който не беше заверен 
от предприятплето, а според да
тата се виждаше, че е от преди 
2 седмици. Това не ме изненада, 
много понеже такива ц подобни 
случки не са редки в това пред 
приятме. Изненадва ме отноше 
нито на готвача към гостите и 
начина, по който се определят 
цените в това предприятие.

на.
Отново беше много тихо. Чу

ваше се шумът на вятъра.
Долу край самата река съзрях 

две къщи. Едната беше нова — 
току построена. И това беше но 
вата училищна . страда, която 
мусулчани построиха за рекорд 
дно време. Почти за два месеца 
но с какъв елан и усилия! Съб 
раха доброволно 
прибавиха строителен матери
ал, дадоха много трудодни.

Не е трудно да се разбере, че 
мусулчани са трудолюбтш и ра 
ботен народ и особено активен 
във всяка една работа. Но 
имат много проблеачч и борят 
се срещу много трудности. Се
лото ое 'намира на най-голяма 
височина в. Босилеградско, под 
самите склонове на Весна ко
била. И те мъка мъчат със съоб 
щеш-гята, които за тях са проб-
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Др Ломпар, Коча Попович и Л. Вучкович в Ту зла 1944 год,

„Божидаргачи от батальона 
Аджия” - се намериха без нито 
една бомба на полянката пред 
челичената купола на неприя
телския бункер. Батальон про- 
летери и батальон червеноар-

Четата послуша. Притискай
ки се върху леда като при то
ва намаляваше тежеста върху 
леда и целта прел неприятеля, 
четата пристигна АР другия 
бряг на реката.

което1,5 милион.

Пъшяш ирез Власина е 

е лошо състояниете

Пътят Босилеград— Власина спортното предприятие „Бес- 
Округлипа е от жизнено значе на Кобила” търпи милионни 
ние за Босилеградска комуна, загуби. Амортизацията на тра 
Той е и единствената връзка нспортннте средства и разхо- 
на боснлегралските краища с дите около поддържането ии 
вътрешността почти 7 месеци, повишават се почти три пъ™- 
През Бесна кобила п-ьтят е Стават постоянни дефекти, к0- 
непроходим още в момента ко иго увеличават разходите на 
гато падне първия сняг, па все предприятието и намаляйат 
до края на май. Затова първо трудовия му успех, 
степенно значение има п-ьттят 
през Власина., Обаче лошото 
му поддържане през последни 
те няколко години, както и 
несолидната изработка са по 
довели в твърде лошо състоя
ние. Почти по цялата си дъл
жина той е разбит и неподход 
ящ за съобщения. Товадовеж 
да до постоянни ирекъсвания 
на съобщенията, дори и тези 
Дни, когато няма сняг. Достат 
ъчно е да падне и на'й-малък 
дъжд и пътят е по-дълго вре
ме непроходим.

Зайко Петрунов 
ОО ССРН —- Босилеград
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вранскотоПътя пъддържа 
предприятие за поАДрн^ане иа 
пътища. За целта полу^ншаср®
летва от републиканския фРЧ* 

Миналата годда 
' Власина

12 ш»-

V :

•е-.
'А..?'-

за пътища, 
за поддржане 
предприятието е имало 
лиона. Става въпрос колко ** 
зи средства са използани за 
целта си. За това говори и оу 
стоянието му. За настояща _ 
година то е получило 14 пи*" 
она. Наистина тези срсД^"® 
са минимални, обаче ако пра

съществУ®"
поло

Л' ГРЬТЯ
ет -' ••1у-в. -

- ТО - ■

■штш ' V- >

■Т' I __
вилно се използват

Тези прекъсвания чуетвуват възможност пътят ДВ 06 
на своите плешивсички в Боси бри до значителна степен. 
леградската комуна. Пътници
те, които отиват във вътреш
ността или идват по калния и

;вЙ'~7
»есАЗа поправка на пъта са 

ходими големи материални^, 
, едства. Според проектос*^^ 

необходима е сума 
она. Тези средства боенлегр^, 
ската община не може да 
зпечн нито пък околията- 
тава значи тези средстава 
се получат от републиката, 
шината ще търси комисия ^ 
републиката, която трябва ■ 
прегледа пътя и да предаР”^ 
ме съответни мерки.

V'
-ч ."

непроходим път изминават пе 
ша по няколко десетки кило
метра. мъкнейки багажа си 
Ако се има предвид, че това 
е единствената вързка, тогава 
е ясно. че и стопанството на 
тази комуна търпи големи ще 
ти поради лошето състояние 
на тоя ггьт. Прекъсванията пре 
чат и на снабдяването на насе 
лението. както и на нанос на 
стоки от Босилеградско. Всич

обе
Ос-

Повече: пъти пролетно 
са организират масови 
но те незначително са У1-1 .
да поправят съ стоянието

ко това довежда до обърква
не на нормалния 
живот в комуната.. При сегаш 
ното положение на ш>тя и гран

стопански

Коприварки край Власинско езеро В. Вели»0»
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31 НЕЯ ВСИЧКИ БЯХА - ЯНЕЗВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА ЧРЕЗ 

СВОБОДНИТЕ АКТИВНОСТИ го... знаете... й бедната си опг-*В това рано утро минаха вой 
ници през селото, без да забел вам. 
язат че през замъглените сть Докато говореше това от 
кла на една къщичка ги гле- окопите надничаха стОманеетк 
дат нечии очи. Жената заА- каски, а под тях възбудено ^ 
стъклото изтри с черната прес гледаха очите на младите вой- 
тилка сълзите, които се стича ^пици. Отведнъж един изскочи А 
ха низ лицето 'й и мина в ста застана мирно пред команда! 
ята. откъдето извади снимка ра: 
на синеок младеж и тежко въ
здъхна. След това влезе в ки
лера, напълни кошницата очер 
вени' ябълкц, зави се с шал- 
и затвори вратата.

През октомври тази година кръжок да работят ученици учаване на сърбохърватския е 
в Суботица те се проведе се- от двете народности. Работата зик. Ако тези форми добре се 
минар на югославските народ е поставена почти всекидневно организират — те йе ще бъдат 
ности. Кирил Трайков, управи да настпъват, да ползват лите • „дребни”, но от значение за о 
тел на основното училище ,,Мо ратура на двата езика, да пол владяването на езика, за по- 
ша Пияде” в Димитровград зват доклади, материали, про добро сближаване и по-пълно 
тогава ше изнесе доклад на токоли и литература на двата то им разбиране. Тези форми 
тема „Възпитателното действие езика, а също така и Да пи- в нашето училище са достатъч 
на свободните активности на шат на двата езика. но интересни и те са станали
българската и сърбска народ- Преди'всичко, в тази практи . привлекателни за всеки [уче- 
ност в основното училище в ка нищо със сила не е наложе ник. А практиката е показала, 
Димитровград”. но, защото от умелостта на на че когато учениците добре се

заинтересуват за една работа 
или акция — тя става същевре 
менно и привлекателна и инте 
ресна и допринася възпитател 
но за изучаването на другия 
език. Освен това голямо влия

:
— Другарю капитан, разред 

шете да доложа!
— Заповядайте, другарю.
— Ние войниците много ис-^ 

каме тази майка да нй разка
же нещо за’сина си...

За миг войниците насядаха! 
на едно голо възвишение като 
в' средата оставиха място за 
майката- Тя седна отмаляла и 
зарея поглед в далечината.

— Благодаря ви. другари, че 
искате да ви разкажа за моя 
Янез, моята рожба.

1

Вървеше с бързи крачки все 
докато не срещна един мла
деж в сива войнишка унифор
ма, който я гледйше въпроси 
телно.

— Кого търсите майко?—по
пита учтиво войникът.

— Ето днес е ден на мъртви
те — каза тихо старицата — 
търся другарите на моя син.

Войникът не я разбра, но ка 
то видя тежката кошница в 
ръцете й, помисли: ..Сигурно 
пак някой подарък от АФЖ”— 
и повика командира.

ш?
' л

У; У У,-
ние оказват и родителите.

За правилното 'изучаваме на 
сърбохърватски език в учили 
щето покрай другите активно 
сти и акции рационално и. пла 
ново се използват още и вън
шни фактори, които се съче
тават в следното: кореспондира 
не с ученици от училища във 
вътрешността, междукласови 
и междуучилищнн посещения, 
летуване, лагеруване, разучава 
не на статти, издаване на стен 

' вестници, уреждане на албуми 
и под.

Това са само някои неща от 
нашата работа. Това не е вси 
чко, мито пък най-доброто, ко 
ето може да се направи в на
шата по-иататъщна работа. А 
всичко това има'за цел да под 
тикне на размишление и да 
даде нови идеи.

* ...

7щ

Скърстила ръце на гърдите, 
като че държи сърцето Да не 
изхвъркне и лутайки с поглед 
по четата войници като.че във 
всеки търси Донещо от сво 

Пред офицера, който любез- я син, тя промълви:

:
Г5?

I
по я изслуша старвдата повто 
ри същите думи като добави:8 — Имаше сини очи, ето как 

то и ти другар ... А косата — 
твоя... Беше' нисичък. така ка- 
кто ти...

Всички тя милваше редом, 
всички вкупом за нея бяха ней 
ният Янез.

у у'■у .пя
войната, 

така
— Загина ми във 

другарю, а беше млад. 
млад,, както и тези деца тук...

"."У!*■

' -------

И като че ли се опрадаваше 
задето им пречи в работата, 
бързо завърши:

— Вземете, аз това зараА не

Гимназията в Димитровград
Кирил Трайков, 

Управител на основното 
Училище в Димитровград

учителския колектив, от спосо 
бността на преподавателите, 
които водят отделните актив
ности зависи в краен случай 
и успехът в обучението.

Елементи на двоезичността 
в свободните активности не са 
нови неща за нашите учили, 
ща. но засега все още няма 
пълна системност и често пъ 
ти обучението се провежда по 
различни начини, а пълен у- 
спех ще гарантира това, кога 
то работата се постави на ор
ганизиран и планов начин, ка 
къвото е случаят с нашето у- 
чилище.

За да може напълно да се 
застъпи и майчиния език, по 
край посоченото до тук следва 
да се споменат и някои „дреб
ни” неща в. тази акция за из-

Поместваме една част от до 
клаАа-

„В процеса на сближаването, 
на по-доброто взаимно запозна 
ване, а покрай това и за изу 
чавалето на сърбохърватския 
език, свободните активности 
заемат видно място. Още пове 
че и зарад това. че тези актив 
ности са свободни и ученици
те работейки в някоя от секци 
ите и кръжоците се освобож
дават от всички свинки, СъВ 
сем свободно се отнасят един 
към друг, работят съвместно 
и постигат определени задачи.

***

Майката свърши, после стана 
и си тръгна. Но един. войник, 
я доближи и тихо попита:

— Пренесохте ли

СТОЙНЕ ЯНКОВ

НОВИ ВРЕМЕНА си го в се
ло?

След като Раздели ябълките 
на войниците старицата си тръ 
гна, полека по пътечката откъ 
дето беше дошла.

Сутринта гробът на Янез ос- 
г. г-ъмна Окичен с букети закъсня 

ло планинско цвете. Бяха го- 
окичили ръцете на 
другари..

И мене някой детство ®Ли напомня: 
Пилета в гнезда, цветя в поля... 
Отприщено детство, кой 
та аз да бъда тю-друт, по-голям?

ли те подгони.

Някой ме мами в полята. Отново, 
и все ми предлага лъх от таз осмя. 
Там някой нов спомен да уловя, 
някой заглъхнал, някой онем1ял...

Понеже в училището имаме 
паралелки с български и па
ралелки 
език то всички свободни ак
тивности са поставени

със сърбохърватски неговите
Но не, не мога, улица ме чака. 
Чакат ме хора, младост и мечти. 
Години ме спират отсам и оттатък, 
градът ме взе, пленен съм почти. . .

така,
че в една трупа, дружина иди Вера Църнобори

„ЕХ ТЕЗИ 

ПАРТИЗАНИ“
Хей, нови години, нови вре(м1ена 
дойдоха и потеглиха в строга посока! 
Този го «яма, оня починал, 
но тече живота, шуми потока...

Клисура

Тържествено отпразнуван 

денят на училището
;

на » ^еПТСМври 1943 годи- ««, 8 боевете с германците
ната нТе,На НОВЮ 
паха и м\ного писма на вой
Теасе ™ито ^
гава се опитваха да 
бият

И мисля, числя, разсъждавам... 
по някаква жива и твърда логика.
Че ще сгреша ли, ако кажа нагграво: 
„Няма ги на старото тъгите!”

успехи по залесяването реши да 
набави спортни реквизити и 
грамофон с плочи.

На най-лобрите ученици бя
ха разделени похвални грамо-

Голям брой родители и гра
ждани от Клисура и съседните 
села взеха участие в тържество 
ното чествуване на Деня на у- 
чилището „Иво Дола Рибар” 
в Клисура иа 23 април. В зала ти. 
та на Земеделската 
ция учениците от основното у 
чилище изнесоха подбрана ку 
лтурно-забавна програма. На 
края бяха разделени и награ
ди за най-добрите точки в про 
грамата. Милка Иванова, уче
ничка от VIII, Дратиша Велич 
ков от VI и Роза Миланова от 
VII клас получиха победна ху 
бава книга за на'й-добри пис
мени съчинения иа тема из 
живота и дейността на ИвоЛо 
ла Рибар.

Организирано бе и малко ор 
ревнование в отговаряне иа 
въпроси, отнасящи се за жи
вота и дейността на народния 
герой Иво Дола Рибар- Участ 
вуваха Драгиша Кръстев, Зо- 
рида Гюрова и Милко Иванов 
от Клисура и Митко Станков,
Вера Димитрова и Стоян Са
вов от Кострошевци.

Танцовият състав 
номера. За награда яа малките 
фолклористи бяха разделени 
июколоди. В надпревара за 
на'й-добъР клас първо място 
спечели Ратка Светозарова.
Тя бе наградена с 1.000 динара.
Второ и трето място спечали- 

Кота Игятова от Кострошев 
чи и Мица Рангелова от Кеба 
воьа махала. Награда получи 
и иай-добрия аКордеонист Кръ 
ста Михов, ученик от V клас 
Костротевци.

Училишният съвет на „Иво 
Лола Рибар” от награда, коя- 
то- е Получило училището за

„ се про- 
през Лика и да заемат 
малко от

Жизнен път — Като следа от лъч. 
И мяркания по модна дама.
Който умре след смъртта му —
В мит потрепваща звезда... 
алена оставя диря.

поне 
Мусолини онова, което
смогваше да^ржТ КтТад,- 
вадки от някои пис.<Ца, сво^б 

свидетелстваразни 
та ни.

коопера- Митко Маринков

I ^

за борба
'.'Г

нападения 
в е, ж елгоопътпи 
пия, мостове и.

(войник Хайнрих
в«Сг»Т д»»«‘

това 
дневния 

пи влакОт ■ 
съоръже- 

пътигца...

Ред са

Авема рг, 
Тагенрс,в

***
1Д. \

.Югославия сбга _оа богу 
трети

ела
завладяваме за 

гвм, къаТо 1^7пог°сГ°да1Т
Раме, На 50 метра, от пас ни на 
ка партизанин. Надява.* се
ип, °и 'П7'а бЪР30 щв завър
ши- Инак аз, бога ми, ще 
лудея...” ' по

(Войник Йохан Кейл до Ке 
ти Матбауер в Мюи^сеог)

***

изпълни

- <
„Тогава на 27 

пътя от Вихач
октомври на 
партизаните 

'нападнаха около 80 автомо
била, от които запалеха 27. 
Партизаните

ха
слагат па пътя 

експлозивен прах, който за
палва. автомобилите и изгцр 
ят и храната, и пощата. Та1 
кипа нападения са чести...“‘!

(Марти Коглер рище а 
Салцбург),,Свидетелите на ужаса”Джордже А'ндрсепич — Куп



СВЕТКАВИЦИЖивко Сотиров (НРБ)Душан САВКОВНЧ

Ротираният рожденден Предложиха па смока кри 
ле, по той отказа, защото с 
тях пе можги да влиза в дуп 
ката си.

И прожектор да дадат 
къртицата, тя пак ще работи 
„слепешката".

Копят маха опашка, по пе 
като кучето ;— да се псдмаз 
ва, а — за да убива мухи.

Назначиха къртицата па 
отговорен пост и тя съсипа 
цяла ливада, за да си напра
ви канцелария.

За копривата всички въп
роси са ,парливи".
Веднъж и охлювът реш 
„да си покаже рогата", по 
му извадиха очите.

Магарешки самар па жре- 
бец пе стои.

От едно зърно пе се съди 
дали гроздето е кисело 

Когато слънцето е най-ви
соко. сянката е най-скромна 

Никой не търси „подкова, 
та на щастието" па задните 
крака па коня.

Разкритикували тъпана — 
три села чули.

Не с метър се „взема 
ката" па лицемера

па
Вече двадесетина дни си блъскам главата, какво да купя 

на. малкия Мико за рождения му ден. Зная, че/ детето обича ал 
буми, но това е много малък подарък... Мико & синче» па един 
наш местен ръководител, добро,'златно деТегще, раа&ира се. И 
това деТе има много сМисъл за хумор, духовито е както пито 
ддйп негов другар. Гражданите на Ристовец го просто на ръце 
косят.. . _____________

мяр-

Отида така в тях като приятел, а Мико запее:
„Защо си дошъл? Мама казва, че си досаден като дърво-

ница!"
„Да сипко, казвам, и се смея" 
Майката на малкия Мико

I

ЗАВОД
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ

се превива от слях.
,,И татко казва, че си досаден като дървеница” — 

дължава малкото
„Ако, сине мой, ако", казвам, и се1 опитвам да го помил

вам. Той ме ритва по крака. „Само 
стандш добър футболист!"

Малкият Мико не престава.
„Иди си оттук! Никой не те е канил!"
■И все така. ____
Както виждате, прекрасно дете и за своите години мно

го умно и духовито. За възпитанието и интелигенцията да не 
говорим. В училището — сало петици. Учителката Зора казва: 
„Същински малък Айнщайн!" И сега за осмия рожден ден ни- 
що да не му купя не е хубаво. Само какво, сега да купя 
малкото сладко ангелче?

Размишлявах така десетина дни и най-сетне се сетих. Ще 
му купя албум, един хубав, голям албум и — .фшина за месо.

Моя.та жена се стъписа. __,

про-
апгелче..

ти упражнявай виждам, ще

Социалистическа република Сърбияна
на

ОБЯВЯВА
„Значи на малкия Мико си взел машина за месо, а аз я 

търся по съседките!" — И заплака жената.
„Мълчи, бе” казвам й, та не си ли чела във вестниците, 

че оецога за рожден ден са получили и хладилници. Какво е 
ет«1 машина за месо? Това не никакво чудо. Трябва човек да 
бъде практичен, както казва другарката Дара. майката 
кия Мико. Когато на Мико за шестия му рожден деЪг 
танк, тя просто ми се разсърди.

„Защо му е танкът! Борим се за мир целият свят е бо
ри за мир, а вюг другарю Перо, танк! По-добре да сте му зели 
оотушки, виждате ли колко дълбока

Правилно!
Затова на малкия Мико за седмия рожден ден купих два 

надесет метра порх&т за долно бельо.
Тази година ще бъда още по-практичен. Ще му купя, ка 

тсто казах, машина за месо. При едно посещение в тяхната къща 
забелязах, че другаркаа Дара зае в съседите машина, и си ре
кох; добре й дойде, ако па малкия Мико купя машина 
л!есо защото той много обича кюфтепца.

Така и сторих. Понеже в Ристовац няма хубави 
отидох в Ниш. Ах, каква машина! Бледосия е 12 ножове.

к о Н К Уна мал- 
купих

за наиисвапе на следните наръчници за основните 

училища с обучение на бълшрски езике ристовачката кал!"

1) Роден език за III клас на основните училища
2) Роден език за IV клас на основните училища 

3) Сборник текстове за ученическа естрадаза

машини

РЪКОПИСИТЕ ТРЯБВА ДА СА СЪОБРАЗЕНИ С УЧЕБНАТА ПРОГРАМА СПО
РЕД КОЯТО СЕ ПРОВЕЖДА 
ЩА С БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.

Но, не е на когото е наречено, ами на когото е\ съдебно. 
Когато се върнах в Ристовац узнах, че бащата на мал

кия Мико бил ротиран и заминавал в някое друго място. 
Страшно! ,_____________

ОБУЧЕНИЕТО ПО СЪОТВЕТНИТЕ ПРЕДМЕТИ В УЧИЛИ-

Сега вече не вземам заеуI лашииа за месо. Имаме\ си 
каша, бледосиня на цвят. Служи ни като хала; на част и чест. 
Меле! и дребно„ и едро — по желание. И когато моятщ жена м'е 
ле месо за кюфтенца аз си спомням за малкия Мико. Не мога 
да го забравя. Тежко ми е без него — малкото, сладко ангелче. 
Когато си спомня за милия му лик идва ми да! запла-ча„ Такова 
добро, хубаво и възпитано дете няма скоро да се роди. Гаран
тирам с глава. И затовй се врекох, че за деветия му рожден 
ден ще отпътувам в другото .нясто и 
голям — сладкиш.

РЪКОПИСИТЕ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ САМО ПОД ШИФЪР В ТРИ ЕДНАКВИ 
ЕКЗЕМПЛЯРА, ПИСАНИ С ПИЩЕЩА МАШИНА НА ПРОРЕД.

В ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЪКОПИСИТЕ АВТОРЪТ ПРЕДСТАВЯ В ЗАПЕЧАТАН 
ПЛИК АДРЕСА СИ, КАТО НА ПЛИКА ИЗПИСВА ШИФЪРА ОТ РЪКОПИСА.

ще му купя ддин голям,
СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЪКОПИСИТЕ Е 31 ОКТОМВРИ

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ АВТОРИТЕ 
РЪКОПИСИ МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА МАТЕРИАЛНИТЕ РАЗНОСКИ.

1965 ГОДИНА.

НА НЯКОИ

ХИТЪР ПЕТЪР И БОГАТИЯТ
Един богаташ рекъл на бед

ния Хитър Петър:
— Ти защо не ме поздравя

ваш?
— Защо да те поздравявам?

— питал Хитър Петър.
' — Защото имам хиляда жъл

тици.
' — Като ги имаш, твои са си. 
— Момее да ти дам петстотин

— казал богатият.

— Па ако ми дадеш 
тин, ти ще имаш 
аз ще имам петстотин — защо 
да ти правя поклон!

— Па може да ми е омръзна
ло да съм богат и да ти дам 
всичко.

петсто- 
петстотин и РЪКОПИСИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПРАЩАТ ДО ЗАВОДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА 

УЧЕБНИЦИ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА 
ВЕНЕЦ № 5/1 (ПРЕГРАДКА 312).

СЪРБИЯ, БЕЛГРАД, ОБИЛИЧЕВ

(ОТ ЗАВОДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ 
НА СР СЪРБИЯ № 01/1448 ОТ 19 МАРТ 1965 г.)— Ако ми дадеш 

жълтици, още по-добре: аз ще 
имам хиляда, а ти нищо, защо 
тогава да ти се кланям!

всичките

НА „БОЕВА АИНИЯ“ Текст и рисунки 
М. ПЕТРОВ
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