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ССРИ в БосилеградПленум на 00ПЪТ НА МИРА И ПРОГРЕСА на

ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ 

ПЕЧАТАв Дрезден, 
късно вечерта, валеше дъжд. а 
по улиците на Дрезден множе
ство народ, който най-съредчно 
ни поздрави. Всеки протокол по 
време на нашето 
там, така да се каже, беше над 
минат, народът искаше да бъ
дем по-близкм, да стъпи в кон
такт с нас.

Тук пристигнахмеПо молба на журналистите 
за югоспрезидентът Тито даде 

лавската общественост изявле
ние за резултатите от посеще- 

Чехослсвакия и Герман 
демократична, република.

Отделно внимание пленумът 
посвети по отношение публич 
костта в работата и осведомя 
ваието на гражданина. Изтък 

се, че разпространението 
на печата 
Босилеградско на'й-много се че 
те в. „Братство“, следват ,,По
литика", „Борба". „Комунист”, 
„Задруга" и др. На всеки 3 гра 
ждапии в комуната се пада по 
1 вестник.

В това отношение занапред 
ще трябва да се предприемат 
спешни мерки, защото има се 
ла в комуната където не сти
га нито един егземпляр от еже 
дневниците или седмичните ве 

списания. Наистина

В присъствието на прелеела 
телите на местните организа 
ции, ръководителите ма обще 
ствено-политическите организ
ации и други обществено-поли 
течески дейци от комуната те 
зи дни в Босилеград се състоя 
разширен пленум иа Общин
ския отбор на Социалистиче-

нието в 
ската
В ■изявлението между другото се

пребиваване

казва:
.. ,В Чехословакия ние почув 

Ргвувахме вече традиционните 
приятелски чувства и симпатии, 
които чехословашкия народ хра 

към Югославия и — разби
ра се — аз това не мога да опи 
ша — цялата топлина, с която 
чехословашкия 
кържи. Имахме възможност да 
видим, още някои места освен 
Прага. Бяхме в Словакия, къде 
то народа ки прие също вели
чествено, бяхме г Пълзек. посе 
тихме един от ней-големите за
води — Заводи Ленин— и навея 
къде, където бяхме, почувству
вахме същата топлина. Особе
но ме възбуда това че посетих 
мястото, където някога 1 аОотех 
— Ченково. Тук намерих и ня
когашните зои другари; наисти
на те вече не работят, в пенсия 
са. но и на тях, и на мен ни бе 
ше мило, че пак се намерихме 
след толкова години.

В Чехословакия ние водихме 
разговори по всички проблеми 
както по нашите взаимни проб

на Ве недостатъчно.
Известно е вече. че та л посе 

■пихме големите творби на мина 
лото, барока, художеството Век 
чко това дълбоко ни импресио- 
нира. А най-много ни възхити 
когато видяхме, че в ГДР ръко
водството се грижи отново да 
възстанови града какъвто е бил 
бил някога. Вие всички знаете, 
че този германски град, град на 
барока, беше напълно разру
шен. Това са наистина големи 
ценности на историята. И те са ус 
-пели по-голямата част да възоб 
новят. Посетихме и фабриката 
з Буна. бяхме на митинг в Ха
ле. В Хале ни посрещна огром
на маса народ, а там, където бе 
ше митингът 
площад — стояха човек до чо- 
Еек.

ни
. ския съюз.

Пленумът обсъди организа
ционно-кадровите въпроси и и 

политическата
народ ни об-

деологическо 
дейност на организациите на 
Социалистическия съюз в Бо- 
силеградско. Доклад по орга 11 
зационо-калровите въпроси из 
песе ЛЮБЕН АРСОВ, секретар 
на ОО на ССРН.

Недостатъчното познаване Иа 
проблемите в някои организа
ции и методите на работата са 
създавали известни затрудне
ния в дейността на Социалисти 
ческия съюз. Но и покрай то 
ва Социалистическият съюз е 
бил и си остава най-широката 
политическа трибуна за разре 
шаването на въпросите. Пред 
стои обаче и по-нататък да се 
засилва дейността на секциите 
при Социалистическия съюз, 
която напоследък отслабна.

Някои идеологическо-полнти 
чески въпроси не се решават 
навреме. Стоян Станков из
тъкна, че след Осмия конгрес 
на СЮК много набелязани за

стници и 
има много транзистори, но все 
пак осведомяването не е задо
воляващо.

И културно-просветната дей 
ност е-в упадък. В Босилеград 
ско съществува само едно чи 
талище. което не разполага с 
достатъчно книга. Районните 
библиотеки не работят.

Налага се ла се предприемат 
мерки и за раздвижване на кул 
турната дейност на село, като 
се подпомогне работата на чи 
талищата, 'културно-просветни 
те дружества и пр.

Накрая пленумът ггрие зак
лючения за работата на орга

на Социалистичес- 
съюз в предстоящия пери 

В. Вел.

на «дан голям
Президентът Тито

Вие сте чули ч речите, които 
там държахме. Народът яд ГДР 
еднакво е загрижел, както и дру 
гите миролюбиви народи, за дне 
шното положение в света и охот 
но приема представители 
страните, които стоят на пози
ции за запазване на мира, на 
борба против всички повтаряния 
на всичко, което нанесе големи 
нещастия на много народи, вклю 
чително и на германския аарод.

Другарите в ГДР също напра 
виха размяна иа мнения по вън 
шно-пс митическите схношегМя 
и за нашите взеимни отноше
ния. Трябва да кажа. че имй 
голямо пространство за пазви- 
тие на нашето икономическо ра 
звитие, че нашите иксномччес 
ки отношения могат още повече 
да се разширят. Нас ни нзнена 
да колко тази страна е успяла 
да въстанови след войната своя 
та индустрия, да увеличи инду- 
гГгоиалгчсто 
Днес пч о мити леността на ГДР е 
гто-голяма, отколкото беш? в ця 
ла Германия плети войната.

Ние стигнахме до обши въз- 
гледи по воички главни въпро 
си а особено що се отнася до на

пят е двустранни отношения, в 
смисъл, че трябва по-бъ^зо да 
вървим, напред, защото имаме, . 
възможности за кооперация и 
специализация. С една дума. на 
шите две страни имат мно:о еъз 
можностм да се допълват в сво 
ето развитие. 1

Накрая мога да кажа, че по
сещението в Чехословакия и

леми, така и по различни зънш 
ни проблеми, и ние 
до общи мнения по всички въп 

наглите вътрешчи

на'
стигнахме

проси
Ръггшиополг-гтиччските» 
се, че нашето сътрудничество, 
което доста се разви, има още 
много пространсгво още г овече 
и по-штироко да се развие.

В Германската демократ ична 
Република, мога да кажа. бях 
ме приети така, че това ттзпена 
да всички ни, приятно ни из
ненада. Беше над всички очгк

Оказа низациите 
кия 
ОА.дачи си остават неразрешени.ГДР, според преценка на всич

ки ни, е от огромно значение. И 
не само за нашите две страни, 
но и за укрепване на междуна
родните оили на г/Ира, за засил 
ване «а воички прогресивни хо 
ра в борбата против нови воен
ни провокации и катастр л; а.

Накрая мега да добавя, че на 
шата радост-.-^ от тези срещи бе 

от : олямата

ШЩ&

ПРИБЪРЗАНИ
РЕШЕНИЯ

Еания.
Народът на Германската дзмо 

кратична република ни прие с 
цялата си сърдечност, с искрени 
симпатии, и тези симпатии и сър 
дечност почувствувахме на вся 
ка крачка. Огромна маса, бяха 
и по тридесет километра г.ълги 
кордоните, дока то дойдох г е до 
резиденцията, в която пребива 
вахме.

Това се повтаряше навсякъде, 
където по-късно бяхме, особено

ка газамъглена 
строфа, която сполетя нашата 
страна с нещастието в Ка кан. 
И ме Наистина лрихме дълбоки 
съболезнования и Ь ЧССР и в

аЗ
Едно решение на Общинската скупщина в Босилеград 

трябва да бъде отменено. Именно на последната сесия на ^об
щинската скупщина е взето ре ненне за увеличение на запла 
гите на просветните работници и на служещите в Скупщината 
с 22%, относно 12%. По такъв начин разполагаемите бюдже 
тшг средства са надминати с 11.435.217 динара. Този пример 
ясно говори, че нещо трябва да. се мени в метода на работа
та на нашите общински скупщиип.

Решението няма свой фундамент, няма обосновенпе, не 
компетентните съвети на Общннска

ШЗСГЧЗВОДГГвзся

ГДР. Това ни бе изразено много 
пъти, а особено ръководителите 
на тези страни изразяваха ст.бо 
лезновамил за жертвата, кеяте
ми сполетя.

,т»Ш1ПШШШ1Ш1ПШ1Ж1ШШ1ШШПЯШВ пй1*Ш11нш«№Щ*»»н1!аоиак1йийД1«виш*ш8в» е минало през ръцете на 
та скупщина. То с подготвено на бъРза ръка от професпонал 
нИте служби и представено па отборннците за гласуване. В 

Съветът по стопанството и финансите е пренебрегнат.
Впрочем такава е съдбата и иа друга решения. Разли

ча едните имат крупни последици, каквото
06-

случая

ката е само там
е п приведеният пример. Основното е, че решенията на 
щписката скупщина песе съпровождат от съответни анализи 

обосиовепия. Отборннците твърле рядко по
могат

п проучвания Н
лучават така подготвени материали и разбира се, пс 
да разискват по предложените решения. Често пъти п самите 

комисии на Общинската скупщина заседават пред 
самата сесия па Общинската скупщина.
съвети и

Обратният път па едно решение-приемането до негово 
то изпълнение — често пъти се отклонява п задънена улица. 
Достатъчно с ла погледнем колко решения на бившите на
родни отбори п сегашните общински скупщина в Босилеград 
и Димитровград са останали неизпълнени, за ла видим че 
съдбата па решенията не се следи от началото да заключи
телната фаза.

I
Не по-малък недостиг е песледенето на въздействието 

па отделните решения, за, Да се види да лп с положително 
или отрицателно. Не можем да говорим за публичност в ра
ботата на скупщиннте, ако сведем тяхното публикуване само 
в служебните вестници на околията и републиката, които 
получават само Общинската скупщина, някои учреждения и 
ггредприятия. Трябва да сс изтъкне положителното начина
ние на Общинската скупщина в Босилеград в това отноше
ние. Решението за пазенето на полята и за полските щети 
например е доставено с писмено обоснованпе на всички ме
стни канцеларии па територията па общината- Но това са

спс-засега самотии тримери. Необходимо с организиране иа 
циалпа служба при Общинската скупщина която ще се за
нимава само с тези въпроси. В топа направление в Босиле-
[рад са пече предприети определени мерки.

Казаното дотук убедително говори, чс с нужно доиз
граждане иаскупцршеката система и промяна в методологи
ята на тяхната работа. Д. Йотов

очикеаг свидетелстватаУиеСм&та година, зааъттиии. .Учениците с нетърпение
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.БРАТСТВО-

Обзор върху отчетно-изборните конференции на СКС

Почине МШ БЪРНИЧРАСТЕ ПРЕСТИЖЪТ И АВТОРИ
ТЕТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ — Препален борец и неуморен строител на социализма

А11 алчз! 1 рай к 11 отчет по-избор 
пито конференции в първични 
че организации на СКС, Об
щинският комитет на СКС 
констатира на 
заседание, 
слабости те били

Такива са случаите в Камена 
на, Желюша, Смиловцп, Гор
на IIсвля. Комунистите прио 
еповпото училище в Каменина 
са се разделили иа две групи, 
което влияе и върху работа
та па цялата организация. Сла 
бата работа на първичната ор 
гапизащт в Смиловцп се дъл 
жн главно па несъгласията мс 
жду комунистите ог основно
то училище и земеделската ко 
операция. Идеологическата ра 
бота -в първичните оргапиза- 
1шн на село е иезадоволяпаща. 
В програмите за Съдещата дей 
мост на организациите също 
нс е обърнато нужното вни
мание на .идеологическото пздн 
гане иа леновете на СК. В п.ро 
грамнтс доминират „техппчес 
ки въпроси” като комунални 
проблеми, чествувапмп па Дъ1> 
жавнй празници п ти.

В дейността па териториал
ните организации също се за 
белята I известни слабости. Ма 
кар че са обсъждани ранооб- 
разни въпроси, изостава кон
кретната работа в дадена об
становка. В отчетите на три
те териториални организации 
в града се забелязва песистем 
пата работа около приемането 
н подготовката на нови члено 
ве ма СК. Във втора територи 
ална организация през отчет 
ннят период не е приет ипто 
един нов член. Изтъква се съ 
що така. че и идеологическо
то издигане на членовете не е 
на нужното равнище.

Отчетно-изборните конферен 
цип в цеховите организаци се 
отличават с голямото присъс
твие на работници нечленове 
на СК, което показва, че орга 
низаниите се ползват с голям 
престиж сред колективите. О 
соб. но трябвал да се изтъкне 
голямото участие в разисквани 
ята. В 8 организации на СК 
са разисквали над 50 членове 
и неч генове иа СК. Всички ра

зисквашш бяха насочени глав 
но към жизнените 
па колективите 
отрицателните явления и сла
бости в дейността на органи 

па самоуправлението, 
сиидикалнягс ортнизации -и

Вън вторник, на 15 юни на този повод до ЦК на Съ-юза 
клиниката на Медицинския фа иа комунистите 
култет в Сараево след тежко Херцеговина 
боледуване почина председате
лят иа - Изпълнителния съвет ,

проблеми иа Босна ии изтъкнаха телеграма със 
следното съдържание:

„Смъртта иа другаря Хасан 
па Босна и Херцеговина Ха- Бъркич, неуморимия борец и ре 
сан БъРкич, член па СЮК от волюционер е голяма загуба за 
1935 година, едгш от най-изве- всички нас конто го познавах, 
стаите организатори па рево- ме като храбър съратник във 
волючиоината борба, носител за войната и бележит радетел в 
„Партизанската саомепица", Ор изграждането и социалистичес 
деи народен герой и други ви- кото развитие на страната. 
сок и отличия. Тон беше и член 
па Покрайтшския комитет на Изпълнителния съвет иа Босна 
КШО за Босна и Херцеговина, и Херцеговина се простиха под 
неуморен строител иа социализ председателът гг ■ ИС Радован 
ма, , член на ЦК на СЮК ц Стиячич, а в името на ЦК иа 
Изпълнителния комитет иа ЦК СЮК’— Велко Зекович. 
и СК в Босна и Херцеговина, 
висок държавен и политически Бъркич прнсъствува и съюзна

последното си 
че въпреки някои 

проведени у 
спешно и чс тяхната ползотвор 
на работа представлява добър 
старт за постигаме па още по
добри резултати в предстоя
щия период. За разлика от ми 
палата година, па тазгодишни 
те отчетно-изборни конферен
ции прпсъствуваха и много 
граждани, мечленуващн в СК, 
което показва, 
на организациите 
повече расте. Това показва съ 
що така, це е направена още 
една крачка в задълбачаване 
публичността на работата иа 
организациите • н че в дневните 
редове на конференциите и дей 
иостта па комунистите са за 
легнали жизнено важни проб
леми. На тазгодишните отчет
но-изборни конференции пос
ледователно бе приложен иде 
мокрапгческнят принцип па пз 
бнране на ръководствата, как 
то и принципа на ротацията. 
Повече о!г половината секре
тари на Първичните организа 
цип мнозинството членове съ
що са новоизбрани.

те па

тп.
Отчепю-избориитс конферен 

цип в първичните организаци 
и на соло, териториалните и 
цеховите организации посвети 
ха голямо внимание па работа 
та па младежките организаци 
пте па СК. Общо заключение 
с, че тазгодишните отчетпо-и.т 
борим, конференции са имали 
делово-договорен характер п 
че в предстоящия период мо
гат да се очакват още но-гол 
сми успехи в работата па пър 
вичиитс оргаппзаини.

От починалия председател на

че влиянието 
па СК всс

На погребението на Хасан

делегация начело с председате 
Президентът Тито отправи по ля? на СИВ Петър Стамболич.
леен.

Д. Йотов

НИШ

Затруднения в кооперирането 

в животновъдството
В деловото сдружеиие за жи

вотновъдство в Ниш 
че някои земеделски кооперации 
след новите мерки в кредитна 
га политика се намериха в за
труднено положение. Някои ко 
операции в стремежа см да пока 
жат своето финансово положе
ние за положително не са еключ 
Еали в балансите и сумите, кои 
то на тях дължат следствие ко 
оперативните отношения с част 
ните производители,. а и счете- 
во-дотвата им ле са уредим. Се 
га котато вече е установено, че 
някои кооперанти не са спазва 
ли договора и съществуващите 
искове се явяват нови задълже 
ния. И покрай това, че не става 
дума за големи суми на много 
кооперации не получават креди

ти. ките кооперации не получат кре 
дига за производство на доби
тък в кооперация, частните про 
изводители сигурно няма 
сключват никакви договори, за 
щото те правят това зарад аван 
сите за производствените си раз 
ходи. С. Хофмап

твърдят, Може би, казват в де.;' кото 
сдружение на животновъдите, 
в Ниш трябва да се даде въз
можност на земеделските коопе 
рации да набавят необходимите 
средства в срок, който им от
говаря, или пък за обема на го 
зи фонд да не се смятат за кре 
дитно неспособни. Земеделската 
кооперация в Бабушница напри 
мер има най-развиги коопера
тивни връзки с частните гщоиа 
водители — животновъди. Пре? 
тази година тя има договорено 
производство на 700 бройки е- 
дър добитък. Обаче има да взе 
ма още 4 милиона динара и по
ради това не може да получи 
кердити за финансиране па 
производството. Ако земеделс-

В първичните организации 
на село доминират въпроси от 
работата на земеделските коо 
перации, снабдяването на гра 
жданството, работата на кому 
пистите в органите «а управ- 
леннето, в обществено-полити
ческите организации и ти. Ма 
кар че се констатира забеле
жителен напредък в работата 
на комунистите на село, от
делни организации не са наме 
рили истинското си място. Та 
кива организации вместо да 
се занимават със съществени 
Въпроси, са се занимавали по 
вече с междусобните отноше
ния между отделни членове.

Л?

Разкрит атента
торът на Кларич

Усташкият емигрант, злоде
ят Станко Кардун призна, че 
е извършил атентат 
славския консул 
Андрия Кларич.

над юго- 
в Мерсбург

ПО СЛУЧАЙ 83 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ В НИШ
Ас Неиозпашч страници ош биографията му

В срещите и разговорите с 
представители на‘ нашита про
летариат Димитров озгьквал 
значението е1 а този връзки и о- 
казаната интернационална по
мощ на нишките работница къг| 
българкекгте емигрант Партии 
ната организация в ЗТиш но то
ва време показала голяма актив 
ност и била известна в сгряна
та. Така на изборите ст 24 
томври 1920 комунистите 
лили изборите. Павле Стой ко

ка имало директиви за сътруд
ничеството с българските еми 
гранти и лично с Георги Димит
ров. Това твърдение на дрчгар- 
ката Ангелович може да е» взе 
ме като точно, зошото Драгиша 
Никетич, който работил на ка-

редствено ръководство на Пар
тията. Затова е съвсем разбирае 
мо. защо 
Димитров остана скрита за поли 
цията и ош!Тите на Цанков да 
осуети пътуването на Димитров 
през Ниш и да разбие работата 
на емигрантите.

галната борба против капиталис 
тическия режим в страната.

Още преди започване на Сеп
темврийското въстание нишки
те комунисти са имали свои 
връеки с Виена. Тези връзка 
подържали чрез работничката 
Станка Ангелович. която сега 
живее в Ниш (на 81-годишна 
възраст). През 1922 година тя 
имала 39 години и работила в 
местната поща. Тъй като тряб
вало да поеме работата на кана 
ла тя променила работното си 
място по искане иа Партията. 
Напуснала пощата и отворила 
самостоятелна плетачна работил 
ница. Във Виена тя пътувала 
много път,и и успешно пренася 
ла пощата до партийната орга
низация в Ниш. По нейно мне
ние тя е донесла и първите ди 
рективи за приемане на бт лгар 
ските политютески емигранти и 
лично «а Георги Димитров

— Последния път, когато пъ 
тувах до Виена — спомня си 
другарката Станка Ангелович 
— партийната организация от 
Ниш чрез Драгиша Никетич1 
мг-г даде едно важно пмемо. Ко
гато пристигнах там чрез моята 
приятелка Сетда обадих чч дру
гарите от язката, че е лриетиг 
нала ,,господжата от Ниш ’. Дру 
гаря, който1 дойде при мече, ме 
помоли да остана малко повече, 
зашото трябва да понеса едно 
писмо за Ниш. Тогава останах 
три седмици, докато една вечер 
мчг предадоха писмото.

Това писмо, според изказване 
то на другарката Станка, било 
във форма на женска риза, на 
която със симптичио мастило 
бил изписан текста. Тя облекла 
...ризата” при преминаване н(а 
границата и така уедтешно доне 
ла поръчението в Ниш. Драги
ша Никетич и Свето кафеджия 
разчели писмото и в тези мате
риали, според другарката Стан

дейността на Георги

шала, подържал единствено връ 
зка с Георги Димитров в Ниш.

Георги Димитров прие опнал 
в Ниш на 27 септември. Първа
та нощ прекарал с Васил Кола 
ров и други емигранти в кафе
нето „Княжевац”. Но следващия 
ден с помощта на емигранта И- 
ван Крекманов той се настанил 
в нелегалната квартира на ули
ца „12 февруари.” №30, чиято 
соб ственичка

Богдан Николов
ок- 

спече 1 Драгиша Никетич е жена си 
Дапица Никетич, също така ак 
тивеп комунист е живял в Шу- 
матовачка № 13, където е скри - 
вал оръжие и нелегални еми
гранти. Някои мислят, че тук е 
живеял известно време и Ди
митров.

2 Сега живее в Белград.
3 На първата среща Никетич

предал •на Димитров своя пйсто 
лет и пари, които събрал от ра 
ботниците в Ниш. ___

Георги Димитров през 1923 бич станал пръв комунистичес 
хш председател иа общината. А 
освен него активни били и Йо- 
ван

След разгрома на Септеиврий 
ското въстание през 1923 годи
на водачите на въстанието Геор 
ги Димитров и Васил Коларов 
заедно с около 2.000 въстаници 
преминаха границата и намери 
ха прием в Югославия. О г то
зи момЬнт започна дейно сътруд 
ничество между българските ре 

и Независимата

Диммтриеш-гч, Драгомир 
Пеич, Славко Петрович, Милош 
Маркович, Жика Пецарски, Че 
да Милошевиич, Драгша К-лке- 

и др. А стотици работници 
били организирани в синидкал- 
ните организации и културни и 
спортни дружества, под непос-

Наталия Арсо-нг3 
оказала огромна услуга иа Пар 
тията за пазенето на Димиит- тич
ров.

В тази нелегална квартира, 
където Димитров прекарал де
сетина дни и която била умеловолюционери 

работническа партия на Югоола 
вия, която им оказа огромна по 

за преустройване на пар- 
създаван0 на

охранявана от неговите друга
ри, ставали много заседания и 
били взетм твърде важни реше 
пия за бъдещата революционна 
дейност в България. Тук стана 
ла първата връзка между Геор 
ги Димитров и Драгиша Нике
тич,3 който от името на Партия 
та предавал паричните помощи 
за българската емиграция. В та 
зи къща станала и срещата ме 
жду Димитров и Кацлерович, 
тогавашния секретар «а Незави 
сотмата работническата партия 
иа Югославия. Тук са написани 
първите обръщения до българ
ските работници и селяни след 
въстанието, вдчого изявления за 
печата, Червения кръст н други 
ерганизациг-г за помощ и подпо
магане на българоките ем игран 
ти. Преди да напусне нелегал
ната квартира в Ниш и V а мине 
за Виена Димитров е провел ед 
но важно партийно съвещание, 
на което поисъствувсиш ^аврил 
Генов. Замфир Попов и други 
дейпгл на българската комунис
тическа партия.

мощ
тайните редове, 
международните партийни кана 
ли през Югославия, които служе 
ха за връзка между партията в 
България .и Задграничното бю
ро във Виена.

На път за Виена водачите иа 
въстанието Георги Диммчюв и 
Васил Коларов 
десетина дни в Ниш. Прщ; това 
врем!е те успяха да се свържат 
с югославските . комуни <■ ги, да 
мииат в нелегалност и да съз- 
дадат най-оеновните условия за 
работа на партията както в стра 
ната, така и ме» ду емигрантите

се задържаха

— комунисти.
Тази дейност на Георпи Дими 

Ниш най-много се дължи 
нишката пар- 

лпчната

тров в 
на единството на

организация итайна
отговорност на комунистите

имаха опит с Неле
Къщата, коятов

Ниш, които
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На дневен ред: РЪКОВОДНИТЕ 

КАДРИ В СТОПАНСТВОТО
Общинско събрание на (ораните в Димитровград

Републиканско признание за постигнатите успехиБосилеград и Ди Комисията 'Данните, че в 
митгроштззд ловенето ръководим 

стопанството заемат
при Общинската 

скупщина в Босилеград 
начаваке и Уволняване 
водители в стопанските 
вацгаи съвместно с по 
представители 
оргаикзации вече завърши 
ята работа. На 15 
на комисията ще бъде предста
вено на разискване 
Тините на стопанските 
Дни. Очаква

приятията и кооперациите. Сла 
бо подготвените анализи за съсза наз 

на ръко 
органи- 

грима 
от стопанските

постове в 
неквалифицирани'! кадри не са 
нови. Изострените условия за 
стопанисване през последните 
години и трудноенгге, кои го въз 
ниасват в /трудовите организа-

тоянието в предприятията, гцро 
изволното нормиране, а особено 
слабото
ефект и изчисленията на аара- 
богката, лошите правилиици и 
разни друго решения, не са из 
ключителна вина на директори 
те, но на липсата на съот ветни 
професионални кадри. В днеш 
ните

През настоящата година ще 5ъдат залесени 
още 100 хектараследене на трудовия

сво
Т. М. мнението Миналата неделя в Димитровград па т я^ужественото го

дишно събрание па гораните, ВЛАДА ДИМИ ГРИЕВИЧ, член 
на Републиканския отбор на движението на младите горани 
в СР Сърбия връчи похвална грамота и сребърна знанка па 
МИЛЧО ЦЕНКО В, председател на Общинския отбор на гора
ните в Димитровград и на ученичката Любица Асенова. Освен 
представителите на местните отбори и бригади на младите го- 
рани па тържеството присъствуваха и ГЕОРГИ АЛЕКСОВ, чл
ен, па ЦК на СКС и секреар на Общинския комитет на СКС 
УКИВКО УГРЕНОВИЧ, председател •на Околийския, отбор на 
движението иа младите горани, представители на армията и 
обществено-политическите организации.

Присъдените значки и прхва 
лки грамоти са признание от 
най-Еикзшии републикански ор
ган в движението на млад 1те 
горани за постигнатите успехи, 
през изтеклата година когато 
гораните от ' Ди митровг; :и дслсо 
залесиха 90 хектара ерозивни 
Терени край Лукаюиппка река, 
в околността на село Поганово 
и долината на река Ерма. Голя
ма част от младите акациеви и 
борови фиданки младите гОра- 
ни от Димитровградско разсади 
ха от собствените разсадници, а 
към 100.000 фиданки набавиха 
от горското стопанство в Пирот.

По този случай и Общински
ят отбор на движението на мла 
'Дите горани в Димитровград 
награди с един транзистор мре 
гния отбор на тораните в Дол
на Невля — за постигна № резу 
лтати в залесяването и събира
нето на семена. Е течение на го 
дината пионерите от обйщната 
са залесили към 30 хектара го
лини.

Наградите насърчиха младите 
горани да обещаят, че през на
стоящата година ще вложат о- 
ще по-големи усилия за изпъл 
нение на запланираните задачи 
по залесяването. Така в тече
ние на годината ще бъдаг зале
сени нови 100 хектара години, с 
което ще се получат нови, още 
по ласкави признания. В проле 
тните акции по залесяване гора 
ните залесиха 49 хектара голи
ни. Младите герани от Долна 
Невля събрали към 100 кг ака
циево семе. Понеже учебната го 
дина завърши бригадата на мла 
дите гор'ани при гимназия ■ ,,Йо 
сип Броз Тито” още - организи
ра две чети, които и през лято 
то да вършат залесяване на го 
лишите около Димитровград. В 
бригадата са зачислени само у- 
чешщи от града. Горското сто
панство ще заплаща всеки тру
доден по 600 динара. От тези ср 
едства ще бъдат обезпечени пре 
XI аната, алат м някои съсръже 
иия, а саден материал за акция

ции във връзката с това, все 
повече налагат да се вземат ра 
дикални мерки за подобряване 
квалификационната структура 
в стопанските организации.

В три предприятия в Босиле
град „Услуга”, „Слога” и „ГСкн- 
Стан” директорите са с основ
но образование. В земеделските 
кпооНер^щии, с изключени •=- на 
Босилеград, положението е 
щото. В Димитровград само три 
ма директори (спрред преценка 
на висшите форуми) имат усло 
вия да останат на сегашните си 
постове. В земеделските

пред колек
организа 

се колективите да 
приемат решенията на ксмиси 
ята за уволяване на неювалифи 
Цираните ръководни кадри, кои 
то да бъдат разместени

условия на стопанисване
едно предприятие не може да се 
замисли без икономист иле! пра 
впих. Обаче търговското пред
приятие „7-юли” в Димитров-на дру

...-е—— щсъ-

та ще обезпечат гораните от По 
ганово и Драговита.

С тази работа гораните в об
щината обезпечават значителни 
средства за финансиране на по
хватите на други организации. 
•Предполага се, че горското сто
панство трлбза за всеки 4 хек
тара залесени гсетняи да им за
плати по 210.000 динара.

Тържественото събрание 
гораните беше обърнато с лице 
и към изминатия път, а набеля
зани бяха и най-важните зада
чи занапред.

По повод на това тържество 
малките горанм-пионери от ос
новното училище „Моша Пия- 
де” в Димитровград изпътниха 
подбрана програма*, 
на живота и работата на млади 
те горани.

коопе
рации управителите, с ивключе 
ние на кооперацията в Камени
ца, са с основно образовахме.

„ГРАДНЯ" 

РАЗГРАЖДА?

на

По-рано, до като строител
ното предприятие „Град пя” 
протакаше работите по строе 
не на телевизионния усилва
тел, нашият вестник публи
кува дописката „Градпя бав 
но строи”. В предприятието 
се сърдеха и протестирах а, 
макар че м.рлцина в Дими
тровград им одобяваха това. 
Да се върнем почти цяла го 
дина назад повод са работи
те на това предприятие на 
строежа на Здравния дом, ко 
йто е насъщна потреба за ор 
ганизирапе на солидна здрав 
па служба е комуната.

посветена

М. Б.

Изглед от Босилеград

Подобрява се работата 

па граничния бюфет
1X1 работни места, с-ьотве тству- 
вагци на тяхната професионал
на подготовка.

Обаче само с уволяване то на 
директорите ние сме на половин 
път. Съдбата на предприятието 
не е само в ръцете на директо 
ра. Не по-малко важно, ако не 

по-важно, е засилването на 
професионалните служби в пред

град, например, 
кадри. Комерциалките служби 
в повечето стопански организа
ции са също професионално не 
подготвени.

Изход от това положение тря 
бва да се търсач в едно цялост
но разрешаване на кадровия 
въпрос в стопанските организа 
ции и земеделакаг кооперации.

Д. Й.

няма такива

След съвещанието по въпро 
сите на туризма в Димитров
град Туристическият съюз в 
общината отправи до туристи 
ческото предприятие писмо за 
лошата работа на бюфета и о& 
мешюто бюро на граничния 
преход край Димитровград. От 
страна на Общинската скуп
щина е наложено на „Пътник” 
в бюфета н обменното бюро до 
10 юни да се отстрянат недостат 
ъцнте в работата. В противен 
случай тя ще им отнеме разре 
шението за работа.

Представителят на „Пътник” 
приел условията и веднага за 
почнали работите по адатчфа 
не на помещения в митницата, 
където ще се поместват: об
менното бюро, бюфетът, продан 
ннца на сувенири с питиета на 
бутилки, чуждестранни цига
ри и друго.

и

На здравния дом са отпус
нати 21 милиона динара, при 
условие до 30 юни т. г. да за 
върши строем ите в партера 
на зданието (да споменем., че 
работите са започнали ■ ще 
преди 3 годили). Преди два 
месеца Здравният дом склю
чи договор с „Градил” стро 
епето да бъде окопчано до 30 
юни, тъй като и средствата 
са срочни. Считаше се, че 
времето е достатъчно дълго 
и в Здравния дом. оч екваха 
да се настанят в новите по
мещения.

Но изглежда „Град ся ’ си 
е имала някои свои планове. 
До преди няколко дни на зда 
нието работеха по двама-три 
м.а работници — иолкото да 
личи. че нещо се работи. Ръ
ководителите на Здравния 
дом няколко пъти се обясня
ваха с хората от пред сри;ти 
ето, искаха по.чоги, от скупщи 
пата, за да се започне серио 
зна работа, по работите не ',-о 
тръгнаха. Искането на хора
та от дома е оправдано, за- 
гиото срочно дадените средст 
ва се изземват след 30 юни, 
докогато важи срокът Това 
значи, ако партерната чаОТ 
па зданието те бъде завър
шена, средствата ще бъдат 
взети, и тогава следват пови 
искания, молби и интервен
ции за пови средства.

ЗВОНСКА БАНЯ

Повтарят се старите 

слабости
И през този сезон многоброй 

ните посетители на Звонска ба 
ня не ще имат щастието да 
прекарат част от годишната си 
почивка при по-добър комфорт 
от предишните години. От мно 
го то обещания на управата на 
„Църни връх" малко е осъще
ствено. В настоящия момент, 
почти половин месец от както 
започна сезонът 43 посетители 

•иа банята имат малко похвал
ни думи по отношение хигие
ната, снабдяването и храната.

От страна на управлението 
се очаква да бъдат предприе
ти мерки и срещу развилата 
се гъботворка. която сериозно 
угрозява банските гости.

М, А. М.

1 ШЯШШ !!ИР66

99Вместо с поправката и уре
да се привърши паждането

време гостите — и жени и мъ 
же — се банят в мъжкия ба- реб и други големи потребител 

ин центрове това предприятие 
има свои магазини иа копфек 
мия. В стремежа си да компле 
тира конфекцията в своите ма 
газнпи „Свобода” има различ 
и и делови връзки с отделни 
производители на лека конвек
ция. Тя има сътруднически 
връзки и с производителите

па трикотаж, така че нейните 
магазини са комплектно снаб
дени.

Колективът на „Свобода”се 
■реди между постоянните дало 
жители на Лесковашкня тек
стилен панаир н досега е по
лучил редица най-високи приз 
мания за качеството па копфек 

С. Хофмап

Подготовките -за тринадесе
тия международни текстилен 
панаир в Лесковен, който ще 
се проведе от 19 до 27 юни при
ключиха. Разпределено е и из 
ложбеното пространство, а та 
згодишмите щандове, с редица 
пови елементи, ще допринесат 
изложените произведения да 
дойдат До пълен израз.

Ще излагат 280 произволите 
ли от страната и 83 от чужби
на. За пръв път тази година 
на Лесковашктш текстилен па 
иаир що участвуват Съветски 
ят съюз и Индия покрай реди 
ца други страни, които учас
твуват всяка година.

Домашните и чуждестранни 
производители вече навестяват 
богат асортимент от текстилни 

конфекция и

сеин последователно, защото 
женският с в ремонт. Откри
тият басейн едва тези дни ако 
започне да работи, защото не 
беше хлориран и уреден.

Във вилите, които разпола- 
с повече от 200 легла още цпята сн.От началото на този месен 

работите вървят по-усплсно. 
Обаче, дали ще бъде завър
шен партерът е въпрос, кой 
то измъчва здравната смуж 
ба в Димитровград. Страху
ват се хората, и е право, да 
не се стигне дотам. „Градия’ 
да разгради Работата им. За
това се правят постъпки пр
ед б>аиката за продължаване 
срока за изразходване иа е 
дстпата. Сега и банката, тряб 
еа да се грижи, за това, как 
предприятието извършва сво 
ите задължения към, чпаести 
тора, как работи, за. дг има 
однование да продъ-^жаиа 
сроковете.

Но дали ,,Градня" и,е изгра
ди или VI,е р/ вгради до па е 
въпрос, пя който тъпеят от
говор всички п обш,ината. 
■Градня’’ все шл даде няка
къв отговор обаче работите 
досега

гат
няма достатъчно закачалки, о 
гледала, хигиенични и други о 
бекти, за да сс постигне елин 
среден комфорт. рщ&щшшмш

Все още не
е открита продавница па су- 

изгледи от този край, о,Йвеиири и 
липсват и условия за развле-

*

чение.
За гостите, които 

иа лекуване е обезпечена ле
карска визита един път дне
вно.

Щса дошли произведения, 
трикотаж. Освен това па папа 
ира те ще демонстрират и сво 
нтс постижения в областта на 
производството иа бои, химика 
лии, утензилии и други второ 
степенни средспза в текстилна 
та промишленост.

Покрай известните домашни 
производители на панаира щс 
излага и конфекция „СВОБО
ДА" от Димитровград.

Произведенията на ^Свобо
да” станаха популярни всред 
потребителите иаврел из стра 
ната. В Белград, Скопие, Заг-

Яр
Все пак, очаква се в Звонска 

ба1Ш до края па юпи много от 
тези слабости да бъЛДт отстра 
пени, защото приливът на по
сетители е все по-голям. В ба
нята се очакват още много го
сти от Ниш, Лесковаи, Пирот, 
Заечар, Власогинци и от окол 
ните места в страната.

М

са такива.
М. ТЗакпч

Лсскоидшкнпт [панаир
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Из трудовите колективи

В гумарсш цех «дефектни» 

домашни машини
♦

КОГАТО ХОРАТА СЕ
ЗАБРАВЯТ

Ч1гп да сс под м аз ват лагерите. 
По наше мнение, казва 

машини
Другата преса със зъбчата 

помпа 400 х 400 не може да 
произведе налягането, необходи 
мо за вулканизация. За да сс 
подобрят тези свойства па ма 
шините ще е необходимо да се 
вгради мотор с по-голяма си
ла. или пък да сс промени зъ 
бчатата помпа е хидравлична- 
Но поради формата на помпа 
та бяхме принудени да нзвъР 
шпм някои реконструкции на 
на хидравличната свързка", ка 

Величков. Сега 
пресата пресува добре дребни 
технически стоки.

С това ие са престанали гла 
воболпята па димитровградски

Учителският съвет па гимназията ,,Иван Караиванов" в 
Босилеград и тази година констатира, че учениците, които ид
ват от осмогодигиното училище р Г. Любата показват много слаб 
успех а сравнение с учениците от другите осмогодишпи учи
лища в Босилеградско. Даже и отлични ученици не само че не 
могат да изкарат I клас, но повтарят с по шест слаби бележки!

Причината за такова явление не е тайна за много хора от 
Босилеградско, (защото всички знаят, че отношенията в учи
телския колектив вече няколко години пе са в ред. И тези 
ногиения вече са надминали всички граници на човешки отгю- 
шения, макар че това става в един колектив, който е задължен 
да възпитава подрастващите поколения.

Този колектив не е отговорил на възложената обществе- 
на задача.. От г/чилището излизат ученици, кога о не са в със
тояние да продължат своето образование1. А това вече ие е 
престъпление само към децата, които изпадат по вина на дру
ги а едгго неравноправно положение към своите другари от 
аедиите училиищ, ио и към техниите родители, които желаят 
децата да им! напредват п училището.

Чудно е, так досега е гледано па отгшиленията в учител- 
ския колектив от страна па отговорните фактори‘ Четири съдеб
ни дела за обида, в които са вмъкпатии: управителят на учи
лището отборпика па селото и много други просветни работници
— всички отговоригг за обществената работа пс този край. А 
тези отношения са гледани пред съда. Учениците знаят за сези 
крамоли. А времето' Колко часове за отиване до съда (средгю
— по 4 просветни работници са присъствувилн па съдебните 
дела'), колко изгубени •часове за разискване по тези нездрави 
отношения?!

И при всичко това на актьорите в тази лоша комедия съв-'

В гумарскня цех в комбинат 
„Димитровград“ иещб нс е в 
ред — фабриката не е в състоя 
ние да произведе планираните 
140 тона едра техническа сто
ка. Защо? От разговор с ниже 
пер ДншггъР Величков се ви 
жда ясно едно — оборудова- 
ннето, което произвежда фаб
риката за гумарскп машини 
„Милан Премасуиан” в' Кача 
рево има много недъзи, а 9(1 
на сто от машнгштс-пропзвсдс 
ния на тази фабрика са зает-], 
пени в оборудованието па ком 
бинат „Димитровград”. Исти
на инженер Величков има де 
ста похвални думи за цианид

Велич
ще бъАатков тези 

добри ако главата иа тази ма- 
съедини с двигателмиша сс 

,мата ос.
Сигурно тези дефекти иа до" 

ма шиите машини са -накарали 
производителите па гумени тех 

в Димитров
ци женер Величков

от-
пнческп изделия
град, па и 
по-дълбоко да размислят за 

за тях повече отпричините 
всички други, дори и от сами 
те производители па тези ма- 

Защото димитровград
ските гумарскп работници ве 
че са стигнали До извода, че с 
необходимо производителят па 
тези машини първо добре да 
ги изпроба и да проконтроли
ра в своите хали. а едва тога 

предлага па пореби- 
гумарата да 

зарад дефекти

зна инженер

шшпг.
сь-

ва да ти 
теля. Защо сега
плаща „нех”, 
па машините от Качарево? За 
това съвсем е разбираемо зак 
люченуето на инженер Велич 
ков като казва: „На голямата 
преса дефектите са от такова

в съ сел! нищо се не е случило, не им липсва пито косъм от главата. 
Никой пе е получил даже и едно мърмепе от страна на орга
низациите, в които работи!

А сигурно е, че корените за неуспеха на децата от основ
ното училище в Горна Любата са в тези еснафски отшгшелия 
между просветните работгшци, които са забравили своите об
ществени задължения — задълженггята, ЗА КОИТО СА ПЛА
ТЕНИ. . ■ ------

че довеждатестество, 
мнение дали и производството 
им е овладяно добре". А как

„Димисега с такива макпши 
тровград” да произвежда едри 
технически стоки?

Не оправихме сметка какви 
са загубите, коиго ни нанесо 
ха тези съоръжения, ио сигур 
но са големи. Защото най-нап
ред не сме в състояние да осъ 
ществим (запланиралия физи
чески обем на производството 
иа всички видове гумени техни 
чески стоки, завърши своя об 
зор машинния инженер Дими 
тър Величков.

Някой трябва гич припомни това.
Б. Николов

Босилеград НоЬошо сисшемашизаи,ия 

на йублично разискЬане
В комбинат „Димитровград '

рите. мешачките и пресите за 
лабораторшг и гильотиш гран<з 
макар че и в нея е имало деф) 
кти. За другите машинни час
ти той има доста забележки 
а особено за голямата хидра
влична парна преса 1.300x1.000 
Тази преса е доставена предд; 
повече от една година и още 
не могат да я „накарат в деГ 
ствие". Идва.\и са и монтьори 
те и конструкторите от фабрн 
ката и никак не върви — или 
изпускат манжетните, или сг 
лоши килерите 
нер 'Величков. Тогава сами)? 
инженери' от фабриката извър 
шиха някои поправки и имаше 
изгледи пресата 'да започне да 
работи,
една помпа — „сърнето на ма 
шината”. Докато не се наба
ви нова помпа
се върши пресуваие на едри те 
хнически стоки.

те производители на гумени 
изделия. Току-що им достави 
ха от Качарево щрайк-машииа 
веднага след монтажа й възни 
киаха непредвидени затрудне 
пи>. „1-Гдкак не х.оу с да се 
включи веригата на зъбчатото 
колело
ната със зъбците. Веднага по
викали монтьори от фабрика 
та за машини. И монтьорът не 
можа да реши проблема. Пре
дложи да се изтъркат зъбци
те, „но не съм уверен, че това 
ще поправи работата на маши 
иите. Ако направим това, това 
га машината ще има сътресе
ния при действие, което сигур 
ио ще намали нейния век, ка 
зва нашия събеседник.

И при машините за „шпри
цоване” на " профилите не е 
всичко в ред. Фабриката „Ми 
лан премасуиан” не е разреши 
ла при тези машини по кой на

М. Б.
да още 1 икономист, един прав 
ник и един горски инженер. С 
пол увиеше образование са за
ети трима души, със средно 19 
и е ниеще образование — 33. 
Съкращаването на работните 
места ще се извърши всъщ
ност • при работните места с 
нисше образование.

Отговорните ръководители в 
Общинската скупщина изтък
ват, че това съкращаване ще 
може да се извърши безболез 
нено, защото повече от тези 
служещи изпълняват условията 
за пенсиониране. Счита се, че

Завчера бе представен на 
публично разискване правил
ник за разпределение на лич
ните доходи и новата система
тизация на работните места в 
Общинската скупщина — Бо
силеград. Според сегашната си 
стематизация на работните ме 
ста в Общинската скупщина 
има 73 заети служещи и тех- 

.нически персонал. Проектът 
на (новата систематизация 
предвижда съкращаване на 
около 10 работни места.

Сегашният профил на кадри
те в Общинската скупщина е 
твърде разнообразен. С виеше 
образование 
правници и инженери — в Об
щинската скупщшга работят 
петима души. Проектът на но
вата систематизация предвцж-

Пред богат малппобер 
в Звонцнне съвпадат се зве

От 15 хектара с малини на 
стопанството на кооперация 
„Ерма" в Звонни тази година 
ще бъАат набрани 30.000 кг ма 
ли ни.

Кооперацията вече е сключи 
ла договор „Виновоче" в Пи
рот за продажба на малините. 
Тази година е постигната за
доволяваща цена от 300 дина
ра за -един килограм, докато 
миналата година се изкупува
ха по 220—230 динара.

казва инже

но неотдавна пръсна
с приемането на новата систе-нкономисти,
матизация кадровият въпрос в 
Общинската скупщина ще бъ
де напълно разрешен.

не може да

А- Я.
и
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тане учуден, когато и след ия- ми за събитията по света, за ре
шенията на общината. А пис- 

среща само жени. По нивите, мо ли трябва да се напише, 
ливадите, със стадата, в един- молба ли, оплакване ли,' даска 
отвените хубаво обработени гра ла, ще то пише. Всички знаем, 
дини се срещат само ■ жени. че няма да ни откаже и при 
Между мъжете могат да се ви него отиваме и за съвети, и за 
Лят само белобралн старци. - помощ.

Нашите мъже и синове са Миленскиятуучитвл намерихме 
па работа по вътрешността на по-късно в Босилеград. Осведо 
страната — ни отговори една михме го за мнението на него- 
жена, която заварихме в гра вите съселяни, 
дината край пътя. И моите си 
нове работят в Белград. Снаха 
ме е пък в Германия. Там е

Селски учител — какво е то 
ва? Универсална личност, спе колко часа разходка из селото 
циалист за всичко: той е ле
кар, по неволя акушерка, спе 
циалист по комунални въпро 
си, по електрификация, агро
ном, социален работник... Пър 
вата Помоттт, първите съвети 
потичат от него. Това е лич
ност, която обединява всички 
професии. Той е и най-актив
ният обществено-политически 
работник, чрез него общински 
те политически ръководства 
провеждат всички свои акции.
Така е, учителят, покрай редов 
пата си и твърде отговорна у 
чителска дейност е и самоот
вержен общетвено политичес-

руднява и от отсъствието на 
повечето мъже в селото. По
чти всички са на работа в го 
лемите градове. Това е и при
чината, че местната общност, 
която е единна за Милевци и 
Груинци е поставена 
ганизаиионно, но конкретна ра

бота няма. За едно такова на 
чинание са нужни хора, а те 
са на сезонна работа. Но за се 
та, докато трае сезонната РИ" 
бота, така ще е. А по-късно ще 
се справим и с тези трудности 
— каза накрая даскал Борис.

Д. я.
само ор_

— Село като село, едни и-
мат добро мнение за мене, дру 
ги не — отвърна скромният у 
чител. Работа и задължения и-готвачка в някакъв голям хо

тел. ма много, стига човек да ис
ка да работи. На преден план 
поставям работата в училище 
то, а обществените задълже
ния са нещо друго. Но като 
секретар, на първичната орга
низация на СКС в Милевци и 
мам доста отговорни задачи. 
Работя и в подружнииата иа 
Социалистическия съюз. Сега 
сме пред задачата да електри
фицираме селото. Трафостан- 
иия построихме още миналата 
година. Електрически стълбо
ве също поставихме. Събрах
ме и над 200.000 динара пари. 
Но все още няма кой да ни да 
де проектосметна документа
ция, така че не знаем колко 
ще струва електрификацията 
на селото. Тази акция се зат-

— Къде можем да намерим 
учителя?

— Училището е там, отвъд 
реката, обаче днеска децата 
ие учат Разправят хората дас
кала имал някаква работа в 
съда, та заминал в Босиле
град.

На пътя към училището за
варихме стария дядо Глигор. 
И той ни осведоми, че даскала 
не е тука. Дядо Глигор също 
се изрази за учителя с ласка
ви думи:

— Даскал Борис е тука ве
че 12 години. Тук се ожени, 
взе си мома от нашето село. 
Той заедно с кмета (отборник) 
държи
електрификация, осведомява

ки труженик.
Не беше трудно да намерим 

най-добрия между учителите 
в Босилеградско. В Съвета за 
просвета и култура ни посочи 
ха Борис Стоилков, учител в 
село Милевци. В Общинския 
отбор на Социалистическия съ 
юз за него це говори само в 
превъзходна степен.

Поехме пътя към Милевци 
— село на 7 километра от Бо
силеград, в подножието на Ми 

планина. До селото во 
пътечки, които 

разклоняват и губят.
. .3-... -'.левска

дят стръмни 
често се 
Без пътеводител трудно се на
мира правия път. Посетителят 
на това планинско село ще ос

т .
' - ' П-Т.

събрания, бори се за
Село Мгглевци



5*РАТСТВО

Съвеши на агронома

Борба с картофения 

бръмбар
Затова, когато пръска карто

фите производителят трябва да 
употребява пръскачки с възмо 
жно по-малък отвор, защото по 
този начин се получава фина 
мъгла, която се задържа на над 
земната част на билката, а течно 
стта не се слива от нея в земя-

Картофеният бръмбар напа
да горната част на картофите. 
Затова против него трябва да 
се предприемат съответни мер
ки. Една от ефикасните мерки 
е механическото унищожаване 
на т-огзи паразит: събиране на го 
лемите бръмбари и отстранява
не на яйцата ог листата. Този 
начин на унищожаване трябва 
да се приложи на първо време, 
защото не бива да се забравя, 
че един женсиш бръмбар снася 
около 2.000 яйца, а от всяко яй
це след десет дни става ларва, 
която още толкова дни се хра
ни с листата на картофите. Ла 
рвите понякога са в състояние 
да изпасат цялата надземна ча
ст на растението. .Събраните 
бръмбари и техните яйца вед
нага трябва да се запалят.

Ако в картофището се забеле 
жм масово нападение, такава ме 
рка ще бъде недостатъчна и ма 
лко ефикасна. Затова трябва 
да се употребят химически сре 
дства: пръскане с разтвор от 
линдански препарат, оловен ар 
сеетик, замъгляване с аеросол и 
пр. Или такова място да се за
праши с препарата „ди-ди-ти”.

Има производители, които се 
оплакват, че по запрашените и 
пръсканите мест-. картофите и- 
мали миризма на тези препара
ти. Това е възможно само в слу 
чай, че се прилага химическо 
средство в голямо количество. 
Тогава освен в надземната част 
на картофите химикалиите про 
тикват и до картофите.

та.

Димитровград

Изкупени са 

22.000 агнета- * Д»ш
^ . Чрез изкупвателния пункт на 

сдружениеселскостопанското 
„Сгочар” в Димитровград до на
чалото на май-тази година на- :Л ^

Я
домашния и чуждестранен па
зар са доставени 22.000 атнета, 
при план от 12.500 броя. Планът 
значи е преизпълнен — тази го 
дина са изнесени 7.000 брой аг
нета повече от миналата година. 
Само земеделската кооперация 
„Сточар” в Каменица е изкупи 
ла 8.000 агнета.

От изкупените през тази тоди- 
на агнета само на италианския 
пазар са изнесени 9.000 броя, а 
останалите са продадени на по 
големите потребителни центрове 
в страната: Сплит, Белград и 
други.

Преизпълнението на плана по 
изкупуване на агнетата може 
да доведе и до погрешния извод, 
че е намален броя на новоподра 
стватците стада. Това не е точ

Дневен ред на димитровградското селско сиюнансшво

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ 

НАЛАГАТ ИНТЕГРАЦИЯ 

В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
■ Нездравите отношения в ня
кои кооперации У обедняването 
ще се ликвидират, а те в мамен 
та нанасят вреда на еелскостопа 
нското производство. Така, про 
сто не може да се схване — Ди 
митровград, конто минава 
животновъден коай — няма мля 
ко. А всичко това е резултат от 
разединеността неорганизирано 
стта на кооперациите. С обедин 
яването на земеделските коопе 
рации ще се създадат от до
бри
не на девизните средства, които 
се осъществяват от изкупуване 
то на селскостопански произве
дения.

От всичко произлиза, че ико 
номическите интереси в общи
ната налагат по-скоро да се из 
върши интеграция на земеделс
ките кооперации-, в Димитров
градско.

Този път се обърнахме към 
Димитър Манов, един от при
вържениците за обединяването 
на кооперациите в Димитровгра 
дско, бивш завеждащ стопански 
отдел при Общинската скутпци 
на чрез пашата рубрика „дне
вен ред на 
селско стопанство” да запознае 
читателите с досегашните пох
вати в областта на интеграция
та в селското стопанство, за пре 

възникват

селското стопанство тъкмо в о- 
бразуванието на една здрава о- 
рганизацня, способна да раздел 
жи потенциалните възможности 
в -нашия край. Само този кът о- 
(Зществено-политгческите сили 
ще трябва да бъдат по ахгиенк 
в осведомяването на кооператив 
ните съвета, нодружницпте на 
Социалистическия съюз ,1 съб
ранията на избирателите за век 
чии икономиче жи и други пре 
димства от създаването на един 
комбинат, т. е. следва те прави 
лно да преценят и критиките и 
забележките на частните сел
скостопански производители за 
работата на кооперациите.

По мое мнение кожара „Зрат 
ство”, доколкото се създаде зе 
г..\зделсжо-индустриален 
нат, ще има достатъчно сурови 
ни. А естествените условия в 
нашата община са добри за жи 
вотновъдството. специално за о- 
вчарство и то перспективно ще 
се превърне в основен пооизвод 
ствен отрасъл.

Затова е необходимо да сз ус 
кери процесът на интеграцията.

Само в нова и здрава ор. анчза 
ция ще е възможно да се из
върши специализация на лроиз 
водството и да се прилага не
висока агротехника.

Досегашните стопански орга
низации не бяха в състояние да 
организират по-сериозно произ
водството, защогс нямахи сили 
и са раздребпени. Ако се създа 
де единен комбинат той ;це е в 
състояние да доведе повече спе 
циалисти, които да разработят 
технологическия процес па пре 
изводството на научни основи. 
Само в такива условия що може 
да става дума за по-добро орга 
низиране на стопанствата и пр. 
да се рзширява полето за по-гя 
сяю сътрудничество и с частни
те производители 
съставна част па 
база.

но.
Димитровград ската 

тази година е правила най-мал
ко задръжки и затова нейните 
услуги са ползвали и някои Съ
седни комуни. Само от терито
рията на Пиротска комуна през 
димитровградската кланица са 
минали 7.000 агнета, от Бабуш- 
шшхка 2.500, а от Бела палат ска 
и Кяяжевац 1.000 броя агнета.

За изкупените агнета коопера
циите са получили над 92 мили
она динара, като при това „Сто 
чар” е имал провизия от 1 вме- 
то 3 на сто, както до сега.

За разлика от миналата, през 
настоящата година в по-голям| 
обем се колят телета и ю:щи, о 
собено в Пиротска и Бабушниш 
ка комуни. Досега димитровгра 
дската кланица е заклала пове 
че 350 броя, а до края на годи
ната ще бъдат заклани още 1000 
телета и юнци.

кланица
В кооперация »Ерма«

Два пъти по—голям 

сеподобив от лапп
задимитровградското

В кооперация „Ерма" в Звон
по-го-коитопятствията, 

при реализирането на тази за
мисъл и причините, киито оп
равдават повдигането на този 
важен въпрос.

— Отдавна започнаха разис-

ци очакват два пъти 
лям сенодобив от лапи. Тази
пролет за пръв път и естестве 
ните ливади са наторявани с 
минерални 
т1 гте
1,500 — 2.000 кг сено от хек
тар тази година ще се получат 
по 4.000 килограма!

И между частните произво
дители вече се проявава инте
рес към тази нова мерка на 
кооперацията, която вече дава 
завидни резултати.

условия за ползва--

торове и резулта- 
са налице. Вместо покванията ва- създаване на един

ствена селскостопанска органи
зация в общината. Че досега та 
зй замисъл не е реализирана 
причините не са от икономиче 
ско естество, но съвсем други — 
има неразбиране- по въпроса за 
обединяването га кооперациите, 
неразбиране на интеграционния 
процес, а и егоистични прояви 
у някои хора, които своецреме- 
нно имаха дума по селскостопан 
ските въпроси. За тях напри
мер от голямо значение е, че 
при обединяването на коопера
циите счетоводсз вените докумен 
ти ще трябва да се носят в Ди 
митровград — изнасят чисто те 
хнически причг ни. които раз
водниха акцияга.

Следва да се изтъкне, че об
ществено-политическите факто 
ри в общината ло това време на 
правиха някои пропуски. Те до 
пуснаха кооперативните съвети 
сами да обсъждат икономичес
ката изгода от обединяването. 
И над тях надделяха някои ли
чни моменти и интереси па слу 
жецщте по ко 'лерациите.
Тук трябваше обаче доста време 
за да се докаже, че уедряване
то на кооперациите и създавало 
то на един земеделско-промиш
лен комбинат е пемкнуемо в се
гашните условия на стопанско 
развитите в стоаната. Затова и 
метено и постановлението на 
Обществения план за създа
ние на единна селскостопанска 
организация в комуната и идор 
ио-политическиге процеса про
излезли от тях трябва да се по 
здравят и подкрепят ако ис
каме да реализираме поли- 
токата на перспективното раз- 

. гг.тие на селскостопанското про
изводство. а специално живо
тновъдството. Това трябва да 
стане час по-сжорк>, защото коо
перациите в последно време ста 
лшграт и във финансово и про 
изводствеио отношение, капо 
и т> отношение на кадрите (с 
изключение на , .Нишава”). От 
всичко това стопанството в общи 
' вта и личното и обществено 
потребление имат големи загуби 
А вътрешните резерви, към ко 
кто ни насочват новите стоп ай 
ски мерки, следва да търсим в

ко.гби,-

М'. А. М. Б.

БОРБАТА СРЕЩУ ГЪБОТВСИРКАТА

АВИ03ШШАНЕТ0 БЕШЕ УСПЕШНО
На територията па Димитро» 

градска комуна завършиха у- 
силията около оргапизаране на 
акцияг а по авиозамъглявние на 
горите, нападнати от гъботпор 
ката. От 1 до 8 юни всеки ден 
пад димитровградските гори 
от импровизираното летище не 
далеч от Пирот се издигаше са 
молет и се устремяваше Към 
нападнатите гори. които заснп 
ваше с ефикасни химически 
средства. В течение на този пе 
риод са запрашени към 2.400 
хектара гори. По мнение па 
специалистите по селското сто
панство при Общинската скуп 
щипа в Димитровград целта е 
постигната 
от гъсениците са унищожени 
и не съществува опасност от 
унищожение па горите. Затова 
и вложените 3.000 динара за

гамите при Общинската скуп
щина са принудени сами да 
предприемат мерки за унищо
жаването на гъботворката и 
по частните овощни градини. 
„Нишава" например пе е отго
ворила па исканията па желю 
шапц да им обезпечи пръска
чки за овощните градини. Излн 
за, че едно време кооперации

те „гонеха" стопаните да при
лагат агротехнически мерки — 
сега пък стопаните „гонят“ ко
операцията да прилага 
техника...

До каква степен само са

агро-

стигиали схващанията на хо
рата в земеделската коопера
ция в Димитровград ...

М. Б.
като втора гсуровинната

комбинатътОт друга страка 
ще уреди ен мтл»го кадрови и 
финансови въпроси. Естзс.тбс- 

една такава организацияно в
не ще глма място за нед .зстатъч 

подготвени кадри. Ичтегра- 
ЦИ01Ш1ИЯТ процез неминуемо зла 
чи ще промени и кадровото ст 
руктура. Покрай това със създа 
гз а гето на силим фондов 
обединяването и I кооперациите 
с „Братство” щз се създаде въз 
моданост за мелиорисваяе на па 
сбища, подобрение на механи
зацията и пр. 3 настоящия мо
мент всяка кооперация рчзгюла 
га с джипка, всяка с механизач 
ция, а иито една не е в състоя
ние да отговори на съвременни 
те изисквания в селското стопа

значителна част

но

елин запрашен хектар гора 
многократно се отплащат.

Сега се събират по 1.000 дм- 
загграшен хек- 
гори. В село 

от 38 собственици»,

чрез

нара за всеки 
тар в частните 
Паскашмя 
вече 32 са внесли дължимите 
суми. И в останалите райони с 
малко или повече успех се съ-

акция,бират парите за тази 
която според преценки па спе 
циалистите ще коства към 7 
милиона динара.

В цялата акция по унищожа 
вансто на г-ьботворката иай- 
слабо участие 
делските 
тяхното пасивно държание ор-

нство. В сегашните условия вся 
кооперация има набавчик. а 

когато се обединят ще имат са 
мо одии. Това от друга сграиа 
щс даде възмож-юст повече сре 
дства да се заделят във фондо 
воте.

ка

показаха земе- 
кооперании. Зарад

Пред тръгване па спсчня



б АТСТВ*

Пъше Писни бележки оШ Бълшрия Димитровград

2. С поколенията на септемврийците ПЪРВА ПРОДАВНИЦА НА 

СУВЕНИРИПътят пи водеше в Лехчево, 
село разположено в долината на 
река Огоста. Този ден там беше 
празник: откриваше се окръж-

селската

рит в работата и знаел какво 
иска. Огромните комплекси зе
мя в местността „Карловец', то 
ггава били бедна земя. Хората см

Срещата им с поколения га на 
септемврийците в Лехчево дей 
ствигелно беше внушителна . .

Към два часът започна гър 
жествеиого откриване на селска 
(га спартакиада. Над пеетотин 
състезатели — победители в 
мелсдуселските състезания ми
наха пред официалните лица. 
Колко много тук се обръща впи 
маиие на спорта и физкултура- 
та говори и това, че на гр бу
ната бяха Опас Илиев, секретар 
на Окръжния комитет на па от и 
ята, Пенко Кръстев, първи се 
кретар на окръжния комите! и 
член ога ЦК ма БКП, председа
теля на Българския сътоз ?а фм 
зическа култура Петко Мерко- 
димов и др.

Знамената бяха вдигнати. .. 
Тържествената "аст мина. За
почнаха състезанията.

Едип по-възюастси чов -к по
магаше около организацията. Е, 
дин по-възрастен между младе 
жито. Правеше впечатление с 
това, че при него се интересува 
ха много младежи около орга
низацията. Когачо се заггозпах- 

това е Петко Ст 
пенсионер участник в Сг

Деловото сдружение за внос 
износ и вътрешен стокооборот’ 
вю" откри в Димитровград про 
в занаятчийството „Занат-сер- 
давница за домашни и занаят
чийски изделия. Така това из
вестно сдружите, което има 200 
па,регистрирани членове-произ
водители на сувенири в страна 
та, ще повлияе да се попълни 
една празнина в оборота в този 
пограничен град. Сега чужде
странните посетители, чийто 
брой от ден на ден все повече 
нараства ще имат възможност 
да си купят хубави изделия за 
спомен и от този край — кож
на галантерия, кърпички, раз
ни дантели, опинци и др. и пс. 
този па чии да отбележат иреми 
иаването си пр<-з Димитровград. 
Между другите личат произве
денията па „Поморавка” от Кър 
иево, „Наша рациност” от Баня 
Лука, „Пролет” от Белград и 
други места в страната. Ще се 
продават и сугиссчи и други про 
изведения иа „Тстсспилколор” в 
Бабушлица.

В един неуреден магазин „За 
нат експорт’’ е докарал разни 
произведения на стойност от о- 
коло 10 милиона динара. За а-

даллиране на помещенията 
женитео е изразходвало 
два милиона динара.

С оглед на значението 
митровград за развитието

сдру
К7ЬЬ1ята ли селяните, които там имат 

земя за най-бедни. Всички в се 
лото говорели: „Карловец земя 
— хляб не дава'.. .

Върбан Христов работил упо 
рито. . . Той успял да превърне

„Карие-

ната спартакиада на 
младеж. Когаго пристигнахме е 
тборите на селата победители от 
Михайловградския окръг вече 
се състезаваха. Най-добрите съ 
стезатели трябваше да заминат 
на републиканската спартакиа
да, която се провежда всяка го- 
дама. ..

За Лехчево1 тота беше голямо 
събитие. Селото бе

ла Ди
натранзитния туризъм ига по-ши

рока област в тази част на СР 
Сърбия „За пат-експорт”, съзна
ва факта, че тези помещения не 
ще могат напълно да отговорят 
на предназначението си. Затова 
сдружението е на мнение

огромните площи 
вац” в плодородна земя, като с-ь 
здад мрежа ог напоителна сис 
УЛема чрез изрпвиители.1,. Зему 
ята се променила. Сега тук ви
рее лоза, а напоителната с гсте- 
ма чрез изравиители е първа

на

в су
терена на мотела да уреди свои 
продавници за сувенири. Това 
ще е по-изгодно и зарад това, 
че край мотела най-много 
спират чужденцтие', В една та
кава
ще кЬгат с 20—25 иа сто по-еф- 
тино от продажните цени да си 
вземат различия сувенири.

В гази продавтт/ща ще трябва 
на първо място да намерят мяс 
то произведения от дома; шото 
ръкоделие от Димитровградско. 
В този смисъл „Занат-екгпорт” 
вече води преговори с Общинс
ката

окзгчено
лозунги и знамена. На влизаме 
в селото, от дясната страна, ви 
дяхме хубав стадион, покрит с. 
гъста, зелена трева. Тук край 
стадиона се намира басейн за 
плуване, помещения за управа- 
та, малка гостилница, волейбо
лно и баскетболно игрищ ■, 
лон

с

в страната...
Така науката, поставена в сл 

ужба иа селското стопанство да 
де своите резултати.

Същия ден, когато се запозна 
хмР, Върбан Христов се готве
ше да замине в София Д1 отбра

се
продавггица чужденците

са-
за тенис. . . Първоначално

помислих, 
изградено игрище за провежда 
не на селските спартакиади. 
След това ми казаха, че всяка 
община в окръга има такова ит 
ршце. В някои общини игрища
та не се намират в общинските 
цеитри, а в села, където спорт
ните организации са по -силни 
и където има I о-добри тради- 
цш1 в това отношение.. .

Лехчево принадлежи 
Такъв разцвет па спорта и Ьиз 
културата са на първо място. 
Такъв разцвте на спорта и физ 
културата в Лехчево датира от 
времето 
от фашизма. .

Някога Лехчево не беше бога
то село. Много домакинства ед
вам свързваха края с край Се 
га почти всяка втора къша е 
кова, изградена с тухл. В ее.тг> 
то рботи ТКЗС „Георги Дими
тров’’. което постига добри ре
зултати.

Но не само -това отличача Ле 
хчево от другите села в окръга 
и страната. Лехчево се гордее 
със свсмте хора, които участву
ват в изграждането на еодаали- 
зма. .

Запознахме се с Върбан Хри
стов, председател на ТКЗС в се 
лото. Човек на средна възраст, 
винаги сериозен, с малка дуп
чица на брадата и две черти на 
лицето, които му- предават още 
по-сериозен вид. Върбан живее 
двадесет години с хората ог Ле 
хчево. За него и неговата рабо 
та много се приказва. Той изра 
стнал със стопанството и дал 
дял от себе си за неговия по
дем. . .

Някога -след, освобождението 
когато селското стопанство с? 
създавало имало трудности по 
организацията на производство 
то. Производстесто било малко, 
хората не искали Върбан за ръ 
ководител. Обаче той бил упо-

че тоЕа е специално нлва докторската си дисертация 
на тема „Напоителна система 
чрез изравнителни”.. .

Пожелахме му успех л омгур 
но е че Върбан ще стане пръв 
доктор в страна1) а ма ттзи 'га
ма. . . Онова, което той откри, и 
с което стана ц жтор иа науки
те, ще бъде достояние иа всич
ки хора в страната. Сега вече 
в селото всички обичат Бьрбам

скупщина, която от своя 
страна да подпомогне тази дей 
иост, като обезпечи и известни 
средства за тази цел.

ме оказа се че
оянов,
ггтемврийското въстание. . .

— Не мога да се откъсна от 
нашите поколения — каза той. 
когато го запитахме за ногева- 

физкуитурча

М. Е.
а ва огромните комплекси на 
„Карновец” качват, че и тази 
земя — хляб дава. ..

И не само Върбан Христов, 
но и всички хора от Лехчево 
милеят за своя край и активно 
работят- да създадат богато сто
панство. Също ш казаха и за 
председателката на общинския 
съвет Александра Терзийска, ко 
ято е и народен представител.

към оне
та активност п а 
линия. — Ще работя, локате; мъ
рдат краката и ръцете, защото 
за комунист няма пенсия.. .след освобождението

Богдан НИК -ЛОВ

В следващия брой: СРЕШ.А 
СЪС СТАР СЕПТЕМВРИЕ

Хигиената не се иоддържа 

само с йари
Влезте в която и да е бръс

нарница в Босилеград, ще сре 
щнете същото положение.

Такава е и частната продав- 
кида на мляко и млечни про
изведения на улица 
Тито". Единствено оправдание 
иа всички е, че хигиената не 
може Да се поддържа без па
ри и подходящи обекти. И.ма 
нещо вярно в това, но вярно 
е и това. че хигиената не се 
подд'ьржа само с пари.

Че това е така показва и ма
газина на земеделската коопе
рация „Напредък" в центъра 
на Босилеград. Той е поместен 
в жилищна сграда, в помеще
ние, което съответствува на 
всички хигиенични изисква
ния. Обаче в него ще намерите 
само безвкусица и нехйгиена. 
Във витрината стои щайга с 
главина зеле и увехнал млад 
боб. На пода амбалаж от би
ра, човали със сол и брашно... 
Такава е картината в „подхо
дящата” за магазин сграда. 
Значи и тук. където всички 
условия за хигиена са налице, 
няма хигиена.

Толкова за санитарната ин
спекция в Босилеград...

Една малка разходка по го- 
стилничарските обекти, мага
зини и работилници в Босиле
град, открива пълното отсъст
вие на елементарна култура. В 
„Кин-Стан” докато гостите 
ядат на няколко крачки от 
тях се изхвърлят отпадъци от 
кухнята. В* бюфета прозорци
те сигурно не са видяли вода 
години наред, а бутилките не 
се виждат от прах. Тук е и мив 
ката. Мръсната вода не- се из
нася докато легенът не се на
пълни. Човек трудно може да 
различава да ли е по-мърсен 
легена или окачената почерня 
Да кърпа. Спалните стаи нахо. 
тела дълго не са видяла чи
стачка и перачка.

„Маршал

Пробит е иьшяш зе Пога- 

ноески манастир
Вече 20 дни трупата от шес

тима
водство на Макари Денчев ми
нират погановската клисура, за 
да свържат Поганозо с трасето 
край манастира.

Всеки ден Асен Миков, Дими 
тър Гторов, Глигор Костадинов, 
Петър Веселинов, Спас Здрав
ков и Стоимен Георгиев ог т>ана 
утрин до вечер огласят канари 
те на дефилето. Досега са про
карани около 50 метра път.

Още за няколко седмици ми
ньорите ще завършат своята ча

ст от работата.
После предстои главната ра-

М. А.
миньора под ръко-

бота.
*

Местно самооблагане 
за иътя Суково-РакитаЩе се йойраЬи ли йъшяш През 

Власина-Окрувлии,а? Местната общност в Звонци 
взе решение за завеждане на 
местно самооблагане на насе
лението от Звонци, Ракита Ясе 
нов Дел от 5 — 10 дни изграж 
дане на пътя Сукл>во—Рампа- 
на дължина от 2,5 километра 
— от Одоровски тунел до Зв°и 
цн. Засега не е известно уча
стието на Берин Извор, Пре-

КОНТО

са заети около електрифици
рането.

В строежа • на този път звон 
чани са дали над 300 трудодни 
като са поправили пътя ■л° 
Звонска баня.

От 13 гони започна и стро
ежът на пътя за Одоровни.

ят от Босилеград за Вл. Хан 
през Власина, който е развален 
и негоден за съобщения. Ог ре
публиканския фонд за пътища 
ще се отпуоне известна помощ 
за построяване и модернизира- . 
не иа този път. О поправката 
му ще започне през идната годи

По покана на Общинската ску
пщина в Босилеград пребивава 
Раде Вучкович, заместник-сек
ретар в републиканския секре
тариат за пътни съобщения и 
връзки, директорът на Фонда 
за пътища в СР Сърбия и пред 
ставители на Секцията за пъ
тища във. Враня.

Тема на разговори беше път-

Д.

иа.
сека и Нашушковица,

Във финалешо на републиканското Първенство По 
атлетикаВъшешми резерЬи

бШШШт й ПЛАСИРАХА
В неделя на 5 гони в Крагуе- 

вац се проведе с' жналето на г*ро 
дношколското атлетско първен
ство в СР Сърбия. Най-„.обри 
резултал-и показаха отборите на 
Суботица, Сента, Белград, Гор- 

Милаиовац, Чупрмя, Крагуе 
вац и Димитровград.

Димитровградските спортисти 
заеха високи места в поотделно 
то класиране. В хвърляне на гю 
ле Замфир Владимиров зае че
твърто място, Снежана Тодоро 
ва в бягане на ч00 метра се кла 
смра също на четвърто място, 
в хвърляне на поле Китка Нац 
кова вае пето място, Димитър" 
Милчев в бягане на 100 метра 
стигна пети.

Младежката щафета б със
тав Радоица Сглнкович, Алек
сандър Петров, Никола Костов

и Димитър Милчев също се кла 
смра на пето място.

Поради повреда най-добрият 
състезател в отбора на Димит
ровград Предраг Кръстич не взе 
участие, така, че Димитров град- 
чани се състезаваха в непълен 
състав.

Нова автобусна спи
рка в Босилеград

ни
Общинската скупщина в Бо

силеград от свои средства е ку 
пила от власотинското ттрек 
приятие „Веско“ комплетна зА- 
тобусиа станция на стойноСц 
от 4 1Милиона динара. Новата 
автобусна станция ще бъдепр® 
дадена., за ползване на тра№ 
спортното предприятие „БесНа 
кобила”. Монтажът на новата 
станция ще извърши достав
чикът най-късно до 15 авгусстан-

чакалня

Все пм; постигнатите 
резултати са задоволитепчи.

Сипиша Нейков

V

т. г. Новата автобусна 
ция ще има просторна 
и билетарница.



7.БРАТСТВО"

Краят на учебната година
АЛЕКСАНДЪР ДЪНКОВБошегродското гимназия без литература ПРИПОМНЯМ си

Всяха нова учебна година в 
Босилеград донася богат опит в 
подобрението на учебното делс 
в тоя герай. С тази учебна годи
на, просветните работили I изли 
ват с констатации, с които вече 
не може да се лървч напред. 
Съществуват някои слабости в 
учебното дело, които могат да се 
преодолеят чрез по-актив ла ра
бота на преподавателите и из
вестна помощ на обацест зоните

ученика (или 48,47%) минават 
класа. От тях 14 ученика с от
личен успех и 26 с много добър 
успех. Само 21 ученик повтарят 
класа, докато 141 ученик са ос 
танали на поправителен изпит.

Ако се хвърли един бегъл по 
глед върху успеха на ученици 
те по класове, може да се кон 
тапира, че I клас е показал най- 
слаб успех по сърбохърватски 
език, а след това по физика и 
математика. Учениците от П 
клас имат най-много слаби бе
лежки по математика и физи
ка, учениците от Ш класове съ
що така по математика, а IV 
клас по сърбохърватски и фи
лософия.

Преподавателите по сърД-охър 
ватски език са обърнали юля- 
мо внимание на учеництие от I 
клас и по мнение на педагогиче 
ската слугкба успехът е з: дово 
лителен. Обаче недостигът на 
литература на български език 
създава огромни трудности, как 
то на преподавателите така и 
на учениците.

Ученическата библиотека не 
разполага с много книги, които 
са обезателни за прочит по у- 
чебния план и програма, а с ня 
кои литературни творби се раз
полага само с по един егзем:- 
пляр. По този начин учениците 
нямат възможност да се запоз
наят и с онези дела, конта са 
обезателни, а-да не юворим за 
прочетна литература,-която тря 
бва да има всеки гимназиачец. 
■Този проблем особено изпъква 
в Ш и IV клас на гимназията. 
Абитуриентите имат особени 
трудности при работа върху сво 
ите теур, защото нямат подход 
яща литература, освен учебни
ците, ксито са недостатъчни за 
тази цел.

именно колективът на пимназия 
та ясно постави снези пробле- 
ми, Които 
оставят, а да не сложат отрица 
телни следи върху образование 
'го и възпитанието на ученици
те. . .
УСПЕХЪТ НА ГИМНАЗИЯТА 
Е ЗАДОВОЛИТЕЛЕН '

В разговор със заместник 
директора другаря ЛЮБЕН АР

Не се гаси туй що не гасне ... Вазов
вече не могат да се

Припомням си: беше тиха вечер, 
разхождахме се край тихата река —- 
прегърнах те и сладко те целунах, 
ти вплете твойта в моята ръка.

Приказвахме надълго и широко — 
навред цареше нощна тишина, , 
влюбени поглеждахме се мило 
в очите ти блестеше светлина.■К? 1 1 ...... • .щ

Тогаз ти казах, че много те обичам, 
а ти отвърна с нежен поглед в. мен, 
помилвах те и сякаш пред очите ми •- 
роди се най-хубавият ден! . . .

.
Припомням си: беше тиха вечер 
(влюбен тогава в тебе бях). 
Прегръщах те и сладко те целувах . - 
п щастие в очите ти четях ...

Димитровград

ЗАПОЧНАХА ЗРЕЛОСТНИТЕ
изпити

В събота на 12 юни т- г-
гимназия

лища за пети клас да подалат 
молби известно число учени-

в
димитровградската 
„Йосип Броз Тихо” започнаха 
зрелостните изпити. От 65 уче 
пини, които останаха в края 
ма годината в IV клас с поло 
жителен успех взеха класа 
41, а 22 държаха поправителен 
изпит, двама от които повтарят

ци.
За отбелязване е, че повече- 

то отличници и много добри у- 
ченици в тази община се ори 
ентират към средните профе
сионални училища, а по-.малък 
брой проявява желание да про 
дължи гимназшгта. Иначе по
край недостига на помещения 
известно число ученици няма 
добри условия за работа.

Пред бо.енлегр адската гимназия
организация, обаче има пробле
ми, като недостиг на литерату
ра по сръбски и български език 
които с кшцо не могат да се от 

■ странят.
В края на тази учебна година

СОВ, узнахме, че тази учебна го 
дина на гимназията ,,Иван Ка 
раиванов” е изминала при съ
щите трудности но с по-добри 
резултати в сравнение с мина
лата година. От 295 ученика 133

класа.
В юнската изпитна сесия те 

ми за зрелостни изпити преда 
доха 37 кандидати, от които 
20 из областта на естествени
те науки. В сравнение с мина 
лата година класа взеха 47, а 
тази година 63 на сто от учени 
ците.

Зрелосните изпити можеше 
да започнат и по-рано, защото 
училищният съвет в съгласие 
е околийските просветни орга 
ни взе решение учебната годи 
на да завърши на 11 юни. Ре 
шението за съкращаване на 
учебната година е взето пора 
ди това, че учителският колек 
тив в гимназията не е в със
тояние едновременно да прове 
жда и зрелостните и приемни 
изпити. Приемните изпити ще 
се проведат от 21 до 26 юни— 
класните упражнения и устни 
те изпити по математика, и ма 
йчпи език. За приемни изпити 
за пети клас досега са поли е 
сли молби 75 ученици, а ще 
трябва да бъдат приети 120, а 
ако повече души повтарят в 
пети клас — броят ще се попъ 
лии.

Очаква се през есенната из
питна сесея след прнчлючаване.. университета ще стане по-къс- 

поправителпнте изпити п но па 14 октомври, на Деня на 
средните професионални учи- освобождението на Ниш.

М. Б.На педагогически теми
НИШДИСЦИПЛИНА ПРИ 

ДОМАШНОТО ВЪЗПИТАНИЕ Университетът ще бъде 
открит на 14 октомври

ване възможност за детското 
послушност трябва да пристъ
пим предпазливо и постепе- 
но. В началото не трябва да 
търсим от детето онова, което 
надминава неговите сили, оно 
ва което ще го заплаши и ко 
ето ще го отбие. На детето тря 
бва Да се даде възможност към 
дадена работа да пристъпи с 
Радост и възможно с по-малка

Неотдавна бе устроено засе
дание на координационния ко
митет на нишките факултети. 
Заседанието обсъди програма
та на приготовленията за за
почване работа на университе
та в Ниш. Заседанието пред
ложи първата скупщина на у- 
ниверентета да се проведе на 
27 юни в Ниш. На това засе
дание на скупщината ще се 
изберат ректорът и проректор 
на университета.

Очаква се, че всички други 
проготовлення ще приключат 
до края на август и че универ 
ептетът ще започне с работа 
на 1 септември, който срок се 
предвижда и от закона за ос
новаване на този университет. 
Тържественото откриване на

Всички знаем, че твърде ра 
но дохожда до недоразумения 
между родителите и децата.
Родителите се мъчат да задър 
жат власт на своите деца тога 
ва, когато са най-мили. т. е. ме 
жду две и три години. Тогава 
нашите деца ни задават най- 
лшого грижи. Струва ни се, че 
тогава децата са най-непослуш 
ни. Обаче точно в това време 
децата най-много обичат онова наша помощ, 
което се повтаря. Това е повод 
за децата да измерят силите 
си, да направят разлика меж
ду себе и възрастните. Тогава има общо значение, 
иай-много ги интересува наша нашето дете искаме да 
та заповед и забрана като си- ръцете си преди ядене, това 
гнал, докъде могат да се дви- също така да види и от нас, 
жат. Като имаме на ум това, 1га все пак е необходимо и на 
не бива винаги и на всяко мя щето обяснение: ,,Видиш кол

ко са хубави чистите ръце; ни 
кога не трябва да се седне на 
масата с нечисти ръце" и т. н. 
Ако се постъпва по' този на
чин, тогава няма да има непос 
лушност и нарушаване па дис 
ниплипата.

ОСТАНАЛИТЕ ПРОБЛЕМИ СЕ 
РАЗРЕШАВАТ УСПЕШНО

Тази учебна година при боси 
леградската гимназия показа, че 
сътрудничеството между зри
телския колектив и отделенски 
те общности и родителите могат 
да превъзмогнат много труднос
ти в обучението и възпитанието 
на децата. Особено много добре 
работа показаха отделенските 
общности при третите класове. 
През тази година са обзаведе
ни няколко учебни стаи и каби 
иети по физика у химия. В съ
действие с VI белградска плмна 
зия е обзаведена една учебна 
стая. Същата гимназия е дала 
ма босилеградската гммЬгазия ма 
териал за общетехничеако обра 
зование.

Подобряват се преподавателс- с 
ките кадри при гимназията.
Над 70% от преподавателите са 
спсцилисти по своите предмета. 
През идната учебна година сс 
очаква и подобрение по остана 
лите предмети. Управата па гим 
назията се обърнала към всич
ки преподаватели — математи
ци от този край с е иго пи:мо с 
искане някой да дойде на рабо 
та в Босилеград.

Предприети са и по-сернозии 
мерки и за довършване на нова 
гга сграда, защото в сегашните 
■помещения освен редовните ча 
сопс немоглту а се провежда ос 
татголите дейности. А това се яв 
ява като сериозно затруднение п

Онова, което трябва да тър 
сим от дената трябва да бъ
де и възможно и полезно, да

Ако от 
мие

сто да изискваме от децата по 
слушност, та по този начин Да 
изтъкнем нашето надмощие, 
нашия авторитет. В забраните 
и заповедите трябва да бъдем 
последователни. Това значи, 
че трябва да водиме сметка за 
това да не позводиме на дете 
то понякога .да ни се качи на 
главата”, а друг път да се ра 
зсърдим за най-малка дребулия 
Трябва добре да зпомним, 
че детската послушност е са
мо халка във веригата за пра 
вилното възпитание. Дисципли 
пата пе се състои само в да
ването на последователни 
наказания и награди. Разбира 
се, че под думата дисциплина 
се пол разбира послушност, из 
вършавапе на нашите залове
ли, по не трябва всичко това 
Д.а бъде ето така-дисциплипа 
само заради дисциплината.

Истинска е тл ях дисциплина 
та която всяка личност възприе 
ме в себе си. Разбира се, в 
началото дететб не е способно 
ла контролира постъпките си. 
Тук са възрастните, тук са ус 
ловията в семейството, които 
ше далат възможност па де
тето да избере "активност, с ко 
ято то само щс управлява. 
Контролът и организирането 
на поведението на детето въР 
вят ръка под ръка с неговото 
оспособяяане за живота. Лисни 
пл ината трябва ла наггьтствуяа 
детето да намери най-добрия 
п-ьт за своята самостоятел
ност.

Преди всичко ако искаме 
правилно да постъпваме за въ 
веждаяс па дисциплина и ля-

сххххххххххххххххххххххххххххххххзооооооооооооа

Значи, целият детски живот 
трябва ла организираме да те 
че правилно и всекидневно; 
ако зъбите трябва ла сс мият 
всяка сутрин, то не трябва да 
се пропусне миенето мито ве- 
дпъж. Ако детето е започнало, 
с ваша помощ, да 
дрехите си па определено мяс 
то, това трябва да му прични 
ява удоволствие ако вие 
похвалите и бодрите. Ако на
шето малко дете Започне без 
причина да плаче или ла „нвъ 
рка”, трябва мирно да го заве 
дете в друга стая с кратко об 
ясненне, че такъв шум пречи 
иа работата па останалите.

Дисциплината трябва да б-ь 
пепскъсттата.

нарежда

го

обучението и възпитанието на
В. Пик.учениците.

Ученическа екс
курзия до Вла- 

сипско езеро
де постоянна и 
по така ла организираме псич
ко, че детето да почувствува, 
че онова, което, се търси 
него о важно за всички.

Ж& 5 % ',Х

от
Учениците от V, VII и VIII 

клас на основното училище 
..Георги Димитров" в Босилег
рад заедно с учениците от ос 
повиото училище в Извор На
правиха съвместна екскурзия 
до Власипско езеро, Владичин 
хай, където посетиха фабрика 
та за целулоза. Те посетиха 
и град Враня, където се запоз
наха с работата па Памучния 
комбинат н фабриката за обуп 
ки „Коштапа".

Когато псщо-търсимс от не
го, трябва така ла изглежда, 
че не може да б-г .де другояче. 
Ние можем с детето да сс ше
гуваме. забавляваме, но всяко 
наше желание ще зависи от 
общата атмосфера в къщи; 
ако в къщата има недоразу
мения, ако нс се знае „пи кой 
пие, пи кой плаща", тогава 
тук няма дя се постигне нищо 
за дисциплина при малките 
деца.
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ЛозарМ. Петров:В.
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книгата „Майн Кампф” Хитлер 
е записал, че главната цел на не 
говата политика е разширяването 

па германския жизнен простор към 
Изток. Чрез текста на тази фамозка 
книга, Хитлер е търсил решението на 
всички въпроси за тази цел. В текста 
той изрази огромната си омраза към 
славяпската раса; показа желанието 
да унищожи първата земя на сонналпз 
Ма и да превърне славянството в гер
мански роби.

Когато през 1933 година Хитлер до'й- 
V де на власт, веднага можеше да се за

бележи, че отношенията между Герма
ния и СССР все поече се изострят, че 
все по-често се появяват междусобип 
спорове, изразени в печата или по дис
кретно дипломатически канали, и чрез 
явен изблик на омраза в бурните гово
ри на Хитлер и Гьобелс. Това вървя 
така цели шест години, все до момента 
на влошаване отношенията между гер
манците и поляците, (през 1939 годи
на). Обаче точно ггред самото нападе
ние на германците на Полша бе нап
равен едшг лукав завой в политиката 
на Хитлер. Той предложи да се подо
брят взаимните отношения, да се взе
мат всички мерки, за Да се избегнат 
Конфликтите между Германия и СССР,

В какво положение се намираше Съ 
ветският съюз, в момента, когато Хит
лер правеше тази постъпка? Наистина, 
при много тежко и особено делшеатно 
положение. Първо, изграждането на 
страната бе Първата задача на Съвет
ския съюз, а това можеше да се пос
тигне само в мир. Трябваше да се за
върши Третият петгодишен план, да 
се завърши всичко онова, което бе 
предвидено по него. Европейското по
ложение беше твърде неясно и обре
менено с всичко онова, което води до ед 
но общо стълкновение. И най-после, 
съветската дипломация с опасността от 
засилването на Германия през послед
ните няколко години и пред онова ко
ето се бе случило (окупацията на Ав
стрия и Чехословакия). Трябваше Да се 
обърнат към западните сили (Франция 
и Англия) и да се опитат с тях да на
мерят общо решение за отбрана от об
щата опасност, т. е. от вероятната гер
манска агресия-. Но за съжаление, по 
много известни и неизвестни причини 
този опит на съветската политика не 
бе разбран, нито приет. До споразуме
ние не се Дигна.

Изглежда, че заради всичко това, съ 
ветското правителство сметна, че при 
такива обективни условия е необходи
мо да се приеме германското предло
жение. Бе взето решение. Във връзка 
с това решение на съветското прави
телство добре е да си припомним ня
колко момента, коиго по-ясно илюстри 
рат процеса на споразумението с гер
манците. Още на 10 март 1939 година 
на VIII конгрес на ВКП (б) в своя до
клад Сталин загатна „промени в съвет 
ската външна политика". През април 
същата година, съветската диплома
ция „разработи конкретни мерки" 'за 
установяване на нормални отношения 
с Германия. Няколко дни след това (3 
май) бе сменен Литвинов, тогавашния 
министър на външната политика на 
СССР, а на негово място по нарежда
не на Сталин бе назначен Вячеслав Мо 
лотов, като по-подходяща личност.

След четири месеца, само 8 дни пре
ди нападението на Полша, между Гер
мания и СССР бе сключен ДОГОВОР 
ЗА НЕНАПАДЕНИЕ, к-ьм който бе при 
ключен известният „таен протокол за 
разпределение на сферите на влияние 
в Източна Европа“, който подписаха: 
за правитеството на германския Райх 
министър фон Рибентроп, а по упълно- 
мощието на правитеството на СССР, Вя 
чеслав Молотов, първият министър на 
външната политика. Подписването на

с ФиилапА-договора стана на 23 август 1939 го
дина.

„Тайният допълнителен протокол" 
съветския договор за

срещата в Берхтесгаден) точно на 31 
голи) гой дава отчет на Хитлер, а по
следният съобщава па присъстващите 
генерали, че операцията

сключват споразумение 
мя „за преминаване на войски към пор 
вежкия град Кмркенес, с обяснение" че 
това е насочено само против Велико
британия че трябва ла се обезпечат 
руди в този район и че всичко това е 
само временно. Съветското правител-

към германо 
ненападение бе подписан също на 23 
август 1939 година. В текста бе уточне
но: „В случай на териториално-полити
чески промени в Балтийската област 
(Финландия, Естония, Лстопня, Литва) 
северната граница па Лптваимя е гра
ница па сферите па влияние.

ще започне 
през пролетта па 1941 година, с Цел вой 
ната с русите да се завърши в 
от ПЕТ МЕСЕЦА. срок

стпо протестира, но напразно.
А след това бе създадена оста Рим 

—Берлин—Токио. (27 септември 1940 
година).

(Има сведения, чс Хитлер имал на
мерение, още през есента на 1940 го
дина да нападне Съветския съюз. Но
му било съобщено, че пътищата и обек
тите през цяла Полша са отчасти оше 
негодни и че не са достатъчни за пре. 
хвърляне па предвидените сили, той 
репшл нападението да се отложи за 
през 1941 година.

— В случай на териториално-полити
чески промени п границите па Полша, 
границата между договорните страни 
трябва да върви по лиши Нарва, Вис
ла и Сапа;

В случай па тср пторпалпо-г гол птиче- 
ски промени па територията па Източ 
на Европа, съветското правителство е 
изразило интерес за Бесарабия.) Тук 
е интересно последното 
„този случай": „От германска 
се изявява пълиата незаинтересованост 
за тази област."

Интересно е да се спомене, 'ме иЛ- 
колко дни преди подписването на пак-

На края па 1940 година още 
се засилва кризата в гсрмапо-съвстски- 
те отношения. Германците прехвърлят 
войски от запад към Полша. На раз- 

Молотов се обяснява, че 
Опитът

повече

тревожения
това са „маневрени причини".

съветското правителство да напра
ви с България споразумение за нена
падение пропада, защото българите са 
влезли в пакта. Следвал демарш, в кой 
, _| се подчертава че влизането па гер
мански войски в България или на Дар 
дапелмте ще се смята като застраша- 

СССР. Обаче след пет дни, на

Идеята за нападението е основана 
на следното разположение: Една група 
да се устреми към Москва, а Друга 
да се устреми към. Ленинград. Южно 
да се насочи само едиа част от войска 
та. Определена е и крайната 
офанзивата: линията по долното 
ние па реката Волга-Архангелск.

Предвидено е ' целокупното ангажи
ране ма германските сили: 105 пеходни 
дивизии и 31 моторизирани бронирани 
дивизии.

Пресметнато е времето: концентра
цията може да се извърши за около 
8 седмици.

Хитлер се съгласил с този план, оба
че засега Москва пе трябва да се 
та за особена цел и заради това някои 
сили от Москва трябва да се насочат 
по посока към Ленинград, от югоиз
ток и т. II.

па

изречение ма
страна цел нато

тече-

вапс па
23 януари Германия известява, чс ней-

По случаи годишнината ош наиадеииешо 
на Германия върху СССР

КАК Е ПОДГОТВЯН 

ПЛАНЪТ „БАРБАРОСА“
смя-

И сега всичко върви по този военен 
и щабски път. Въз основа на плана 
Браухич — Халдер, а в духа на Хитле- 
ровите забележки, началникът на на
родната отбрана генерал Варлимонт 
скицира директива бр. 21. която гене! 
рал Подъл дава на Хитлер за преглед. 
Хитлер отново 
Ленинград като център на революцията 
и голямо морско пристанище на Балтии 
ско море. С унищожението на Ленин
град, германската армия се свързва с 
Финландия, а фронтът се съкращава.

На другия ден (18 декември 1940 го
дина) Хитлер подписва директива бр. 
21, която носи шифровано име „Бар- 
бароса".

ми части ще влезнат в България, защо 
то трябва да попречат на „военните си 
ли на Великобритания, в Гърдия да 
влязат тук". И така на 28 февруари, 
България открито влиза в пакта и о- 
бявява, че германски войски ще нав- 
лезнат в България.

А по това време какво се случва в 
Съветския съюз? В началото на май 
Сталин става председател на Съвета на 
народните комисари на СССР и поема 
отговорност за всички мерки във вът
решната и външна политика. Интерес
но е. че това решение германците схва 
маха „като стремеж за запазване на 
добрите отношения", защото тогаваш
ния германски военен аташе в Москва 
в своето бързо Съобщение бе подчер
тал", че Сталин- е стожерът на герма
но — съветското , съдействие”.

От всичко това може да се заключи, 
че Хитлер със сключването на пакта 
със СССР (след събитията през 1939 
година) нито за момент не се е отказал 
от войната против Съветския съюз. 
Съюзът е смятан за моментална манев 
ра. необходима за дадено положение.

Повод за война не бе търсен.
Германия нападна Съветския съюз 

в неделя на 22 юни 1941 година без 
формално обявяване на война.

„Барбароса" бе излезнал от 
касата на хитлеристкия Генсралщаб.

Започнаха кървави-сражения.
■ Още на 21 юли 1940 година Хитлер 
бе извикал коменданта

та за ненападение и тайния протокол 
бе подписан и Търговски договор меж
ду Германия и СССР. по който всяка 
страна е трябвало да доставя онова, 
което има: Германия-химически произ
ведения и механизация, а СССР - жито, 
нефт, дърво и руда.

Сега настъпва 
пакта."

През гони 1940 година Червената ар
мия навлиза в Естония, Летония и Лит 
ва. През юли същата година Съветски 
ят съюз се разширява в Бесарабия, Се 
верна Буковииа и така се доближава 
до Дунава, Балканския полуостров и 
Дардаиелите.

За германците това е „нов момент" 
в отношенията със СССР.

Германските генерали са в тревога: 
„Русите са разклатили нашите позиции 
в Румъния, а с това и десния фланг 
на бъдещето стратегическо разпореж
даме". Хитлер ме ги слуша, докато 
през юни 1940 година не капитулира 
Франция. Тогава той „започва да об
мисля събитията на Изток”, както по- 
късно призна обвиненият фон Рибен
троп. Той извикал своя министър на 
външните работи и му издиктувал:

— Няма да позволя на русите да 
излъжат. Пактът с русите е създаден 
под предположение на дълготрайна вой 
на към Запад, но понеже войната бе
ше краткотрайна, вече не ми е нужен 
пакт (От книгата „Тайната на вой
ната”.)

И тогава Хитлер минава в акции, 
които трябва да парализират действи
ята на русите. На 30 август 1940 годи-, 
ма „Виенският арбитраж“ задължава 
Румъния да отстъпи на Унгария част 
от Трансилвания. На България се връ
ща южната част на Добруджа. Италия 
и Германия Същевременно дават гаран 
ция за новите румънски граници. Съвет 
ският съюз не е повикан във Виена.

Веднага след това ( 5 септември 1940 
година) вФумъния идва на власт гене
рал Апгоиеску, привърженик на Герма
ния. Той сключва таен Съюз с Хитлер.

Германците продължават 
акции. На 22 септември 1940

иска завзимането на

реализацията на

В плана е дадено нареждане на ста- 
рейшините и бойците от германската 
военна сила:

— бързи операции преди завършва
нето на войната против Англия, за да 
се победи СССР, да се унищожат съ
ветските сили в западните области 
с бързо щурмуваме да се достигне липи 
ята Волга—Архангелс, на която трябва 
да се защитят от азиатската част на 
СССР.

Във войната против СССР може _да 
се има предвид и участието на Румъ
ния и Финландия.

— Главният удар да се извърши се
верно от Припетските мочурища, сдве 
групи войска:

— Да се ангажират сили от север от 
Норвегия (21 група)

— Да се парализира съветското въз
духоплаване;

— За военните параходи главната цел
остава

4 Л

МС
Планът

на сухоземните 
сили на германския Вермахт фелдмар- 
шал Браухич и му бе възложил да раз 
гледа проблемите за водене на война 
против СССР и да му изготви военен 
плаи. Хитлер бе внушил на своя фелд- 
маршал, в плана да бъде предвидено 
светкавично

във войната и 
Англия.

занапред си

Обаче предвидената краткотрайност 
ма войната против СССР услови недо
статъчно материално обезпечаване на 
целокупния Вермахт, а отделно на вое
нните части, и след един месец войн3 
се почувствува оскъдица на танкове, 
самолети камиони и друг военен ма
териал.

Ето, така започна нападението на 
Съветския съюз. Хитлер и неговите ге
нерали се бяха излъгали в своето пла
ниране, по форма прецизно но по за
мисъл и съдържание нереално.

(откъсн от „НИН“ Б. Обрадович)

унищожение на Червена- 
може по-бързо ита армия,

по-дълбоко да се навлезе 
територия, така че всички фабрики и 
иефтоиоспи полета в Румъиня да бъ
дат извън обсега на съветските 
въздушни сили, а те да са близко до 
целите на своята авиация (индустри
алните центрове на СССР).

Феллмаршал Браухич 
ците бързал. Десет дни

колкото
в съветската

военно

в своите 
година със сътруднн- 

след това на

УСПЕХ“ Текст и рисунки 
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