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Посещението на ирезиденша Тишо Ь НР България

Българсксммт народ прие най-сър
дечно ш най-топло президента на
СФРЮ Носиш Вр©з Тшт©
— Посещение в Кремиковци, Варна, Добруджа и Пловдив — Приключиха официалните разговори—Митинг
на дружбата в Софии—На връща е в Югославия кратък престой па гара. Димитровград и посещение в Пирот
ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ОсЬР ЮГОСЛАВИЯ ЙОСИП БРОЗ
ТИТО, НАЧЕЛО НА ЮГОСЛАВСКА ДЕЛЕГАЦИЯ СЕ НАМИ
РА НА ОФИЦИАЛНО ШЕСТДНЕВНО ПОСЕЩЕНИЕ В НА
РОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ 22 СЕПТЕМВРИ
УТРЕ, 27 СЕПТЕМВРИ, ПОСЕЩЕНИЕТО
ПРИКЛЮЧВА
И ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО ЩЕ СЕ ЗАВЪРНЕ В СТРАНАТА
НА ПЪТ ЗА БЕЛГРАД НАШИЯТ ПРЕЗИДЕНТ ЩЕ НА
ПРАВИ ПРЕСТОЙ В ПИРОТ КЪДЕТО ЩЕ БОДИ РАЗГОВО
РИ С ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ
РЪКОВОДИТЕЛИ
НА КОМУНАТА И РАЙОНА.

ков бяха разменени наздоави-

ци
В следобедните часове прези
дентът Тито посети гогославското
посолстео в София и води
таз товари с персонала на посол
ството.
НА 24 СЕПТЕМВРИ — В пред
обедните часове продължиха оразговори между
ф:х; талиите
делегациите.

по време ка посещението на др.
Тлто в КРБ през 1947 година.
НА 26 СЕПТЕМВРИ — Прези
дентът Тито ще посети Пловдив.

Митинг на дружбата
Най-значителното събитие от
посещенито па президента Тихо
в България, което прикова вня-

Няколко стотни
хиляди софиянци
на посрещането
Президентът Тито пристигна
в България на 22 септември. Ка
гара Драгоман населението му
устрои сърдечно
посрещане.
а на Софийската’ гара той бе по
срещнат ст най-високите ръко
водители на България начело с
председателя на Министерския
съвет на НРБ и секретар на ЦК
на БКП Тодор Живков и пред
седателя на Президиума на На
родното събрание Георги Трай
ков.
След тържественото посреща
не и поздравителните речи на
др. Живков и президента Тито
тримата ръководители, следва
ни от останалите официални ли
ца. минаха з открита кола из
централните софийски булевар
ди. Няколко стотин хиляди со
фиянци бяха изпълнили тротоа
рите от гарата до кв. „Лозенец”,
където е временната резиденция
на югославския президент. Хил
ядната маса бурно, сърдечно и
най-топло приветствува висо
кия гост от Югославия и вид
ния борец за мир и разбирател
ство между народите, издигай
ки лозунги за дружбата на юго
сдавените и българския налод.
за сътрудничеството между тях
и привететвувайки др. Тито с
възгласи ,,Да живее”.
Президентът
Тито бе бурно
приветствуван
като скъп гост
на България и пред Мавзолея
на Георги Димитров, Народното
събрание, в Кремиковци. Вар
на, Добружда и Пловдив.

Официалните
разговори
През
време на посещението
президентът Тито и членовете
на Югославската делегация во
диха официални разговори с
най-високите ръководители на
НР България. Разговорите
се
състояха в София па 23 и 24 сеп
тември и продължиха по вре
ме на пътуването на лрезиден
та Тито до Варна. Разговорите
се водиха: в дух на сърдечност
и отвореност и бяха обсъдени
въпросите за взаимните отмоше
пия и сътрудническите връзки
в икономиката, културата и на
учно-техническото сътрудниче
ство
и
сфери.
другите
Костатирано е. че сътрудни
чеството ще се задълбочава още
повече. Обсъдени са въпросите
на международната обстановка
и е изразена загрижеността па
двете страни от влошеното по
ложение особено на азиатския
континент. Подчертана е близкоогта или идентичността
на
"Т.г.-Г,- 1-гпани.
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Презийепт-ьт Тито и липисгър-председателпг Тодор Живкоя

Богата програма на
гостува [гето
на посещението
Програмата
на нашия президент бе много бо
НА 22 СЕПТЕМВРИ —
гага.
след пристигането в София,
след обед, президентът положи
венец па Мавзолея на извест
ния международен революцио
нер и дългогодишен съратник
на президента Тито Георги Ди,
митров.
В Народното събрание посети
другарите Георги Трайков и То
дср Живков. На ггоезидента Ти
то бе връчено ияй-голямото от
личие йа НРБ Орденът Георги
Димитров.
Президентът
Тито
връчи ка Тодор Живков и Гсор
ги Трайков високото югославс
ко отличие Ордена на1 югослав
ската голяма звезда.
НА 23 СЕПТЕМВРИ — В На
родното събрание от 9.30 до 13
часа се състояха
официални
югоеша ваконбъл гароки разгово
ри между делегациите на СФРЮ
и НРБ. начело с другарите Ти
то. Тодор Живков и Георги Трай
ков.
В чест иа високия югославс
ки гост и членовете на югослав
оката' делегация др. Георги Трай
ков и Тодор Живков дадоха тър
жсствем обед, на който между
1ТГЯ--ШЛСПТП Тито и Гео-пги Тпай

Президентът Тито посети ме
талургичния
комбинат Кремен
певци край София,
където бе
I ядушпо посрещнат от работни
ците и ръководителите на ком
бината'.
След обед в зала „'Ушшерсиа'
да’’ в София се състоя голям ми
ти 1П' па югоелашжо-бт.лгорска
та дружба, па който говориха
президентът Тито и м-р-предсе
дателя па НРБ Тодор Живков.
Вечерта в хотел ..Балкан” в
София президентът Тито даде
прием и чест па ЦК на БКП.
Президиума ма Народното съб
рание и Министерския съвет на
НРБ.
През нощта югославската де
легация начело е президента Ти
то. придружавана от най-висо
ки български ръководители, за
мшга па посещение във Варна.
Добруджа и Пловдив.
НА 25 СЕПТЕМВРИ — Прези
дентът Тито посети Варна и из
весггните летовища ма черномор
ския бряг: „Дружба” и „Златин
те пясъци”.
Вечерта Градският комитет па
БКП и Градският народен съвет
на Варна
устроиха в двореца
Евксиноград тържествена ве
черя в чест на президента Тито.
В този дворец преди 18 години
бе подписан документът за раз
говорите между президента' Тито и Георги Димитров,___подени

мапмето па българската обще
големият
ственост е вероятно
митинг на българо-югославска1та дружба, устроен на 24 сеп
тември в зала „Унивсрнсада” в
София. Няколко хиляди граж
дани бурно поздравиха оратори
те: президента Тшо м м-р-пред
седателя Тодор Живков.

Тодор Живков“
ДА УКРЕПВАШЕ ПЕПРЕСТЛ1Ш0 ДОБРИТЕ
ОТНОШЕНИЯ
Председателят на Министерс
кия съвет Тодор Живков принетствува президента Тито и ос
та палите гости, изтъкна прино
в
са на югославските народи
борбата против фашизма и пло
дотворността
ма досегашните
срещи между югославските
"
български .ръководители.
Говорейки за дружбата между
нашите народи, изтъквайки ней
пата пековпосг, той каза:
„Хубави традиции ма съвме
стната революционна борба са
ни оставили в ппследстпо и пър
вито социалисти в Българин и
Югославия, конто с възторг поя

дравиха и изразиха общата ре
шимост да следвах примерите на
Великата октомврийска социа
листическа резолюция, която от
кри нова ера в развитието на
човечеството. Рамо до рамо, в
боево сътрудничество с югослав
ските партизани, водеха въоръ
жена борба против фашисткия
окупатор партизаните от Трънски отряд, войнишкия батальон
..Христо Ботев” и бригадата „Ге
орги Димитров’’. Нашата друж
ба укрепваше и в съвместните
военни действия на БИА и Юго
славскага иарсдоосвободителна
армия..
Говорейки за дружбата меж
ду двете страни той подчерта,
че тя има реална сснова и се
га, и в бъдеще защото общите
цели на борбата за мир. социа
лизъм и комунизъм са здравите
основи, върху които се изграж
да дружбата и сътрудничество
то между нашите държави, на
роди и партии.
Изтъкезйки постиженията в
двете страни и героичните уси
лия на двата народа в социалис
тическото строителство той под
черта, че българският народ сле
дп с голям интерес социалисти
ческото развитие на Югославия
и се радва на нейните успехи.
..Другарки и другари считам —
каза той, — че споделям ваши
те чувства, чувствата на българ
скпя народ, като от тази трибу
на сърдечно честитя на труде
щите се — работници, селяни и
народна интелигенция — от брат
ска Югославия за постигнатите
успехи в изграждането на со
циалистическото общество, като
им пожелал нови победи, по-нататъшен стопански и културен
възход.”
Подчертавайки мисълта си, че
Балканите трябва да станат зо
па нп1 мира, Тодор Живков ка
за:
„Рошили сме да не жалим си
ли за превръщането на Балканс
кня полуостров в зона на М!гра.
приятелство разбирателство и
взаимно помагаме и сътрудни
чество. за създаване на безатом
на зона па Балканите и Адриа
тика. Трябва със задоволство да
констатираме, че през последно
гарещче. благодарение на общите
усилия па народите и правптел
ствлта па балканските страни,
политическата
атмосфера
на
Балканския полуостров се подо
брява. Тук искам да подчертая
безспорния принос на поагштсл
ството на братска
Югославия
за разведряване на' балканската
атмосфера, за укрепване на вза
шитото доверие между блканс
ките народи”
Накрая Тодор Живков изрази
своята увереност, че посещение
то па другаря Тито и па други
те югославски ръководители в
България и разговорите щс ук
репят още повече дружбата на
нашите народи, сътрудничество
то на пашите социалистически
държави и контактите между
пашите партии в интерес на два
та народа, на' мира и социаошз
ма.

„БРАТСТВО^
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Посещението на Президента Ти то Ь НР Бъл/ария

РАЗГОВОРИТЕ ПОКАЗАХА, ЧЕ СЪЩЕСТВУВАТ ГОЛЕМИ
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВСЕСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО
(Продължение от 1 стр.)
Президентът Тито най-напред
благодари за сърдечния прием
х приятелските думи на другаря
Живков, като изтъкна, че е при
стигнал в България, за да обме
ни с българските ръководители
мнения по всички въпроси, ин
тересуващи двете страни.
Той изнесе своите впечатлеашя за възхода на българския
народ като каза: „Вие сге поетигнали големи резултати в ин
дустриализацията и електрификацията на страната, Народна
република България не е вече
слаборазвита.
аграрна страна.
Сутринта посетихме модерния
металургичен комбинат в Кре
миковци, който символизира усилията1 и успехите на българ
ския народ. Импресиониранн
сме от трудови ентусиазъм и спо
сооноетта на вашите работници
и искрено се радваме на вашите резулатп в изграждането, ко
иге са залог за по-нататъшното
развитие на България.
Като подчерта, че и Югосла
вия преди войнагга е била слабо
развита страна и че през война
та е било опустошено и това кое
то е иМало, той продължи:
„Днес обаче ликът на нашата
страна е напълно променен: по
строени са редица съвременни
промишлен! обекти, кози градо
в е и съобщителни обекти, съще
ственс- е променена структурата
на външния стокообмен. Бързо
то промишлено развитие допри
несе участието на земеделското
население в общата структура
на населението да се намали от
75 на по-малко от 50 на сто.
През последните десет години
средният растеж на национал
ния доход възлезе на 10 на сто
годишно.
а на промишлената
продукция около 12 на сто. Не
бих искал да ви отрупвам с
бройки и затова' ще приведа са
мо някои данни за осъществе
ната през 1964 година продук
ция. когато югославската ггоомишленост
произведе
към
1.700,000 тона стомана, почти ми
лион тона' изкуствени торове.
към 28 хиляди пътнически ав
томобили. 9 хиляди камиона,
към 2.400
автобуса, към 9.5С0
трактора, повече от 250.000 теле
визора. 527.000 радиоапарата.
177.000 хладилника и пр. Макар
че Югославия започна да произ
вежда нефт .едвам след войната,
тази година нефтодобивът ще
надвиши 2 милиона тона суров
нефт.
Такива резултати в нашето ди
нам(ично стопанско развитие по
стигнахме благодарение на ви
сокото съзнание на работничес
ката класа1 и на целия югослав
ски трудов народ, които полага
ха изключителни усилия, дости
гащи до себеотрицание, за да
преодолеят трудностите, с кои
то се срещаме.
Починът и настойчивостта на
нашите трудещи се можеха да
се проявят изцяло, защото се
следяха от могъщо развитие на
^Ьциалистическите обществени
отношения, от утвърждаване
правото и положението на тру
дещия се в системата на работ
ническото и обществено управ
ляване. Това е и основната ха
рактеристика на новата югославска Конституция.
Като изтъкна, че мирът и, мир
ного международно сътрудничество са желани от всички на
роди в света и напрегнатата ме
ждународна обстановка в света,
която заплашва мира, той про
дължи:
„Когато се има предвид значе
нието на сегашните събития в
света все повече се чувствува
Необходимостта от активиране
на силите на мира. Затова пред
всички прогресивни сили пред
социалистическите страни, меж
дународното работническо двн
жение на първо място, стои гол
ямата задача да активират със
своята практична политика и с
конкретни акции всички сили,
заинтересовани за мира и про
греса. Само така ще може ясно
да се види кой е за мира на де
ло, а не оамо на думи. Само та
ка ще може да се изолира и от
страни вредната и опасна дей
ност на враговете на мира и про
греса.
Днес, юаюто е известно. във
връзра с борбата за мир в меж
дународното работническо дви-

таме, че трябва да продължи в
тави насока."
Накрая президентът Тито се
спря върху отношенията меж
шно да бъдат разрешавани на
двете страни. Той изрази уболелите въпроси и да се разви ду
вереяостта
си, че тези отноше
ват добросъседски отношения и ния ще се развиват
и по-ната
сътрудни чество.
..Социалистическа Югославия тък. като възприемат по-интеи
зивии облици на промишлено
— каза президентът Тито има
коопериране и специализация.
Той подчерта, че са постигнати
полезни резултати в областта
на1 съобщенията, културата и
научното сътрудничество.
„И нашите разговори, които
водихме през тези дни — каза
президентът Тито
показаха
че съществуват широки въз
можности за всетранно сътрудггичество и че сме решили да
пред приемем всичко необходимо
за възможно по-голямо разшир
яваие на отношенията между на
шите страни, за създаване на
по-тясна връзка' между нашите
братски народи. С другаря Тодор
Живков и с другите ваши ръко
водители ние разговаряхме за
развитието на отношенията ме
жду нашите две страни и обме
нихме отворено и приятелски
Мнения по редица актуални въ
проси на международните отно
шения и международното рабо
тническо движение. Със задо
волство мога да заявя, че по ос
новните въпроси на междунаро
дното положение нашите възгле
ди са много близки или идентич
ни, а това безсъмнено ще бъде
от полза за усилията на наши
те страни и партии за укрепва
не на социализма и на мира в
понастоящем много добри и раз
вити отношения с всички съсед света.
След това президентът Тито
ни страни, с изключение — не
по наша воля — с Албания. Ние благодари на българския народ
ценим приноса, който Народна за безкористната помощ на столи
република България съвместно цата на' СР Македония Скопие
по време яа земетресението и за
с другите страни даде за разви сърдечния и топъл прием и вни
тието на добросъседското съгру мание по време на посещението
дничество на Балканите и ечи му в България.
М. Нейков

Из речта па прсзидепта Тито па митппга на дружбата в София
жеиие съществуват големи разлики във възгледите. След като
се освободи от известното догмагично наследство, международното работническо дпижепис
гтоетитма пооо последните голи

и да сплоти всички сили, коиТо в съвременния свят се опре
долят за мира. прогреса и соци
цлизма.
<
Говорейки за обетаполката! на
Балканите и за подобрявано па
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София — центърът
ни крупни успехи. Неговото ди
намично развитие намери поло
жителна изява в практиката на
социалистическото изграждане,
във всестранното развитие и ”с
пехите на повечето социалисти
чески страни.
За съвременното обществено
развитие в света е характерно,
че социализмът става все пове
че облик на развитието на съв
ременното общество, защото все
повече народи и страни го прие
мат в една или друга форма.
Същевременно голяма част от
работническо
международното
движение изнамира нови мето
ди на борбата за прогрес и со
циализъм, с оглед на промените
в света1 и условията в отдел
ните страни и в целия свят. По
голяма част от международно го
работническо движение сега ос
новава своята дейност върху ши
роко. равноправно и другарско
сътрудничество на прогресивни
те сили и движения, действува
щи в различни и специфични
условия и обогатяващи със своя
опит социалистическото разви
тие.
Обаче същевременно все пошумни стават протагонистите на
догматичните концепции, които
без да разбират споменатите про
цеси, пренебрегват действител
ността на съвременното общест
вено развитие и истинските ин
тереси на международното рабо
тническо движение. Без да под
бират средства), те искат да нат
рапват своите методи и възгле
ди и се опитват да постигнат до
минация'в международното ра
ботническо движение и в света.
С безпринципни нападки върху
политиката на минното съвмест
но съществуване от своите лъжереволюционни позиции те би
ха желали да принудят социалис
тичесгсите и новоосвободените
страни да се откажат от полити
ката на мирното съвместно съ
ществувате. А тяхната разколтш
ческа политика, акции и безкру
пулните тиради изобилно полз
ват силите на реакцията и им
периализма, за да оправдаят сво
ите агресивни акции и заплахи
срещу мира.
В международното работниче
ско движение, разбира се. могат
да съществуват, и действител
но съществуват, разлики, които
произлизат от обективните усло
вия и специфичната обстановка
в която работят някои партии
и движения. Оказа) се, че тези
разлики, доколкото се уважават. и доколкото отношенията
между партиите се изграждат
на базата на) равноправието и
взаимното уважение, не пречат
за сътрудничеството и-единство
то на международното работни
ческо движение. Само така това
единство може да бъде реално

отношенията между повечето ба
лкански страни, президентът Ти
то изтъкна, че сътрудничества
то между балканските страни
може да послужи за пример как
с прилагане принципа на мир
ното съвместно съществуване
между държави с различно об
ществено устройство могат успе

МАНИФЕСТАЦИЯ НА ЮГОСЛ АВСКО-БЪЛГАРСКАТА ДРУЖБА
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ТУРИСТИЧЕСКА СРЕЩА НА „КАЦА КАМЪК«
На 19. т. м. в местността ,,Ка
ца Камък’’ в Стара планина,
където мижалата година по то
ва време бяха открити възпоме
нателни плочи на разстреляш!
те през 1944 година 11 парти
зански ятаци, се проведе турис
тическа среща между турис
тическите организации от Ми
хайловградски окръг и Нишка
околия. На срещата присъству
ваха няколко хиляди туристи
и крайграничното население.
Точно в 9 часа започна тържес
таената част. Митингът бе от
крит от Бранко Ножица, секре
тар на Планинарско-скиорския
съюз на Нишка околия и Боян
Тодоров, председател на Съюза
на бойците в Михайловградски
окръг. След това говориха РА
ДОЙКО ИЛИЧ, председател на
Съюзените борчески организа
ции от Нишка: околия и ГЕОР
ГИ ДИМИТРОВ, секретар на
Туристическия съюз от Мих а и
ловградски окръг. Под звуците
на „Вий жертва паднахте’’ бя
ха положени венци и свежи
цветя от представителите на
двете туристически
организа
ции.
На тържеството присъствува и генерала от Българската
народна армия, участник в Юго
славското
народосвободително
движение ТРИФУН БАЛКАН
СКИ.
Туристите от двата съседни
окръга трябва да
възпитават
светлите примери на бойците
изтъкна в речта си Радойюо
Илич като запозна дрисъствуващите с решението на двете
организации тази първа среща
да стане традиционна занапред.
Двете организации да сътрудни
чат в своята работа за обмяна
на опит и възпитаването на) мла
дото поколение в дух на друж
ба и разбирателство между два
та съседни народа.
— Мога да1 кажа
заяви
Другаря Илич, — че Стара пла
нипа още не е известна на планинарите от Нишка околия. За
това този поход и среща: с ту
ристите от България ще допри
несе още-ио-добре да запознаем

хубостите на тази планина и конгрес на Българския турис
обичайте «а този край. Ние се тически съюз.
радваме, че тази среща ще до
Говорейки за сътрудничество
приноса не само1 ва запознава
то на туристическите организа
не на хубостите на Стара пла
ции между двете съседни стра
нина, «о и на) светлите тради
ни ораторът каза, че български
ции на сътрудничество през На те туристи имат желание да се
родоосвободителната борба. То запознаят с природните красо
ва място, където се срещат пла
ти на Югославия, която отбел
нинарите от двете страни, е ча • язва големи успехи в междуна
ст от най-новата история на юродния и вътрешен
туризъм.
гославските народи. На това мя
Само през първото шестмесе-

От срещата
сто са поставени възпоменател
ни плочи на другарите антифа
шисти от близките села Тези
другари
дадоха
най-окъпгото,
своите животи, затова трябва
да ни е мило, че точно на това
място се събират младежи и
спортисти да се учат на патрмо
тичните традиции.
След това говори секретарят
на Туристическия съюз от Ми
хайловградски окръг другаря
Георги Димитров. Той поздрави
присъствуващите от името на
16.000 организирани туристи и
запозна присъствуващите с успехите на тяхната организация
в момента когато Българския
туристически съюз чествува 70годишен юбилей и се готви за ттт

чие Югославия е посетена
1.500.000 чуждестрани туристи,
а броя «а нощуванията) е нарас
нал на 5.473.000 души.
След тържествената част се
проведоха другарски обеди и
просггрансвото
увеселения на
пред въпоменателните ПЛОЧИМного бойци изнесоха свои спо
мени пред младите туристи. Ръ ководствеяата на двете органи
зации проведоха съвмесно засе
дание. на което се реши тази
среща да се превърне в традициона. а на 8 и 9 октомври т. гТуристическия съюз от Михай
ловград ще изпрати делегации
от 20 туристи, които ще присъ
егвуват на туристическия събор в Сичево край Ниш.
В. Николов

БРАТСТВО"
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ИЗБОРИТЕ В СЪЮЗА НА МЛАДЕЖТА

Миналата седмица в Димит
ровград ^ проведе (разширен
пленум на Общинския комитет
на Съюза на младежта. «а1 кой
то бяха обсъдени задачите на
Съюза на младежта' във връз
ка с подготовките и провеждане
то на редовните избори за нови
ръководства на Съюза' на младе
жта, които ще ее проведат през
втората половина на октомври.
Тазгодишните избори се про
веждат непосредствено олед Пъ
рвага конференция на Оьюза на
югославската младеж: и в тече
ние на провеждането на новата
стопанска реформа. Затова
с
пълно право се очаква те да
дадат огромен принос в разре
шаването на въпросите и цроб
лемите от живота и работата
на младежта, жашато и на цяла
та общност. Изхождайки от за
клюпенията на Първата’ конфе
ранция на СЮМ. Общинският
комитет зае становище, че в те
чбкие на изборната
дейност,
трябва да се обърне особено вни
мание на въпросите като: мла
дежта и самоуправлението, не
достатъчната координация меж
ду работническата, учащата се
и селска младеж: и на въпроси
те за по-наггатъшното организа
Ционно-политическо
развитие
на Съюза на младежта.
Участието на младежта в саиЬуправлението е от първосте
пенно значение защото, от една
страна, то е най-мощен фактор
на възпитанието, а от друга, активното участие на младежта
в разрешаването на сложните об
щесгвени проблеми, внася еле
менти на ентусиазъм, безкомпромисност итн. Обаче ефикас
ното участие на младите в само
управлнието изисква дълбоко
познаване на проблемите по ко
ито трябва да се разисква и ре
шава.
Въпросът за разделението ме
жду младежта също зае значи
телно място на' Пленума на Об
щинския комитет. Изтъкна се.
че в нашата комуна не може
да се говори за разделение меж

ДУ учашата] се работническа
и селска младеж, но повече за
липса на съответни форми па
сътрудничество.
Един добър
Опит на сътрудничество м!ежду у
чащата се и работническа младеж в града не даде очаквани
те резултати главно зарад неси
стемносгга в това начинание,
което само показва, че е нуж
на постоянна работа в това нап
равление и че тези въпроси тр
ябва1 да заемат едно от централ
ните м|асха в програмите за бъ
дещата активност в тези орга
низации. За разделение между
младежта- може да се говори оа
мо доколи ото то произтича от
нееднаквото материално поло
жение. което е и основна при
чина за това явление. От друга
страна и самата система на об
разование е такава, че създава
от една страна ггривилигцрова
ни. а' от други училища общес
твената грижа, за което е на
твърде низко равнище. Такива
са например стопанските учили
ща. Все още не е разрешено по
ложението на тези училища, те
хиите програми са несъглаоува
ни с нуждите на стопанството,
в тях са най-слабите професио
нални кадри и тн. В Димитров
град дори и не съществува сто
панско училище и затова поло
жекието на учениците в стопан
СТЕОТО от някои предприятия в
града е още по-трудно. Те са
принудени сами да се подготвят
за изпити, без учебници и по
магала. а и предприятията мал
ко се грижат за тях така че те
излизат на изпити по няколко
пъти. Учениците ггьк. които с
успех завършат стопанско учи
лище трудно намират работа' в
предприятията въпреки законопредписанията, които уреждат
този въпрос. Затова според мне
нието на Пленума е нужна об
ществена интервенция за уед
наквяване на общественото положение на всички категории
младежи.
Във връзка с по-нататъшното
организационно-политическо ра
звитие на Оьюза на младежта
Пленумът констатира:, че съдър
жаяието на работата на акггиви-

ДИМИТРОВГРАД

те все още не съвпада с интере
сите на младежта. Затова е необ
ходимо в предстоящия период
вместо единни програми за ра
бота' да се подготвят индиферен
цирани, които ще изхождат от
интереса на отделни групи мла
дежи.
Една от задачите на младеж
та в гпр-едстояшия период е ак
тивната борба за последовател
но провеждане на стопанската
реформа. От младежта се очак
в а да бъде носител на публи
чен контрол в провеждането на
реформата, да се бори против
всички аномалии и опити за ней
ната деформация.
Пленумът на Общинския ко
митет на Съюза1 на младежта,
в предизборната и изборна акти
вност в организациите на мла
дежта ще допринесе изборните
конференции да бъдат по-съдър
жателни от когатго и да било п°
рано и да дадат много коящрет
ни решения от живота и рабо
Д. Йотов
тата на младежта.

Пленум на Общинския ко
митет на СКС ще се про
веде в края на месеца
На предстоящия пленум на
Общинския комитет на СКС в
Димитровград ще бъдат обсъде
ни два' вана-ш въпроса: вътреш
ната) органи(запия; на Общинския
комитет и активността на чле
новете на СЮК в провеждане
то на стопанската реформа:
Във връзка с вътрешната ор
ганизация на Общинския коми
тет. Идеологическата комисия
при ОК на последното си засе
дание предложи въз основа на
Устава «а СЮК при ОК да се
образуват помощни тела за сле
дене и проучаване на идеологи
чески. политически, кадрови,
оргатшзациомни. икономически
и други проблеми Според пред
ложението на! Идеологическата
комисия Общинският комитет
ше следи и проучва проблеми
от две области: организационно
и идейно-политическо изгражда
не иа СК и обществено-икономи
чески отношения и самоуправле
ние.
В рамките на първата област
съществуват две комисии: коми

Сесия на Изиълнишелния ошбор на ОО на ССРН
Неотдавна Изпълнителния от
бор на' ОО на ССРН в Босиле
град проведе сесия, на която се
обсъдиха въпроси около подго
товките за Петия конгрес на
Главния отбор на Социалистиче
ския съюз в Сърбия и активно
стта на Общинския отбор на Со
циалистическия съюз в прове
ждането на: новите стопанки ме
рки.
на
Уточнени са задачите
ССРН в предконгресната дейно
ст и приет план за работа.
На сесията се констатира!, че
досегашниге подготовки за кон
греса се развиват успешно, В
местните организации на Социа
листическия съюз са проведени
събрания и изготвени програми
за провеждането на подготви
телните и извънредни конфере-

нхции в подружниците на ССРН.
Определен е вече и броя на де
легатите в местните организации.
За провеждането на предстоя

■ИЦ-Нйцт/.Сп/и № т:.к.'1 б(пеят

ха от Димитровград. Няколко
дни преди започването на въста
нието на 20 септември 1923 го
дина френския вестник „Лематен” обнародва статия за под
^отовката на Септемврийс|юото
въстание със сведения,, получени
от Димитровград. Един ден покъсно съветският вестник .Из
вестия” обнародва статия —
,,Въстушгопие комуни стои Бол-

щата) дейност са формирани ак
тиви при местните организации
на ССРН, в чийто състав вли
зат и членовете на ОО на ССРН
В. Вел.

НЕПОСИЛНО АНГАЖИРАНЕ
предприятие
Строителното
..Градня’’ със слаба механизация
с недостатъчно професионал
ни кадри, с недостатъчна висо
коквалифицирана и квалифи
цирана работна ръка, и тази го
дина зае всички строителни пл
ощадки в града. В момента то
изгражда следните обекти: здра
вния дом. халите на ,,Свобода”.
.Братство”, ,.Механик)!’, догра
жда гимназията, една голяма

Поражението беше само временно
географкчески и идейно, макар
че ги делеше граница Димитров
градчани се отзоваха масово и
взеха активно участие в борба
та, подпомагаха) емигриралите
въстаници от България и орга
низирано работеха по междуна
родните канали за лреиаясне на
оръжие и партийни материали.
Светът узна за въстанието от
първите известия, които дойдо

Д-

БОСИЛЕГРАД

42 години от Септемврийското въстание в България през 1923

Тези дни се навършват 42 го
дини от избухването на Септемврийското въстание в Бългапървия антифашистки
рия
бунт на Балканите, който въпре
ки потушаването му игла голямо влияние за разрастването
на антифашистката борба' в то
зи район на света. Това беше
най-голямото революционно съ
битие в света през 1923 година' и
неговото място в световното ре
волюциокн работническо движе
ние е огромно.
..Въстанието иа работниците
в България завърши с едно теж
ко поражение, Скъпи, многобро
йни тежки жертви понесе бъл
гарският пролетариат в тази
своя кървава борба и ще има още да понася под камшика иа)
белия терор. Ала и в тия мину
ти на поражения и трагедия за
българските работници и селя
ни ние (югославските комунис
ти) не можем; да забравим оная
чудесна решителност, оная край
оная
на
пожертвователност,
буйна борческа воля и героизъм на българските работници
и селяни, ксито съзнавайки мо
же би предварително гюражеии
сто си, приеха тежката борба
с превъзходящия ги противник
и издържаха докрай па своите
боеви позиции” (,,Радпик” —
7. X. 1923 г.).
Поражението беше временно.
Олед двадесет и едтш години от
това събитие българския народ
победи окончателно фашизма в
своята, страна, а1 днес, след 42 го
дини от неговото започване той
чсствува големи победи в социа
ли етическото строителство.
Отбелязвайки тази славна го
яишщш», не можем да не спо
менем участието иа населението
ст* Димитровградско в тия ст>би-

сия за организационно изграж
да не и кадрова политика и ко
мисия за идеологическо образо
вание.
В рамките на другата! област
е предложено да се образува ка
мисия за общеНгвеноникономически отношения в стопанство
то и обществените дейности. Идеолетическата комисия е пред
ложила да се образуват и две
трупи—група за обществено-и
кономически отношения в несто
ланските дейности и група за
на селското стоподобряване
панегво и обществено-икономи
чески отношения «а село. Пред
ложението за образуване на гру
па. която ще следи и проучва
развитието на селското стопан
ство в нашата комуна се обосно
вава, както е досегашното раз
витие и успехи особено в област
та на дребното животновъдство,
така' и с оглед на неизползва
ните възможности и перспекти
ви в тази област.

гарии” също със сведения от
Димитровград.
При организирането и лровеж
дането на въстанието взеха участие много видни комунисти
от Димитровградско като Сте
фан Димитров, Власаки Алек
сов и съпругата' му Люба Тане
ва. Найден Кцров. Стефан Ди
митров геройски загина в дни
те на въстанието на гара Оарам

1«11ЙЙ®В
Мучсят ?т СспгемарпИското от» етапис а МихяИлопграО

жилищна сграда и някои стро
ителни работи за войската. Яс
но е. че такава обемна работа не
могат да завършат на време до
ри и големи строителни предпри
ятия с комплектна механизация
Сроковете и договорите, които
сключва ..Градня” се провалят,
обаче монопола! върху стрителните обекти е все още в ръцете
й.

бей. Власаки Алексов и жена
му Люба емигрираха в Югосла
вия и оттук продължиха борба
та. а Найден Киров няколко го
дини олед въстанието бе зверс
ки убит от палачите на Цан
ков. По време на въстанието за!
гшгаха още Борис Джуров Яначков, Борис Стоилов Иванов. Ге
орги Бонев Иванов. Йосиф Елен
ков. Костадин Манов и Петър
Джуров Яначков, всички от се
ло Славиня и Денко Стоянов от
село Брайковцн.
След поражението на въстание
то населештето'от Димитровград
ско активно помагаше въсташщите, които се настаниха тук
и нелегално продължиха работа
та за обновяване на партийна
та дейност в България. Партии
ните канали през Димитровград
Висок и Долна Невля бяха под
помогнати от много местни хо
ра и въпреки това! никога не до
йде до провал. Известна е дей
ността на Стефан Хрнстов-Гър
чето, който подържаше главната
ятжа в Димитровград между
Централния комитет в София и
Георги Димитров и Васил Кола
ров в Ниш, а по-късно със Зад
граничното бюро във Виена. В
Димитровград работеха Власаки
Алексов. Симо Милошев и же
на му Пена! от Градини. Стоян
Волев от Градини, Гаврил Ди
мов от Славния. Дядо Сокол от
Скървешгца. Раденко Миланов
и Михаил Фенера от Горна Нев
ля. В Димитровград по това! вре
ме пребиваваха много видни па
ртийии дейци и участници в Сеп
томтармГгского въстатпю като За-К
фмр Попов. Тодор Благоев. Ге
орги Дамянов, Гаврил Генов. Ипа!н Михайлов. Фердинанд Козовскп п много други.
Тази дейност иа комунистите
п населени сто от Димитровград
ско заздрави връзките Между
югославските и българския парод в най-тежките дни на фапгпстката реакция и прокара
път за създаване па условия за
братски дружба между нашите
В. Нтеолов
народи.

,.Б V АТСТВО*
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Селата искат електричество
За така наречения общест
вен клуб в Димитровград
В .пикалия брой нашият вестник писа за провинени топа
учениците от гимназията във връзка с посещаването па таканаречения обществен клуб в Димитровград. Епилогът от мер
ките,/ конто предприеха гимназиалните власти против 2(5 учениЦК е веч.е 113300X04: четирима изключени, 16 наказани със строг
укор пред изклю'шапс и 6 с укор па учителския съвет. Това е
едната страна па въпроса: който не зачита наредбите и зако
ните, трябва да бъде наказан. Обаче другата страна с много по
сложна и поставя па подсъдимата скамейка не само учениците.
чо и някои обществени институции и обществено-политически
фактори. Изхождайки от названието па тази картиограчница
„обществен клуб” достъпът иа всички граждани по' принцип
трябва да бъде позволен. Значи няма никакъв смисъл забрана
та на учениците да посещават клуба ако това е позволено .па
всички останали младежи в града: учениците а стопанството,
младите работници. Така, произлиза, че възпитанието и педа
гогиката са валидни само за учениците. Наистина тук всеки се
старае за своите: гимназията като институция пази своя прес
тиж и съвсем нормално забранява иа учениците да го посеща
ват. Но могат ли същото това да направят да речем Общинския,
комитет на Съюза на младежта или предприятията? Те Това ие
могат по простата причина, чс това е обществен клуб. :който а
Димитровград е легален и с получил вече един вид право па
гражданство.
И още една по-голяма нелогичност: този „обществен
клуб” е под патроната на спортното дружество „Спортист”. Ка
ква връзка ги и белотът, таблата, билиарда със спорта? В такъв
случай нямаже никакво оправдание за ежегодния претекст, ие
.«ладежкк дож в Димитровград не може да се открие защоТо
чя.«а подходящи помещения. Как лесно ги намираме за такива
цели.' Няжа ли да бъде обществено по-оправдапо това помещекие да се използва вместо за обществен клуб за един младеж
ки клуб, който ще бъде култуно обзаведен наприМеР с пингпонг, шах, ежедневен и периодически печат или пък нещо
подобно.
Аферата с учениците от гимназията е добър урок и удо
беи случай да преразгледаме своите решения, да подложом съвестта си па извитанме и искреио да признаем колко низ. като
общество, сме виновни за тежките наказания над учениците.
С това, разбира се, в никои .случаи не оправдаваме постъпката
на учепииите — недисциплината изглеква отговорност, зачита
не на правилата на гимназиалните власти ^— ио искаме сажо
да подчертаем, че е крайно време да се разгледа общественото
оправдание за съгцестеуване на такъв лъжеобгцествен. клуб.
Д. Йотов

Клисура

И шази Iодина акция за
събиране на шийки
Учителският съвет пои основ
ното училище ,.Иво Лояд Ри
бар” реши и тази година да про
веде ученическа акция с \чепи
ците за събиране на .циг.ки.
Оъс земеделската кооперация
е сключен договор за изкупува
не на шипките по твърде изгод
ни цени. Учениците вече дадо
ха обещание, че ще бъдат пър

венци в тази акция между учи
лищата в комуната. Ако изпъл
нят обещанията, тази
година
ще бъде осъществен приход от
над един милион динара, което
ще допринесе за подобряване
иа финансовото положение на
училището,
Мг(Тко Мачимксв

В неделя, на 19 т. м.. по села
та па Звонски район бяха уст
роени първите подготвителни
събрания за предстоящите иоиъцродти отчетни конференции
в организациите на Социалисти
чоския съюз. Една седмица пре
ди това п Звсшци бе устроено
събрание на Местната оргаииза
пия на СОРН.
Въпросите. които се разгледа
хо па събранията имат типично
местен характер. Това са на ггьр
по място комуналните работи,
след топа снабдяването и въпро
сът за чю-решителеп курс па ко
операцията към организиране
на селскостопанско производен-ло.

ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО
ПЪРВА ТОЧКА НА ДНЕВНИЯРЕД
1> *Гфи.г
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За стопаиюката реформа и за
търсенето па вътрешни резерви
не ее говори много. Очита се, че
кооперацията трябва да напус
не търговията и да се заеме със
с Vлскюоголатмжо производство,
предимно животновъдство, за
което има условия. Говори се и
за необходимостта от по-разширено производствено съдружие
между кооперацията и земедел
ските производители, обаче раз
говорите по този въпрос са обоб
щени. без достатъчна дълбочи
на и навлизаме в проблемите.
Комуналните въпроси обаче
са доминиращи. На първо мяс
то електрифицирането на неелектрифициратгите села. които го
дини вече събират средства и ма
териали, за да получат светли
на по домовете си.
На разширеното заседание на
Местната организация на ССРН
например бе обвинена Общинс
ката скупщина, че обещала на
село Нашушковица трафопост и
бави доставката му. Хората съ
брали стълбове, направили тух
ли и вар и вече дълго време ча
кат общината да им даде тран
сформатор. качето това е. напра
вено в Звонци и наскоро в Пре
сека- Също така и предприятие
то за електрифициране ,Комарима” проявява слаб интерес за
набавка на жица, макар че сел°
то разполага с известни средст
ва, събрани доброволно от хората
Обаче не само електрифици
рането е на дневен ред. В Ясе
нов дел бе обсъден въпросът за
пО( енергично строене на пътя
от селото до Звонци, през което
да се свърже с ггьтя за Оуково
и Бабушница, а въпросът за! сна
бдяване тга населението със зе
ленчукови произведения от ст
рана тга кооперацията или тър-

н
Изглед от Ракита
гопзкото предприятие бе поста
вен във почти всички села.
Г/гкого малко място обаче се
отделя па въпросите за култур
но издигане па населението и за

Власипа

обезпечаване ка по-редовни про
жекции на филми от страна на
Културно- пропагандния цен
М. Н.
тър в Пирот.

Округлица

СЪВЕЩАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ
ОТБОР НА ССРН
Тези дни въз Влчсина Окрут
лица се проведе заседание на Об
шинския отбор на ССРН. — Вя
ха разгледени два въпроса: про
веждане на стопанската рефор
ма и подготовките за предкон
гресната дейност в организации
те на ССРН.
На заседанието бе изтъкнато
че ■ единствено предприятие, кое
то работи с положителен ба
ланс на територията на общтшата, е земеделската коопе
рация в Клисура, докато оста
налите три работят със загуба,
Добре
работи
и
Здра
вната станция. Причината за
лошото положение, з което се
намира кооперацията във Власина, лежи главно в ежбите ме
жду членоветте ка колектива.
Разисквайки по въпроса за въ
трешните резерви в коопераии
ята съвещанието заключи, че
те лежат в излишека на работ_
ната ръка. в ограничаването на
ненужните службени пътувания в икономиите на материали
и най-сетне в по-добрата орга
низация в коперацията.
Във връзка с предконгресна
та дейност в организациите на

ССРИ съвещанието реши актив
ността да се насочи към прове
ждането на стопанската рефор
маМ. Маринков

Акция на
Червения кръст
Организациите иа Червения
кръст и на Синдикатите в Ди
митровград продължават акция
та за събиране на помощ за по
страдалото от катастрофалните
наводнения население, която за
почна още в началото на авгусг
тази година. Досегашните резул
тати от тази акция свидетелст
вуват. че акцията ще има ма
сов характер, както и бе замис
лена още в началото.
В града, по решение ка ко
лективите. всички работници
ще работят по една смяна за по
мощ на пострадалите. В общест
вените организации и обществе
ните служби синдикалните под
ружници организират събиране
на доброволна помощ.
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„Аз съм, ако позволявате да ка
жа по-просто, много пъти лаял"
Милорад Туфегджич . едвам
сега вижда това. По-рано дока
то бе сигурен на поста си не
забелязваше нищо. Тогава и
той можеше без правни прин
ципи. Сега обаче обстановка
та е по-друта; той е онеправдан
и иска да отбранява честта си
Затова освен до Милан Недич
той пише и Милан Ачимович:
„Вярвам, че веднъж ви бях
казал, че в Нишимапривържа
нтщи на Лцотич и че между
тях са окръжният управител,
председателят на общината, об
ластният комендант, моят комисар инак началник яа специ
алната полиция Марко Жива
нович и адвокатът Мирко Не
шич. Искаха на всяка цена, а
това го правя и сега за поли^
цейски началник да бъде по
ставен моя нещастен коми-»
сар. Аз съм против това катв>
Оьрбин, защото ме боли да се
пазарува със сръбските глави
и отделни клики по-лошо отколкото в Югославия да под
риват н днес основите на на
шата страна. Аз, позволете да
се изразя по-просто, съм лаял
много пъти, защото не михаре
сваха ркръж-шят управител и
председателят на общината. Се
га окръжният управител иска
да бъде сменен той или аз. Мо
ля да бъда сменен аз, но да не
бъда в окръжното управление

По следите на документи от Втората световна война

КУИЗЛИНГОВЦИТЕ ЗАД КУЛИСИТЕ
(Севделин Андреевич)
при него, но ако не съм добър,
моля да бъДа поставен на раз
положение".
Никой с никого не се съгла
сява. На всеки нещо пречи,
уж зарад защита на народни
те интереси, а всъщност зара
ди себе и своите интереси. На
всички им е тясно и искат да
разширят своята власт, да ук
репят постовете си. Затова се
клеветят а щом някой започне
Аа пречи излиза, че не струва.
На полицейския началник за
белязват, че често пътувал в
Белград да види семейството
си. Приписват му, че пие, че
е неморален и (всички други
епитети, които са обичайни за
такива решения. За това уведо
мяват и германците. Клеветят
го на всички страни, но той
знае отде духа вятърът и пи
ше на мцнистра:
.... .Тъжба против мене. както узнах, е подал до окръжния
управител -на Градското поглаварстЕо. с който воюваме още
от първия ден. Но без оглед ва
всичко това, намирам, че окръж
ния началник е бил длъжен да
ме разпита и след това да до
несе присъда. .. Твърдя, че про
тив председателя на Градското

поглаварство в Ниш съществу
ват две тъжби: една отправена до
г-н Председателя на правител
ството и друга, отправена до г-н
министъра на вътрешните ра
боти; че двете с'е намират в чек
меджето тга окръжния управи
тел и че той по тях няма сме
лост да възбуди следствие. За
що? Трудно ще може да отгово
ри, освен ако каже. че предсе
дателят се числи към онова дви
>кение, което , .още има пълна! си
ла”.
Борбата за надмощие получи
ла с това не само личен, но и
партиен характер. Недичевците, льотичевците, па „оръжие
то в ръце на една организация”
и най-сетне „онова движение,
което все още е в пълна сила”
•— това са термини, които се упо гребла ат. И по-нататък: фак
тът. че „против председателя
на Градското поглаварство в
Ниш има две тъжби”, че двете
,,се намират в чекмеджето на ок
ръжния управител” и че по тях
не смее да поведе следствие” —
сочи. че Йован Чемеркич и Че
домир Младенович „се подър
жат”. Те знаят че са необходими
един на друг и затова окръж
ния управител „подържа” пред
не
седателя, а председателя

го! Зарад всичко това правител
ството на „народното спасение”
изпраща в Ниш Радомир Петро
вич, инспектор в Сръбската' дър
жавша! сигурност. Той водил раз
говори с окръжния управител и
с началника на полицията и
след това поднел следния док
лад:
„Окръжният управител г. Мла
денович ми докладва, че упра
вителят Туфегджич до преди ме
еец и половина! бил с него в до
бри и другарски отношения и че
той бил един от най-добрите му
съ^ПРУДНици. Но понеже често
отивал в отпуск в Белград и ни
кога не ;се връщал на време,
а на два ггъти е отсъствувал
без да се обади на окръжния
управител, пито пък да потър
си разрешение от него.
И' затова, за да не търпи слу
жбата и за да се запази авто
ритета на окръжния управител
пред другите чиновници — бил
принуден да- вземе решение, с
корто на началника Туфегджич
се възлага веднага да предаде
длъжността си «а! най-стария
чиновник и да дойде на работа
в Окръжното управление. На
направената забележка до окръжния управител, че не бил
компетентен да) взема такова ре

шепне и че то е лишено от за
конна основа, той отговорил:
,,Аз се ръководех от интенциите ета сръбското правителство
на народното спасение.” За ме
не службата е по-важна и зато
ва не можах да позволя начал
никът на полицията така често
да1 напуска длъжността си в Ущърб на службата.” ,.Той моли
за ходатайство при компетент
ните неговото решение възмЬж
но по-напред да бъде изпълне
но та неговия авторитет на ок
ръжен управител да! остане на
достойна висота.
Управителят
иначе не разполагал с никакви
компрометиращи доказателства
против началника Туфегджич и
своето решение съобщил на' вси
чки тамошни германци”.
Куизлинговците, значи, междусобно воювали, а германците
са били добре осведомени за
всичко това! Знаели за всички
те размирици около постовете
И се смеели на! онова, което пра
вели прокурорите, началниците
и председателите. Смеели им се.
но всички били съгласни. За на
чалник на полицията първо бил
Величко Джорджевич. И герман
ците били съгласни. След него
дошъл Милорад Туфегджич. И
с него били съгласни. После от
ново се върнал Величко Джор
джевич. И с това били съглас
ни! На тях никой не им пречелНай-важното било те да бъдат
спокойни, и да се смеят на раз
платата! им с патриотите.
(Продължава)

БРАТСТВО”
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И горите имот свои право
"р“ "рог“

б«„-р..»ослевунте

Първите интервенции показаха, че горският лт,,1
.много е страдал в Желюша, ГРапа, ,Плапиница и Бански дол
В безправна сеч горските органи и инспектора по селско ст о;шктво при Оогцннската скупщина е Димитровград заловили
Станимир Петров Нака Гюров и Методи Сотиров от с. Желм
юша и Димитър Тодоров, служащ от Нищ. Списъкът на иаругиителитг па горското богатство с това не е изчерпан. Мотивите за безразборната сеч са различни: или собствениците на
тези гори са готвели дърва за отопление и домашни потреби
или- за продажба, или пък са приготовлявали листников фу
раж, без оа имат разрешение от съответните органи па Обшип
ската скупичина в Димитровград
’
В Общинската скупщина считат, чс зарад пемарността
на ком,петеит}171Т& органи ссбстзениците на горите са взели
че с горите могат да разполагат по свое желание, загцота им
плащат данък, без да имат предвид, че и покрай това съще! ствуват законогредписапшч, които ограничават правото на
{ експлоатация на горите. Това само потвърждава, че отговор
ните за горското стопанство органи ке са предприели нищо за
.запознаването на населението със законните разпоредби, пито
пък обществено-политическите организации са направили усилие на частните стопани да обяснят законопредписаиията в
областта на горското стопанство и неговото рационално изпол
зване, както и спазването'' на горския ред. За това безредие в
горското стопанство е виновен и лошо организирания и неак
тивен контрол.

Пред есенната сеитба в Димитровградско

Още шяшш план

3

Може би и зарад това поощрените .перки против без
правната сеч ще бъдат посрещнати с негодувапе от гиирок
кръг хора на село. защото хората не знаят, че в нашите за
кони и горите имат свои права.
м. Б.

Според сведения за есенната
сеитба до 13 септември т. г. в си
чки земеделски коперации в
Димитровградско още не са ,направили нужните подготовки.
Не е направен план и не се знае
каква площ ще бъде засета с ви
сокодобивни сортове пшеница

Босилеград

ПОДГОТОВКИ ЗА
Стопанският съвет при Общи
нската скупщина в Босилеград
тези дни обсъди въпроса на по
дгоговките за есенната сеитба и
за фуража.
По първия въпрос бяха обсъ
дени възможностите за ускоря
ване на подготовките за сеитба
та, разширяване на сеитбените
площи и изменение на сеитбена
та структура. Бе изтъкнато, че
трябва да се използва обсто
ятелството, че гарантираните це
ни ще съдействуват за повиша
ване обема на селскостопанско
то производство. Наистина в ко
муната излшнециге от селско
стопанското производство са не
значителни, но става въпрос за
-освобождаване ка производите
лите от купуването на жито.
Във връзка с това на сесия
та се взе решение да се предло
жи на земеделските
коопера
ции по-бързо да се включат в

есенната сеитба

подготовките за есенната сеит-.
ба. Те трябва да бъдат много
по-активни в сътрудничеството
с частниците, тъй като 90 на
сто от сеитбените площи прите
жазат те. Ясно е. че възможнос
тите за интензификация на сел
ското стопанство се ползват не
достатъчно. Но за' целта коопе
рациите трябва бързо да менят
съдържанието на своята рабо
та и все повече да се ориенти
рат към коопериране и произ
водствена дейност. Нужно е те
да' изработят програма за коопе
риране и прибавяне на репроду
кционен материал. При това
пред службите по селското сго
панство стоят сериозни задачи,
за чието разрешаване е необхо
дигга особена оперативност и на
ходчивост в тази обемна акГц-гя. Покрай останалите, въпроси
тези служби трябва да изучат

ДИМИТРОВГРАД

ОБЛАСТНО ПОЖАРНИКАРСКО
СЪСТЕЗАНИЕ
На 18 и 19 септември, по слу
чай 21-годишната от освобожението от фашизма в Димитров
трад бе проведено областно по
в
жариикарско съревнование,
което взеха участие към 300
пожарникари от Ниш. Заечар,
Пирст, Лесковац, Бор. Вучйе и
Други градове.
Димитровгредчани с
внима
ние проследиха сътезаиията в
тази опасна професия.
На първенците в отделни ди

сциплитш бяха присъдени наг
ради и медали а1 всеки участник
в състезанията получи специал
на грамота от страна иа Общинс
ката пожарникарска организа
ция в Дка глтровград. Класира
-патос следното: ,,'Вулглч)' (Ниш)
Професионалното доброволчеоко пожарникарско сдружение
от Ниш. следват Вучйе, женска
та екипа на Лесковац. тте/перн
те от Лесковац и ти.
К. Трайков

п възможностите за кредитира
не на частниците, като им се да
ват изкуствени торове и възпроизводствен материал на; из
плащане.
Препоръчва се земеделските
кооперации по-пълно да изпол
зват земята, която са получили
от обществения фонд като при
това' подобрят още повече агро
техниката.
По въпроса за обезпечаване
па храна за добитъка се конста
тира. че и тази година), с оглед
на повишения животновъден
фонд в Босилеградско и ограпи
чените тревни площи ще има
нужда от запасяваме. За да се
'облекчи положението съветът
взе решение да разреши на про
изводителите да приготовляват
листников фураж.
Ясно е, че сеченето на л.четников фураж вреди па горите.
Но ако се има предвид че в ня
кои села в комуната животпоа
ъдството е единственият помии
ък на' населението, тогава реше
нието ма съвета по
селското
стопанство е иа място.
Ония частни стопани, които
имат намерение да секат лист
ников фураж ще трябва да' по
дадат иск до съотвеииге органи
в Общинската скупщина.
Но това обаче не с решение.
Занапред кооперациите ще
трябва да предприемат мерки
за увеличение па изкуственито ливади, мелиормевапо >м пц
ешцата и затревяваме па под
ходящите за целта площи,
В. Бел.
Скършени ца

1/д
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ПОЛЕЗНА АКЦИЯ

г-г
Неотдавна младежите от село
Скърпоттца, Димитровградско,
организираха акция за събира
не иа шипков плод и събраха
общо 150 килограма. За парите
от шипковия плод активът ще
купи спортни реквизити и ще
обезпечи материали аа култур
но издигане па младежта.
Това не о първата акция на
скървенмчани. Те поправят и
пътищата из мерата и за свърз
вапо с околните села.
Между младежите най-голямо усърдие в акциите оа проя
вили Станимир, Иван и Влайтсо
Стоянови и Елка Миладинови.
От състезанието иа пожарникарите в Димитропгх>ад

Иван Стоянов

в собствено производство, и кол
ко в производствено сътрудкичестно с частните селскостопан
ски производители. Такива све
дения има само кооперация „Ни
шава”, която с ..безостая” и ,.абоданса” ще засее към 30 ха и
във всички видове
към 100
производствено съдружие с ча
стните производители. Ако се
вярва на тези първи сведения,
доставени в Общинската скуп
щина, „Нишава” е единствена
та стопанска. организация в об
щината. в която се вършат под
готовки за есенната сеитба. Тя
е обезпечила 60 тона пшенина
за атеот. От това количество на
ксоперантпте ще бъдат дадени
26 тона, а 15 кооперацията оста
вя за собствена репродукция.
Останалата част ще отстъпи на
кооперацията' в Поганово и ня
кои кооперации в съседните ко
муни. Срещу 1 кг пшеница за
семе частният производител ще
дава 1.40 кг меркантилна пшешода. Освен това към 30 ха ще
бъдат засети с меркантилна пше
шща.
В останалите -кооперации, спо
ред сведенията, още не се знае
колко хектара ще бъдат засети
О виоок©трополи сортове шие
пича- Що е касае до земеделски
те кооперации нито една не е
започнала с договориране на про
ИЗЕОДСТВОТО.

Не са обезпечени и минерал
ни торове. ..Сточар” не е догово
рирал торена за есенния сезон.
Истина1. в складовете има изве
стии запаси от миналата годи
на. но в кооперацията не знаят
какви са тези количества. От
сведенията, с които разполага
Общинската скупщина в Дими
тровград не се вижда дали и
..Нишава” е обезпечила мине
рални торове.
Кооперация ..Победа” в Сми
ло вци има' ма лагер 100 топа.
Погаповсх 15. а кооперацията в
Трънски Одоровцп
2 топа
разпи бидово минерални торо
во. Дали съществуващите коли
чества торово ще са достатъчни
положително се знае само за
кооперациите в Поганово и Тръ
пско Одоропцн.
Освен. „Нишава”, за споите ну
5кди е обезпоч) г.гга семе и коопе
рация „Сточар” в Камотгпца —
10 тона. „Победа” в Смиловци
— 25 тона и то 15 от собствено
производство, което не с качес
твено. Номерацията в Поганово
но иска пшеница за семе все
докато не се завърши с догово
рирането и не се види какви ко
лнчсства ще Й са необходими.
Също е положението и с коопе
рацията в Трънско Одцровцп. а
както изглежда, и в Барне.
Загрижва факта, не пито ед
на кооперация до днес не е ми
нала към договорираше па пропз
подството макар че тазгодишни
те добиви от високодобшша пше
тпгцл да предизшяоват интерес у
частния п ропзводгггол. Освен
„Нишава” «иго една земеделска
кооперация не е планирала обс

ма на производственото сдруже
ние. Изглежда, че се ръководят
от оная: ,,ще бъде. ако бъде”.'.'.
В момента земеделските ко
операции разполагат с 19 неиз
правни трактори, три верижни
Трактора и няколко прикачни
машини. Това е сила. способна
за органинизиране на есенната
сеитба.разбира се.ако се извъ
ршат необходимите подготовки.
М. Б.

„УСЛУГА“ СЕ
ВЪЗОБНОВЯВА
От неизползвания дървесен
материал, останал след строен^
ка новата жилищна сграда в Бо
оплеград «омунално-услужното
предприятие „Услуга” сдвои
ограда за поместване на дърво
деления цех.
След няколко дни
ще бъде завършена.

сградата

Предприятието търси възмож
ност да подоби организацията
на производството в този цех.
Вече има предложение 50 на
сто от суровините да се набавят
от територията на комуната и
по този начин да се намалят
Производствените разходи. Це
хът ще произвежда мобели за
доздашни потреби.
I

Рекопструира се
н дъскорезницата
Дъскорезницата в Босилеград
която доскоро работеше по при
митивен начин и постоянно беше
в загуба. Предприятие „Услу
га” намери, че единствен изход
е да се извърши реконструкция
на този цех. За тази цел са1 на
бавени нови машини на стой
ност от 1.500.000 динара — пре
димно със собствени средства.
В този цех работят С квалифи
ц| прани работници. За по-пълно
то използване на мощностите на
този цех. наскоро ще бъде орга
низирана работа в две смени и
по този начин ще се използват
по-добре и машините, и работна
та ръкаДъскорезницата ще върши услуги и на частните стопани.
В. В.

братство

б

ЗАПИС ОТ „КАЦА КАМЪК“

ТРИФУН БАЛКАНСКИ: югославските

Ц И Р Е

ПАРТИЗАНИ МЕ ОБИЧАХА И УВАЖАВАХА
....... ..

осг чих тържеството в местността ,Каца Камък” бе
ше и генералът от Българската
народна армия
ТРИФУН БАЛКАНСКИ, който прел май 1942 годи
на напусна българския окупационен корпус в Куршумлия и се
присъедини към югославското партизанско движение. Младият
член на РМС и член па ръководството за град София не измени
на борческите традиции на комунистическата младеж. Той се
бори рало до рамо с югославските комунисти против германс
кия и българския окупатор и срещу всички тогавашни неприя
тели на югославските народи. В редовете па югославските пар
тизански отряди той получи първите партизански опити, стана
член на ЮКП, секретар на партийната организация а парти
занската част. Другарят Балкански беше между първите бъл
гарски войници, който стъпи в редовете па югославското пяргчгзанско движение. За тези славни дни другарят Балкански раз■*
каза своите спомени. Разказа пи и за присъединяването си към
отряда и за първата му партизанска акция.

Г

— Бях войник в .Ш пехотна
дружина, която през 1942 годи
на лагеруваше в Куршумлия за
борба срещу народоосвободнтел
ното движение на Югославия,
което по това време се разраст
ваше и в този район. Аз бях
член; на РМС и член на градс
кото ръководство за София. В
армията продължихме Нашата
дейност.
ТТпез май 1942 година в Со-

Трябваше да разведа караули и
тогата напуснах града па път
за Копаоншс. По това време едии партизанин беше дезертирал. Военната полиция го търсе
ше да го арестува. Аз го преду
тгредн х за това и той избяга'.
Договорихме ее да кажем, ако
ни питат за какво оме приказ
вали, че сме искали да купим
сапун за1 частта. Трудно беше
да се свържем с партизаните.

мата. която по-късно използвал
за една акция.
— Мосже ли да тги кажете не
що за първата ви акция?
— Първата моя партизанска
акция беше с другарите Татко,
Груица, Чича и Търнавец. в се
ме
ло Ле пая. Тогава Жарки
прие да участвувам в тази ак
ция. Аз бях иа засада с Топли
ца тю шосето откъм Ниш. И по
топа време откъм Ниш по шо
сето забелязахме една лека ко,ла. Аз си помислих, че в тях с
командирът на дивизията и по
искахме да го хванем. Напра
вихме засада и забелязахме. че
в колата се намира само шо
фьора. Взехме го о нас и поисках
мс да го направим, партизанин,
но той се оказва закостенял фа
шист и го разстреляхме. Колата
използвахме за прехвърляне иа
ятаци. Топлица беше шофьор.
След това населението беше за
ставено да заплати колата и за
това селяните често пъти каз
ваха- „Това първо возене в ли
мизуна тш излезиа много скъ
по".
Втората ми акция беше. кога
то с 15 партизани разместихме
релсите и извърнахме един тран
спортен влак, който дойде от
Ниш. А но-късно заминах с Рат
ко Павлович на Пасяча и взех
участие в офанзивата на Вели
ки Ястребац.
Това бяха първите дни на про
славегшя Балкански при пости
затгите. Него помнят на Радан
планина, Кукавица, население
то от Църна Трава. бойците от
Ш оперативна) зона. батальона
„Христо Ботев" и отряда ,,Хрис
то Михайлов".
Приближаваше се времето за
раздяла. Нашият последен въп
рос. отправен към другаря Три
фун Балкански гласеше: „Как
во беше отношението на югос
лавските партизани към Вас по
това време?”
Лицето на бившия партиза
нин получи за един момент се
риозен вид. Искаше да каже,
че такъв въпрос е излишен, но
все пак той добави: „Аз се чув
ствувах там много неудобно, за
щото отношението кам мене бе
ше по-специално. Много ме ува
жаваха. просто казано- другари
ите от отряда ме -глезеха. Този
израз отговаря най-добре.
Богдан Николов
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По котката па здравия човек се намират много микроби.
Едни от тях, наречени стафилококи, са способни при определени
условия да причинят гнойни кожни заболявалия. Когато стафилоскоките попаднат през някое малко нараняване на кожата
около корена на косъма, в така наречената космена торбичка, те
причиняват гнойни възпаления. Кожата се зачервеиява. Явява
се нетолема подутина. Чувствува се и болка, която постепеио
се засилва- След няколко дни центърът на това червешсава
подуване смоква. Кожата постепеио изтънява, отваря се и из
тича гъста гной. След няколко дни жилото се премахна без бол
ка и циреят постепеио оздравява.
Мнозина прибягват към еамолечение на това! наглед не
винно заболяване. Те прибръзват и изтиекат чирен, за да оз
дравее по-бързо. При натиск образуваната около микробите прв
града от бели кръвни клетки се разрушава и микробите про
никват в околната тъкан. В резултат ти' това възпалението се
разширява и могат да настъпят сериозни усложнения. Особе
но опасни в -това отношение са циреите на1 горната устна, откъдето инфекцията лесно може да достигне по кръвен път до
мозъка.
Понякога броят на циреите се увеличава. Те (се -явяват
иа) различни места по тялото и то периодически. Това състоя
ние се нарича фуркулоза. Докагго отделният цирей оздравява
сравнително бързо, цуркулозата може да продължи с месеци
и години. Когато няколко цирея се слеят в един общ, те обра
зуват така наречения карбункул. Той се разполага на обща въз
палителна, оточиа оочова. Това Заболяване е по-тежко. Отокът
и улълнението са по-големи. появява се и главоболие. Темпера
турата значително се повишава. Волният «е може да спи. Оса
бено тежки са тези. при знаци до момента на пробиването на кар
бунхула. След изтичането на гнойта1 настъпва подобрение на
общото състояние. Болките намалявагг. Понякога състоянието
на болния толкова се влошава, че се налага хирургическа на
меса.
За появата на циреите способствуват отслабените съпро
тивителни сили на организма, недостатъкът ка витамини в хра
ната дълготрайните стомашно-чревни заболявания (и редица
други болести.
При лекуването на цирея в зависимост от стадия на не
говото развитие под лекарски контрол се правят инжекции с
пеницилин, дава се биомицин сулфонамиди маже се с ихтиол
и др.
Много по-важдо е обаче предпазването от появата на цирей. Затова' от съществено (значение е поддържането на кожата
винаги чиста. Редовната смяна на труд и почивка, спортуване,
Туризъм — всички тези фактори, укрепващи
организма, дей
ствуват против появата на гнойни кожни заболявания. против
появата на цирея.
Работниците, които са в досег с инструменти, трябва особено да са предпазливи за избягване дори и на малки наранява
ния. Ако се наложи да се борави със заразни материали (да се
превързва болен с цирей) необходимо /е превръзките обилно
напоени с гнойни материи да се изгорят. Къпането цри наличност на циреи не се
препоръчва, понеже допринася за по-лесното
им разпространяване и на други места по тялото. Особено вни
мание трябва да се обръща за предпазването на малките деца’
от заразяване със стафилококи, причинители на циреите,
Изпълнението на' лекарските съвети както по отношение
на предпазването така и по отношение на лекуването ще спеети много неприятности на трудещи се в борбата с това заболяване.
Ц. Колев

Ош годишното събрание на ловното дружество ,,Видлич“

КЪМ ОРГАНИЗИРАНА РАБОТА

__ —- Трифун Балкански в разговор с Радойко Илич
Фия бе разкрита' една от воен защого есички се опасяваха, че
нмте организации, в която рабо съм агент. Партизаните вече бя
гех и аз. Започнаха да ме тър ха узнали че съм избягал и по
сгт. за да) ме арестуват. Тогава
това време ме търсеха и войс
аз се опитах да избягам в Бъл
ката, и партизаните. В Драг-уша
пария и да се присъединя към
намерих един ятак и когато се
партизаните. Избягах към Ро
връщах из .реката, намерих вру
допите, но тъй като не намерих
па партизани. Там бяха 5Кар<км.
• отряда отново се завърнах в
Сокол, ПукоЕ-ник. Тази група то
Куршумлия с цел да се присъе
ку що беше получила заповед,
диня към югославските парти
че един български войник е из
зани. В Куршумлия се обадих
бягал от армията и ако го сре
на нашия партиен секретар Ми
хаилов. Той ми кагза. че нямал
щнат да го взеафт със себе си.
връзка с партизаните, но по то Когато ме забелягаха Сокол из
ва; време-беше .иавестан. лазунта
който знаеха малцина члено вика: „Баци оружие” Аз разве на партията. Този лозунг бе брах, че са1 партизани, а не дра
ше. „Имаш много здраве от Ижевисти, хвърлих пушката на
ван- Кожухаров”. Отговорът гла
страни и се разцелувахме с Ва
сеше: „Хвала лепо".
смлие Гюрович, който по-късно
стана народен герой, Същия
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ
ден на Кралева! чешма получих
ПАРТИЗАНИТЕ
партизанското име Балкански.
Така дните на младия парти
Датата 29 май 1942 година МНО
го добре помпи генералът. Той занин Балкански минавали изпъ
аи спомня всеки детайл, всяко лисни с борба и организационна
име. И сега, 23 години след де
работа. За кратко -време той ста
ня, когато той станал партиза
любимец на, партизаните.
нин, той с гордост разказва за нал
едно минало, което не се заб Ползвал се с доверие и важел
равя.
като храбър партизанин и оби
— Беше тъмна' вечер на 29
чан другар. Бързо научил и емай 1942 година. Бях определен зика и от останалите партизани
•а караул на моста)-в Куршумлия се различавал само по укифор-

Д имитровград
Оправдани
са причините за закъсняването
с годишното събрание в ловдж
ийското дружество „Видлич”.
Вместо през юли това събрание
се устрои през септември. Ре
шението и мерките, които бяха
приети на това събрание ясно
изразяват стремежите на ловд
жиите да се прекъсне с досега
шната стихийност и недисциплина, а да се мине към органи
зирана работа. Някои ловджии
гледат на лова като на източник
на финансови средства и зато,ва нанасят големи вреди на раз
витието! на дивеча в Стара '.платш
на и другите лланишщВ този сми
съл на събранието . се изтъкна,
че е необходимо да се заздрави
ловната дисциплина, да се на
бави храна за подхранване на
дивеча итн. Също така, занап
ред ще се д-а)ват напради на ло
вци, -които убият лисици ще се
предприемат мерки срещу неот
говорните ловци и др. Взето е
I решение за увеличение на член
ския внос за ловджиите от
4,500 на 6.000 динара, ще се ра3
гледат- възможностите за изгря
ждаието на ловджийски дом и
тн.. а ловния оезон ще започна
от 3 октомври т. г.
На тази годишна конферен-'
ция се констатира, че през изтек
лата година много млади .хора
са показали интерес за лова и
че в дружесвото са зачленени
няколко младежи-работници. И
наче дужеството наброява 120
членове и то 42 селскостопанс
ки производители, 38 работни
ци. 32 служащи, а останалите
са пенсионери и от други про
фесии. Дружеството и занащр-ед
ще/трябва да подмладява редо
вете си като развива по-тяспо
сътрудничество със спортните
организации и обществено-поли
тическиге организадии, а осо
бено с движението на млилите.

горани, ■спиртните риболовци и
др. Това са най-непооредевтени
те пътища за популяризирането
на лова като спорт и за защи
та на полезната дивеч.
За дейността на ловджиите през
миналата година в доклада ли
псват много сведения,
В него
стои. че миналата година в ко
муната са: избити 1.400 зайци,
докато за унищожаването на
другата дивеч не съществуват
сведения. Според някои данни
били унищожгени 130 лисици,
40 язовци, 4 белки, 2 диви котки
50 кучета-скитачи, 32 котки и
към 1.000 вредни птици. Но и
покрай това в доклада се коне
татира. че унищожаването на
вредния дивеч било стихийно.
Тази област иначе е богата с
дивеч. Най-много има зайци. Яребиците са в чувствително иа
маление поради лютата
зима
през 1963 година. Сърните вече
отново -се развъждат в Сенокос,

по склоновете -на Видлич. Гре
бен планина и др. места. Но за
размножаването им не са обез
печени спокойни терени, така
че голяма част избягва: през
границата. В течение ка изтек
лата година 8 ловджии са! глобе
ни зарад неспазване на законо
предписанията в лова.
На' събранието се разгледа и
въпроса за организиране на ло
вопазачна служба. ДосегашниТе мерки и решения не се изпЛъняват. СъврмАзнният Начин
на ловно стопанисване изиск
ва много по-големи грижи за
подхранване и защита на поле
зния дивеч, както и неговото раз
множаване. В този смисъл ве
че се разглежда възможността
за организиране на ловоразвъд
ни места за зайци, които могат
да се цродада-т скъпо. С това
биха се обезпечили значителни
средства, крайно необходими за
-развитие на съвремения лов в
Димитровградско.
М. Б.
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В началото на учебната

година

Училищата в Звонски район
използвали вътрешните резерви
Началото на учебната година
з училищата от Звонски район
започва съвсем нормално. Прав
ят се дневници, раздават се гени
ги и тетрадки на учениците, пи
хпат се годишните планове. В си
чки училища имат учители и вс
якъде децата идват редовно. В
централното училище в Звонци
са записани към 300 ученици
във висшите клйеове. а в мал
ките класове общо на! територи
ята към 400 ученици. От 1 октом
ври се очаква заплащането на
учителския труд да става спо
ред трудовия ефект и да бъде
изготвен и приет училищният
правилник. Наглед всичко върви нормално, без затруднения,
и обещава спокойна учебна го
дина.
Учителите от скромност или
поради това, че съзнават трудно
стите и източниците им няма
•да ви се оплачат от нищо. но в
разговор с тях проличи онова,
което затруднява работата и
пречи в значителна степен на у
спехите им.
МНОГО УЧЕНИЦИ — МАЛКО
УЧИТЕЛИ
На въпроса какво са показали
преизчисляванията и изналшра
нето «а вътрешните резерви
във връзка с новите стопански
Мероприятия 1получазате един
категоричен отговор — вътреш
ни резерви вече няма. използва
ли сме ги докрай. Колкото и ка
тегорично и смело да изглежда.

щето. когато те са почти миниьфлни.
Използването на резервите
всъщност се касае до друго. В
района има значително учение
Ци, а училищата са строени мал
ки, с малко учебни стаи. При
това положение се оформят го
леми паралелки с 40 и повече
ученици. Ясно е, че тогава тряб
ват и по-малко учители. Ето
Тук са използваните резерви —
в по-малкия брой учители. Глеч
дано от материална страна това е действително солидно полз
ване труда на учителя и значи
телна икономия на средства, но
въпросът за резултата и успеха
остава' неясен, въпреки убежда
ването. че и така се постигал со
лиден успех с децата.
БЕЗ КАБИНЕТИ И СЪВРЕ
МЕННИ НАГЛЕДНИ СРЕДСТВА
Ако търсите кабинет по фи
зика. лабораторийка по химия
или изобщо една по-богата снаб
деност на училището, няма да я
намерите. Училището разполага
със съвсем скромни средства—
няколко географски карти, мал
ко лабораторни пособия и това
е всичко. На учителя предстои
цяла година да мисли как с най
чпримитивни средства, готвени
от него. трябва да онагледява
легациите, да’ улесни ученика в
стремежа му да възприема оно
ва, което му се преподава. Вее
пак успехът е добър, казват пре
подавателите, и се позовават на

В двора на заовското

училище \

въпрос на бъдещето. Все още
са малки средствата на учили
щето, за да може да пристъпи
към набанката на това, което не
е-,.първа учебна необходимост”.
Интересен е оптимизмът на к°
лекпгива. След някой ден ще за
почне акцията по събиране на
шипков плод. Считат, че в тази
акция ще съберат значително
количество шипки и от средства
та ще купят, както всяка годи
на онова, което е необходимо,
и без което действително не мен
же да се обезпечи успешно обу
чение. По-рано това са били
ггрочитните книги, днес стреме
жът е към съвременните опически апарати.
ЗАТРУДНЕНИЯ В СНАБДЯВА
НЕТО
Звонски район е известен ка
то район на пенсионери. Всеки
месец през пощата минават па
рични записи за околоб - 7 милио
на динара. Това са пенсии или
издръжки, които хората от то
зи район, на работа из страна
та изпращат на своите. Като
към това се прибавят още няко
лко милиона, които във вид на
лични доходи се изплащат на
място и приходите от продажба
на добитък, сумата нараства
значително. Изчисленията по
казват, че средно на жител се
падат не по-малко от 5.000 дина
ра' на месеца, да ги наречем „до
пълнителни приходи”. Затуй, ка
зпат хората, в Звонски район
няма да намерите зеленчукови
градини, малък частен птичарпик и много грижи за земедел
ско производство. Тук всички
чакат да бъдат снабдени от дру
ги.
А тези,, други.” идват но проду
ктите им са скъпи по-скъпи, от,
колкото на Адриатика. напри
мер1. Снабдяването впрочем ни
как не е уредено и това измъч
ва просветните работници, чии
то заплати не са толкова висо
ки да плащат 250 динара кило
грам грозде или 200 динара до
мати, които в града долу са не
повече от 80 динара килограм.
Все пак никой не казва, че
заради това ще напусне рйона.
Не се оплакват хората, но все
пак забелязват, както и другите
избиратели, на кооперацията, че
не се наема с организиране на
снабдяването, когато все пак е
сигурна, че би работила без заМ. Н. Н.
губа.

това е точно. Защото едва ли
могат да бъдат съкратени сред
ствата. с които разполага учили

мненията на инспекторите, на успеха на приемните изпити.
А оформянето на кабинети е

„Прощавайте, че ви прекъсвам" — каза архитектът —
„но не мисля така за своята
младост. В тези момент се чу»
ствувам някак си неловко. Бях
зваете, в своите .млади годи
ни голямо бъбрило. Можех по
цял ден да говоря и пак да не
се наситя. Така си развалих ня
колко познанства, а на момите съвсем омръзнах. И хазай
ките зарад това ми отказваха
квартира, макар, и твърде ре
довно да плащах. В компания
бях просто непоносим. И нас
коро зарад това изгубих ком
пания, защото не .ме поднася
ха. Винаги се намесвах в раз
„Прошаговор и със своето:
вайте, задето ви прекъсвам"—
а след това започнах да говоря
и на останалите не оставаше
нищо друго освен да ме слу
шат, или пък да се прествуват
Че Сме слушат. По-късно те>
и не се опитваха да правят то
ва а отвреме навреме ми да
ваха знак, че им тежа.
Като чели не знаех за това.
Дори някъде съм чел, че е подобре да оставиш другите Аа
говорят, и по този начин може
само да се успее, но аз бях убеден, че онова, което говоря
заслужава да се чуе.
Напоследък сс ожених зарад
своята бт.бривос-/.
Запознах ое със семейството
на висш пощенски служащ, И
маха дъщеря'на женитба и ме
повикаха. Отначало с удовол
ствие ме слушаха, вече имах
опит в ораторството, и ако
знаех кога да спря, можеше
Аа ме вземат за хубав човек
и голям компанвор.

КАРЕЛ БЕРАН (ЧССР)
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СВОБОДАН СОТИРОВ:

Пред започване на горанските акции

Тази есен още 60 ха ноЬи Iори
Общинският отбор на движе
нието на младите горани в Боси
леград неотдавна прие план за
есенното залесяване. Предвиж
да се тази есен да се залесят 60
ха нови ерозивни площи.
Освен младите горани в акци
ите по залесяване ще бъдат
включени и членовете на остана
обществено-политически
лите
ерганизации и гражданството
от комуната чрез местно самооблагане. Досегашната прак
тика показва, че местното само
облагане понякога! не е ползва
но. или е отработвано на онези
обекти, които нямат първосте
пенно значение в рамките на
комуналните проблеми. Поради
това тави есен в повечето села
като: Долна Любата, Ярешкик,
Брашсовци и др. самооблагането
ще се използва за залесяване.
На сесията бе обсъден и въпро
са за посадъчен материал. За
пръв път тази есен ще се полз
V
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Сгодмвка след смущение
от тях да е оставил на пнаио
Седим, значи, около масата
7.' си говорим. Пред мене е, Да то, и това би поднела. Какво
речем, филджан с черно кафе, да сс прави! Та нали той с
Но това не е важно. Говорех момък и това не ще трае веч
мъжа си е одпикпала
вече и когато ядехме месо, сл по. Тя
адкиши, сирене, а ако след ка от пиенето, нека н дъщерята
фето дойде чаша коняк — и и покаже какво знае.
с конак ще им разказвам.
Бащата пуши хубав тютюн
Това се повтори няколко пт> и е доволен. Но често получа
ти. Сгодяването изобщо и не ва ругатни. Що сс отпася До
им споменавах, За мене беше него, нямаше нищо против ка
главното това, че те някак си ндидаЛТе "а дъщеря си, ма
кар и Да не настояваха да сс
II
бяха мълчаливи и никога
не се опитваха ла мс прекъс женят на всяка цена. Техните
посещения но този начин му
пат. Може би и в града ме И-- -ха за верепик, Иа госпожич бяха добре дошли.
кнте е достатъчно ако някой
Дъщерята в тези часове мпе
два П'1,ти се намери с едно и
ли па своите (приятелки, кон
също семейство.
то са вече омъжени. Додеяло
Тъкмо вече мислех да прес й беше тпното запитване дали
тана да ида у тях. Но винаги се е сгодила и кога щс дой
приказките
си помислях, че нищо няма да дат сватовете. И
ми бъде ако още ведънж се за семейно щастие и деца. За
отбия. За жепитб!а| и не сънувах виждаше им само на свобода
Само тази прокляТа възмож- та. Една от тях дори се осмс
иосЧ, че мога
сс изприказвам лила да каже па майка си да
на воля ме караше да ида У не се меси в нейните работи.
тях.
А това е много пещо.
Майката на момата пече нс
Покрай всичко това непрек
ме слушаше с внимание. Беше ъснато им говоря и това поете
са пешю узнавам. Не мс нитере
Идвали
й
омръзнало,
им повече сватове, между тях супа, че те не могат да розбе
се рат неща, зп които им приказ
и един, който обичал да
напива.
вам Понякога сс хваля. Гово
Всеки от тях имал лоши на ря им за строеж, който съм пр
вини. Но и обувките си някой оект^хал в родното си място.

ват материалите произведени и
в разсадниците на комуната. То
ва е улеснение и пестене на сред
ства. Досега за нуждите на гораните посадъчен материал е
прибавян от районните секции
във Враня и Ниш.
След разискванията се реши
да се търси от районната сек
ция във Враня и секцията' по
горското стопанство в Босиле
град по-голяма ангажираност за
възобновяване на деградирани
те от неразумна експлоатация
гори.
Освен това. тази есен. от ин
веститорите на акциите по зале
сяване ще се търси повишава
не процента на заплащане на
услугите. Това е необходимо,
понеже със средствата от 30°/о,
получени за' вложената работа
при залесяването, не могат да
се покрият основните разходи
В. В.
на гераните.

Според това как им разказвам
Ва 11СГ(\ .може да сс заключи', че
такъв колосален строеж няма
па света. А това беше едное
тажна сграда на общинската сне
стовпа каса, на която бях пое
тавпл балкон без да има при
СТ-1,11.

Зимно време на балкона се
канеха от прозореца, за да очистят снега. Зарад Този бал
кон моя чичо вече не е пред
селател на общината, И без
това имаше голяма опозиция,
а балконът го срушн напълно.
С неговото семейство оттогава
не говоря.
Говорех и други неща.
Веднъж се |случн следното.
Един мой познат искаше да се
жени. И при това на един ко
мичен начин поиска ръката на
своята избраница. И как да не
говоря за това когато със сво
от
ите приказки половината
това семейство успах. И така,
значи, стигна на ред иссгодия
та. Разказвам, трудя сс колко
то се може по-вярно да им пре
даде смешното положение на
моя приятел когато казаше онова: „имам свободата да пон
ка'м ръката па вашата дъщеря”.
Днес зная, че това 1Щ наймалко не е смешно. Още съ

щня час МП преседна всичко.
Изведнъж видях как матса
та на дъщерята вцепенено ме
гледа. Чула сцно последшуге
мю думи. Гледа ме учтиво, а
очите и се в-ьлнят със сълзи.
Дявол да ме вземе! Чакала те
зи думи толкова време и те
биха я пробудили н от най-ст
Ратен сън, макар и
посред
нощ.
II тогава действието започна
да се развита^ И бащата се
разнежи или може би съпр.у
гата го мушна с лакътя си. Са
мо у дъщерята нищо ме мо
жах да забележа.
Тоз час- не знаех къле да се
дена. Излезе така непредвнде
по, а за връщане назад вече
беше късно.
Казах им, че нямах иамсрс
ние да се женя. Но какво мо
жех да сторя! Взех я. Имаме
сега н две възрастни деца.
Най-лошото е, че и ден дне
шен пе зная тя дали знас как
Понякога
стана всичко това.
си помисля: сигурно н тя е ЛР
ямала когато говорех за случ
ката на моя приятел н не с чу
дума
става
ла за какво
Друг път мн сс струва, че ни
нейното лице виждам някак
ъв присмех, но не съм енгур'
напълно. Нямам смелост да *
питам.
Значи, виждате лн, че на
своята младост не мога д« тле
дам розово, а вие?
Какво, вече сн отивате? Зна
чи, лека нощ. Говорихме
А»
насита. 1Цс ии дойдете пак!
(Прсв.: М. Ан.)
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Сънят на
бай-Стоян
НА БАЙ-СТОЯН му се слу
чи да съпува хуСюв сън (вп
рочем никой кс се сърди когато сънува нещо хубаво,, ма
кар по начало да пе вярваме
на сънищата!). И сто, че бай
Стоян започна да сънува, че
става директор.
Представете си сега, става
човекът директор на пред
приятие.
Какво щастие! И вече си. ня
режда работите: първо — я.
около себе си ща сложа все
момчета от наше село. .. (що
е сигурно, сигурно!) Па после
— в работническия съвет, в
управителния отбор — все та
ка по-близки хорица... Исти
на самоуправлението си е са
моуправление, но кой ти га
рантира утре. че председа
телят на работническия съ
вет не ще дигне нос срещу
прекомерните пътувапия на
директора, срещу разни дру
ги неправйлности (а вече про
веждаме и стопанска рефор
ма — шега ня.ч'а).
И така Бай Стоян си занарежда: ..още първия ден от
предприятието ще лети оня
Драган задето още лан.и ме
критикува на едно събрание
на Социалистическия съюз.
После ще се справя и с Мит
ко. Той не ме е критикувал
никъде, но знам 'си го кгж
птьв е. а-а-а. . . обича и той
да натърка носа на човек ко
гато
най-малко
очаква>. .
След това ще издействувам да
се открие при нашето пред
приятие и едно заведенийце..
хи-хи-хи. .. Секретарки сега

пе се приемат, мина тая мо
да, но в заоедеиийцето след
полунощ ще си довеждаме
мамини рожбичкп... па мезсп
це, шишенце — ще върви...
И друго: на събрание ще
заявя, че вече пе позволя
вам да ми викат бай-Стоян,
ами другарят директор, или
само другарят Стоян. Онова
бай- пека си почива па се
ло. Та аз пе съм вече селяк!
Десет години съм на град, а
виж. че свикнали: бай-Стоя
пе, па бан-Стоппс... А. бе, ка
кво е това!? Е, пе може вече
така — край!...
Другарят Стоян продължа
ваше да сънува. И сто че му
се пристори, че е на събра
ние па колектива. Става ду
ма за вътрешните резерви.
Той взима думата: ,.Другарки
и другари, пакашля се важ
по. не може \зече така.
Трябва да извършим съгле
ждапе па положението, да се
преоценим. Според сегашни
те изчисления па професио
налните служби излиза, ■че в
патето предприятие им1а из
лишен от работна ръка. Ра
ботното място на Митко на
ни е нужно и.. . След това и
Драган пе работи, както пи
уведомяват, а само крикарст
вуза/ Не може вече така...
Аз пе настоявам, но ако съб
ранието намери, че е така
тогава.. .
?3ън
ленивците!
Край!. . .
Преряза го гласа па жена
му:
— Я ставай, че пак ще за
къснееш за работа!...
Матея АНДОНОВ

ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ

ПОКРИВИ ОТ ГУМА
•Според съветските учени къ
щите на бъдещето ще се покри ’
ват с материал, получен от смес
от автомобилни гуми или д—ти ‘
гумени изделия. За да бъде по-ху
бав, покривът ще се облага с
ламарина или алуминиев прах,
който да му придава сребърен
цвят.

Преби са направени. Новият
материал е траен, издържа тем
пература от СО градуса и не па
пуква при мразове.
Специалистите считат, че гу
мените покриви ще траят много
по-дълго, отколкото лимените.

/И ешеоролошческа сшани,ия с
атомно |ориЬо
Първата
мет еорологическа
■отанция с атомно гориво е пус
шата в действие в Мексиканс
кия залив. Тази станция, която «трябва да бъде само предтеча
иа щяла една мрежа, която да
обхване нашата планета и да
създаде възможност за наблю-

декие на ураганите и предприе
майско на ■предохранителни мер
ки на време.
Ядреният генератор, Еграден
в специално подсигурена сграда,
ще работи десет години без да
изисква каквито и да било гр,ч
жи.

. . .името чш Балканския полу
остров е дадено по най-дългата
платина Балкана (Стара плапи
па). 'Гади дума е от туоски про
планинска
изход и значи
верига със стръмни склонове".
11айквис1окилт връх .на. Стара пла
шша .Ботев" (Юмрукчал) дос
тига височина 2.370 м.

. . .първия млечен шоколад с (
произведен в Швейцария през <
1070 година.

*.**
...родното място па люляка
са полите па Хнмалаите в Азия. < ТгШУДДИ':
Оттам ова растение било пре (
месено в Персия а сетне и и
Европа.
Изчезва:' мгадите <■ е: лата в /П.рехула. Изчезват и Малките
. **«
караджепкв, куНИалз: кран Ьгмг. Тц;д- кра. Т. Одоровди е
рече пслусруТопа. Станала с ненужна па .малкото жители.
...че най-сгао.мо название на
паричните знаци, които днес се
употребяват, е гръцката драх
ма. ..Драхма” на наш език зна
чи длан. или още по-добре, ено
на, което „остава в ръцете'.

О
...за един ден човек направи
около 20.000 крачки. За една
година тази цифра се покачва
на около 7 милиона, а за 70 го
дини нарства на около 500 ми
лиома. Значи, през течение на
делия си живот човек може
девет пътя да обиколи Земя
та! Или пък би могъл да мине
по-голямо разстояние, отколко
то от Земята до Луната!

НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ
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Един служител отишъл при
директора си и казал:
=— Можете ли да се заемете
да ми се повиши заплатата. Нае
коро ще се женя . ..
Директорът размислил и след
малко му отвърнал:
— Съжалявам, но нашето
предприятие отговоря само за
нещастни случаи станали в те
чение на работата!

Теца сп редките „клиен-ц" на малките караджейкн край
Ерма. Няколко «овала зърно мт.чно сваля един човек. Затова
Са тръ-.цд.м. трима. А к:.кога и „конски товар" сваляли сами.

***
Мария се готвеше да сложи
вечерята когато на вратата на
кухнята се показа мъжа й обе
зумял и силно пребледнял.
— Ах, какво стана! — попита * рЦлГА--:
го тя развълнувано.
(
— Драга, страх ме е.глътнах |
•••
топлийка!
I
V—
Тя сви рамене и каза:
V &*'
. ...
— Не се безпокой зарад една | .**. ;«>-. ■ ~ - .‘V
обикновена’ топлийка. Толкова
И в Звоици няма вече млад свят. Те са по градовете. Пустее
много ги имам, че изобщо не ще
селото в есенния дек. Може би дядо Сандо си мисли за онова
имам проблеми . ..
време, когат0 селото „кипяло“ от младост, ко нямало място
за нея вън ц> че така е нс-добре.

—А

Текст и рисунки
М. ПЕТРОВ
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