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ШНТСТЩ) В нашата среда пребиваваше старият познат и приятел.
Ханле Селасне. Срещата между Тито и Села- 

на нашата епоха е изправен
етиопският цар
сие стана по време, когато светът 
пред войната във Виетнам, колто повече от едно десетилетие 
представлява постоянна заплаха за мира, след топа пред хро-

пай-сетпе най-новите съби-ничеекг. криза р Близкия изток и
Източна Европа внесоха неспокойство, защото е застра-тия в
независимостта на една социалистическа страна.шепа

където наистинаПолитика на сила бе приложена тадц 
най-малко се очакваше. С една дума: светът отново се оказа в

международно напрежение. По всич- 
днешпото време двамата държа- 

— Етиопия и Югославия — Ра_ 
Бриони винаги са били

НАСЕЛЕНИЕТО ОТ БЪЛГАРСКАТА народност
период на загрижващо 
ки тези актуални въпроси наИСКАМЕ ТИТО ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЮН ВН1ЩИ на приятелските страни 
зменят мнения. Затова разговорите на
среща на приятели.

Димитровград Срещата на Бриони е една от редицата подобни срещи 
необвързаните страни. Етиопският цар 

необвързване: Адис Абе-
между държавници от
е голям поборник ка политиката наМестната организация на Съ 

юза на бойците в Димитров
град организира тържество по 
повод формирането на Първа 
царибродска бригада на 28 сеп
тември 1944 година. Борците от 
отряда, които живеят в Дими
тровград и членовете на местна 
та организация, след рапорта, 
който прие първият командир 
на Първия батальон от този от 
ряд Живко Виденов, положиха 
венци на паметната плоча при 
гимназията и отдадоха почест 
на падналите борци.

След това на тържественото 
заседание в залата на Култур
ния дом говори председателят 
на Общинската скупщина Ди
митър Манов и секретарят на 
СКС Георги Алексов.

Председателят на Общинска
та скупщина, между другото 
изтъкна клеветническата кам-

Като част от общността, 
българската народност с поли
тиката на Съюза на комунис
тите и със своята борба и от
брана на придобитите демокра
тически права доказва, че е не 
разривна част на братството и 
единството на братските наро
ди и народности.

Оценявайки вредата от бюро- 
кратическите сили. които спъ
ват демократизацията на обще
ствено-политическия живот в 
света, секретарят на Общин
ския комитет Георги Алексов 
говори за значението на наша
та борба за самоуправление. От 
тук и необходимостта българ
ската народност и всички тру
дещи се в общината още по-по 
следователно да се борят за ре
ализиране на Насоките и зада
чите на стопанската и общес
твена реформа, а от друга стра 
на необходимостта да бъдат е-, 
динни в разбиването на всички 
опити за внасяне на смут и де- 
зимформации, чиято чел е да 
спъват нашия стремеж към со
циалистическа демокрация.

Тържественото заседание от
прави предложение до Деветия 
конгрес другарят Тито отново 
да бъде избран за председател 
на Съюза на югославските кот 
мунисти. В телеграмата между

сам. отношение осъществяването па всеа- 
става дума за нообвързаност, 

по-дълбоко дефи-

ба е активпа нс само по
фрикаиско единство, но и когато

географски е по-широка и получава 
нирана платформа па общи искания и акции за превъзмогва-
която

сегашното напрежение в света.не ка
секретар на ООН У Таит изтъкнаТези дни генералният

необвързване. Тод каза: светъг 
и затовазначеписто на политиката на

отново се връща към кошмара на студената война
необвързани страни да дигнат своя глас 

Предупреждението на У Тант по- 
целия необвързан свят по отно- 

ка международната арена.

с необходимо всички 
като съвест ка човечеството-
твърждава отговорността на 
щение но-нататъшната активност

Селасие и президентът Тито посвети- 
исобвързаните страни 

бъдещата конференция на най-високо равнище.

Нормално е че цар
внимание па активността наха голямо 

във връзка с
Брионските разговори Тито — Селасие донесоха значи- 

но-пататт.ипште отношения между 
съвместни приятели в све-

те леш резултати нс само за
двете страни, по и за всички наши 
та. Пред миналата среща с президента Тито етиопският цар за-

без каквато и да е резервира-
Председателят Димитър Мановпания, която сега се води про

тив нашата страна от петте 
членки на Варшав- „Приятелство, дълбоко исегашните съдбовни историче

ски моменти, когато се засилва 
разделеността на света и ожив
яват хегемонистичките

яви:страни
ския договор. Но въпреки вси-

наяарода и техните ръководители 
президентът Тито потвърждавай- 

„Между Югославия и

пост, свързва нашите два 
държавите . Малко по-късночки натисци и лъжи, които се 

сеят против нашата страна „по 
литиката,
на югославските комунисти 
другарят Тито, още повече из
дига .ррестижа на нашата стра
на в света и в международно
то работническо движение, ка-

теже-
кн това чувство на етиопския цар каза:коитония на великите сили, 

угрозяват световния мир, е не
обходимо както никога досега

която води Съюзът близки отношения и не само между ръ-Етиопия съществуват 
ководнитс хора но и ви народа!"

около другаряда се сплотим 
Тито и Партията.

Накрая в писмото се казва, 
че българската народност в бо 
силеградската община единоду-

двамата стари приятели беше още една 
добрите отношения между Ю-

Срсщата между
манифестация на традиционно

Етиопия. Същевременно, брионската среща е голямГОСЛЗПИЯ II

принос на политиката, която 
рапс на необвързания свят в тези

шно изпраща това предложе
ние, защото дълбоко вярва, че 
другарят Тито ще донесе нови 
победи и по-щастливо бъдеще.

В. в.

се стреми към пълно консолиди- 
тежки моменти за човече- 

М. Гавриловичстсето.

ОБЩ СЪБОР В ДИМИТРОВГРАД

пощещи ПРОНШААНЕ № «МИН И К- 

ФШЧША-УСАОВИЕ ЗА СТОПАНСКА АНТОНИИ
месо, мляко и 

вълна, са основни проблеми ц 
този отрасъл и доколкото тези 
проблеми не се разрешат на
време, съществува опасност фз 
ндът от овце и едър добитък 
да се намали толкова, че би 
имало тежки последици за сто 
панството ца комуната.

Селското стопанство в част
ния сектор също не осъществи 
предвидения темп на увеличе-. 
ние. Стойността на нейните про 
изведения трябваше годишно 
да се увеличава с 13,1 на сто, 
а тя се увеличаваше с 8,2 на 
сто.

ски продукт— В работата на общия събор 
участвува представителят на 

Съюзното стопанско вече Бош

постигне заплануваното.
Стопанската реформа завари 

отрасли1! ..«*> .
всички индустриални 
на димитровградското стопанс
тво .така да се каже, в начал- 

стадии на формиране на 
застарели

ко Богданович, представител
ят на Републиканското стопан
ско вече Живко Виденов и пре 
дставитслят па Стопанската ка 
мара в Ниш Никола Куюпджич 

Отборииците на Общинската 
скупщина, членовете на Общи 
лекия комитет на СК, на Пред 
седателството на Синдикалния 
съвет, Изпълнителния отбор на 
общинската конференция 
ССРН, Секретариата на ОК на 
Съюза на младежта,

бригадата
другото се казва: „Населението 
от българската народност в Ю- 
гославия има най голямо осно-, 
вание да търси начело на на
шата Партия да стои тази ле
гендарна личност, защото него
вият растеж и напредък, пра- 

разрешеният национа-

Преглед на
то в тези съдбовни дни, порица 
вайки агресията, става още по- 
активен фактор за мобилизира 
не на миролюбивите,, революци 
онни и прогресивни сили в сво 
та“. Той по-нататък изтъкна, 
че единството на народите ч 
народностите, тяхната борба за 
самоуправителни принципи, да 
ват сила и сигурност на нашия 

Последните съби-

иия
предприятията, със 
съоръжения и технология, ела 
ба организация на работата, с 
неблагоприятна квалификаци
онна структура, с малки оборо 
тни средства и подобно. Значи, 
с малко производителни компо 
ненти, които биха мо.гли да из 
държат товара на стопанската 
реформа.

Тези факти доведоха до това, 
че индустрията, която създава 
повече от половината от общия 
приход на общината осъществ 
яваше през последните две го 
дини темп на увеличение от 
10 на сто. вместо предвидените 
с плана 18,1 на сто. Остава до 
1970 година да се осъществи 
такова производство, което го
дишно да се увеличава с 24,3 
на сто.

Ако правим изводи само спо
ред сухите данни, тогава ана
лизите показват, че положени

вилно
лен въпрос, здравото братство 
и единство са осъществени^ бла 
годарение на другаря Тито“. 

След
организация на 
ците устрои скромна 
По време на закуската Живко 
Виденов изнесе своите впеча
тления от Чехословакия.

М. Б.

на

предста- 
организа- 

председатели на работ- 
общия

социализъм, 
тия пък раздвижиха всеки наш 

една евентуална обще 
народна война да покаже на аг 
ресорите от всички цветове, ка-< 
кво може да направи единен 
народ и как брани своята сво
бода оня. който я е извоювал

местната 
Съюза на бой

заседанието вители на трудови Също така не е осъществен 
планирания темп на увеличе
ние в строителството, занаятчи 
йството в обществения сектор и 
комуналното стопанство.

Добри резултати .според пока 
зателите осъществи гостилни- 
чарството и гостилничарството 
в частния сектор.

Малко е направено и в обла-> 
на капиталовложенията.

ции и
иическите съвети на 
събор проведен на 30. 9. т- г. в 
Димитровград разгледаха досе
гашните резултати в изпълне
нията на задачите по средно- 
срочния план (1966-70), досегаш 
ното движение на стопанството 

димитровградска община в 
условията на реформата.

Анализите показват, че през 
изтеклите две и половина го
дини заплануваните задачи не

1961-65

човек в закуска.

Босилеград в

стта
През този период са вложени 
само 12 на сто от планираното. 
Девизните средства за реконс- 

„Гумарата“ възли 
зат на 70 на сто от предвиде
ните капиталовложения, обаче 
не са осигурени, а незначител
ното потребление се отнася до 
някои дребни интервенции в 

През също>гс1

другаря Тито с новото му 
биране за председател на СЮК 
ще бъде най-силната гаранция 
за решаване на предстоящите 
крупни вътрешни и външни за 
дачи. Последователността на за 
каления революционер и него
вият огромен опит ще доприне
сат СЮК и цялата наша стра

да осъществява нови победи 
за доброто на социализма, ми
ра и прогреса на международ
ното работническо движение.

В писмото се казва и това. че 
с избирането на другаря Тито 

председател на СЮК се да
ва пълно признание на негова
та дългогодишна революционна 
борба в реализирането на марк
систко-ленинските принципи. В

из-Общинският • комитет на Съю 
Босиле- 

сесия от 27 сеп-
за на комунистите в
град на своята 
тември, изразявайки желание- 

цялото население от ко
муната, предложи на Деветия 
конгрес на СЮК отново за пре 
дседател на югославските 
мунисти да се избере другаря 
Тито. В писмото, изпратено от 
тази сесия до ЦК на СЮК, ме
жду другото се казва, че дру
гарят Тито начело на 
Партия е изпълнил всички на
ши очаквания и стремежи в из 
граждането на нашето самоуп- 
равително социалистическо об-

са изпълнени. Когато 
брутопродуктът растеше с темп 
от 35,4 на сто, а националния 
доход на глава от населението 
с темп от 39,4 на сто, според

общото

ето в селското стопанство е за 
доволителио. Средният темп на 
увеличение на този стопански 
отрасъл е 26,5 на сто, (планът 
предвижда 16,1 на сто). Обаче 
тези успехи са резултат на ра 
зширяване дейността чрез тър 
говската мрежа, която коопера 
цията превзе от фалиралото 
предприятие „7 юли“. Във все 
ки случай тези показатели но 
дават действителната картини 
за развитие на селскостопанс
ките дейности в обществения 
сектор. Пласментът на животни

трукция нато на

ко- плансредносрочния 
производство трябваше да раг 

годишен темп от 15,1 на 
сто, а националния доход с 14,4 
на сто. Обаче през последните 
две години брутопродуктът ра

на
те с предприятията, 

време заемането на нова рабо 
тна ръка се движеше в рамки 
те на предвидените пропорции.

Резултатите в края на полу
годието са неблагоприятни. Не 
що повече, брутопродукът е по 

(Следва на 2 страница)

нашата

стеше с 8,3, а националният до 
ход с 4,8 на сто. Само тези две 
икономически категории показ

за

щество.
„Дълбоко сме уверени — ка

зва се по-нататьк в писмото, че
ват, че динамиката на развитие 
изисква нови усилия, за да се



ОБЩ СЪБОР В ДИМИТРОВГРАДСЪБИТИЯТА ПРЕЗ
(Продължение от 1 етр.) 

малък с 16 на сто, в сравнение 
със същия период ма миналата 
година. Индустрията е осъщес 
твила по-малко с 61 на сто, а 
строителството с 12 на сто. До
бри резултати е осъществило 
земеделието в обществения сек 
тор — с 9, гостилничарството с 
15, а комуналното стопанство 
дори и с 65 на сто. Доходът за 
разпределение е намален с 33, 
мето личните доходи с 8, а сред 
ствата за фондове с 56 на сто. 
Заради слабия пласмент на сто 
ки, са се увеличили залежали
те стоки, които и доведоха до 
такива резултати. С една дума 
полугодишния план на стопан
ството като цяло не е осъщес 
твен с 20 на сто. Индустрията 
даде най-слаби резултати. По
лугодишният план е осъщес
твен с 26 на сто, а в другите 
отрасли е както следва: в селс 
кото стопанство 
строителството — 27 на сто, оО 
ществсно хранене — 42 на сто. 
Димитровградско 
тази година бе значително за 
сегнато и от клиринга. Макар 
вземането да беше по-голямо 
от даването, длъжниците-парт
ньори не бяха регистрирали дъл 
говете си, а димитровградското 
стопанство, в резултат на това, 
не можа да заплати дълговете 
си от редовни средстава, но бе 
принудена да вземе кредит от 
1.280,397 динара за изплащане 
на дълговете.

За разрешаване на проблеми 
те в стопанството, особено зе
меделието, където овцевъдство 
то е в критично положение, 
въпреки мерките на съюзните 
и републикански органи, събо 
рът енергично поиска да се 
вземат следните мерки:

— Да се ограничи вносът на 
вълна, да се предвидят гаран
тирани цени на агнешкото и ов 
че месо, да се дадат премии за 
млякото, защото иначе бедните 
производителни райони 
регреси на богатите потребите 
лни центрове.

На трудовите организации се 
предлага колективите и орга 
ните им да преразгледат свои
те средносрочни планове и из
работят програми за 
реализация да приспособят сво

сто производство към 
проучват пазара 
служба, която по-сериозно 
се наеме с приемането на спе7 
циалисти и стажанти. Също та 
ка да тръгнат по пътя на мо
дернизирането и издигната те 
хнология в предприятието, 
уредят

пазара, 
и образуват

иия, където несъгласията 
чат на работата.

Всички тези решения общин 
ската скупщина ще представи 
на самоуправителните 
които са компетентни за 
вянето на предписания.

ире-
да

Гражданите от всички краища на страната

1подкрепят
предложението другарят Тито отново Да бъде избран за пред
седател на Съюза на югославските комунисти на Деветия кон
грес па СЮК.

Първото предложение дойде от загрсбската партийна 
гаиизацил, където другарят Тито преди повече от 40 години за 
пръв път беше избран да ръководи синдикалните, партийни и 
други прогресивни организации на работническата класа. Па 
УП партийна конференция в Загреб, през февруари 1928 годи
на, другарят Тито бе избран за секретар на Местшш комитет 
па К.П, а десет годшш по-късно застана начело на Централния 
комитет па СЮК.

Това предложение на загребскитс комунисти през послсд 
ните няколко дни получи подкрепата на комунистите от Ти- 
тоград, Далмация, Ниш. Нови сад, Лабин в Истрия, Титово У- 
жице, Карловац, Пршцина, Скопйе и още някои места из ця
лата страна.

органи,
изгот

1 да1ор- междусобните отноше- М. Б.ш11 СУРДУЛИЦА11 Разискване по тезисите за 

изменение в конституцията
111111НОВ ЗАКОН ЗА НАРОДНАТА ОТБРАНА

Пред Съюзната скупщина бе изнесено предложение за 
приемане на нов закри за народиата отбрана и военната пови- 
ност. В подготовките за предложсписто се изхождаше от изи
скването, че трябва по-нататък да се разработи и конкрети
зира концепцията за общонародна отбрана, която съчинява ос
новата на съответни конституциошш разпоредби.

С новия закон трябва да се даде възможност на всички 
граждани в случаи на опаспост да могат активно да участву
ват в отбраната на своята свобода и да се противопоставят на 
агресора, не чакайки специални заповеди.

Републиките и покрайнините с новия закон ще получат 
значителни задачи в отбранителните подготовки и общите вое 
нни усилия на страната като цяло.

В рамките на общите подготовки на обществото за отбра
на, със закона ще се предвидят и задълженията на трудовите 
и други организации. Подготовката на трудовите и други ор- 
ганизащш се състои па първо място в оспособявансто и орга
низирането на своите колективи като бойни единици и в соб
ствени подготовки, които обхващат организационни, кадрови и 
материални подготовки, необходими за премтшванс на работа 
под военни условия.

II Неотдавна тук бе проведено 
съвещание на политическия ак 
тив на общинската конферен
ция на ССРН и общинския съ
вет на профсъюзите във връз
ка с измененията в конститу
цията на СФРЮ и в избирател 
ната система у нас.

Членът на политическия ак
тив, прокурорът Славолюб Ма- 
насиевич, запозна присъствува 
щите с основните положения в 
тезисите, а след това станаха 
разисквания и бяха дадени пре 
дложения.

Тъй като по отделни разпо
редби има различни предложе
ния, реши се всичките да бъ
дат представени на комисията 
на Републиканската конферен
ция на ССРН.

— По въпроса за мандата на 
представителите има предложа 
ние мандатът да трае четири го 
дини, с оглед на разноските о- 
коло произвеждане на избори
те. Обаче има и друго предло
жение да се запази сменяемо- 
стта на половината представите 
ли след двугодишен мандат. Съ 
що така е предложено да ня
ма повторно избиране в нито

една от камарите на скупщина44 на сто,I та.1 — За избирането на предста
вители в камарата на трудовите 
общности се предложи те да 
бъдат избирани непосредствено 
от производствениците. Също 
така има и друго мнение - посре 
дствено да се избират от отбо- 
рниците на общинските скупщ- 
тини, или пък към тях да бъ
дат придадени делегати от тру
довите общности.

— По въпроса за избиране на 
органите на управлението в 
трудовите колективи мнозина 
се произнесоха, че не бива да 
има особени ограничения в 
структурата, мандатния период 
и др., но трябва да се предви
дят в Конституцията или зако 
ните, за да има известна уедна 
квеност и обективност в уреж
дането на тези въпроси.

Подчерта се също, че няма 
голяма яснота по въпроса за 
знамената на народностите, ко
ито живеят в югославската об
щност.

I стопанствоII11I1II1I1II!11АПЕЛЪТ НА У ТАН IIГенералният секретар на ООН У Тан предложи среща 
между министрите на Великобритания, Франция, Съединепитс 
щати и Съветския съюз, на която да се водят разговори по об
щи проблеми. Това, по негово мнение, би могло да доведе до 
среща между шефовете на държавите и правителствата па че
тири велики сили.

На заседанието на Общото събрание на ООН у Тан от
прави апел към великите сили, че „крайно време е да разбе
рат, че тяхната сегашна военна супериорпост представлява го
ляма опасност".

Остава фактът, че перспективите за малките и във вое 
пно отношение слаби държави — т.е. за огромното болшипетво 
държави — са твърде тъмни, ако не могат да очакват, че ще 
имат контрол над своите собствени работи,, освен апо не пра
вят нищо, което няма да се хареса па някой съсед.

IIII1 даватIII; 1111 тяхната
М. Величков

сподин майоре, че в София е 
пристигнала международна ко
мисия на Червеният кръст от 
Женева . .. Тя ще посети вси
чки лагери ... Знаете ли. че 
сърбите са корав, борчески и 
неустрашив елемент, и че те 
ще имат кураж да кажат вси
чко как се постъпва стях. Как 
ние българите ще изглеждаме 
в очите на света?

След тази интервенция на 
Димитров в лагера на военно- 
плениците в Перник положе
нието корено се променило. Ко-, 
мендант на лагера бил дал на
реждане да се спре с побоите. 
Подобрена била и прехраната. 
Плениците — обикновени рабо, 
тници получавали по 1,20 лв. за 
плата на ден, а специалистите 
два пъти повече.

Населението на Перник, кое
то и до тоя момент гледало със 
симпатии към сърбите-пленици 
с още по-голямо уважение се 

ннопленците и наплащал двой- отнасяло към тях. Особено по- 
но по-скъпо за закупените ар- магали на ония сръбски пле- 
тикули. Парите делил със свои ници, които работили в мина- 
те хора. та. >ре постъпвали другарски и
След първата интервенция на братски към тези хора. 

Димитров управата на лагера Ето такава беше солидарно- 
предприема още по-силен те- стта между работниците от Съ 
рор. Всички съмнителни били рбия и България в края на пъ 
арестувани и подложени на го-, рвата световна война, когато 
и^о„тер0р' Зат0ва Димитров от- българската армия претърпя 
Фмл°„ягтпЛтВл-ПеРНИК и посе‘ поражение на фронта вмъкна- 

к ра’ Т°И преглеДал вси- та в една несправедлива вой-
йнтп™1™ И разговарял с в°- на като окупатор в Сърбия и 
енноплениците. Ето какво раз- Македония. Георги Димитров 
*”ал един от плениците пред като голям приятел на сръб- 

р_ дента на „Политика . ския народ, заедно с жена си 
„Вече след обед Димитров бе^ Лгобица

епент^Й>1?,иАНа гарата го п0~ сръбкиня се застъпваше за 
срещнаха_ много миньори, кои- сближение между сръбския и
Ни/ рьоощили за мое™ сьсто- български трудов народ, за по 
титт н-^оМИ1Р°В веднага посе- бедата над ненародните буржо- 
йор ПоповДЗНТа На мината ма_ азни правителства и в едната

— Кажи какво става с тебе?
— запитал Димитров.

— Аз не зная как

ят от този лагер, където ги оча 
квала сигурна смърт или бо
лест.

ПРЕДИ 50 ГОДИНИ

ШИ ДИМИТРОВ И СРЪБСКИТЕ военопаенннци Интервенцията на Г. Димитров
Това състояние в лагера не 

останало скрито. За кратко вре
ме населението научава за по
ложението на срьбските воен- 
нопленици. А след това някои 
хора съобщили и на Димитров, 
който по това време бил наро
ден преставител за пернишка 
околия. И един ден Димитров 
пристигнал в Перник. Той се 
отнесъл към коменданта на ла 
гера Александър Маков, — 
„Войвода Сандо“, който бил из
вестен между военноплениците 
като голям неприятел на сръб
ския народ. Този „войвода“ Са
ндо имал в лагера свои хора и 
организирал шпионаж. Той ос
вен това, търгувал с военнопле 
ниците. Определил свои 
които донасяли храна на вое-

„Драги селяни, щасливи сме, 
че между нас се намират дру
гаря Коларов и Димитров, ко
ито по време на войната са би
ли народни представители в 
България и помагали нас, ср-1 
ъбските военопленици. Те за
щищаваха нашите интереси .. . 
Това са големи хора и прия
тели на нашия народ, на които 
дьлжим признание и уваже
ние ..."

Тази случка, която помнят 
много хора от Гостуша се слу-, 
чи на 27 септември 1923 годи
на, няколко дни след провала 
на Септемврийското въстание. 
Георги Димитров не случайно 
бе посрещнат още на граница
та от хора на това планинско 
село в Пиротско с приветствие.

Димитров срещу войводата 
Сандо

зи човек би дошел сега тук, аз 
десет дни в общината ще го 
гощавам като цар!“ — Този чо
век като български депутат, 
спаси мен лично, много мои съ 
селяни и някои наши свеще-> 
ници и владици.“ Кога му ка
зах: „Познавате ли го?“ отго
вори: „Как виждал съм го в 
лагера, в околностите на Со-, 
фия.“ Понеже аз бях изменен 
— за да се запазя, бях обръс
нал брадата си, — той не можа 
да ме познае. Но, погледна ме - 
хвърли се в обятията ми, пре
гърна ме и ме целуна: „Да, да 
този човек е! „Когато ни из
прати в Пирот и Ниш, там са 
явиха тримата владици, които 
ние спасихме в България. Те 
направиха постъпки пред сръ
бското правителство да не се 
правят никакви препяствия на 
българските бегълци, които се 
намират на югославска терито
рия. Те ни спасиха — сръбски
ят народ, който беше благода
рен на българският народ, ни 
спаси.“

Тези думи Георги Димитров 
каза в Народното събрание в 
София на 28 януари 1947 годи
на в отговор на народния пре- 
ставител-опозиционер Йорда
нов, а те се отнасят за едно слу 
чайно съвпадение. Още в Гос-, 
туша, Пиротско, Георги Дими
тров бе препознат от Перо Про- 
тич. За тази среща Георги Ру
синов си спомня:

"... попът на селото ни доне 
се сапун и пешкир и започна
хме да се мием. По едно време 
пристигна делеводята (писар) 
на селото. Той погледна Георги 
Димитров и каза;

„Йе ли бре, Георги, защо чу- 
тиш, бога ти?“ и паднал в пре
гръдките на Димитров. След то 
ва се обърнал към своите съсел 
яни и казал:

Т'

хора,

„По поръчение на нашата па 
ртия аз лично много се инте
ресувах от положението на тия 
наши сръбски братя военнопле 
ници. Имах няколко 
дето благодарение на моята ин
тервенция и поради опасност
та да бъдат внесени в Народно 

собрание 
живота на трима сръбски вид
ни владици и на десетки дру
ги сръбски военнопленици, офи 
цери и войници.

Когато ние с Коларов и ня
кои други се явихме на бълга
ро-сръбската граница, след Сеп 
темврийското въстание, нас ни

През 1917 година, когато. мно
го сръбски военнопленици се 
намираха в няколко лагери в 
България, българските власти 
дьржеха в много тежко поло
жение тези военнопленици. Те 
трябваше да работят при 
тежки условия, 
лагери се .намирал в Перник, 
Според изказване на Марин Ма 
рич, в този лагер се намирали 
2.000 сърби. Те работили 
нна Перник. Помещаниятта в 
които кватирували военнопле
ниците били разкрити и в тях 
валял дъжд, а хората спали на 
земята. Когато се завърщали от 
работа те 
за почивка.

случая,

много 
Един от тези

то можах да спася

Ивошевич-Димитров,в ми-

посрещнаха в първото село ед
на група хора, които са били во 
еннопленици в българските ла
гери през първата балканска 
война. Аз помня много добре 
случая — Коларов го няма тук, 
— когато кметът на това село

„Вие

и другата страна.
Отношението към сръбските 

военнопленици, борбата му сре 
щу войната е само един малък 
откъс от величавата борба на 
този български син,' който през 
целия си живот, ратуваше за 
добросъседски отношения меж-» 
ду двата братски народа — сръ 
бския и българския.

нямали възможност 
Въпреки това, че 

работили в мина, не получава
ни вьглища за отопление. 

На работа отивали боси. Лагер
ните власти се отнасяли 
тях тьврде вражебно. За най- 
-малки грешки хората били те
жко наказвани. Някои се опи
твали чрез бягство да се спас-

е могло
всичко това да се случи — се 
оправдавал майора.

Когато разказвах

ли

към Димитров 
беше възмутен от постъпката...

Майор ми обеща, че ще ме пу 
сне. При това Димитров 
на майора: „Знате ли вие, го-

казваше на нас всички: 
знаете ли българския депутат 
Георги Димитров? Е-е-е, ако то казал

Б. Николов
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НАСОКИТЕ МОБИЛИЗИРАХА ХОРАТА ОТ СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ

Общинска изборна конфе 

ренция към 10 октомври
— интервю с; Велемир Джорджевич,

секретар на ОК на СК,С в Бабушница —

щестаената реформа н Б°абушнТшка общи™"“'”™ “ °б

°6~‘ ~

мента тя се намира, поискахме 
джевич, секретар на Общинския 
мунистите, да #и отговори на няколко

ания и на конференциите на 
ССРН и на събранията на мла 
дежките активи. Като резултат 
на тази заинтересованост на мл 
адите приети са 80 младежи и 
девойки в СЮК, докато 100 ду 
ши сега се подготвят. В нача
лото на октомври ще органи
зираме събрание на всички мла 
ди комунисти, на к°ето ще бъд 
ат запознати със задачите им 
в СЮК. Всеки нов член ще по 
лучи Резолюцията от Десетото 
заседание на ЦК на СЮК Про 
грамата и Устава на СЮК.

Вашата общинска организа
ция е двунационална, защото 
се състои главно от сърби и 
българи. Дали има някакви нр 
облеми, които произлизат от то 
ва обстоятелство?

— Не, в това отношение ня
ма никви проблеми, а напротив 
имаме дубави резултати — про 
веждаме на дело братство и е- 
динство- И сърби и българи жк 
веят като едно семейство, в ко 
ето съществува хармония, съг 
ласие и обич.

В Бабушничка община има 7 
села, в които живее население, 
от българската народност в Ю- 
гославия. Но от това обстоятел 
ство не е поникнал никакъв 
проблем, никакво неразбиране 
между сърби и българи. Дори 
не се поставя дали някои е 
сърбин или българин, а всеки 
се цени по това какъв е като 
човек, като гражданин, като 
работник.

Гражданите от българската 
народност са застъпени във вси 
чки представителни тела в об
щината. във всички форуми на 
обществено-политическите ор
ганизации. Голям брой служе
щи, специалисти и работници в 
трудовите организации, в об
ществените служби са от бъл
гарската народност. Може би 
интересно е и това да кажа, че 
в приемането на нови работ
ници в трудовите организации, 
при еднакво изпълнени усло- 
вия на кандидатите първо се 
приемат хора от българската 
народност. Това е самостоятелг 
на грижа на много трудови ор 
ганизации-

За грижите на общинските 
форуми в разрешаването на пр 
облемите на населението от бъ 
лгарската народност ще посо
чим само няколко най-нови пр 
имери. Обезпечават се всички 
условия в местната канцелария 
в Звонци равноправно да се у- 
потребява и български език. 
Служещите са от българската, 
народност .обезпечават се и пи 
шещи машини за тази цел. В 
Звонци се открива пункт — ме 
стна библиотека, а основното 
училище, в което обучението 
е на български език, е получи
ло 500.000 ст. динара за обез
печаване на прочитни книги и 
на български език.

Това е резултат на правилно 
то разрешаване ца национал
ния въпрос у нас още в НОБ, 
Известно е, че и в това отноше 
ние Югославия е показала на 
дело как трябва принципиално 
марксистически да се реши на

организа- 
задачи, пред които в мо 

от другаря Велимир Джор- 
комитет на Съюз

органите на СЮК и СКС. Тъй 
Димитровградска общи- 
1030 членова на СЮК, 

тази община

На заседанието на Общинс
кия комитет на СКС в Дими
тровград, на което присъству- 
ваха членове на комисията на 
Общинската конференция за ре 
организация и развитие на 
СЮК и представители и на об
ществено-политическите орга
низации, е решено общинската 
изборна конференция да се пр 
оведе най-късно до 10 октом- 
ври т. г.

До тогава във всички местни 
организации и организациите 
на СКС по предприятията и 
учрежденията трябва да се про 
ведат упътванията на Изпъл
нителния комитет на ЦК на 
СКС за избирането на делега
ти за IX конгрес на СЮК, VI 
конгрес на СКС и да се предло 
жат кандидатите за органите в 
СЮК и СКС.

Димитровградската общинска 
конференция ще избере по 
един делегат за двата конгреса 
и то от предложениете канди 
дати, които ще се предлагат на 
пълно демократично от цялото 
членство на съответни събра
ния. Членовете също имат пра 
во да предложат кандидати за

като в 
на имаа на ко- комунистите 
ще изпратят само по един кан
дидат на споменатите 
си. За кандидати за органите 
на СЮК и СКС могат да бъдат 
предлагани изтъкнати 
твено-политически работници, 

досегашната си работа

отвъпроса.
Какво е направила конгре-вашата

общинска организация на СЮК 
в провеждането на Насоките и 
кои .проблеми са изтъкнати п 
преден план?

— ■ Нашият подход към Насо 
ките. е техният дух да се про
веде ,'в дело. Затова, покрай 
основното запознаване, във вто 
рата фаза на тяхното разработ 
ване пристъпихме към разглр 
ждане. на нашата конкретна об 
становка, наблюдавана от ста
новищата в Насоките. В този 
смисъд както общинската пар 
тийна организация, така и об-

стигнати добри резултати. Зна 
чителен брой млади 
иети в трудовите 
Известен проблем 
ват младежи и девойки, завър 
шили средно икономическо учи 
лище, за които все още 
же да се обезпечи място. Дру
ги незаети, в истинския сми
съл на думата — нямаме. Има 
известен брой хора, които тър 
сят работа ,но повечото 
са неквалифицирани, които се 
занимават със селскостопанско 
производство.

Направени са известни проме 
ни и в практичната работа на 
самоуправителните органи. По- 
рано, преди Насоките, самоуп
равлението се провеждаше в 
дело главно чрез централните 
самоуправителни органи, дока
то сега много въпроси се реша 
ват на ,рагнището на икономи
ческите единици.

хора са пр 
организации, 
представля-

общес-

които с
са доказали, че заслужават до 
верието на комунистите и от та 
зи община. На заседанието бе 
обърнато внимание върху Ре
шението за критериите и начи
на на избирането на делегатите 
за VI конгрес на СКС. Изхож 
дайки от интересите на работ
ническата класа на комунисти 
те от Димитровградско заседа- 

препоръчва да избират

не мо-

от тях

нието
делегати — производственици, 
защото те са в непосредствени
те процеси по провеждане на 
реформата и развитие на само
управлението. От друга страна 
Общинската конференция и ор 
ганизациите трябва да държат 
сметка за стремленията на мла 

да им съдействуват за, 
проява

ществено-политичееките 
низаци изработиха своя прог
рама. Това направиха и трудо 
вите организации. Всички раз
работваха особено онези части 
от Насоките, които се касаят за 
тяхната дейност.

Така, например, в стопански 
те производствени организации

орга-

дите и
още по-енергична 
тяхната готовност по реализи
ране политиката на Съюза на 
комунистите. Изтъква се също, 
че трябва да се избират кому- 

които със способността.

на

КОСТРОШЕВЦИ

Нови членове но СЮК кисти,
личните качества и дейността в

всекиднев-7своята среда във 
ната си работа и организациите 
постоянно се утвърждават ка
то активни творци и последо- 
дователни борци за политика
та и становищата на СЮК.

Приемайки тези критерии за 
делегатите заседанието изтък
на, всяко предложение трябва 
да бъде обстойно обсъдено, за 
да не се случи да се предлагат 
такива, които не отговарят на

В района на местната органи 
зация на СК в Клисура неот
давна се проведоха събрания 
по клоновете на партийната ор 
ганизация, на които бяха об
съдени въпросите за междуна 
родното положение и събити
ята в ЧССР.

Събранията изразиха пълна 
подкрепа на становищата на 
СЮК и ръководството му на
чело с другаря Тито.

В някои партийни клонове, 
съгласно решението на Десе
тия пленум на ЦК на СЮК, са 
приети нови членове в Съюза 
и то от редиците на младежта 
и производствениците.

Село Кострошевци в това от 
ношение е първо. Клонът на 
партийната организация е при 
ел шестима нови членове в па 
ртията. Клоновете в село Дра- 
инци и Клисура също се готвят 
да приемат нови членове в сво 
ите редове.

■

изискванията или не стоят здра 
во на позициите на СЮК.

Тъй като времето е кратко, а 
предстои голяма политическа 
работа, Общинският комитет е 
ангажирал всички членове на 
комитета и по-изтъкнатите ка 
мунисти да окажат всестранна 
помощ на организациите по се
лата и предприятията.

<

Общо взето Насоките моби
лизираха трудовите хора в ця 
лата община в изпълняването 
на предстоящите задачи във 
всички области.

в центъра на вниманието се по 
стави въпроса за производство 
то („Текстилцолор“, „Лужница“ 
и др.). В тези организации са из 
работени планове за модерни
зация и усъвършенствуване на 
технологията а сега се търсят 
финансови решения, за да бъ-

За този месец сме планирали 
и заседание на Общинската ко 
нференция на СЮК, на което 
ще бъде на дневен ред — до 
къде сме стигнали в провежда 
нето на Насоките.

Какво място имат младите 
във вашата общинска органи
зация на СЮК — има ли много 
от тях членове на СЮК и как 
са застъпени те в ръководства
та на оргапизация? Какъв е те 
хният отзив сега за постъпва
не в СЮК?

Досега и в нашата общинска
организация младите не заема 
ха онова място, което трябва 
да имат. От 1.060 членове на 
СК само 97 бяха младежи. Оба 
че през август младежката ор
ганизация проведе няколко зн 
ачителни манифестации, 
които много младежи и девой- 

бяха приети в СЮК. Някол 
ко организации до 1 юли прие 
ха по 15 и повече'души, какъв 
то е случаят и с партийната ор 
ганизация в село Звонци.

Що се касае до участието на 
в ръководствата на

М. Б.м. В.дат осъществени.
И на кадровия въпрос се по

свети нужно внимание. В на
чалото тук. имаше известно нр 
разбиране, като се считаше, че 
специалистите много костват, че 
работите могат да вървят и без 
тях. Обаче Насоките и изиск
ванията на стопанската рефор 
ма помогнаха на трудовите ор- 
ганизации да’ дойдат до съзна
нието, че без специалисти няма 
подобрение на производството, 
няма усъвършенствуване на те 
хнологията, а всичко това по
ставя под въпрос и условията 
за по-нататъшно съществуване 
на една или друга трудова ор 
ганизация. Като разбраха това, 
трудовите организации започ
наха да обявяват конкурси, да 
търсят необходимите за 
специалисти. Покрай посочени 
те по-горе организации — „Ба 
лкан“, „Текстил-колор“ и 
жница“ — специалисти търсят 
и земеделските кооперации в 
Бонинце и Любераджа.

В обществените служби пък 
към известни вът

ЗВОНЦИ

ШИШ ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
за отбраната на своето 
пътя по който вървим.“

Във всички организации бе 
решено, че сплотени около Пар 
тията и другаря Тито няма да 
остъпим от избрания път и це-

В звонски район тези дни се 
устройват събрания в организа 
циите на Съюза на комунисти 
те като се обсъждат решения
та на Десетото заседание на ЦК 
на СЮК и изказванията на на
шите ръководители за заседа
нието и международната обс
тановка след събитията в 
ЧССР.

И в организациите на ССРН 
също се развива жива дейност 
във връзка с това.

Членовете на СКС и на Соци 
алистическия съюз особено ос 
тро реагират срещу нападките 
на някои социалистически стра 
ни против СЮК и ръководство 
то му, както и против другаря 
Тито. Най-остро се осъждат шо 
винистическите претенции в 
политиката на България по 
отношение на Македония, юго
източните предели на Сърбия 
и пределите на българската на 
родност у нас.

На събранията бе изтъкнато 
следното: „Нашата българска 
народност е част от нашата мн 
огонационална общност и за то 
ва да бъдем в нея сме решили 
сами и доброволно. За братство 
и единството на нашите народи 
и народности проляхме много 
кръв, а в Революцията вгради- 
дихме телата на наши синове, 
братя и бащи. Всички, без ог
лед на националност, ние сами 
си избрахме пътя на социалис 
тическото строителство, всички 
имаме същия дух и цели. И все 
ки, който дръзне да наруши то 
ва ще бъде осуетен. Нека ни- 
ко» да не забравя, че ние не 
жалим животите си. и че сме

и на

ли.
Във връзка с тази политичес 

ка работа най-дейни са млади 
те от района. Израз на това са 
и масовите искове да влязат в 
редовете на партията. Един пр 
имер привеждаме колкото 
илюстрация на младежкия ен-1 
тусиазъм и желание да влязат 
в партията: Един младеж каза: 
„Роден съм 1948 година, когато 
ме били в подобно положение. 
Влизам в редовете на парти
ята, защото я обичам и искам, 
ако трябва, да се боря в пър
вите бойни редици за нашите 
идеали и цели и то като чле 
на СЮК, който най-много обич 
чам и ценя.“

Друг един младеж, който е в 
армията, пише следното: „Тат
ко, брат ми и аз сме в ЮНА. 
Ако дотрябва ще загинем за на 
шата родина, за СЮК, ръко-. 
водството му и другаря Тито. 
А ти бъди горд със синовете с 
си и тръгни по следите ни — 
в редовете на отбраната на ро 
дината ни.“

Всичко това още веднаж бе 
потвърдено на неотдавнашното 
заседание на Местната органи
зацията СКС в Звонци, на ко
ето се обсъди политическата об 
становка и се разработиха резо 
люцията на ЦК на СК на Сър
бия.

ционалния въпрос.
Кои са най-пепосредствеиите 

задачи па вашата общинска ор 
ганизация на СЮК?

— На първо място е общата 
активност за провеждане на

след

заки
тях

„Лу
задачите, произлизащи от Насо 
ките. В течение е разработванемладите

СЮК- положението е следно- ^ ^ ре30люцията от деСетото 
то: в ОК има един младеж

на младежкия заседание на ЦК на СЮК. Напредседателят 
комитет —, в Общинската кон 
ференция — 7 младежи, пове 
че младежи има в секретариа
тите на местните организации 
на СЮК, а значителен брой са 
секретари на активите и на 
клоновете на партийните орга
низации. Но всичко това, раз
бира се, не е достатъчно. Ще 
трябва да работим върху по- 
широкото участие на младите 
в дейността на СЮК.

През последно време, главно 
след възванието на ЦК на СЮК 
към младите да стъпват в ре 
довете на СЮК, се показа осо 
бено голяма политическа заин
тересованост при младите. Те 
навсякъде дават решителна по 
дкрепа на становищата на СЮК 
по отношение 
на Чехословакия,. масово при- 
съствуват на партийните събр

се пристъпи 
решни реорганизации, за да се 
създаде такава вътрешна ор
ганизация. която ще бъде най- 
ефикасна за вършене на рабо
тата. В това отношение най-на 
пред отидоха органите на уп
равлението в общинската ску
пщина. Там от по-раншните сл 
ужби по ресори се създадоха 
функционални служби — Ф°Р 
мирана е специална отделна 
служба за приходи и самостоя- 

скупщинаска служба. Пр 
едността на такава организа- 

управлението в Скуп- 
ясно се показва

дело се провеждат или се вър
шат подготовки за изпълнение 
на задачите, произлизащи от 
нея. Тук са и подготовките з>> 
предстоящите конгреси на Съю 
за на комунистите. Между ос
новните предстоящи задачи е 
изграждане на членовете на 
и работата за идеологическото 
СЮК. В тази област се подгоч
твя цялостна програма, 
ще трябва да се осъществи в 
определено време.

Това са засега .най-основните 
задачи, които се намират пред 
нашата общинска организация 
на СЮК.

коятотелна

ция на 
шината вече 
на дело. И тук са обезпечени но 
ви кадри специалисти, които 
въпросните служби ще напра
вят много по-функционални от на окупациятапо-рано.

По въпроса за заемане на не 
заетите на работа — също са по Миле Присойскя К. Гюров
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АКТИВНОСТ В С7?ЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ 'СК и младите 1и»

НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА СКС9/

Повече доверие Раско, Стоимирович Срба и М- 
ладснович Живорад, Маков Ге 
орги, Стоянов Стоян и Иванов 
Асен.

На събранието се водиха ра
зисквания за най-новите съби
тия около Чехословакия, за по
нататъшните настоявания на 
страните от Варшавския дого
вор да оправдаят окупацията, 
за конференцията на прогреси 
вните и консервативните сили 
в международното работничес-. 
ко движение, за ролята на 
Съюза на комунистите в раз- 
светляването на пътищата на 
съвременния социализъм и за 
необходимостта от неговото е- 
диннодействие в разрешаване
то на проблемите на реформа
та, Насоките и Резолюцията на 
СЮК.

При това, комунистите от от
делението изразиха решителт 
ност към ония. които се нами
рат в Съюза на комунистите, но 
със своято работа представля
ват спирачка. Затова бе решено 
всички такива да се подведат 
под отговорност и да се изкл
ючат носителите на недисци- 
плина, пасивност и подобно Та 
кава решителност само до
принася за укрепването на об
щонародната съпротива против 
всички заплахи на свободата и 
независимостта на страната.

На събранието на Второто 
отделение на Първа местна ор 
ганизация на Съюза на кому
нистите в Димитровград мина
лата седмица бяха разгледани 
препоръките на Актива при ги 
миазията и основното

актива ма митницата и Сек 
вътрешните рабо

кретно предложение. Истина 
разговори са водени, но дейно- 
ста в тези насока се изчерпва 
само с разисквания в актива 
на СЮМ на училището, т. е. 
в училищния комитет. Не по- 
-добро .положение е и в обще
ствените служби и стопанските 
организации. Конкретно: за пре 
одоляване на това пололсение 
биха могли съвместно да дей
ствуват и младелгките активи 
и партийните клонове.

Не е късно съществуващото 
положение да се поправи, ако 
към младите пролват нужната 
сериозност младежките органи
зации и партийните ръковод
ства. ' Това ще представлява 
насърчаваща крачка, защото 
болшинството младеят са го
тови дейно да се включат в 
обществено-политическата и сто 
папска проблематика на кому
ната. Не трябва да се забрави, 
че такова становище трябва да 
потвърди — че младежите и 
девойките в Босилеградско не 
изостават зад ония във вътре- 
шноста на страната.

В района на босилеградската 
комуна има 31 младежки акти
ва или общо кьм 950 младеж й 
на село. В гимназията числото 
на младежи и девойки надми
нава 450 души. В предприятия
та и частните занаятчийски ра 
ботилници броят на младенците 
е над 40 души. Значи общо в 
босилеградската комуна броят 
на младежите и девойките въз 
лиза на около 1.500 души.

В момента, когато цялата на
ша общественост обръща очи 
към подрастващото поколение 
и когато доверието у тях енце- 
дневно намира изява, в Боси
леградско понастоящем, в редо
вете на СК са приети само два 
ма души. Веднага да направим 
уговорка, че предложението за 
зачленяване в редовете на СК-е 
далече по-голямо. Както ни ос 
ведоми председателят на мла
дежта в Босилеградско, след 
повишен интерес на младенци
те и девойките за приемане в 
СК на територията на община
та са приети дванадесет души. 
Между другото обаче узнава
ме. че тоя брой младежи са при 
ети от началото на годината.

Налага се да се запитаме: да
ли броят на тези приети дей
ствително съответствува на ин 
тереса у младите за членуване 
в СК, особено днес, кога
то знаем, че в цялата страна 
младежи и девойки се приемат 
масово.
Според нас броя на предложени 
те и приетите младежи съвсем 
не съответствува на тоя интерес 
Младежите и девойките в ко
муната винаги са били на стра 
ната на прогресивните стреме
жи. Винаги са се стремели да 
допринесат за ускоренето раз
витие на комуната и за нейно
то стопанско заздравяване. При 
мери има повече. Обаче не ви
наги към техните стремежи е 
проявявано и разбирателство. 
Известно е, че една част от чле-. 
нувашите в СК, се противопо
ставя на опресняване на орга
низацията на СЮК. Имаме пре 
двид ония членове, които по 
един или друг начин омалова
жават и днес ролята на млади
те отнасят се към тях без нуж 
ното доверие.

От друга страна някои мла
дежки организации бездейству- 
ват и дават известно основа
ние членовете на повече пар- 
тийни организации да се отна
сят с резерв към техните изи
сквания. За това допринася и 
слабата организация и дейност 
на Общинския комитет на 
СЮМ. Да отбележим, че след 
Десетото заседание на ЦК СЮК 
общинското ръководство на 
СЮМ не е предприело почти

никакви мерки да се засили де 
йността, преди всичко на мла
дежките активи от се)ю. Затуй 
и там,
младежи за приемане в СЮК 
това е ставало не от страна на 
младежките активи, но от гру
пи или само ръководствата на

учили-
където са предлагани ще,

ретариата на 
ти и още три други молби за 
зачленяване в Съюза на кому 
пистите. Активът при димит
ровградските училища предло
жи 11 ученици и завършили 
ученици, а активът на СУП и 
митницата седем младежи и де 
войки. Комунистите от отделе 
нието бяха единодушни в оцеи 
ката всички, които са подали 
молби да бъдат приети в Съю
за на комунистите не само за
това, че са млади, но и затова 
че със своята работа и привър 

политиката

организациите.
Да вземем например предла

гането в Босилеград, Долна Ли 
Горна Лгобата и други.сина,

Градският актив на младежта в 
'Босилеград на събрание, на ко 
ето впрочем са присъствувалч 
12 души — сиреч по-малко от, 

тай като активът 
общо

половината, 
наброява 
членове, от тези 12 младежи и 
девойки за организацията 
СЮК са предложени 7 души.

тридесетима
накъмженост

СЮК са достойни да бъдат и 
нейни носители в средата в ко 
ято живеят и работят.

Към списъка на досегашните

на

В селата обаче не е същес
твувала дори ни такава „фор
малност“. Приемането е ставало 
под оюгжестите на някои чле
нове от ръководствата на общо 
ствено-политическите организа
ции.

В босилеградската гимназия, 
където младенците наброяват о- 
коло 400 души досега няма кои

членове на отделението се при 
клгачиха и следните имена:

Андонов Вярка, Виденов -Ми
лан,
ров Димитър, Папов 
Димитров Патка, Младепович 
Милена, Стапчев Тошко, Панов 
Миодраг, Иванов Георги, Елен- 
ков Иван, Стоименов София, 
Васкович Верослава, Пеович 
Боса, Влахович Радосав, Лилич

Николич Емилия, Димит- 
Миомир,

В. В. — Ст. Н.

ОТ СЪЮЗА НА МЛАДИТЕ

Провеждат се избори за 

общинска конференция

М. Б.

Младите за себе си и СЮНI •
Съгласно решенията на VIII 

конгрес на СЮМ за реоргани
зация на Съюза на младежта те 
зи дни в младежката органи
зация на Димитровградска об
щина се избират нови органи. 
Покрай активността за потго- 
товка на младежите в Съюза 
на комунистите, младежките ак 
тиви от града и селата развиват 
оживена политическа дейност 
за изб ор на Общинска конфе
ренция на СМ. Вместо 15 чла- 
нове, колкото съчиняваше до
сегашният Общински комитет, 
за новия орган на Общинската 
младежка организация се изби
рат 55 делегати.

Същевремено учащата се мла 
деж в гимназията вместо досе
гашния Училищен комитет ще 
има Училишна конференция. 
Нея ще съчиняват 55 делегата, 
избрани на изборните младеж
ки събрания. Всяко отделение 
в гимназията избира по пет де
легата за конференцията. До
сега избори се проведоха в сел
ските активи в Пъртопопинцп, 
Мъзгош, Бребевница, Височко 
Одоровци. Криводол, Вълновия 
и Сенокос. В останалите села 
изборите са в течение.

На изборните събрания мла

дежта предлага свои кандидати 
за делегати за Уп конгес на 
Съюза на младежта на Сърбия, 
който трябва да се проведе през 
ноември т. г. Общинската кон
ференция ще избира делегати. 
Същевременно ще бъде предло 
жен един делегат за републи
канската конференция на СМ.

М. Б.

молба да бъде най-добрата га
ранция че СЮК може да раз
чита на мене с пълно доверие“.

В моблата на Милан Виде
нов. ученик от гимназията се 
казва:

„Днес, в момента, който7 е съд 
бовен не само за работническо 
то движение и социализма, но 
и за световния мир, повече от 
когато и да е по-рано се гор
дея. че съм член на общност, 
която упорито се бори за сво 
ята самоуправленост, независи
мост, за безпрепятствено кому
нистическо развитие.

Младежите винаги са били го 
рдост на тази страна и аз като 
член на днешното младо поко 
ление обещавам, че самоотве
ржено ще работя за осъществ
яване на Насоките и Резолюци 
ята на X заседание на ЦК на 
СЮК и че за мен, както и за 
всички млади хора на тази ст 
рана единственият път е Про
грамата и политиката на СЮК 
и на неговия велик учител дРУ 
гаря Тито“.

Молбите на младежите и де
войките за зачленяване в СЮК 
са изпълнени с вяра, решител
ност и готовност до кра» да се 
борят за всичко хуманно, сво
бодолюбиво и революционно.

Его какво може да се проче
те в молбата на Стоян Стоянов, 
задочен студент:

.. в мое време в гимнази
ята не съществуваше практика 
ученици да се приемат в СЮК. 
Още като ученик имах жела
ние да стана член на СЮК, а 
мотивите за това са правдива
та, хуманна и дълбоко демокра 
тическа -политика,
Съюзът на комунистите начело 
с другаря Тито и престижът на 
СЮК между нашите трудещи 
се и народите от целия свят. 
И досега изпълнявах редица об 
ществени задължения. Не оча
квам никакви привилегии, 
желая да бъда в редовете на 
ония, които някога минаха през 
Сутйеска и сега първи стоят ка 
то борци за 
провеждане на стопанската ре 
форма и на нашето работниче 
ско самоупарвление. Нека тази

ВЪЛНОВИЯ
КОЛЕКТИВНА 
МОЛБА ЗА СЮК

>» *

С какъв ентусиазъм младеж 
та от Димитровградско влиза 
:в редовете: на СЮК, най-крас- 
норечиво говори примерът на 
актива на отдалеченото село 
Вълковия. Всичките 16 члено
ве на актива подали колектив 
на молба до Клона на СКС за 
приемане в СЮК.

Секретарят на Клона Коста
дин Петров каза:

— Ето дадоха ми „бележчи- 
ца“ и на нея имената на всич
ки. А между тях има и по-16- 
годишна възраст... След някой 
ден ще имаме събрание и ще 
видим.

която води

но

още по-успешно

М. Б.

льон и части на малки албан 
ски и гръцки реакционни чети, 
еве. След кратки престрелки на 
шите части бяха напълно об
кръжени. Нашите части заеха 
позиции за отбрана. Неприятел 
ят беше ожесточен и енергиг 
чен а, в сражението употреби 
артилерия и минохвъргачки, а 
също и самолети. По преценка 
на нашия щаб в тези боеве не 
приятелят бе хвърлил сили в 
численост от една дивизия, и 
главното негово нападение бе 
ше от Доганица с цел да изле- 
знат на Църноок. Затова 
упорито държахме Църноок, за 
да запазим възможностите за 
изтегляне.

Христо Андонов: както и немски части от ку- 
кушкия гарнизон. Отношение
то на силите бе 10:1.

Силната .воля и непобеди
мия дух на партизаните и на
селението се показаха през та 
зи офанзива. Ние изминахме 
път от 1000 км., гладни, боси, 
почти всеки ден под сражение.

През тази офанзива се отли
чи селото в Македония. Тук се 
подготвяха скривалища, къде 
то се скриваха хранителни про 
дукти, оръжие и други матери-> 
али, нужни на партизаните.

На 5 ма» 1944 година при се
ло Тлъмино на Бистър плани
на станаха боеве, които се ечи 
тат като начални борби за 
Църноок. Неприятелските сили, 
които се придвижиха по плани 
на Доганица се срещнаха с на-. 
шите части на планина Бистър. 
Тук започна борбата около 14 
часа и продължи до тъмно.

Вечертта бяха предприети 
мерки неприятелят чда се раз
громи. Направен бе контрау- 
дар и се продължи с гоненето 
на неприятеля до Доганица, 
След приключване на сраже
нието частите се оттеглиха на 
почивка. Неприятелските и на 
шите части тази нощ се нами
раха • в непосредствена близост, 
затова на утре ден, 6 май ста
наха нови кръвопролитни бо- 
и 2 конен полк, 14 ловен бата

ОТ ПОХОДА НА III МАКЕДОНСКА БРИГАДА
Враня—-Босилеград—Крива Па
ланка—Куманово и в района 
на Църна Тграва представлява
ше голяма опасност за неприя
теля, защото бяха застрашени 
комуникациите по долината на 
Морава и Крива река. Това пр 
остранство стана огнище на въ 
станието. От тук бе създадена 
връзка със Сърбия, с Космет 
и българските партизани. На 
тази територия се създадо 
ха условия за въоржение и по 
чивка на българските партиза 
некзи части.

'Генерал Бойдев, комендант 
на българските фашистки вой
ски в Македония, по споразуме

ната на Пчиня при Козяк, как 
то и за цяла Македония. Вед
нага се формира III македонска 
бригада и бе направено съеди 
пение на частите от Космет и 
Сърбия, които бяха в този кр
ай. Само за няколко дни бе очи 
стен терена от дражевиските __ 
банди, а след това бе създаде
на свободна територия и даде
на помощ на българските пар 
тизани. После започнаха напа

/ ' ‘ -

кь,
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т ние
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Борбата беше ожесточена и 
продължи от сутринта до вече 
рта. Неприятеля се опита с ня 

разгроми.

ш
ЖШНГ

-
денията срещу частите на оку 
патора. По-известни акции от 
този период са нападението на 
Ристовац. рудник Злетово, Про 
бищип и Добрев, завземане на 
укрепленията при Крива Фея(

колко атаки да ни 
Около 14 часа ние направих
ме контраудар от к. 1502 към 
Буцалевска планина

^1 щ

рйу 1 щчй!
V; (к. 1503).

До 16 часа неприятелят затвори 
обръча. Обаче през ноща низ 
пробихме обръча с един кон
траудар и нашите части се из
теглиха по долината на Брес- 
ничка река, а след това през 

Буцалево и Млекоминцн 
напълно се изтеглихме из

- * Гй а след това разгромяваме на ня ние с немското командуване 
колко неприятелски части,. ко започна през април 1944 годи- 
ито се опитаха да навлезнат в 
свободната територия.

На линията Куманово—Вра- ските части 
ня—Лесковац всяка нощ летя-

ш
на офанзива в Козяк с цел дц 
унищожи и разгроми партйзан- 

Ш македонска 
ударна бригада, Косовския от 
ряд, IV и Уп южноморавска 
бригада, главния щаб на Ма-

щ ;>-У) *

Христо Андонов ха във въздуха неприятелски 
влакове. Движението на линц 
ята

село
об-Лоходът на Главния щаб с 

два батальона от Кожуф през 
Вардар, Егейска и Източна Ма 
кедония и пристигането в райо 
на на Козяк беше от голямо 
значение за по-нататъшното ра 
звитие на въстанието в доли-

Куманово—Враня—Леско- кедония и др.
В тази неприятелска офанзивац ставаше само денем, дока- 

то през ноща всяко движение 
на окупатора на тази линия бе 
спряло.

Съществуването на една пар 
тизанска групировка на терена

кръжението.
От всички боеве, които е во

дила Ш македонска бригада та 
зи на Църноок беше една от 
най-тежките.

ва участвуваха 
български части: 14,17,29 бълт 
гарска фашистка дивизия, Еви 
армейски, 3 и 13 пехотен полк, 
части

окупаторските

21 пехотен полк, 1на
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Гражданите и облагането
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

АШ ВСИЧКИ ОБШНИЯ ПРАШНО СЕ И31ЮАЗВА1? ОПРЕДЕЛЕНИ ЦЕНИТЕ НА МЕСОТО
В един анализ, подготвен за 

сесията на босилеградската об
щинска скупщина се казва, че 

.. структурата на стопанство 
общината почти с нищо

Не разполагаме С оглед, че много отделния в 
малък брой. 
Общинската 

районите

На последното заседание на 
Общинскатаното селско стопанство в боси

леградската община трябва да 
се намалят задължения. Да бъ 
дем ясни: не става дума за о- 
ния облагания които осигуря
ват нормална дейност на раз
личните обществени учрежде
ния. Но за ония, които не до
принасят нищо за подобряване 
на селското стопанство и об
щия .напредък на земеделците.

Може би най-правилното ре
шение ще се намери ако по 
тоя въпрос по-обстойно се ра
зисква в обществено-политиче
ските организации, а специал
но о общинската скупщина. За- 
щото единствено те са в състо
яние да установят съществени- 

желания на земеделските 
производители и тяхното дей
ствително положение.

училищата зарад 
деца се закриват, 
скупщина определи 
на основните училища. Общи
нската скупщина измени и до
пълни досегашните решения за 
размерите на данъка на граж- 

тези отнасящи се

двете камари на 
скупщина се взеха няколко ре 
шения, с които се уреждат ва 
жни проблеми в живота на ко
муната. Така са 
най-високите продажбени це

на дребно на месо. Решени
ето дойде по времето, когато из 
купните цени на добитъка са 

ниски, а в касапниците 
месото изобщо не е

»» * се счита, че годишно 
от тези такси земеделските ко- 
опреации сьбеат и до 200 хил
яди нови динара. Това е сума, 
която заслужава внимание. Ако 
тези пари цялостно 
зваха, всяка
рисаване на пасищата напри
мер, Босилеградско би било 
край с качествени

то в
не е изменена от структурата 
на стопанството преди войната.

Земеделските производители, 
зарад слабото си материално съ 
стояние нямат възможност да 
менят структурата и увелича-

определени

ни
даните и на
до самостоятелна занаятчийска 

■ дейност.

се изпол- 
година за мелио-

доста 
цената на 
била намалена. Сега решение
то поставя граници на цените. 
Без оглед колко ще бъдат изку, 

цени касапниците няма

ват производството и същевре
менно да отделят средства за 
повишаване на жизненото си 
равнище.“

Причините за сравнително ни 
ското жизнено равнище на бо- 
силерадския селянин са повече. 
Преди всичко отдалечеността 
на комуната от главните же
лезопътни и други съобщител
ни връзки и оттук невъзможно 
стта да пласират своите произ
ведения, предимно от животно
въдството и овощарството. От
тук и причината, че над 60 на 
сто от работоспособното населе 
ние работи по строителните об- 

- екти в страната. Именно над “А 
хиляди души постоянно или 
временно работят всяка 'годи-

М. Б.
пасища. Та

ка обаче не се прави. За сметка 
на това земеделските 
ции аделиорисват 
част по-качествени пасища, ко
ито запазват за себе си, а сет
не тревата продават с надцен-, 
ка, .не водейки сметка за раз
витие

КЛОНЪТ В СКЪРВЕНИЦА 
ПРИЕЛ ШЕСТИМА НОВИ ЧЛ 
ЕНОВЕ

коопера- 
една малка пните

да могат да продават агнешко 
повече от 11,50,, телешко 

— 9,50, говеждо — 8,50 и свин
ско 9,50 нови динара. За остана 
лите видове месо важат досе
гашните цени. 4

месо Клонът в Скървеница е при 
СЮК шестима нови чле- 

еднаел в
нове — двама младежи, 
девойка и трима членове на Со 
циалистическия съюз.

В Ощинския комитет още не 
всички информа-

на животновъдството 
чрез кооперация. С такова от
ношение земеделските коопера
ции не действуват върху подо
бряването на животновъдство
то, а напротив, ежедневно доп-

те Скупщината определи работ
но време в гостилничарството, 
търговията и на пазара, са стигнали 

ции за приемане на нови члено 
Съюза на комунистите.

като
го съгласува с нуждите' на зае

ве вСт. Н — В. В.ринасят за намаляване и на е- 
дрия рогат добитък.

Оплакванията на гражданите 
продължават години наред. Се
ляните предлагат таксите 

на по строежите или другаде. » напасването на добитъка да се
премахнат или пък да се изпол 
зват по предназначението. Оба
че досега никой не се е вслу-

тите граждани.

Проблеми на овцевъдството

ИЗХОДЪТ Е В ОБЕДИНЯВАНЕТО НД ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕза

При това положение селяни
те са недоволни от различни
те облагания, от които

— Мнение на д-р Миодраг Виданович
предвиждаД-р Виданович 

добри перспективи в произво-. 
на месо, вълна и мляко.

нямат
почти никаква полза. Такъв е 
случаят със селскостопанското 
социално осигуряване, от което 
полза има само .Заводът за со
циално във Враня. Годишно той 
събере и до 500 хиляди нови 
динара. Това е сравнително ви
сока сума за възможностите на 
пасивната босилеградска общи
на. Но този сума в здравеопаз

шал в техните искания и опла-
дство
Той посочва примера, че в вв-квания.

На различни събрания земе
делските производители пред
лагат конкретни решения, кои
то заслужават внимание. Така 
например едни предлагат мес
тните общности да събират и 
разполагат със средствата от 
таксите за напасването на до
битъка и с тях да се подобря
ват пасищата. Други се застъп
ват да се осигуряват посевите 
и добитъка. Трети пък са на 
мнение, че най-целесъобразно-

ропа цената на агнешкото ме
со е средно 4.000 динара един 
килограм. Тип условия трябва 
да се използват и 
чин животновъдството 
приспособиш към международ 

пазар.
За увеличаване

и гаранцията за ней- 
продажба трябва да се по

по този на- 
ще се

ния
цената на

ването на селяните малко се 
чувствува.

Още по-малко разбираемо е 
заплащането на таксите за на- 
пасвенето на добитъка, които 
взимат земеделските коопера
ции и горската секция. Тези 
средства главно се ползват зд 
заплати на заетите в тези тру
дови организации или за пога
сяване на дефицит“. _______

вълната
ната
иска защита за домашната въл 
на. При това знае се, че не мо
же да се достигне качеството 
на вълната в Австралия и Но
ва Зеландия. Но това не значи, 
че у нас не трябва да се работи 
за подобрение на производство 
то на вълната, въпреки че не

ще бъде тези средства да се от
стъпят на горанската организа- 

залеси най-ция, която засега 
-много.

Натрапва се заключението, че 
на населението от слабодоход-

зчита само при условия на гру 
пировка на
Посочените цени могат да се ре 
ализират само при координира 
но действуване на всички фак 
тори.

При тези условия на произ
водителите се предлага да про 
дават агнета до 13 кгр. тегло 
с цена от 
малките количества не могат 
да гарантират тази цена, а 
също така в такива условия ме 
може да се произвежда по-го- 
лямо количество вълна, мляко 
и други млечни произведения. 
В Сърбия има три милиона ов
це. Ако тези кооперации имаха 
едно ръководно тяло, което ос 
вен за цените ще се грижи и 
за производството и увеличе
ние числото на овцете, щеше да 
е по-изгодно.

Другаря Виденович за това 
обединяване казва:

— Аз така си представявам 
обединението, което сега запо
чваме да създаваме. То трябва 
да търси от компетентните кой 
ще изнася агнета в Италия, 
при кои условия и цена. Обе
динението ще предлага пред
приятие или предприятия, ще 
се занимават с износ. В едно та 
кова обединение — предприятн 
ето, което се занимава с износ 
е начало за организирано про
изводство и продажба на месо
то от агнетата. Съвсем е раз
бираемо, че продажбата на аг
нетата не трябва да започне от 
януари, но при осеменяване на 
овцете, за да може да се при- 
тиче на помощ и науката за по 
добрение иа расата, прехраната 
и употребата иа някои хормони. 
Топа е вече у нас известно на 
науката и практиката.

Такова предложение, дадено 
от страна на д-р Виденович, 
дава възможност в. Италия да 
се явява един търговец ц 
500 000 агнета, а не 50 търговца 
с по 10 000 агнета. По този на
чин ще може да се запази це
ната на агнетата.

През последните години ов
цевъдството в Димитровградс- 

може да се приспособи 
реформата. Нашият вест- 
няколко пъти писа за не-

пройзводителите.
може да надделеем междунаро 
дната конкуренция.

Затова Виденович предлага:
— Продажба на вълната да 

върви от един център, от едно 
сдружение,

— да се разшири сътрудни
чество в производството на мле 
чни понаведения, тъй като на-- 
шите млечни поизведения са 
добре приети в чужбина и

— същевремено обединение
то да се използва за подобре
ние на овцевъдството. За тази 
цел трябва да се създаде фонд, 
който ще финансира 
на материали, организация на

ко не 
към

БЕЛЕЖКА"“ » НИк
продадената вълна и други ела 
бости в този отрасъл на нашр 
то стопанство. Тук изнасяме ня 

мнения на специалиста по 
МИОДРАГ

Опасна небрежност кои
1 000 динара. Обачеовцевъдството д-р 

ВИДЕНОВИЧ за развитието на 
овцевъдството в днешните ус
ловия. За потвърждение на те 

д-р Виденович

кооперация „Напредък“ в Босилеград при- 
няколко декара. Тя е незначи-

Земеделската 
тежава икономия, голяма само 
телна, но кооперацията, за да зи твърдения 

е проучвал проблемите иа ов
цевъдството и в Димитровград- 

е запознал нашите спе-

кзжб, че се занимава и със сел— 
изтъква като примерна.скостопанската дейност, винаги я

параван за бездействието на кооперацията. Всъ 
която се касае, показва най-добре как 

основните задачи. Тук тя засажда 
наистина добре успяват и дават 

тази. Но каква пол-

Това е само ско и
циалисти и компетантни органи, 
на конференцията, която ое 
проведена през юни 1963 годи-

щност икономията, за 
кооперацията се отнася към

набавкаградинарски култури, които
добиви. Така е всяка година, а и 

когато реколтите пропадат

на. овцевъдствоПроблемите на 
са особени и по-нататъшното ра 

може да се регулира 
мерки на икономичес-» 

кото политическото и органи 7 
Мерки се 

отделни общини.

високи несъбрани. Сега е така
за от това, 
със зелето. То е отдавна зряло, но 
пада на нивата. А тя се намира

понеже не е събрано, про- витие не 
с местниняколко крачки от коопера-

естество.зационно 
предприемат в 
Подобни мерки бяха взети и от 
страна на кооперацията „Сто- 
чар“ в Димитровград но резуд 
тати не се показаха. Затова се 
поставя въпрос: какво по-.нат<1 
тък?

Според мнението 
одраг Виденович решението е 

производителите да Д°- 
по-големи парични сре 

ГЗначи поризводството тр

цията! за нея няма оправдание, 
сигурно ще кажат, че за зе- 

Това не е така, защото в 
потребители. Между тях са 

гостилничарското предприятие и

особено ясна иНебрежността е
Обаче другарите от кооперацията

да намерят пазар.лето не са успяли 
Босилеград има 
Домът на народното здраве,

няколко големи

па д-р Мн-ДР- кооперацията допуска еднаНаистина е неразбираемо, че
в това 
йдат до 
дства _
ябва икономически да е оправ

такава небрежност.

дано.
сегашното по-Като посочва

на производството пложение 
тази област д-Р Виденович пр 

едноследния пример:ивежда
агне от 13 кгр. по 1000 динара 

е 13 000 динара, 2,7 
по "2.500 динара за X 

50 литара

за 1 кгр.
кгр вълна

е 6.750 динара и
150 динара за един 

— 6 000 динара. Значи,

Производство на кашкавал
кгр

изложби, пропагандни матерна 
ли. семинари и др.

Мнението на д-р Виденович 
намери добър прием сред спе
циалистите и компетентните и

мляко по
литър 
приходите 
ло 25.000 динара. Това може да 
даде рентабилно и атрактивно

от една овца са оксЕ

вероятно ще се пристъпи към 
осъществяване на този зами
съл.овцевъдство.

На по-добри постижения в 
овцевъдството може да се ра-

V- -.«№Л

Б. А. И.
Едно от „образцовите" имения на кооперацията
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Наши села кран от турците, а отделно за 
село Извор, ни разказа дядо 
Йорданчо „доктуро" от вело Из 
вор, който слушал разказите 
на преживелите.

Когатб турците били прину
дени да напуснат Моравско и 
тези краища започнали да мо
билизират хора и добитък да 
им прекарат багажа до „Баня“ 
— Кюстендил или Земен. Ня
кои се излъгали и отишли. Ала 
щом разтоварили багажа били 
убити, а добитъкт отнет. Когато 
другите узнали за това, никой 
не искал да напусне селото. 
Вместо да заплашват турците 
ударили на молба, обещавали 
богати бакшиши. Когато и това 
ме помогнало избухнали кърва 
ви стълкновения. В тези стъл
кновения бил убит и поп Илия. 
Мъжете скрили децата, млади 
те жени и девойки „по кории
те", а в селото останали само 
старците. Щом турците отстъпи 
ли всички се завърнали по др 
мовете си. Настъпило иаописуе 
мо веселие и радост.

След освобождението Извор 
станал околийски център с око 
ло 24 хиляди жители. На 27 
новември 1889 година околий
ският център бил пренесен 
Босилеград.

В село Извор в хана на па
шите, както се вярва, се състоя 
ла среща между българския пи 
сател Иван Вазов и писателя 

старото Враня Боривое Стаи

2
ФОТОХРОНИКАСело Извор 2

Чествуване на образува
нето на Първа царибродска

222На четири километра източ
но от Босилеград се намира ед 
но от най-старите селища в ця
лото Краище, някогашното ви- 
лаетско седалище. — село Из

вършават 135 години от основа 
ването на първото училище в 
Краището, основано именно в се 
ло Извор. Според мене бараката 
„заваиа" съвсем е подходяща 
за откриване на училищен му 
зей.

22 222 бригада22
вор

Село Извор е разпръснато се 
лище в осем махали. Има 125 
семейства с 527 жители. Сел
ската мера обхваща 1.423 ха по 
върхнина, от които 570 ха зае
мат пасбища, 480 ха ниви и др. 
Това село е най-бедното в оо- 
щината откъм гори. Дървото

Понеже в село Извор плам 
нала първата просветителска 
искра в килийни училища, вед 
нага след освобождението от 
турците тук била построена гол 
яма училищна сграда, която 
днес е на път към разрушава-

съвсем рядко се среща, а освен 
това е твърде некачествено.

Получило е името си зарад 
пълноводния извор, чиято вода 
и в най-сушни дни не намаля
ва много, а има константна тем 
пература. Намира се в почти 
самия център. Най-отдалечени- 
те къщи от него не са повече 
от двеста метра. Това е един от 
най-пълноводните извори в ця 
ло Босилеградско.

СТАРИНИ. Село Извор спада 
между най-богатите селища със 
старини и има най-много запа
зени следи от древни времена. 
Тук е старата вада, която из
вива през рудината над селото 
и по която е протичала вода 
чак до село Ресен. Голяма гра
мада камъни в коритото на Су 
шица, многобройните ями и въз 
вишения свидетелствуват, че 
някога тук са копани руди. 
Най-интересна обаче е местно
стта „Славче” на югославско- 
българската граница. Макар 
че археологически не е проуче 
но някои го сравняват с Паута- 
лия над Кюстендил. Тук са на 
мерени много предмети от ке
рамика, монети, водопроводни 
канали, стари калдърми и за
трупани стени. Когато се копа
ели темелите на църквата били 
открити стари гробове, а и те
мели на някогашна църква.

Днес за културни паметници 
могат да се правъзласят църк
вата, хамабара и „заваната“ 
пред църквата.
СТРОЕНОТО НА ЦЪРКВАТА. 

Църквата била построена след 
одобрение на султан Махмуда- 
ха П със специален ферман 
от 21 юли 1833 година. Султанът 
одобрил строежа й върку осно
вите на старата църква 
сегашната не смяла да бъде по 
голяма от предишната. Църк
вата е дълга 36, а широка 19,5 
метра и заема повърхнина от 
702 квадратни метра. Била ст
роена от целия вилает.

Преди да започне строежа й 
„работниците издигнали близо 
до местността на старата чер
ква барака „завана“ и до нея 
хамбар за материалните и пода 
янията на черквата“ (Й. Заха
риев).

Хамбарът, в който е събира
но житото и другите подаяния 
по своя изглед, околностите, 
при които е строен, а особено 
по външните резбарски украше 
ния, е своеобразна постройка с 
висока художествена стойност.

УЧЕБНО ДЕЛО. Значи „за
ваната“ е една от най-старите 
сгради в селото. Тази „завана“ 
е първият и днес и най-стар 
училищен обект в Краището. В 
тази сградица, докато църква 
та била строена, поп Новко от 
Горни Кортен, за онази епоха 
„най-буден“, а вероятно и един 
ствено грамотен, подпомогнат 
от жителите през есента на 1833 
година събрал десетина момче 
та и започнал да ги учи на че
тмо и писмо. Тази година се на

не.
В село Извор били учители

те: поп Новко, поп Георги — 
старио, даскал Трифун, родей 
в Кратово, ученик ма прочутия 
учител Хаджи Яким. Той про
служил 7 години и събрал към 
30 ученика. Сетне — даскал Ди 
мнтър Стоянов от село Ваксево 
— Кюстендилско. Първите пио

учебнонери на организирано 
дело били свещениците: поп Но 
вко, поп Георги, даскал Дими- 
трия и даскал Трифун.

СТОПАНСКИ И ОКОЛИЙС
КИ ЦЕНТЪР. Щом получило го 
лямата вилаетска църква село 
Извор станало център на цяла 
та област. Тук били открити за 
наятчийски работилници: фур
на, бозаджийница, мутафджий- 
ница. Същевременно се развива 
ла търговията, имало малки ба 
калници и кръчми. Започнало 
настаняването на центъра. До
шли: Петре от Долно Кобилье, 
Илия от Белут, Мито Побиенс- 
ки от Побиен Камик. Велин от 
Груинци, Тоше от Райчиловци, 
поп Новко от Треклино, „лом- 
ниченье“ от Ломница и т.н. За 
кореняци в центъра се считат 
Пашници, които и прякора по 
лучили по това, че живеели са 
ми и се „ширили като паши по 
Извор“, и Генови. Преселването 
в Извор имало чисто стопански 

зарад търговия и

в

1. На 28 септември т.г. в Димитровград се проведе търже- ^ 
| ство в чест на I царибродска бригада. На този ден 1944 година | 
^ бригадата тържествено изпратена от населението на Димитров | 
§ градско замина на фронта. ^

На снимката: Бойците положиха венци на възпоменател-2

на
кович.

Днешният Извор. Село Из
вор, едно от най-близките се
ла до Босилеград, стопански ме 
жду по-добре стоящите, благо
дарение на разбирателство сред 
родителите, след освобождение 
то от фашизма до днес, е дало 

брой учени. Всеки дом

2I пата плоча па падналите бойци.2I ШШтъ 2щ м9К 2Р-Г- 23*2 IIIщII
голям
има един, двама или повече, за 
вършили виеше или полувис- 
ше училище. Затуй на нивите 
няма хора, а главните селско
стопански производители са ста 
рците. Ето защо някои го нари 
чат „село на старците".

Когато започнаха подготовки

иШ-а
1$2 Ф

II_____ ,_____
^ 2. Бригадата взе участие в боевете за окончателно осво- ^
| бождение на страната.

На снимката: Едноминутно мълчание 
2 при Нови пазар, Косовска Митровица, Дрина .. .

меда* щ т&ш
1те за електрификацията стари

те казваха: вместо ние да до
ведем електричество, то наши 
те деца отидоха при елекриче- 
ството. Това е главната причи 
на, че село тъй близко до Бо
силеград и днес не е електри
фицирано. Тук също има най- 
малко къщи от твърд матери-

:Й
характер 
пр. Тук било седалище и на по 
лицията в Краището, която има 
ла своя кула и яхъри за коне.

ОСВОБОЖДЕНИЕТО ОТ ТУ 
РЦИТЕ. Село Извор било и це
нтър на организирана съпроти 
ва срещу турците. Не се 
точно годината, когато идвал 
Васил Левски. С най-будните 
хора от селото устроил среща 
в една воденица и, както се 
разказва, 
революционен комитет, в който 
влезли: поп Гено, поп Илия, ко 
гото турците по-късно убили, 
поп Златан и Радойко Коритар 
ски от село Груинци. Едни ка 
зват, че това било през 1860, а 
други през 1862 г.

За освобождението на

А .

3
ал, каквито се строят в други
те села на общината.

Изворчани, заети извън об
щината, всяко лято идват да 
прекарат някой ден от почивка 
та си в селото,

знае

като

край големия 
позаобиколят

тогава бил основан за падналите
студен извор, да 
старото си село. Интересно е, 
че тук общо се ползва водата, 
пасят овцете, запазени са тла 
ките за всички полски работи, 
селянките.. .

Стоян ЕВТИМОВтоя

Власинско езеро
Акумулационна станция 

при Лисина?
прави главният проект и да се 
пристъпи към неговото осъщес 
твявлне. Според предварител
ни изчисления за този строеж 
ще са необходими около 21 ми
лиарда стари динара от които 
14 само за акумулационно-по- 
мпените инсталации. Средства
та ще се осигурят от Републи
ката, Обединението на електро 
добивните предприятия и водо 
централите „Власина“.

С вземането на водите от Ли 
синска река езерото ще получа 
ва годишно нови 90 
кубически метра вода, а цен
тралите ще дават двойно пове
че електроенергия при същес-1 
твуващия фонд машини. Има 
възможност обаче да се монти 
рат още машини и електродо
бивът от централите' да бъде 
още два пъти по-голям.

Едновременно с този 
върви и автоматизацията в ра 
ботата на централите. Една от 
тях „Върла 3“ вече е автома
тизирана, а до 1971 година ще 
бъдат автоматизирани още три 
централи от системата. Центра 
лите след това ще работят с по1 
малко работна ръка и ще се 
ръководят от един център. Ма
кар че автоматизацията трябва 
да замести към 70 работници, 
те няма бъдат уволнени, но ще 
се подготвят за друга работа.

М. Величков

Съветът на специалистите на 
обединеното електродобивно пр 
едприятие на СР Сърбия раз
гледа идейния проект за изгра
ждане на помпени акумулацио 
нни инсталации в село Лисина, 
с които ще се прехвърлят во
дите от Лисинска река във Вла 
синско езеро. Разговори се во
диха и по въпроси за изграж
дане втората фаза на хидроси- 
стемата.

Съветът прие идейния проект 
изияло и сега поедстои да се на

2 ШтШ22
3. Част от ооиците на бригадата, конто се прославиха в ^ 

2 боевете за освобождението на страната отново заедно ..- I
I 
I

22
2I2222Iмилиона

II 2
почин

2
2

КО- ^На снимката: Част от тържественото събрание на -_у
| ето се взе решение 28 септември да се приехме като традицио- | 
^ннен празник на бригадата.
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МЕСЕЦ НА КНИГАТА

В ОЧИ С ПРОБЛЕМИТЕ ОТ ПО-РАНО МЕЧТА

Едно утро срещнах една мечта 
с хубави, черни, пламтящи очи.
С гальовни думи изпрати нощта, 
а на утрото росно пътя посочи.

Сетне обърна глава и ме погледна — 
слънцето запали росното й лице 
и ловко пристъпи, край мен седна 
и вплете пръсти в моите ръце.

Месец октомври, тази година,
е провъзгласлен за междурепу 
бликански (с изключение на 
СР Словения) „Месец на книга 
та“. И което е още по-интере
сно
на книгата“ в основната 
мисъл е да приближи 
(без оглед за кон жанр 
дума) до работника — произво
дител. Това не е съвсем слу
чайно. Днес, когато провежда
нето и осъществяването на сто
панската и обществена рефор
ма изцяло зависи от всестран
ната ангажираност на работни 
ка, съвсем не е безразлично ка 
кво и колко чете тоя работник. 
Защото образован работник съ-

няма да я именуваме, 
най-малко е вград“. Такова отношение към 

книгата проявяват почти всич
ки трудови организации в Ди
митровградско, а да не говорим 
за Босилеградско и 
краища, настанени с жители на 
българската народност. За тях 
културно равнище на работни
ка-производител е най-безболе- 
знената грижа. Как инак да ра 
зберем факта, че нито една тру 
дова организация няма своя би 
блиотека!

Че така се отнасят повече 
трудови организации свидетел- 
ствува и факта, че тазгодишни 
ят „Месец на книгата“ именно 
е предназначен за работниците. 
Ще се изпълни ли замисъла му 
в трудовите организации на на 
родността е въпрос, на който, 
за съжаление, ще може да от
говорим след един месец. Ка
захме, за съжаление, защото до 
сега нито една стопанска орга
низация не е жизнено заинте
ресована за културното издига 
не на своите работници.

защото 
виновна тя за това

— след като взела 
отплащане и след като 
тнала_колко това

книги на
пресме-

отплащане 
Ще нарущи семейния и бюджет, 
взела кошницата, напълнила я 
и я занесла в димитровградска 
библиотека „Христо Смирнен- 
ски . Ръководена от онази на
родна „Спасявай, каквото 
жеш!"

тазгодишният „Месец другите
си за- 

книгата 
става

Цветко ЗАРКОВмо-
тя предложила книгите 

по много по-ниски цени. Разби 
ра се, че библиотеката охотно 
приела тези книги и работнич
ката

МЛАДИ ПОЕТИ

Коси черни, рози алени, 
менци звънкат, извора пей.
Крачка бели, устни засмени, 
роса утринна, гребка сребрей.

Стъпчици нежни по бисерен пясък 
низаха наниз от буйни мечти: 
гръм, вълна, огнен блясък, 
в миг сърце радостно затупти.

И тъмна нощ около цареше 
аз се събудих, но сам в нощта 
нейде далече небе сребрееше, 
изчезна сънят — измама гореща.

била „освободена от 
„излишното“ задължение.

Това разбиране на работнич
ката не е осамотен случай. Мно 
го нейнищевременно 

производител.
И ето, когато вече навлязох

ме в тоя „Месец на книгата" 
просто Ни се налага да се за
питаме
работник от българската наро
дност и какви възможности за 
(само) образование сме му да- 

И изобщо как посрещаме 
тазгодишната акция „Месец на 
книгата“.

Не трябва да бъдем особени 
познавачи на културното състо 
яние, па да кажем 
Да се позовем и на конкретни 
примери.

Миналата година една работ-1 
ничка от комбинат „Димитров
град“ (едно от най-укрепнали- 
те стопански предприятия 
само в Димитровградско, но в 
цялата народност)

означава и висок съпроизводственици 
всъщност не знаят каква стой
ност има книгата. Защото то
ва не е единствен случай ра
ботниците под нечия сюгже- 
стия да купуват книги, а сет
не да не знаят какво да пра
вят с тях.

Проблемът обаче е на друто 
място: дали тези, които по един 
или друг начин „са присилили“ 
работника да вземе книгата, 
по-късно са се и погрижили да 
обяснат и нейното значение и

къде тук е нашият

ли.

Антон БОРИСОВникак- роля в подигането на общите 
технически и други познания 
на работника.

Очевидно тяхната грижа се е 
изчерпвала с това „да се осво
бодят от търговския пътник“, 
както често се чува. Такива 
„освобождения“ има не само на 
ръководни другари в „Димитро

Ст. Н.

70 ГОДИНИ НА ДИМИТРОВГРАДСКАТА БИБЛИОТЕКА

не НАЧИНАНИЕ БЕЗ ОТЗВУКвпрочем

ДИМИТРОВГРАД Може би „Месецът на книга
та“ е добър повод да си припо 
мним за едно хубаво начина
ние, което в началото на годи
ната предприеха група култур 
ни дейци в Димитровград, 
което за съжаление не намери 
отзвук сред останалите факто
ри в комуната. Касае се за че- 
ствуването на седемдесетгодиш 
нината на градската библиоте-

хвърля. Да не говорим за сто
панските организации, които 
също биха могли да помогнат, 
но които засега изобщо нямат 
никакъв интерес към книгата.

ри по възможност да се открие 
детско отделение. Ясно е оба
че, че осъществяването на то
ва не зависи от ентусиазма на 
няколко души, а от материал
на ангажираност на повече фа 
ктори.

Не е нужно накрая да посо
чваме, че през последните три 
месеца от годината може поло
жението да се подобри чувстви 
телно. Много акции могат 
се осъществят стига ако 
тях се прояви интерес и жела
ние.

Тезисите за образованието 

на мъртва точка
но Нуждата от едно такова „на

месване“ на всички е твърде 
очебиеща. Днес читалището и 
библиотеката „Христо Смирне- 
нски“ разполагат с 49 квадрат
ни метра повърхнина. Ежеднев 
но тук дойдат и над 50 души 
читатели

ка. ДаМного градове в страната би
ха поискали една такава зна
менита годишнина. И с право 
биха се гордеели. Докато ние, 
ето. просто не намираме за ехо 
дно да насърчим ентусиазма на 
групата културни дейци, които 
между другото оформиха и от
бор за чествуване, и забележи- 
ха хубави начални успехи. Име 
нно — чрез доброволни дава
ния събраха над 250 книги.

В плана за дейност на тоя 
отбор бяха набелязани повече 
акции — устройване на литера 
турни четения, събиране на 
книги от частни лица и учреж 
дения, популяризация на книга 
та, особено сред работниците в БОСИЛЕГРАД 
трудовите организации и пр.
Главното обаче си остана нео
съществено. А това бе да се обо 
гати библиотеката. Ако изклю
чим доброволните дарители и 
книгите, които културно-забав
ният център взе на изплаща
не, друг никой не прояви инте
рес за тази акция.

Причината за това е в нераз 
бирането на същността и зна
чението от 
на книгата. Как инак 
могли да разберем едно толко
ва пасивно отношение към от
криване на районни библиоте
ки, за което години вече се го
вори, а нищо не се предприе
ма. А обяснението е съвсем про 
сто: когато общинската скупщи 
на заделя средства на култур
но-забавния център именно те 
зи предложения зачерква и от- 
............ .......II....11111111111П............ 1111111111111111111............... 11111111111111.......... 11111.......... .....ш
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научни работници и специали
сти, както и обществено-поли
тически дейци обстойно разис
кваха, в резултат на което се 
явиха тезистите за усъвършен 
ствуване образователно-възпи
тателната система. От април та 
зи година те са представени на 
всеобщо обсъждане, което тр
ябва да завърши през идния 
месец.

В-нразискването върху тях тр 
ябва да бъдат включени всич
ки училища, общински скупщи 
ни, самоуправителни органи в 
областта на образованието, об 
щинските образователни общно 
сти и редица други институции, 
които по тоя начин да помогнат 
за изграждането на единствени 
цели и общи основи в тази об
ласт. Тази дискусия трябва да 
допринесе за приемане на доку 
мент, който ще осигури такава 
образователна система, която 
ще съответствува на съвреме
нните производителни сили и 
творческите способности на мла 
дежта.

С настоящата статия не ис
каме да обработваме- тезисите, 
нито пък да изказваме мнение 
за тях. Целта ни е да подтик
нем в нашата община всички 
ония, които обществено са от-, 
говорни да разгърнат поне ма
лко дейност. Всеки просветен 
дец, самоуправителен орган, вс 
яка институции трябва да се 
изкажат върху тезисите, кои
то утре ще станат документ.

Й досега трябваше на общин 
ско равнище да се оформи ко
ординационен комитет, в който 
да влязат представители на об 
щинската конференция 
ССРН, общинската скупщина, 
образователната общност и др. 
Тяхна задача е да подтикнат = 
разискването, а сегне да устро- = 
ят на общинско равнище диску §

В съюзната скупщина и съю 
знйте органи от дълго време се 
води оживена дискусия за усъ 
вършенвуване системата на об 
разованието и възпитанието и 
създаване на такава образова
телна система, която най-добре 
ще съответствува на съвреме
нното общество и самоуправите 
лната ни практика. Върху тази 
отговорна задача в 
скупщина през последните две 
години мнозина представители
ч\\\\\\\\\\\\ч\\\\\ч\\\\^^^чхчч^ччхчччхч'

или да си вземат 
книга за прочит, или да проче
тат вестник, списание и пр. Бла 
годарение само, че читалището 
работи 12 часа на ден (от се
дем сутринта до седем вечерта) 
няма я онази блъсканица, коя
то ако културно-забавният цен 
тър се придържаше към работ 
ното си време, безспорно щеше 
да бъде.

А в плана на отбора за 
ствуване на седемдесетгодишни 
ната на библиотеката бе набе
лязано и това — да се разделят 
читалището и библиотеката, до

към

Впрочем по-инак и няма ос
нование да бъде. Оформеният 
отбор ще трябва отново да се 
срещне, да изготви конкретна 
програма и да пристъпи към 
провеждането й. Удобният мо
мент —• „Месец на книгата“ — 
трябва да бъде само подтик и 
за останалите фактори в кому
ната да се приключат към оз- 
наменуването на тази голяма 
годишнина.

съюзната
че-

Ст. Н.звонци
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ШНУИМЕ СТИПЕНДИАНТИ ЗА 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИНМакар обществено-политиче
ските организации да настоя
ват за намаляване 
мотноста в района на Звонци, 
броят на неграмотните и тази 
година се увеличава.

Данните за посещаването на 
училище достатъчно ярко пот
върждават този факт. Напри
мер тази учебна година 12 на 
сто от децата, които трябва да 
посещават училище не идват, а 
това е 4 на сто повече от ми
налата година.

Основното училище в Звон
ци взе мерки да улесни деца
та и откри пети клас в село 
Ракита, за да доближи учили
щето до децата от съседните се 
ла, обаче резултатът изостана. 
Въпросът за посещаване на у- 
чилище бе обсъден от учител
ския колектив и бяха посетени 
всички родители, които не пра
щат децата си ка училище, ка
то им бе разяснена и нуждата 
от учене на децата и последи
ците от непосещаването, обаче 
и това мероприятие не даде ре
зултат.
Колективът на училището ще 

продължи да работи в тая на
сока, обаче ще се прибегне съ-1 
що и към закона като родите
лите ще бъдат повикани от съд 
ията за нарушение и ще бъдет 
наказани за непращане на де
цата си иа училище.

на негра-
Една твърде полезна иници-? 

атива бе дадена от страна на 
босилеградската гимназия. — 
За да се реши въпроса с пре
подаватели по български език 
бе дадено предложение двама 
души да специализират в Бъл
гария.

Инициативата бе подкрепена 
и от компетентните в общинско 
то събрание, което се отнесе с 
иск до републиканския секрета

риат за образование и култу
ра да одобри предложението на 
босилеградската

популяризацията 
бихме

гимназия.
Макар че босилеградската ги 

поиска да стипендира 
само двама души, то републи
канският секретариат за обра
зование одобри да се стипен- 
дират четирима души, като по 
тоя начин изборът да бъде по- 
-широк, а Босилеградско полу
чи повече специалисти за тоя 
предмет.

мназия

Както ни осведомиха в об
щинското събрание вече е из
тъкнато обявление и аспиран
тите събират нужните докумен 
ти, необходими според условия 
та на конкурса. Интересът сред 
досегашните преподаватели по 
български език е голям. ^ 

Узнаваме също, че стипенди
антите ще имат държавна сти
пендия, а след завършаването 
им гимназията ще приеме само 
двама души, а другите двама 
ще бъдат заети или в другите 
училища или пък в учреждени 
ята, където трябва да се въве
де двуезична администрация и 
където нуждата от такива спе
циалисти е голяма.

I14*

1на

ГРЕШКА §
§

РАЗКАЗ
Стендиш доброволно се предаде на полицията.
— Убих човек — призна той. — Вярвах, че напра-Щ 

Щвих съвършено престъпление, но сега зная, че съм напра-Щ 
= вил грешка.

сия.
На мнение сме, че не всичко 

е загубено. Защото в тези не
пълни два месеца може да се 
организира разискване. Особе
но. че много въпроси из обла
стта на малцинствените учили 
ща трябва по-добре и по-обсто 
йно да се конкретизират.

I

Разказът „Грешка" от Фредсрик Барон, макар че е на-н 
=писан само с 33 думи, е получил много международпи призна-§ 
= пия и литературоведите го считат за един от най-хубавите къ-§ 
= си разкази изобщо. =

К. Трайков Ш11|||||||||||||||||||||1111111Ш1111111111111Н11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ШН1111111Н111111111111

Запитаха го какво е погрешил.
— Убих човек. — Повтори им той.

Прев. от сръбски: Ст. Н.
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БОСИЛЕГРАДСКИ
КУРСИВИ

На здравни теми .. .
Операция „ Висок 68“шурсШ НИШ

4 X 1968
По всичко личи 

л(а иа народното здраве в Бо 
сидеград заетите нямат рабо 
тно време. По-точно те идват 
и отиват от работа, когаго си 
искат.

Че е така едно утро се у- 
верид и авторът на тези реда 
ве. Потърсил лекарска помощ 
в 7 часа сутринта, но не на
мерил никого. После помис
лил, че е подранил и чакал 
до осем часа. А когаго и то
гава в стаята, предназначена 
за амбулатория не дошел ни 
то един от лекарите, си зами 
нал с много други хора. В бе 
топния хол на дома не е при
ятно да се чака в тези вече 
хладни есенни дни.

До-че оСТР.8
Карикатура М. Андрсвич

ЛАФМОАБЕТ С ПЪРВИЯ ДИМИТРОВГРАДЧАИИН СРЪБНАЛ 
ОТ „МЪЖКАТА ВОДА"

СЕГА ВОДОПРОВОД 

НИ Е НУЖЕН • • •

Още една сснзациона вест: „Сточар" в Димитров
град продава „Мъжка пода" ... Направихме лафмо- 
абет със първия димитропградчапип или Момчило 
разговаря сам със себе си?. ..

— Добър ден вие ли сте този?...
—Не 
— Как?!
— Така, сърбам „Мъжка вода“ от „Сточар"...
— Каква е разликата между тази вода и пашата?
— Никаква ... И едната и другата много скъпи ...
— Кой е пил мъжка вода пред пас?
— Отборницитс на общинската скупщина.. .
— От къде знаете?
— Вкочснясали им се езиците и не могат да разискват... 
— Кон трябва още да използва тази вода?
— Служещите...
— Защо?
— Да бъдат бодри на работа..
— Защо тъкмо „Сточар" внася „Мъжка вода" . . .
— В „Балкан" имат твърди заплати а „Сточар" получава 

според труда...
— Какво мислите за снабдяване с Мъжка вода? ...
— Недей да ме провоцнраш.. . Този въпрос ще реши 

Дружеството на жените.. .

съм аз онзи, аз съм подмладен...

*
В бранкоаското училище 

от 36 записани ученика в у 
чидището дохождат само пе
тима. Останалите все още не 
отиват, защото чакат учите
лят да се изтрезни от пиян- 
ствуване . . .

В црънощичкото училище 
на ,,Две реки" отиват само 
двама ученика. В селото в у~ 
чилището в ,,Пстковска ма
хала" отиват 13 деца, макър 
че нямат учител. Но нищо за 
топа. Те всяка сутрин отиват 
в своето училище, поседят по 
няколко часа и подир това си 
заминават, като че действите 
лно са били на училище.

ги МЕ КС/3 дог

Момчнло АНДРЕЕВИЧ

Документи

ПОВТАРЯЛ - ЗАРАД 

«МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ«
*

БЕЗ ДУМИОткак започнаха да се стро 
ят улиците в Босилеград, 
мнозина се съмняват, че ще 
бъдат готови тази година. Съ 
мнението изчезна тези 
когато в града пристигна го
лям валяк. Но и той бързо 
разочарова хората. Тъкмо за 
почна с работа и остана в де 
фект. После го поправиха, но 

случи дефект. И та 
ка редом. Но да знаете, чг 
не е винаги в същата улица. 
Времето между два дефекта 
ползва и успява да мине в 
друга улица. И естествено у-

МЕНЮ ЗА ТАЗИ СЕДМИЦА

дни
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ШОПСКА САЛАТА ОТ ДИМИТРОВГРАДСКИ ФИРМИ.

МЪСЙНА ГИМНАЗИЯ 
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ПЪЛНЕНИ АВТОБУСИ С ЧОВЕШКО МЕСО НА БОСИ
ЛЕГРАДСКИ НАЧИН.

&
КНЕДЛИ ГАРНИРАНИ СЪС СТИСКАВЕЦ И ПАРАГРА

ФИ А ЛА „БРАТСТВО".
1 ■

отново се -И-
СТАРА МУЗЕЙСКА СУПА С ПЕТЪРЛАШКИ КОКАЛИ.

ГЮВЕЧ ОТ КОВБОЙСКИ ПАТРОНИ (Гостилница Кул
турен център).

-й-
ТАС КЕБАП ОТ ДВУЕЗИЧНОСТ, КАТО ЛЕКА ХРАНАУш - \ спява да задърсти и улица-

ЗА ДЕЦА. Главен готвач■> В. в.та.
: ■ш л^аааалаааааааааааааа^аа^^аааааалала^

Нещастие на панаира в ДимитровградУченикът Радомир Иванов от пиротската гимназия 
време на окупацията на Пирот, повтарял класа 1944 година ма 

както се вижда от свидетелството да е имал положителни бе

по

кар
лежки, дори и по български език (мн. добър (5). Радомир повта 
рял класа само зарад това, че не искал да чете „Молитва за 
България и имал по народностни прояви бележка — незадово-

На 29 септември т.г. на панаи 
ра в Димитровград се случи не 
щастие, което насмалко щеше 
да струва живота на едно мо
миче от село Чиниглавци — Пи 
ротско. Един непознат осемна
десетгодишен младеж при най 
-голяма скорост на една върте 
лежка искал да покаже някои 
свои необмислени номера и из

веднъж полита към земята ка 
то пада върху дванадесетгоди
шното момиченце. В безсъзна
ние момичето бе прехвърлено 
в пиротската болница.

Настъпилата суматоха след 
падането използвал младежът 
и безследно изчезнал в тълпа 
та. Изглежда, че това е крайно 
предупреждение на собствени

ците на тези въртележки, за
щото са могли чрез високого
ворителя да обърнат внимание 
на подобни своеволници да не 
правят така. Защото не само 
на себе си могат да нанесат по 
вреди, но и на останалите.

Компетентните органи са по
вели следствие.

лителен.
През тези окупаторски години за окупационните просве

тни власти най-важното е било да си добър българин и редо
вно да четеш „Молитвата за България“.

Обаче, никакви молитви не помогнали. Само след 20 дни 
Пирот бил освободен от партизанските части. К. Т.
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