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Ш0-Д0МВ0ТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЮК
Общинска конференция на СКС в Босилеград
Тези дни в Босилеград се про,
веде общинска
конференция
на Съюза на комунистите, на
която бяха избрани делегати
за предстоящите конгреси и се
дадоха предложения за изби
рането на кандидати за нашите
най-висши републикански и
съюзни партийни органи.
Всички присъствуващи на съ
бранието единодушно се заложи
ха на Деветия конгрес за пред
седател «а СЮК отново да се
избере другарят Тито.
За делегат на Деветия кон
грес на СЮК е избран Симе
он Захариев, секрертар на Об
щинския комитет на СКС в Бо
силеград, а за Шестия конгрес
на СКС Стоян Станков, гимна

зиален учител и член на ОК
на СКС.
На събранието се избраха и
трима нови членове за Общин
ския комитет на СКС, които
са досега били вакантни. То
ва са Драган Трайков, завеж
дащ правната служба в общи
ната, Захари Сотиров, управи
тел на аптеката в Босилеград
и Душко Воркапич, офицер на
ЮНА.
Интересно, е че при изтъква
нето на възможните кандидати
за ръководства на СК на Сър
бия и Югославия са предло
жени онези, които имат найголям революционен опит, а
след това и хора, които се на
мират в непосредственото про

изводство. Затова в повечето
ръководства са предложени Ми
ялко Тодорович, Едвард Кардел, Петар Стамболич, Милептие Попович, Вели Дева и др.
Предложени са и кандидати из
редовете на българската на
родност.
Накрая, давайки пълна под
крепа на чехословашката пар
тия и работническа класа, кон
ференцията се заложи за пъл
но. укрепване и зацитане прин
ципите на нашата самоупрзвителна система. Във връзка с
това от всеки член на Съюза
на комунистите в комуната се
търси непрекъсната активност
във воички области на обще
ствения и стопански живот.
в. В.

МЕЖДУГАРНИЗОННА КОНФЕРЕНЦИЯ В НИШ

На 10 октомври в Ниш се със
тоя междугарнизонна конфере
нция, на която бяха излъчени
кандидати за ръководни органи
в СЮК и СКС. Избиране на
делегати за VI конгрес на СКС
комунистите в армията напра
виха на общинските конферен
ции на СК в своите гарнизонни
докато делегати за IX конгрес
ще бъдат избрани «а отделни
конференции на СЮК. Конфе
ренцията единодушно прие пре
дложението другаря Тито да
бъде избран за доживотен пре
дседател на СЮК.
В уводната реч секретаря на
комитета на междугарнизонната конференция Новица Перович изтъкна че подготовките
за VI конгрее на СКС и IX кон
грес на СЮК стават по време
когато’ международното положе
ние е доста напрегнато и кога
то се води решителната битка
за по-нататъшното развитие на
нашето самоуправитефно обще
ство. Всестрананата и твърде йн

Общинска кон
ференция на
СНС в Сурдулица
На петото заседание на Об
щинската конференция на СКС
в Сурдулица, проведено на 12
октомври т.г., единодушно бе
прието предложението IX кон
грес на СЮК да уточни кон
ституционно-партийна разпорел
ба според която другарят Тито
да бъде избран за доживотен
председател на СЮК.
,
На заседанието членът на Об
щинския комитет на СКС Ти
хомир Иванович обоснова пред
ложението на ОК основащо се
върху мненията и предложени
ята на първичните организации
за делегати за предстоящите ко
нгреси.
За IX конгрес на СЮК за де
легат бе избран секретарят на
ОК на СКС в Сурдулица Душан Стойкович, а за делегати
за VI конгрес на СКС Милое
Анджелкович, завеждащ отде
ла на вътрешните работи в Сур
дулица и член на ОК на СКС,
Милан Величков, преподавател
в техническото училище „Моша Пияде“ в Сурдулица и член
на ОК на СКС.
Петото заседание на Общин
ската конференция на СК раз
гледа и някои актуални проб
леми в селското стопанство и
задачите «а комунистите във
връзка с тях.
Обширна информация по те
зи въпрос ще поместим в след
ващия брой.
М. Величкав

тензивна политическа дейност
в тези условия силно изрази
единството и безрезрезевната по
дкрепа на становищата и поли
тиката на ЦК на СЮК и дру
гаря Тито. В тази активност се
прояви високото съзнание на
всички армейци по въпроса за
защитата на нашия път в со
циализъм и националната неза
висимост и свобода.
В предконгресната дейност
дойде до израз идейно-полити
ческото и акционното единство
както и засилването на бойна
та готовност на армейците. Та
зи светлина на едно от послед
ните заседание на Пълномощие
то на ЦК на СЮК за организа
ция на СК в Скопска армейска
област беше дадена оценка „че,

комунистите от всички военни
колективи със своята идейновъзпитателна практична работа
силно изразиха и потвърдиха
своето единство и сплотеност
към политиката на СЮК и др
угаря Тито. Те са готови да за
щищават всяка педя на наша
та страна от всеки агресор.
В тази всестранна активност
в редовете на СЮК са приети
535 млади членове войници,
млади старейшини и други ли
ца работещи в служба на ЮНА
което говори, че на този въпрос
е посветено нужното внимание.
Интересът на младите към СЮК
е все по-голям.
Никола МАТИЕВИЧ

ИЗКАЗВАНЕ НА МАРКО НИКЕЗИЧ В ОБЩОТО СЪБРА
НИЕ НА ООН

Никому но признаваме
правото да решава за нас
В своето изказване Марко Ни
кезич, държавният секретар на
вькшпнтс работи на СФРЮ,
каза:
„Моята делегация, както и
другите, констатира, че положс
нието в света е тревожно. Още
не сме тръгнали от принципиал
ните намерения и началните ме
рки не само по отпошенис на
дългосрочните
проблеми, ка
квито са разискването и обезо
ръжаването, но и когато става
дума за много пъти повтореното
съгласие за принципите на ме
ждународното положение, които
не се прилагат последователно
. Оправдано сме загрижени от
нестабилността и от конфлик
тите в различните райони и от
неизвестността за бъдещето ра
звитие.
В увода към годишния от
чет генералният секретар у Тан
с голяма яснота изложи наши
те основни дилеми- Искам да по
дчертая, че споделяме неговото
безпокойство зарад нарушава
нето на принципите на Устаза
с прибягването към сила като
средство за разрешаване на ме
ждународни спорове.
Продължаването на войната
във Виетнам, криза в Близкия
изток и скорошните събития в
Европа — въоръжената интер
венция в ЧССР и окупирането
на тази страна — са огнища на
конфликти, които довеждат под
въпрос самите основи на международния порядък, Макар
причините и носителите на те
зи кризи да са различни всич
ки те съдържат разрастваща употреба на силата, прилагането
. на натиск и намеса във вътре
шните работи специално на ма
лките страни и на ония, които
са икономически и военно послаби. Тяхната независимост и
териториална цялост все по-че
сто са угрозени.
Концентрацията на икономи
ческата и военна мощ в ръцете
на великите държави, която по
стоянно се увеличава, начинът
на употребата на тази мощ, ни
води, изглежда, към все по-ши
роко прилагане на силата в ме
ждународното положение.
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24 години свободен Белград

!»

Белград - столица на мира и социализма

Не напразно другарят Тито
през 1944 година каза, че Бел
град . сега действително стана
главен град на всички югославяни. През тези следосвобожден
ски години топ това показа мно
го пъти. Днес в Белград живе
ят сърби, словенци, македонци,
черногорци и всички други на
родности от нашата страна. А
всеки югославянин когато се на
мира в Белград се чуетвува посилен и сякаш е у дома си.

Белград символично представ
ява всичко онова, което имаме,
и което ще получим в бъдеще.
Неговата история е история
та на всички югославски наро
ди. И затова всеки югославяннии
когато дойде в Белград се рад
ва на широките булеварди, на
новите сгради, подлезите под
„Теразия“, новите промишлени
предприятия и новите жилища
ни сгради многоетажници, кои
то се издигат от двете страни

на Дунав и Сава, към Авала и
Топчидерското бърдо.
Белград не е само това което
е построено след освобождение
то. Множество паметници говор
ят за историческото минало на
града на устието на Сава в Ду
нава. Тук е Калемегдаи, кона
ка на княгиня Лгобица, Байра
кли джамия, пред народния
театър. На мястото на някогаш
пата
Чукур-чешма се намира
(Следва ца 2 стр.)

ОСВЕН ВЕЛИКИТЕ НА СВЕ
ТА ИМА И ДРУГИ
■ В общата картина на между
народните отношения най-важ
ни са, по наше мнение, два еле
мента: ролята на великите си
ли и стремежът на всички на
роди да влияят активно върху
международните работи при ус
ловията на равноправие.
Известни са отговорностите
на великите сили. Не става въп
рос да се подцени тяхната ро
ля, която е призната в Уста
ва. Още по-малко за опит мал
ките страни да се обединят сре
щу тях. Трябва не само да раз
читаме на световната реалност
такава, каквато е — като резу
лтат на цялото минало развитие — но сме убедени, че великите сили и другите проми
шлено развити големи страни
са фактори на равновесието,
без което няма мир. Също та
ка те са концентриран иконо
мически потенциал, необходим
за всички нации в света. Обаче
считаме, че великите сили не
могат да изпълнят своята роля
в рамките само на взаимно съре
внование, но сдружени с вси
чки други държави за разреша
ване на проблемите от изключи
телно значение за общия прогрес.
Безспорна е необохдимостта
за подобряване на взаимните
отношения между великите си
ли. Обаче светът не може да
остане завинаги разделен меж
ду Изтока и Запада като свят
на супер сили, свят, който те
хните разногласия биха довеж
дали до ръба на войната, а те
хните договори да го осъждат
на подчинение. Блоковата стру
ктура. която често се провъз
гласява за основа на равнове
сието и на международния мир
също е в коиза. Първо, защото
мнозинството държави не зарад
престиж, но зарад нуждата от
прогрес днес настояват да дей
ствуват в международни разме
ри по-независимо, за което
блоковете.. оодени в условия на
студената война са много тесни.
Блоковата политика не само
не премахна конфликтите и не
стабилността но влоши между
народните отношения и предиз
вика положение на несигурност
за всички страни, включително
за страните-членки на тези съю
зи, в които властта на най-сил
ния се стреми да замести отно
щението на съюзначество.
Разбира се, тази практика има .
и свои теории- Те могат да са
различни по мотиви и аргумен
ти, обаче една черта им е об
ща: в подялбата на света на
блокове те виждат трайната ос
нова на международните отно
шения и на световния мир. Да
же по-малките държави, ко
ито не членуват в съюза се
казва, че не биха могли да съи;
ествуват без този или онзи блок
Това, което досега
можеше
да бъде скрит мотив, днес се
предлага открито като доктри
на. според която водещата сила
в защита на т.н. висши инте
реси на единия блок може да
се намеси едностранчиво в сво
ята „зона“, с цел да у.станови
положение, което й отговаря,
включително и във вътрешното
развитие на държавите-членки.
Всъщност това са теории за ус
ловна независимост.
Дълго време и в различни ча
сти на света принципите на Ус
тава п приетите между сувере
ните държави норми се наруша
ваха като се твърдеше, че се
зачитат.
Дали е дошло времето, кога^
то силите правят опит да откри
то отрекат тези принципи?
НЯМА ПО-ВИСШ ИНТЕРЕС
ОТ НЕЗАВИСИМОСТТА НА
НАРОДИТЕ И ОТ СУВЕРЕ
НИТЕТА НА ДЪРЖАВИТЕ
Колкото е до Югославия, сот
циалистическа и необвързана
държава, тя счита, че никакъв
така наречен висш интерес, ни
каква идеологическа ил друга
(Следва на 2 стр.)

Изказване на Марко Никезич в Общото
събрание на ООН
(Цродължецие от 1 стр.)
лоялност не могат да се постав
ят над независимостта на наро
дите, над суверенитета и иитег
ритета на държавите, над ав
торитета на техните правителс
тва и други законни представи
тели, изорани от самите народи.
опекунството на която и да
е групировка, основаващо се вър
ху регионална, етническа или
идеологическа принадлежност,
ние считаме за неприемливо от
суверените държави. Само сът
рудничеството между независи
ми нации а не коегзнетенцията
на хегемония може да осигури
справедлив мир.
Ние считахме, както много
други, че студената война е ми
нало за Бвропа и че тя се е на
сочила към превъзмогване ма
тази подялоа посредством еьтр.у
дничеството на всички европеи
ски държави сътрудничество,
което е укрепило тяхната неза
висимост и ги е направила поангажнрани в европейските ра
боти.
Надявахме се също че намал
яване на напрежението ще до
веде до по-доброто издълняво
не на отговорността на нашия
континент към другите райони
на света особено в областта на
развитието. Най-новите събития., за съжаление, показаха, че
духът на подялбата и доминацията все още съществува в Ев
ропа.
Бъдещето на Европа и на ми
ра, което много пъти сме каза
ли, могат да се осигурят само
с равноправно участие на вси
чки европейски държави. Не
храним илюзии, че подялбата
на блокове може да се превъз
могне за една нощ, касае се за
ориентация която би служила
на интересите на европейските
ч а роди. Знаем, че работите сега вървят в обратна посока, оба
че както много други сме реши
ли да работим търпеливо и упа
рито за намаляване на напре
жението. За да се успее в това е необходимо всички да го
желаят и да действуват в то
МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ СТР А
НИ НЕ МОГАТ ДА ИМАТ
СВОЯ СИГУРНОСТ В СИСТЕ
МАТА НА БЛОКОВЕТЕ
Европейските събития само раз
шириха областта на кризите, ко
ито владеят в другите части на
света. Преговорите за Виетнам
още не са създали необходимите условия за мир, а войната
продължава. Становището на
моето правителство за Виетнам
е известно. Трябва незаоавно и
изцяло да спре бомбардирането на територията на ДР Виетнам, за да се даде възможност за политическо решение и
да се осъществят законните пр
ава на виетнамския народ, кой
то толкова много е жертвал за
своята свобода.
Не е осъществен напредък по
разрешаването на кризата в
Близкия изток. От голямо зна
чение е фактът че арабските
страни изразиха готовност да
съдействуват в търсенето на
политическо разрешаване на ба
зата на резолюцията на Съв"
та за сигурност от ноември 19о7
година. Обаче липева изразът
на готовността на Израел. Ние
считаме, както и много други
държави, че резолюцията на Съв
ета за сигурност дава основи за
политическо решение. Затова
сме на мнение, че господин Яринг, чиято безпристрастност и
търпеливо усилие са необходи
ми на ООН и спорещите дър
жави, а ще бъдат още по-необ
ходими в развръзката, трябва
да продължи своята мисия.
Уверени сме, че превъзмогва
нето на сегашната обстановка е
наистина в полза на заинтере
сованите държави. Обаче той из
исква те да бъдат готови да
положат нови усилия, за да се
отстрани опаоноста, която но
си продължаването на тази кри
за.
Продължава да е тревожно
положението в целия юг на аф
риканския континент, където за
рад упоритостта на колониализма продължават да се изост
рят отношенията основани вър
ху расистката политика. На ко
Ограшща 2

нфореицията в Алжир африка
меките страни проявиха енерги
чността да махнат тази опас
ност, ооаче им е нужно разои
рателството и подкрепата на
всички членове на нашата ор
ганизация.
конфликтите, които в еегаш
нин момент са предмет на на
шата загриженост макар да из
глеждат отделени, са прояви
на сьщата криза и а междунау
идната оощноет. 1-юв локален
конфликт, конто ои се придал
към съществуващите носи ри
ска да предизвика всеоощц во
нна.
ако към това прибавим цяла
та тежест и еложеиост на проолема за икономическото разви
тие и разногласията за методи
те ца неговото решаване, ще
получим цялостна, но тъмна ка
ртина на международните отпо
шеиия. Нестабилното положе
ние на развиващите се страни
в световното стопанство пред
ставлява положение на криза,
а в оъдеще ще представява
увеличена опасност. Факт е
че сме изправени пред засилва
що се икономическо «еравнове
сие, което и да не бе следвано
от такъв политически натиск,
довежда под въпрос иезависимоста на голям брой страни, а
с това и на мира.
Уважаване на независимос
тта, ненамесата във вътрешни
те работи на страните са съще
ствени условия за опазването
на мира и укрепването на меж
ду народните отношения. Усили
ята на главните атомни сили
да намалят риска от конфликт
помежду си са необходими. Но
това не означава мир за всички,
докато няма отказване от мето
да на силата и на подчиняването в международния живот,
световният мир ще бъде в опа
сностСлед скорошните събития ста
на очевидно че малките и сре
дните страни не могат да си
намерят сигурност нито в сис
темата на блоковете нито а
системата на едностранните га
ранции, които биха ги постави
ли в положение «а пасивни обе
кти. Сигурността не може да
се основава само върху нама
леното
напрежение
между
блоковете, а още по-малко вър
ху договори за ненамеса в чу
ждата сфера на влияние.
Договорът за неразпространя
ване на ядреното оръжие, кой
то бе подписан от моето прави
телство, също не реши задово
ляващо проблема за сигурнос
тта. Не го направи това ни де
кларацията за гарантирането на
ядрените сили пред Съвета за
сигурност. Важно е, че конфе
ренцията на неядрените страни
специално изтъкна жизнените
въпроси, които се отнасят за
сигурността на държавите без
ядрено оръжие.
Сигурността, също и мирът,
са неделими. Системата за сигу
рност, който трябва на света,
не може да се съсредоточи само
върху отстраняването на опасно
стта от употреба на ядрено оръ
жие. Необходимо е тази систе
ма ефикасно да предотвратя
ва всяка война, без оглед кое
оръжие би било употребено и
на какво пространство би се
водила войната. Освен това ефи
касната система на •сигурност
трябва да обезпечи на всеки
народ да бъде защитен, като
при това система се основава
върху равноправието на всич
ки страни. Това значи покрай
предотвратяването на конфли
кта. между великите да обезпе
чава и сигурността на всички
страни.
Действителната сигурност мо
же да се осъществи само с ува
жаването на Устава и на прин
ципите на мирното съвместно
съществуване, с общи усилия да
започне процесът на обезоръжа
ването, което си е нашата съ
щинска цел.
Опазването на мира се уте
жнява и от факта, че Китайс
ката народна република, ролята
на която е безспорна в между
народните отношения, все още
отсъствува от нашата организа
ция.
Действайки съгласно изнесе
ните становища, СФР Югосла-

вия спада в кръга па държави
те, крито са изорали леоовьрзаността, уверени, че тази по
литика може да изрази техните
интереси, на първо
жизнени
място да служи за опазването
на независимостта. Отхвърляики. 1те участвува в акциите, за
които се счита, че водят до иро
дължаване на подялбата на све
та и до домимацин на големите,
необвързаните страни искат да
опазят свободата ма ангажи ра
йето във всички оощи между
народни акции, доито имат за
цел да укрепят мира.
Югославия основава своята
политика върху последовател
ното уважаване па суверени
пезависитета, националната
мост и правото па всеки народ
да решава за съдбата си. 'Тази
политика изхожда от убежде
нието че напрежението и ста
билните международни отиоше
мия са неразривно свързани с
уважаването па посочените пра
ва. Поради това правителство
то и общественото мнение па
моята страна възстаиаха про
тив всяка угроза на независи
мостта и свооодага на народи
те, без оглед кои и в коя часг
на света прави това. Независи
мостта, което ще рече и право
то за собствен път в обществе
ното и икономическото разви
тие, югославските народи са пла
тил и скъпо.
Никому не можем да призна
ем правото да решава за нас
или при каквито и да е дово
ди да. се намесва в нашите въ
трешни работи.
Искам също да изтъкна, че
моята страна години вече все
странно участвува в междуна
сътрудничество и е
родното
готова да сътрудничи и в бъде
ще с всички държави,. които
уважават нейния суверенитет и
независимост. Ние не сме нито
привърженици на автархията в
областта на стопанството, нито
на изолирането в областта на
политическите
и обществени
отношения. Югославските гра
ници са отворени за всички, без
дискриминация. Ние не счита
ме, че може да се напредва без
да се ползва опитът на други
те народи в областта на стопач
ството, в богатството на тяхна
та култура и оригиналността на
техните идеи. Специално внима
ние обръщаме на сътрудниче
ството със съседите и с всички
държави от района, в който
живеем, уверени, че опазването
на' мира и развитието на добро съседски отношения е от на
ционална полза за всеки от нас.
Трябва да се възпре връща
нето към студената война. Съ
що така от обща полза е про
дължаването на политиката за
намаляване на напрежението.
По наше мнение затова е необ
ходимо участието на всички
страни и определена еволюцид
навсякъде в света. Иначе на
маляването на напрегнатостта
не може да бъде частично. Ре
дом с възобновяването на дове
рието. което е и условие за на
маляване на напрежението, то
или ще надделее всякъде, или
ще претърпи неуспех. За да по
беди смекчаването е необходим .
преди всичко отказ от практц
ката, която му е противна, а
след това да се предприеме нео
бходимото за неговото продъл
жение. Това се отнася специал
но за онези, силата на които е
най-ангажирана в сегашнитз
конфликти.
Тук, разбира се, мислим за
необходимостта да се сложи
край на войната във Виетнам.
В Близкия изток трябва да се
пристъпи към политическо раз
решаване на кризата,
Накрая за положението в Ев
ропа ние считаме, че най-на
пред е нужно да се махнат по
следиците от интервенцията в :
Чехословашката
социалистиче
ска република. Световната обс- I
тановка поставя наново на пре
ден план ролята на Обединени
те нации. Факт е, че ООН още
не са ефикасен инструмент, ка
къвто трябва -на народите, за
да опазят мира и сигурността.
Но общ интерес на държавите
членки е да се уважават прин
ципите на Устава, а това се
прояви и на това заседание. То
ва укрепва увереността, че мирът и струдничеството ще надделеят над трудностите, пред
които днес е изправен света.

БЕЛГРАД - СТОЛИЦА НА
МИРА И СОЦИАЛИЗМА
(Продължение от 1 стр.)
памстника на княз Михайло, ко
владетел на Сърбия
ито бил
вреди сто години.
Двехилядната история на Бел
град е оставила следи във всич
ки квартали в града, който
шест пъти до основи е рушен
и отново изграждан, а 34 пъти
променял господарите си. Пре->
ди 600 години за пръв път ста
нал сръбски град. По време на
турцитс били построени много
джамии и укрепления. Преди
150 години под водачеството на
Караджордже избухнало въста
нио и Белград бил освободен. Но
турците напускат града едва
преди сто години. За пръв път
в 1918 година Белград става гла
вен град на Югославия.
През Втората световна война
Белград остава верен на свое
то минало. Тук започват първи
те стачки, студенски демонстра
Настават тежки дни за
ции.
Белград и всички наши народи.
В най-новата си история Белград даде пример на всички
свободолюбиви народи как тря
бва да се бори за свобода и не
зависимост.
Най-светлите дати от новата
ли история са свързани с Белгард . ..
На 27 март 1941 година — бел
градчаии казаха своето истори
ческо „НЕ“ и под ръководство
то на Комунистическата партия
на Югославия и другаря Тито
се обявиха против съюза с гер
манците. . .
На 6 април 1941 година —
белградчани с борба „посрещна
ха“ германските щуки. Белград
беше целия в пламъци, но бел
градчани бяха верни на борба
та, която започваше. Не ги упла
шиха ни концлагерите на Саймище. Баница, Яйинци, ни бе
силките на „Теразия."
от
На 4 юли 1941 година
една къща на Дединя Централ
ния комитет на КПЮ взе историческото решение за всенарод
но въстание против германския
фашизъм. Всички патриоти, но
Белград, но в цялата
само в

страна застанаха като един г
редовете на Народноосвободителната войска и партизански
те отряди. Героичната гчетириго
дишцз борба, която водиха на
родите на Югославия здраве,
сплоти всички югославски наро
ди и народности.
На 20 октомври 1944 година_
нашата
Народноосвободителиа
войска заедно с Червената армия след шестдневни улични
боеве освободи Белград...
Утре не само жителите на
свободолюбивия Белград ще че
ствуват освобождението на своя
град. Тази историческа дата ще
празнуват
всички народи в
Югославия, радвайки се на напредъка, който Белград постиг
на в социалистическото строи
телство.
XXX

Белград не напусна своите
революционни традиции и в го
дините след освобождението от
фашизма. Винаги когато на хоразонта на световните събития
се показваха тъмни облаци и
заплашваха да се наруши мир
ния труд на хората — Белград
дигаше своя глас за свобода за
мир в света. В Белград се про
ведоха много международни сре
щи, а малките народи в света
в Белград и нашата страна гле
дат пример как трябва да се
защищава свободата на-малки
те народи и води последовател
на и упорита борба за мир....
И днес когато отново тъмни
облаци се надвиват над Европа
Белград дава отговор на ония,
които не зачитат свободата на
малките народи. Тон е с бойци
те във Виетнам, против агресо-;
рите от САЩ, той живее с на
деждите и стремежите на Пра
га и Братислава. От трудовите
помещения на „21 май“, „Югострой“, „Иван Милутинович“, „20
октомври“. „Тодор Дукин“ се
изграждат нови схващания за
самоуправление и демокрация...
Днес Белград е и столица на
мира и социализма . ..
Б. Ник.

ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО - ДОКУМЕНТИТЕ
ЗА VI КОНГРЕС НА СНС

Събранието на секретарите
организациите и клоновете на
Съюза на комунистите в Дими
тровград отново сложи на дне
вен ред непосредствената акти
вност върху разработката на
материали за VI конгрес на
Съюза на комунистите в Сър
бия. Тъкмо непосредствената по
литическа дейност на Съюза
на комунистите в Димитровгра
дека община на тези задачи бе
ше интензивирана и с ангажи
рането на всички комунисти в
провеждането на резолюцията
на X сесия на ЦК на СЮК,
както и от активността, която
изискваше новонастъпилото по
ложение в международното работическо движение след оку
пацията на Чехословакия. По
неже в тези области са постиг
нати крупни политически успехи от тези позиции общин
ската организация минава към
непосредствена
предконгресна
дейност.
Секретарите се договориха
във всички клонове, органи
зации по предприятия и уч
реждения да бъдат организи
рани събрания а с ония кому
нисти, които не са на работа,
събрание. Разискванията във ръ
зка с проекта и статутарните решения и Резолюцията за
развитие, събирание на пред
ложения, мнения и забележки
по проекто документите, както
и тяхното дефиниране трябва
да приключи кьм 20 октомври
и веднага да се мине към разучаване на останалите конгре
сни материали. На събранието
да се организира отделно събе изтъкната и необходимост от
предварително индивидуално ра
зучаване на документите, за да
бъдат предстоящите събрания
плодотворни, а от друга страна
ще се обърне внимание върху
индивидуалната работа на комумистите върху собственото
идейно-политическо
образоват
ние, без което комунистите но
могат да станат водеща политическа сила в разрешаването
на противоречията в сегашния

степен на самоуправителните
социалистически отношения в
общината.
Иначе, инсистираше се, колкото се може по-голям членове
да се абонират на вестник
„Комунист“, като най-подходящ наръчник за ориентация в
сложните събития и за по-пра
вилно насочване в средата, в
която живеят и работят.
М. Б.
Тежко положение на негрите
в американската войска във
Виетнам
КЪМ НАС СЕ ОТНАСЯТ
КАТО КЪМ НИСШИ
СЪЩЕСТВА
„Към мен непрекъснато се
отнасят като към нисше съще
се казва в позива за
ство“
положението на негрите в аме
риканските воиски във Виет
нам, издаден от негъра майор
Левел Мерит.
Бунтът на угнетения е избу
хнал на осем страници от този
своебразен позив, в който кулминират два въпроса:
— Колко на човека му тряб
ва да стигне до съзнанието, че
е човек? Колко трябва да из
търпи преди да реши, че по-до
бре е да умре като човек.
Черният майор е набрал хра
брост да каже своята истинска
дума: „Американските войска
във Виетнам са най-твърдата
крепост на расизма на земно
то кълбо“.
„На американския ' народ се
говори с години, че неговите
въоръжени сили са такива, чо
водят към сломяването и пре
махването на сегрегацията и ди
скриминацията. Това е просташ
ка лъжа, на която аз и други
черни офицери помогнахме да
живее, лъжа, на която вярваха
и някои от нас“.
Майор Мерит, който работи в
един военнен информативен цен
тър, е разделил своя позив на
журналистите след една преско
нференция.

БРАТСТВО * 18 ОКТОМВРИ 1968

ИЗКАЗВАНИЯ НА

ОБЩИНСКИЯ СЪБОР
В МЕСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

ДА СЕ НАМЕРЯ! ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА НЕРАЗВИТИТЕ ОБЛАСТИ

Онова, което показаха анали
зите за изпълнението на средносрочния план на стопанско
развитие на
Димитровградска
община читателите можаха да
прочетат в миналия брой на
вестника. Но понеже имаше ин
тересни разисквания, които да
ват интересни и нови подходи
в разрешаването на сложните сто
паяски и други проблеми в то
зи брой на вестника предаваме
някои мнения и изказвания, ко
иго ще запазят актуалност за
по-дълго време.
Не случайно пръв поиска ду
мата Димитър Славов, дирек
тор на кооперация „Сточар”.
Проблемите на животновъдство
то, а с това и на селското сто
панство в планинските предели
стават все по-акутни и още не
са намерени решения, които да
подтикнат овчарството напред.
Между другото то» каза, ■ че
двегодишните разисквания н?,
всички равнища не дали резул
тати. Вълната не е продадена.
Овчарството донася на коопе
рацията само загуби, които тя
покрива от други отрасли. Нз
полугодието, например, коопера
цията имала 376.500 н.д. непо
крити лични доходи. Счита се,
че до края на годината със сро
дства от премии върху млякото
ще се покрият загубите от това
произведение. Но какво да се
прави по-нататък? Той предла
га съюзни и републикански ор->
гани да пренесат на потребител
ните центрове част от премиите,
които се определят за производ
ство на мляко. „Неправилно е,
казва той. ние, в неразвитите
краища да произвеждаме каш
кавал, който консумират голе
мите потребителни центрове, а
ние да носим всички разходиоколо премиите“
Производителят Костадин Пе
тр*в говори за тежкото поло
жение на овчарството във Ви-<
сока зарад нестабилността на
пазара' и ниските изкупвателни
цени, само зарад това, че няма
гарантирани цени за месото, мля
кото, а особе>но за вълната. Хо
рата не могат да разберат за
що през последната година из
купвателните цени паднаха за
40 на сто, а през настоя щата го
дина селското стопанство пре
търпя големи загуби от засуха.
Георги Алексов обърна внима
нието на присъствуващите на
факта, че на събора не са дош
ли директорите на всички тру
дови организации, макар че на
всички са доставени материали
те, Констатирайки, че освен
комбинат „Димитровград нито
една трудова организация не
разполага с разработена програ
ма на реконструкция и по-нататъшна производствена ориен
тация. Освен това бави се с
приемането на стажанти и реа
лизирането на основните задачи
на насоките и реформата. За
това съборът трябва да напом
ни на трудовите организации
сътрудничество с подобни
за
предприятия и за интеграционните процеси. Иначе затворено
стта и самодоволството „никак
не гарантират, че нашите организации ще устоят на все поострите изисквания на пазара.
Секретарят на Общинския ко
митет говори и за проблемите
•на жизненото равнище на село,
като изтъкна, че в Забърдие не
работят добре върху започна
тата електрификация. Но изгра
ждането на пътища и електри
фицирането на селищата в ДРУ
ги райони е направено много
и се работи по-нататък. Също
така в Димитровград, с увелидоонабдяването. За разрешава
нето на тези и- други подобни ко
мунални въпроси той предложи
да се организират гражданите,
тън като общината не е в състояние да финансира така се
риозни акции.
Председателят на работниче
ския съвет в „Циле“ Божил
Ставров запозна събора с доб
рите и лошите страни на рабо
тата в своето предприятие. По
ложително е това, че предпри
ятието няма лагер. Но отрица
телно, че поради слаба органи
зация на работата недостатъч
но се използват разполагаемите
производствени мощности, ма
кар че стоките на „Циле" се тър
сят-яа- пазара. Поради тези при
чини и лошата квалификацион

на структура на работната сила се налага в предприятието
час по-скоро да се доведат специалисти, които да отстранят
застоите в производството, ор
ганизират работата, като по то
зи начин се намали себестойно
стта на продукцията и увеличи
производителността на труда и
личните доходи на работниците.
Производителят Георги Басов,
от Мъзгош, разисква за увеличение ,на селскостопанските пло
Щи. Богдан Сотиров, от Бребев
ница, каза. че в район Забърдие няма кон да раздвижи ак
цията по електрификация. С
лошата работа досега е загубе
но доверието на хората. Той
предложи да се въведе местно
самооблагане и в работна сила
и енергично да се пристъпи към
изпълнение на поставената за
дача.
Никола Денков, преподавател,
като посочи че има резерви п
производството, каза, че имало
косачи, които вместо да работ
ят лежали на сянка, а сеното
си стояло несъбрано. Подобни
опущения има и при работници
те и в промишлеността. С това
Денков искаше да каже, че бит
ката за Насоките и реформата
не е само работа на колектива
и органите на самоуправление,
но и на всеки работник. Живко
Виденов, представетил в Репу
бликанската камара и директор
на комбинат „Димитровград“ ка
за, че стопанските ръководите
ли и трудовите организации про
явяват слабости в организация
та на работата и внедряването
на техническия прогрес в про
изводството, обезпечаването на
кадри, което се отразява върху
изпълнението на средносрочния
план. До края «а годината положението ще се поправи, В
комбинат „Димитровград/ няма
голям лагер от стоки. Досега са
фактурирани 18 милиона нови
динара, а до края на годината
ще има още няколко. Паралел
но с това предприятието наско
ро ще получи още шестима но
ви инженери, които то етапен
дираше.
основната
Представител на
стопанска камара в Ниш, дру
гарят Куюнджич, говори за ре
зултатите в досегашния стопански ръст на територията на бив
ша Нишка околия. Без оглед
на това, че димитровградска об
щина в 1965 година беше на
трето място.
В околията по капиталовложения на човек от населението
и по-натъшното увеличение на
инвестиционното
потребление,
изтъкна Куюнджич, тази общи
на още не е прекрачила прага
на неразвита област. Той запоз
на събора с усилията на основната камара да се облекчи столанското развитие на неразвитите области. В този смисъл ка
марата е предложила да се дадат някои облекчения за получаване на кредити, да има намаление на лихвите и някои
други мерки, като предвидени
до 1970 година отлагане на отплащане на дълговете и т.н.
Бошко Богданович, представител в- Съюзната стопанска ка
мара, запозна събора, че в Съюзната скупщина обсъждат досегашното изпълнение на сред«оорочния план. Според общи

Пожар в
Гложие
Пред някон ден, поради невнимание, в момента когато се
играел с кибриг. малолетния
А. С* от Село Гложие, запалил
плевника на Стефан Дойчинов
от същото село.
Пожарът бързо захванал целият плевник и интерв ц я
на мнозина гложани, които оъ-)
рзо надошли била безуспешна.
Те не успели да потушат по.жара, нито пък да спасят не
що от плевника.
Щетата е процепена на хил
яди нови динара. В плевника е
изгоряла храната за добитъка
на стопанина, нова воловска ко
ла, керемиди за покрив и ДРПо всичко личи. че собстве
никът на изгорелия плевник
ще търси чрез съда обезщете
ние от бащата на малолетника,
предизвикал пожараВ. В.
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Напоследък и местната пар
преценки основните постановлв тийна организация в Босилеград
ния на плана се изпълняват, а
направи решителна крачка на
динамиката на по-нататъшния
пред по въпроса за приемането
развок говори, че реформата е на нови членове в редовете на
минала критичната си точка. ОСъюза на комунистите.
баче, • стопанството в община
Но този повод организацията
та, както и във всички нераз
проведе събрание, на което привити близки и далечни краища . съствуваха над 100 комунисти.
не е достигнало републиканско Те обсъдиха препоръките на
равнище. Международното по-, младежката организация
при
ложение пък налага много погимназията, актива на градска
активно да се работи върху, из
та младеж, секретариата на въ
пълнението на заплануваните трешните работи, препоръките
задачи, а това значи в трудо
на една военна поща и няколко
вите организации в провежда
лични молби. Най-много пред
нето на Насоките да бъдат ан
ложения и препоръки е дала
гажирани всички обществено-по
младежката организация при
литически сили. от управление
гимназията — общо за 13 мла
то на органите на самоуправле
дежи и девойки.
ние ... „Имат право селяните,
Комунистите от тези партийкогато на данъчните- органи • на организации бяха единодуш
вместо пари дават вълна-“, каза
ни и изразиха пълна съгласдругарят Богданович, защото ност, че всички предложени
досега мерките, които се пред
трябва да бъдат приети в Съю
приемаха за развитие, на овчар за на комунистите. В разисква
ството не дадоха резултати...“
нията по тоя повод мнозина из
-Нека държавните резерви взе
тъкнаха, че на тези тържестве
мат вълната“........ Не е точно, че
ни моменти е чакано дълго вре
нашата вълна «яма потребител
ме. За пръв път тази най-голяна стойност. Това не е оная въл
ма партийна организация в ко
на, която по-рамо се намираше
муната се опреснява така ма
на нашия пазар. „Накрая съюз
сово с нови членове. Става въ
ния представител даде обеща
прос за млади хора, които са
ние пред събора, че отново ще
били дейни в своите младеж
изнесе проблемите на овчарст
ки организации и са винага да
вото пред съюзните самоуправи
вали пълна подкрепа на поли
телни органи.
тиката на СЮК.
Накрая взе думата Димитър
Всеки новоприет член бе съ
Манов. Той каза: „Не се води рдечно приветствуван от посметка за заключената в тру
старите комуниста. Новоприети
довите организации. Към резо
саг
люцията за заемането на нова
Любинка Стоименова, Захари
работна ръка никол не се приСтоянов и Драган Стоев, мла
държава. Не се зачитат и дру
ди преподаватели в гимназията,
гите резолюции, а те имат за
Борис Антонов, Цоне Андонов,
цел да се облекчи и ускори сто
Васко Андонов, Стоян Стоянов,
панския ход. Не е решението на
Станко Стоянов, Глигор Вели
въпроса за преминаването на
нов, Стефан Иванов, Стоян Вакадри от предприятие в пред
оич; Арсен Добренов, Петрак
Димитров, Джорже Гергинов,
приятие, но в довеждането на
специалисти, които са необхо
Сава Христов, Минко Стаменов,
дими, както и в заемането на
ученици от гимназията. Марга
незаети специалисти. Във „Фаб
рита Спаскова, Глигор Симео
нов, служещи от общината, За
рад“ дойдоха специалисти и се
йко Стоименов,
милиционер,
га около тях демагозите плетат
Милча. Симеонов, дипломиран
интриги и клюки, като ги до
икономист, Влада Спиридонов,
веждат в положение да напус
кат предприятието. И в някои
магазионер и Рашко Кирилов,
други предприятия кадрите н«* икономист от Груинци.
се уважават. Такава практика
Присъстващите бяха запознасъборът трябва да осъди. „Ос
нати и с решенията и препо
вен това занемарени са пътища
ръките от последната сесия на
та, водещи към сътрудничество
Общинския комитет на СКС в
•и интеграция, не се изпитват
Босилеград. В тези документи,
възможностите за сдружаване между другото, енергично
се
и групиране и т.н. Затова в съв
търси партийните организации
ременните условия трябва да се
в комуната, да изучат активно
засилват кадрите като не се застта на своите членове и про
поставят и комерциалтаите и фи
пуските в своята досегашна ра
нансови служби.
бота. Отделно внимание трябва
да се отдели към политическаМ. Б.

та активност на всеки комунист, като същевременно се отс
трани присъствието на всяка па
сивизация, незаинтересованост
и бездействие.
Насоките и .решенията на Десе
тото заседание на ЦК на СЮК
трябва да бъдат първостепена
задачи в предстоящата актив
ност на комунистите. Единстве
но така ще се допринесе за ук
репването на производствените
и самоуггравителните сили в комуната — казва се по-нататък в изводите на ОК на СКС.
В разискванията мнозина се
заложиха за осграняването на
всички комунисти, които създа
ват недисциплина, не посеща
ват партийните събрания и про
явяват политическа неактивност в работата на местната
партийна организация.
В. В.
Из дейността на работпическите
съвети

Приет прави
лник за ста
жантите
Работническият съвет в ком
бинат „Димитровград“ прие пра
вйлник за приемане на стажа
нти. Според него в този колек
тив наскоро ще постъпят на ра
бота петима стажанти с виеше
и деветнадесет млади специали
сти със средно образование.
С правилника се предвижда
и начина на възнаграждаване
на стажантите. Лични доходи
ще се пресметват както и на оста
налите работници само че ста
жантите ще имат по-малко „то
чки“ поради по-малката им от
говорност, трудов опит и пр.
Трудовият стаж, за стажанти
те ще трае от 6 до 18 месеца.
В зависимост от това каква оцен
ка получат от отговорниците по
цеховете, където работят. След
определеното време за стажира
не стажантите ще държат из
пити.
В предприятието неофициал
но считат, че правилника ще
бъде временен, защото с рекон
струкцията на предприятието
ще бъдат необходими много по
вече специалисти, отколкото
сега.
М. Б.

АКТУААНО

Индивидуална работа върху идейно-поли
тинеското издигане на комунистите
Три са осповните причини които, така категорично пос
тавят в центъра па внимапието работата върху идейно-политичсското издигане па комунистите:
—_събитията в международното работническо движение,
_ сложните условия, в конто се развива борбата, за по
беда на самоуправитслните социалистически отношения у нас
— големия прилив па-млади от различни среди в редо
вете на Съюза на комунистите.
От това произлиза едно зак
лючение, че идейно-политичес
кото образование на членовете
на Съюза на комунистите вече
не е само, задача на интересите
на членовете на Съюза, но и ос
новно доказателство за привър,женост и преданност към Съ
юза на комунистите и неговата
политическа линия, било да се
касае за борбата за развитие на
самоуправлението или в отноше
шгята между социалистическите
страни и в международното ра
ботническо движение.
Правилното разбиране на те
зи събития е първото условие
комунистът винаги и във всяка
среда да може да тласка към
прогрес и да се бори срещу бю
рокрацията и консервативните
сили.
Във всички форми на работа
върху издигането на комуни
стите, започвайки от дебитните
клубове, курсовете, читателски

те часове (защото няма заста
рели форми, ако в определени
среди те още отговарят) семи
нари, вечерни училища, седмич
«и и петнадесетдневни инфор
мации м тн. в областта на иден
но-политическото издигане на
индивидуалната
комунистите
.работа не само. че е, но и тряб
ва да бъде основен вид на об-,
разование. Всекидневната упо
рита работа «а комунистите вър
ху личното издигане, всекиднев
ната им грижа върху изграж
дането на собствената личност,
развиване на собствените спо
собности в изпълняването на
задачи, произлизащи от основ
ната политическа
концепция
на Съюза на комунистите в
Югославия. На тиза работа до
сега не се обръщаше нужното
внимание, нито пък се воде
ше сметка как върви с идейнополитическото развитие, т.е.,
колко комунистите са подго
твени да се включат в борба-

та за самоуправителни принци
пи. Практическата работа във
всекидневния живот и отноше
нията между хората и общест
вените отношения и реагиране
то на Съюза на комунистите
върху отделни явления, които
трябва да станат проверка на
неговата политическа зрялост,
зрелостта на организацията ак
тива, клона към който се числи,
Затова индивидуалната работа
върху самоизграждането на ко
му.нистите не е само тяхна лич
на работа воля и интерес. То
ва е волята и интереса и на не
говата организация, нейната ра
бота върху издигането на ко
муниста, помощта, която орга
низацията му оказва, интересът
за неговото развитие и провер
ка в битката за социалистиче
ски обществени отношения и
всичко'онова, което прави тази
борба динамична и творческа.
Организираната работа върху
тези задачи е още по-необходи
ма когато става въпрос за мла
дите членове на Съюза на К07
мунистите. Нито един момент
те не смеят да бъдат’ оставени
сами нз себе си. Организация
та и нейното ръководство са
длъжни да им помогнат да раз
ширят хоризонтите си в между
народни размери.
М, Бакич
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Защо българските иоторици игнорират участието на
Югославската народна армия в
освобождението иа нашата стра
на?
★ Истината за военните дей
ствия през октОмври 1944 г.
Ние никога не сме отричали
участието на българските час
ти на Отечествения фронт и
съдействието с нашата Народоосвободителна войска в оконча
телните операции за освобожде
ние на части от нашата стра
на. Обаче крайно неточно е тв
ърдението, че градовете в Юго
източна Сърбия са освободени
от българските части. Неточно
е дори, че са участвували в ос
зобождението на Лесковац.
Считат ли българските „исто
рици“ ,че такова грубо фалши
фгщиране на историята допри
нася за създаване на добросъсе
дски отношения между, социалистическнте страни?"
Такива и подобни фалшифи-

кации има не само сега в този
календар на „Народна армия",
а и в друга историческа литера
тура. Те се срещаха и в пери
ода,
когато
_
„
^нашите отношения„
бяха наи-добри, обаче сега те
се използват и имат съвсем оп
ределейи политически тенден
ции.
За да може читателите по-до
бре да се запознаят с действи
ята на Народоосвободителиата
армия на Югославия, Червента
та армия и частите на българс
ката ОФ армия през октомври
1944 година, когато беше осво
бодена южна Сърбил и столи
цата на Югославия Белград, в
няколко последователни про
дължения ще изнесем матери
али за тези военни действия.
Ще посочим и компетентни пи
сания на български истории и
документи на ВИИ ЮНА и та
ка ще отговорим на въпроса за
що българските историци пре
мълчават участието иа Югосла
вската армия в освобожението
на своята страна...

Как е освободен Ниш?
Почти във всички истории в
България освобождението на
Ниш от фашизма се приписва
на българската армия. Напъл
но се премълчава участието
на частите на Югославската ар
мия. В изданието на „Наука и
изкуство“ „Кратка история нз
България“ написана от извест
ни български историци Д. Косев, Хр. Христов и Л. Ангелов
на етр. 292 се казва:
„Настъплението на Втора бъл
гарска армия, предназначено да
пресече пътищата по течението
на р. Морава, започна на 8 ок
томври. То беше подпомогнато
от действията на съветската
която бомбардира укрепените
позиции на хитлеристите. След
ожесточени
боеве с елитни
хитлеристки части, между ко
ито и части от СС дивизия
„Принц Ойген“, на 13 октомври
(?!) българските войски освобс*
диха гр. Ниш, посрещната с въо
душвеление бт населението...“
Вместо да запознаят читате
лите как Втора армия започна
действията в Югославия да по
сочат условията на тия дейс
твия през октомври 1944 и под
чертаят действията на Югослад
ската армия, която четири го
дини преди това от малки пар
тизански части бе прераснала
в редовна армия, българските
историци на няколко страници
не казват нито един ред за де
йствията на тази армия. Мла
дите читатели ще останат с впе
чателние, че българската ар
мия освобождава територии са
ма, без участието на югославс
ката армия, сама освобождава
югославски територии. Само на
страница 391 авторите добавят:
»» * .. За 10 до 12 дни те (бъл
гарските войски) бяха готови за
те ,на народоосвободителното
движение в Югославия отказа
ха да допуснат българските во
йски на югославска територия.
По-късно с посредничеството
на съветското командуване та
зи пречка беше отстранена и
в началото на октомври бълга
рките войски преминаха в нас
тъпление. .. “ Така пише и то
зи научен труд, написан от на
учни сътрудници на Българска
та академия на науките, пред
назначена за българи, живее
щи в чужбина, да ги запознае
с историческото развитие на тя
хното минало. Да напомним, че
в същото издание на страница
116 за паметника Челе кула
при Ниш се казва, че е памет
ник на българските въстаници
в Нишко, използвайки като из
вор италианско списание от
1878 година.(!)
Да посочим още и трудът
„Отечествената война на Бъл
гария 1944 — 1945 г.“ в който се
говори за бойните действия на
българската народна армия през
първия период на отечестве
ната война в издание на Мини
стерството на народната отбра
на. И в този труд, който е съчи
нен / от голям авторски колектив, който го предлага като на
учен труд, се премълчава учас
Страняла 4
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даиието иа ВИИ иа ЮНА „За
ключителни операции за осво
бождение на Югославия 1944—
1945 година". В отдела Нишка
операция, след като се дават
всички предходни сражения за
за овладяването на Ниш, на стра
Н1Щ0 107 се казва, че след ин
тервенцията на Главния щаб иа
Сърбия за по-активно ангажи
ране иа 2 българска армия, бъл
гарската Втора армия получилг»
иа реждане от своето главно ко
мандуване да заеме Ниш на 13
октомври. За самите действия
°
освобождението на Ниш
д
м
се казва:
„Решаващия ден в Мишката
операция беше 14 октомври. То
гава всички части иа 7 СС дивизия „Прииц Ойгсп" в околността па Ниш, освен слаба ах
рана, сс намирали па левия бр
яг на Ю. Морава, откъдсто за
почнали да сс изтеглят през с.
Мрамор към с. Югбогдаповац
и Прокупис. Това използвала
българската 2 армия и 22 сръб
ска дивизия и засилили напред
паното към Ниш. Така на 14
октомври от 12 часа, след ка
то отхвърли неприятелските ча
сти от Марково Кале към Тур
ски шапец, къдсто сс намирало
пещо германска артилерия, 22
дивизия заела линията с. Габровац, Бубан. Немците в про
дължение па борбата се отте
глили към Ниш и в 13 часа 10
бригада успяла да навлезе в югоизточиата част, а 12 бригада
в южната част на града. След
това влезли в Ниш и 26,8, Пър
ва царнбродска бригада, Със
съдействието па 23 бригада от
45 сръбска дивизия, танковата
съветска 223 дивизия (които на
стъпили от север) и българската 6 дивизия (която настъпила
от изток), в 16 часа те напълпо
освободили Ниш."
Нишката операция завърши
с пълно разгромяване на нем
ските части западно от Ниш.
Цялото въоръжение бе плене
но. В тези действия се отличи
Танковата бригада ла българската армия.
Това е истина за операцията
по освобождението на Ниш. И
всЪко премълчаване на успехи
те на едни части за сметка на
други може да намали значени
ето на тази операция и на съв
местните действия на трите ар
мии. Защо тогава така постъп
ват българските историци? За
що нарочно * премълчават уча-;
стието на Югославската наро
дна армия, която имаше тогава
четиригодишен военнен опит и
много славни победи в освобо
ждението на своята страна. При
писваме на освобождението на
Сърбия само на българската
армия, дали не цели да се па
стигнат други политически це
ли. Събитията за които става
дума са толкова известни и на
българския народ, който добре
познав_а пародоосвобод етил ната
борба на югославските народи
против всички неприятели в пе
рирда.от 1941 — 1945 година.
В следващия брой: Освобожде
ние па Белград

тието на Югославската Н.А. в
освобождението на Югославия.
По конкретно за операциите за
освобождението на Ниш се говч
ри на 20 страници. И нався
къде читателят може да забеле
жи тенденциозното премълча
ване на действията на НОВЮ.
„ ... Към обед неговите под
разделения влязоха в Бела па
ланка. .. Командирът иа 6 пех.
дивизия, съветникът и опера
тивният щаб също влязоха в Бб
ла паланка, тържеевтено посре
щнати от жителите на града.
Виждайки съветски офицери,
населението започна да вика:
„Даживе съветската войска ос
вободителка“. Съветникът на
дивизията полковник Титов,
заставайки прав в колата, да
де знак че иска да говори.
Пред утихналите граждани той
каза: „Не съветска войска, а
героите на 6-пехотна бълграска
дивизия разбиха хитлеристите
и освободиха вашия град. Ето
и техния командир, благодаре
те нему. „Достатъчно бяха те
зи няколко думи, за да избух
нат възгласите: „Да живее бра
тската българска войска. „След
това в града влязоха части на
13 корпус на ЮНОВ. На устро
ения митинг в града реч прои-1
знесоха
помощник-комадиръц
на Втора армия полковник Бо
ян Българанов и командирът
на
югославските
партизани.
Над препълнения с народ пло
щад се носеха тържествени
възгласи: „Да живее братската
Червена армия“, „Да живее брат
ската българска армия“.
Чудно, как белопаланчани не
издигнаха един лозунг и за
своята армия!?
И така все подробно се описва
всяка акция на българската ар
мия, бевете в посока на Ниш,
в самия Ниш, а на 94 страни
ци в четири реда се казва че
взели участие за овладяване
на Ниш „съветския отряд от първи гвардейски, укрепен рай
он и 22 дивизия на ЮНОВ. Съ
ветския отряд атакува против- .
;
ника от север, а 22 югославска
дивизия от юг. Тези сили ока
Нов мост в Мъзгош
заха ценно съдейтвие ■ на 6 пех.
\
I - .
дивизия при овладяването на
По почин на местната органи
града.“
. ‘
- зация на Социалистическия съ
Югославските историци; обд
юз в Мъзгош на мястото на им
че никъде не отричат участиепровизирания е построен
ху
то на Българската народна арбав -бетонен мост на реката в
мия в боевете през. октомври
селото.
1944 година за освобождението
Членовете на Социалистиче
на Югоизточна Сърбия и Бел
ския съюз са положили доста
град. Те дават правилна прецен
усилия мостът навреме да бъка за тези действия и нужното - де завършен..- Само последния
признание. Нито в едно истори
^ен на работа излезли 40 мъзческо издание, нито -в една ис •.. гошани.
Строежът е извършен
под
тория тези действия -на българ
надзор на специалистите в стро
ската армия не се премълчават.
ително предприятие „Градня“,
Читателят може да се запознао средства за строителен материс действителното военно поло,-! ал -а отпуснати, а населението
е дало само работна сила.
жение, създало се в Сърбия
и Македония след капитулаци
Канцелария за народните пред
ята на фашистка България й ставители
влизането на нова България на
страната на антифашистката ко
Съюзният и републикански
алиция. Ето да взем- само из- те представители за Димитров-

ПО НАШЕНСКО

ПГЕДЕШПН РШЦМ
Заварих го в ресторанта на
„Балкан“. Униформен човек,
опрял лакът о масата, седеше
замислен над до половина изпи
та ракия. На униформата, ко- ,
ято вдъхва и доверие, и сигур
ност на левия ревер бе закачен
черен веизел. На човека бе ум
рял някок близък.
Седнах до него и той се ожи
ви за миг.
/
— Добре че дойде! иска ми
се да ти разкажа за една нечо
вешка постъпка на човек, кой
то е длъжен да постъпва чо
вешки. А ти после реши заслу
жава ли да се запише.
Неговият разказ е достатъчно тъжен и су.ров и не му е
нужно никакво подсилване. Ще
го предам точно.
— Да не ти се случва да се
разправяш с болничен персо
нал. На никой да не се случава, другарю. Много е тежко ...
Имах жена. Заболя от лоша бо
рак ли, тумор ли — но
лест
я умори. Но когато не ти по
могнат да преживее мирно поо
следиите минутки — това боли
ужасно.
И тъй опериха я в Ниш. Ле
карят Миле Станкович, пиротчанец казват бил. много усилия
положи и много човещина по
каза. Оперира я, бдеше над нея
— дни, нощи ... А после се на
ложи да я изпишат от Ниш и
ме повикаха да я взема'. Взех
жената, взех, упътването, а там
пише да я отведа в пиротската
болница в хирургическия отдел,
защото в къщи не могло да се
приложи лечение. Какво мога
освен да слушам лекаря. Благо
дарих на Станкович и тръгнах
за Пирот. Надявах се, че и там
има такъв лекар.
Но не излезе такъв, човека.
Пристигам аз в болницата, на
мирам дежурния лекар, давам
му упътването, а топ го повър
тя в ръцете, прочете го и ми
каза.
— Не, тук не може. Ти ще я
заведеш в Димитровград, там
ще я лекуват и по-близо ще ти
е на тебе. Ти, впрочем, си раз
бран човек и служещ, с тебе е
лесно да се нагодим.
— Аз дума не можах да обе
ля, така ме скова с убедител
ните думи и се съгласих ■ да я
водя в Димитровград.
Той позастана, като че иска
да си припомни какво беше на
татък и рече: „Виж, аз даже
не зная името на дежурния ле
кар в хирургическия отдел в
Пирот, но и важно ли е.“
А после продължи:
— В Димитровград право в
здравния дом при дежурния ле
кар Иван Лазаров,
Прие ме
човекът, взе упътването, пог
леда жената и занегодува сре
щу пиротския лекар, че ме объ
рква с болна жена. „Не може
тук, другарю — рече той. Неу
добно е, но се налага да я за
караш в Пирот. Ние тук едва

ли ще можем да я лекуваме
щом е с тая болест".
— Пак взех жената и пак
започна обратна разходка, В
пиротската болница заварих съ
щия лекар. Седнал на един стол
в дежурната и си ядеше грозде.
Когато влязох и му обясних че
тук трябва да се лекува, той
взе да нервничи: „Не може тук,
няма места, не я приемаме. Ти
си твърдоглав човек и не мога
да се разправя с тебе. Иди тър
си управителя на,болницата и
той нека реши“.
— Къде да ходя из града, ка
то не го познавам добре. Кому
на врата? А гледам пред него
телефон, и управителят сигу
рно има телефон в къи^и. И
пак опитах: „Не може ли вие
по телефона, другарю лекар?“
Той ме изгледа, скара ми се,
но взе слушалката, После ми
каза, че го няма управителя и
пак категорично ме заизкарва:..
По едно време реших. Изля
зох от неговата стая, оставих
жената в приемната и с шофьра излязохме, уж сме си отиш
ли. Повъртехме се из двора, ми
на време и надзърнахме. Беше
я взел и й намерил място, син
ковеца. А после пак ми се кара,
кара, кара. Мълчех си, някак
уредих работите.
След няко« ден отидох ла я
изпиша. Да еи умре дома си
■рекох, защото видях че не я
бива.
Така и стана, наскоро умря,
защото болестта беше лоша. Но
питам те тебе, кому за воля Й
бе дотрябвала тази предсмъртна
разходка, когато й трябваше спо
койствие?
Да. кому? С жената е свър
шено. Тя няма да задава гри
жи на дежурния от хирургиче
ския отдел от пиротската бол
ница, нито лекарят от Ниш Ми
ле Станкович ще трябва да бди
над нея като истински лекар.
Но тегне въпросът — докога
нуждаещият се човек, ще бъде
безпомощен пред нечовещината на някой и някои?
М. Н. Н.

300 димитровгредчани на митинга
в Лесковац
По повод формирането на
Първа южноморавска партизан
ски бригада в Лесковац ще се
организира на 20 октомври гол
ямо тържество. Профорганиза
цията в Димитровград ще орга
низира пътуване на митинга.
Според интереса, който владее
в Димитровград, в Лесковац ще
идат най-малко триста Димит
ро в градч а ни.
За тях ще бъде съставена спе циална влакова композиция Ч
намаление за пътуването от 50
на сто.
М Б.

Димитровградска хроника
градска община- няма вече да
водят разговори с избирателите
на улицата! В общинския комитет се открива канцелария
в която представители ще об
менят мнения с гражданите —
избиратели.
Акция на спортните риболовци
Съюзът на спортните рибари
в Димитровградско започна ак
ция за развъждане на риби
в Нишава. Неотдавна в реката
били пуснати 3.000 млади ша
рани взети от крагуевашкия
рибовъдник. Наскоро ще бъ
дат набавени още 40.000 шарана.
Уиравителният съвет на фон
да за подобрение на селското
стопанство са обезпечили 3.000
нови динари за тази цел.

Починът на агроном Маринхов
Инженер агроном Йордан Ма
ринков е отглеждал 50 „вай-1
трок“ расови кокошки.
През
пролетта набавил към 200 пилета и ги раздал на произво
дителите. След пет месеца
те напреднали добре и наскоро
ще започнат да снасят яйца.
Десет петли от своето ято инже
нер Маринков предал на заинтересованите като по този на
чин с личен пример искал
да пропагира отглежданието на
високодоходни кокошки и Р
Димитровградско.
Все по-голям брой произво
дители проявяват интерес към ■
„вайтрок“ :— кокошките на Маринков.
М. Б
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в ПРЕДПРИЯТИЕ „ФАБРАД"

ТЕГНАТ СТАРИТЕ БОРЧОВЕ
■
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Миналата седмица фабрадова
та криза получи още една раз
връзка, която поне засега из
глежда окончателна. Стопанска
та камара от Ниш, която зарад
свои;40 милиона стари динара
бе турила ;ръка върху пред
приятието прояви разбиране и
готовност да помогне. Въпросът
за освобождаване на сметкатц
е решен, -както бе възможно.
Същевременно ще се реши и
въпросът със заплатите на ра
ботниците, които много дълго
получаваха минимални.
Погрешно е да1 се твърди, че
„Фабрад”- с това е изплувал от
талвега на кризата. Много голе
ми са борчовете му от минала
та работа и те ще тегнат върху
предприятието не само година
и две. Обаче друг път няма.
Остйва да се напрегнат сили да
се' заздрави предприятието, но
и да се' ‘връща чуждото, което
бе взето' и похарчено, зарад неу
мението и небрежността на хо
рата, които бяха „фактори” в
ръководенето, а за които в ко
лектива казват, че „не са били
на висотата на специалността и
опитността си", с .
- -

.в V

*•

В колектива казаха:
Не получаваме заплати, ня
маме пари за производство. Да
жени за пътуване по уговаряне
на производството за следваща
та година. Нашият камион ра
боти един ден надница на други, за да приготвим пари за бен
зин да закара наши стоки. А на
Синиша и на други „специали
сти“ някога се даваше за път и
по 300 хиляди динара, иначе се
сърдеха, че не могли да работ
ят.

дит, за да може да работи с тях
— Ще се поиска предприятие
то да бъде освободено от лих
вите за неустойка от страна на
всички банки, на които дължи,
включително и на камарата. По
такъв начин ще се погасят от
борча към 20 милиона динара.
При това положение ще мо
же да се тръгне малко по-спо
койно с производството и плас
мента на стоките.

САМОУПРАВЛЕНИЕТО
НА ДЕЛО

Едва ли струва и ползва да
се хабят думи за минали греш
ки на отговорни и неотговорни
в предприятието, Грешки има
много. Защо например реконст
рукция, когато е било строене
на фабрика, и колко струва та
зи грешка в определянето на
термина. Може да се постави и

Може би, че принудителното
управление, което по техни ду
ми е заборчило предприятието,
им е дотегнало, а може би и от
съзнаването че сега не бива да
се фалира, защото има нови ис

ИСКРИ НАДЕЖДА

КАКВО. Е ПОЛОЖЕНИЕТО?
—I Производственият план за
годината -е към 450 милиона ста
ри динара, но едва ли ще се
осъществи.
— Работниците досега повече
месеци са получавали минимал
ни работни заплати, макар че
са работили и извънредно.
— Запасът от непродадени
стоки — брави и буфери — въ
злиза .ца 'около 100 милиона ди
нара й ‘изяжда стойността си
всекидневно, без перспектива да
се пласира..
— Борчът, на предприятието .
възлиза на около 149 милиона
динара, значителна част от кой
то са лихви, които постоянно
растат,.
На предприятието дължат
не повече;рт 35 милиона динара.
-г- В : производството до махването на. принудителното ръко
водене неуспех след неуспех.
По казаното на' работническия
съвет- „специалистите“ от тога
вашния период са произвеждали алати за производство на
брак от. стоки, не. е намерен па
зар за това, което се е произве
ждало, лъган е целият колек
тив, че.ще има договори с „Цър
вена/застава“ и ре произвежда
ло наизуст^ и то стои в складо
вете непродадено.
— Имало караници, пиело се
кафе, никон да се., сети да вле
зе щри работниците и -да се хва
не^да произвежда, както сега го
прави техническият и другите
специалисти.
-^"Вяната се хвърля най-мно
го върху ?„специалистите“, кои
то трябвало да вдигнат предпри
ят^ет<*.•— Синиша и Живанович
—
всъщност са го оголили и
си'.отишли.
гСЕГА ИМЕННО ТРЯБВА
ПАРИЧНА ПОМОЩ
■ е"

Момент от заседанието
кри за победа над трудностите
— хората от „Фабрад“ минала
та седмица енергично тръгна
ха да решат сами въпросите,
които ги гнетят.
Работническият съвет извика
представители на Стопанската
камара, на партийния комитет
и общинската скупщина и в тя
хно присъствие изложи положението и искането за помощ.
Поискаха — Карамата да от
срочи своя иск за връщане на
40-те милиона, за да се освобо
ди сметката при банката. Пред
ставителят на камарата Николич, на комитета — Илия Петров и на общината — н-к столански отдел Крум Величков
проявиха пълно разбиране за
полржението и се стигна до ре
шения, възможни за момента.
— Камарата ще отсрочи част
от искания дълг и ще съдействува предприятието да полу
чи от Стопанската банка нови,
50 милиона стари динара кре-
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Съветът по селско и горска. стопанства обсъди
материали за
няколко информации, между другото и
положението на животновъдството в Димиторвградска об
шина.

комуната. При такива обстоя
телства трудно ще се активи
зират и местните общности, ко
ито се нуждаят от материална
подкрепа на общината.
За настъпилото положение
причините са известни. Преди
всичко изкупването на добитъ
ка и останалите излишеци от
селското стопанство в комуна
та напълно е парализирано.
Продължителната суша, слаба
та сезонна печалбарска работа,
премахнатото тютюнопроизвод
ство, забранената сеча на дър
вен материал са също моменти,
които усложняват материалното
положение на селянина. То мо
же до края на годината само
незначително да се подобри и
затова надеждите на общината
са обърнати към републиката.

ще има все докато една овца
дава само 50 литра мляко го
дишно. Ако кооперацията раз
полагаше с магазини за склади
ране на млечни произведения
— кашкавал и сирене — би мо
гла да дочака по-добри цени
за млечните произведения и да
ги продава по-скъпо от един до
един и половина нови динара
за килограм годишно. Ако има
ше собствени хладилници и до
бри преработвателни мощности
и при настоящия млеконадой
нямаше да има загуби. Рента
билността й е увеличението на
млеконадоя на сто литра годи
шно от овца. Това нещо би уве
личило разходите за една овца
с 30 нови динара, но всяка ов
ца би донела 40 нови динара,
които сега изяде, а не ги даде.
Съветът прие заключение без
оглед на воички трудности ов
чарството да си остане като при
оритетно. В този смисъл ще се
предприемат и мерки за прео
доляване на настоящите и ня
кои дългогодишни о-рудиости в
развитието му.
Съветът обсъди и състояние
то на говедовъдството и конста
тира, че то не е в упадък като
овчарството, но че ще е необ
ходимо да се прилагат селек
тивни и други зоомерки, за да
се подобри породистия състав
на говедата. Същевременно се
застъпва и за по-добро органи
зиране на изкупуването на сел
скостопански произведения, как
то и за даване на стимулативнц
цени за млякото. На събрание
то бе обърнато вниманието и на
това, в информацията да бъдат
обхванати и птицевъдството и
свиневъдството.
Всички есенни и миналого
дишни култури дадоха много
по-слаби добиви от лани. Мина
лата година от един хектар пше
ница в частния сектор се полу
чиха 12,5 центнера, а от обще
ствения 15,7 центнера зърно.
Тази година са получени към
2000 тона по-малко зърно от
лани. Добивите са по-слаби от
лани с 29 на сто. Интересно е,
че производителите на овес от
1668 хектара са имали по 6,3
центнера от хектар (миналата
година по 14), а кооперацията,
от 135 хектара получи средно
по 2,62 (лани 15) центнера, ма
кар че бе засяла високодобивни
сортове и тази година. Слънчо
гледът, тютюнът и картофите
също дадоха по-слаби добиви
от лани. Много слаб е сенодобивът и затова бе разрешено
да се подготвя листников фу
раж. Има тенденции да се тър
си решение с намаляване на
стадата. Сушата не е единстве
ната причина за слабите доби
ви. Имаше много слабости и в
прилагането на агротехнически
мерки, качествено семе, пред
сеитбените работи, все до под
хранването. Все пак и на коо
перативните ниви не навсякъ
де пшеницата даде еднакви до
биви. Там, където е прилагана
пълна агротехника добивите са
на миналогодишно равнище.
Тази есен с пшеница ще бъ
дат засети 3.800 хектара. Само
кооперацията с есенници ще за
сее 4050 хектара, за които вече
е обезпечила 110 вагона изкуст
вени торове. От тези количес
тва ще има да се хвърлят по
800 килограма на хектар на ко
оперативните и по 30 килогра
ма на частните .ниви. Обезпече
но е и 40.000 кг атестирано се
ме, което е достатъчно да бъ
дат засети 130 ха площ.
Иначе кооперативните маши-ни вече са изорали 95 ха в до
лината на Нишава от 120 ха,
колкото трябва да бъдат под
готвени за сеитба. Щом се при
ключи с есенната оран два трак
тора ще бъдат на разположе
ние на частните производители.
В информацията се казва, че
кооперацията „ще излезе насреща на производителите до. колкото търсят помощ“. С този
лозунг няма да се отиде много
напред в подобрението на сел
ското стопанство на частния сек
тор.

В. В.

М. Б.

Частните производители в Ди
митовградска община имали в
1962 година 20.000 овце повече
отколкото в края на миналата
година. През това време коо
перативното стадо на „Сточар
намаляло за около 2.000 овце.
Кооперацията търпи големи
загуби.
информацията
на
Според
професионалната служба в „Сто
чар" в края на първото полу
годие всяка овца е израсходвала 40 нови динара повече от
добива от нея. До края на го^
дината загубите ще нарастнат,
Причините за загубите — т. е.
за стагнацията в овчарството,
което е главен селскостопански
отрасъл в планинските преде
ли са многостранни. На първо
място, се изъткна на сесия на
съвета, пазарът от дълго вре
ме не приема вълна, кожа, а
тези година и месо. Млечните
произведения се продават по
неизгодни цени. Тази година
сушата преполови резервите на
сено и други храни за доби
тъка. Изкупуване се върши
за метариални резерви и то ще
намали но няма да уравновеси
предлагането и търсенето на
пазар на жив добитък, особе
но на овце. Съществува, значи
опасност кооперацията да лик
видира овцете, ако не се на
мерят икономически решения
— ако овчарствоо не стане рен
табилно или в крайна сметка
да бъде в границите на рента
билността. Такава концепция
санкционира и съвета по сел
ско стопанство при общинската
скупщина.
Кооперацията
предложи, а
съветът отправи тези предло
жения в общинската скупщина
като мерки, които да облекчат
положението на овчарството.
Това, което се предлага тъ
рси
акция
на
най-висши
съюзни и републикански упра
вителни и самоуправителни ор
гани. Търсят се гарантирани це
ни за месо, вълна, кожа и пре
мии за производство на мляко,
така е предложено и на неот
част
давнашния общ събор
от премиите да плащат потре
бителните центрове на кашка
вал и други млечни произведе
ния.
От друга страна изход от кри
зата кооперацията вижда и в
преориентация на производст
вото. Това значи, ще се пред
приемат мерки, с които да про
мени породистия състав на ов
цете, а тези мерки могат да бъ
дат само постепенни и селек
тивни, като се помогне от вси
чки страни — защото коопера
цията сама не е в състояние —
да внедри докрай едно такова
мероприятие.
Резултатите от калкулации
те, които на съвета предложи
професионалната служба в ко
операцията, показват, че загуби

ОС в Босилеград пред
материални трудности

След принудителното ръково
дене, колективът е единодушен
в усилията да задържи пред
приятието. Една група млади и
енергични специалисти с кол ок
Сегашното слабо материално
ива; заедно са направили за два положение иа босилеградския
десетина дни повече, отколкото
селянин създава трудности и в
принудителното ръководене зо
работата на общинската скупдвб години.
' ■ щина и службите, които тя
—т „Ременицата“ е патентира финансира. Със събирането на
на като пръв такъв артикул в ■данъка и останалите облаги, ко
ито заплаща селянина върви
стрйната;ни и цялото производ
особено
трудно. Данъчната слу
ствя може да? се'пласира без
жба
досега
не е успяла да съ
пречки. ' При•т6в9"е направен
бере към 700.000 нови динара
но®,; алат за' производството й,
данък. При положение когато
който съкращава операциите и
снижава "себестойността на': про
бюджетът на общината изнася
дукцията?“ ' ' ’ г
' '
само три милиона нови динара
•:
тогова е известно в какво по
Приготвя се нов алат за
ложение тя запада когато ня
буферитей> броните, за отго
варят на производствените ;изи ' ма възможност да събере це
лия данък.
сквания.
Това положение ще има от
Но работите не могат да върражение върху нормалната ра
бота на службите, които са на
бра^с^йо

въпросът за сериозността про
веждане на решението за при
нудително ръководене — първо
трима, заети с работите на
една голяма фабрика, а после
човек, който не е от специал
ността, и несъзнателни „специа
листи“, които не го и слушат.
И прочее и прочее.. .
Всичко това е минало, от кое
то са останали само борчовете.
Важно е другото — дали колективът и специалистите, коц
то сега в кризата са единодуш
ни, ще останат такива и зана
пред? Дали след „ременицата“
ще намерят нови изделия, кои
то ще помогнат да се стане на
крака и да не се повтарят тези
нежелани цикли от кризи.
За сега такива искри от наде
колективът е прижда има
ел специалистите, а те колек
тива. Може би това е иай-сигурният залог, редом с прояве
ното разбирателство на камам. н. н.
рата.

Има аи изход от кризата в овчорството?

издържка от общинската каса.
Председателят иа общината
Владимир Стоичков е на мне
ние, че занапред бюджета ще
се израсходва само за най-не
обходимите неща. Дори и зап
латите няма да се изплащат в
пълен износ. Готви се те да се
иамялат с двадесет на сто, зада се не случи в последните ме
сеци на бюджетската година да
се остане и без толкова. Също
така големи ограничения ще
се направят и за ползването
на материалните разходи и за
капиталовложеплануваните
ния.
Засега е неизвестно дали ще
се използват капитоловложенията в износ от 70.000 нови
динара, които са запланувани
за изграждане и дограждане
на няколко училищни сгради в
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ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЮМ В БОСИЛЕГРАД

КОМУНАЛНИ ТЕМИ

Водото е намерена - още нарите
да се намерят

ЩЕ СЕ ФОРМИРА САМОДЕЕН КОЛЕКТИВ
В неделя на 13 октомври в
Босилеград се състоя младежко
събрание на Общинската кон
ференция на СЮМ. Това е пър
вото по-значително
събрание
на младите след избирателни
те събрания отпреди няколко
месеци.
Участниците на събранието
обсъдиха някои актуални въ
проси из дейността на младежки
те организации в новосъздаде
ните политически условия.
В
разискванията изпъкна жела
нието на младите да' се афирмират в обществено-политичес
кия живот на комуната.
Констатира се обаче, че мо
ментално активността на мла
дежките организации незадовол
ява. Причините са в недостатъ
чната организираност и специ
фичните условия в които жи
вее особено селската босилеград
ска младеж. Това не означава,
че младите искат да бездейству
ват и да са вън от политиче
ските събития. Напротив. Както никога досега те показват
жив интерес за всички събития
и воля да подпомогнат
във
всяка една акция.
Обаче не трябва да се забра
ви, че известно неразбирател
ство към младите от страна на
някои ръководства на обще
ствено-политически
организа
ции в комуната става сериоз
на пречка на дейността и афирмацията на младите. Бяха
посочени повече примери. Найочебиещи са онези, които се отна
сят до приемането на младежи
и девойки в редовете на Съю
за на комунистите, до младите
специалисти на които се затва
рят вратите в трудовите орга
низации и др. Малко разбира
не има и по въпроса на кул
турно забавния живот на мла
дежта.
След изчерпателните разисква
ния на събранието бяха приети
заключения които обвързват
младежта и ако се проведат,
ще гарантират организационно
заздравяване
на младежките
активи и пълно участие във
всички пори на обществено-

-политическия живот в комуна
та. Събранието обстойно се по
забави и с културно-забавния
живот, който незабавно трябва
да се раздвижи в цялата ко,муна. За целта в Босилеград
ще се оформи самодеен колек
тив, който ще събере всички
млади талантливи ентусиасти,
които обичат да работят.
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Повече доверие у тях
районите центрове ще се създадат местни комитети, при ко
ито ще се оформят секции, ко
ито да бъдат носители на кул
турно-забавния живот. По тези
въпроси на събранието се направиха детайлни подготовки,
които за късо време ще бъдат
реализираш!.

се устроят
дежки активи
събрания, на които да се пред
лагат най-дейни младежи
за
приемане в СК. На тези събра
ния ще се разработва и Резолюцията на Десетото заседание
иа ЦК СЮК.
В. В.

Пет литра вода в секунда по
лучава вече шестхилядният Ди
митровград с цялата си проми
шленост, която не е незначите
лен потребител на вода.
Пет литра в секунда, това е
18.000 литра в час и по-малко
от половин милион литра на
денонощие. Като се има пред
вид, че промишлеността харчи
почти половината, тогава на гла
ва се падат не повече от 36 лит
ра, с които тази глава трябва
да се мие. да се пере, да пие и
да си полива градината. Малко,
много малко!
Резултатът от този недоимък
е отдавна познат на всички. По
цели дии-от изгрев до залез-че
шмите не капват даже, а горе
по етажите капките са редки
и по цели седмици, Измъчват
се хората, понякога роптаят
срещу служещите в „Услуга“,
че не помпали вода, без да си
помислят, че кладенците са ела
би и че там е вината.
Проблемът за водоснабдяване
то на града е отколешен вече.
Градът разрастна, разви се про
мишлено — дотрябва му пове
че всичко, че и вода. Неспра
ведливо ще е обаче, ако се ка
же. че не е имало инициативи
за подобряване на положението.
Общината направи няколко о-,
пита да намери вода в преде
лите на града, сондираха се ня
кои райони, проучи се дими
тровградското врело в Строше
на чешма, пс^веха се изчисле
ния за разходите и се оказа, ча
вода няма в подземните плас
тове на града, а врелото не е
подходящо, както ни Строше
на чешма.

ДИМИТРОВГРАД

Автобуси

минават през Видлич

Окончателно може да се смя
та за решено свързването на
Висок с Димитровград. По-миналия четвъртък (10 октомври)

!

На здравни теми

Неприятели на
черния дроб
Многобройни са вредните въздействия, които могат да
нарушат функциите па черния дроб.
Няма обаче никакво съмнение, че алкохолът е враг номер
едно на черния дроб. Пордължителната употреба особено на
силни питиета може да доведе до отлагане на мазнили в чер- *
ния дроб и до хроничн овъзпалепие (хроничен хепатит). На
края идва чернодробната цироза.
В някои райони на света недостатъчното и непълноценно
хранене е причина за чести чернодробпи увреждания. Про
дължителното гладуване особено недоимъкът на животински
белтъчини може също да причини мастпо израждане на чер
ния дроб и цироза.
Какви храни „харесва“ черният дроб? Млечните про
дукти, особено изварата, прясното нетлъсто месо, прясната ри
ба. Полезни за него са сладките плодове, медът, захарните из
делия, зеленчуците. Вредни са силните подправки, консерви
раните риби и меса, солената и пушена сланина и пр.
Опасна роля играят и паразитните заболявания на черния дроб. Чернодоброният ехинокок (кучешката тения) е доста!
разпространена.
Черният дроб се засяга и при редица заболявания па дру- .
ги органи — бронхопневмония, инфекциозни болести, анемии,
язви и язвен яолит. Те го увреждат зависимо от тежестта на
заболяването.
Отрицателното влияние на стотици лекарства върху чер
ния дроб е доказано със сигурност, особено ако неоправдано
са прилагат в големи дози и продължително време. Възмож
ността за снабдяване със силно действуващи лекарствени сред
ства без рецепта и безразборно прнемапе на антибиотици и
сулфонамиди при всяка лека простуда крие опасности за чер
ния дроб. Налага се внимание и при лекуване с противотубер
кулозни лекарства, с противоревматични средства и диуретици. Не бива да се прекалява и е така наречените успокоители
на перената система и със стимулаторите на психичпата дей
ност.
На края трябва да се подчертае, че в борбата със заболя
ването на черния дроб има важно значение ранното търсене
па лекарска помощ.
Проф. д-р Хр. Браилски
(със съкращения)
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Ренги се също така в Боси
леград да се формира актив
за ученици в стопанство, а съ
що така и актив от млади ко
мунисти, който най-много ще
работи за идеологическо-поли
тическото изграждане на сел
ската младеж.
Накрая събранието се зало
жи тези дни във всички мла-

за първи път в историята на
този край един 32-местен ав
тобус на предприятие „Услуга“
прекачи Видлич и минавайки
през Брайковци, Каменица, Изатовци закара първите пътни
ци до Долни Криводол. Това е
началото на редовното превоз
ване иа пътници от Висок за
Димитровград, което се чака
много години.
Тъкмо затова и бе неопису
ема радостта на височкото на
селение, което бе изненадано с
идването на автобуса през Вид
лич. В Брайковци, в Каменица,
в Долни Криводол хората посрещанаха автобуса с цветя, с
ракия, радостни, че е сложен
край на трудното прехвърляне
на планината.
На другия ден, в петък, за
почна редовният рейс от Дими
тровград за Долни Криводол.
Движението «а автобуса за
сега няма да е всекидневно. От
Димитровград ще се тръгва в
15 • часа в четвъртък, петък и
събота. На връщане автобусът
ще тръгва от Долни Криводол
в 4 часа сутрината в следните
дни: петък, събота и понедел
ник. Пътуването ще трае: 2 ча
са и 15: минути.
Въпреки радостта на населе
нието и на хората от „Услуга“
има- неща, които все още тре
вожат, Това е пътят, неговото
достройване: и поддържане. С
малко пари, по заслуга на об
щинската скупщина и на „Ус
луга“, е направено много, пъ
тят е проходим и за автобуси
вече. Но това още не значи, че
пътят е готов и сигурен, както
трябва да бъде. Предстои вал
яне на места от южната страна
на Видлич. допълнителни рабо
ти от височката страна и пос
тоянно поддържане. Всичко то
ва едва ли ще може да понесе
общинската каса, която трябва
и за другите пътища в комуна
та. А населението от'Висок, по
не засега не проява нито мно
го желание, нито усилия да се
притече на. помощ, за свое до
бро. Някои села са недоволни,
че не бе прокарано ново трасе,
някой казват, че нямало хора
и резултатът от акциите, кои
то бяха проведени беше ако не
слаб, поне недостатъчен.

Дано сега, след установяване
то на постоянен рейс, работите
да тръгнат по-добре и в това
отношение. Защото -не бива да
се забрави и другото — пътят
през Козарица е вече за серозни поправки, а и там ще са ну
жни и средства, и човешка ръка.

Сега като че изходът е на
мерен. Първите измервания на
протока от извора при „Ивкови воденици" показаха, че този
извор има достатъчно вода и е
постоянен. Затова „Услуга" е на
правила документация за изсле
дване и се чака одобрение на
републиканската санитарна ин
спекция за локация, за да за
почнат първите работи.
Какво би получил градът в
случая?
Изворът при „Ивкови воде
ници“ е двойно по-силен от се
гашните кладенци, от които се
снабдява градът. Десет литра в
секунда е неговият капацитет,
а това значи близо един ми
лион литра вода на денонощие.
Тези милион литра, придадени
към сегашните 500.000 литра от
кладенците биха били достагьч
ни за димитровградското насеение и за промишлеността, как
то и за градините, които наймного са причина за недоимък
на вода през летните месеци.
И нещо друго — тази вода е
с два градуса по-студена. Име
нно, сегашната . димитровград
ска вода е на 13 градуса, а тази
от извора при „Ивкова водени
ца“ — 11 градуса, плюс идва от
дълбрко и е химически подхо
дяща за употреба.
Директорът на „Услуга“ Станул Нацков ни осведоми и за
това, че довеждането на вода
та оттам до сегашните кладенци няма да изисква скъпи ин
сталации, защото могло да се
ползва естественото- течение на
водата, зарад наклона. Това
значи спестяване на милиони.
Но работите не са започнали.
Ако санитарната инспекция одобри локацията. предстои из
купуване на земята около из
вора. Трябват триста метра сво
бодна повърхнина около него,
А след това каптаж, тръби за
довеждане до кладенците край
града и пр.
Всичко това ще иска пари.
15
Първите изчисления са
милиона стари динара. Кой ще
ги обезпечи, това не умееха да
ни кажат прецизно в „Услуга“.
Все пак казаха — общинската
скупщина и ние. За сега- значи
— водата е намерена, още па
рите да се намерят.

м. н. н.

м. н. н.

Читателите ни пишат
Неотдавна бях в Сурдулица
неприлично и притисна газта. ■ •
по частна работа. Когато реА вътре бяха само неколицина
ших да се завърна не ми ос
пътници.
тана време да отида на рей
За да не бъде малко същия
совата спирка. Затова реших да
шофьор после приказвал в Бо
чакам на пътя. Така биха по
силеград как „културно ме ми
стъпили и други. Вярвах, че ня
нал“. Интересува ме как на. те
ма да бъда измамен.
зи постъпки гледа управата на
След известно време рейса
п редприятието?
пристигна, вдигнах ръка да
спре, но той отмина. Шофьорът
Моравка Дончева,
Анани Ненов иронично ме поБосилеград,
гледа през стъклото, каза нещо
М. Тито И.
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Съветът на трудовата общност на органа на управление
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на общинската скупщина в Босилеград в съгласие със
секретарят обявява:

а

1I.

Конкурс

Ш
в
I
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УСЛОВИЯ: завършен правен факултет
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Молби обгербени с 50 пари гербови марки и долументи от чл. 19 и 20 на основния закон за трудовите от
ношения трябва да се изпращат до Общинската скуп
щина в Босилеград в срок от 15 дни от Деня на публику
ването на конкурса.
Некомплетирани молби, както и молби, които стиг
нат след изтичане на конкурса няма да бъдат разглеж
дани.
Съветът на трудовата общност на оргаиа
на управление на общинската скупщина в
Босилеград
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ЗА РАВНОПРАВИЕ НА ЕЗИЦИТЕ

Да се прилагат становищата на СЮК
Въпроса за равноправието на езиците в нашата сре.
на всеки ден е все по-ясен. В много наши партийни документи и в републиканските и съюзната скупщина заети
са ясни становища във връзка с него. От теоретическа
гледна точка въпроса също е достатъчно осветлен.
Изказах а се много видни педагози, психолози, лин.
гвисти, политически работници. И затова равноправната
употреба на езиците в училищата и администрацията са~
мо е една от възможностите свободата на народностите да
се прояви в нашия обществен живот.

те се 'към нацията или народно
ста ,освен като неравноправие
и естествени са исканията, що
то на съюзно равнище, в пред
ставителните тела, адмииистра
цията и т.н. да се въведе рав
ноправие на всички езици, на
всички нации в Югославия."
(Добривое Радосавлевич). Много
от тези задачи са изпълнени е
нашата страна. В Съюзната ску
шцина, например, се разисква
на всички югославски езици
и симултано да се превежда. По
ставя се въпроса защо и об
щинските скупщини в общини
те където жевее българска на
родност не въвеждат двуезичност в администрацията?!
Организацията на СКС в Дп
митровградско и другите общи
ни би трябвало по-сериозно да
разисква върху задачите и по
литиката на СЮК по национа
лния въпрос. Особено сега когато се разисква върху проек
торезолюциите за предстоящия
конгрес на СКС. от които една
е посветена тъкмо на въпросите
за междунационалните отноше
ния и правата на народите и
народностите.

В Димитровграското основно
дност в училищата от страна ма
училище „Моша Пияде“ обаче
други народи и народности. За
изглежда употребата на сърбо
това те отиват и по-напред. Пр
хърватския и български език
едлагат в учебните програми да
не е в съответствие с посочени
не са задължителни сърбохър
те становища.
ватски, македонски и словен
Известно е, че с години в то
ски език в училищата, в които
ва училище съществуват „сръб
обучението е на езика на наро
дностите.
ски“ и „български" отделения,
изкуствено създадени. Въпреки
Как тогава да таксуваме „опи
указванията на нашата педаго
та“ на основното училище в
гическа мисъл и ясното стано
Димитровград когато югославс
вище по този въпрос на Съюза
ката педагогическа мисъл на
на югославските комунисти, при
пълно е в съответствие със ста
нципите на двуезичността в то
ва училище не се прилагат.
новищата на СЮК?
И тази учебна година в пър
„Факт е, че всяка нация, на
во отделение записаните деца
родност,
която живее в социа
са разпределени в три пара
листическа Югославия има свой
лелки. Две от тези отделения
са „сръбски“, а едно „българс
майчин език. Факт е, че с тоя
ко“ (!). А в двете „сръбски“ от
език тя живее и твори във все
деления само няколко ученика
кндневната си среда. Всяко на
са от сръбски семейства, дру
трапване на друг език вместо
гите са от българската народ
ност. Поставя се въпроса, защо
майчиния, не може да се раз
Б. Николов
и трите отделения нямат ед
бере по друг начин от числещи
накви условия за изучаване на
български й сърбохърватски език? Защо изкуствено са раз
делени децата? Нужно ли е да
се създават такива условия за
определение на родителите и
децата а да се пренебрегват ве
че приетите в нашата педагоги
ческа практика опити за изу
чаване на езиците в ония учи
на образователната общност, а
Веднага да направим уговор
лища където учат ученици от
сетне оттам се заделят и за нака: не става дума за нецелесъо
две и повече народности.
родностните училища в Клйбразно ползване на средствата
сурско и Божица, както и за
Българската народност като
от страна на училищата в Клиостаналите училища в комуна
цяло е постигнала видни резул
сурско, а за неправилно разпре
та.
тати в учебното дело и в реша
деление на средствата при об
ването «а двуезичността. Това
щинската образователна общ
Не трябва да отминем факта,
се отнася и за гимназиите в Ди
ност. Именно, определена доче за новопостроеното училище
митровград и Босилеград както
миналата
в Клисура годишно се отплапълнителна сума
и в основни училища- Обаче то
година седем, а сега единадесет
щат и по осем милиона стари
ва не може да се каже за ос-,
динара. Но все пак това не момилиона стари динара — отделя
новното училище „Моша Пия
же да вземем за окончателно
републиката
за
двуезичното
оде“ в Димитровград.
оправдание, че средствата от ре
бучение в народностните учи
Трябва да напомним, че на
публиката за двуезично обуче
лища.
Това
значи,
че
тези
сред
шия вестник много пъти писа
ние отиват в обща касаза двуезичността.
ства трябва да се ползват, преНа страниците на „Мост“ бе
Първо, защото училищата на
за
подобрение
на
обу
ди всичко
обнародвано и мнението на Кр
български език в този район
чението,
а
след
това
в
известна
ъсте Цървенковски по въпроса
действително се нуждаят от по
степен и като възнаграждение
за двуезичността. От компетент
вече средства ако искат цялосни хора в Димитровград обаче на преподавателите в тези учисе правят забележки на автори
тно да приложат двуезичността
лища.
те на тези статии, че „вече не •
в обучението. Училищната би
Както узнахме, обаче, тези
трябва да се пише по този въп
блиотека в Клисура например
средства
отиват
в
общата
каса
рос, защото той е разрешен пр
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххчхххххххххххххххххххххххххххххх
авилно“. Не отнасят ли се ду
мите на Кръсте Цървенковски
и за тези хора когато той ка у
4
КАЯ НИКОЛИЧ
зва, говорейки за двуезичнос- А
тта: „По-рано някои правеха за ^
бележки на словенците, че са ^
по-малко югославянни от маке- ^
донците защото упорито държат ^
до своя език, а македонците ^
добре си служат със сърбохър- ^
ватски на общоюгославските А
КОГАТО НЕЙНИТЕ РЪЦЕ ТЕ ПРЕГЪРНАТ
сборове. Тези забележки про- ^
Й
2
излизаха от непознаването на а
СПОМНИ СИ,
2
истинското положение на не- /,
ЧЕ МОИТЕ ТЕ ЧАКАТ ПРАЗНИ.
щата... ?
лй
6
Югославянство днес не се до
4
казва чрез запоставяне на ма
42
КОГАТО НЕЙНИТЕ ОЧИ
2
йчиния език. Напротив. Същи4
ТИ ПОЖЕЛАЯТ ВЕЧЕР ДОБРЕ ДОШЪЛ
само
доливат
вода
за
те хора
4
4
МОИТЕ, ПЪЛНИ СЪС ЗЕЛЕНИНА
4
мелницата на ония схващания
4
4
4
в някои държови. които днес
ТЕ ТЪРСЯТ ПО ЗАСПАЛИ ПЛОЩАДИ.
4
4
не признават езика на нацио
4
4
4
4
налните малцинства и се стре
4
4
мят към издигането само на ед
4
4
КОГАТО
ИЕЙНАТА
КОСА
4
на нация в своята държава. То
4
ДОКОСНЕ В УНЕС ТВОИТЕ ДЛАНИ
4
4
ва в края на краищата е подпо
4
СПОМНИ
СИ.
4
4
магане «а теорията за подър
4
ЧЕ
ОТ
ЛЮБОВ
ПРЕПЪЛНЕНА
ЧАКАМ
4
4
жане на държавния език, ко
4
ДА ИЗНИКНЕШ В НОЩТА.
4
ято отдавна е отживяла. По то
4
4
(Прев. Ст. Н.)
4
зи въпрос още на времето Ле
4
42
нин бе се изказал и отхвърлил
^
4
държавен
^
съществуването на
4
4
език в труда си: „Необходим
4
4
ли е държавен език“. Позовава
ики се на изказванията на Ле4
4
нин, двама известни наши педа
Й
4
гози М. Боговац и М. Разпопо
й
Й
й
пович на страниците на „Про
Й
Й
светен преглед“ се застъпваха
Й
§
за факултативно изучаване на
4
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езика на един народ или наро

„Вагон-ресторант"

М. Нейков

Безплатни учебници
Заводът за издаване на уче
бници от СРС тези дни се вклю
чи в акцията за събиране на бе
зплатни учебници и е отпуснал
определен тираж от учебници
и наръчници за някои учили
ща в СРС. Тези учебници са да
дени на следните училища: ос
новното училище „Доситей Обрадович“ в Алиновичи, основ
ното училище „Студеница“ г,
Студеница, основното училище
в Сърбица, основното училище
в Босилеград и основното учи
лище „Моша Пияде“ в Димитровград.

Клисура

Средството до се ползват според предназначеше ш

1

1

Спомни си

I

I

I
I

г
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има само 941 книга, от които
само 133 са на майчин език.
Ако прибавим към това, че те
зи книги са на стар правопис
и че учениците едва ли могат
да ги ползват, тогава положе
нието е още по-лошо. Училище
то досега обаче, с -изключение
на сръбска литература, не е в
състояние да набави белетрис
тичните произведения, а да не
говорим за други учебни посо
бия и помагала, както и наглед
ни средства.
От друга страна, погрешно се
мисли, че когато стане дума за
двуезично обучение обикновено
да се има предвид обучението по
майчин език и литература. Рап
нопоавна съставка, дори по-зна
чителна, в двуезичното обуче
ние представлява изучването на
сърбохърватски език и литера
тура. Защото именно тоя език
дава ония знания на ученици
те, с които те отиват в другите
средни училища във вътреш
ността на страната. Колкото то
ва обучение е по-качествено-и
цялостно — толкова по-кратък
и по-незначителен е оня „пе
риод на приспособяване“, който
обикновено преживяват учени
ците от народностните учили
ща като продължат в други учи
лища. С други думи — средства
та, които всяка година отделя
републиката имат тая цел: да
помогнат ма учениците от на
родностните училища равноправ
но по-късно да продължат понататъшното школуване.
Може би най-целесъобразно
ще бъде ако тези средства направо отиваха до народностни
те училища, или пък ако бяха
строго предназначени. Но дори
и занапред по същия начин да
се изпращат в образователната
общност трябва да знаят, че то
ва не са средства за общата ка
са, а за двуезично обучение.
Ролята на образователната общност в тоя случай би била да
установи съотношението между
ползването им за материални
разходи т.е. материално подо
брение и личните доходи на
преподавателите. Но само дотолкова.
В краен случа» едно допит
ване до републиканския секре
тариат за образование ще вне
се много по-голяма конкретност
и ще отговори изцяло на въ
проса — как да се ползват сред
ствата за двуезично обучение.

Основното училище „Моша Пи
яде“ получи цялата пратка от
7000 учебника нас тойност от око
ло 5.000 н. д. и същите ще се по
.тзуват като фонд за' безплатно
разпределение между учениците.
К .Трайков

Стипендианти
за български
език
Съветът за образование, кул
тура и просвета при общинска
та скупщина в Босилеград раз
гледа конкурса, съгласно кой
то четирима кандидати трябва
да заминат в София, дето на
Филологическия факултет ще
следват български език.Задачата на Съвета е била
сложна, защото е имало 15 кан
дидати, изпълняващи предви
дените в конкурса условия.
Избрани са: Еленка Владими
рова ст Горна Лисина, Данка
Евстратиева от Плоча, Миланка Раденова от Долна Лисина
и Ванче Богоев от Дукат.
Миналата година те завърши
ли гимназия и са били между
най-добрите по успех и пове
в. В.
дение ученици.
Бележка

Изключат и
си мълчат
Населението от Босиле
град, Райчпловцп и Радичев
ци е недоволно от услугите
на клона на електрическото
предприятие от Лесковец,
Случават се ежедневни пре
късвания на тока, които бц
вио се отстраняват. При това
клона не проявява необхо
димата професионална спе
шност. Поради иеблаговреме
нно интервениране не рядко
Босилеград и поменатите се
ла остават без електрическо
осветление по няколко дни.
Но не е само това. Често
пъти се правят поправки и
реконструкции на електри
ческата мрежа, когато елек
триката се изключва за подълго време. Обаче в таки
ва моменти другарите от Кло
на не намират за необходи
мо да осведомят население
то кога и колко дълго ня
ма да има електричество. С
това те създават недовол
ство, но същевременно на
насят щети на населението
и трудовите предприятия.
Разбира се, най-трудно е за
онези, които притежават елсктрическп апарати.
Не е трудно занапред да
се отстранят тези „дреболии“
които така изглеждат само
от становището иа клона-

в. в.

Ст. н.
Оц»шчц 7

ЩмгстВо

НИШ
18. X 1068
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ИЛ ОЛИМПИЙСКИЯ СТАДИОН П МЕКСИКО

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИТИ
ОЛИМПИЙСКИТЕ ИГРИ
С речта ма председателя на
Мексико Густаво Диаз Ордас в
Мексико са открити 19 олимпи
йски игри точно в 12 часа и 15
минута на 12 октомври т.г. На
олимпийския стадион на тър
жеството присъствували 80 000
посетители и 7 871 физкултур
ници от 108 страни. Тържество
то се предаваше по новия те
лекомуникационен спътник, ко
йто специално бе изстрелян
един ден преди от Кейп Кепеди. Затова и нашите телевизи
онни зрители имат възможност
да следят програмата.

Програмата започна с пус
кане на олимпийските кръгове
напълнени с
хелиум,
които
имат по 12,5 метра в Димитър,
а след това започнал парад на
участниците, който трая 60 ми
нути.
Югославският отбор в сини
униформи с герба на гърдите
мина пред официалната трибу
на. Знамето носеше бореца Бра
нислав Симнч, който носи зла
тен медал от Токио и единстве
ния

югославлнин,

участвувал

на четирите олимпиади.

„АПОЛО 7" ПРОДЪЛЖАВА ПОЛЕТА СИ В КОСМОСА

Тройка в космоса

КУРСИвИ

Архивни машериали

СЕСИЯ ОТ ТРИ
МИНУТИ
Тези дни управителният съ
вет на транстпортното предпри
ятие „Босна кобила“
проведе
сесия, която ще влезе в апалпте па предприятието. Съветът
минути!
е заседавал само три
Значи по една минута за всяха
точка от дневния ред.
Ако питате дали нещо е ро
шено отговорът е отрицателен.
Членовите на съвета разгледа
ли дневния ред и като видели,
че не са в състояние нищо да
решат, скарали се и се разоти
шли.
Последното партийно събра
ние па местната организация в
Босилеград за първи път беше
по-масово посетела.
Но така
беше все до оня момент докато
не прекъсна тока. След поло
вин час когато пристигна ре
довете бях полупразни Значи
мнозина бяха използвали мра
ка. . .
Някой се досети и предло
жи да се направи проверка кой
е избягал. Но тези другари не
бяха далече. Само до кафането. Запитани защо са напусна
ли събранието,
те отвърнаха,
че са заминали да донесат потролейка. Нека каже някои, че
са били неактивни!

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
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Както съобщава американска
та агенция по австронаутика вси
чки уреди на караба работят
добре. Очакват се теливизао-

тук светът е фантастичен."

нш1 снимки от кабината на ко
раба. Програмата ще трае 10 м.

съобщил: „Летим като на сън,
Телпвпзионната програма оба
че е отложена поради нзетиа
ка на Шира. Счита се, че това
е първата космическа настинка.
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Студентки се държат не
прилично по време на час.
Професорът им прави беле
жка:
— Момичета, трябва да ви
кажа, че бих предпочел да
имам в клас осем момчета
вместо едпа като вас.
обадили
— Ние също
се в хор момичетата.

.

^
II» 20

Г ч.
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Попитали автора па пие
сата защо
пръв освиркал
премиерното си представле
ние. Отговорил;
■—■ За да пе помислят, че
аз съм авторът.
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Градският кмет на Цариброд А. Л. Връдловски пре
ди 60 години, както се вижда от обявлението № 25052 от
28 септември 1909 година, не е имал много трудности в
управлението на общинското имущество. Всички общин
ски приходи и разходи той дал на публичен тръг.
Според това обявление

общината е имала

малко

имоти, една фурна, касапница, осветлението на улиците,
служба за изхвърляпе на смета, отдаване доставката на
санцеларийските материали

за

общинското

управле

ние“, доставка на дърва за отопление на училищата. Дру
ги икономически мероприятия не се споменават. По всич

Работата облагородява чо
века, но код ще работи, след
като стапем всички благоро
дници.
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Корабът трябва да се приб
лижи към ракетата-носител на
речена С4б- Аполо 7“ е бил съе
динен с носача С4б три часа
след полета и по това време с
кораба управлявал космонавта
Врлтер Шира. При това Шира

, ОБЯВЛЕНИЕ
№; 20&2

• ;• й; !Шт%:и шнц т т

.11

•Л'.Ш"Г<

Въздушният караб „Аполо 7“
в който за пръв път се намират
трима космонавти — майор Дон
Айзел, Шира и Волгер Канингъм продължава да лети в кос
моса. Според плана „Аполо“
трябва да пътува около земята
11 дни.

Л‘Л

ко личи това е било цялото имущество с което се заниг
мавало Общинското управление.
За тогавашното време това не е било малко .. .

Съзтезания в малокалибрена пушка между
Димитровград и Александровац

(Карикатура М. Андреевич)

Отборът на стрелческия съюз
в Димитровградска гбщина от
четирма състезатели устрои ре
ванш среща със стрелците от
Александровац Жупски с мало
калибарска пушка на 29. IX т.г.
Димитровградските стрелци за
еха втора и трето място в пооделното класиране. Победи от
бора отбора на Александровац
с 16 точки.
На първо място се класира
Югослав йованович от Алекса

/у. ПЕТРОВ
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рана. Димитровградчани пости
гнаха хубави резултати. Заеха
следните места: Пешич е 12, а
Баич 19 между 38 състезатели
от цяла Югославия.
Димитровград
на
Отбор.ът
има покана да се състезава с
със стрелците от Ниш, но по
ради липса на материални сре
дства това състезание е подве
депо под въпрос.
И. Раич

А кой да чисти?

БРАТСТВО
Вестник на българската
народност в СФР Югославия.
Излиза всеки петък
Уре
жда редакционна колегна -ЦДирсктор, главеп и отгово
рен редактор Асен Лазаров
Технически редактор Ди
митър
Йотов
-ИИздава
• „Братство“ — Ниш Ст. Паунович 72 телефон 25-444 и
25-430 -М- Годишен абонамент
10, а
полугодишен 5 нови
дипара. Тек. сметха 625-3-72
Нар. Банка Ниш — Печатни
ца „Вук Караджич" — Ниш

ндровац със 170, на второ мя
сто е Драгиша Гаков със 165 и
на трето място Вукашин Маркович също от Димитровград
със 160 точки.
След състезанието стрелците
от двата отбора прекараха прл
ятен следобед и взеха участие
в известната „Жупски гроздо
бер“.
В стрелба с войнишки пуш
ка, където взеха участие и ст
релци ветерани от цялата ст
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