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„Между най-големите успехи, които постигнаха юго
славскитс народи през тази освободителна война, спа
дат, без съмнение, решенията на Второто зассдапие на
АВНОЮ. Те означават един прелом в процеса на тази
освободителна борба. Поставени са първите темели за
изграждането на една нова, по-щастлива Югославия, с
по-справедлива уредба, която гарантира на нашите из
страдали народи по-добро и по-щастливо бъдеше; уредба

пационалпо равноправие, братскакеято почива върху
сплотеност и социална правда. Тези решения са израз
на стремлението на всички наши народи и затова с та
кова въодушевление бяха поздравени от огромното бол
шинство на всички югославски народи..

.. Решенията за бъдещото устройство на Югосла
вия, които приеха представителите на югославските на-

Второто заседание на АВНОЮ бяха приети съсроди на
симпатии и единодушно одобрение във всички демокра
тически съюзнически страни. Тези решения бяха забеле-
жени в чуждестранния демократически печат и па радиото
като едно от най-важните събития в последно време. Дру
гояче и не е могло да бъде. Тази война е прекалено су
рова школа пе само за политиците, но и за всеки обик
новен човек, пе само у нас, по и във всички съюзниче
ски страни, които днес съвсем правилно мерят жизне
ната способност на един народ и способността му да уп
равлява със себе упоритост в борси — с неговата
бата против пемско-фашистките окупатори.. .**Белград — зданията на Народната скупщина и на ЦК СКЮ

„.. В Босна и Херцеговина, В Черна гора, в Лика, в 
Сърбия, в Македония, Хърватско, Далмация, Словения, 
Войводипа са опожарени стотици и хиляди къЩи, чиито 
темели са обраснали в трева, а населението живее в земл 
янки и разни кошари, което е опасно зарад разширява
нето на заразни и други болести. Тук е необходима спе- 
шпа помощ, колкото ни допускат днешните Условия в ко
ито се намираме. Веднага трябва да се даде почин и по
мощ па селяпитс да строят дървени жилища. Трябва да 
се определят гори, където планово ще се изсича строите
лен материал; трябва да се погрижим за пирони и подоб
но, защото селяните сами пе могат да ги набавят, а без 
това не може да се строи.

УКРЕПВАНЕ НА САМОУПРАВИТЕЛНАТА 

РОЛЯ НА ГРАЖДАНИНА
Аг От Общинската конференция на ССРН е ДимиШров1рад

В новите условия на иконо 
мически живот у нас не мо
же да се пренебрегва актив
ната роля на 
производител в управляване 
то, в разрешаването на вси
чки ония въпроси, които пред 
ставляват не само обществен 
интерес, но и интерес на са
мия гражданин.

Но когато става въпрос за 
това участие на гражданина 
не се изключва, а напротив 
се изисква и по дейно учас
тие на жената. Проблемът за 
нейното включване в управл 
явапото и изобщо в обществе 
но-политическия живот все о 

ще остава в цялата си острота. 
„На жената трябва да се да
де място в обществено-поли
тическия живот и в различ 
ните управителни тела. Тря 
бва да се настои тя да изле
зе от къщи и да се иитересу 
ва и за обществена 
ност, като осъзнае място си в 
живота на комуната, органи 
зацилта и самоуправителните 
органи”.

Конференцията взе друг 
курс: да се съгледат правил
но и реално достиженията и 
успехите в обществено-поли 
тическия живот на комуната 
и в работата на ССРН, да се 
изнамерят грешките и про
пуските и да се направят ре 
ални изводи за онова, което 
следва да бъде направено за 
напред в комуната, та ней
ният развой да върви с по- 
сигурни и по-резултатни кра 
чки. В общия устрем за бър
зо развитие на комуната да

се утвърди и ролята и мяс
тото на членовете на Социа 
листическия съюз, които 
представляват числена сила 
в комуната.

Именно затова конференци 
ята особено изтъкна необхо 
димостта от постоянно укреп 
ване на самоулравителната 
роля на гражданина, който 
не може да остане само про 
изводител, но и управляващ 
и активен участник във вси 
чките прояви на нашия обще 
ствен и политически живот.

На 24 т. м. в Димитровград 
се състоя Общинска отчетно- 
изборна конференция на Со 
циалистическия съюз. В при 
съствието на 113 делегати от 
Местните организации и ко- 

членове на ССРН 
на конференцията блха обсъ 
дени досегашните резултати 
в работата на организацията 
и комуната и се набелязаха 
основните задачи, които 
следващия период трябва да 
бъдат осъществени. Конфе
ренцията избра нов Общинс
ки отбор на ССРН, който вед 
нага излъчи Изпълнителния 
комитет. За председател 
избран досегашният предсе- 

ОО ССРН Михаил

гражданина-
Както видяхме, нашият парод живее в непоносими 

хнгиеиически условия. Трябва да предприемем спешни 
мерки, за да запазим народа от заразни и други болести.

По цялата освободена територия, и където това е въз
можно, веднага трябва да се организира редовно обуче
ние па децата. Затова трябва паврсмскпо да се погрижим 
ва учители, учебници, помещения и друго.

лективните

в

В течението на тази трудна освободителна борба по- 
вечето членове па Националния комитет за освобожде
нието па Югославия имаха пъзможиост да се запознаят 
на място с цялата беда па наеслепието. Причината за та-

ПО-ШИРОКО УЧАСТИЕ ПА ГРАЖДАНИНА — ПРОИЗ
ВОДИТЕЛ В ПЛАНИРАНЕТО

лизацията. Причината е 
недостатъчно е било участие 
то на гражданите в изготвя
нето па плановете. Това 
своя страна е пречило за ре 
алното съглеждане па мате
риалните и други възможнос 
ти на предприятията и кому 

планът е създаван без 
да се дърши сметка за това 
колко осъществимо о всичко. 
Там където участието па гра 
жданите или производители
те е било по-широко, резулта 
тите са значително по-добри.

е

зи беда не е само окупаторът, по и двадесетгодишното 
разхищаване, вършено от разни противонародни режими. 
Причината за тази беда е и системата на господствуване- 
то па корупцията и насилието па една организирана' шко 
ла иа отредили се лихвари, жадни да забогатят бързо 

народа. В Сърбия, Сапджак, Босна и Хер-

чеЕдин извод бе особено под 
чертан и в доклада, и в раз
искванията: 
производител следва да бъ
де непосредствен участник в 
изготвянето на стопанските 
планове на предприятията и 
комуната, защото ияколкого- 

опит показва тази

дател на 
Любенов.

Новият Общински отбор и- гражданинът отма 31 членове.

© актив-
зп сметка на
цеговина, Лика, Черна Гора, видяхме как народът жи- 
исе в малки, теспи колиби, мръсни и нездрави, често за-

Тази конференция предста 
влява по съдржанието си по 
ложителна новина. Против- 

начин на
пата идишният 

необходимост.
В отчетния период въпре 

ки големите резултати в ико 
иомическото издигане на ко 
муната е имало несъответс
твие между плановете и реа

едно о добитка си. Видяхме непоносими жизнени усло
вия, конто пи наложиха да си поставим въпроса: и кал 
този наш народ въобще с останал жив? Защо е плащал 
данък и други даждия? Тук същевременно и намирахме 
отговора, защо този народ дпсс Сс бори така упорито за 
своята свобода. Отговорът на това е, чс народът пс сс 
бори за оная бивша Югославия--мащеха, ио за нова Юго 
Славия, която трябяа да му обезпечи живот, достоен за 
човека. Затова нашият пай-сиромашки дял от народа . > 
дисс дара последното си парче хляб, затова стоически ' 
търпи всичките страдания от тази войпа — доброволпо, 
затова дава своята кръв и живот. Това ведно е и отговор, 
защо пашите народи мразят с неутолима умраза всичко, 
което го подсеща на старото”.

но на досегашния 
провеждане на такива конфе 
ренции тук липсваха излиш 
ни констатации, изобилно 
подкрепяни с ненужни циф 
ри и статистики. Липсваха и 
декларативни заключения и 
разисквания, които повтарят 

докладите, без до 
съглеждане

ПО-КОМПЛЕКТНА
ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКА

РАБОТА

Това израстване на граж
данина в производител и уп
равляващ обаче изисква и по 
цялостна идейно-политичес
ка работа. Истина, в услови 
ята на демократическо устро 
йство на управляването съз 
шишето на гражданина рас
те и той се оформява като 
производител и управляващ 
в процеса на социалистичес
кото строителство. Обаче тем 
път на развитието на икоио 
миката в комуната налага ед

(Следва на 3 стр.)

отбор на ССРННовият Общинска
казаното в 
статъчно реално 
на проблема — предмет на 
разискването.

Кирил Трайков, Воя Богосвич, Цветан Елснков, Ки

П “ко нщкол, Михаил Л.оОс.та, („радаадагал иа 
лг! гррн) Тодорка Сотирова, Вслча Ни 

ИЗИ- К°рХон Запко Всрча Спасов, Любисав Илиев (ппро 
колов, РаЙ^01^а^Ко ссрН), Васил Гъргов, Кирко Илиев дседатсл па ИК ОО ССГ1Ц, и Милош Макси-

I“*™ Аяекеапдър Ваа.=, Ви-

шчав.

Па читателите 
и сътрудниците (Откъси от статията па президента Тито 

„За значението па решенията па АВНОЮ”*

„БРАТСТВО“
честити

Празника 

но Републиката



БРАТСТВО

2 .*

ч ПЪТЯТ НА
СОЦИАЛИСТИ ЧЕС-

КА ЮГОСЛАВИЯ
I

Към средата на месец окто договора, бе свалено. Обаче 
мври 1940 година в Загреб на 6 април фашистка Герма- 
се състоя V национална кон- кия и Италия нападнаха Ю- 
ференция на тогава нелегал- гославия и тя капитулира па 
ната Югославска комунист»!- 17 април.
ческа партия, на която Комин На 10 април ( в деня на вл 

правото на ко изането на германските тан- 
у кове в Загреб и провъзглася-тернът призна

нгпес Главният доклад пред аь «= =
край другото, той каза:

„За да запази своите класо 
ви интереси, капиталистичес 
ката клика не познава нацио 
налните интереси. Тя е анаци 
онална, тя продава независи 
мостта на страната си, само 
ако е уверена, че завоевател 
ят ще защищава нейните ка
питалистически интереси.”

Конференцията прие резол 
юция, в която се говори за 
пряката опасност от с^ашист 
ката агресия и се иска склю 
чваке на договор със СССР, 
демократизация на страната 
и засилване на нейната отбра 
нителна мощ.

Iт й.к.

на КПТО държи заседание в 
Загреб и взима решение да 
започнат приготовления за 
въоръжено въстание.

★
Делегати на 

вшороЮо засе
дание на
АВНОЮ
★

Най-сетне на 27 юни 
година бе изгласуван Закон 
за управляване на стопански 
те предприятия от страна на 
трудовите колективи. По по
вод приемането на закона в 
Скупщината президентът Ти 
то каза:

„Приемането ка този закон 
ще бъде най-значителният и 
сторически документ на На
родната скупщина след прие 
мането на закопа за национа 
лизиране на средствата за пр 
оизводство. С превзимането 
на средствата за производст
во от държавата още не бе 
осъществен акционният ло
зунг на работническото дви
жение ..фабриките на работ
ниците”, защото 
„фабриките на работниците 
— земята на селяните” не е 
някакъв си абстрактен гтпо- 
пагандистки лозунг, но съдъ 
ржа в себе си дълбок и съдъ 
ржателеч’смисъл. Той съдър 
жа в себе си цяла една прог 
рама за социалистически от
ношения в производството...”

в следното: отговорност пр
ед народа, единство на вла
стта, самоуправление, демо
кратически 
равноправие 
избирателно право за всич- 

лица над осемнадесетго
дишна Еъзраст.

2. „Обяснения и упътзане 
за работа на народоосвсбо- 
дителните комитети”.

По този начин в цялата 
страна бяха създадени един 
ствени принципи на новата 
власт, които се изразяваха

I бойници.) През месец февруа 
ри 1942 година Върховният 
щаб обяви два значителни до 
кумента:

1. „Задачи и устройство 
народооСБОбодителните

В началото на месец май в . 
Загреб се проведе съвещание 
на ЦК, на което се определя 
характерът на всички югосла 
веки народи за борба про
тив окупатора. На това съве
щание Тито между другото 
каза:

„Сега тябва да се предпри 
емат всички мерки за превзи 
мане на властта от буржоа
зията и тя никога вече да не 
я добие в ръцете си. Нашето 
въстание против окупатора 
няма да бъде никаква буржо 
азна революция. Трудовият 
народ ще дойде непосредствс 
но на власт. Трябва да се раз 
бие старата цивилна власт и 
вместо нея да се създаде но
ва, народна власт”.

1941—БОРБА ЗА НАЦИОНА 
ЛНО И СОЦИАЛНО ОСВО

БОЖДЕНИЕ
централизъм, 

на жените и

Наскоро събитията потвър
диха точността на оценките 
и предвиждания та на Пета 
национална конференция на 
КПЮ. На 25 март във Вие
на кралското правителство 
подписа договор за пристъп
ване на Югославия към сили 
те на Оста.

Под прякото ръководство 
на КПЮ из цялата страна ве 
днага бяха организирани ма 
сови демонстрации под лозу 
нга: „Бол,е рат него пакт". Де 
монстрациите достигнаха вр 
ъхна точка на 27 март, и пра 
вителството, което подписа

кииа
комитети":

1943 — Прокламиране на нова Югославия
лен представителен орган на 
югославските народи;

образува се Национален ко 
митет за освобождение на Ю 
гоалавия, начело с Йосип 
Броз Тито с всички функции 
на правителство;

На предателското емигрант 
ско правителство 
вс^гчкргге права на 
югославско правителство, а 
на крал Петър се забранява 
завръщането в страната дото 
гава , докато народът на сво 
бодни избори след освобож
дението не реши въпроса за 
монархията;

Югославия става федерати 
вно устроена държавна общ- 
щност, състояща се от шест 
равноправни федерални еди 
ници;

На Йосип Броз Тито се пр 
исъжда званието маршал на 
Югославия.

Денят на приемането на те 
зи решения се счита като 
ден на прокламирането на 
нова Югославия.

ят една свободна, независи
ма и братска общност.”

През 1943 година Народоос 
вободителната войска извою 
ва нови големи победи. През 
тази година се провалиха дв 
ата последователни опити на 
врага да унищожи „Титовата 
държава” (Четвъртата и Пе
та неприятелска офанзива, в 
които участвуваха над 
хиляди окупаторе!:;: и куизли 
нговски войници). В края на 
1943 година самата Народоос 
вободителна войска премина 
в офанзива. Нейните цедици 
р.е-лг имаха 300.000 бойци, а 
свободната партизанска тери 
то)Ч:ш заЦгаше ,две трети! от 
националната територия.

Бяха назрели условията за 
конституиране на новата дър 
жава.

На 29 ноември 1943 година, 
в град Яйце се състоя Второ 
заседание на АВНОЮ. На то 
ва заседание бяха приети сл 
едните рейнекия:

АВНОЮ става върховен 
законодателен и изпълците

В края на 1942 година от 
кародсосвободи 1 елните коми 
тети се разви АВНОЮ като 
върховен орган на новата на 
родна власт. Първото заседа 
ние на АВНОЮ се състоя на 
26 ноември 1942 година в Би 
яач, Босна. По това време бе 
освободена една пета част от 
югославската територия. На 
първото си заседание, този 
първи наламент на нова Юго 
Славия узакони изграждане
то на народната власт и об
народва декларация в която 
се каЗЕа:

„Нашата победа ше бъде 
пълна само тогава, когато на 
родите в освободената стра
на се почувствуват като свой 
на свое, когато сами, чрез св 
оите свободно избрани наро- 
доосвободителни 
чрез солидарен труд на всич 
ки и чрез организация във 
всичките отрасли на народно 
то стопанство си обезпечат 
всички условия за такъв пор 
ядък, който ще им даде въз
можност да осъществят исти 
нека демокрация и да из град

лозунгътсе отнемат
законно

100

1941 — Народната власт 

е създадена
Първите въоръжени напа

дения против окупатора и не 
говите домашни слуги започ 
наха още през май и юни 
1941 година. На 27 юни, няко 
лко дни след нападението 
на Германия върху СССР, в 
Белград бе образуван Главен 
щаб на партизанските отре
ди, а на 4 юли се състоя ис
торическото заседание на ЦК. 
на КПЮ, иа което бе реше- 

въоръжената борба да за
почне незабавно в цялата сп
ра на.

Първото военно съвещание 
на партизанските командири 
от цялата страна бе проведе
но на 26 септември 1941 годи 
на на свободната партизанс
ка територия в Западна Сър 
бия, в село Столице. Покрай 
другото се реши:

„Навсякъде по свободната 
територия вместо старите оР 
гани на властта, които са се 
поставили в служба ка окупа 
тора, се създават народоосво- 
бодителни комитети, като ос 
нови на новата революцион
на народна власт”.

Още през 1941 година в Ю- 
гославия започват да . се изг
раждат двата основни лоста 
на новата държава: револю
ционна власт и революцион
на народна армия. (Първата 
регуларна войскова част на А 
рмията — Първа пролетарс
ка бригада е образувана на 
22 декември 1941 година в Ру 
до-Сърбия. Тогава партизан
ските отреди имаха около 
80.000 бойци, докато по също 
то време имаше над 600.000 о 
купаторски и куизли нговски

КОМУНАТА — ОСНОВНА 
КЛЕТКА НА ОБЩЕСТВО
ТО

По посока на демократиче 
ското самоуправление на тру
довите хора във всички об
ласти на обществения живот, 
покрай другото се взеха и 
следните мерки:

1950 година — всички фун 
кции на пряко ръководене 
в стопанството бяха пренесе 
ни от съюзното правителст
во върху републиките, а мно 
го функции на републикан 
ските органи върху околите 
и общините;

1951 година — процесът на 
децентрализацията на дър
жавното управление продъл 
жава, реорганизират се мест 
ните органи на народната 
власт.

1952 — разширява се и ут
върждава със закон самоуп
равлението на народните съ 
вети и се създават нови отно 
шения между тях и стопанс
ките организации.

1953 година — С новия кои 
ституционен закон са фикси 
рани всички тези промени и 
е създадена възможност за 
оше по-бързо развитие на 
работническото и обществено 
самоуправление.

1955 година — въвежда се 
комунална система. Комуна
та — общината — става ос
новна социално-икономичес
ката клетка на обществото, 
организирана така, че само
управлението на гражданите 
идва до по-пълноценна про
ява.

Междувременно, самоуправ 
ленгието е разширено върху 
всички обществени работи: 
във всички училища, социал 
ни и здравни учреждения, 
културни заведения, в поща 
та и тъпгопиятя.

От времето, когато бе въве 
дено работническо самоуправ 
ление в стопанството и обще 
ственото самоуправление в 
общетвения живот, Югосла 
вия постигна най-големи ус 
пехи в своето икономическо 
и обществено развитие.

В началото пък на новата 
година, две десетилетия от 
прокламирането на Републи 
ката, ще бъде из гласувана 
нова конституция, първата в 
света, конституция на общес 
твото а не на државата, иа 
човека-производител и упрзв 
ляващ.

комитети

но

1945 — Провъзгласяване на 

рейубликаша
ческото строителство; превъ I 
ръщане на страната от изоста : 
нала аграрна в индустриал- | 
но развита страна; създаване 
на съвремени технически ус : 
ловия и средства за изграж
дане на социализма в селско 
то стопанство.

Изпълнението на този пл
ан в
беше възможно само чрез мо 
билизирането и плановото из 
ползване на всички разпола
гаеми материални средства и 
работна ръка. Затова бе въве I 
дено административно-цент- !

ралистическо ръководене в 
стопанството. Обаче, когато 
бе завършена първата фаза 
от изграждането на икономи 
ческата база, Партията видя, 
че по-нататъшното укрепва
не на централистически дър 
жавен апарат би засилило 
бюрократическите тенденции, 
което би довело до икономи
ческа и политическа стагна
ция и до такава 
контрол, „която се основава 
върху политически деспоти
зъм и атмосфера на всеобщо 
недоверие” (Кардел).

Изборите за учредително
то събрание бяха произведе
ни в освободената страна на 
11 ноември 1945 година: 96°/о 

„ от общия брой на избиратели 
■ те гласуваха за кандидатите 

Щ, на Народният фронт, т. е. за 
република, за завоеванията 

Народоосвободителната 
борба и народната револю
ция. Учредителното събра
ние се събра на 29 ноември 
1945 година. Първият му до
кумент беше Декларацията 
за провъзгласяването на Фе 
дерагивна народна републи
ка Югославия.

На 31 януари 1946 година 
бе изгласувана първата Ко 
нституция на ФНРЮ, която 
узакони юридически всички 
завоевания на Народоосвобо 
дителната борба и революци 
ята: народната йласт, равно 
правието на югославските на 
роди и федеративното устро 
йство.

-

на
тогавашните условия

система на

Закон за работническите 

съвети
Ето защо след Петия конг 

рее на КПЮ през 1948 годи
на се взе курс към децентра 
лизация на икономическия и 
обществен живот, особено в 
стопанството. Към средата 
на 1949 година в разисквани 
ята по Проекта за новия за
кон за народните сЪЕети в 
Народната скупщина Едвард 
Кардел каза:

„За нас, разбира се, не е до 
статъчно народните маси са
мо да участвуват в народни
те съвети и в народните 
скупщини. В много наши фа 
брики, например, където ини 
циативният и умен директор 
е разбрал, че успехът му 
виси от залягането и ночина 
на работниците спонтано е 
започнал да се развива още 
един нов облик на самоупра 
вление. Това са 
на директорите по всички въ 
проси на ръководенето в пре 
дприятията с групи най-доб- 
ри работници. Тази

се развива и занапред и да 
се превръща в постоянна фо 
рма на прякото работничес
ко сътрудничество в ръково
денето на нашите предприя 
тия.”

Наскоро след това Правите 
лството на ФНРЮ предложи 
в голям брой предприятия да 
се образуват работнически 
съвети. Във втората полови
на на месец декември 1949 го 
дина на тези колективи бе и 
зпратеио напътствие за обра 
зуване на работнически с-ьве 
ти, с писмо, в което се казва:

„Драги другари, с цел да се 
заинтересуват и мобилизират 
възможно повече работници 
за разрешаването на пробле
мите на производството, Сто 
панският съвет на 
кото правителство и Центра 
лният съвет на югославските 
профсъюзи са т 
държавните стопански пред
приятия да се образуват ра
ботнически

ПЕТГОДИШЕН ПЛАН

Веднага след освобождени 
ето индустриализацията на 
страната стана една от глав
ните, а през първия Петгоди 
шен план, приет през 1947 го 
дина и една от най-важните 
задачи. Според думите на 
Борис Кидрич на Петия кон 
грес на КПЮ през 1948 годи 
на първият Петгодишен пл
ан е означавал:

Укрепване на икономичес- 
! ката независимост на ФНРЮ 
I ликвидиране на полуколони- 
алното минало на стара Юго 
Славия; издигане на ггроизво 
дателните сили и производа 
телността на труда, които съ 
ответствуват на социалисти-

за-

югославс-допитвания

постановили в
_____ неразви
та спонтана форма трябва да

съвети".



БРАТСТВО

3Общинска избори, конфсренпид иа ССРН в Босалеград
общинска Конферен
ция НА ССРН В ДИМИ

ТРОВГРАДЕЙет— г°юша
- иносш и разрешаването 

____ на локалните Проблеми

в;

(Продълж. от 1. стр.)
но солидно запознаване на 
производителя с проблелите 
на нашето обществено разви 
тне: с проблемите на иконо 
миката и обикновените проб 
леми на предприятието. По
върхностното осведомяване, 
сказките и беседите не са До 
статъчни за пълното оформ 
яване на производителя. Не
обходимо е развиване на ед 
но по-съдържателно полити
ческо общуване с производи 
теля във всекидневната му 
работа.

Този проблем се допълва и 
от проблема за дейността на 
културните институции. До 
мът на културата, Народни
ят университет, Културно- 
просветната общност и пр. не 
могат да развият по-забеле- 
жителна дейност. Материал 
ното положение, разединява

на силите и снижаване 
качеството в работата им ве 
че са били предмет на разиск 
ване в организациите на 
ССРН и общо мнение 
трябва да се пристъпи 
преобразования и сливане на 
някои институции, което ще 
се отрази положително вър
ху тяхната дейност.

комуната. Особена дейност и 
влияние са имали върху по
добряването на земеделското 
производство в комуната. М. 
К. в Каменица например е 
оказала голяма помощ в ра
ботата на кооперацията по 
създаване на блокове за фу
ражни храни. Разяснителна
та работа между земеделски
те производители е доприне
сла да се оформи блок от 
700 хектара, като при това в 
нпто един случай не е при
ложен законът за арондация.

Забележителна е дейност 
на Местните организации по 
благоустрояването. През от
четния период са построени 
и поправени над 100 километ 

; ра ггьтица, чешми училища и 
! са решавани много други мес 

тни проблеми по селата. Най 
крупни между тези успехи 
безсъмнено са резултатите 
по електрифицирането на се 
лата. Съществува все по-гол 
ям интерес за електрифици 
ране на цели райони, какъв- 
то е случаят с район Забръ- 
дие и Поганово.

Тези, между другите, изво
ди е направила Конфеернци 
ята. Всъщност, това са и за 
дачи, към осъществяването 
на които вече се пристъпва. 
След числените и добре по 
сещавани събрания за разис 
кване по разпоредбите на 
Проектоконституцията вече 
е създадена солидна атмосфе 
ра за продълбочена и актив
на идейно-политическа рабо
та и в града, и в селото и, 
както се констатира на Кон
ференцията, работата ще про 
дължи, за да се отклонят про 
пуските, направени в тази на 
сока в отчетния период.

| но-изборна конференцнг^на^Социал!™11 °”1ПИ!и'ка отчет 
трудовия народ" /а която*понрТ^еГгГтите^ппГъ3 "а

Г^щинскип X наС сЬрн^до34 !
нов, досегашен сек^етар^Г^б^е^™ 0СрТ°Й“с 
за предстоящите задачи другарят Славчо Р’ 
седател на общинския отбор.

Конференцията избра пое ой.
ССРН от 31 членове й И делсгата^Г окоп.гт °*вор па I 
ферепция па Социалистическия съюТ ч“ СКаТа коп- 
обшлпския отбор е избран ™п„„ За председател па 
подпредседател Стоян СтапкТ а -,™“40 С°™Р»в, за
Ангелов. От конференцията г топ За сскретаР Стоичко ч ерекцията с топли аплодисменти бяха

писма д° другарл Тито и до 
Сърбия.

чваието на тази значителна 
сила в дейна работа не тряб 
ва да се очаква отгоре, от об 
щинския отбор на ССРН но 
трябва да дойде от Ръководс 
твата на местните организа
ции.

ви. Съветът на Здравния дом 
взел решение да се премах 
не нощното дежурство на ле 
карите — значи след работ
ното време в здравния 
да не се намира нито един ле 
кар, което конференцията не 
одобри.

дом
а доклад 

Сотиров, пред
Въпреки тези успехи

масовяването на Социалиста 
ческия съюз и обхващането 
на голям брей в ръководства 
та, предимо на млади и актив 
ни хора, в досегашната рабо 
та на ССРН в Еосилеградска 
та комуна се проявили 
вестни слабости, 
ръководства имало и 
между които и 
СКЮ

Също така има отрицател
ни явления в пренебрегване
то на исканията на събрания 
та на избирантелите или мест 
ните отбори. Тези преиебрег 
капия са правени от страна 
на някои служби в община
та. Така например преброява 
нсто на къщите е нзвърше 
по твърде неотговорно, произ 
волно, Като резултат на то
зи произвол последвали сто
тици жалби, с което се съз
дава обемна и усложена рабо 
га. Или пък да посочим 
чая с гражданите от 
Назърица и Църнощица. Пъ 
рво колективно, а след това 
поотделно поискали от общи

изпратени поздравителни — 
Главния отбор па ССРН па и из- 

В старите
хора, 

членове иаВ доклада и разисквани 
ята на първо място бе изтъ
кнато, че през последните ме 
сеци, особено след започнало 
то обсъждане на Проектокон 
ституцията, дойде до израз 
живата политическа дейност 
на ССРН навсякъде и по най 
-захвърлените села. Общона
родното обсъждане на Проек 
токонституцията е обхванало 
всички организации в Боси- 
леградско. В това дело са вк 
лючени всички сили, за да се 
обясни на всеки
дълбокодемократичното съдъ
ржание на Проектоконститу 
цията за запазване и одобря 
ване на по-нататъшното общ 
ествено-икономическо разви.
тие на страната, на социали
стическото строителство.

В обсъждането на Проекто 
конституцията, както и на 
проектостатутите трябва да 
се укаже и на известни сла
бости и грешки, които 
приемането на споменатите 
документи стават противконс 
титуционни и 
ни.

НЕТС?НАИ В ОМАСОВЯВА- които не гледали от
говорно на работата на Соци 
алистическия съюз. Това 
рицателно явление дошло до 
израз в работата 
органи на

ОРГАНИЗАЦИЯ
ТА от

не
През отчетния на всички 

организацията ка-
слу 

селата
период Со

циалистическият съюз в Бо- 
силеградската община 
тигнал завидни успехи

то се почне от изпълнител
ния отбор па до секретариа
тите на секциите. Една от пр

е пос- 
и в о е, че 

към

гражданин МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗА
ЦИИ НА ССРН СТАВАТ 

ЗНАЧИТЕЛЕН ФАКТОР ЗА 
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКО
СТОПАНСКОТО ПРОИЗ

ВОДСТВО И БЛАГОУСТРО 
ЙВАНЕТО

Местните организации 
ССРН се утвърждават като 
значителен фактор в оощест 
вено-политическия живот на

на

след
М. Н. Нейков

противзакон-

От особено значение за Со 
циалистическия съюз е и то
ва, че тази масово-политичес 
ка организация получава кон 
ституционно признание като 
обществена трибуна в изгра
ждането на самоуправление
то и общественото управле
ние, в политическото възпи
тание на масите и в мобили
зирането им в социалистиче
ското строителство.

Останалата част от идей
но-политическата работа се 
развивала чрез семинари, ск 
азки, съвещания на ръковод 
ствата, разисквания и пр. 
Най-често се пристъпвало 
към цикъл сказки от извест
на област, което се показало 
като твърде практично.

Но ако в споменатите фор 
ми на работа са постигнати 
добри резултати, то в разпро 
странението на ежедневия и 
периодичен печат положение 
то е незавидно. В бъдещата 
работа в това отношение е 
нужно повече да се ангажи
рат ръководствата на местните 
организации, подружниците 
и секциите. От тяхна страна 
е необходима известна иници 
атива за увеличение на або
натите на вестници, за да бъ 
дат хората правилно и на вре 
ме осведомени за събитията 
у нас и в чужбина.

НАШ ЛЕКСИКОН

Блокада
Влокадата е мерка, посредством която с помощта на 

военноморски кораби се пречи на съобщенията между ед
на страна (неприятелска) с външния свят. С блокадата 
може да се пречи или само пристъпът към бреговете на 
тази страна, или само напускането на нейните брегове, 
а често и едното и другото. Блокадата е военна мерка 
и нейната ефективност не оставя незасегнати и интере
сите на неутралните страни.

В началото на XIX век се явява и практиката на та-
Делегатите по преме на почивката.

отношение. I ичините била и тази, че ня
кои членове на ръководства 
та били претоварени с много 
задължения, та затова няма
ли възможност всецяло да се 
посветят в работата на ССРН 
Заради това при провеждане 
то на избори тази есен и при 
разпределението на длъжнос 
ти се държало сметка рабо
тата да се разпредели равно
мерно.
ПОМОЩ НА САМОУПРАВИ 
ТЕЛНИТЕ ОРГАНИ И ОРГА 
НИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНО

ТО УПРАВЛЕНИЕ

рганизационно 
Броят на членовете на орга
низацията се увеличил от 
4.000 през 1958 
8.500 през тая година. Това 
значи, че 74% от общия брей 
на избирателите са обхвана
ти в ССРН. На територията 
на Босилеградската комуна 
сега работят 9 местни органи 
зации, 43 подружници и 55

ната да излезе и прецени Ще 
тата от градобитина, за да 
им се намали данъкът. Обаче 
комисия не излезла да уста
нови щетата — дали е над 
или под 25°/» и да се даде от 
говор на гражданите.
ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА ЗД 
РАВНАТА ЗАЩИТА НА СЕ 
ЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРО

ИЗВОДИТЕЛИ

ка наречена „мирна” блокада. Всъщност разликите меж
ду всенната и „мирната" блокада са малки. При мирно 
блокиране държавата, която я провежда, не обявява вой

на блокираната страна, но остава на нея да реши да
ли на блокадата ще отвърне с война. Историята 
многобройни примери на „мирна блокада”.* Така напри
мер Франция си е послужила с мирна блбкада 13 пъти, 
Англия — 12, Италия — 6, Германия' — 4, Русия — 4, 
Австро-Унгария — три пъти. Жертви на тези „мирни” 
блокади са били и: Черна гора (1913 г), Колумбия, Мек
сико, Аржентина, Гърция, Бразилия, Сиам и пр. Както се 
вижда „мирното” блокиране е вършено върху малки и 
слаби страни, и не е мъчно да се разбере, че зад такова 
„мирно” блокиране са стояли натискът, 
вътрешните работи на блокираните страни или отмъще
нието и наказването за действителни или измислени по
вреди на международното право. Англия например е бло
кирала гръцките брегове през 1850 година само зарад ня
какъв неплатен дълг на нейния поданик Дон Пацифико. 
(Този дълг е бил само 150 фунтм).

Днешното тълкуване е, че блокадата, каквато

година на на
познава

секции.
След проведените избори 

в ССРН тази есен в ръковод 
ствата иа Социалистическия 
съюз са включени 598 души, 
И в тоел отношение е напра
вена известна крачка напред 
— към заздравяване на ръко 
водствата, особено на местни 
те организации. Обаче вклю

|11Ш11111Ш|||ШШ111111111ШШ1111Ш1111Ш11111ШШ1Ш111111Ш1.Ш111Ш11!!111Ш111111Ш1ШШ11тМ11ШНН11111

„Понеже в закона е оставе 
но правото на общинските на 
родни отбори и околийските 
отбори — се казва в доклада 
— за разширена здравна за 
щита при обезпечаване на ср 
едства, то някои общини то
ва вече направиха. Жизнени 
те потреби на селскостопан 
ските производители изиск
ват в това отношение да се 
направи нещо и в нашата об 
Щипа т. е. да се възстанови 
разширена здравна защита 
на селскостопанските произ
водители... Народният отбор 
съвместно с организациите 
на ССРН би трябвало да пр
едприеме извеели акции всред 
селскостопанските производи 
тели, за да се изпитат пъзмо 
«{постите за увеличение 
фонда и разширяване па зд
равната защита.”

На общинската конферен
ция между другото бе изтък 
нато, че в следвоенния пери
од в областта па горското ст 
опамство са постигнати най- 
-големи успехи. Повдигнати 
са нови гори от над 1.500 хек 
тара. През последните годи
ни се залесяват по около 
200 хектара голини и ерозив- . 
ми площи. Обаче за ефекта 
иа тези успехи са нужни по- 
строги мерки за запазването 
на залесените пространства 
от унищожние.

След анализа на работата 
през отчетния период и кри
тиката иа появилите се сла
бости организацията на Соци 
алистическия съюз в Босиле

намесата във

Социалистическият еъюз
полага грижи за правилното 
и редовно функциониране 
на самоуправителните орга
ни и органите на обществено 
то управлние. Оказвана е по 
мощ на работническите съво 
ти, управителните отбори и 
трудовите колективи в пред
приятията, 
съвети и училищните съве
ти в провеждането иа нови
те мероприятия за разпреде
ление ма чистия доход и ли

и да
била е употребяване на сила или заплашване със сила, за 
щото според Устава на ООН всяко прилагане на сила или
заплашване със сила е забранено в международните от
ношения. Тук се изхожда от постановлението иа Устава 
на ООН, че всички спорове трябва да се решават по ми-

Нзкуиени 26 вагона ябълки кооперативните

рен път.

чмите приходи, увеличение 
па производителността и тм. 
Въпреки всичко в някои тру 
дови колективи между рабо 
тниците няма трудова дисци 
плииа, чувство на самоотго- 
вориост, па предприятието и 
неговите средства ме гледат 
като на свое. Работници от 
занаятчийското предприятие 
„услуга” извръшват по-доб 
рокачествеии услуги когато 
работят частно в къщи, отко 
лкото в предприятието, шива 
чи от шивашката коопераци- 
я „Първи май” настояват да 
задържат клиентите за част 
иа работа, келнери в гостил- 
ничарскато предприятие „Ки 
и-стан” наливат вода в пи- 

Тези отрицателни 
прояви, с които органите на 
самоуправлението не са се сп 
равили твърде отрицателно 
се отразяват върху общия ус 

ма споменатите предпри

ма
ОБЩИПСКИЯТ ОТБОР НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ 
СЪЮЗ И А ТРУДОВИЯ НАРОД И ОБЩИНСКИЯТ 
СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ В БОСИЛЕГРАД

ЧЕСТИТЯТ ПА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ

Деня на Републиката - 29 ноември
И ИМ ПОЖЕЛАВАТ УСПЕХ И В СТРОИТЕЛСТВОТО ИА 
КОМУНАТА И РОДИНАТА

тиетата.
Райчиловци, Босилеград иДо неотдавна Босилеградс 

ката земеделска кооперация 
е изкупила от селскостопан
ските производители на този 
район 26 вагона ябълки в сто 
йност от 80.000.000 динара. 
Според сключените договори 
кооперацията гце изкупи най 
-малко още 100.000 кг ябъл
ки. Най-голямо количество я 
Оълки са изкупени от селско 
стопанските производители в

Бресница.
Горното количество 
са изкупени за търговски пр 
едприятия в Дубровник, Заг
реб, Светозарево, Бръчко и 
за болницата Озрен.

Селскостопанските произво 
от босилеградската

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИ
СТИТЕ И ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ ПА ПАРОДИАТА 
МЛАДЕЖ В БОСИЛЕГРАД

ЧЕСТИТЯТ НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ ИА КОМУНАТА

ябълки
градската комуна несъмнено 
се намира пред по-завидни 
успехи в предстоящия пери
од в разрешаването на проб
лемите в комуната и в поли
тическата

пех 
ятия.

На други пък места, какъв 
то е случаят в Здравния дом, 
органите на общественото Уп 
равлеиие вземат и противза 
конни решения, отнемат ком 
птеициите на управителните 
отбори и трудовите колекти-

Деня на Републиката - 29 ноември |мобилизация надители
земеделска кооперация разпо 
лагат с големи количества ви 
сококачествеии круши и из- 

количество орехи.

изпълнението намасите в 
пгедстояшите задачи.

Милс Присойски
песпго
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за йроблемише на комуниШе

ОЯО Б»еилв1рлд
Председашелише на ОНО Босиле1рад и ДимишроЬ1рад

Владо Мишош, йредседаЯел па
Стояш Наков, председател на ОНО Дшматровград Обсъждането на статутаще^аночнеПерспективи нп земеделското стопанство в Димитровградско през втората половина

та скупщина и упра> 
телните органи. По ноА 
начин статутът предни 

се обезпечи пу*

Покрай ' това се предвиж
дат постоянни и временни ко 
мисии, чиято задача ще бъде 
да проучват различни проб- 

нашия обществен

Обсъждането на Проекто- 
конституцията на Федератив

е в 
Боси

водителите и правниците, тях 
ната професионална подгото 
Ека не е на онова равнище 
което изисква съвремеността. 
Налага се от друга страна и 
няколкото десетици работни
ци да получат нужните зна
ния от съответната специал 
ност.

С нови капиталовложения 
и обезпечаване на специалис 
ти, както и проучване на но 
ви организационни постанов 
ки и решения, нужна е по- 
дълбока ориентировка 
отделни специалности. Така 
например, нашето животно
въдно „злато” — кашкавалът 
се изнася над 70% в чужби
на; все повече се търсят ви 
сококачествени сортове пбъл 
ки, круши, малини и др. То 
ва от своя страна налага на 
сочваие на производството в 
тези области.

се върви с крупни крачки 
към производство в по-широ 
ки размери, облягащи се вър 
ху стоковото произвоство.

Интересно е да се отбеле
жи че първите начинания да 
доха вече определени резул 
тати, макар че преобладава 
частната собственост и ма
кар че тя и организациони и 
технически все повече обля 
га на кооперацията.

Методите на съвременното 
коопериране все повече оста 
вят в заден план чия е зем
ята, защото се настоява да 
се запазят интересите и на 
кооперацията и на произво
дителя. Обаче, когато гово
рим за нов етап в развитие
то на селското стопанство, тр 
ябва да отбележим някои ос • 
новии решаващи условия в 
тази насока.

Ако досега не се е посочва 
ло за резултатите и възмож 
постите на селското стопан
ство, то е заради това, че 
капиталовложенията в тази 
насока са били доста незна
чителни. Едва през последни 
те две години се тръгна с по- 
крупни крачки в тази област. 
Примерът на Висок, при на 
личие на построяване на оф 
цеферми и увеличаване на 
овците с още 3 до 4 хиляди 
за следващите две години, 
както'и разширяване на фу 
ражните площи с още 
хектара, сочи по кой път тр
ябва да се върви. Необходи 
ми са капиталовложения за 
развитието на животиовъдст 
вото и овощарството в райо
ните на Бурела-и Забърдието.

Имайки предвид заключе
нията на IV Пленарно засе
дание на ЦК на СКС възмож 
ности за получаване на из
вестни кредити от банката са 
открити. Остава още само 
специалистите да изготвят 
съответните проектосметни 
документации.

Стопанската дейност в ко- 
ни минава през най- 

планова
жда да 
личността?муната

възходящия етап е 
тенденция на все по-ускорен 
темп на развитие. Тъй като 
промишлеността в Димитров 
градско е клон на стопанст- 

след освобожданието 
стопанство

ка Югославия и
репубилка Сърбия леми из 

живот в комуната, което ще 
бъде от голяма полза за ефи 
касността в работата на вече 
тата и цялата общинска ску

— За да могат гражданите 
преглед над работа-

ческа
пълния си разгар и в

Паралелно с това да имат 
та на общинската скупщина, 

~1 на решенията 
ще бъде обсъжден на

леградско. 
се изработва и новият статут 
на Босилеградската комуна. 
Ние се обърнахме към пред 
седателя на комисията, дру
гаря Владо Митов да изнесе 
за нашите читатели основни 
те характеристики на проек-

всеки проект
пщина.вото

ни, то селското 
се намира в сянката на из- 
никващите промишлени 
ганти, благоустройствени ак
ции, културно-битово равни
ще, здравеопазване и пр.

Повод за такава предпос
тавка дава фактът, че само 
Комбинатът за гумени изде
лия „Димитровград” в идна
та година ще увеличи дохо 
да за два пъти повече в срав 
нение с целокупния доход на 
цялата Димитровградска об
щина през 1956 година. Също 
така значително участие в 
обществения сектор ще взе 
мат предприятието за мебели 
„Васил Иванов — Циле", „Ме 
ханик”, „Братство”, „Свобо
да” и др.

Обаче можем да подчертаем 
че промишлеността (предпри 
ятията, търговията и хотелие 
рството) ще увеличат произ
водството за седем пъти в 
сравнение е 1956 година, и че 
50% от това увеличение се па 
да на селскостопанското про 
изводство. Това от споя стра 
на сочи, че и селското стопан 
ство в споменатия период е

първо
събранията на гражданите, а 

ще се внася в дне
Дали управителните 

органи в общината ще 
претърпят някакви из
менения?

— Проектостатутът пред
вижда образуване на извест-

след това 
вния ред за заседанията на 
общинската скупщина. Това 

че всеки проблем, кои 
то трябва да се разрешава 
най-напред ще се разглежда 
на събранията на граждани
те, кгьдето ще дойде до израз 
инициативата на гражданите 
ще се види тяхното станови- 

обезпечи публичността

ги-

значи,тостатута.
към Комисията за повия 

статут работи вече ня 
колко месеца. Докъде 
стигпа в изработвапето 
па проекта и по кой на 
чип работи тЯ? ще и

в работа на общинската скуп 
щина. Общинският управите- 

апарат по-често ще дава 
изпълнението на по

— Статута работихме 
концепциите и тезите, полу
чени от подкомисията за ре
публиканската конституция. 
Нашата комисия, два месеца 
работи в подкомисиите, и 
след това работата се прене 

комисия. В обсъ

по
лен
отчет за 
ставените задачи.

В приемането на по-значи 
.р^лни решения, които пред
приема общинската скупши- 

ще участвуват представи- 
местните общности,

По всичко досега набеляза 
по остава докрая на година 
та да се изкажат земеделски
те кооперации, трудовите ко 
лективи, управителните тела 
и специалистите в подготов ,Д ждането на различшт въпро 
ката и приемането на стопан си най-много се разискваше

и мястото на само

се в цялата на
тели на 
ССРН, синдиката и пр. Зна- 

публичноста се обезпеча
ва преди всичко чрез приема 
нето и обсъждането на всич 
ки решения отдолу, от граж
даните, а не отгоре и чрез

за ролята 
управителните органи в раз
витието на активната демок
рация. По някои въпроси мие 
нията се изкристализираха 
след обнародването на проек 
токонституциите. Ще имаме 
още три-четири заседания 
комисията и тогава проектът 

бъде готов за публично 
обсъждане.

планове и акционниските
програми за настоящата 1963 
и по-нататъшни години.

Що значи, остава на коопе

чи

рациите, защото производи
телите се положително се из 
казаха и все повече и пове
че крачат с темпа, усилията 
и резултатите на кооперации

отчети.
200 Селскостопанското пр 

оизводство е оспова па 
стопанството в Босиле 
градската община. Да 
ли в проектостатута ос 
предвиждат определе
ни насоки за подобре
ние на производително 
то съдружие между 
кооперацшгге и селско
стопанските производи 
тели?

Владо Митовна
показало виден напредък.

Ако става дума за селско 
стопанско производство, име 
пно достиженията в тази об
ласт са неразривно свързани 
с останалите клонове на сто 
панството. Преди всичко мер 
ките за заздравяване на коо
перативния сектор — като е 
динствен начин за постоянен 
възход на селското стопанст
во — се оглеждат в райониза 
цията на производството. Ми 
грацията на населението да 
де възможност за все по-раз 
ширено сътрудничество на 
кооперациите с частните сто 
пани, а в някои райони (как 
то във „Висок’) земята да се 
отстъпва на обработка на ко 
операцията.

Днешното число на коопе
рациите е 6, от над 40, кол- 
кото сме имали преди осем го 
дини. Съвокупният приход 
на всички наши кооперации 
възлиза днес на над половин 
милиард динара. Тази циф
ра е по-голяма отколкото це 
локупното производство на 
комуната през 1956 година. О 
собено е важен фактът, че 
кооперациите във Висок, За 
бърдие, и кооперация „Ниша 
ва” в Димитровград имат ня 
колко стотин работника в ра 
ботния сеоон. Брутопроизвод 
ството им се изравнява на то 
ва от предприята: „Братст
во”, „Циле”, „Механик” и 
„Свобода”.

Структурата на проазводст 
вото изглежда така: 30—35 
на сто частно производство, 
50 на сто остава на излишъ 
ците на частните стопани 
(добитък, мляко, овощия, зър 
нени храни и пр.) докато о 
станалите проценти все още 
остават на търговията.

Някои най-важни показате 
ли сочат на: първо, нараст
ване на социалистическото 
собствено производство (ов- 
цеферми, собствени имоти и 
някои произведения). Когато 
имаме предвид, че през 1956 
година социалистическата со 
бственост почти и несъщест 
вуваше, тогава успехът е о- 
ще по-значителен. Второ, по 
чти всички излишъци от ча
стните собствеш щи, коопера 
цията изкупва. Само тези два 
показатели указват, че коопе 
рациите се намират на път 
към стоково производство 
при наличие на едно по-гол 
ямо съдружие с частвите соб 
ствешщи и нужното им свър 
зване (откъм интеерс и доби 
ви). Днес почти е немислимо 
производството на зърнени 
храни, в която и да било 
част на нашата обшина, а да 
се не потърси помощта на ко 
операцията. Повечето от над 
50% повърхнина се намират 
в пряка или косвлена зависи 
мост от кооперацията.

ни заведения и организации, 
които ще се занимават с от
делни проблеми, а които до
сега са в компетенцията на 
общинските органи. По този 
начин управителните органи 
на общината ще се освобод

ще
те.

Кога ще започне пу 
бличпото обсъждане па 
статута?

С нови начинания, устреми 
и по-натъщно разрастване ко 
операциите стават единстве
ният организатор, ръководи 
тел и носител на модерно сел 
скостопанско 
чертаещо динамиката на сто 
панството изобщо. За тези по 
треби, възможности и зада
чи, повече ще се каже в пред

ят от някои работи и ще мо
гат да посветят повече вни
мание за изучаването, анали 
за и подготвяне на материа
ли за заседанията на скуп
щината и съветите. В стату 
та се налага ефикасност в 
работата на управителните о 
ргани на общината, преди вс 
ичко бързата услуга на гра 
жданите, ефикасна провеж
дане в дело на законопред- 
писанията.

И в организационно отно- 
шние управителните органи 
ще бъдат подложни на извее 
тни промени. Ще бъде нама
лен неоправдано големият бр 
ой на шефове, които обремен 
яват личните разходи е бъд 
жета на общината. Това зна 
чи ,че ще дойде и до намале
ние на служащите в община
та, защото някои служби ще 
се групират. В тоя случай 
.ще бъде засегнати ония сл
ужащи които досега не опра 
вдаха своето съществуване в 

- работата на управителните о 
ргани на общината.

На кой принцип ще бъ 
дат организирани мест 
ните общности и каква 
ще бъде тяхната функ

ще бъдеПроекто статут 
изнесен на публично обсъж- 

20 декември. Пър 
ва ще бъде предложен 
сЪден на съвместно заседание 
на общинския народен отбор 
и общинския отбор на Социа 
листическия съюз, а след то 

на оо-

производство,
дане след и об проектостатутът 

предвижда това. Развитието 
на селскостопанското произ
водство се взима като основа 
за подобрение жизннеото ра 
внище на елскостопанските 
производители. Тук се върви 
в две насоки — към интен
зивно овощарство и животно 
въдство. Овощните площи и 
площите засети с кураж тря 
бва да заемат 80% от пло
щите, които сега се засяват 
с житни култури. За тази 
цел на територията на общи
ната се предвижда и образу 
ване на селскостопански за
ведения II организации от раз 
лични области, които ще мо
гат да ускорят този процес.

— Да,

вп ще бъде изнесен
обсъждане в ко-щонародно

муната.
Както е известно из

борното тяло на народ 
ната власт в бъдеще 
няма да се казва об
щински народен 
а общинска скупщина. 
Каква ще бъде струк- 
турата на 
скупщина?

отбор

общинската

статуна— В концепцията 
та дойде до израз становище 
ю че общинската скупщина 
трябва да бъде поставена въ 
пчу същите начала как го и 
Републиканската скупщина 

всяка област да има и 
смисъл се

Производителното съдру
жие, закупването на земя и 
провеждане на законопредпи 
саниета за увеличение на сел 
скостопаското производство 
при индивидуалните произво 
дители, както и превръщане
то на индивидуалните селс
костопански производители 
селскостопански работници— 
това а задачите, коитс} поста
вя проектостатутът в облас
тта на селското стопанство.

Статутът ще задължи земе 
делските кооперации в бъде
ще да се ориентират изклю
чително към производителни 
дейности, а настоящата търго 
века дейност ще им бъде от 
нета и дадена на други сто
пански организации.

т. е.
свое вече. В тоя- общинската скуп 

бъде съставена от 
вече, 

и сгопа-

предвижда 
щина да

вечета: общинскотрикултурно»-просветно 
нско. И по отношение на^съ^- ция?

— По отношение на местни 
те отбори ние имам добър о 
пит. Докато всяко село има
ше и местен отбор, те по-доб 
ре работеха. Обаче след обра
зуването на големи местни от
бери от повече села тази рабо 
та намаля. Въз основ 
зи опит в проектосч^тута се 
предвижда всяко по-голямо 
село да представлява и мест 
на общност, а по-малките се 
ла да се групират по две в е 
дна местна общност.

Що се отнася да функция 
та на местните общности, то 
според постановленията на 
статута, те ще се грижат за 
хигиената, за водоснабдява
нето, пътищата, урбанизация 
та, за борбата против ерозия 
та значи за всичко онова, 
което те могат 
собствени сили 
средства в селото. Понеже на 
шите местни общности 
типично селски характер, те 
няма да се занимават 
абдяване

Еетите се предвиждат
изменения и то в две 

насоки — те да бъдат разши 
рени и броят им увеличен, 
за да може във всяка област 
най-всестранно да се правят 
анализи, да се дават предло- 

за развитието на вся 
к аобласт от стопанския, об
ществения, културния, здрав 
ния живот в комуната. От 
друга страна, чрез Съветите 
трябва да се обхване по-гол 
ям брой граждани и по този 
начин да дойде до израз тях
ната инициатива в решава
нето на въпросите в комуна-

телни

женияПромишленост, но и земеделие а на то
Обаче от друга страна кад- стояшип план на Комуната.

Това от своя страна потвър 
ждава здравата ориентиров 
ка и правилната политика, 
която води нашата Комуна 
за последователно провежда
не линията на СКЮ, обляга
ща се върху Програмата на 
СКЮ.

рите по животновъдство съ
що имат решаващо значение. 
Числото на съществуващите 
специалисти (3 агронома и 3 
техника, както и 4 стипенди 
сти) не са в състояние да за

Как се предвижда ор 
ганизирането на събра
тята иа граждапите?

Организирането на събрани 
ята на гражданите ще бъде 
положено върху принципа 
на местните общности. Оба
че съдържанието в работа
та на събранията на граждани 
те ще бъде много по-богато, 
по-интересно и казал бих по 
-модерно, в смисъл на по- 
съвременно, от досегашните 
събрания на избирателите. О 
сновно начало ще бъде и тук 
поставените въпроси да бъ
дат от жизнен интерес за 
населението респективно гра 
жданите от даден район или 
общност.

доволят нарасналите нужди. 
Също така, числото на счето та.

Общинска конференция иа ССРН ш Бабушницш

Огромен принос на ССРН за разрешаване 
на комуналните проблеми

За аведседател и% Общииепия оЯбор ошноао избра и С. Младеяоеич

да решат съо 
и собствени

имат

На 25 ноември т. г. в Бабу 
шница се състоя общинска 
конференция на Социалисти 
ческия съюз. На конференцп 

Тодор

със сн 
и подобно, а с оне

на комуната от културно-би
тови обекти. Изхождайки от 
това, че материалните възмо 
жности на комуната са слаби 
за да може с тях да се раз
решават и комуналните проб 
леми, организациите са разре 
шавали проблемите чрез ма- 
совно участие на членството 
в благоустройствените акции.

Така например само през 
1961 година са дадени 51.185 
доброволно трудодни 
стойност изнася 25.579,000 ди 
нара, а чрез акции на местно 
то самооблагане 
54.574 трудодни в стойност От 
27.287. Членовете на ССРН са

събрали и 12,364.000 динара 
в пари.

С тези средства са разреше 
ни много проблеми, като из
граждане на нови училищни 
сгради .електрификация на 
някои села, изграждане на 
междуселски пътища, чеш
ми, н пр. В
най-добри резултати са пос
тигнали членовете на ССРН 
в Нашушковица, Стрелац, Ра 

дол, Богдановци др.
Конференцията избра 

управителен отбор от 35 чле 
на и 15 делегата за околийс
ката конференция в Ниш.

Б. Н.

зи проблеми, които 
терес за селото.. За 
от досегашните

са от ин 
разлика 

местни отбо- 
ри, местните общности няма 
Да се грижат за полски паза 
чи, защото ще бъде образува 
на специална служба на паза 
чи за територията на цялата 

Досегашният начин, 
който практикуват по наши
те села е съвсем 
неефикасен.

присъствуваята
Славянски, секретар на око- 
слнйския отбор на ССРН от 
Ниш.

М. П.

В доклада на общинския от 
бор. бяха отчетени огромни 
резултати на организациите 
на ОРРН в общината. Оеобе- 

огромен е приносът 
ССРН в разрешаването на ко 
муналните проблеми. Такава 
ориентировка на органнзаци 
нте на ССРН се поставяше 
вследствие огромната нужда

Изхождайки от постижени 
ята и показателите, целта на 
нашето селско стопанство е 
всяка: да се премине на по- 
висша фаза на организаци
онно устройство, при прило
жение на най-високи меро 
приятня и агротехника в про 
извод ството. С една дума: да

тези акции

но на члята ков застарял и
нов

Проекто конституции - 
те предвиждат задъл
жителна публичност в 
работата на общинска-

са дадени



ВУАТОТВв

МЛАДОСТВЛУКАВИЦА
До преди дв е-три -

I

ИМАТ ама ЧИТАТЕЛИТЕГОДИНИ
спуснеше ли се мрак над Лу 
кавица. селото се притаи, за- 
хлопа с порти и 
Само от време на време ще 
джавне дрезгаво някой пес в 
нощта и ще замълчи...

Сетне блясна електричест
вото по улиците на 
Разкъса мрака и го подгони 
към гъсталаците и върховете. 
Събуди се нов живот. Гърмят

крепва, но иза Деня на 
ва година и пр. 

Веднага се

съмнението се 
загнезди. Да, точките са ус 
пешни, но Тук са нашите ба 
щи, майки, братя, сестри. Тук 
са познати и близки...

Нищо ще настъпим пред др 
угоселчани. И решиха 
сетят Прача.

Една вечер гласовете им 
събудиха сънните върхове и 
гъсталаци. Минаха бърдото 
и се озоваха към Прача. На

републиката, Но- ват политичеки информации, 
танцови—младостта 
пее. Ще има

[АШ1|||||!1м1Ипш ||||||1Г||Щ||) п: Ч.1ПМП' ' , '■: замълчи... ще ус-започна. Тряб
ваше пиеса? Тук е Нушич— 
класикът на югославската са 
тира и хумор. И изборът пад 
на върху „Покойник”

Както

очи смело да по Една нечовешка постъпкагледне в отчетите. 
Защото веднъж раздвиже- 

зашумяла младежката 
вълна може

Да по- на иселото. ВайР*»'; '■*«««*& -ч.. . , ■
На 12. XI. 1962 година трябваше да пътувам зя Ско 

пие. На автобусната спирка в Долна Любата имаше пове 
че пътници, които чакаха автобус от Босилегрд. Всъщ
ност това е автобус на автотранспортното предприятие 
„Весна кобила" с регистрация ВР-11-38.

винаги началото е 
трудно. Дисциплината слаба 
Някои артисти се недоволни 
с Ролите си. На някои моми.

само да ускорява 
да твори,свол щурм, може

създава, строи... 
А как тогава да не вярваш 

на младежите от Лукавица. 
Как да се На спирката в Долна Любата, между чакащите се 

намираше и една жена. Когато пристигна автобусът, тя 
пристъпи до кондуктора и учтиво го замоли да вземе ко 
шници з адецата й, които ще чакат в Скопие. Вместо да 
я изслуша, кондукторъг Санде започва да й пика най- 
обидни думи. Това привлече вниманието и на останалите 
пътници. И не само това, той започна да изхвърля кош
ниците които жената бе прикачила, непреставайкп да й 
вика. Жената го гледаше, смутена, объркана, и не знае 
ше какво да прави. Може би мачината любов надделя и 
тя отново се опита с молба да го умилостиви. Но той не 
искаше и да я чуе.

Когато вадя, че няма нищо да направи, тя се качи 
и помоли един от пътниците. Той се нае, но в същото 
време Санде дойде и започна да я блъска да излезе от 
автобуса. На най-груб начин я изхвърли и когато авто
бусът тръгна пътниците видяха как жената остана да 
плаче на спирката...

Разбира се, пътниците бяха възмутени. Сигур
но си спомниха колегите на Санде (Круме, Иван, Бош- 
ко и Петър), които имат същата линия. Те дори сами 
питат има ли нещо да се понесе, па било това писмо, 
багаж и друго.

съмняват в техни
те сили...

Стефан Николов

Увеличен» 
ОроизводсШаоШв 
нч сребро

В течение на първите де- 
месеци от тази година про 

пзеодството на сребро е било 
87.000

сет

килограма. В сравне
ние с миналогодишното рав
нище, тази година, ако съдим 
според десетмесечното произ 
водство, производството ще 
забележи чувствително 
личение. В течение на 
лата година са произведени 
над 101 хиляда килограма, та 
ка че за тази година е запла 
нирано увеличение на произ
водство с 8 тона. Счита се, че 
до края на годината ще бъде 
изнесено около 108 до 110 то 
на сребро.

уве-
мина Санде се заканваше из целия път, че ще изхвърли 

кошниците, ала Пътникът, който се нае да ги предаде в 
Скопие не допусна.

Най-сетне автобусът спря на спирката в Скопие. 
Всеки пътник тръгна по своя посока, само потникът с 
кошниците стоеше и чакаше да ги предаде. След малко 
при него пристигаха две момичета (дъщерите на жената, 
която остана да плаче па спирката), заблагодариха, а ко
гато пътника им разказа за случилото се, те попитах конду 

ктора възбудено, защо е така постъпил. Вместо 
той и на тях

II млади и стари чествуваха електрифицирането на селото
Голяма част отговор,

извика, нагруби ги и им каза да се махат 
от очите му. Коментарът на случката считам за

от производс
твото, цели 80% годишно, е 
предназначена за износ. На
шето сребро има постоянни 
купувачи в чужбина, предим 
но в страните с конвертибил 
на валута. Поради това няма 
трудности в пласмента.

радиоапарати и до късно кън 
ти в нощта весела музика...

А младежта?
О, да. Тя стана неувяхващ 

извор на жизненост, дейност, 
на всичко, което се твори, съ 
здава. Понякога се 
сеое си, струва ти се, 
вижда никого, живее свои 
живот. Но оставате измаме
ни...

Един ден боде 
минувачите плакат, 
червени, усмихнати букви ка 
ни; „Довечера младежите от 
Лукавица устройват весела 
вечер...”

И хората тръгват към учи 
лището. Най-отдалечните ми 
нават и по няколко километ
ра. И докато седяу и ръкопля 
скат, те не съзнават колко ве 
чери са изгубени, за да се по 
дготви тази програма, не съз 
нават, че може би между тях 
се намират и онези родители 
които не са пуснали своето 
дете (защото е момиче и тряб 
ва да си седи в къщи?!) А е 
то — сега слушат, ръкопляс
кат въодушевено и се забавя 
ват...

Но младежите надделяват 
всички трудности. Надмина- 
ват собствените сИли. Причи
ната? — Младежка любов, 
която иска да се твори, жи
вее,...

Измина повече от месец от 
как се състоя изборната кон 
ференция. Избрано е ново ръ 
коврдство. И веднага се запо 
чна с работа. Секретариата 
направи съвещание, на кое
то прие тримесечен план за 
работа. Взе решение да се 
подготви пиеса, да се посет
ят с нея пет села, да дадат 
пет трудови акции, седмично 
два пъти да устройват танцо 
ви, месечно два пъти да изна 
сят политически информа
ции, провеждат сказки, бе-

чета забраняват да се задър 
жават дълго. Но след някол
ко срещи дисциплината укре 
пва, артистите грижливо у- 
чат ролите 
ща жив интерес.

Не е чудно. Та нали, кога
то младежта тръгне, планини 
те се разместват, реките об
ръщат течението, под ръцете 
им изникват мостове, тунели, 
сгради, железопътни линии, 
аещалтни шосета, нълшеииа 
е младежката ръка. п твър
да. Знае младежта да живее,

^озпеша, Че 
лян деп се ье връща някога 
вече.

1 .„„т червените прозорци на 
^чилищею с= прьчц светли 
на, гони мрака, а той се Къ
та наоколо по сенките. На пр 
игячащи вълни излизат и се 
стелат песни, хора, музика, 
трескава подготовка, дълго 
кънтят гласовете им. Поняко 
га над олизките върхари се 
забели, петлите запеят и тре 
ги път, а те чак тогава си тр 
ъгнат вкъщи...

Но програмата не стигна 
да погьлне силите им. Тя не 
ги откъсна от действително
стта. Бурните събития в стр 
аната и света, процъфтяване 
то на родната гръд привлича 
и тях. Зачестиха политичес
ки информации. На помощ се 
намериха и членовете 
ССРН и СК. Неотдавна се съ 
браха и обсъдиха Проекта на 
новата- конституция.

В крак с времето., Дори и 
пред него да се крачи. Та на 
ли младежта прилича на пър 
вата усмихваща се зора. На
ли пътя им потъва дълбоко 
в бъдещето...

Най-сетне програмата е го 
това. Вълнение, радост, горд
ост и страх... Съселяните ръ
копляскат на всяка точка. 
Вярата в собствените сили у

изли-първата крачка изненада. Се 
ляните ги посрещат ггред се 
лото, посрещат ги като скъпи 
гости, като дългоочаквани. 
Поднасят и ракия... Та тях ед 
ва ли в няколко години ня
кой ще се накани да ги посе 
ти. И песента се отправя в са 
лона, където са дошли и вер 
зарчани, трудовчани, грапча 
ни. Над 150 души бурно ръко 
пляскат на всяка точка. Ня
кои точки искат да се повтор 
ят, потретят..

И вярата, вярата в собстве 
ния успех укрепва. Съмнени 
ето навежда глава и изчезва 
някъде в тъмата гонено от 
Ръкопляскането на посетите
лите. И като че ли нещо досе 
га скрито и далечно напира 
шумещо. Вълнува и радва.

Сега вярата налява като 
поток след буен дъжд. Набъ 
бват мускулите и младежите 
се озоваха на пътя за Долна 
Невля. 23 младежи по 6 тру- 
дочаса. Не са доволни .Още е 
дна трудова акция. Сега чие 
лото на младежите е 29. Пла 
нът предвижда 100 метра път 
да се постеле с камък. 
^Младежите са казали: да 

се надмине планът. И започ
ва трескав двубой с времето, 
с камъните. Потта прилепва 
ризите за плещите. Но побе
дата накрая е тяхна. Още 40 
метра над плана. Но време
то се съпротиви: Стоп! За 
тоя път е достатъчно ...

А утре?
Утре, когато трябва тържес 

твено да се посрещне Денят 
на републиката да се посетят 
още три села, да се проведат 
ощ три акции, да се състоят 
сказки, беседи, да се устрой-

шен.
Костадинка Динчева 
ул „725” № 25 Скопие 

лич. пас. № 74522всички оогър-

улиса в 
че не

Фабрика „Димитровград“ 

се стреми да приеме 

реален производствен план 

за идната година

очите на 
който с

„змила-

Почти цял ноември във фа 
бриката за гумени изделия 
„Димитровград” измина в 
живо обсъждане на Проекто
плана за производството в 
1963 година. Изхождайки от 
това че производствения пл 
ан в настоящата година тря 
бва да бъде реално отражени 
е еъглусуване с възможности 
те за увеличението на произ 
вото, че неговото усвояване 
ведно трябва да бъде и сто 
процентно изпълняване (па 
и надминаване) тръгна се 
по пътя на всестрано обс
ъждане и ангажиране на 
всички членове на колекти

Вътрешен
изглед
па
фабриката

увеличена работна сила от 
25 на сто, с получени проив 
водственп навици се пости
гат не само количествени, 
но и качествени показатели.

След това Проектопланът 
отново бе даде I в с топански 
те и производствени едини
ци за разглеждане. Съвега 
иа комисията, Младеката о 
рганизация и синдикатите о 
тделпо ще проследяват.

Разглеждаш то и обсъжда 
нето в стопанските единици 
продължи до 26. т. м.. кога
то Управителния отбор засе 
даваше повторно н когато 
дефинитивно усвои Проек- 
то плана, с който ше изтъпи 
пред работническия съвет.

и а

ва.
ПРОЕКТОПЛАНЪТ М14НА 

ПРЕЗ ВСИЧКИ РЪЦЕТакава обстойна 
оживена 

ност е резултат на един от 
рицателен опит. именно, в 
досегашните години) произ
водствените планове на от
делни стопански 
ции са били нереални 
върхпостпи. Разбира се, тези 
планове не са готвени 
на базата па действително
то положение в стопанска
та организация, не са били 
в унисон с располагасмитс 
сили. Оттук се е предвижда 
ло такова 
сво, което почти никога не 
е изпълнявано.

подгото- 
дей-вка и

Проефесионалната служ
ба заедно с Комисията за 
изготвяне на пронзводстве- 
ии планове (като орган на 
работническото самоуправле 
ние) даде контурите на про 
изводството в настоящия пе 
риод. За тази цел бе анга
жирано и комерциалиото от 
деление. Те съставиха общ 
Проектоплан, който веднага 
бе прдставен за обсъждане 
в съветите на стопанските 
единици, ръководствата на 

цеховете, ръководителите иа
участъците, ръководствата 

иа младежките активи, ръ
ководствата ма синдикални 
то подружнпци и 
риата иа основната 
зация.

След обстойно

организа- 
и по

Слод приемането на произ 
течение

па водствения план в 
на декември, колективът ще 
прием акциопнн 
имащи за задача да обезпе
чат и съдържат подготовки 
те за цялостно изпълнение

програми.

ВЕСТИ ОТ ЯСЕНОВ ДЕЛ брутопроизнод-
жа плана,

В течение па 1963 година 
- за разширяване на произ в о 

дството и усвояването на 
гумено-техя песките 
се предвижда в отдела на 
гумарата да бъдат инвести
рани нови 75 милиона дина 
ра. Има се предвид до края 
на годината гумарата да бъ 
до преселена в нови поме-

★ Разисквания йо ПроекшоконсшиШуцияша 

★ Изграждане на йъшища * Грижи за училището

Ето защо фабриката за 
гумени изделия „Димитров
град” тръгна по пътя на жи 
во обсъждане, раздвижи вс 
ички сили за донасяне на 
такъв план, който няма да 
сложи под съмнение изпъл-

стокисекрета-
органи-

и всестра
нно разглеждане на Прое
ктоплана в стопанските

ниците и потребите на учили 
щето, В досегашната работа 
са изкопани над 6 метра, 
при изразходван труд 20 на 
дници.

През месец октомври и ное 
мври селяните от Ясенов дел 
са поправили и построили но 
ви пътица, които свързват ма 
халите на селото. Сега деве
тте махали имат добри и дос 
тъпни пътища, което облекча 
ва превозването на продукти 
и др. потреби. Изчислява се, 
че до 8 ноември доброволни
ят труд е възлязъл на около 
120.000 динара, като се 
тат 400 надници по 300 дииа-

И ясеновделци не остават 
назад в разискванията по 
Проектоконституцията 
Федеративна соцеалистичес- 
ка републипа Югославия. Сп 
оред програмата на първич
ната организация на СКС и 
подружницата иа ССРН от 
селото, разискванията по Пр 
оектоконституцията се прове 
ждат два пъти седмично (в 
сряда и петък) в присъствие
то на повечето селяни и младо 
жи от селото. Подобно на то 
ва разработване на Проекто
конституцията досега са раз
работени и материалите от 
IV пленум на ЦК СКЮ.

пението му.
Ако сравним брутопроиз- 

течеиие на 1962
еди

шщи и предприятието и пр 
емането му, той бе даден на 
събрания на стопанските ор 
ганизации. А след получени 
те предложения, сюгжестии 
изменпия и допълнения бе 
прдставен на Управителния 
отбор. Управителния отбор 
е взел забележките на паве 
дните тела и органи и въз о 
снова на това се 
предложи ка професеонал- 
иата служба и 
за изготвяне иа производст
вени планове и фнннасии, 
известни становища да бъ
дат по-конкретно разработе 
ни и допълнени.

на
водството в 
год. и онова, което се плани 

1 ра за настоящата, 
забележаваме няколкократ
но увеличение. От 700 мили 
она (колкото изнася през 
изминаващата година) пла
нира се брутопроизводство- 
то на 1 милиард и 405 мили 
она. Това число не е нере- 
алносг. Ако вземем предвид 
че капацитетите на фабри
ката ще се разширят, че чи 
слото па работниците ще се 

с още 67, тогава| 
няма защо да се съмняваме 
в неговото реализиране, О

щения, чието построяване е 
в привършване. Също така 
се правят 
товки за 
цитетите 
ни нишки.

Всичко топа 
оптимизъм, че

веднага

сериозни голю- 
разгиирявяне капа 
на отдела за гуме

Младежката организация 
пък, след неотдавнашните из 
бори сега е заета с подготвя 
нето на тържествен спекта
къл по случай Деня на репуб 
ликата. Освен културно-худо 
жествена програма готвят и 
лотария, а след тържествена 
та част е предвидено увесе

ла га вяра иемя- пзказ» и идногодиш- 
ния производствен план фа 
бриката за гумениКомисиятара.

изделия 
„Димитровград” ще пзпъл-*
ни стопроцептно.увеличиление.Едновременно селяните ст 

роят училищен бунар, с 
то да се обезпечи вода за уче

Ст. Н.кое М. Тодооиов«



БРАТСТВО
4

МАЛКО
СТАТИСТИКА

/л Маналата година в нашата 
е имало 61.538 телевистрана

зора — два пъти повече отко 
лкото през 1960 година. Бро
ят на радиоапаратите мина
лата година беше — 1.672.000.

вюш:
I,

★
Великобритания и днес си 

остава най-голяма колониал- 
— под нейно влади-

— Панайотов! — почти обе 
зумено извика.

Той не подигна глава. Тре 
сеще се в задавен плач. Чув 
ствуваше как меките й-пръс 
ти пробягват през косата му. 
И като че ли се връщаше не 
що далечно, скъпо, изгубено..

В коридора се разнесе гл 
ъч. Той подигна глава: на вр 
атата бе застанала група де 
войкн от фабриката, в 
ято работи Силяна. 
държаха цветя...

Влезнаха шумно и я обси
паха с въпроси. Силяна сму
тено отговаряше и не си спо 
мняше, че познава толкова 
девойки. Гърлото й се стягаше 
и с мъка спираше напира
щите сълзи... Дори не си спо 
мняше и за спомените, за ко 
ито й говореха. Тя имаше са 
мо два спомена: ликът на ма 
йка й и любовта на Панайо-

Всяка вчер с някаква лю
бов гледаше снимката на ма 
йка си. Взираше се в тъмните 
й очи, от които струеше неж 
на майчина любов. И полуот
ворените уста сякаш искаха 
да кажат. „Пази се дъще, жи 
вотът е огромен водовъртеж. 
Никога недей да се допуснеш 
да те повали,, защото вед
нъж повалена 
можеш да станеш”...

Тази сутрин денят осъмна 
необикновено. Слънцето игра 
еше по прозорците и с немир 
ните си лъчи се вплиташе в ко 
сата й. Силяна погледна сним 
ката. Но тя не искаше да ми 
сли за нея. Мислеше за своя 
та любов, къде водовъртеж
ът ще я однесе днес. Може би 
пак под сенките на парка. 
Не, тази вечер няма да отива. 
Ще се съпротиви на водовър 
тежа, Нима човек не е в сила 
да се изскубне от него?

— Бълнува! — каза сестра 
та на лекаря.

— Дай й още кръв! — ше
пна той.

Беше трети или четвърти 
ден откак лежеше в болница 
та. Кризата беше минала и 
сега свободно можеше да мис 
ли за всичко: за Панайотов, 
който я напусна. И за майка 
си. И за себе. Но мислите ка 
то хвърчащи птици прелита 
ха от едно място на друго. 
Не можеше никак да ги задър 
жи. Пристигаха сочни като 
пролетното утро. Пристигаха 
отвсякъде: от къщичката на 
село, от училищния двор, от 
семките на парка... Любов.... 
Първа любов... Понякога пд 
ва от полето, от червенината 
на цветята, когато щурците 
възпяват ръжта... Може бн 
шофьорът беше влюбен...

Днес болните имаха посещ 
ение. Тя не очакваше никого.

на сила 
чество се намира 61 на сто от 
населението и 39,2 на сто от 
териториите, които оше не са 
получили независимост. Сл
ед Великобритания са: Пор- 
тугялия, Южноафриканска
та република, Австралия, Ис 
пания и други страни.

Свободап Сотиров: Из цикъла „пеперуди”
никога ме

ко- 
Някои НА ПЪСТЪРВАТА В БОСИ 

ЛЕГРАДСКИТЕ РЕКИ
цто до голяма степен влияят 
върху развитието и същест
вуването й. В село Божица 
реката се използва за напоя
ване и от това рибата прегь 
рпява сериозни загуби. От 
друга страна, една част от 
притоците на Божичка река 
са впрегнати в бетонен ръ- 
каи и проведени за Власинс- 
кото езеро.

височина отпритоците на 
над 1,200 метра, а нарочно в 
Билокощица (минаваща пр- 

Горна Ръжана), Топ-

предиВ близко минало,
60—100 години, притоците на 

изобилствуБа-Драговищица 
ха с планинска пъстърва. 
Във всички притоци гравити 
ращи към Драговищица от 
вододелната линия Бела во
да—Бесна кобила—Малък Ст 
решер—Претвор—Букова гл
ава—Милевска планина е и- 
мало доста риба. Поради ня
когашното богатство на риба 
и много от селищата край 
тези притоци са получили 
„рибарски” имена — Рибар-

ез село
лодолска и Колунишка ре
ка, които се смятат за най- 
богати с риба. Също така, до 
ста богати с пъстърва са и 
Божичка и Пуста река. В по 
-малки количества пъстърва 
се намира в Мусулска, Дукат 
ска и Любатска река. Стоян Евтимов

в притоцп-Пъстървата 
те на Драговищица днес се 
унищожава по различни на
чини. Употребяват се разл =ч 

непозволени уреди, елек
трически ток, различни отро 
ви, мрежи, сакове, и др. Дру 
жеството на спортните риба 

в Босилеград вече прел-щ 
лема мерки за спречаването 
на тази безкомпромисна „кр 
ажба” на риби, обаче няма и 
згледи в скоро време да се 
прекъсне с традиционния 
чин на риболов.

Пъстървата е 
от друга страна, 
и от честите наводнения, ко

АНЕКДОТ
> ци, и др.

Днес рибата все повече из 
чезва. Особено в Тлъминска 
та и Буцалевската реки. Ко
ритата на посочените реки и 
потоци са задръстени с нано 
сни материали, и през летни 
те горещини водата се губи 
из пясъка и чакъла. Тези пр 
итоци са напълно изтребени 
от всички видове риба.

В северозападните притоци 
на Драговищица днес същес
твуват само още няколко ви 
да пъстърви и то предимно в

Обяснениени

Трима англичани — хиру
рг, архитект и дипломат ра
зискват на тема: чия профе
сия е най-важна. Моята е 
най-важна, казал хирургът. 
Когато бог създал Ева, то» 
взел едно ребро от Адам — 
това е хирургия.

— Добре, казал архитектът 
Но къде се е случило това? 
В райската градина. А да не 
бяха архитектите, кой би мо 
гъл да направи една такава 
градина в този хаос.

На всичко това дипломат
ът се усмихнал: „А кой съз
дава хаоса?”

ГЛ!

на- с

угрозена и 
Тя страда

„МЛЕЧНИ“ РЕКИ
Реките на остров Исландия безброй прагове и водопади.

чиято височина често нътл 
надминава височината на Ни 
агара. Реките на този остров 
които се образуват от ледни
ците, получават бял цвят, но | 
ради глината и другите лед 
пикови материали, които нос 
ят. Наричат ги „ледниково 
мляко” или „млечни реки”.

Интересни новинитов... Единият заличи смър
тта, а вторият ето, стои край 
нея.

Силяна нямаше воля. след 
любовта, и след изчезването 
на Панайотов, като че ли се 
заключи в себе си. Нощем 
само, заедно с южняка ходе
ше из парка и търсеше, търсе 
ше нещо свое, далечно, изгу
бено.

Погледна часовника и като 
видя, че още 7 минути оста
ват до почването на нейната 
смяна, преметна чергите, не 
оправи кревата, а излетя на 
улицата. Подтичваше, за да 
догони минутите.

„Може би мама има право. 
Гониме са с времето и живо 
та. Гоним се и края ...”

Изпискаха изведнъж спи
рачки. Моторът болезнено из 
ръмжа. Тя се обърна, откъс 
на се от гърдите й врисък, 
но беше късно. Камионът я 
блъсна и тя полетя, На асфа 
лта потече струйка кръв. За 
игра пурпурно утрото в очи
те й и се смеси с надвисва- 
щите, обезумени лица...

— Майчице...

който изобилствува с ледни
ци, са многоводни. Поради то 
Еа летно време се 
ват от коритата си и причин
яват огромни щети на стопан 
ството, развалят пътища, от
насят мостове. Жителите на 
острова с право казват: „По- 
лесно човек ще премине в ле 
дника Вайтн-йокул, отколко- 
то летно време бързите исла 
ндскн реки"

мислеше, че може ои от пре 
дприятието ще дойдат, ала 
веднага се усъмни: та нали 
бях заключена в себе си? за 
що именно се заключих? За 
Панайотов? пе, никой не ми 
подаде ръка Всички ми се на

В долината на река Сава и 
Кърка през времето на ’«ли
рите е имало около 1000 сели 
ща. Над 500 от тях са били о 
пасани с канали и укрепени 
стени. Едно от най-гъсто на
селените места по това вре
ме се намирало 
връх.

Това слище е било дълго о 
коло 4 километра и в него са 
живеели 5.000 жители.

изли-
Девойките изчезнаха така 

шумно, както що бяха дошли 
Панайотов стоеше край про
зореца загледан в пролетния 
ден. Мълчеше дълго. Тя се 
плашеше да каже нещо. Най 
-сетне се обърна, пристъпи и 
каза:

— Ще те чакам Силяна...
Борис Тодоров,

демнваха, ч еме напусна...
На вратата се почука тихо. 
— Влез! развълнувано на Виниказа тя.
На вратата застана непоз

нат човек. Усмихна се винов 
но и запита:

— Тук ли лежи Силяна?
— Аз съм — отвърна тя.
Той пристъпи леко, подаде 

стеснително ръката си и ка-

ПЪРВЩ ДОМАШЕН 
СОРТ ЛОЗА

Почти всички исландски 
реки имат бързо течение и

Г ★Отгледан е първият дома 
шен сорт лоза за производст 
вото на шампанско вино във 
Бинарско-овощарскня инсти
тут в Сремски Карловци. За 
получаването на този сорт ло 
за 15 години са работили ра 
зни специалисти. Лозата е по 
лучена от укръстването на 
две наши известни сорти — 
„смедеревката” и „трамине- 
ца”.

Японският учен Киошн- е 
установил, че зеленчукът мо 
же да се очисти от радиоак
тивни субстанции с вода.и ра 
зтворен оцет. Опитите със 
спанака показаха, че при из 
миването му в чиста вода о 
коло 5 минути може да се от 
страни 80% от радиактивния 
цезий 137. Зеленчукът, очис
тен с разреден оцет остраня- 
на 60 до 70 процента строн
ций 90.

Съобщение на редакциятаза:
— Аз съм шофьора, който 

еи блъсна с колата.
Тя прие подадената ръка 

и видя, че тя е жилеста като 
ръката на Панайотов.

— Нищо, аз сама бях кри
ва... бях се замислила....

— Не Силяна, аз съм крив 
...аз изпуснах кормилото... аз.

Той отпусна глава на чар
шафа и тихо зарида.

Съобщава се на читателите и ревизорите на вестни
ка, че в новогодишния брой на „Братство” ще бъде поме
стен богато илюстриран календар за 1963 година. Поръчки 
за тоя брой се приемат най-късно до 15 декември. Цената 
на вестника ще бъде 10 динара.

изпъшка
Утя.

Затогшени от свещената во 
днца, събеседниците развър
заха историята как се роди
ла идеята за рая... Тръгнали 
ловджиите тази есен на, лов 
Обсъждали световните въпр
оси и бързали към прочутите 
със зайци землища. Но уви! 
Когато зайците се готвили 
да посрещнат ловджиите с 
с пълни бъклици червено 
вино, печено с топовни гър
межи и възторг, стигнало съ 
общение, че ловът се забран 
ява до следващо окръжно. 
Ловджиите се завърнали 
виснали надолу пушки, скру 
шени и покъртени. Но поне
же било време на лов, 
йто били навикнали 
ни, не могли да останат 
скръстени ръце. И тъй в скр 
ъбта на ловджиите възник
на идеята за босилеградския 
раи, кото донесе 
всички босилеградчани.

Злите езици пък разправят 
че с откриването на рая лов 
джиите тръгнали в лов нг 
„Кин-стан”. Оттогава „Кин- 
стан" почнал да кърнее. Каз 
ват, че грипът го вече хва
нал и остра кашлица го мъ— 
чи. Не му помагат ни церове, 
и чайове, ни благословената 
босилеградска. Може бп 
някоя разкошна 
Му даде кръв и сили за 
вот.

Студеният северник подго
ни всичко живот от улиците. 
Само тук-таме се мерне по ня 
кой човек или започнат да се 
вият в кръг жълти листа и 
парчета от стари вестници... 
На улицата при чешмата кр
ай Гуйчак се срещнаха три
ма мъже.

__Ела да видиш нещо но
во — предложи един от ком 
панията.

Третият се повайка малко 
па като видя, че двамата поз 

проявиха толкова люб-

БЕЛЖЖКА

штшт
Миле ПРИСОЙСКИ

джийско кафене, а после ще 
видим...

— Моля, какво е по воля
та ви? — наклони се любез
ният бял ангел.

— Три от хубавата... Да ви 
дн и приятелят що за живот 
е тук — изпъчи гърди един 
от събеседниците.

И наистина новакът бе см- 
ян от благоденствието в рая. 
Знаете светът е толкова коме 
рциализнран, че почти всич 
ко мери с парата, със цени
те де. Но през низките врата 
тук не могли да влезат висо 
ките цени. Една хубава, бла
гословена босилеградска ра
кия струва само 15 — и с ду 
ми петнадесет динара?! Съ- 
щннекарайска цена. А кафе- 
—равно 30 динара, па коняк 
50 динара... Игра на кар
ти без пари. Да ,да точно без 
пари. Само за по една или др 
уга тура.

твие. Намъчените от земния 
живот хора седят на групи 
край масите, някои обкръжи 

печката, която бумти по- 
силно от моторите на транс
портното. Топлина и щастие.

Компанията се разположи 
край една маса. Новакът се 
по отпусна и попита:

— Това ли е раят?
— Хе, това е приятелю — 

разшири артистично ръце е- 
дин от събеседниците му. — 
Да знаеш колко мъки поло
жихме. докато го открием, до 

този наш

нати
ов кгьм него, тръгна по тях- с ули
ната воля.

— Ама къде бе, хора?
— Ще те водим в рая на 

Босилеград... Всичко е толко 
ва евтино, по-евтино от бада 

приятно, па хубаво...

на ко
от годи- 

със
ва, па
започна единият унесено.

Като влезнеш в нашия, бо 
силеградския рай, па да 
злезеш — допълни вторият.

Райската врата се отвори 
пред тях. И каква врата —те 

събрана, не да не могат 
влизат. Новакът

щастие пане п

като покажем на 
малък градец, че всичко има 
ме. разполагаме 
за райски живот, ама трудно.

— А как се казва. Как е 
фирмата му? Не ми взимайте 
за зло дето питам... Хм, нав
сякъде фирми, та и за Него, 
за рая това важи нали?
_ Нашият рай още няма фи

Засега го наричаме лов

сна,
грешните да 
като влезе, остана смаян. . ж 
рай, а никъде няма ни свети 
Петър ни наследилият го при 
ротацията. „Умни са тези бос 
илеградчани” — помисли сн 
той. „Не само ,че са ротира- 
ли свети Петър, но го и пен
сионирали”.

Вътре-разкош

с изобилие

само 
певица ще 

жи- •*}рма.и благоденс



БРАТСТВО

АИМНТРОВГРДАСКИ АШ Ваш художник на 
сввШовяа изложба 

* Ню-Йорк
!
I
N1584 година - За ПРъв ггьт Цариброд се споменава 

, от Бенедето Ремберти.
1703. — Построен е манастирът св. Архангел при село 

Изатовци. Останал непроучен. До 1961 година окончател 
но разрушен.

Димитровградският__ худож
ч ник Свободан Сотиров (сега 
к професор на Висшето педаго

гическо училище в Белград) 
I ще участвува на световната 
* изложба на акварели в Ню— 
' Йорк.

1870 — Тази година е построено манастирчето 
Димитър край Димитровград.

1878 -— Цветко Голешки бива избран на пръв пред
ставител във Великото народно събрание. След това' е 
бил редовно избиран за окръжен съветник в Трън.

1885 — Известно време като войник

св.
* Сотиров вече десетина 
ь Дини работи на полето 

вопистта като постигна 
. ден успех. Участвувал е 
| всички изложби, които е орга 

** низирало Сдружението на ху 
дожниците на Сърбия, а са- 

N мостоятелни изложби — в Ди 
| митровград, Пирот, Ниш, Бел 
Ч град, Крагуевац, Нови Сад и 
^ други градове в страната.
Ч В края на миналата година 
| с изложбата на акварели той 
Ч зае едно от първите места и 
( се нареди между най-добри- 
Ч те художници от този жанр.

] Свободан Сотиров е един 
Ч от тримата югославски худо 
| жници, които ще излагат в 
ч Ню-Йорк.

го-
* на жи 

ви
на_ „ и участник в

сръбско-българската воина в Цариброд и Желюша е 
пребивавал Бранислав Нушич.

1894 — Построена е черквата в Димитровград. 
1909 — По инициатива на полковник Пачев бе 

•дена боровата гора над Димитровград.
1909 — Димитровград получи ТЕЛЕФОН. Тази

заса-

годи-
на София е получила телефонна връзка с Будапеща и 
по искане на гражданството и на тогавашния кмет на Ца
риброд Върдловски, той получи телефонна връзка.

1919 — На 1 юни излезна първия брой на 
„Клопотар” — вестник за хумор и сатира под редакция
та на Милчо Каралеев. В редакцията са били: Илиев, 
Александър Димитров, Стефан Барон и . Аспарух Елен- 
ков.

вестник

1920 — На 6 ноември Димитровград и околията бяха 
присъединени към Кралство СХС по Версайския мир от 
28 юни 1919 година.

1922 — Формиран е първият футболен отбор в Димит 
ровград. -

* Свсоодап Сотиров: Из цикт« ла „пеперуди” (акварел)
ч В БосилвградскоШо кино
\
ч ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ ЩЕ ГЛЕДАМЕч

1928 — През пролетта започна строежът на пътя през 
Видлич. Главен инженер на строежа беше Динич от 
Белград. Главен предприемач за изграждане на пътя бе
ше Манчо Гогов от село Брайковци.

1941 — На 8 април започнаха сраженията на югос
лавско-българската граница. Същият ден немските фа
шисти окупираха Димитровградско. Освен при Димитров 
град където даде съпротива полкът на княз Лазар и изве
стно съпротивление при село Славиня, на останалите сек
тори съпротивата беше слаба.

1942 — На 30 ноември дойде до една организирана 
стачка в гимназията — всички ученици отказаха да дой
дат на учлище. Това стана след едно погребение на убити 
войници в Сърбия. За разпит на учениците бе назначена 
комисия в състав: Найден Гетов, Димитър Димитров и 
Иван Стоилов. Комисията. даде предложение и съветът 
наказа учениците по правилника. На учениците от седми 
и осми класове бе намалено поведението с една единица, 
а учениците Иван Тодоров Захариев от VIII клас и Жив
ко М. Виденов от V клас, които считаха за инициатори 
на стачката — поведението на първия бе намалено на 1, 
а на втория на добро 4.

1944 — На 28 септември Първата царибродска бри
гада замина от Цариброд на фронта. Бригадата участву
ва в сраженията срещу германците до окончателната по
беда над хитлеризма.

1945 -— Младежката организация в Цариброд органи
зира първата доброволна трудова бригада за обезпеча
ване на дърва за огрев на населението в града. Градът 
не беше снабден с дърва поради военните действия през

През следващия месец ки- 
I нозрителите в Босилеград ше 
* .имат възможност да гледат 
^ много хубави филми. Някои 
| от тях се ползват с общосве 
> товна известност по своето 
$ дълбоко 
Ч ние и високо 
\ качестцр.

На 1 и 2 декември ще се пр 
ч ожектира американският фи 
I) лм „ДЕЙВИ КРОКЕТ”.
| Н а8 и 9 декември зрители 
1 те ще гледат филма „ВЕЧНА 
I ЖАЖДА”, в който се разказ 
Ч ва за неразбирането на един 
' поет от книгоиздателствата и 

средата, в която живее. Не- 
' говите стихотворения за гла- 
| дай лишенията били отхвър 
ч ляни, докато бил жив. Натис 
| нат от безработица и неразби 
Ч ране, той извръшва самоубий 
| ство. След смъртта му той ст 
ч ава славен поет.

Следващият филм „ВОЛА-„ та артистка Мартен Карол.
РЬ , който ще се прожекти- Съдържанието на „Натали” е 
ра на 15 и 16 декември е е- 
дин от най-добрите италианс 
ки филми. В него настъпва 
като артист най-популярният 
италиански певец Доменико 
Модуньо, а другите главни 
роли изпълняват Джована 
Рали и Виторио де Сика. „Во 
ларе” е един от онези италиа 
нски филми, в които е отра
зен живота в работническите 
квартали в Рим.

На 22 и 23 се прожектира 
италианският филм „ПРЕДИ 
ЗВИКАТЕЛСТВО", който се

твърде интересно, с много на 
прегнати сцени.

хуманно съдържа- 
художествено

намира между шедьовърите 
на италианското кииоизкуст-
во.

Към края на месеца — на 
29 и 30 — ще се прожектира 
филмът „НАТАЛИ", френско 
италианска копродукция. Ро 
лята на Натали, шармантна 
манекенка изпълнява извести

N

N
есента.

1948 — В началото на годината в Димитровград започ КРАСАВИЦА
ч

на строежът на Дома на културата.
1950 — На 20 февруари Цариброд бе преименуван в 

Димитровград.
1954 — На 10 октомври бе тържествено предадена но

вата гимназиална сграда в Димитровград на учителския 
колектив. Сградата бе построена на мястото на старото 

салон, намиращи се край черквата. С това Ди

Срещнах я на една тясна пътека, 
сред романтична, цъфпала природа. 
Погледах я смутен и рекох:
— Грее като звезда от небосвода!

ч
*
чучилите и

митровград получи най-модерна сграда в тази част на *
ч Очите й от всички по-различни, 

с опойпа сила паоколо разглеждат.
Ц.

страната.
1955 — На 1 септември започнаха да работят новите 

комуни според новото териториално поделение.
1956 — на 2 голи стана първото отваряне на грани

цата при село Долни Криводол. Същата година през ме
сец август стана първото отвряне на границата и при село 
Градини.

1960 — Село Лукавйца получи електрическо освет
ление на 16 май.

(Из необявената „Хронология па Димитровградско” 
от Богдан Николов)

5 като пурпурни кръгове, концентрични. 
А после■>

ч
срамежливо се привеждат.

Аз стоях дълго така зашеметен 
и чувствах как нейпипт поглед ме опива. 
С думи накрая отправих й привет:
— Здравей, красавице срамежлива!

ч
Iч
* СТОЙНЕ ЯНКОВ, студент
Ч

Кадър из филма „Натали”

И* мииамто 
на Димитровградско Народни училищазаписи

останали в черковните 
книги и оскъдна лите 

ратура, с която разполагам 
можем да съдим за първите 
народни училища преди ос
вобождението от турците в 
които са работили наши учи 
тели и учили се деца от Ди 
митровградско. Предвид на 
това, че по това време съще
ствуваше голяма връзка на 
просветните дейци и народни 
те училища в Димитровград
ско, Трънско и Пиротско, в 
статията ще става дума и за 
тия училища.

Въпреки тежкия живот на 
нашия народ под турците те 
обърщали голямо 
за училището и „за даскала”. 
Затова още през половината 
на 19 век в Димитровградско 
е имало доста учители, които 
са работили и в училищата в 
Пиротско. Първите училища, 
които е отварял народа са ра 
ботили при твърде трудни ус 
ловия. Те са събуждали ду 
ха на народа за просвета и 
култура . В тоя период в на 
шите краища е било трудно 
Да се намери напълно грамо 
тен човек. Даже и учителите 
не са знаели напълно да че 
тат.

работило и училището в ма 
настира при Изатовци и в 
Каменица, където е работил 
даскал Ранна.

Преди освобождението от 
турците са работили и учи
лища в Погановския манас
тир, Смиловци и Димитров
град. В Димитровград учили 
щето е открито през 1868 по 
инициатива на Драган Цан
ков .помощник на нишкия ва 
атлия. За пръв учител бил 
назначен Живко Ропотски. 
Училището е работило извее 
тно време в хана на Цветко 
Иванов в „Строшена чешма” 
а след това пренесено в ма 
настирчето, където е работил 
като учител Гого Стаменов.

поред известни

от Суково има една бележка 
от учителя Тодор:

„Знати се када седе тодора 
киа в царибродъ та учи де 
ца у_ суково семе 1852 месец 
йли, 18. денъ.”

На същото място учителят 
Тодор пише молба до хората 
да го споминят при „света 
ютрия”. Тодор е бил в Суко
во учител дълги години и иа 
правил специална сграда за 
училище. По това време в 
Димитровградско ие е имало 
училища или пък за тях ни
що не е записано. До това 
заключени'.1 може да се дой
де и въз основа на това, че

Чиниглавци е бил учител 
Младей от Годеч.

тровдеи до Герргьовден. Най 
голям успех са имали ония 
ученици, които са научили 
да се подписват. Учениците 
са писали с калем и с перо 
от гъска с мастило което се 
наричали „мурекеп ’. Запла
тата иа учителите е била от 
200 до 300 гроша, а някои са 
получавали и до 500 гроша 
годишно. Класните стаи са 
затоплявани с жар, който е 
поставлпн в мангал.

За развитие на учебното де 
ло в Димитровградско е под 
помогнало и училището 
Крупац, което е открито през 
1й30 година. Там е работил 
известно време и у штел Кър 
ста Чирич от Петърлаш, ко 
йто след това е бил свеще
ник във Велико село. В това 
училище са идвали деца от 
Болевдол, Мъзгош, Моинци, 
Комшица,
През 1870 година е работило 
училището в Росомач. Там се 
учила децата от Горния Ви
сок. Работата на това учили 
ще са подпомагали и самите 
турци. Така например при из 
граждането на училищната 
сграда билюкбащията е купил 
прозорци, а спахията Абдуру 
зак от Славиня е купшт и дел 
като подарък една печка. 
Във по-ксно откритите ви- 
сочки училища са работили 
учителите Анта Джелич от 
Славиня и поп Риста, който 
е записал в един требник: 
„Да се знае када самъ се же 
нил беше семе 1842 и када 
симъ узел тал книгу за 50 
гроша 1845”. По това време е

свещениците от екзархията. 
Затова всички училища пре 
ди освобождението ни са и- 
мали
направление.

Първите народни училища 
в които се учили деца от Ди 
митровградско на територия 
та ма сегашната

черквено-религиозно

Пиротска 
комуна, а по- късно открити 
те училища в Димитровград 
ско ме са имали план и про 
грама, мито пак вътрешната 
уредба па класните сгаи

Няма съмение, че най-сил
но влияние за развитие на у 
чебното дело в Димитровград 
ско е имал Ниш, в който е 
била
краища пг това Бреме са би 
ли в добра връзка с черков
но-просветните дейци в Ниш. 
Друг център, който е оста
вил огромно влияние за раз 
ширяване на просветата 
бил Пирот. Там са били съз
дадени добри училища, в кои 
то са работили добри учите
ли. Освен Пирот по-известни 
училища са работили в Гни 
лан, Блато, Суково .Чинигло 
вци, Крупац и Росомач. %ия 
училища ще споменем защо 
то в тях не само че са учи
ли деца от Димитровградско 
но там са работили и първи 
наши учители, а някои

били и инициатори за 
в Пи-

Нашитеекзархията.
не е

приличала на нищо със се
гашни™ ни училища. Вместо 
чинове са били поставенивнимание големи камъни с дъски, иа 

които са седели децата. При 
започване на занятията и 
преди обед (децата сс храни

е в

Народните училища в Пи
ротско и Димитровградско 
преди освобождението ни от; 
турците изиграли видна рол 
я за развитие на просветното 
ни дело, което получава 
тен напредък

Г.ребсьница.и

зна
от в годините с- 

лед освобождението. Извест
нитетях са 

отваряне на училища 
ротско.

традиции и учителски 
кадър създаден в народните 
училища подпомагат Димит-Училищата са работили в 

частни къщи. Те не са имали 
план и програма. За отваря
но на училищата и техната 
нздръжка се е грижел сами 
ят народ. Турците не са по
магали училищата, обаче не 

и пречили иа тяхната ра 
*®га, ако разбира се учил и- 
щето не е организирало на
вяло-национална агитация. 
4'«сато черквата винаги е из 
алзвала училищата в своя 
°лза, както гърцките така и

Известно е, че най-близки
ят просветен център до Цари 
брод е бил Суково със свое
то училище. Със сигурност 
се знае, че в това училище 
дълго време е работил и бил 
основател на съйюто Тодор 

Антаиаскович от Цари
брод. Той е открил училище 
то в Суково през 1852 година. 
В книгата „Малък служащ” 

принадлежи на покой
ния поп Станко Стоянович

ровград да получи Учителс 
ка семинария дво години
след освобождението през 
1879 година, през 1880 държа 
вен пансион, през 1890 годи-Старото училище със салона в Димитровград

ли в училището) е четена мо 
лгпва и тогава сваляли шап 
ките си. През време на час 
децата са седели с шапки. У 
чилището е работило ст Ми

на и трети прогимназиален 
клас и през 1911 година пър
ви гимназиален клас.

поп голям брой ученици са отива 
ли на училище 
Крупац, Росомач. В тези у- 
чилища се школували и деца 
от Комщица и Калотина, а в

в Суково,

Б. Николовкоято
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Колко сме, колко живеем 

и колко произвеждаме?
картофи е СССР—84 милио
на тона, след него Полша 
38 милиона тона, Западна Ге 
рмания — 24,5 милиона тона, 
а от съседните страни Ита
лия — 3,8, Румъния — 3, Ун
гария — 2,7 и ние в Югосла
вия — 3,3 милиона тона.

Интересно е, че в Америка 
родината на картофите се пр 
оизвежда твърде малко,
11,7 милиона тона. 1 
малко се произвежда този ар 
тикул в Африка — 1 милион 
тона, в Азия и Австралия. 
Причината е там, че този ар 
тикул не представлява значи 
телност в прехраната на насе 
лението от тези континенти.

Счита се, че в първата го
дина на нашата ера обитате
лите на земното кълбо не са 
надминавали 90 милиона ду
ши. Някои учени мислят до
ри, че това число е било под 
70 милиона души.

Днес, след близо две хиля
ди години, човечеството се е 
увеличило до към 3 милиар-

ти, шгго сушата или студени
те зими. Само в края на ми
налия век (около 70 години 
назад- човечеството е било 
към 1,5 милиарда или двойно 
по-малко, отколкото сега^Е- 
то как е вървяло увеличение 
то от 1920 година: 1920 год. — 
1.810.000.000 души; 1930 годи
на — 2.013.000.000 души; 1940 
г. — 2.246.000.000 души; 1950 
г. — 2.518.000.000 души; 1960 
г. — към три милиарда ду
ши. Към 1970 година ще има 
ме към 4 милиарда жители 
на Земята.

В това време другите съсед
ни страни са произвели царе 
вица както следва: Унгария
— 3,50 милиона тона, Италия
— 3,82 милиона тона, Бълга
рия — 1,50 милиона тона.

реших да му пиша едно писмо, но
Зная го^Гот^^=В°уХи- 

беше добър му" ост” и по-Тъош затова
вКъГвси гки”махали и в града
рович*УПо-къок^през1 ГУМ

• име Георги. Но така^ше само
милост, а нарочно момиче- 
излезна Гоцо. Така го знае

мам приятел и
никак

НАЙ-МНОГО КАРТОФИ

Колко се произвежда този 
артикул в света и къде най- 
много? Отговорът е упростен 
от статистиката. Европа е 
най-големият производител 
на картофи и произвежда по 
чти 90°/о от световното произ 
водство, което е към 284 мили 
она тона през 1960 година. 
Най-голям производител на

само 
Още пода. получи

Те. Родителите го викаха 
жду другарите му. Някои от 

го викаха Голе от което
Х3 ВСЖе^ааДне^ГбеЦше“Глного име. В учили- 

Георги Петров (по баща), Тодоров (по дядо).
име моя приятел отслу-

В това двехилядогодишно 
съществуване увеличаването 
не са могли да спрат нито во 
Вните, нито заразните болес-

тата

ще го викаха
Минаваха години. С това

военната си повиност. Беше добър войник. Когато 
се кажеше Георги Тодоров тогава всички мислеха на бай 
Пе^^ най-стария гаг Георт. След войниклъка Гош- 
ко се ожени. Жена му Цвета беше хубава и красива же 
на. по тя не се прослави с тези качества, макар че не
бяха за подценения със своето дър^^Гго^ведаГга ста 
Спомням си когато Цвета само погледне, Гоца веднага ста

НАСЕЛЕНИЕТО ПО КОНТИНЕНТИ И СТРАНИ

Азия има най-много населе 
ние — 1.679.000.000 жители,
Европа (без СССР) 427.000.000, 
двете Америки общо — 405 
милиона, Африка — 254 ми
лиона, СССР — 214 милиона,
Австралия с Нови Зеланд и 
Архипелага — 16,5 милиона.

Най- много население в све 
та има Китайската народна 
република — 646 милиона, на 
второ място е Индия е 432 ми 
диона жители, а после след 
ват СССР — 214 милиона,
САЩ — 181 милион и пр. Ин

житересно е, че има и съвсем 
малки страни, каквото е нап 
ример Андора в Европа, коя 
то има само 8.000 население.

КОЛКО СЕ ЖИВЕЕ?
Човешкият живот все пове 

че се увеличава, заключават 
учените. През 1831 година ср 
едната възраст в Италия е 
била към 43 години, а сега ве 
че надминава 67 години. Но 
все пак най-дълго живеят 
жителите на Норвегия. Ето 
какво показва статистиката:

ваше на крака.
Такъв

тави отпечатък^сам^върху^и^ и които

детски години. Това направи и голямо влия- 
Още през първата бра 
Гошко ЦВЕТИН. Това

авторитет на Цвета към нейния съпруг не ос 
начина на живот и отказва-

ТИРЕНСКО МОРЕ не на някои
ше още от
ние върху името на моя приятел, 
чна година започнаха да го викат 
се така бързо разпространяваше и така силно се наложи

имена. Спо-

Заради глада, настъпил в 
страната на крал Атис (Ма- 
ла Азия), синът на крал А- 
тис — Тирен бил определен 
да отведе една част от насе
лението в далечната страна 
Италия, за да се спасят от гл 
ада. В Смирна били построе 
ни кораби с които народът 
се отправил към бреговете 
на Италия. Гърците нарекли 
този новонастанил се в Ита
лия народ-тиренци, а море
то край брега на Италия — 
Тиренско море.

нументални гробници произ
хожда от названието на Мав 
золовата гробница, която пр 
ез 353 година е построила в 
Каликарнас, в Мала Азия, 
жената на Мавзол Артеми- 
зия. Това е йонически перипте 
кос с около 11 стълбове, а на 
върха е била издигната ста- 
туата на Мавзол, висока 46 
метра. Украсите са били на
правим от най-известните 
тогава художници и скулпт
ори: Скопас, Теохарес, Брия 
ксис и Метагенез.

че хората бързо забравиха по-раншните му 
мням си веднъж в града бе пристигнал един негов при- 

и попитал насъбралите се жени:
— Моля ви се, къде живее Георги Тодоров?
__ Георги Тодоров?! Кой ли това беше?
__ А а а.... — обади се една жена — това е сигур

но Гошко Цветин...
__ Да, да... — каза пътникът — жената му се каз-

Жени ятелСтрани Мъже
Средно 71 74 год.

74.29 
73,90 
73,80 
72,26
72.30 
71,72 
72,70

Норвегия
Швеция
Холандия
Англия
Израел

Чехия
Зап. Германия 
САЩ
Южна Африка
Конго
Индия

70,88
71
68,10
70.23
67.23 
66,67 
66,40 
41,70 
37,64 
32,45

в а Цвета.
В скоро време някои хора, на които омързнали со

толкова години отнобствените имена, с които прекарали 
во се връщат на старите си имена, които получили при 
други условия или взимат други такива, които завършват 

„ич”. По тоя начин получават нови серии имена.
Затова когато вчера реших да пиша писмо на моя 

приятел, просто не зная как да му адресирам писмото. 
Просто не зная как го наричат сега официално в града: 
Георги Петров, Гошко Тодоров, Гошко Цветин. Гоца Пет
ров, Георги Петрин, Джордже Тодорович или може би 
някое други презимена на „ич". Зная със сигурност, че 
името „Лисичето", което му даде покойния учител е из
вестно в града и че това име Гоца Лисичето ще му оста
не до смъртта, но сега кой ще ми помогне как му е офи
циалното име за да му изпратя писмото.

Трудно някой да ми помогне.

Н. Чирич наНАЙ-СТАРИЯТ МИРЕН ДО 
ГОВОР

44
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Човешкият живот днес тр
ае средно 52 години. Средно
то тегло е 59,3 кг докато сред 
ната височина е 163 см., въп 
реки че жените са малко по 
-ниски. Ако се пренебрегнат 
разликите в цвета на кожата, 
излиза, че всички хора на 
земята са същи.

31,66' Преди повече от три хиля 
ди години княз Хатузили ск 
лгочил договор с египетския 
цар Рамзес П, чийто текст че 
тем от глинените плочки, ко 
ито бяха изкопани в Богоей, 
както и от надписите на сте
ните на храма в Карнак. То
зи договор е писан в стила 
на тогавашния дипломатиче
ски език (Вавилонски) и в не 
го се казва: „Що се отнася 
до отношенията между вели 
кия княз на хетитите, самият 
бог, въз основа на този дого 
вор от самото начало, от веч 
ни времена не позволява да 
владее пеприятелство между 
тях...”

СССР. През 1960 година в 
СССР са били произведеш! 
63,70 миилоиа тона, в САЩ 
— 36 милиона тона, а в Ка
нада 13,3 милиона тона пше
ница.

След тези страни идва Фра 
нция с 11 милиона тона, Тур 
ция — 8,6. Между нашите съ 
седи ние стоим на първо мя 
сто по производство на този 
артикул. Така например през 
1960 година Югославия е пр
оизвела 3,6 милиона тона пш 
еница, България 2,4, а Румъ 
ния — 3,4 милиона тона. До 
ри ние стоим и пред Англия, 
която в същата година е про 
извела 3 милиона тона, и пр 
ед Полша — 2,3 милиона то-

Както се вижда, векът на 
човека в индустриалните стр 
ани е значително по-дълъг 
от този на населението от 
неразвитите и колониални ст 
рани. Причината не търси об 
яснение-условията на живо
та съкращават човешкия век 
почти до половината от века 
на човека от развитите стра
ни. Забелязва се и това, че 
животът на жените по све
та в сравнение е мъжете е 
по-дълъг за около 6—7 годи 
ни, а в някои страни и до 10 
години.

Богдан Николов
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I САТИРАПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛ
СКОСТОПАНСКИ АРТИКУ- ЗА ДУМАТА МАВЗОЛЕЙ

ЛИ
Думата, която днес употре 

бяваме за означаване на мо-
на.

Ще е интересно да се пог
ледат данните за селскосто
панското производство в све
та. Общо взето селскостопан- 
кото производство е расло 
от 1952 година насам. При то 
ва най-висок темп на увели
чение е постигнат в две стра 
ни, у нас в Югославия и в Из 
раел. През 1958—59 година 
показателят на ръста у нас е 
бил 119, а в Израел — 154, пр 
ез 1960 показателят и в две
те страни е еднакъв 166. Сл 
ед тези две страни следват 
Мексико, Бразилия, Гърция, 
Япония и пр.

И царевицата се произвеж 
да също в огромни количест 
ва. Обаче по количество про
изводство стои зад производ
ството на ориза. През 1960 го 
дина световното производст
во на ориз е било към 240 
милиона тона, което е над 
три милиона тона по-малко 
от производството на пшени
ца. Най-голям производител 
на ориз през 1960 година е 
бил Китай — 85 милиона то
на а след него е Индия с 
51,36 милиона тона ориз.

Да се върнем към цареви
цата. Световното производст
во през 1960 година достига 
223 милиона тона царевица, 
като от това количество само 
в САЩ са били произведени 
110 милиона тона или почти 
половината от съвкупното св 
етовно производство. В 
СССР тогава са били произ
ведени 18,5 милиона тона, а 
след тези страни следват: Бр 
азилия като трета — 8,2 мили 
она тона, Югославия, като че 
твърта — 6,16 милиона тона, 
Румъния — 5,5 милиона тона.

ЕДНА ШЕГА ОТ ЗВОНЦИ

БЕЗ ДУМИ

ПШЕНИЦА И ЦАРЕВИЦА

От Зърнените храни в све
та най-много се произвежда 
пшеница. През 1960 година в 
света са били ожънати 243, 
милиона тона пшеница. Тряб 
ва да се каже и това, че за 
последните десет години про 
изводството на този продукт 
в света се е увеличило с о- 
коло 74 милиона тона. Най- 
-много пшеница произвежда

0 ц о
0 00
П п ,

— Полека, докторе извади здравите ми зъби...

БАИ ОНЗИ АКТИВИСТ текст и РИСУНКИ 
И. ПЕТРОВ

„4 СЕГА М Ви<ХИЛ4 КОИ КАКвс 
Е ПОСТИГНАЛ В КАМПАНИЯТА 

МЕСЕЦ НА БОРБА СРЕ1ЦУ . 
КОХОЛИЗМА

4з,КАТО КЕЛНЕР.
На гостите 4 ва пъти 

повече во^л

/4 Г1Щ А$, Аруглгц,,, А ИК... 
ГТНЕйки ПО ПЕТ КИЛОГРАМА 
на 4 си учн/домнх 
НА а, 450 килогрл.
АЛА АЛКОХОЛ
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9днянтвие Пулим
вод (той пристигна в Нют ч 
през септември 1942 година). I

ха полицейски функции, а- 
рестуваха числящи се 
към Народоосвободитеното 
движение, членове на КПЮ 
СКОЮ и симпатизьори на 
Народоосвободителиата бор-пионрнБ|^апРСКИ ОКУПА

ЦИОНЕН КОРПУС В СЪРБИЯ
(1942-1944)

Съвокушшят разузнавате 
лен материал, който този вз 
вод получаваше и разпола- 

него, се доставяше !
1

ба.! гаше с
по специални куриери непо 
средствено на разузнавател
ната секция 
Често пъти, материали от чи 
сто военен характер разуз
навателният взвод доставя-

Нейната задача се състое
ше в следното:

а) — установяване на със 
тоянието на партизанските 
сили на окупираната терито 
рия на Сърбия и то: коман
ди, състав на частите .отде
ления, въоръжение, район 
на действие, непре
къснато да следи действия
та и живота на партизанс
ките отряди; б) — да разкри 
ва начина на снабдяването 
на партизанските отряди с 
хранителни резерви, облек
ло, въоръжение и останали 
боеприпаси; в) — да преде 
нява военната стойност на 
партизанските отряди, тяхн 
ото военно снаряжение, мо
рал и дух за борба; г) — да 
осуетява намеренията на па 
ртизанските части за прове 
ждането на различни воен
ни акции и да проучава на-

*
или корпуса.

Според договора сключен ! 
между българското

юг

I ермания. 
Обаче с

прави
телство и германския прави' 
телствен представител в Съ 
рбия (а който беше разрабо 
тен от българското команд
ване и германската коман
да в С ърбия) към края на 
1941 година на България бе 
ше възложено да

дина тази територия заема
ше почти цяла Сърбия, коя 
то след идването на герман 
ците обхвана една 
Сърбия от времето на Ми
лан Недич с изключение на 
Белград и част около 30 км 
южно от него.

учава и да систематизира 
резултати от проведените а 
кции; г) — да изследва, ана 
лизира и използва поуките 
от акциите на българските 
части и постигнатите резул
тати в предприетите акции;

и органи 
зира различни курсове за 
усъвършенствуване на бое
способността на български
те военни части; е) — да сл 
еди провеждането на разлнч 
ни акции в дивизиите, да 
систематизира и проучава

ше направо ка началника 
на щаба на корпуса.им от

част оттечение на време 

все повече се

В действителност, наггьс*-то,
вията и директивите за ра
бота на разузнавателния вз 
вод доставяше секцията при 
корпуса, която тези матери
али доставяше чрез специа
лни — отправителни секции 

спе-

корпус
разширява, та 

ка че към средата на 1943 го да подготвяокупира 
една част от територията на 
Сърбия при следните усло- Ограничееие

на корпуеа
на праватавия:

1. ) Да определи един бъл 
гарски военен окупационен 
корпус, състоящ се най-мал 
ко от три пехотни дивизии;

2. ) Българският окупацио 
нен корпус да очисти опре
делената му окупационна те 
ритория от партизански час 
ти (както и части на ДМ), . 
доколкото ги има на тази те 
ритория;

3. ) Да определи гарнизо-- 
ни от своите части, които да 
поддържат ред на окупира
ната територия в Сърбия, 
да не допуснат появата на

I партизански и ДМ части и 
да обезпечат по-важните о 
бекти, железопътни линии 
от Белград до Ниш и Пи
рот, от Ниш до Скопие, кои 
то (комуникации) бяха от го 
лямо значение, както за бъл 
гарското командване, така и 
за германската военна сила;

4. ) Окупацията на Сърбия 
от страна на българския ко 
рпус започва от 1 януари 
1942 година.

Обаче основната причина 
поради която дойде до бълта 
река военна окупация на 
Сърбия беше: засилване на 
окупационните сили на те
риторията на Сърбия про
тив партизанските отряди, ко 
ито към края на 1941 годи
на все повече нарастваха и 
задаваха сериозни удари на 

| германските военни сили в 
, Сърбия.

които след това чрез 
циални куриери тези мате
риали доставяха на разузна 
вателния взвод.

От страна 
военно

на германското 
командваде, измежду 

другото, на българския

недоверие на 
към българския окупацион
ен корпус те показваха и 
при ограничаването на дру
гите им права.

германците
техните резултати и осведом 
ява команданта на корпуса 
за тях; ж) да подготвя месе 
чни доклади за немското и 
българското командване на 
българската войска в Со
фия.

Организационната секция
имаше за задача да води см 
етка за индивидуалното и 
кадрово издигане на части
те и при нужда да търси тя 
хното сменяване. Също та
ка тази секция имаше за за 
дача да решава въпроса за 
възнаграждаване и други 
въпроси от персонален хара 
ктер.

Секцията за снабдяване 
имаше за задача да се ста
рае за всестранно снабдява 
не на корпуса и организира 
не на превоза.

Пропагандната

„ оку
пационен корпус в Сърбия 
уяха определени 
то той можеше 
ва само на

който еВсеки материал, 
изпращала разузнавателна
та секция най-напред е тря 
бвало да мине през ръцете 
на началника на щаба, кой-

права, кои 
да упражня 

окупираната те- Българските части в със
тава на корпуса на терито
рията на Сърбия не 
да се снабдяват с храна от ме 
стни източници 
Затова българската 
не намаляваше запасите от 
храна и други припаси, които 
бяха необходими

ритория. 
Така на можехакомандата на ко

рпуса, като на команда на 
подчинени военни части, бе 
ше забранена намесата, във 
вътрешното управление 
окупираната територия 
това отношние да не поддър 
жат никакви връзки с адми 
нистра^ивните

в Сърбия, 
войска

на
• * . •*и в 3*на герман

ската войска и, от друга стр 
ана по такъв начин би 
л° Да дойде до известна връ 

вредна

'';|р1ЙйггЛш*Г
могполицейски 

и други местни селски влас 
ти в Сърбия.

Доколкото би се 
нужда за въстановяване на 
връзка на българската кор
пусна команда и нейните ча 
сти, с местните куинслингов 
ски сръбски власти, 
са да се възстановят

' ж •: по ц^СГЬ ’*воецагаьгяаоио ид 
V" .' \ • «ГържавиатА полк”>я.леда

зка, която би била 
за германците, а бикоято
могла да се възстанови изме 
жду българските части 
българските войници 
делни сръбски куинслингов 
ски органи, или с партиза
ните.

«кто
оказала

или 
с поот

секция
имаше за задача да разпрос 
транява пропаганда в редо
вете на българската войска 
срещу Народоосвободително 
то движение с цел за поди- 
гане на борческия дух меж
ду войниците срещу Народо 
освободителното движение 
и да сее омраза към сръбс
кото население.

Разузнавателната секция 
от всички секции имаше 
най-обемисти и най-отговор 
ни задачи. Тя имаше поли
цейски характер с цел отк
риване на комунистически 
илегални организации в Съ 
рбия, техните връзки с па

ртизанските отряди, както 
и разкриване на сили, при 
надлежаши към Народоосво 
бодителното движение. По 
този начин разузнавателни
те корпусни части върше-

могли 
единст

вено посредством местните 
административни или воен
ни германски органи. По то 
зи начин германското 
нно командване поддържаше 
известни предострожни мер 
ки към самия български о- 
купатор не позволявайки ни 
какви права на българските 
части по отношение на уп
равлението на територията 
на Сърбия. Българският оку 
пационен корпус имаше из
ключително за задача — бор 
ба срещу Народоосвободите 
лното движение.

Това частично изразено

Затова според 
българските части 
ше да се снабдяват с храна 
изключително от България, 
с изключение на храна за 
добитъка и дърва за отопле 
ние, които българският окч 
пационен корпус можеше 
да набавя в Сърбия, но с пр 
едварително одобрение от 
германците. Българският ко 
рпус, в действителност, тря 
бваше да бъде само 
гарнизон на територията на 
Сърбия, над която не тряб- 

‘ ваше да има никаква власт.

договора,
трябва-

вое-

чина на действие на тези ча 
сти и при извършване на а 
кции. Да нападат по-малки 
партизански групи, да прав 
ят саботаж и други акции.

Разузнавателен взвод — 
Освен разузнавателната сек 
ция, в щаба на българския 
корпус съществуваше 
циален разузнавателен вз-

то го подписваше и одобря 
ваше за по-нататъшно изпр 
ащане. В случаи когато ма
териалът отиваше за Белг
рад или София, подписваше 
го комендантът на корпуса. 
Само в спешни случаи нагп> 
тствия за работа разузнава
телната секция е доставяла 
направо на разузнавателния 
взвод.

военен

Втората причина е тенден
цията на германското воен
но командване, от теритоои- 

окутгирана Съобияята на
да освободи германските га
рнизони. които бяха ангажи 
рани на този тепен. 
тлябватие тг7 се заместят ча 

бъ.ттгапочч войски.

Съсшав на чаешише на корйуса
спе-

които Българската, окупационна 
войска в състава на първия
български окупационен кор 
пус, която трябваше да оку 
пира определена част, в ор
ганизационно отношение пр 

имала за задача

на воюване на частите на 
Народоосвободителиата вой
ска и партизанските отряди 
в Сърбия неминуемо налага 
ше на българския окупатор 
спешни интервенции, бързи 
и подвижни части, които в 
случай на нужда биха мог
ли да интервенират бързо.

Поради това, командата 
на българския окупационен 
корпус в Сърбия бе издала 
нареждане всяка дивизия 
да образува ловна рота. Те
зи ловни роти бяха съставе 
ни от войници от същите ди
визии при които бяха фор
мирани. Това бяха фактиче 
ски войници от втория на
бор, мо отбрани, физически 
здрави и подвижни, които и 
маха изключителни военни 
способности.

СТ)<ЧНП г
те ля. бълат гтпехвъолени 

на Щтлили. гЬпонт ст>еттгг Организация на връзкаша Помежду 

секциите При щаба на корйуса
а

ОгЬР0Т^тгг4Я’ С'

ТТо 'т’0'*т* Р.ТТЯГХ1Л Й т-тя ЪТР

гхд ТТ'т,г>т’" тггргч—О

еди това е 
да направи определени при
готовления.

Всеки дивизионен щаб ос 
вен коменданта с адютанта 

на щаба

К~'Ь'Т'

К7Г»*™
купапионен корпус в Сър
би <1 Александър Дичев, ка 

в Окпъж-

слаб контрол по отношение 
на снабдяването на военни
те части на корпуса с храни 
телни продукти, инвентар и 
друго.

з) — командуването на бъ 
лгарския корпус беше задъ
лжено да докладва на гла
вната германска военна ко
манда в Сърбия за състояни 
ето на корпуса във всяко от 
ношение. Тези докладвания 
са вършени чрез дневните, 
месечни и периодични пис
мени или усмени доклади, 
както и чрез рапортите на 
коменданта на българския 
корпус; и) — командата на 
българския корпус беше за
дължена да докЛцдва на гла- 
ка с известни германски ме 
стни, военни и администра
тивни власти. Тази връзка 
е трябвало да се осъществя 
ва на принципа на взаимна 
помощ. По този начин щаб
ът на корпуса поддържаше 
връзка с фелдкомендатура- 
та в Ниш и началника на 
германското военно училище 
в Ниш.

льони и пр.). Освен тези до
клади, съществували са и 
специални доклади, които 
са били доставяни всеки 24 
часа.

Българският окупациопен 
корпус е бил подчинен па 

гермапското главокомандува.

Работата на всички сек
ции при щаба на корпуса о 
бединяваше личността на 
началника на щаба на кор
пуса. Началникът на щаба 
и акорпуса разглеждаше вс 
ички материали, които полу 
чаваше от своите секции и, 
понеже предварително се до
говаряше с началниците на 

по някои въпроси 
той

съдебния гтопес
съд в Ниш през 1949 го

е имал началник 
и 4 секции чрез които е би
ла организирана целокупна 
та работа и активност на ди

ния 
дина изяви:

,„Спорел договора, подпи- 
германското исан между 

българско военно ръковод
ство, основната задача на о 

беше Шш тя не
секциите
из поднесените доклади 
предлагаше съответни мер
ки на коменданта на корпуса 
който трябваше да органи- 

изпълнението на зада-

коргтускупациония 
да създаде възможност за о 
ттеглянето на германски во 

от тази терито-

Връзката между окупацио 
кния корпус и германското 
главно командуване в Сър- 
бип е осъществявана посре
дством комендантите и нача 
лниците на щаба на корпуса. 
Покрай всичко това, при ща 
ба на корпуса, германците 
имаха свое отделение за вр 
ъзка от германски офицери, 
чрез които се организираше 
постоянно сътрудничетво.

шенни части
на други фронтове и да 

осигури на германските вой 
комуникациите в Сър- нурия

зираКато такива, ловните ро
ти трябваше да се снабдят 
с достатъчно количество ав
томатично оръжие и като у

чата.
Докладите на секциите на 

корпуса подробно описваха 
всеки район и всеки парти- 

отряд отделно. От до

ски
бия”.

Райоп на българската 
окупация

дарни части взимаха учас
тие в по-големи акции. Лов 
иите роти обикновено се на
мираха в седището на гарни 
зона па дивизията 
то при Щаба на дивизията, 

могат винаги да бъдат

заиски
кладите е трябвало да се ви 
ди къде най-много са съсре 
доточени партизански сили 

територията на корпуса. 
В същите доклади се говоре 
ше за работата на. илегални 
те организации ма Народоосво 
бодителното движение в ти 

Всички тия доклади чрез 
щаба за връзка се изпраща 

главния началник на 
военна сила за

Окупационният район на 
I български корпус в Сър
бия от 1941 до 1944 година 
не беше винаги същ. Гарни 

от отделни българс-

най-чес Германското главно коман 
дуване в Сърбил над оку
пационния корпус имаше сл 
едните пълномощия: 1) —да 
одобрява подялба на оку
пирана територия измеждУ 
българските дивизии и поло 
жението на гарнизона в диви 
зията; 2) — възлагаше воен 
ни задачи на окупационния 
корпус за предприемане на 
акции срещу партизанските 
отряди и частите на Нягодо 
освободителната борба на ГО 
гославия; в) — вършеше кон 
трол над провеждането на во 

акции на корпуса и 
части; г) 

състояиие- 
военни

ма
за да
в пълна боеготовност и при 

комендантите наГлаворезът Стояповзони
ки дивизии разширяваха св 
оите граници в някои части 
на Сърбия, според това как 
се развиваше и засилваше 
Народ оосвободителното дви 
жение и там съсредоточава 
ха своите части.

ръка на 
дивизиите. Всяка ловна ро
та беше подчинена на коме 

съответната диви

визията. Това са: оператив
ната, разузнавателната и сн 
абдителнта секции.

Беше предвидено 
дивизия да има в 
си по три пехотни и един а 
ртилерийски полк от по две 
до три артилерийски отделе
ния.

Обаче всички дивизии в 
състава на първия окупаци 
онен корпус нямаха по три, 
но някои от тях имаха и по 
два пехотни полка.

Ловни роти

ла.

ндаита на 
зия. ' ха до

германската 
Сърбия в Белград. Доклади- 

из-

На командата на корпуса 
и на командата на дивизия
та официално бе забранено 
да поддържа непосредствена 
връзка с местните сръбски 
куинслинговски власти, по
ради което такава връзка с 
идването на кор^туса в нача 
лото не е била поддържана.

Обаче от май 1943 ’ година 
все до края на окупацията, в 
Нишка баня, в щаба на кор 
пуса при началника на ща
ба и понякога и при комепда 
нта на корпуса, полицейски 
те сръбски части в Ниш бе

всяка
състава

Секции в корпуса те на всяка секция ■ са 
пращани отделно, а подпис- 

началникът на ща
В началото на 1942 година 

след идването на корпуса, о 
купационмият район се про 
стираше на север от устието 
на р. Тимок край Княже- 
вац през Ястребац, Круше- 

Скопие

Целокупната работа на бъ 
кор вал ги е 

ба на корпуса, докато са ги 
и обработвали 

началници на секци

лгарския окупационен 
пус се разпределяше в спе
циални секции, по същия 
начин, както и в дивизиите. 
Задачите на отделните сек
ции се състояваха в следно-

подготвяли 
самите
ите. Месечните доклади, ко 

само в един
енните
нему подчинените 
— наблюдаваше

българските
корпуса, държеше 

винаги да бъдат в о 
числен състав как 

отношение на въо-

ито са писани 
екземпляр са изпращани до 
главния началник на герма- 

войска за Сърбия в

вац, Лапово все до
на юг то: то на 

части на 
сметка 
пределен 
то и по 
Ръжението; д) — контроли- 

организациотште при 
дисциплина 

българските части; е) ко 
нтролираше настроението и 
военната готовност на воен-

На запад вървеше по ма- 
кедоно-сръбаката граница, 

] югозападно от Сияринска 'Г- 
баня през Копаоник по до
лината ка река Рашка, вк
лючвайки градовете Рашка 
и Косовска Митровица.

На изток по утвърдената 
българо—сръбска гранична 
линия и то: река Тимок, Ст 
аРа планина, планинската 
верига на . Оългаро-уръбека- 
7а граница все до Гърдели- 
Ч«*> южно от Лескорец. На

секцияОперативна 
тя трябваше да има на раз
полагане достатъчно военна 

винаги да бъде в пъл- 
готовност. б) —да

нската
Белград, след това на армей 
ския щаб в София, както и 
на щаба на подчинените бъ 
лгарски части в самия оку
пационен корпус.

Военният състав на корпу 
сните части беше изключи- 

от войници от по-ста

сила и
1 на военна 

подпомага началника на ща 
ба на корпуса при подготвя 
не, организиране и провежд
ане па военните акции сре
щу частите на Народоосвобо 
дателната войска и партиза 
нските отряди; в) — да при 

които да про

телно
ри набори, от така нарече-

„второнабурлии”, пора

възстановен непосредствен 
контакт с българския корпус 

капитан Димитриевич,

раше 
готовления и

секцияРазузнавателната 
е съставяла месечния си до 

основа на доклади 
час

наните
ди което българските воен
ни части 
жни Освен това частите иа 

не разполагаха сдо 
автоматични оръ- 

иачин

чрез
който беше в полицията вбяха твърде подви клад въз

те на разузнавателните
тях подчинените вон- 

формации (полкове, бата.

Ннш.ните части по гарнизоните;
оказваше, макар ити накорпуса 

стагъчно 
жия. Партизанският

ж)ниема сведения,
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