
Реч на президента Тито пъеЬ ръковод 
актив на Сърбия пия обществено-политически

Вярността нъм 

политиката на СЮК се доказва с нейното изпълняване
ЦИИ БЕЗ АКЦИЯ.

■ НЕОБХОДИМО Е ОБЕДИНЯВАНЕ Ж & ПРЕДСЕДАТЦЕЛЯЯВАНЕ

МИНАЛАТА седмица Пре
дседателят на СЮК Йосип 
Броз Тито е водил разгово
ри с ръководния обществе
но-политически актив не СР 
Сърбия.

Обсъждана е актуалната 
политическа обстановка в 
републиката, а президентът 
Тито е направил преглед на 
слабостите в изпълняването 
на решенията на СЮК и на 
СК на Сърбия.
Като резюмира разисквани
ята от тези разговори прези 
дентът Тито каза:

„Другари и другарки, вни 
мателно следях четири дена 
всички изказвания от това 
съвещание. Искам веднага 
да ви кажа, че не желая да 
се поставям в ролята на ня
какъв арбитър. Желая да ви 
кажа мнението си по проб
лемите, които изнесохте и 
за положението в Съюза на 
комунистите от Сърбия как 
то аз го гледам.

ОБСТАНОВКА В СКС. 
КЛАСА НЕ ТРЯБВАТ РЕЗОЛЮ-

ВЪРХУ КУРСА ОТ ПИС
НА СЮК И ИЗПЪЛНИТЕЛ-

ШятстВо
Нещо вече казах в уводно 

то изложение, което мнозин 
ство от изказващите се прие 
в изказванията си, макар да 
имаше и такива, които не 
сс изказаха за него.
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Оживена дейност на комунистите в БабушнишкоВ ТОЗИ 

БРОЙ:
ДА СЕ ПРЕРАЗГЛЕДА РАБОТАТА

ИПсеЛомуИКсТЗАБРАВЕНИ 

БАЩИ И 

МАЙКИ СЛЕД ПИСМОТО на председателя Тито и на 
Изпълнителното бюро в Бабушнишко настъпи ожи
вление сред комунистите. Още в началото на ме
сеца Общинският комитет проведе разширено за
седание. На това заседание присъствуваха предста
вители на останалите обществено-политически ор
ганизации, Общинската скупщина и някои членове 
на Политическия актив в комуната.

От местните организации 
дейността се пренесе в кло 
новете на СК. Тук преди вси 
чка се изтъкна необходимо
стта организационно да се 
укрепят, а някои от тях и да 
се преустроят защото имен
но тук конкретно се утвър
ждават задачите и предпри
емат мерки Съществено ус
ловие за това е критическо 
преразглеждане дейността 
на всеки комунист.

В тази насока първите ре
зултати са налице: някои 
членове, които с досегашна
та си дейност са петнили 
Съюза на комунистите са от 
странени, докато в други 
клонове в момента се насра 
чват събранията. Тъй като 
се изтъква, че Писмото не 
е никаква кампания, получа 
ва се впечатление, че към 
провинилите се комунисти 
се пристъпва с необходима
та задълбоченост и обосно
ваност.

Девизът, който най-често 
се чува сред комунистите в 
Бабушнишко е: „Всеки да 
разчиства пред своите вра
та". Ето защо в момента се 
разглежда дейността па ко
мунистите не само в Съюза 
на комунистите, ио и в орга 
низациите на ССРН, местни 
те общности, земеделските 
кооерацим, кооперативните 
съвети и пр. Тази дейност 
трябва да приключи до 22 
октомври т. г.

За 24 октомври е насроче
но събрание, на което ще бъ
де направен анализ на досе 
гашната дейност и със секре 
тарите на организациите ще 
се определят задачите за по 
нататъшна непосредствена 
дейност в организациите. В 
рамките на тази по-нататъш 
на дейност ще се разгледа 
състоянието в отделни обла
сти — общинския съд, про
куратурата, Секретариата 
на вътрешните работи .ор
ганите на управлението. То
гава ще бъдат приети и кон
кретни мерки, а ако се на
ложи ще бъдат направени 
кадрови размествания и пр.

Подготвя се и цялостна 
програма за осъществяване 
становищата от Писмото. 
Тя иде бъде разгледана на 
Общинската конференция, 
която на третото си заседа
ние към края иа месеца тр- 
бва да разгледа проблемите 
па идейните работа н фор
мите на идейно организира
не на СК в общината.

Следва да се отбележи, че 
още с първите събрания при 
съствието на комунистите е 
масово, което свидетелству- 
ва за големия интерес не са 
мо сред комунистите, но и 
сред гражданството изобщо 
На всички събрания се дава 
безрезервна подкрепа на ста 
иовищата, изнесени в Пис
мото. Отделгпд членове и са
мите организации изразяват 
готовност с голяма последо
вателност да провеждат, вси 
чко посочено в Писмото.

Стр. 6

ПРОБЛЕМИ НА 

КУЛТУРНИЯ 

ЖИВОТ В 

БОСИЛЕГРАД
Стр. 8

Всички участници се запо 
знаха със съдържанието на 
Писмото 
вия
щите задачи и начина за за
познаване на членовете. Съ
щевременно бяха обсъдени 
и начините как да се про
веде в дело.

„Първият стан" обхвана 
запознаване на членовете с 
Писмото, и то в местните ор 
ганизации. Това

не със съдържанието на 
Писмото продължи от 6 до 9 
октомври.

На заседанията на местни 
те организации присъствува 
ха по 3 членове от политиче 
ския актив, които дейно уча 
егвуваха в работата на мест 
нитс организации. Иа всич
ки заседания бс изтъкната 
необходимостта от конкре
тизиране на задачите, произ 
лизащи от Писмото.

и в няколкочасо- 
разговор очертаха бъде-

запознава-

ПИСМО =6^

— Разносвачът ни

носи писмо— 
— Дано не е

от др. Тито...

Карикатура: 
(М. Петров)

Ст. И.



па пия. Тези приказки прес- 
ледиат целта да ироиъзглао 
ят за променяне на полити
ката и на връщане към ста
рото, сегашната ни обща ак 
ция да разрешим откритите 
проблеми и да премахнем 
отрицателното от нашия об
ществен живот. Ие желая 
да повтарям какво обектив- 

понякога и субективно 
може да стои зад тези нас- 
тояваиия.

Да видим само н:|кои то
чки върху, които се иска ос 
порването на онова, 
сега получи израз в 
речи и в Писмото.

говорността за положението 
в целия Съюз на югославски 
те комунисти и във всяка 
негова част. Аз не обръщах 
внимание на всичко това, 

не стана един от

РЕЧ НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО ПРЕД РЪКОВОДНИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКИ АКТИВ НА СЪРБИЯ докаго то 
елементите на спекулите, ко 
ито могат да имат големи 
политически последствия.

Особено ми беше
започна да се прика- 
съм един от ония, ко 

искали връщане към ста 
, че аз уж меня полити
ка СЮК, че ревизирам

Последните конституцион 
ни допълнения са приети и 
политически потвърдени. Ог 
бачо повече се подчертаваха 
ония, които говорят за само 
стоителиостта, суверенитета 
на републиките и за тяхна- 

във Федерация
та. Работническите амандма 
ни обаче се популяризираха 
повече декларативно. Недо
стига онова, което би озна
чавало тяхното провеждане 
в дело, и което би трябвало 
да се отрази преди всичко 
върху коренното променяне 
физиономията на банките, 
вносителите, външната тър
говия, търговията на едро, 
където практически нищо не 
е направено.

Освен тези опасности има 
н други, които са също от 
значение за цялата страна. 
Именно, съществуват кон
кретни проу\1, които биха 
могли да означават, и поня
кога вече означават, че СК 
на Сърбия се конфронтира 
с организациите от други на 
ши републики като става ду 
ма за следния момент:

кои други, мисля, че не би
хме могли да говорим за ра
зличен курс. Обаче приема
нето на курса на СЮК, кой 
то е установен с нашата про 
грама и се развива в реше
нията на Деветия конгрес, 
на Първата и Втората кон
ференция на СЮК изисква 
решителна борба за осъще
ствяването на този курс по 
всички фронтове. Повтарям, 
по всички фронтове.

А това значи успоредна 
борба с еднаква сила про
тив бюрократичните, догма
тичните и консервативните 
сили, против ранковнетите 
и също против анархо-либс- 
рализма, класовия враг, на
ционализма и еснафските 
разбирания. Омаловажаване
то на борбата против анар- 
хо-либерализма и класовия 
враг е по същност опортю- 
низъм, който кара водата 
към воденицата на ония си
ли, конто са за здрава ружа, 
т. е., които се стремят към 
бюрократизъм, догматизъм 
и прочее. Такива явления 
имаше у вас, и не само у 
вас.

ОТ 1 СТР. мъчно
но, акогато 

зва, че 
ито 
рото 
ката
решенията на Деветия кон
грес и това съм го правел 
без демократически разиск-

Веднага искам да ви ка
жа, че много малко или поч 
ти нищо не ми значи прие
мането на критиката с ду
ми, при едновременно дока
зване как у нас всичко е до 
бре и че само тук-таме има 
слабости и недостатъци. По 
зволете ми, още в началото 
да ви обърна внимание на 
няколко факта за положени 
ето в нашата страна и в 
СЮК, особено в Съюза на 
комунистите в Сърбия. По
добни проблеми има и дру
гаде. Затова считам, че раз
говорите за вашите пробле
ми имат по-голямо значение. 
Не затова, че вие сте числе
но най-голямата организа
ция в СЮК и че Сърбия е 
най-голямата наша републи
ка, а повече затова че става 
въпрос за основните пробле 
ми на нашето общество и 
на нашия Съюз на югослав
ските комунисти, за пробле
ми, които са от решащклцо 
значение за по-нататъшния 
ход на нашата революция- 

Напоследък аз много пъти 
правих критически прегле
ди на състоянието в нашето 
общество. По този въпрре 
имахме доста заседания на 
Президиума на СЮК, къде
то приемахме решения да 
разрешим натрупалите се 
проблеми и да премахнел 
трудностите и слабостите. 
Накрая, своето и не ние за 
обстановката ясно изнесох 
в изказването си пред ,ДИйе 
сник”, а заедно с Изпълните
лното бюро по тези въпроси 
изпратихме Писмо до члено 
вете на СЮК.

което
моитета позиция

ЗЛ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ 
ЦЕНТРАЛИЗЪМ В СЮК

ческия подход на критиката, 
за представянето на между
народните и вътрешни съби 
тия в печата, за състояние- 

пашата историография 
задачи

Споменал бих, най-напред, 
централи-демократическия 

зъм в СЮК и стремлението 
от СЮК един-да създадем

и силна партия, организа 
ция на работническата 
са. Съществуват за товд, съ
всем ясни решения на Де
ветия и на по-раншните кон 
греси. Друга е работата, че 
ние сме забравили това или, 
че не сме го провеждали^ Ь 
дело. Аз твърдя, че една бт 
основните причини за обета 
новката у нас е именно зле
поставянето на тези наши за 
дължения. В програмата и 
в статута на СЮК ясно ли
чи ролята на нашата органи 
зация в нашето самоуправи 
телно общество. Винаги съм

то в
и пр. Значи, и тези

изпълнени. А има опи
па кла

не са
ти да се пуснат слухове, че 

за укрепване наакцията 
Съюза на комунистите е връ 
щане към старото, към цен
трализма, консерватизма и 
прочее.

Съюзът на югославските 
комунисти е политическа ор 
ганизация, която си е поста 
вила за цел да изгради соци 
ализъм в самоуправително об 
щество. Това означава не
престанна борба за поготвя 
нето на самоуправителни, 
държавни и други обществе 
ни структури за постигане 
на целта. Същевременно, то 
ва означава и отговорност 
на комунистите за такъв път 
— на единни и на форуми, 
на организации. Ония, кои
то с такава позиция на Съю
за на комунистите не са 
съгласни, нека да го кажат 
открито, а не да се опитват 
да представят тази акция ка 
то връщане към старото. По 
същност противопоставянето 
на такова становище създа
ва база и благоприятна по
чва в СЮК да действува1 
чужди разбирания, вражес
ки влияния, разводняването 
и създаването на условия за 
груповщнна и фракционер- 
ска дейност на всички кои
то в отслабването на СЮК 
виждат шансове за рестав
рация на етатистически или 
бюрократически 
на партията на здрава ръка, 
или за нейното превръщане

партия от еснафски тип.
Не случайно именно в то

ва време имаме появата на 
груповщина и на фракцио
нни действия. От историята 
на нашата партия, от исто
рията на 
движение знаем, че так&ва 

са излизали от&рв 
винаги когато работническа 
та партия е загубвала своя- 
та ясна идейна 
и своята организационна и 
акционна способност, 
то е губила връзка с работ
ническите маси.

ПО ЛИБЕРАЛНИ КРИТЕРИИ 
ЗА БОРБАТА ПРОТИВ 
КЛАСОВИЯ ВРАГ В СЪРБИЯ

говорил, че комунистите са 
отговорни за по-нататъшно
то развитие на страната и 
на социализма ни. Никога 
не сме мислили, че органи
зирането на демократични 
институции в държавата и 
обществото означават отдел 
яне или отдалечаване на Съ
юза на комунистите от за
дължението и отговорност
та да действува идейно-поли 
тически, акционно и органи 
зирано, нито комунистите 
като единки в тези институ
ции да не провеждат по/уц- 
тиката на Съюза на югослав 
ските комунисти. Това ста
новище е преднамерено из
вращавано и погрешно тъл
кувано като тежнение за но

ваше, че борбата се водела 
против идеите а не портив 
хората, с прилагането на 
други „демократични” мето
ди, като че хората не са но
сители на идеите. Това име
нно даваше простор на ста
новищата на противника от 
дясно и отляво. Нацио1>г*и- 
стическите и други явления 
в печата, публицистиката и 
издателската дейност, толе- 
рирането на ултра-левичари 
те с тезиса, че ставало въ
прос за хора, които са за 
идейно самоуправление, но 
само са нереални, че имали 
илюзии, е яс1/з доказателст
во, че са отслабнали идей
ната борба и революционно- 
стта в тази борба. По такъв 
начин и самото понятие за 
социалистическа демокрация 
доби примес на гражданска 
демокрация. А то тук до по
дценяването на класовия мо 
мент в цялата ни революци
онна борба не е далеч.

По-леко е да се говори за 
борбата против хегемонизма 
и национализма, отколкото 
да се захванеш с тежката 
обаче единствено възможна 
задача да се промени този 
източник на отживели отно
шения, които при това, по
дхранват национализма и 
хегемонизма.

Дълбоко съм убеден, че 
върху нашите проблеми, ела 
бости и задачи, върху на
шия курс също като нас гле 
да и работническата класа 
на Югославия и огромното 
мнозинство на трудещите се 
в Сърбия и в цялата страна.

Раоотническата класа, тру 
Лещите се от нашата страна 
— те искат да се разрешат 
проблемите и да се премах 
нат слабостите. Те искат да 
се осъществяват приетите 
становища. На тях им са до 
ста резолюции и декларации 
и приказки без акция. Наши 
те трудещи се отдавна енер 
гично предупреждават за 
аномалиите, за нашата нее- 
фикасност и неактивност. 
пашата революционна зада 
ча е да превъзмогнем това 
положение, защото само по 
такъв начин ще си осигурим 
доверието към Съюза на ю- 
гославските комунисти и са
мо по такъв начин ще след
ят нашия курс и нашата по 
литика работническата кла
са и всички трудещи ср в 
Югославия.

Бих казал нещо и за раз
личните критерии за борба
та против класовия враг. 
Прави ми впечатление, че у 
вас това отношение е било 
по-либерално и в идейно-по
литическото конфронтиране 
и по отношение политиката 
и наказателно преследване, 
на произнасяне на присъди 
и на
средствата за информации. 
И това предизвика недове
рие във взаимните отноше
ния между партийните .фо
руми в Сърбия и в Югосла 
вия. V вас това се оправда-

во подържавяване на парти 
ята и че всеки трябва да но 
си отговорност само за ра
ботата си в своята област, 
при което ролята на СЮК 
се свежда на най-общо иде
йно възпитание 
те. Обаче колко 
това идейно, ще видим 
късно. В същност това 
чи опит СК да бъде превър
нат в клуб за разисквания. 
Обаче и тази

представянето му в
концепти

на членове- 
е имало и и

по-
зна-

СПЕКУЛА С ПОЛИТИЧЕС
КА ПРЕДНАМЕРЕНОСТ роля на поли

тически предводител не е из 
вършена както трябва. 

Напомням
работническото

Искам да ви предупредя 
за факта, че начинът на тре 
тиране на политическите съ
бития в другите републики в 
белградския печат си е оста 
нал в значителна степен не 
променен въпреки многокра 
тните предупреждения и про 
тести от някои републики. 
Това не допринася за по-до 
бро взаимно разбирателство. 
Става въпрос, че въз основа 
на отразяването на дадени 
явления в другите републи
ки са създавани впечатле
ния, че там действуват си
ли, които са консервативно 
насочени за разлика от по
ложението в Сърбия, където 
прогресивните сили 
борба за 
демокрация. Следва да ка
жа, че чуждестранния 
в голяма степен е ползвал 

върху
Югославия извори от бел
градския печат и е приелфал 
такива оценки.

сът, доказването, как сръб
ските комунисти ме обичат. 
Това ме обижда другари. 
Голяма част от своята рево
люционна работа и живот 
съм прекарал тук, между 
сръбските комунисти. Въста 
нието започнахме на терито 
рията на Сърбия. Никога по 
не на мене, не се е поставил 
проблемът за отношенията 
нито със сръбските, нито с 
които и да било други кому 
писти. Аз съм член на СЮК, 
югославски комунист и ръ
ководител. Тежи ми, че 
сега наново трябва да гово
ря за това. Открито ви каз
вам, че се боя да не би това 
да е^ опит с политикантски 
комбинации да се пусне те- 
зиста за моя конфликт 
сръбските комунисти, какъв 
то не съществува, нито е съ
ществувал някога. Налице е 
обаче фактът, че е имало от
делни случаи до се приказ
ва лошо и недопустимо не 
само за мен като личнорт и 
човек, но не се е държало 
сметка и за това, че съм пре 
дседател на СЮК и то дълго 
време — от 1937 година аз 
съм на главен ръководен по 
ст — и като такъв нося

само примера, 
че не случайно марксизмът 
е почти изчезнал от учебни
те програми на нашите уни 
верситети и на други прос
ветни учреждения.
„ А какво да се каже за иде 
иното равнище

явления

насоченост

кога-
и за маркси

ИСКАЛ СЪМ И ИСКАМ 
ПРЯКО ВЛИЯНИЕ НА 
БОТНИЧЕСКА КЛАСА

РА-Считам, че тук не трябва 
нашда говорим как този 

курс са приели комунисти
те и трудещите се и как от 
цялата страна и от партия
та получаваме информации 
за подкрепа на този курс, т. 
е., на Писмото на Изпълните 
лното бюро, на моите речи 
и на речите на други друга-

Искал съм и искам пряко
влияние на работническата 
класа в Съюза на комунис
тите и в обществото, като 
съм наблягал че работниче
ската класа в цялата 
има общи интереси 
съществуват отделни работ
нически класи в републики
те и покрайнините. Това го 
приемат всички на думи. 
Практиката обаче изглежда 
другояче. В практиката са 
се смесили нашето

че в нашата система, при на 
шите условия, при сегашна 
та степен от развитието на 
обществените отношения Съ 
юзът на югославските кому 
нистн е оная сплотяваща и 
обединяваща 
при единни производствени 
отношения е

страна 
и че неводят 

социалистическа сила, която
ри. със единствената

Един от основните въпро
си, който през тези четири 
дни на това съвещание бе 
поставен много пъти 
дали курсът на Съза на сръ
бските комунисти 
сие с курса на СЮК или не. 
По основните въпроси, как- 

са: борбата за саумоуп 
равление, борбата 
национализма и бюрократи
зма, реализирането на рабо 
тническите амандма ни и ня-

сила, годна 
всички обществени и иконо
мически противоречия в на 
шата страна.

Злепоставена 
най-важните

да разрешава
за своите нападки

беше
енергич 

самосто- 
и сувере-

е и една от 
задачи на Съ

юза на комунистите — кад
ровата политика. Под 
подразбирам преди всичко 
обновяването на СЮК и на 
СКС чрез съществено подо
бряване на социалния му 
став. Всички изтъкваме 
хвалим,

но определяне към 
ятелно решаване 
нитет на народите 
постите, т. е., на републики
те и покрайнините и

е в съгла- Аругарки и другари, 
ко разискване 
почти с клетва за 
към мене. На мен 
ми трябва. Верността 
политиката на СЮК се до
казва с нейното изпълнение. 
При това се

вся-
е започвало 

вярност 
това не 

към

неяи народ-вито
против

класо
вата солидарност и единст
во на работническата класа 
в страната. Забравило

съ-
н се

че работническата 
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ОТ 2 СТР. та оорба. Истината обаче е 
друга. Ние имаме действи
телна нужда от приноса на 
интелигенцията, вратата на 
нашата партия н на нашата 
оорба са отворени за нея. 
Нейният принос не може да 
оъде заместен с нищо. Това 
■ю значи, че на интелпгенци 
ята трябва да гледаме като 
на хомогенна цялост, без да 
видим обективно съществу
ващите в нея течения, които 
трябва ясно да се посочат 
и против които трябва 
борим именно

класа в Юогславия се РЕЧ НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТ0 ПРЕД РЪКОВОДНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКИ АКТИВ НА СЪРБИЯ

е уве
димила много. Същевремен
но, констатираме, че в пар
тията сравнително намаля
ва броят на работниците в 
най-широкия смисъл на ду-

от производственика 
до високо образования, за- 
щото за мене всички са ра
ботническа класа. Още по- 
неблагоприятна е обстанов
ката, когато се гледа съста
вът на нашите партийни ор
гани, на л\ържавните и об
ществени форуми, — от об
щината до Федерацията. Та
къв състав има за резултат 
форумска работа, занимава- 
не със себе

мата:
ябва да превъзмогнат 
слабост.

Защо се
дание? Дали положението в 
СК на Сърбия е добро или 
нс е? Аз както и повечето, 
не само които се намират 
тук, считам, че положение
то не е добро. Това, разби
ра се, ни застави че трябва 
да направим всичко да цодо 
брим това положение.

тази чко то да получи ефект и 
значение какъвто, мисля, 
очаквахме и аз, и всички 
вие, за единството на Съюза 
на комунистите в Сърбия, а 
това значи и за единството 
на Съюза на комунистите в 
Югославия.

Сега да видим някои из
казвания от двете страни. 
Повече другари в речите си 
подчертаха, че съществуват 
две страни, т. е. една, която 
се защитава от критиката и 
друга, която критикува. Та 
ка никога не се поставя ме
жду комунистите, т. е. не 
смее да се прави такова ра
зделение, но би трябвало да 
направим анализ и да наме 
рим общо становище за опу 
щенията и грешките и за 
бъдещите акции.

Много поставки изнесени 
в разискванията 
онова, което казах в увод
ната реч 
само до Съюза на комунис
тите в Сърбия, но и до Съю
за на югославските комуни
стите като цяло. Считам, че 
те в по-голямата си част са 
съгласувани: с Писмото на 
Изпълнителното бюро и с 
моите речи и речите на мои 
те сътрудници.

тивници. Следователно, кра
йно е време и задача на вси 
чки членове на СЮК да по
ведат решителна борба сре 
щу всички, които са напъ
ват да подкопаят водещата 
роля на СЮК.

Аз съм напълно съгласен 
че ЦК на СК на Сърбия е 
постигал резултати в своята 
работа. Както казах преди 
малко, считам, че тук няма 
!”-кой, който може да оспо
ри наличността на ре
зултати. Но тук не се 
касае за това да изре
ждаме своите резултати, но 
А- разгледаме онова, което

създало положението как
аото имаме днес. И въз осно 
в;*, на тсва да видим нужда
та час по-скоро да отстра
ним всичко, което пречи на 
единството на Съюза на ко
мунистите и на ефикаското 
провеждане на решенията 
ка Съюза на комунистите в 
Югославия и на решенията 
па СКС.

Никой не може да оспор
ва, че има грешки и опуще
ния г работата и поведение
то. Такива неща има доста. 
Аз зная това. А много пъти, 
от няколко месеца, мога да 
кажа — цяла година, изряз
вах недоволството си и пре 
дупреждавах. за различни 
работи, но не дочаках да се 
поправят.

И сега тук, съм с впечат
лението, че се касае не за 
това как да отстраним вси
чко, което пречи на идейно 
то и акционното единство в 
провеждането на генерал
ния курс, но затова 
ще надделее. Преди да сме 
приключили работата, в Бел 
град започва да се говори, 
че са победили онези, които 
са били критикувани, а не 
снези, конто са критикува 
ли и че с такива трябва да 
со разплаща. Такова поведе 
мие не е в унисон с държа
нието на същинския комуни 
ст, независимо от кого се 
проявява. Вместо сериозно 
да приемем борбата срещу 
класовия враг, срещу всич
ки отрицателни явления в 
СК’». които спират провеж 
дането на генералния курс 
п практиката, безотгово
рно сс приказва н заканва 
с разплата Вижте, друга
ри и другарки, ако тю допу 
скем да се разплащаме вът
ре в Съюза на комунистите, 
по такъв начин, който носи 
белег на фракцнонерство, 
тогава бихме изпаднали в 
още по-големн трудности. 
Аз мисля, че но това така 
мислят мнозинството члено
ве на СЮК п СКС и че те от 
нас очакват нещо съвсем 
друго. Ние трябва да се раз 
платим с онези, конто се на 
мират отвъд барикадата — 
с класовия враг. А доколко- 
то сс касае за очистване ре 
довете на партията, относно 
Съюза на комунистите, то
гава това трябва да се пра
си в процеса на провеждане 
то па решенията, които се
га са поставени пред Съюза 
ма комунистите в Югосла
вия и пред Съюза на кому
нистите в Сърбия.

Аз вече говорих, че тако
ва състояние, каквото има
ме днес в Белград, е недону 
стпмо. Тук се чувствува си- 

НЛ СТР. 4

състоя това засе-

да се
___ зарад утвър

ждаването на истинския 
нос на творчески 
етически

при 
и социали 

ориентираната интелигенция. 
Трябва същоси, с някаква 

обща политика и злепоставя 
не на жив интензивен кон
такт и работа в базата, в 
първичните организации, тя 
хното укрепване при устано 
вяванетс

„г. Да кажа, ко
га го става дума за младите 
поколения, че преди 
се подчертава проблемът 
младата интелигенция, 
да се държи достатъчно 
тка и да се сочи, 
дото
бройната

Например, аз не съм съг
ласен с тезиса, • който се из
тъкна ввсичко разискванията, 
не тряовало да се състои та
кова заседание, понеже 
води към несъгласие в Съю
за. на комунистите в Сърбия. 
А по същото време 
ва съгласие с моята крити
ка във уводната реч. Виж
те, другари и другарки, та
кива

чена
без тосмена проблемите, ко че в мла- 

най-много- 
му част е работни 

ческата младеж, която 
и в

ито се явяват при 
дане на цялата ни политика 
— отдолу до горе. Голям ин 
тензитет на 
форумите при относителна 
пасивност на първичните ор 
ганизации не е характерис
тика за революционна пар
тия, която черпи своята си- 

дейността 
Слушайте, 

другари, само заседанията

изграж- поколенне се изказ
сегаработата във по-нататъшното разви-

нашето общество, 
пма и ще има преобладава
ше значение по 
леност и по своята общест
вена роля. Затова са и гри
жите за нейното образова
ние. Политическата 
тийната работа в 
редове е наша

тие на контрадикции имаше 
доста в разискванията. При
знават моятасвоята чис- критика, но 
сто, за тях това не се касае, 
т. е. за другарите, които от
крито трябваше да прераз
гледат своята дейност, свои
те опущения, с други думи, 
които бяха критикувани. Те 
трябваше да се държат ка
то комунисти на това засе-

както и
ла от живота и се отнасят не
на членовете. и цар- 

нейните 
първостепен

на н дългосрочна задача. От 
огромно значение е това да 
не се правят изкуствени ба
риери между отделните 
стн на младежта, но 
се свързва и сплотява 
линията на политиката 
СЮК.

на нашите първични органи 
зации по Писмото, и как го 
приемат, и ще видите как 
тези разисквания се разли
чават от тези тук.

Докато подчертавам необ
ходимостта от привличане 
на младите и за пренасяне 
от гозорността върху млади
те поколения, положението 
например в нашите универ
ситети и училища говори 
противно. Организациите на 
СЮК в университетите 
мат сериозно влияние. Пър
вичните организации в уни
верситетите и училищата са 
малко активни. Това изцяло 
отслабва връзките на Съюза 
на югославските комунисти 
с бъдещата интелигенция, 
защото нито действуваме та 
ка, че да създаваме д\бри 
комунисти, които утре да са 
способни за действително по 
емане отговорността за по
нататъшното развитие на со 
циализма в страната, 

борба
оказваме отпор на противни 
ческите тенденции, които из 
буяват в университетите, 
пренасяни частнично от чу
жбина, а частично подхран
вани от неприятелските си
ли в страната. И вместо да 
оценим тази неблагоприятна 
обстановка самокритичес^и, 
вместо да установим дейст
вителните причини за това 
състояние, приказва се, че 
дори и във върха на Съюза 
на комунистите се е зашез- 
дил антиинтелектуален курс, 
с което ни се иска да се от
делим от интелигенцията и 
от нейния принос към наша-

дание.
ча- 

тя да 
връху

Аз считам, че това заседа 
ние беше необходимо, че 
ние трябва да направим всина

Другарки и другари,
Трябва да подчертая, че 

нито съм нито искам да под 
пенявам успехите, конто в 
борбата за изграждане на со 
циалнстически отношения е 
постигнал Съюзът на кому
нистите в Сърбия, неговият 
сегашен Централен комитет 
п неговите изпълнителни ор 
гани. Да се твърди обратно
то било би немарксичеСки и 
необективно. Обаче днес. гс 
ворим за нашите проблеми 
и слабости с желание да ги 
превъзмогнем.

Затова искам тук да кажа, 
че когато се разисква за пар 
тийния курс, за неговите ре 
зултати и слабости, тогава 
числото на изказалите се за 
или против даден тезис или 
сценка на положението не 
о решаващ фактор за револ 
юционно определяне и за о- 
ценката къде трябва да се 
първи и какво трябва да се 
прави. Още повече, не е та
ка. когато работата става в 
елин форум, защото живо
тът тече из вън форума. Са
мо общото определение на 
комунистите от целия Съюз, 
определението на работниче 
ската класа е ясно нанравле 
ние кой курс трябва да бъ
де приет и за какво трябва 
ла сс борим.

НЯМА ДРУГ КУРС, НО ПО 
ГРЕШНО ТЪЛКУВАНЕ НА 
ПРОВЕЖДАНЕТО НА ГЕ 
ПЕРАЛНАТА ЛИНИяня

кой
една, дали линията на Съю
за на комунистите в Сърбия 
к •. противна на линията на 
СЮК? Разбира се, както ве 
че казах, съществува само 
една линия. Но тук не става 
дума дали съществува една 
линия или не, но става ду
ма, дали: тази линия се про 
вежда в практиката. Но че 
тя не е провеждана 
тъчно в практиката ясно го 
пори положението, което се 
ги. имаме при вас. Следовате 
лно тази: линия е повече вер 
бална и без достатъчен ефе
кт. Съществуват много раз
лични причини защо тя не 
се провежда. Но това не зна 
чи, че заради това съществу 
ва друга линия, а съществ'у- 
ва погрешно тълкуване при 
провеждането па генерална
та линия, съществува тактн 
знраис. колебание, опортю- 
ннзъм и т. н. Всичко това 
разбира се, сс свежда до не 
съгласие. Ето за това тряб
ваше тук да говорим, а не 
говорихме.

Тези дни прочетох много 
материали от различни за
седания п конференции на 
ръководствата на Съюза на 
комунистите в Сърбия. И три 
бвг. да кажа, че не видях 
разлики е решенията па 
СЮК и че тези решения, 
приети па тези заседания, 
са правилни. По, както вече 
казах, топа не е достатъчно. 
Документите, решенията п 
речите не са достатъчни да 
со отстранят някои плувни 
разлики.

Аз мисля, другари, че тр
ябва да бъдем доблестни и 
да си признаем, че нездраво 
то положение в Съюза на 
комунистите в Сърбия е ре 
зултат на различни слабос
ти и грешки, за което тук 
говориха мнозина другари.

Тук стана въпрос, защо не 
се изнасят отделни случаи, 
отделни грешки и слабости 
Аз, другари, в уводната реч 
казах, че считам че това за
седание не трябва да се за 
аимава, да се обремени с 
дребни неща, понеже това 
би отнело много време и 
вероятно разискванията и 
работата па това заседание 
биха добили нежален харак

доста-
нито 
и неводим истинска

тер.
Аз лично имам доста мате

риал от печата, речите, из
явленията и т. и. на някои 
ръководни другари от Съю
зи на комунистите в Сър
бия, от които ясно произли
за, че има неща и формули
ровки, които са контрадик- 
торни, а в тях има преки и 
косвени полемики с моите, 
и не само с моите, станови
ща но различни проблеми. 
И, обмисляйки, аз минах 
през това, да изнасям тези 
работи, защото па първо мя
сто очаквах, че сигурно ще 
има другари, които това са
ми ще кажат в самокрити
ката, т. е. 
ще се изкажат за своята ра 
бота.

ЗАЩО Е ТОВА ЗАСЕДАНИЕ?

Известно е, че критиката 
в нашата 

са били ре-
А сега конкретно да мина 

върху разискванията и 
впечатленията, 
чих. Когато се касаеше хо
рата критически да се спрат 
върху слабостите, за 
аз накратко говорих във у- 
водната реч, още в начало
то видях, че разискванията 
получават съвсем друга на
сока, не както желаех и ми 
слех, че трябва да бъде от
говор на моите критики от 
преди това заседание и от 
уводната реч.

Показа се именно, че има 
лоста другари, мисля на пър 
во място ръководещи, които 
слушах, които са 
срещу такова качество, как 
«ото е самокритиката. За то 
ва желая да кажа малко по 
вече.

и самокритиката 
винагииа самокритпчсскппартияшаващ фактор, особено ко- 

известни кризи 
да се възстанови 

първо

които иолу-
Ио това нс сс случи 

и много съжалявам чс е тъй.
Тук имаше доста изказва

ния за това, дали освен ге
нералната линия има още

гато е имало
и нужда 
единство.
място за 
сли и дела, което днес е осо 
бено важно Критиката спо
мага всичко това по-леко и 

: слабости, разлДч- 
неуспехи, опущения и 

пи по-

които Мисля на 
единството на ми*

зличните 
нитс БЕЗОТГОВОРНО СЕ ГОВО

РИ И ЗАКАНВА С РЛЗПЛЛ-н. Самокритикатаг. тона по-леко имата всичко 
час по-скоро да сс премах
не. Самокритиката деиству- 

възпитателно и укрепва 
образа на комуниста, образа 
на революционера. Да се 
боим от самокритика, и от 

това е еснафско 
; и комунистите тр-

ТЛ

сили на съпротивлението, т. 
с. но. натиска. В това е съ
щината — да бъдем неотстъ- 
пчивн
такива елементи, т. е. про-

ва А те като такава същест
вуват, ако решенията не се 
оживотворяват. Лз зная, 
това често се спъва от куло 
ариите, еснафските и ,6$уги

имунни
40

н енергични против
критика,
качество
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ИЗ НАШИТЕ ОБЩИНИРЕЧ НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО ПРЕД РЪКОВОДНИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКИ АКТИВ НА СЪРБИЯ
По повод Писмото на другаря Тито и 
Изпълнителното бюро на СЮКборба на Съюза на комуни- 

Сърбия и на Цептра 
линя му комитет срещу те
зи сили. Съюзът па комуни
стите и Сърбия винаги е уме 
ел да оцени правилно значе 
името на борбата против 
всички наши врагове и то
ва, вярвам ще правят и в 
бъдеще.

Затуй аз апелирам към 
всички ви да надделеете не
съгласията, да се сплотите 
върху курса на Писмото на 
Изпълнителното бюро на 
Президиума па СЮК и на 
решително провеждане на 
генералния курс в инте
рес на трудещите се от Юго 
славни. За това нашите на
роди ще ви бъдат благодар-

(ОТ 3 СТР.) тересовани да видят възмо
жност да преодолеем всич
ки трудности, конто имаме, 
при условие ръководствата 
да вървят в крак с желания 
та, конто съществуват в на
рода, в масите.

Работническата класа в 
Югославия, особено в Сър
бия очаква че отговорните 
форуми на СКС веднага ще 
отпочнат конкретна борба 
за осъществяване на Писмо 
то п на онова, за което мо
ите другари н аз напоследък 
говорим. Затова на форуми
те говориха н ръководните 
другари от Сърбия. По това 
трябва да се провежда в де
ло. Следователно, нека да 
съгласуваме тези наши стрс 
межн н становища и да ги 
провеждаме в практиката. 
Едва тогава хората ще ни 
вярват.

Някои другари говориха 
тук за опасността от разеди 
няванс в СКС. Не съм съгла 
сен с това. Че има несъгла
сие — това е вярно, но глав
но между отговорните дру
гари, а не сред членовете. 
До разединение би могло да 
дойде, ако се тръгне по пъ
тя на фракционерска бор
ба. А ние няма да позволим 
това.

Нека мрачните сили на 
политическото подземие, на
ционалистите, хегемонисти- 
те, ранковичевци, джиласов- 
ците и другите антисоциалн 
етически и антисамоуправи- 
телни сили, които отново 
вдигат глава, не се надяват 
че ако в Съюза на комуни
стите откровено разправяме 
за своите трудности и сла
бости, щели да успеят тех
ните акции и интриги. На
против, с това ние създава
ме основа за още по-силна

стите в
лно влияние на дребнобур- 
жоазната стихия, еснафщи- 
ната, на разни готварници 
и т. н. Но това не се отнася 
само за Белград. Това се от
нася за всички по-големн 
градове в Югославия. Бел
град има над 100.000 членове 
на Съюза на комунистите 
Има над 400.000 работници. 
Тяхното влияние, духът на 
строителите на социализма 
трябва да владее в тоя град. 
Това обаче го няма достатъ
чно, защото повече е рабо- 

* тено във форуми, без здра
ва свързаност с работничес
ката класа, а особено с чле 
новете на СКС.
Още веднаж искам да спра 

вниманието върху значение
то на Писмото, което изпра
тихме аз и Изпълнителното 
бюро. Недейте да се повто
ри старата практика то да 
се прочете и да се забрави. 
Писмото и всичко онова, ко 
ето през последните дни е 
поставено като задача пред 
членовете на Партията тря
бва да се провежда в про
цеса на работата и дейност
та. В базата, в партийните 
организации, ще знаят кои 
са техните грешки и какво 
трябва да се критикува. Все 
ки ще намери нещо и за 
себе си. И така трябва да 
се провежда писмото, и това 
не само за няколко дни, но 
непрекъснато до десетия ко 
нгрес.

Аз мисля, другари, че ние 
сега сме много отговорни, 
не само на думи да прие
мем писмото, но бързо оба
че и постепенно да изпълня 
ваме задачите от него. Тря
бва да кажа, че всички тру
дещи, всички народи в на
шата страна са много заин-

СЕОТ КОМУНИСТИТЕ 

ТЪРСИ ПЪЛНА 

АНГАЖИРАНОСТ
(ОТ ТРЕТА СТРАНИЦА)

кар че партийния клон във 
В. Олороаци принадлежи 
към местната организация в 
Смиловци писмото трябваше 
да разгледат в рамките на 
своята организация. Обаче 
на заседанието нямаше нито 
една трета от членовете на 
Съюза на комунистите.

На 11 октомври местната 
организация па Съюза на ко 
мумиститс в Смиловци про
веде заседание по повод пи
смото па председателя на 
СЮК, другаря Тито и на 
Изпълнителното бюро на 
СЮК.

нп.
Аз мисля другари, че вие 

сте съгласни, че па такова 
пзвъифорумско заседание не 
може да се говори за някои 
персонални изменения в ръ
ководните тела, защото за 
това са. компетентни само 
вашите форуми. Това е ва
ша работа, работа на вашия 
Централен комитет. Това го 
казвам понеже се говори че 
тук се възнамерява да се 
свалят някои другари от по
стовете. Ние имаме Статут и 
според него трябва да се по 
стъпи и по такива въпроси. 
Мисля, че главният крите
рий при бъдещо размества
не трябва да бъде поведени
ето в провеждането на зада 
чите, които сега се поставят 
пред Съюза на комунистите 
е Югославия и пред Съюза 
на комунистите в Сърбия.

Аз считам, че това заседа
ние е разкрило много слабо 
сти, които трябва час по-ско 
ро да надделеем. А аз вяр- 
Бам, че вие можете това, и 
чс това е ваша 
Благодаря”.

Комунистите от местната 
организация в Смиловци из
тъкнаха, че доста пъти са 
констатирали някои слабос 
ти и отрицателни прояви, но 
те ис винаги правилно са 
обсъждани и решавани.

След проведеното заседа
ние в Смиловци, където взе 
ха участие комунистите от 
Радейна, ГГъртопопинци, Мъ- 
згош, Бребевница и Моинци 
трябваше да се проведе засе 
да ние във В. Доровоци. Ма-

Поради тези причини пис
мото не беше разгледано 
Но това не значи, че няма 
отрицателни прояви, с кои
то трябва да се занимава ор 
ганизацията на Съюза на ко 
мунистите във В. Одоровци. 
Достатъчно е да 
проблемите във връзка с де- 
зинтеграцита на коопераци
ята, електрификацията на се 
лото...

споменем

А. Д.

Активност на кому
нистите в »Услуга«

Партийната организация в 
комунално-жилищното пред
приятие „Услуга”, след раз
глеждане на писмото на пре 
дседателя на СКЖ, др. Тито 
и на Изпълнителното бюро 
ма СЮК, проведе още 
заседание. На 13 
освен организационни 
роси &ха разгледани проб
лемите на партийната орга
низация и задачите, 
партийните членове трябва 
да си възложат.

На заседанието 
тира пасивността на органи 
зацията и пълната неангажи 
раност на някои членове. Ре 
ши се четири члена да бъдат 

редовете на 
комунистите.

Комунистите от „Услуга” 
констатираха, че ролята, ко

ято Съюзът на комунистите 
има в нашето общество сла
бо се чувствува в техните 
редове. В това отношение 
се заключи, че Съюзът на 
комунистите в предприятие
то трябва да бъде единен и 
да има изградени критерии 
по всички въпроси. Подчер
та се, че е последен момент 
всичко това да се разясни. 
Съюзът на комунистите тря
бва да бъде енергичен в про 
вежда не на задачите и по 
тоя начин се намери на мя
стото си.

Продължавайки 
на Съюза на комунистите в 
„Услуга” констатираха, че 
между другото тяхната отго 
ворност е за всичко, което 
се работи в предприятието.

длъжност.

едно
октомври 

въп-Писмото на СЮК

които

УПОРИТА, ЕНЕРГИЧНА 

РАБОТА НАТАТЪК
се конста

членовете

изключени от 
Съюза на

В Сурдулишко привър
ши запознаването на члено
вете на СКС с писмото на 
другаря Тито и на Изпълни 
телното бюро на Президиу
ма на СЮК.

Партийните организации 
направиха конкретни плано
ве и програми за акции за 
през втората фаза.

Партийните организации 
търсят СЮК и СКС органи
зационно да се заздравят от 
долу до горе и да се подго
твят за провеждане в дело 
на писмото на др. Тито и 
на Изпълнителното бюро на 
Президиума на СЮК. Изпъл 
пението на задачите да бъде 
упорито, трайно, решител
но и до край. Търсят се и 
някои системни решения, 
които биха облекчили акци
ите.

ществено - политическа ко
мисия, която да даде 
нка в кои случаи да се вър
ши такова преизпитване.

На повече партийни орга
низации е осъдена постъпка 
та на ЗТК „Масурица” за ра 
зпарцелисване обработвае
мата си земя в Сурдулица и 
продажбата на същата за 
плацове по неикономически 
цени на настанените в тази 
трудова организация. Същи
ят случай е и с продажбата 
на жилищни обекти от пре
ди някоя година във ВЕЦ 
„Власина” и фабрика „Мач- 
катица”. Комунистите тър
сят отговорност за тези от
рицателни явления.

кои починители на 
ски криминал. Търсени са 
единствени законопрописа- 
ния за облагане с />анък ча
стните работодатели.

стопан- А. Д.оце-

ПАЗАР ЗА КРУШИТЕ И ЯБЪЛКИТЕ?
АКЦИЯ ЗА КОМПЛЕТНО 
СЪГЛЕДАВАНЕ НА ВСЕКА 

ПАРТИЙНА ОРГАНИЗА
ЦИЯ И ВСЕКИ ПАРТИЕН 

ЧЛЕН

Долноневлянцм и тази годи
на не намериха пазар за кру 
шите и ябълките. От 
си вариха ракия, а пари 

за шипков плод.
На „Търгокооп”

лограм са взели 22 500 динара.
тях пак 

взе Н ай-миого шпиков плод е 
набран в село Барйе — 12 
хиляда килограма.По предварително съчи

нен плам ще се съгледа ра
ботата на всека партийна ор 
ганизация и всеки партиен 
член в Сурдулишко

... са преда
ли 1.) тона, по 1,50 динара ки Драгомир Стефанов

от ми- 
насам. Звонципалите избори в СК 

Въз основа на намереното 
положение ще се предприе
мат и конкретни мерки. По 
мнението на Часлав Пешич, 
член на ОК на СКС, иначе 
референт при ОК на СКС, в 
тази акция ще има изключ
вания от СЮК и чак

ИЗКУПВАНЕ НА ДОБИТЪКАПартийните 
искат на организации 

ръководни места 
да идват само комунисти, в 
търговските магазини да се 
въведат каси,

РЕДОВНОТО 
на добитъка 
Звонци

изкупуване 
в района на 

продължава. През 
миналия месец земеделската 
кооперация „Ерма” 
пила около 200

Телетата се изнасят на чу
ждестранния пазар чрез Аг 
роекспорт” — Белград, дока 
то овцете са за домашния па 
зар. 1ъи като 
кооперация ползва
срочни кредити _
пения добитък 
ските

а отписанитеВ службата на обществе
ните приходи в Сурдулица в 
момента интензивно се про
учва потеклото на имуще
ството на повече от 20 лица. 
Размисля се и върху проб
лема да се оформи една об-

дългове да се квалифицират 
като кражба. Спекулите, 
ито са ставали

разпус- 
кло

е изку-
гл глави овце и 

към 50 телета. Кооперация
та е платила на земеделски
те производители от 13 до 
13,5 динара за килограм те
лешко и от 6,5 до 7 динара 
за килограм овчо месо.

ко кане на някои партийни 
нове. За отбелязване е, 
работата

земеделската 
кракто- 

за изку- 
на земедел- 

производители се за
плаща веднага.

с жилищни 
кредити, най-строго да се на 
кажат и прекъсне с тях. Уп-

че
на ръководящите 

комунисти ще се разглежда 
по-обстойно.рекната е републиканската 

комисия за помилване на ня М. В.
Ст. Н.Страница 4
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Из нашите обшини
----------_ Из нашите общини * Из нашите общини

В босилеградските партийни организации Бабушница

Силна подкрепа 

на Титовите думи КАК ДА СЕ ДОГОНЯТ 

ПО-РАЗВИТИТЕ?Миналата седмица партии 
ннте организации в босилег- 
радска община 
конкретно да 
Писмото на другаря Тито и 
на Изпълнителното бюро
сюк.

П,®,Парти,гните активи в Бо силеград се изтъкна, че се- 
!' е момент да се поведе ра 
зговор за преустройство на 
местната.

започнаха
разработват ИЗПЪЛIIителмият отбор 

ОК на ССРН и ОК на СКС 
обсъдиха тези дни някои ак 
туални стопанско - политиче

И други проблеми, с какви- 
то се срещат и предприятия 
в други градове и републи
ки в страната. Проблем за 
Бабушница обаче са ниски
те лични доходи. Докато 
в република Сърбия през пъ 
рвото шестмесечие са били 
средните нето-лични доходи 
1.387, в Бабушница са въз
лизали на 1.052 динара, кое
то ще рече — с 32% по-мал
ко. Или: ако броят на ново- 
постъпнлите на работа об
що в републиката е 4,9%, в 
Бабушница този процент е 
само 0,3%. Това нещо задъл 
бочава разликите между ра' 
звитите и иеразвитете общи 
н и.

на гои на все по-силния натиск 
на по-големите изкупвателно 
-снабдителни организации в 
съседните общини, а земеде
лското производство е лека 
плячка за разни матрапази 
и др. изкупчици, които с по- 
високи изкупни цени отвли
чат с мъка изкараното про
изводство на „Единство”.

Затова в Бабушница с ог
ромен интерес се очаква от
четът на групата, която тря
бва да разясни дейността на 
земеделската кооперация 
да предложи мерки, с кои
то да се излезе пред сесията 
ма общинската скупщина и 
приемат съответни решения.

М. А.

организация, с цел 
деиствуването на комунисти 
1е да стане ефикасно.

ски въпроси в общината. И 
тоя път бе констатирано, че 
Бабушница е една от ония 
неразвити общини в СР Сър
бия която все още не е в 
състояние да върви в крак 
с по-развитите, на първо мя
сто, поради географската си 
отдалеченост от по-важните 
съобщителни артерии, както 
п поради неакумулативност- 
та па стопанството. На за
седанието бе обсъдено поло 
жението на стопанството в 
първите шест месеца на из
теклата година. Копстатацп-

и

ята, 
кооперация „ 
то има загуб

че освен земеделската 
Единство”, коя- 
а от 80.000

пара и гостилш 1чарското 
предприятие „Църнн връх” 
със загуба от 43.000 динара, 
не вдъхва голяма вяра в по
нататъшния стопански ход

И на това заседание бе 
констатирано, че е необхо
димо час по-скоро да се по 
търси цяр за земеделската 
кооперация „Единство”. Ка 
кто вече е известно, тази зе 
меделска кооперация пре
живява големи затруднения 
Неуспешната интеграция с 
пиротски „Сточар” само раз 
Духа някои и преди налични 
слабости. Сега, след скъсва
нето на връзките със „Сто
чар” „Единство” е още по- 
зле. Разклатената финансо
во и делово организация про 
сто не е в състояние да ус-

ди-

Комунистите в Д. Тлъмнно обсъждат 
Тито

писмото на др

на комуната, ако не се на
правят сериозни крачки към 
надделяваме на неразвитост
та. Както бе изтъкнато, п сто 
панството в Бабушница се 
бори е проблеми на нелик- 
впдността, доставка на въз- 
производствеии матернал11

Комунистите от Босилегра 
дско безрезервно подкрепят 
Титовите думи от Писмото, 
от неговото интервю в загре 
бския „Вйесник”.

Общият извод на първите 
партийни заседания е да се 
тръгне крачка напред от ра 
знекванията и описването 
на сегашното състояние. То
ва ще рече да се подемат 
конкретни акции, ко?«р и 
главна поръка на Писмото.

В. В.

Комунистите по селата ра 
зглеждаха Писмото в 
ните партийни организации, 
а в Босилеград Писмото бе 
разработвано във всеки пар 
тиен актив.

мест-

В босилеградската община
В разговорите, които се 

водеха по този повод се по
сочи, че констатациите от 
Писмото засягат всички об
ласти на живота в партий
ния живот в босилеградска 
община. Бе изтъкнато, че 
във всяка партийна органи- 

слабости.

Занаятчийството не привлича младите
В Босилеград работят 20 

частни самостоятелни занря- 
тччии. Най-много има шива 
чи, бръснари и обущари. Но 
градът се нуждае от часов- 
иичари, електро и автомеха- 
ници и др.

Как проблемите на заная
тчиите изглеждат от близо 
и кои са най-острите, това 
бо темата за беседа с разли
чни занаятчии от града.

— Вече двадесет години 
работя като бръснар в Боси-

В подобно положение 
и обущарите. Те са четири
ма. Петият неотдавна закри 
работилницата си. Това

са
зация съществуват 
Една от тях е в пасивност- 

на СК към са
та на членовете 
много важни въпроси.

вече лица в напреднали годи 
ми. Работят сами. Значи, 
след тях, въпрос с дали Бо
силеград ще има об>Във всички партийни 

ганизации в комуната е раз
брано, че Писмото не е кам 
паня, но постаяина

ор- ущар.
Общинската скупщина 

чрез по-благоприятна данъч- 
политика настоява да

— Малцина при нас изра
ботват обувки. Всички си ку 
пуват готови — фабрични — 
казва Дано Велинов. Ние 
вършим дребни поправки, с 
които едва ли може да се 
осигури поминък.

задача 
на СК във вси

Ана пана членовете 
чки области на живота. Ме 
ечните организации в Долно 
Тлъмино и Горна Лисина ве 

мерки да 
програми

вниманиетопривлече 
.млади занаятчии. Така Па

нови заная-пример всички 
тчии, които за първ път от
криват свои работилници в 
Босилеград няма да плащат 
данък една година.

че предприемат 
допълнят своите 
за акции. На такова мнение са и ос

таналите обущари. Тук по
ложението е ясно: промиш
леността изцяло изтласква 
занаятчийството. Л то не мо
же да се поправи дори да се 
направи опит да се оформи 
обущарска кооперация.

Въпреки тези обстоятелст
ва малко пови занаятчии до- 
хаждат в града. Дори и ня
кои
закрили своите

Още при първите разгово
ри в организациите се уста 
повяват конкретни задачи. 
При това Писмото е послу
жило за критическа оценка 
за собствената работа и от- 

ефикасно 
договорени-

Дане Велинов
Борис Стоименов

леград, по досега пито едни 
младеж не е поискал да учи 
този занаят 
пито при другите двама ко
леги, които са по-стари

— казва Борис Стоиме-

сгзнстеицията. Освен това 
като чели тоя занаят е и 
пай-привлекателния за мла
дите. Почти всяка работил
ница има по един и повече 
ученика, които след година 
две ще станат самостоятел
ни занаятчии.

от съществуващите са 
работилии-

нито при мен,говорността за 
провеждане на 
те задачи.

: >Т С пододобии трудности се 
срещат и занаятчиите —■ ко 
пачи.

мен
нов.Досегашните партийни ра

зговори посочиха съществу
ващата слаба трудова дисци 

слаба-

Времето, изглежда, прави 
всичко. Някога, не така от
давна изобщо занаятчийство 
то от всички клонове е би
ло твърде привлекателно за 
всички в Босилеград. Сега 
вече това не може да се ка
же, защото е съвсем ясно 
че някои -занаяти напълно 
„изчезват”.

шините за товаКои са I 
положение:

Ф« По всичко личи, че засега 
в най-добро положение се 
намират шивачите. Те са ве
дно и най-числени в града. 
Най-важното за тях е, че ви
наги имат достатъчно рабо
та. Това .говори, че за разли 
ка от обущарите, промишле 
пата изработка па обувки 
досега ме им е угрозявала

«лина и поразително 
та информираност на кому
нистите гю всички жизнени 

залагат

Ме става въпрос за го- 
данъка, пито 

пашата про-
лемината ма 
пък за това, че 
фесии изисква особени уси
лия — казва Стоименов. ГТро 
сто
ват тоя замаят и се определ- 
тя за други, за които считат, 
че им предлагат по-голям об
ществен а вте) ритет.

въпроси. Всички се 
Да се провеждат 
взетите становища и демок- 
ратския централизъм да при 
съствува във всички сфери 
в общината, в които участ-

законите,
казано младите подценя

Шивачките работилници 
привличат младите

В. В.

вуват комунистите. Страница 5
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земеделските производителиЕлектрифика
цията в 
Димитровград-

Р5 Четиво за
•* за село~ от село Болести на 

кокошките
ско

Токът в Забърдие ще закъснее Хроничното заболяване на ^дихателните^ Сф а
птиците е заразна Ъолгес . » живот: честите проме-

с нямат добри усдови ■ след ваксинация,

!ГсдТ"
Глав-н^н^цГнЖ^: затр= 

'болестта минавДез външни признаци, но може 
б° >— "мож^да* пршшни =

затруднения 
и пай-скоро

кои технически 
които трябва 
време да бъдат преодолени.

Според очакванията, пре
движда се работите да за
вършат до 29 ноември.

птицитестрана на техническата слу
жба.

В момента се работи по се 
леката мрежа. Работите в 
Мопнци са завършени, а 
привършват работите в Пър 
топоппнци. В Смиловцп, Бре 
бевнпца и Мъзгош има ня-

За проблемите по електрн 
фикацията на Забърдие бесе 
двахме с председателя на ра 
йонния комитет по електри- 
фикаци на Забърдие Кирфл 
Петров.

— Решението на районния 
комитет за електрификация 
беше далекопроводът да бъ
де готов до 1 май. Но с ра
ботите се доста закъсня. При 
чините са, че строителното 
предприятие „Градня” не из
пълни някои обещания, по
ради недостиг на материал 
и работна ръка. Трябва съ
що да се има пред вид, че 
нашите
„Градня” също не са изпъл
нени. Една от причините е 
и че земеделската коопера
ция „Сточар” не се е издъл
жила на кооперантите, кои
то поради това не са били в 
състояние да внесат нужни
те суми за електропровода. 
Осве* нтова и лошото време 
оказа влияние за закъснява
нето на работите. За отбеля 
зване е също, че в акцията 
трябваше да вземат участие 
и селата Радеина и Петър- 
лаш, но те ползваха пари от 
общата сума, а след това се 
отказаха от акцията.

По нататък Кирил Петров 
изтъкна, че електропроводът 
и трафопостовете са готови 
и трябва да бъдат приети от

може да

дишане 
случаи
да се стигне до 
по-малко яйца, а всичко това

А- А

II СТИ. не съществува ваксина, 
опасност от заразаВ Невля Против тази болест засега 

но в случаи когато заплашва пряка 
следствие големи температурни промени и АРУ™ 
пи признаци, които вече посочихме,
храната и някакво лекарство, което да мщити птицата 
не само от тази болест, но и срещу холера тиф!и АР- 

Но покрай тези „модерни оолести , не бива да за 
бравим класичните болести, от които най

ПРИВЪРШВАТ РАБОТИТЕ
е трябвало да бъде готов до 
15 август, работите са про
дължили. Това. се дължи пре 
ди всичко на следното: ак
цията. с проведена от хора 
които са. над петдесет годи
ни, а. терените за работа са 
трудни. Също така се е чув 
ствувал и недостиг на мате
риал и парични средства.

Както ни осведоми пред
седателят на районния коми 
тет, Денко Младенов, участ
ниците в акцията за елект
рификация па. този район са 
положили големи усилия и 
тяхната, ангажираност заслу
жава. похвала, а особено са

Електропроводът за район 
Д. Невля, където са включе
ни селата Д. и Г. Невля, ма
халата Голеш, Скървеница, 
Верзар и Барйе, е почти го
тов. Освен него са готови и 
шестте трафопоста. В момей 
та се привършват работите 
по електропровода в махала 
Голеш и в селата Барйе и 
Скървеница.

Акцията тук е обща. По 
решение на районния коми
тет по електрификация е пре 
двидено всички населени ме 
ста да участвуват със съща
та сума без оглед на разсто 
нето.

Някои участници в акция 
та не са изпълнили своите 
задължения. Районният ко
митет е решил за всеки, ко
йто не изпълни задължения
та си да няма ток.

Макар че електропроводът

-известна е чу-
къмзадължения мата.

болест по кокошките и пилета- 
болест са загубата на апе-Чумата е заразна 

та. Главни признаци на тази
отслабване на краката и крилете и накраятит, кихане,

идва смърт. От заболелите птици оолестта се пренася 
върху здравите. Хората и животните, особено птиците, 
могат да разпространят болестта от двор в двор. По- 

болестта твърде лесно се разширява, главна пред
пазна мерка срещу такова заболяване е затваряне на зара 

дворове, забраняване продажбата на птици, яйца

иеже

зените
и перушина, закопаване на умрелите птици и ваксини- 
ране на живите птици. Ваксинираните птици една годи
на са имунни срещу чума. Подобно, но по-малко опасно 
заболяване — холерата се разпространява по същия на
чин. И тази болест успешно се побеждава с предприема
нето на разни хигиенични мерки. И против холерата съ
ществува ваксина. Можем да кажем, че с подобрена хи
гиена и ваксиниране отглежданите на птици могат да 
ги защитят от зарази.

доволни от помощта на ар
мейците.

В акцията са взели участие 
над 70% от населението и 
във всички села трябва да 
получат ток около 175 къщи.

А. А

Из бележника на журналиста И111111111!1111111111111||1М111111111Ш11!11111111111111111111111111111111Ш111111!1111Н111111111111111П1111П111 1111Ш111111111111111111111111Ш11111МШ111111111111Пп1иШ111111!111111!1|||1!||||||1Г]|11111111111111111111111111!11

— Как се казваш, дядо?
— Найден. Найден Петров Василев от се

ло Грапа — отговори той и зае предишната 
си: поза в коридора.

— Ето така е при нас всеки ден. Всеки 
ден идва по един старец с молба да се гри 
жн обществото за него. Преди известно вре
ме продължи началника — дойдоха при мен 
старец и един млад човек с него. И той ме

Началника на обществените служби 
димитровградска община Вера Миланова раз 
говаряме за предстоящата сесия на скупщи- 

Прекъсва ни завеждащият социалните

в

ната.
грижи Владимир Николов:

— Извинявайте, можете ли да приемете 
един старец от Грапа. Настоява да говори с
вас.

— В момента съм заета, може ли да 
причака — пита любезно началника.

— Нашата работа не е толкова спешна, 
ще продължим разговора и по-късно — казах 
ме ние, готвейки се да напуснем канцелария- ЗАБРАВЕНИ 

БАЩИ И 

МАЙКИ

та.
— Моля ви се седнете! Аз предварително 

зная съдържанието на разговора. Като жур
налисти ще имате възможност да чуете как 
животът пише романи — каза с лека усмив
ка началникът.

Само след две минути последните думи 
на началника намериха своето потвърждение 
Влезе скулест нисичък старец. Силно изкри
веният каскет и извития десен крак прида
ваха на цялата му опряна на бастуна фигу 
ра неествен вид.

— Заповядай дядо, седни и кажи по как
ва работа идваше при мен — обърна се към 
него тя.

— Отдавна вече живея самичък в Грапа. 
Но последните дъждове унищожиха докрай 
дотраялия покрив на къщата ми и тя започ
на да пада. Цялата къща е пълна с вода.

— Имате ли близки?
— Имам четири дъщери. Едната е в Го- 

стивар, а другите са омъжени в съседните 
села.

взимат й паспорта, за да не може 
ща в България, а те се обзавеждат 
пари.

да се връ- 
с нейни

— Има и случаи — каза завеждащият 
социална защита Владимир Николов — кога
то синове с измама отнемат всичко от 
телите си. Неотдавна синовете 
ка си

Р.9АИ 
излъгали май- 

да пренесе нейната половина от кз»ща- 
тяхно име. Неграмотната старица

дюли общината да се погрижи за стареца, за- 
щото нямало при кого да живее. Когато го 
попитах той съсед ли е или роднина на ста
реца, той без каквото и да е стеснение, ми 
отговори, че му е син. От разговора узнахме, 
че е на работа във вътрешността на страна
та и че месечната му заплата се движи към 
300.000 стари динара. Бях принудена най-по- 
зорно да го изгоня от канцеларията. И само 
това ли е! Какви случаи има, човек просто 
не знае в средновековието ли живее или в 
!едно хуманно социалистическо общество. Все 
по-чести са случаите синове и дъщери да про 
|дават имота на бащите си, да строят къщи 
в градовете, а след това най-позорно ги из
гонват. Няма никога да забрая случая, кога
то от София дъщеря и зет докараха една ста 
рица с влака до гарата и я оставиха без па
ри, без парче хляб. А те двамата 
ли пътя

та на
леца потвърдила в съда, че целия си недви
жим имот дава на синовете и само след 
колко дни тя дойде при нас — изгонили я.

с па-

ня-

И така само с 18 милиона стари динара 
Общинската скупщина в Димитровград е при 
нудена да решава най-различни социални слу 
чай. В момента на издръжка на общината, 
постоянна или временна, са около 70 души 
I олеми надежди се полагат в планирания ре 
гионален старчески дом. Но едва ли ще мо
же и тогава всичко да се реши.

Трудно ще се намери решение, ако об
щината и занапред продължава да води глу- 
хонем диалог със самозабравилите се синове 
и дъщери. Едно явление заплащва да превър
не този край, които до неотдавна се ползва
ше с престижа на трудолюбие, почтеност и 
хуманност, в край на бездушието.

— Защо не отидете при тях, 
щери ще ви приберат?

— Неще бре дете, неще! Те

те са ви дъ-

си имат свои 
домове свои деца не искат да ме гледат. Дай 
те ми тука в града една стаичка. Нищо 
че не искам. пове-

— Искаш ли да ти освободим една 
ка в старото училище в центъра на селото?

— Никак! Кой ще ме гледа, кой вода ще 
ми донесе. Аз съм и стар, и инвалид от ония 
войни. Само тука искам. От коридора 
да излизам, ще чакам, а вие решавайте.

продължи-
за Белград. Излезе, че още преди 

колко години те й продали къщата 
в Желюша, направили 
и бабата била добра, докато

стаич-
ня-

и имота 
си нова къща в София 

1 отгледала мал
ките им деца, а след това я връщат назад,

няма

А- Йотов
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Барйе — Босилеградско] Съвети на лекаря ловина. Леки масажи подо
бряват кръвообръщението.

При по-остра сърдечна не 
достатъчност болният тряб
ва да бъде на по-строг ре 
жим — да не напуска легло 
то докато се възстановят сър 
дечните възможности.

ДИЕТАТА НА БОЛНИЯ 
също трябва да бъде според 
човека. Но винаги да се и- 
ма пред вид — колкото по
вече храна се внася, толко
ва повече работа предстои 
на сърцето. Но и недохран
ването е също вредно. При 
по-напреднали заболявания 
може да се започне с 3 до 4 
чаши за целия ден плодови 
сокове според сезона. Може 
да се употребят и компоти. 
Някои пък предпочитат да 
дават на болните по 4 чаши 
прясно или квасено мляко 
през два до три часа на ден. 
Тази строга диета обаче тря 
бва да трае най-много до 
три дни. Тя разтоварва сър
цето, но облекчава и бъбре
ците и черния дроб. След то 
ва постепенно се добавя о- 
риз, картофи, мед, плодове, 
леко обезсолено сирене, ме
со от пиле, риба. Лукът и це 
лината както и спанакът съ
държат голямо количество 
натрий и затова трябва да 
се избягват. Също вредни са 
бобът, грахът, лещата, зеле
то и грубият черен хляб.

Всеки знае, че трябва да 
се налага строго ограниче
ние на готварската сол. Важ 
но е също да се избягва со
дата за хляб, защото нат
рият от нея задържа водата 
в организма.

КАФЕТО И ЧАЯТ не са 
вредни. На болния се разре
шава една-две чашки кафе 
или чай, но не вечер и не на 
ония които имат високо кръ 
вно налягане. Тези напитки 
подобряват кръвооросяване 
то на сърцето, на бъбреците, 
ободряват болния, като въз- 
действуват върху централна 
та нервна система.

ЩЕ СЕ СТРОИ 

ЧЕШМА-ПАМЕТНИК Какво трябва да 

знае сърдечно 

болният?
По почин на Общинската 

конференция на на горани- 
в Босилеград в подножието 
на Бесна кобила, в село Бар 
йе, ще се построи чешма-па
метник в чест на загиналите 
пътници в автобусната ката 
строфа на 5 октомври 196$ 
година. На тая дата

сега расте прекрасна игло
листна гора — като ням сви 
детед на една страшна 
шка трагедия.

Горанската организация из 
върши подготовки и за пост
рояване на чешма-паметник 
на мястото на трагедията, 
изработен е проект на чеш
мата, с който се урежда ця- 
лала местност в един по-ши
рок периметър. На чешмата 
ще бъде вградена 
плоча с имената на загинали 
те пътици. Около нея ще бъ
дат поставени пейки, къде- 
то пътниците ще могат да 
починат, пийнат от хубавата 
планинска вода и продъл
жат пътуването си. А и за
пъналите на 5 октомври са 
отивали към своята цел, 
нс стигнали!...

чове-

с ърдечната слабост, как
то се казва от мнози
на „слабо сърце" или 

сърдечна недостатъчност е 
състояние, при което по ед
на или друга причина сърце 
то не може да изтласква ко 
личеството кръв, което е не
обходимо да се 
нуждите на всички човешки 
органи и системи.

Трябва да се знае, че недо
стигът на въздуха, задухът 
при усилия е един от първи
те симптоми. По-нататък бо
лният може да забележи че 
му е по-леко нощем да спи

- един от
автобусите на автотранспор 
тното предприятие в Босиле
град, на път към Враня _
следствие на сърдечен удар 
на шофьора пусна автобуса 
низ стръмнината. При това 
загинаха или от получените 
повреди умряха 16 души. Ме 
жду жертвите беше и Слав
чо Сотиров, председател на 
Общинската конференция на 
ССРН, член на Републикан
ската конференция на 
ните, ръководител и пионер 
на горанското движение в 
Босилеградско.

На следващата година го- 
раните от тоя район с добро 
волна работа залесиха

паметна

задоволят

Оплакванията на болните 
са в пряка зависимост от 
степента на сърдеччната не
достатъчност. Най-лека 
пен на сърдечна недостатъч
ност почти не дава отраже
ние

Гора но
сте-

За построяване на чешма
та необходимите финансови 
средства и строителен мате
риал. ще даде предприятието 
за пътища -чв Ниш — клон 
Враня. Чешмата ще бъде из
градена през следващата го 
дина.

върху самочувствието 
на болните: физическата ра
ботоспособноств ме

стността на. произшествието 
повръхнина с 

бор, ела и смръч. Заседани- 
те фиданки напредват добре 
и от двете страни на шосето

на болните 
нс е ограничена, при обикно 
вена работа болните нито се 
оплакват от заморяване, ни- 
то от прекомерно ускорява
не: на. сърдечната. дейност. 
Те не усещат сърцебиене и- 
лн ускоряване на пулса, ня
мат задух, нито болки в сър 
дечната област или зад гръ
дната. кост. ТОВА Е ПЪРВА
ТА СТЕПЕН СЪРДЕЧНА НЕ 
ДОСТАТЪЧНОСТ.

ЗА ВТОРАТА СТЕПЕН с

320 декара

Ст. Станков

полуседнал. Разбира се, вси
чки тези прояви налагат да 
сс потърси комплектна лека 
река помощ.

| Гложйе |

ГЛОЖКИЯТ МОСТ Е СРУТЕН Какво болният трябва 
сам да стори и да знае?

Преди всичко режима ко
йто трубва да спазва.

характерно умерено ограни
чение на физическите възмо

Мостът на Аюбатска река 
през който води пътят от се
ло Гложйе за Босилеград, е 
срутен. Не издържал то
вара на един камион, кой
то кара,' 3 тона шипков 
плод, на босилеградскаха^зе частно лице, минал с малък 
меделска кооперация. За го- дефект, 
лямо щастие, в тази злопо

лука няма повредени, въпре 
ки че камионът заедно с мо

жпости па болните. Работа
та, която преди са извърш
вали без да усещат каквото 
и да било, сега ги затрудня
ва. Те чувствуват умора, не
достиг на въздух, имат сър
цебиене, не е изключено да 
се появят и сърдечни болки 
По-нататък би могло да на
стъпи значително сериозно 
ограничение па физическата 
работоспособност па кацнем 
та или до негодност да сс 
извършва каквато и да би 
ло работа.

ста е паднал в придошлата 
река. Шипките и мостът са 
напълно унищожени, а ками 
онът, който собственост на

Тук обаче не може да се 
даде никаква схема, валид
на за всички болни. Самият 
болен най-добре ще прецени 
какво може да си позволи. 
Той трябва да знае, че акти
вността му трябва да бъде 
такава, да ме стига до за
дух. сърцебиене или сърдеч
ни болки.

С. А. С.
ПУШЕНЕТО Е ЗАБРАНЕ

НО. АЛКОХОЛЪТ 
100 грама вино, чаша бира, 
25 до 50 г ракия, не постоя
нно могат да ободрят 
пия и оказват психическо 
въздействие.

може:Босилеград
бол-ВАКСИНАЦИЯ НА РОГАТ 

ДОБИТЪК
Уместна е 

следобедна почивка
и необходима 

в продъ
лжеппо ма час до час и по- Д-р. Иванов

лекар Иван Стоев 
контролОт преди няколко дни, ве

теринарната станция в Боси 
леград започна 
срещу туберкулозни и АРУ- 
ги заболявания добитък във 
всички села в комуната. За
сега повече от 
добитък е ваксиниран. Оста
ват още селата на лисинския 
и любатския разон.

Ведно с ваксирането, вете

ринарния 
върши и здравен 
на добитъка. Той заяви, че 

на заболялия до-
Столетнициваксинация

процентът 
битьк е сравнително малък. 
Такова е и резултат на ре
довните систематични вакси 
нации и прегледи, които ста 
ват редовно в цялата общи- СОТИР ПЕТРОВ 

ГОГОВ ОТ СЛАВИНЯ
половината

на. В. В.

Новини от Висока
стоте години едва лн някой е успял да 
се придвижи.

Но над деведест, до деведест и пет 
има хора.

Един от тях е Сотир Петров Гогов 
от село Славния. Роден е през месец 
май 1876 година (има си кръщелно 
детелство), що значи че е на 96 години 
п пет месеца. Времето, в което се е ро
дил, е доста бурно. В тая година е била 
Сръбско-турската война н боевете при 
Алексинац, в същата година в България 
е било Априлското въстание, имало 4 
още съпротива в Босна и Херцеговина,' 
а през юни, значи един месец след раж1' 
ламето на Сотир, е загинал Христо Бо>: 
тев при Вола. Турците още са владеели „ 
пределите на неговия край.

Този старец обаче е още жизнен. . 
Фотообективът го е „уловил" в момент, 
когато оправя покрива на сайванта с 
портата на къщата си в Славния.

ЗАПОЧНА ЕСЕННАТА СЕИТБА
но бяхагледа И царевицата 

прибрани навреме.Въпреки лошото време във 
Висока е започнала есенна
та сеитба. Земеделската 
перация „Сточар" е обезпечи 
ла три трактора за оран на 
частни стопани във Висок.

коо- евн-

ЛОШО СНАБДЯВАНЕ

„Търго- 
села

Магазините на 
кооп" във височките 
не са снабдени добре, оа- 

отиват даже и 
необходи

РЕКОЛТАТА ТРУДНО СЕ 
ПРИБИРА

Продължителните дъждо- 
попречиха реколтата във 

Висок да се прибере навре*

туй височани 
за стоки от ггьрва

излагат на нс- ни серовград 
нужни разходи.

Ч:* ми •>1с става въпрос за столетници 
истинския смисъл на думата 

|цото такива са малко по нашите кра
ища. Според статистиката в Босилеград 
ско и Димитровградско няма повече от 
850 души над 75-годишна възраст, а до

в у
гза-

ме. са се оплакали 
на „Търго- 

работите

Височани 
до управлението 
кооп" и очакват 
да сс уредят-

Така например вършитба
та във с. Вълковия завърши 
еДва към края на септември 
ч Добивът е значително на
мален. И картофите, Слънчо

БРАТСТВО Щ 20 ОКТОМВРИ 1972,

М. Н. Н.

Ц. Димитров
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В»:
Бабушнщш.

N ....... „поено за необходимо
ного е писано» възможности за
СТТавИ„нГсГтруДНи" сстВо между об!ЦИ- 
КУкои?о живее българската народност аПРИЕТ ПЛАН ПО ПОВОД 

„МЕСЕЦ НА КНИГАТА"
ните, в 
Югославия*

В миналия петък на тази тема а Бо^л*
град се проведоха дейци от Лимит
но политически и културни д Идия Пст.
Р,,ВГ|поеГседателСнаа Общинската конферен
ция' па ССРН, Снниша Нейков, директор на

члсият възможно повече ра
ботници п селскостопански 
ирозиводитсли 
ми читатели.

Народният университет е 
запланувал уреждаI юто 
две гостувай пя па поети и 
писатели от народността и 
на поети и писатели от Ниш 
които ще устроят две лите
ратурни вечери — в Звоици 
и Бабушпица.

Уреждането па изложби 
па книги при всички чпталп 
ща па територията в кому
ната има за цел да предпзвп 
кг» интереса па читателски
те среди и да ги запознае 
със съвременното кппгопзда 
ване унас.

Популярпзаторите на кни
гата ще положат усилия 
през настоящия месец да за

Народният университет, в 
чийто състав се намира ба- 

бушнишкото читалище 
прие план за тазгодишната 
акция „Месец на книгата". 
В плана се предвижда уве
личаване на книжния фонд 
за около 30 хиляди динара, 
или на книжния фонд от 
7.500 на 11 хиляди книги в 
библиотеката в Бабушинца.

Същевременно се предвиж 
-да и увеличаване броя на 
библиотечните пунктове. По 
дведомствен пункт за звон- 
ското читалище ще се от
крие в Ракита.

па
редника то

междуобщинскоАкциите, които предирне- 
Народният университет 
повод Месеца па книга

та показателно говорят, че 
културните деятели в Бабу- 
пшпца правилно еа схвана
ли значението, мястото и ро 

в днешния

Конкретен почин за 

сътрудничество
ма
по

ВСИЧКИ НА 

МАЙСКИТЕ СРЕЩИ
лята па книгата 
живот. Колко от тези акции 
ще бъдат изпълнени зависи 
каква подкрепа ще окажат 
просветните и обществените

Симеон Костов, прелее- 
коиференция на Съюза 

запознаха събе
дейци в комуната. Културния център и 

дател на Обшинската
младежта в Димитровград

от Босилеград с някои конкрег- 
възможности за но-плодо-

Ст. И.
па
солниците си 
ни предложения и
гворпо културно сътрудничество между

живее българска народност

,11111111Ш111111111П111Шп::а:"',1М1Г||1!1!1111Г:11111!11М11111 >.11!!!1!!1!:Ии111!111111а11111!!11|||||||||!!|||||||||||||||||П| ||И11|111111М111111111П1111111|11М111111111111111111111|
Об-

На 15 октомври в босненското градче Травмик, 
председателят па Съюзният изпълнителен съвет — д-р. 
Джемал Бпедич, като покровител, откри тазгодишната 
традиционна акция „Месец на книгата”. Същевременно, 
тук се състоя тържество по повод ма осемдесетгодишни
ната от рождението па югославския иобсловец — писа
теля Иво Андрнч.

Тазгодишната акция „Месец па кишата” придоби
ва особено значение, тъй като цялата 1972 година е про
възгласена за Международна година па книгата. Деви
зът: „Книгата — достояние на всички”, у нас се „видоиз
менява” дотолкова, че на преден плам се изтъква ЧИ
ТАТЕЛЯТ.

тините, в конто I
Конкретно е решено в традиционните^, ма 

1 ски: среши в Димитровград редовно да уча
ствуват самодейни групи и спортни отборни 
от Босилеград, Сурдулица и Бабушница. Тър
жествата на тези срещи да бъдат чествувани 
в четирите обшиии. По такъв начин 25-ти май 
ще бъде празник на б7»лгарската народност п 
Югославия р пълния смисъл 
„Майските среши” в Дилштровград — мани
фестация на братството и единството между 
народностите и народите в Югославия.

Заслужава внимание и идеята в тези ма
нифестации дейно да участвуват Издателство 
„Братство” и Радио Ниш — предаването на 
български език, в смисъл на популяризация 
г.п тези .манифестации, организиране на ми
тинг на поезията и пр.

« **

на думата, аМЕСЕЦ
И не без основание: защото грижата за читателя 

едновременно означава борба за проникване на книгата 
сред работници, земеделски производители, служащи, 
конто по числен мост са почти символ истинно застъпени 
в общия брой на читателите.

Издателство „Нолнт”, очаква се, че и останалите

НА
КНИГАТА издателства ще последват примера му, намали цените на 

издадените книги с 40 ма сто, като по гоя начин заинте
ресува читателите за купуваме ма книги.

Акцията „Месец на книгата” трябва да насърчи кул 
турните деятели към разглеждане на библиотечното де

не само в общините, като цяло,

За тая Цел до края на годината ще се об
разува координационен комитет от предста
вители на общините, който през януари 
изготви конкретна програма за чествуване 
на „Майските срещи” през 1973 година. За фи 
лансирането на тези акции освен от общини
те ще се потърси помощ и от Републиканска
та културна общност.

ще

ло но и в трудовите ор
ганизации и училищата. Редица културни събития, 
то са запланувани от страна на Републиканската 
на общност именно

* кон- 
култур

това целят — да доближат книгата С. А. С.до читателя.
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В БИБЛИОТЕКАТА
I П подписал пълното си име и презиме, а друг 

само името си от три букви печатно и еднак
во написани — ЛЦО.

релистваме вехтата дебела тетрадка 
издадените на прочит книги. Хиляди и- 

мена на автори, произведения, читатели. Пред 
собственоръчния подпис на читателя 
та, когато е взел книгата и когато я е върнал 
на библиотеката. И така на стотици

н свободните °ВеНИЯ’ П° Пр°фесия е 
През днешния

за

Гова е може ои най-малкият читател _

останалите деца по буншцата край доородзл 
поток, „Анадко”, повече изцапан 

кото чист. Впрочем, като всички деца от бо

е дата- си часове отделя за кнг»ите. 
делничен ден Йоже е някъде -

-атаРниИиамо бЛ" над сигУРността на роди- § ката ни и може ои мисли за гериоите и слу- I
чките от любимите си произведения. Те са = 
неговата забава и развлечение

1_ страни-
Е ци са изписани имената на любителите на ху 
- дожествената и научна литература. Някои се 

повтарят по-често. Това са най-редовните 
сетители на библиотеката, страсните любите- 
ли на литературното изкуство. Четат се кни
ги и на български, и на сърбохърватски

сразмер, от различни литературни 
_ жанрове и от най-различни автори: българ- 
3 ски' югославски, руски, френски, английски, 
1 американски, древногръцки и римски.

ския отколпо-
и вероятно пс 

тях най-хубаво ще си спомня за Босилеград, 
където е отбивал военната

снлеградските махали. Но сега Ацо е първо
лаче. Не гони се вече с другарите около би
блиотеката, но влиза в нея, като редовен 
член. Вземе книжка, която му предложи би- 
блиотекарката, леля Винка, подпише се кол

език, си повинност...в еднакъв
Редуват се имената на многобронни чита- 

тели. Осмокласникът Душан Богданов 
„Тарас Булба” от Гогол, абитуриентката Мо- 
равка Миланова цикъла „Глембаеви" от Миро 
слав Кърлежа, Даннца Атова „Хайдути" от 
Бранислав Нушич, Даринка Евтимова „Пес- = 
ни" от Милан Ракич, Венка Илиева „Илиада" § 
ь: „Одисеи” от Омир и пр

чете
кото е научил да пише и другарува с новите

Най-многобройни са читателите от боси- 
леградските училища. С книгите 

5 по вълшебния свят на изкуството, изпълнен 
= с всевъзможни случки, приключения и съби- 
! 1ИЯ от различни времена и страни 
Е кия бял свят. Те

си приятели — книгите. Откакто е ученик, 
Ацо е взел десетина книжки, между 
„Първолаче“, „Грозното пате", „Веселото 
ленце” и други. Заслужава похвала

Iте пътуват които: 
пет- 

малкият
читател и всички негови връстници, които ще 
последват неговия пример.

по широ-
- Другаруват, радват се и
= тъгуват с героите, или осъждат 

то по света и у човека ...

и пр.

Осмокласникът Боян Пенев чете Война и = 
мир от Толстой. НеI нечовешко- IВойникът граничар Йоже Клочевшек 

мо през септември е взел и прочел няколко 
капитални произведения от световната 
сика: „Железната пета", и „Хората от пропа
стта“ от Джек Лондон, Потопът" от Хенрих 
Сенкиевич, „През реката в гората" от Ернест 
Хсмингуей и редица други. Четат 
ници — осведомява ни библиотекарката Виц

е ли това тежка задача 
за едно четиринадесетгодишно момче? В 
чебната програма това 
работва в трети глас

са- Е= у- Е
произведение се раз- = 

на гимназията. Пенев е I 
избързал с четири години! Но нека чете! Ве- 1 
ликият Горки е казал, че никога не 
да се учи. А ние скромно бихме добавили: Ни 1 
кога и не е рано.

Най-интересната рубрикаI в тетрадката за 
I издадените книги е оная, в която читателите 
| са слагали подписите си. Най-различни 
= ци и подписи: четливо

кла-

почер
и нечетливо написани, 

прости и „министерски”, според образование
то, вкуса и схващането Iе късно

I И ДРУГИ ВОЙна читателя. Един е
1
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Проблеми на културния 
в Босилеград

живот

Необходими са помеще 

ния за културни прояви
Изграждането на културен 

дом в Босилеград действите
лно представлява крупно ку 
лтурно събитие в живота на 
комуната. Съвсем обяснимо 
е тогава, защо строежът му 
изцяло е погълнал внимание 
то на културните дейци. Са
мият факт, че след построя
ването на културния дом ще 
о^дат създадени благоприят
ни възможности

университет вярват (?!) ЧР 
училището няма 
пи, понеже 
бучение.
и-Н° следва да отбележим, 
че вее още никой 
Щете не се 
иск. Такова 
убеждение 
ласуване на 
уредени взаимни 
Защото 
по-точно 
ти в да 
ността на 
ако той

Да и отстъ
им трябва за о-

до учили-
отнесъл с писмен

предварително
говори за несъг-

акциите, за не-
отношенпяза разгър може ли училището 

учителският колек 
не оцени оправда- 
едпн такъв 

действително беше 
отправен? Та нали 
учениците.

щане на многостранна кул
турна дейност — кино, теаз 
рална самодейност, библио
течно дело и пр. — като че 
ли оправдава моменталното 
„пренебрегване” на 
ния живот.

Понеже новият

Дж. Андреевим Кун Партизанииск,

именнокултур- младежмте 
нак-численната публика 
всеки вид културно събитие 
в града!

Очевидно,

за дейността на дружество
то се отделят незначителни 
средства, пък и организаци
онно не е устроено както 
трябва.

Ето защо, наред с изграж 
дането на културния дом 
деятелите на културата в Бо 
сплеград активно трябва да 
се включат в текущия кул
турен живот на града, и на 
комуната като цяло. А в кул 
турния живот, както се ви
жда, има доста нерешени 
проблеми: липсват помеще
ния, недостигат парични сре 
дства, кадрово не са укрепе 
ни редовете, неуредени са 
въпросите с финансирането 
и пр.

С други думи, не бива за
рад изграждането на един 
обект да се изостави култур 
ния живот на цялата кому
на. Още повече, че това из
граждане може да продъл
жи две, три, или повече го
дини.

са
Изложбинакулт\фен 

дом се строи на мястото на 
бившата кинозала, 
отдавна бе срутена, изникна 
ха редица въпроси във връз
ка с

която не налага се уста 
иовяване на взаимно разби
рателство, а сетне и г 
ване на акциите, за да 
оогатн

,Военни художници 1912-1918'съгласу 
се о-

репертоара на култу 
рните прояви. Обществено- 
политическите 
трябва да укрепят 
сока

културния живот на 
града: къде да се прожектн 
рат филмовете, изпълняват 
тетрални и други представле 
ния, организират рецитали и 
културнозабавни програми, 
уреждат концерти, изложби 
обсъждания и др.

С други думи, след 
ването на кинозалата.

В помещенията на етнографическия музей на По- 
нишавието в Пирот е открита изложба „Военни худож- 
ци 1912 — 1918”, произведения из сбирката на Военния 
музей в Белград. Изложени са 37 произведения на худо
жници—борци, участници в Балканската и Първа све
товна война. Произведенията са работени с различна 
техника — акварел, маслени бои върху платно и картон, 
молив, цветен тебешир, въглен... Художниците са ни 
пренесли личните си преживелици и тежката съдба на 
народа.

организации 
в тази па- 

координираща роля.

ЕЕЗДЕЙСТВУВАНЕ НА СА 
МОДЕЙНОТО ДРУЖЕСТВОсрут- 

в кул 
Ьосилег- Вече цялатурния живот на 

рад се създаде „вакуум”, ко 
йто трябва да се попълни.

година същест
вува самодейно дружество 
Младост”. То обединява ра 

драматическата, 
музикалната и

Всички тези произведения са никнали по време на 
самите войни, на фронта, в затишията, и може да видим 
войници и офицери, пейсажи с минаващи войски, момен 
ти на отстъпване, битки, извличане на артилерия, вой
нишки лагери, смъртта на славни юнаци.

В момента на кървави събития по бойните полета, 
борците—художници, без да съзнават това, освен че пра
вят „записи' на историята, създават и един нов стил в 

^нашето изобразително изкуство — експресионизма.
На тази изложба посетителите могат да се закоз- 

наят с произведенията на Богосав Войнович — Пеликан, 
Васо Ешкичевич, Бета Вуканович, Васо Поморишац и

5отата на 
фолклорна, 
литературната секции.

С пълно основание би мо
гло да се отбележи, че дру-

АКО ИМА ВОЛя — ИЗХОД 
МОЖЕ ДА СЕ НАМЕРИ

В същност в Босилеград 
има само едно помещение, 
което може да се ползва за 
култуурни прояви. Това е 
физкултурната зала в основ 
мото училише. В народния

жеството едва ли съществу
ва. Проблемите са и от ма
териално, и от кадрово есте
ство. Липсват помещения, а Ст. Н.

АР.
Стари фотографии М. ПетковнчI

Нови книги за библио 

твките
По повод Месеца на кни

гата директорът на Народ
ния университет в Сурдули- 
на — ДОБРИЦА НИКОЛИЧ 
ни осведоми, че библиотеки 
те ще се подновят с някои 
пови книги. ,

Николмч изтъкна, че На
родният университет в Сур- 
дулица е купил нови книги 
за 60.000 динара и ги е раз
пределил така: в централна

та библиотека в Сурдулица 
— за 20.000 динара, в подве
домственото 
Клисура също за 20.000 и в 
Божица за 20.000 динара. То 
ва е предимно ученическа и 
прочитна литература.

Други акции по повод ме
сеца на книгата не се пред
виждат.

отделение в

М. В.

„Манифико“ от Скопие 

гостува
води до сравнения. Ви 

на шеста част от 
Ге се учат в Каме-

Снимката ни 
сок. сега има едвам ед 
този брой ученици, 
пипа и в Криводол. А тези деца, от сни
мката, сега са хора па 55—60 годишна 
възраст и малцина

Ще ги намерите по градовете
Висок най-много, но доста

еж"" * г
вече. са останали по се- Посещението беше масово 

и в двата района.

Тази културно-забавна про 
грама организира Народни
ят университет от Сурдули-

На 18 октомври ансам
бълът „Манифико” от Ско
пие гостува в Божица през 
деня, а в Клисура вечерта.

Ансамбълът изпълни мек
сикански, италиански и ис
пански забавни мелодии, ко
ито с голям интерес бяха из
слушани от публиката.

Прави ли «и »“ТвесТеЧи ка
пата с внушителна. Близо А 
десет ученици са имали «пава,нт.ите у
чители в,.в Висок: Г“°Р “ ПИ(Рйков от 
Каменица (починал), Никола *
Славния (пенсионер), Воя Ч'' ,,, и
Петър джорджевич, Новипа Джури 
Лца ЙОЙИЧ (всички на снимката).

ЛЛЛДЛДЛЛАЛЛЛ/

вдата.
близост до _
са се настанили в Белград, Скопие и 
другаде из страната, Новото време на 
технически прогрес ги е отвело във фаб

О!

римите. ца.м. И. н. м. в.
Страница 9
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петък във вашия градОт петък до

Международна футболна среща Работниците от „Услуга“ за 

присъединяване на транспортния цех 

към „Ниш-експрес“
»ВИХър« (Драгоман) - 

»АСЕН БААКАНСКИ« (Димитровград)
1:5 (1:2)

т. м. от страна па трудовата 
единица, което трябва да се 
потвърди от Работническия 
съвет на предприятието /га 
19 т. м.

тпнът па „Услуга" се изясни 
единодушно за присъединя
ване; па транспортния 
към „Ниш-експрес".

Решение за присъединява
не т рябва да се донесе на 17

Държанието на футболис
тите от двата отбора беше 
примерно, за което заслуга 
има и рефера на срещата Ао 
заиов, които успешно води 
мача.

Втората среща между от
борите „Вихър” от Драго
ман и „А. Балкански" от Ди
митровград, която се състоя 
на 12 т. м. в Драгоман, отио 
во спечелиха футболистите 
от Димитровград. Те победи 
ха домашния отбор с резул
тат 5:1 (2:1).

Още в началото на среща
та отборът на „А. Балкан
ски" показа, че е по-добър и 
след две грешки на Пейчев 
и Милев в 4 н 8 минута, по
виши Гюров в 32 минута. Фу 
тболистите на „Вихър” пока 
заха по-добра игра в послед
ните минути от първото по
лувреме и в 43 минута на
малиха резултата на 2:1.

През второто полувреме 
футболистите на „А. Балкан 
ски” отбелязаха още три го
ла (Пейчев в 63 минута, Кръ 
стев в 71 и Гюров в 88 мину-

В комуналното предприя
тие „Услуга" тези днп се про 

но повод
цех

педоха заседания 
присъединяването па транс
портния цех. към предирияти

Л. Д

сто за пътнически превоз 
„Ниш-експрес" от Ниш.Футболистите на „А. Бал

кански” спечелиха и двете 
срещи, конто се играха в ра
мките на крайграничното 
сътрудничество между Дими 
тровград н градовете от НР 
България Сливница, Годеч и 
Драгоман, а сега ги очакват 
още две срещи (на 26 октом 
ври в Димитровград и 2 но
ември в Годеч) с отбора на 
„Ком” от Годеч.

Сурдулица

ХЛЯБЪТ, ЗАХАРТА И ОЛИОТО 
ПОСКЪПВАТ

Работниците от „Услуга" 
се запознаха с условията, ко 
нто предлага „Нппг-експрес".

Те бяха осведомени, че съо
бщенията в общината е въз- 
иможио да се подобрят са
мо по този начин, понеже 
пито „Услуга”, инго Общин
ската скупщина не могат да 
инвестират нужните средст
ва за подобряване на авто- 
превоза в Димитровградско.

палите тестени изделия, за 
харта и олиото ще поскъп
нат 35%.

Значи в сурдулишка общи 
на артикулите ще поскъпнат 
максимално, т. е. до горната 
граница на одобрението на 
републиканските органи е 
СР Сърбия.

На 12 октомври се проведе 
заседание на съвета за сто
пански и финансови въпро
си при ОС в Сурдулица. Пре 
дмет на разискване беше по 
скъпването на хляба, захар
та и олиото.

Реши се да се
Отборите играха в състав:

Балкански”: Ставров,
Христов, Велков Кръстев, 
Петкович, Манич, Глигоров, 
Михайлов (Каменов), Пей
чев, Гюров.

предложи 
на общината цената на хля
ба да се увеличи с 0,5 дина
ра по един килограм. Оста-

„А.

Имайки прсдв||д, че през 
1973 година „Ниш-експрес” 
трябва да инвестира 3,7 ми-

М. В.

лнона динара за подобрява
не на материално-техничес
ката база на

„Вихър”: Илиев, Антонов, 
Борисов, Андонов, Димит- 
тров, Георгиев, Стоицев, Ста 
ноев, Лозанов, Мицов, Кири 
лов.

КОНКУРСта.
транспортния 

цех и за построяване на авто 
гара с Димитровград, колек-

В отбора на гостите всич
ки играха добре, а особено 
се изтъкнаха Пейчев, Гюров 
Кръстев и Велков. ЗА ОРИГИНАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯА. Д.

На 24 октомври 1972 годи
на се навършват 3 години от 
смъртта на нашия баща, съ
пруг и свекър

Издателство „Братство” обявява конкурс за о- 
ригинални произведения, които биха влезнали в из 
дателския план за 1973 година, от следните обла
сти:

Шахматно състезание:

Сливница-Арогоман-Димитровпгад 1. ХУДОЖЕСТВЕНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ — 
хосбирки, сборници от разкази, повести 
литературни есета и критики, чиито автори се чи
слят към българската народност в Югославия.

2. ПУБЛИЦИСТИЧНИ И НАУЧНО-ПОПУЛЯР
НИ ТРУДОВЕ за самоуправлението, обществения, 
политическия, културния живот, селското 
во и пр. 
мост.

сти
и романи,

На 15 октомври в Сливни
ца се състоя шахматно със
тезание, 
взеха участие отбори на Сли 
вница, Драгоман и Димитро

рът от Димитровград спече
ли срещите и в Сливница. 
Резултатите от състезанието 
са следните: Димитровград 
— Драгоман 4:2, Димитров
град Сливница 4,5 — 1,5, Сли 
вница — Драгоман 5:1.

На състезанието
ъ .

стопанст
също от автори на българската народ-вград.

След победата в Димитро
вград (на 8 октомври) отбо- А. Д. 4. Издателството 

ри от другите националности, 
дат проблеми от живота 
в Югославия.

Кандидатите

ще приеме трудове и от авто- 
в които се разглеж- 

на българската народност
На 24 т.г. се навърш
ват 40 тъжни дни от 
смърта на милия 
съпруг, баща, свекър и
ДЯДО

— автори могат 
своите трудове по следния 

а) Да доставят
к . да предложатни начин:

ръкописа на Издателството спредложение за печат.
б) Чрез заявки (предложения), 

сочат следните данни: 
произведението, обем 
ници има на пишеща 
ТРИ, от коя област е 
ние,

ЙОРДАН 

П. ГОГОВ
в които ще по- 

име на автора, заглавие 
на ръкописа 

машина, написан

на
— колко стра-

Отратко
Петров

с раздел
публицистика, „ауч^о-Гп^рнТ- 

държанието на труда, какво 
лем обработва в него.

какво е съ- 
описва или кой проб-от Димитровград

Известяваме родни 
ни и приятели, че на 
този ден ще посетим 
неговияй гроб и поло
жим цветя.

Изразяваме голяма благодарност на всички, които 
ни помогнаха в тъжните за нас часове и които ни из
разиха съчувствие и присъствуваха на погребението.

Особена благодарност изразяваме на д-р Иван Ла
заров, който всесърдно се ангжаира при лекуването на 
милия ни покойник.

Авторите, които изпратят само заявки с посо
теНнайгъсноРЯБкр,АА лослгв”т Ръкописи

НАИ-КЪСНО до КРЛя НА март 1973 ГОДИНА 
Ръкописите на авторите от българската 

пост тряова да бъдат написани на български 
"а"'“ МаШННа раздел ТрИ в три екземпляра, 

рудовете от автори на другите националности ще 
се приемат и на сърбохърватски, македонски сло
венски и езиците на народностите в Югославия 
що в три екземпляра. '

1 те ГОДИНД,ЦЕ СЕ ПРИЕМАТ АО 30 НОЕМВРИ 
Справки на телефон 25-480.

народ-
езикбивш търговец от Димитров 

град

По този повод в неделя на 
22 октомври ще поднесем 
цветя на гроба му в Димит
ровград и молим роднини и 
приятели да присъствуват на 
помена.

съ-

Опечалени: съпруга Маргарита, 
синове Първан, Миле и Ангел, 
снахи Лерка и Златина,
Таня, многобройни роднини.

внучка
Опечаленото семейство ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО” 

НИШежи
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лала/^^аалаа^ааааааллл/ууу

в часовете ЗА ОТДИХ И ПОЧИВКА
Ч/ЧАЛАА/ЧААЛА/ЧА

АНЕКДОТ ОТ НОБ

уЦмН! 

\Йг7
ЛЕСНО ЩЕ 
НАПРАВИМ 
СМЕТКАТА

?АЧ
№

'<\У*>

Народният герой И- 
лия Хари „Гръмовер
жец” отишъл един 
ден в Главния щаб на 
Хърватско за взрив, 
който му бил нужен 
за разрушаване на ж. 
п. линии и мостове по 
окупираната терито
рия. В това време в 
щаба се намирал дру
гарят Тито. Когато Ха 
рищ завършил работа 
и се готвил да замине, 
на другаря Тито някой 
казал, че Хариш е тук. 
Другарят Тито се объ
рнал към него с думи

ПА СЕ ПРАЙЕ ЩУЯЬЕ
рь

утепам. Нело ми дайте йед- 
нс чижме, ако имате да се 
преобуйем.

— Охо, па ти ли мослии| 
дека дийе несмо забоварили 
кико се оди на щулн»и, ама 
ка те накара зор, ка опре 
нож у кошчинку да видиш 
кико све научиш.

Видел човекат дека че га 
млого изрезиле ако стойи 
йош, па ударил назад. Ре- 
шил да иде при приятелято- 
га ка търгне водата. Ама то
ва че буде къмто пролет.

Е, са се я мислим не може 
ли тия народ кико у село 
със самодоприносат. Че се 
съберу у две суботе и две не 
делье ка не работе, че узну 
лопате и търнокопийе, че по 
накълщаю камик, а община 
та че даде валяк и све .не се 
завърши за неколко дъна.

Арно ама свако лизнуло 
на чинию, па се не вача за 
търнокоп. А щом су се ва- 
нули за щульете, че може и 
за търнокопат, само нема 
кой да ги потсети.

А със здравийе граджанье 
от Сателитат. Млого ви 

здравийе оди Манчу.

Отишъл у големите дъж
дове йедън чиновник 
из общинуту при дру- 
гара у новуту маалу 

на Димитровград — Сатели
тат. Ка стигал до там ванул 
да разгледу]е куде да мине 
до ижуту му. Преди гьега 
кал до гушу и вода кико йе 
зеро. Мани що че искаля 
обучете, ама че простуди но 
ггете па требе да лежи у 
кревет, а плата тъгай не те
че. Видели га човеци ко сто 
йи кико треснут, па излезли 
пред ижете и се уокали:

— Добре дошъл у сатели
тат, та да видиш кико нийе 
живейемо. И арно йе що не 
си нашъл новуту диру щс? 
смо напрайили през борче- 
тата, па през казармете. Тия 
пут йе саде за госийе и за 
опщинарете.

— Я дайте на човека щу- 
лье да мине, не видите ли 
дека онака че се върне, не
ма надека.

— Море мани щулье, ва
нул да ока он. Я сам вечи- 
ма забоварил кико се оди 
на ньи. Газил сам през ре- 
куту ко дете, ама са че се

•1 с I
— Колко мостове си 

разрушил, Илия?
Хариш, на когото 

вече било дотегнало 
от подобни въпроси, 
отговорил на другаря 
Тито сърдито:

— Ако това те инте
ресува, другарю, пита
йте лично Павелич. 
Той най-точно ще ти 
отговори.

Тито го потупал по 
рамото и смеейки се 
отговорил: „Само ти 
Илия унищожавай, а 
сметката лесно ще на 
правим”.

По-късно Хариш уз
нал с кого е разгова
рял.

шшштшштшяшитшштшшжяяяш
КАК ДА ЛЕКУВАМЕ РАНЕНО ДЪРВОСлънчев часовник в Мачва

бва равно да се отсече и 
премаже с восък. Ако е счу
пено дървото, на такова мя
сто да не тече вода в него 
трябва да се защити с ци
мент за да не дойде до раз
падане.

ляма. Затова трябва да 
държи сметка за „здравето” 
на дървото.

Счупени клонки изискват 
да се намесим. Мястото, къ- 
дето е счупено дървото, тря-

Всички знаем колко може 
да бъде хубаво старо дърво. 
За съжаление с годините ид 
ва до нараняване на дърво
то. От действието на вятър, 
сняг опасността е все по-го-

се
В центъра на малко 

то село Совляк в Мач 
сграда, 

годи-
ва се намира 
стара около 200 
ни. По предание тя е 

от Михайлопостроена 
Вучич, а сега е собст
веност на правнуката Висок
му Станица Яукович. 
Неотдавна тази къща 
бе откупена. На 
сграда се намира еди
нственият слънчан ча- 

По предание

СКИТАЩИ КУЧЕТАтази
па събрания, обаче мерки не 
сс предприемат.

Чудно е защо ловджийско 
то дружество от Димитров
град не предприеме 
когато има право да изтреб
ва скитащите кучета.

Напоследък мнозина сто
пани от височкиге села са 
пуснали кучетата си на сво 
бода. Те правят щети на хо 
рага, нападат добитъка и 
може да сс случи да станат 
разпростраиителии па някоя 
заразна болест. На няколко 
пъти този въпрос е повдиган

совник. 
се знае, че този часов нощо,

е поставен от циник
кой Бсрич „пръв док
тор по математика в 
Сърбия"»

Ц.

НЕ ПОЗНАВА 

СИНА СИ
ПЕТРОВ т

БАЙ.он%и
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