
ТЪРЖЕСТВЕНО ЧВСТВУВКНЕ НА 4 ЮЛИ - ДЕНЯ НА БОЕЦА

ПО-УСКОРЕНО ДА ПРЕТВО
РЯВАМЕ ДУМИТЕ В ДЕЛАНествувоне в ДимитровградП *. @ 1-

Денят на боеца — 4 юди мърши през 1945 година, ц бойците си спомняха за 
бе'‘Тържествено рзнамепу- в борбата нашите народи военните дим. Бяха проже 
ван а 'Димитровградска об дадоха жертви от един ми ктиранп и няколко доку- 
щннй. Чествуването започ-- лпоп и седемстотин хиля- мептални филми, с тема» и 
на^ в'навечерието на праз- дн души, — каза между ка от Народоосвободитсл- 
ннка, когато в Димитров- другото Каменов. . пата иойпа. След програ-
грйд, Тони дол, Радей™, Програмата продължи започма народно увс
Смиловци и Височки Одо- с. художествено слово па 1
ровцн напаметннтб плочи ученици от основното учи селение, което продълн 
на загиналите бойци бяха лнще „Моша Пняде" от А° късно, 
положени свежи цветя и Димитровград, след което 
произнесени речи за зна
чението на 4 юли. Центра 
лайте тържества се състо
яха в Долна Невля и Петъ 
рлаш.

Тържеството в Петър- 
лаш започна със състеза
ния по спортна стрелба, в 
които взеха участие стрел 
цнте от Димитровград, Съ
юзът на бойците и прелета 
внтелн на младежта и ме
стното население. След то 
ва, на паметната плоча на 
загинали бойци от Петър- 
лаш, бяха положени вен
ци и цветя. За значението 
на 4 юлн говори Рангел Ка 
менов, секретар на Общнн 
ската конференция на Съ
юза на бойците.

— Още в началото на
Народоосвободителната 

борба на нашите народи 
беше ясна цлета на въста
нието. Това беше борба за
национално освобожде

ние, борба за братство и 
единство на нашите наро
ди н борба против всичко 
старо. Това беше и наро- 
доосвободителна борба и 
социалистическа револю
ция. Дългата и свърхчове- 
шка борба на нашите на
роди против фашизма и 
домашните предатели за-

Шарло за отделяне на нар 
•шината организация на 
Македония от ЮКП и ед
ностранчивото и присъеди 
цяване към Българската ра 
ботническа партия (кому
нисти). Методи Шаторов 

Шарло имаше за цел — 
подчерта Попов — да при 
съедини Македония към 
Борисова фашистка Бълга 
рия. Борбата срещу бълга
рския фашистки окупатор 
и домашните му слуги и- 
маше през този период ха 
рактер на всенародно въс
тание.

(ОТ 1 СТР.)офанзиван пролетната 
1944 година в Македония и 
южна Сърбия, в която ос
вен частите от Македония 
взеха участие и южпомо-

и косовски пар-равските 
тмзански бригади.

— Комунистите и паро- 
Македония приеха 

въстание ка-

Л. Д.
дът в
въоръженото 
то свое и е помощта 
ЮКП и другаря Тито пре
дотвратиха прсдатслска- 
та роля па ПК на ЮКП за 
Македония, която провеж- 

Методи Шаторов —

Власина гга
от ерозията и донася огро 
миа полза на обществото 
ни. Особен принос п дей
ността па гораиите имат и 
армейците.

След това Аазич изтък
на, че е по-големи грижи 
па обществото и специали 
зпрани горско - стопански 
организации, гораиите би 
могли да залесят годишно 
над 10 хиляда хектара обе 
злесепи площи. Но не е са 
мо тази полза. Гораиите 
успешно опазват традици
ите ог Народоосвободите- 
лната война. Там където 
са героично загивали бой
ци, гораиите са засадили 
цветя н създали гори. Ма
совият им труд има и въз
питателна роля.

Аазич говори и за исто
рическото значение на 
Деня на боеца. На героич
ните примери на партиза
ните — младежи и пионе
ри трябва да се възпитава 
и днешното ни поколение 
— подчерта той. Тоя пат
риотизъм младежта дока
за с големите трудови по
беди и след освобождение 
то на страната ни.
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Големият празник на Ре 
волюцията ни бе отпразну
ван и на Власина с тради- 
цноналната среща на гора 
ните от Сърбия. Пред око
ло 10 хиляда горани, мла
дежи, бойци говори Джор 
дже Аазич, секретар на 
Изпълнителния 

на ЦК на СК в Сърбия.
— Както и в предишни

те и през миналата годи
на гораиите в Сърбия пос
тигнаха крупни резултати. 
Те залесиха 5.500 ха голи-

даше

ОБЩИНСКА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА СКС 
ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН 
СЪВЕТ НА СИНДИКАТИТЕ В ОБЩИНАТА 
ОБЩИНСКИ ОТБОР НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ 
ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
МЛАДЕЖТА

комитет

ни и по такъв начин създа 
доха 100 хиляди хектара 
нови гори — изтъкна Ла- 
зич.

Босилеград
Гораиите са дейни в по

чти всички общини в Ре
публиката. Техната 4цлада 
организация е приета с 
въодушевление и има над 
един милион и шестотин 
хиляди членове, предимно 
млади хора — ентусиази- 
сти, изпълняващи особено 
полезна обществена зада
ча. Тази организация за
щищава човешката среда

ЧЕСТИТЯТ

НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ В 
СТРАНАТА

ДЕНЯ НА БОЕЦА - 4 ЮЛИ И 

ДЕНЯ НА ВЪСТАНИЕТО В 

СЪРБИЯ - 7 ЮЛИ
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ УСПЕ
ХИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛ
СТВО.

^ЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛАЛАЛЛЛ^^^МММУУЧ

Среща на »Братството и 

единството« в Ниш
На пьт за Белград, къде- 

то на 4 юли — Деня на бо
еца се състоя традиционна 
та среща „Братство и еди
нство", 100 запасни 
ни старейшини от СР Ма
кедония на 1 и 2 юли пре
биваваха в Ниш.

Гостите от съседната ре
публика поздравиха пред
седателя^ на Нишка общи

на Владимир Петрович и
председателят на Съюза на 
запасните старейшини в 
Ниш Джура Златкович — 
Милич. Другарите от Ма
кедония посетиха Електро 
нна индустрия и Кабинета 
но всенародна отбрана 
при Работническия универ 
ситет, където се запознаха 
с осъществяването на все
народната отбрана в Ниш 
ка община.

На тържеството, органи 
зирано по случай на сре
щата в поздравителната 
си реч Джура Златкович 
между другото каза:

— Тази наша среща е из 
раз на непресъхващото ни 
тежнение да живеем заед
но и съвместно да се бо-

ПОД ЗНАМЕТО НА ПАРТИЯТА И ТИТО
воен-

И тази година нашите ботническата класа, трудо 
вото селячество и честна
та интелигенция не само в 
Югославия, но и на Балкан 
ните и в целия свят. Югос
лавските бойци станаха 
светъл пример за цялото 
прогресивно човечество.

Вдъхновени от борчески 
те традиции на миналото 
югославските _ народи не 
преклониха глава пред не
приятелската военна ма
шина. Оживя борческото 
и свободолюбиво минало 
в народа, който никога не 
искаше чуждото, нито за
плашваше свободата на 
други, но и своето не иска 
ше да даде. За чест и дос
тойнство не се жалеха и 
животите.

На бойния призив и под 
знамето на Югославската 
комунистическа партия и 
другаря Тито комунистите 
първи стъпиха в борбата, 
с убеждението, че няма да 
останат сами. След тях тръ 
гнаха и останалите сводо- 
любиви граждани и 
настана масовния и моно-

ето и решимостта да се 
свали позорът от лицето 
на честния народ, който 
му нанесоха кралят и пра- 

илската 
годи-

мисли и спомени са отпра 
вени към историческите 
събития в Югославия от 
преди 33 години Деня
на бойците — 4 юли 1941 и 
Деня на въстанието в Сър 
бия — 7 юли 1941 година. 
Тези събития са 
Югославската

вителството в апрн 
катастрофа на 1941
на.

ШштВо Само 3 дни след истори 
ческото заседание на По
литбюрото на ЮКП, на 7 
юлн започват да се изпъл
няват решенията му. В Бя
ла църква край Валево от 
ръцете на испанския борец 
Жикица йовановнч - Шпа 
цац гръмна първата въста- 
ипческа пушка и падна пъ 
рвата вражеска жертва. 
С тези изстрели пламна об 
щонародното Въстание на 
народите в Югославия, 
ето прерастна в Народоос 
вободителна война 
алистическа революция.

Това беше голям 
един относително мало 

числен народ започва не
равна борба срещу коло
салната военна сила на
мрачния фашизъм. и да 
побеждава и победи, 
то водеше освободителна 
отбранителна война, коя
то отговаряше на интере. 
сите и стремежите на ра-

дело на
комунисти

ческа партия и другаця 
Тито. И този път сме из
пълнени с гордост и съзна 
ние да кажем — благода
рим на Партията и Тито!

Чествувайки тези забеле 
жителни дати в нашата ис 
тория ние си спомняме за 
бойците, които 
кръвта си и дадоха живо
тите си по планините и по 
лята навред в Югославия. 
Това ни задължава 
път да кажем: „Нека им е 
слава и хвала”!

В малката

ВЕСТНИК НА БЪЛГАР 
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Излиза воеки петък 

Урежда редакционна 
колегия

Директор, главев и 
отговорен редактор 
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46-454, Редакция 46-845 
Годиш

рим срещу всички онези, 
които имат илюзия и пре
тенции към наши терито
рии. Събрани тук заедно 
нека потвърдим нашата ре 
шеност да се борим за не
зависима, необвързана, со 
циалистическа, самоупра- 
вителна Югославия, в коя
то работническата класа е 
водеща обществена

проляха

ко-
и този и соци-

•бонамент 40, 
•, полугодишен 20

Анкара
Текущ» еиетка 

62500-603-9529 
СДК — Наш 

Печеяаца „Вух К»р«- 
Ст. Пауномм 

Л6 72-Н.

подвиги разпокъса
на от фашистите Югосла
вия пламна бунт. Решения 
та на ЮКП от 4 юли 1941 
година като мълния се раз 
насят по всички посоки и 
биват приети 
народи и народности 
раната. Това беше

сила...
След като разгледаха ис 

торическите паметници "и 
града гостите от СР Ма
кедония на 3. юли замина- 
вацНа посещение в Крагуе-

защо
от всички 

в ст- 
решени

М. Б.
7. така
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ДИМИТРОВГРАД ДО КРАЯ НА ГОДИНА ТА

СЪВЕЩАНИЕ СЪС СЕКРЕТАРИТЕ НА 

ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СК
АСФАЛТОВО ШОСЕ ДО 

КЛИСУРА
Миналата година започ

на построяването на моде
рно асфалтово шосе от 
Шесто — Власина до Стре 
зимировци 
българския граничен пре
лез). До края на 1973 годи 
на шосето бе асфалтирано 
от Шесто до Вл. Стойкови 
чева, а с уреждане на зем
лището бе продължено о- 
ще 1—2 км.

Тази година пътното пре 
дприятие от Враня, което 
строи пътя, продължи с ра 
ботата си. С булдозери бе 
прочистено шосето от Гю- 
мрук до Клисура—център. 
На обекта кипи трескава

работа. Много камиони 
докарват чакъл за настил
ка. Машините го разкар
ват върху шосето, други 
— набиват. Работниците 
правят бордюра от двете 
страни на пътя.

Ръководителите на Сур- 
дулишка община заявиха, 
че шосето през тази годи
на ще се асфалтира от Вл. 
Стойковичева до Клисуд#- 
център, а следващата годи 
на — до Стрезимировци, 
когато ще се асфалтират и 
отклоненията за Костроше 
вци и Драинци.

Миналия петък в .Дими- програми на работа да съ- 
тровград, бе проведено с±- гласуват с програмата, при 
вещание със Секретарите ‘ ета неотдавна от Общинс- 
на основните организации кия комитет на Съюза на 
на. Съюза на комунистите комунистите в Димитров- 
и членовете на политичес
кия актив, задължени за 
основните организации.

Бяха обсъдени по-нататъш 
ните мерки и акции за за
познаване с конгресните 
документи и претворяване 
то им в дело.

На съвещанието бе изтъ 
кнато, че годишните почи 
вки не трябва да бъдат спъ 
нка за активността на ко
мунистите и запознаване
то и провеждане в дело на 
•конгресните - документи.

Тя следва да продължи с 
ускорен темп. С оглед на 
това бе заето становище 
през месец юли всяка ос
новна организация да про 
веде по няколко събрания, 
на които членовете ще се 
запознаят с конгресните 
материали. Всяка органи
зация е длъжна да разгле
да основните резолюции 
от Десетия конгрес на 
СЮК и Седмия конгрес на 
СКС, както и доклада на 
другаря Тито. Също във 
всяка трудова организация 
ще се разгледат резолюци
ите, които имат пряка връ 
ска с работата й.

Това е първата, а втора 
та крачка е — провежда
не в дело на становищата 
и задачите, приети на Де- 

и Седмия конгрес.
Поради това всички орга- 
низации са длъжни своите

новните организации на 
СК и приеме окончателно 
решение. (югославско-

На съвещанието бе кон
статирано, че връзката ме 
жду основните организа
ции и Комитета не е на

град и която обхваща за
дълженията на комунисти 
те във всички области на 
обществено - политическия 
и икономически живот в 
общината.

Секретарите на основни 
те организации и членове
те на политическия актив 
при Общинския комитет 
на СК бяха запознати и с 
проектостатутарното ре
шение на Общинската ко
нференция на СК. Според 
него във всички основни 
организации на сдружения 
труд и местнц общности, 
където има повече от пет 
членове на Съюза на кому 
нистите трябва да се фор
мират основни организа
ции на СК. Основните ор
ганизации на СК трябва да 
обсъдят и въпроса за уве
личаване състава на Общи 
нския комитет и то от 15 
на 21 членове. В този слу
чай трябва да се оформи и 
секретариат на Комитета 
от 7 членове, който да бъ
де оперативно тяло на Ко
митета. Комунистите тряб 
ва да обсъдят и въпроса 
за активите и то за форми 
ране на актив на комуни
сти. селскостопански про
изводители. След обсъжда 
не на тези въпроси Общин 
ската конференция на СК 
ще обсъди мненията на ос

желаното равнище и в по
нататъшната си работа се
кретарите на основните о- 
ргаиизации трябва редов
но да информират Коми
тета.

А. Д. М. Величков

СУРДУЛИЦЛ

ЗА ПО-ДОБРА ПАРТИЙНА РАБОТА
грамите си за работа, с 
цел да се реализират при
етите задачи.

Неотдавна под ръковод
ството на секретаря на 
ОК на СКС Милорад Та- 
сич в Сурдулица се прове
де съвещание със секрета
рите на първичните орга
низации, на СК от Сурдули 
шка община. Бе разисква
но по кой начин комунис
тите да се запознаят с ре
золюциите на Десетия кон 
грес на СЮК и Седмия кон 
грес на СКС.

Бе решено най-напред 
секретарите на първични
те организации на СК ин
дивидуално добре да про
учат и се запознаят с резо 
люциите, а след това да се 
договорят как това най-до
бре да се направи в пър

вичните организации.
След това в духа на кон 

гресните материали и ре
золюции първичните орга
низации ще допълнят про- М. Величков

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Изява на 

благодарност
Божидар ИЛИЧ юрист 

и помощник-директор в 
„ИМЕПГ“ — Подвие, край 
Княжевац, живее „втори 
живот“, както сам казва. 
Миналата година през ля
тото го „връхлетяна“ сър
дечен удар тъкмо, когато 
бил служебно в мебелното 
предприятие „Циле“. Изве 
диъж надвнева смъртна о- 
посност по живота му.

Медицинският персонал 
при димитровградския ста 
циоиар начело с д-р Нико 
ла Цветков се притичва 
на помощ и след ожесточе 
ма борба със смъртта, над

деляват и спасяват живо
та на Б. Илич.

Тези дни — точно след 
една година — в знак на 
благодарност Б. Илич даде 
обед за целия персонал, ко 
йто се е борел за живота 
му, а сетне се грижил да 
поукрепне здравословно.

Постъпката на Илич сле 
два да се разбере като изя 
Ва на топла благодарност 
за самоотвержения труд 
на медицинските работни
ци в Димитровград, а спе
циално като признание на 
д-р Н. Цветков за усилия
та, положил за спасяване 
на живота му.

сетия

.........................................................................................
накърняват придобивките 
на нашата Народоосвобо- 
бодителна борба, които по 
дриват скъпо спечеленото 
братство и единство с цел 
да отслабят нашата социа
листическа 
лиа общност.

празни. На юнашките им 
кости, из пепелищата и ст
раданията израстна нова 

сво- социалистическа Югосла- 
нея вия, равноправна общност 

братски народи и наро 
дноети и пример на брат-

Литен фронт на освободи
телната борба. След петме 
сечния огорчени борби в 
Сърбия бе създадена 
бодна територия и в 
Ужишката република. На- на 
всякъде в страната мири
шеше на барут, падаха же ството и единството, 
ртви, отекваше бодра пар- И този път трябва да съ- 
тизанска песен от Лика до будим сломени при съвре- 
Тимок и от Триглав доГе- меннйците на тези съби- 
вгелия, на всички, езици в . тия, а младите поколения 
Югославия, което на бор- да поучим с примерите от 
бата придаваше интерна- борбата и следвоенното 
ционален характер. строителство и обновата.

Тази борба, на първо, мя Още един път да припом- 
бе борба за национал- ним, че нищо не е по-свс- 

но . освобождение от окупа щено и по-скъпоценно от 
торите които опустошава човешката свобода, да то- 
хаи ограбваха богата Юго ва се сплотяват всички уси 
славия. Но същевременно лия, всички материални
това беше и продължение умствени и физически 
на дългогодишната борба ли, затова кога го 

ЮКП за работнически виене опасност 
права, за народна власт, позабравя на утринните 
за социално освобожде- противоречия и тралът 
ние. Тя се основаваме вър се обединява и б0Ри' за 
ху правилната преценка за най-ценното, за свободата, 
интересите на страната и Патриотизмът е иаше вро 
народите и народностите депо достояние. Той тряб- 
ГпГа^ност с борба на ва да се тачи и вдъхиовя- 
съюзниците с фашисткия ва от примерите на наро- 
гнет и мракобесие. Югос- доосвободителната епо- 
лавянски интериациона- пея. Но същевременно^тря 
лен дълг беше и да се под бва да бъдем и ргорчени 
помогне и даде принос в противници нанационали 
борбата на народите от етическите и шовинисти- 
Сьветския съюз и остана- чески прояви, против вси- 
лите страни на антихитле- чки онези, които фалши- 
ровската коалиция. фицират с кръвта на наро

Въстанаха нашите наро- да написаната история и 
ди, проляха пръвта си, бо- да хранят донкихотски и- 
реха се и гинеха, но кърв- лгазии към наши тсрито- 
та и жертвите не бяха на- рии, срещу онези, които

самоуправите

Комунистите и трудещи 
те се в Югославия са пре
дани на политиката на Съ 
юза на югославските кому 
писти и са готови докрай 
да проведат в живота кон 
ституциоините принципи, 
решенията и резолюциите 
на партийните конгреси и 
с безмерен ентусиазъм да 
подкрепят всички усили» 

държавното и партий
ното ни ръководство и дру 
гаря Тиго в осъществява
нето на принципите за ра
венство и правда в по-иа- 
татъшното изграждане на 
социалистическа самоуп- 
равителна необвързана Ю- 
гославия.

Джура Златкович - Милич
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Тритесетгодишна дейност на бойките в 
Босилеградска община

ВИНАГИ В ЦЕНТЪРА 

НА СЪБИТИЯТА
Тържество 

на Кацз 
Камък

Н ШЕСТТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУЖЕНИ
ЕТО НА БОРЦИТЕ В ОБЩИНАТА СА ГОТОВИ В 
СЛУЧАЯ НА АГРЕСИЯ СРЕЩУ СТРАНАТА НИ ДЛ 
СЕ ВКЛЮЧВАТ ВЪВ ВСЕНАРОДНАТА ОТБРАНА С 
БОГАТИЯ СИ ОПИТ

ние срещу нас. Топа ще бъ 
де принос на бойците в о- 
съществяване на концеп
цията на всенародната от
брана, която търси дейно 
участие на всеки член от 
обществото — заключи С. 
Евтимов.

За всички бойци да сс 
осигури социално-здравна 

защтнта
Обществената защита на 

бойците, военните инвали
ди, семействата на загина
лите и починали бойци, ка 
кто и осигуряването па ус 
ловия за школуване на де
цата на болните и бедни 
бойци е непрекъсната гри
жа на организацията па 
Съюза на бойците. — Това 
е длъжност не само на бо
рческата организация, но 
и на всички обществено- 
политически организации 
и организации на сдруже
ния труд в общината — 
подчерта Евтимов.

Този въпрос в Босилег
радска община все още не 
е цялостно решен. От 372 
участници в Народоосво- 
бодителната война, евиде- 
нтирани при преброяване
то през 1972 година, 256 Са 
земеделци. Според разпо
редбите на новия закон,
70 от тях имат цялостна 
здравно-социална защита. 
Обаче 176 бойци, поради 
различни причини, още не , 
са получили това право. |

Трябва да се изтъкне, че 
между бойците има около 
170 души на които е пря
ко необходима тази защи- I

Тази и идната година се 
навършват тридесет годи- 

важните събития от 
по-близката история на 
нашите народи и народно 

свързани с освобожде 
нието от фашизма.

През лятото и есента на 
1944 година Боснлеград- 
ския партизански отряд 
нараснал числено и станал 
самостоятелна боева част 

22-ра Сръб- 
В началото

СРЕЩА НА БОЙЦИ ОТ ПИРОТСНИ, ЦАРИ- 

БРОДСКИ И МИХАЙЛОВГРАДСКИ ОТРЯДИ
ни от

сти,

На митинга присъствува 
ха представители на обще 
ствено - политическите ор 
ганизации от Пирот, Ди- 

Михайлов-

А ПОДНЕСЕНИ ВЕНЦИ ИЛ ВЪЗПОМЕНА
ТЕЛНИТЕ, ПЛОЧИ ИЛ РАЗСТРЕЛЯНИТЕ СЕЛЯ
НИ ОТ РЪСОВЦИ И ВИСОЧКЛ РЪЖАНА

в рамките на 
ска дивизия, 
на 1945 година тоя отряд 

към Петабил приключен 
дивизия на Корпуса на 
родната отбрана на Югос
лавия, КНОЮ. По това вре 

със създаването на ор- 
власт

митровград и 
град: председателят на ОС 
в Пирот Деско Петрович, 
секретарят на ОК на СК в 
Пирот Тома Тодорович, 
председателят на ОС Ди
митровград Борис Борисов, 
председателят на Окръж
ния изпълнителен комитет 
в Михайловград Евтим Ко 
стов, секретарите на окръ 
жния комитет на Партия
та Доситей Цветанов и 
Григор Трифунов и др.

на- На Каца Камък, Стара планина, на югосла- 
во-българската граница, лобното място, където 
българските фашисти разстреляха по най-звер- 

1944 година селяни от Ръ-ме, ски начин през юни 
совци и Внсочка. Ръжана, на 30 юни, се състоя 
среща на бившите бойци от Пирогски, Цариб- 
родски и Михайловградски отряди. На митинга, 
който бе устроен по повод 30-годишния юбилей 
о тосвобождеиието от фашизма говориха от

ганите на народната 
и обществените организа
ции, бяха положени основ 
ите на Нова Югославия.

— Юбилейният истори
чески ден — 4 юли, бойци- 

босилеградска общи 
на посрещнаха със засиле
на дейност върху провеж
дане на решенията на^Де- 

конгрес на СЮК и 
Седмия конгрес на СКС и 
Седмия конгрес на Съюза 
на бойците на Югославия, 
приключил преди няколко 
дни в Загреб. С това осно- 

бой-

те от
югославска страна ДИМИТРИЕ .СТЕФАНОВИЧ, 
политкомисар на Пиротски отряд и ХРИСТО 
ШЕЙНОВ, боец от Михайловградския отряд 
„Христо Михайлов”. Тържеството откри коман
дира на Михайловградски отряд БОЙКО ТОДО
РОВ.

сетия Двама оратори полуер- 
таха дружбата на крайгра 
ничното население в ми
налото. Те изтъкнаха сът
рудничеството по време 
на Септемврийското въста 
ние от 1923 година, когато 
населението на Югоизточ
на Сърбия даде морална и 
материална помощ на бъл
гарските въстаници и сът
рудничеството на Пирот
ски, Царибродски и Миха 
йловградски отряди, които 
в съвместни акции се бо
реха против фашизма

След като бяха положе
ни венци на възпоменател 
ните плочи на разстреля
ните селяни от Ръсовци и 
Височка Ръжана бе изпъл 
нена съвместна културно- 
забавна програма.

вката задача на нас 
ците по провеждане на оО 

Сьюзашата програма на 
на комунистите и на Тито 
вия курс — каза Стоян Ев
тимов, председател на Об- 
аинската организация на 
Съюза на бойците.

— Участниците от Наро 
доосвободителната война 
в Босилеградска община 
са особено отговорни в о- 
пазването на традициите 
от революцията. Сътрудни 
чеството с младежта вър
ху обогатяването на югос
лавски социалистически 
патриотизъм, укрепването 
на братството и единство
то и равноправието на на
шите народи й народнос
ти — е постоянна задача 
на борческата организа
ция — подчерта Евтимов.

В тази област босилегра 
дските бойци постигат за-

та.
— Тези и други важни 

въпроси отнасящи се до со 
циално - общественото по
ложение на бойците вина
ги ще бъде в центъра 
вниманието и решаването 
на тази организация — ка
за на края Евтимов.

на

Бойците и населението с вниманиеВ. В. слушаха ораторите Б. Николов
^——___________

ДИМИТРОВГРАД 1 060 квадратни метра за 
магазини, а останалите 
площи за складове, банко
ви помещения и др.

Според изявлението на 
отговорните от „Търгоко- 
оп” строежът ще отпочне 
през есента. Те са вече по 
лучили увещания от Кре
дитна банка, че ще бъдат 
отпуснати средства от 60 
на сто от стойността на о- 
оекта (стойността на обек 
та ще възлиза на седем ми 
лиона динара), докато ос
таналите средства ще се 
обезпечат от собствени из 
точници. Строежът на ма
газина в Димитровград се 
очаква с голям интерес, и- 
майки предвид, че същия 
ще бъде от огромно значе
ние не само за подобрение 
на снабдяването, 
крайграничната 
ка размяна.

Строежът на универсален магазин- 

през есента
видни резултати, въпреки 
че всички възможности 
все още не са докрай из
ползвани. В предстоящия 
период ще се положат по- . __
вече усилия подрастващо- ОбеКТЪТ Ше СТПГпя пая 7
то поколение да бъде все- ^ наД •
странно запознато с бога- Миналата седмица в Ди 
тия революционен опит на митровград се състоя 
Съюза на бойците, дание между представите-

Една от винаги актуал- ли на Кредитната банка 
ните задачи и за бойците от Ниш, Общинската скуп 
е укрепването на отбрана- Щина и обществено - поли- 

Ше- тическите организации от 
сте организации на Съюза Димитровград, както и на 
на бойците в общината са земеделската кооперация 
готови в случай на . агре- „Сточар” и Основната 
сия срещу страната ни да ганизация на сдружения 
бъдат включени 'на онези труд „Търгокооп“, на кое- 
места, на които чс богатия то бяха обсъдени възмож- 

най-много ще до- ностите за откриване на 
принесат за решително от отдел на банката в Димит 
биване на всяко покуше- ровград. Кредитната бан-

милиона динара
ка от Ниш е готова да о- 
безпечи средства на дими
тровградското стопанство 
а между другото да отпус 
не и кредит за строеж на 
универсален магазин в Ди 
митровград. От своя стра- 
нз „Търгокооп" обезпеча
ва временни помещения за 
банката на улица „Мар
шал Тито" № П, с оглед 
че в универсалния мага- 

предвидени такива 
помещения. Взаимните ис-
ети6лоРшВа Аа бъдат приети до 10 юли, а от 1

густ банката трябва 
почне с работа. 

Както

засе да за-

е известно, още 
преди една година, Общин 
ската скупщина в Димит
ровград прие решение да 
се устрои универсален ма
газин на пресечката меж- 

„Найден Ки
ров , „Моша Пияде“ и же
лезопътната линия. Гене
ралният план за

та и самозащитата.

ор-

зин са сграда е
нив0еВрсИалССяРеА 
има помещения от 1830 
квадратни метра,

си опит

магазин ще но и за 
търговс- 

А. Д.
ав-

от които
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РЕЗОЛЮЦИЯ
за задачите на Съюза на комунистите на Югославия 

общонародната отбрана и обществената
в

самозащита
Осъществявайки„ . „ революционната мисъл и дело на другаря Тито по създаване 

и изграждане на общонародната отбрана, 
Съюзът на комунистите

ждите на общонародната отбрана 
сон с икономическите възможности на 
страната.

4. Дълг на комунистите е

родна армия, още повече .да .се ангажират 
във всички работи по общонародната от
брана в обществото, а особено в подготов
ката на населението за въоръжена борба.

7. Противоречията в съвременния свят, 
отвореността на нашата страна, динамично 
то вътрешно развитие, съпровождано и.от 
отрицателни явления, налагат нуждата от 
по-големи усили от страна на Съюза на 
югославските комунисти и обществото ка
то цяло в защита на конституционната .си
стема, сигурността на гражданите, общест 
веното и лично имущество. Задължавайки 
организациите и ръководствата на Съюза 
на комунистите за по-активно и отговорно 
отношение, за укрепване сигурността и за 
щитата. Десетият конгрес на Съюза на-юго
славските комунисти особено изтъква:

— необходимостта от организирано и по- 
. пълно направляване изграждането ма сис
темата на сигурността и обществената са
мозащита във всички дейности .на общест
вото и необходимостта от засилена отгово 
рност и дисциплина в защита на неговите 
основни ценности, а особено за запазване 
на държавните и делови тайни и тайните 
на общонародната отбрана и >в защита -на 
общественото имущество от всеки вид зло
употреба и присвояване, особено на онези, 
с които се подриват икономическите ос
нови на нашето социалистическо самоуп- 
развително общество;

— длъжността на Съюза на комунистите 
идейно-политически да преценява анхисо- 
циалистическите и антисамоуцравитеднц, 
реакционни и контрареволюционни, кри
минални и други за обществото вредни 
прояви и да направлява компетентните ор
гани към по-решителна борба срещу нрсй- 
телите на такова действуване;

— дълга на Съюза на югославските 
комунисти, в интерес на сигурността на 
Югославия, като цяло м на всяка социали
стическа репуолика и автономна област, е 
да направлява идеино-политическата рабо
та на органите на сигурността н тяхното 
Функциониране върху единни основи, .ут
върдени от конституцията и законите, М 
да се застъпва за ефикасно делово свърз- 
ване и сътрудничество на ~гези органи м 
цялата страна. Ръководствата и членовете 
на Съюза на комунистите в органите и слу 
жоите на сигурността са отговорни за пъл 
но осведомяване вътре .в тези органи и^олу 
жои и между тях и за явленията и пробле
мите, от значение за сигурността на цялата 
страна и да осведомяват органите м -ръко
водствата в автономните ооласти, репуоли 
ките и федерацията;

— задължението на комунистите в орга
ните на сигурността да .подтикват разви
тието на ооществената самозащита и във 
връзка с това да дават помощ на съответ
ните органи и институции в обществото.

Укрепване на ефикасността на органи 
те на сигурността е основна задача ма ко
мунистите в тези органи. Ръководствата *и 
членовете на Съюза на комунистите <в об
ществото и в органите -на сигурността оа 
длъжни, борейки се за законност _в .техни* 
те редове, да предотвратяват всеки опит 
за ограничаване на тези органи, както и 
злоупотребите в изпълняването на техни
те, у твърдени със закона, функции.

Съюзът на комунистите трябва да -ле 
заетата общественият статут на органите 
и службите на сигурността да бъде в съг
ласие с тяхната роля и задачи -и да .води 
по-голяма грижа за идейно-политическата, 
кадровата, материалната и други форми 
за осиособяване на тези органи и служби 
съгласно нуждите и иитерисите на общест 
вото.

и в уни-

има историческа
отговорност и задължение да развива 
ществуващите и създава нови

_ неп
рекъснато да се борят за единството на и- 
дейните и политическите възгледи 
основните въпроси от общонародната от
брана и обществената самозащита, за раз
витие съзнанието за отбраната и сигурно
стта на страната и социалистическата са- 
моуправителна система.

Изхождайки от факта, че само народи 
те, които са съзнателни и подготвени да 
се борят за социализъм и социалистичес
ко самоуправление, равноправие, братство 
и единство, постигнат материален напре
дък, за необвързана външна прлитика, сво 
бодата и независимостта си не могат да 
б7»дат победени — комунистите са длъж
ни да се ангажират и върху морално-поли 
тическото, военно и друго професионално 
оспосоояване на гражданите за отбраната 
и защитата и за по-нататъшно развитие и 
укрепване на съзнанието, че въоръжената 
бороа е основна форма на съпротива сре-

съ-
условия за 

ангажиране на всички фактори в общона
родната отбрана. С ясното си идейно оп
ределение и насока Съюзът на комунисти
те мобилизира и насочва обществените 
сили и обезпечава тяхното солидарно ан- 
1ажиране в отбраната и защитата.

Изхождайки от това. Десетият конгрес 
на Съюза на югославските 
дължава членовете, организациите и ръко
водствата на Съюза на комунистите за тра 
йно и

върху

комунисти за-

отговорно ангажиране в по-нататъш 
ното изграждане и заздравяване единната 
система на общонародната отбрана, сигур
ността и обществената самозащита и 
ставя следните задачи:

1. 11о-нааттъшното пообществяване ра
ботата на отбраната и сигурността е рево
люционен процес и траен интерес на рабо 
тническата класа, народите и народности
те на Югославия. Затова организациите и 
Ръководствата на Съюза на комунистите 
непрекъснато ще се застъпват отбраната и 
сигурността да бъдат постоянна грижа на 
организациите на сдружения труд, само- 
управителните и местните общности, общ
ностите на интересите, самоуправителните 
органи, обществено - политическите и дру
ги обществени организации и органите на 
държавното управление. Задача е на кому 
нистите да се борят във всички обществе
ни среди, отбраната и сигурността все по
вече^ да бъдат съставна част на всекиднев
ните ' деятелности на трудещите се и гра
жданите, така че все повече да се изтъква 
творчеството и инициативата на трудовия 
човек, като основен носител и решаващ 
фактор в отбраната и самозащитата.

2. Изграждането и отбраната на соци
алистическите самоуправителни производ
ствени отношения и върху тази основа осъ 
ществяване на равноправие и заздравяване 
братството и единството на народите и на 
родностите са фундаментални фактори 
на сигурността и отораната на страната. 
Комунистите във въоръжените сили и във 
всички останали структури на общонарод
ната отбрана и обществената самозащита 
тряова непрекъснато да се застъпват за по 
следователно осъществяване на национал
ното равноправие, братството и единство
то на народите и народностите върху при
нципите, утвърдени с конституцията 
С<Р^Ю и Програмата на СЮК.

3. По-нататъшната модернизация на 
система на общонародната отбрана

по-

щу агресията.
5. Ръководствата, органите и организа 

циите на Съюза на югославските комунис
ти и комунистите във всички обществени 
среди, специално във въоръжените сили и 
органите на сигурността, са длъжни енер
гично и навреме да се противопоставят на 
тежненията на централистично - бюрокра
тичните, сепаратистично - националистиче 
ските, либералистическите и останали ан- 
тисоциалистически и антисамоуправител- 
ни схващания и явления да осъществят въз 
действие върху въоръжените сили и орга
ните и служоите на сигурността.

6. Мощните въоръжени сили — тяхна
та морално-политическа сила, професиона 
лна спосооност и материално-техническа 
оооруденост — са съществена предпостав
ка за успешната отбрана срещу агресия. 
Югославската народна армия и територи
алната оторана са оолици на организира
не на единните въоръжени сили на раоот- 
ническата класа, трудещите се и гражда
ните, всички сили на раоотническата кла
са, трудещите се и гражданите, всички на
ши народи и народности, единството на 
класовите и политически цели, доктрина
та и стратегията и единната ооществе-на един- 

оощонародната отора-но-политическа основа са оаза
система наната

на и въоръжените сили.
десетият конгрес на Съюза на югослав 

ските комунисти задължава членовете, ор 
ганизациите и ръководствата на Съюза на 
комунистите, осооеио във въоръжените си 
ли да се оорят за по-нататъшно укрепва
не," но-голяма подготовка и боеготовност 
на нашите въоръжени сили. Във връзка с 

десетият конгцес осооеио изтъква: 
„военнослужещите във въоръжените 

сили задължително да се възпитават върху 
марксистката идеология и идейното опре
деление на съюза на югославските комуни 
сти върху свободолюбивите и революцио
нните традиции на всички народи и народ 
пости, отделно на традициите на нашата 
АтароАОосвооодителна воина и социалисти 
че ската революция, за равноправие, ораг- 
ство и единство на нашите народи и на
родности, в духа на принципа на необвър
заната политика, социалистическия интер
национализъм и югославския социалисти
чески патриотизъм;

на

цялата
и интересите за ефикасна оторана ще изи
скват, съгласно икономическото развитие 
и възможностите на страната, да се отде- 

съответни материални средства. Съю
зът на комунистите ще се бори за по-голя
ма солидарност на трудещите се и гражда 

при ооезпечаване на тези средства и 
за тяхното рационално изразходване.

обезпечеване на общо

това
лят

ни те
В материалното

оторана на организациите и ръ 
Съюза на комунистите щенародната 

ководствата на 
се застъпват особено за по-бързо и ефикас 
но изграждане на по-икономично и по-ра- 
дионално материално и здравно обезпеча
ване на въоръжените сили и за тяхното 
пълно интегриране в самоупрввителната 
обществено-икономическа система, за ико 
номическото оживотворяване и рационал
но влагане на средства за развитие на хъл 
мисто-планските краища и островите, за 
създаване и постоянно възобновяване на 
неооходимите материални резерви за ну>к 
днте на ооществото и въоръжените сили и 
за по-отговорно отношение на комунисти
те ” държавните органи на федерацията, 
републиките, автономните области и общи 
иите и в организациите на сдружения труд 
и обществените служби към задачите на 

планиране и оспособяване на 
обществените служби за 

работата при военно положение.
За по-голяма самостоятелност, още по- 

опора на осбствените сили и по-ус- 
военно-икономическо сътрудничест 

во с необвързаните и останали страни, Съ~ 
комунистите ще се застъпва за по- 

рационално използване и модернизиране 
на съществуващите и създаване на нови 
капацитети за производство на съвремен
ни съоръжения и снаряжения, съгласно ну

— необходимостта Югославската народ
на армия, като въоръжена сила на работ
ническата класа и всички нацеди и народ
ности и на социалистическата чредеранш
на репуолика Югославия да се изгражда и 
развива в още ио-съвремеина военна орга
низация, да се снабдява с все по-модерно 
оръжие и военна техника и постоянно да 
се подготвя за успешно изпълняване на за
дачите по съпротива срещу всеки евентуа
лен агресор;

Организациите и ръководствата на Съ
юза на комунистите са длъжни повече да 
се ангажират за развитие на съзнанието и 
за съзнателно отношение ,на гражданите 
към защитата на нашето социалистическо 
самоуиравително обществото, своя прк- 
нос в борбата срещу външни^ и вътреш
ен неприятел и други криминални деяния 
да схванат и осъществяват като свое само- 
управително и гражданско право и дълг.

Съюзът на комунистите е дължен енер 
гично да се застъпва за по-голямо ангажи
ране .на женихе в общонародната отбрана 
и за тяхната подготовка за всички видове 
отпор срещу агресията, включвайки и въо
ръжената борба.

дългосрочно 
стопанството и

— задачата за по-нататъшно развитие и 
заздравяване на териториалната отбрана и 
необходимостта за нейното снабдяване с 
модерно оръжие и постоянното направля
ване на нейното развитие в съгласие е еди 
ииите цели, планове и доктрини за употре 
ба на въоръжените сили и с обществено- 
политическата роля в общонародната от
брана;

— необходимостта комунистите във въо
ръжените сили, особено в Югославската на

здрава
пешно
юзът на
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Разговор с работници зл летните почивниИз организациите ма сдружения труд

МАШАТА РАБОТА ИЗИСКВА АНТИВНА ПОЧИВКДкКакво става в »Циле«?
И в „Цнле” е в ход стабн ромно болшинство работ- 

лнзацпята. През първите цици схващат действптел- 
четнри месеца па година- иото положение на органи 
та се работи с успех. Пред зацнята н вярват в окопча 
приятното днес разполага телния успех. Л правят се 
с оборотни средства, кон- усилия положението да се 
то макар и недостатъчни, уреди и продажната служ 
все пак са значително по- ба да се подготви и да

почне да действува. Най- 
сстпе се дойде до нзиода, 
че ако този въпрос се раз
реши — има условия да 
се разрешат и другите. 

Същевременно искам да 
мата- подчертая, че проблемите 

в нашата фабрика, попе 
аз така мисля, не са таки
ва, каквнто ги представ
ят някои другари. Сега ра 
ботнм върху възвръщане
то на вярата в успеха у 
опия хора, конто са песи
мистично настроени.

Днес имаме положител
ни делови резултати. Но 
все още съществува голям 
дисонанс между използва
нето на производствените 
мощности п работната си
ла. Това нещо ще ни пречи 
все дотогава, докато не 
модернизираме нашите 
производствени мощности 
и не създадем условия за 
пълно използване и на ра
ботниците и ма производ
ствените мощности.

А за това ни са необхо-

големн от тези в началото 
на 1973 година. Още през 
февруари миналата година 
бе снета блокадата и в ко 
лектнва на „Цнле" считат, 
че това е било от огром
но значение за по 
тъшното му развитие. За 
някои явления, определя
щи настоящето положе
ние в „Цнле” нн разказа 
директорът Георги Нац- 
ков, инженер - лесовъд:

— В нашата организа
ция на сдружения труд 
всичко е в границите на 
възможностите. Не е по- 
добре понеже трябваше да 
се справим с множество 
трудности, имаше кадрови 
промени, а това създаде 
големи сътресения, понеже 
оставихме пазара. Послед
ствията от това и днес чув 
ствуваме. Когато казвам 
това, имам предвид усилп 
ята положени в уреждане
то на положението в „Ци- 
ле", които дадоха съвсем 
добри резултати. Естестве 
но, в нашите условпя за ра 
бота това биха били огро
мни постижения ако по
край другите бяхме разре-

*Гя1
Д. СтанковГ. Николов

пет е провеждал анкета 
пъп връзка с годишните по 
чипки. Мога да кажа, че 
през тези пет години, кол 
кого работя пъп фабрика
та, псе още не съм отивал 
па почивка пито на море, 
пито пък п баня. С една 
дума, касае се за средства. 
Миналата година получих 
пари предназначени за по
чивка, но какво стана. Жи 
веем с родителите си, оже 
иен съм и имам дете.

Само аз работя.
Освен това строиме къ

ща и така парите, които 
бяха предназначени за по
чивка „отидоха" за цимент 
А тази година? Ако ме из
пратят на почивка ще оти
вам, понеже касае се

М. Михайлов
Първият пи събеседник 

беше Манол Михайлов, 
28-годишсп работник, кой
то п каучуковата промит 
леност работи вече 5 
ни. Дали за тези пет годи
ни е отивал па почивка, и- 
звестио лп му е, че в него 
пата организация тази го
дина ще бъде организира
на без платна почивка за 
около 40 работника, а ос
вен топа, че и Общинския 
синдикален съвет отпуска 
за почивка на работници 
известна сума и счита ли, 
че почивка му е исопходи 
ма бяха въпросите, по кои 
то приказвахме. Ето и не
говите отговори.

— Не ми е известно, че 
Общинския синдикален съ

мо до недостиг па пари, а 
време ще се намери.

Георги Николов на 36-го 
дишна възраст във фабри 
ката работи вече четири- Я 
надесетта година. Ето какЯ 
во мисли във връзка с го-Я 
дишните почивки: Я

— И аз някога мислех, Я 
както другаря Михайлов. Я 

Обаче през последните Ег 
пет години редовно оти- Щ 
вам на почивка. Четири Щ 
пъти бях на море и веднъж ' 
в Звонска баня. Два пъти 
за сметка на предприятие
то и три пъти на свои раз 
носки. Убедих се за тези

годи-

-

дими н капиталовложения 
и време. пет години, че почивка ни 

е необходима. Не само, че 
след годишните почивки 
по-д,обре изпълняваме еже 
дневнит епланове, но ние 
сме и други хора. Много 
по-бодри, по-весели и ако 
мога така да кажа ободре 
ни и с крепко здраве.
Ако получа средства за по 
чивка ще отивам, но това 
не значи, че ако не полу
ча средства няма да оти
вам. Известно ми е, че вси 
чки не можем да ползвам 
тези средства. Поради то
ва вече съм предприел ме
рки и на почивка отивам 
и на собствени разноски. 
Бих искал 
през последните пет годи
ни не съм ползвал отпуск 
поради болест, а преди то
ва се често случваше ...

Мненията на Димитър 
Станков, 33-годишен рабо
тник, който в заводите на 
на др. Николов. Ето 
каза:

— През последните 7—8 
годиш! постоянно отивам 
или на море или в баня. 
Веднъж

М. Б. са-

жбага^а^готоввГ прешзве-' ДИМИТРОВГРАД
дения. Искам да кажа, че 
покрай големите кадрови 
и финансови затруднения, 
доставките са ПЪ ВИТЕ РАБОТНИЧЕСКИ ЖИЛИЩА - 

ЗА 25 МАЙ ИДНАТА ГОДИНА
частично 

нормални, а с това и про
изводството, но с продаж
бата не върви. А продаж
бата е третото звено 
шия Управителният съвет 

фонда на
в на-

производствен процес. 
За нормално производст 

во на първо място, трябва 
да се обезпечат.

При определянето на мяс
то за строеж на този блок по-ефтино в сравнение с 
се е имала предвид цена
та на площта, както и да 
не се строи на мястото на 
съборени сгради, за 
струва скъпо. В тази част
на града до 1978 година ще 
се строят още работничес
ки жилища, тъй като 
фонда за солидарно 
щно строителство постъп
ват още средства на трудо 
вите организации.

Р азпре делението

на ток ще бъде с 50 на стосолидарността 
за строеж на работничес
ки жилища реши тези дни 

средства да довери изграждането 
за складиране на готови на тези жилища на димит- 
произведения и за нормал- ровградското строително 
но прииждане на- стоките предприятие „Градня“. Ще 
иа киаря. бъдат построени общо 16

— Обаче, с премахване- жилища. Те ще бъдат 
то на завеждащ изучаване ви до 25 май идната годи-

вНао=яСек„ТАаАе Ха0С на- Жилищният комплекс в работата, което от своя ще има 10 двустайни апао- 
страна разстрои взаимни- тамента от поУ 52 кв мет „ 
1е °™ошенш, разклати 6 едностайни апартамента 
устойчивостта на колекти- от по 40 квадратни метра 
ва и.е създадено положе- Стойността на ново™ 
ние на недисциплина. щите са жилища ще възле

В такива условия е тру- зе на 2 282 000,00 динара, 
дно да се възвърне довери Те Ще бъдат застроени на 
ето в хората, които и сами ул- „Иван Караиванов", по 
до известна степен са ви- ляснаТа стРана, по посока
новни за това. Трудно е Къ-ж- болинцата- „„ „„ „ А РУДно е Жилищният блок
да им се обясни настояще- ма приземие и три етажа
то положение на фабрика- с Два входа, с две фасади:
та. Значителна част от Към Ул- „Караиванов" и
тях не могат или не искат към бъле1,(ия кей на Р- Ни-
да разберат причините, ко “аГизглеТнГт^и^ 
ито са довели дотам. Ог- града.

другите обекти. Оттук мо
же да се заключи 
много грижи се полагат за 
разрешаване на жилищния 
въпрос на работници с по- 
малки лични доходи.

Освен изграждането на 
тези жилища в 
на тоя проект на 
плац ще се застроят още 8 
двустайни апартамента 

предназначени за 
на жи- ба или 

лищата ще става чрез кон
курс, а право да участву
ват в конкурса имат всич
ки работници като

колко
да не

да кажа, че
тото Във

жили рамките
същия

продаж- 
за настаняване на 

семенства, чиито жилища 
са съборени с цел да се 
разрешат някои 

с пре- ни проблеми 
димство ще се ползват ра- изграждането 
боттшци с най-малки 
ни доходи (по 600

какво

комунал- 
във връзка с
на жилшц-

кактолич- ния блок „Чешал”,
и зарад прокарването 
някои улици в града, за от 
варяието на нови съобщи
телни връзки, както 

на двидено с
„„ че е изключе- дустройствен 

на всяка възможност за митровград 
каквито и да било малвер Според бпоя

24

Наводнението причини щети ггаг°~
През последните дни от Пороите са срутили и ед- Аа може МОЖе Аа сетамяагяг г-—*—*■»

Ница, Бистър- и Ярещник Комисията за бопба спе бодилТ^ скупщииа е °св° д 0лагаемите 
валя силен град и причи- щу природните бедствияРв щане ня™11 сграда от пла ' ЛокаЧията
ни големи щети на земеде БосилеградскГобщина вед от Такси ТаКСИ' ЛИЩеН бЛ0К Аава възмож-
лските производители. Гол пата излезе в пострадали землипТ™ УреЖАанс на ност за уредено пягТЗ
емите порои, са унищожи-, те села, за да установи шаиТТ°' КаКТО и за пла ческо селите Р °™И'

“ще-

разноските поеме 
предприятието, а останали 
те пъти отивах на собстве
ни разноски. Участвувах 
в анкетата на Общинския 
синдикален съвет и

динара 
иа член от семейство, при 
условие да нямат свое 
лище). За целта съществу
ва статут и правилник 
фонда, така

наще и-
жи

е пре 
генералния гра- 

план на Ди-
прило

удостоверение от ле
кар, че ми е необходима 
почивка в Звонска баня. 
Ако ме изпратят 
вам, в противен случай от
ивам на собствени 
ки. През последните 
ни винаги консултирам ле 
кар къде да ползвам 
вката си и неговите 
ти обезателно спазвам. То 
ва го правя с оглед, че дой 
дох до заключението, че 
нашата работа изисква ак 
тивна почивка.

жих

част на на апарта- 
жилищна 

апарта- 
една от 

в града. При 
на същата 

предвид тя да 
строи на час-

Ще оти-В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

разнос
годи-

почи-
съве-

в зависимост
средст

ва този жи-

на Станул Нацков
А. Д.Страница 6
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й Ш. и
Десетият конгрес и селското стопанство

ние е неправилно. Пробле 
мите на развитието на сел 
ското стопанство и село
то изискват ежедневна ак 
ция на всички субективни 
сили. И затуй във всяко се 
ло, във всяка организация 
на сдружения труд трябва 
да се набележат основни
те насоки на развитие на 
селското стопанство. Акци 
ята на претворяването в 
живота на Конституцията 
представлява още по-тясно 
свързване на селскостопан 
ските производители с ра
ботническата класа.

БОРБА ЗА ПО-ВИСОКА ПР
в материалите за Десе

тия конгрес на Съюза на 
югославските

мическото положение и 
развитието на селското 
стопанство зависи предим 

от отношенията между 
основните организации на 
сдружения труд в селско
то стопанство, от фабрики 
те за преработка на селс- 

произведе- 
Дения, от търговията, хими 
ческата промишленост, го 
лемите потребителни 
трове, банките, научните 
институти.

Новите

САМОУПРАВЛЕНИЕТО зрешаване на сложните и 
важни проблеми в област
та на селското стопанство 
и на селото.

В миналото бяхме изпра 
вени пред известни теории 
и опити в практиката, кои 
то говореха, че селското 
стопанство може да се ра
звива стихийно. Времето 
обаче показа, че това мне-

комунисти 
са изнесени данни за осъще 
ствените резултати в 
витието на селското стопа 
нство и селото. През 
теклите няколко години са 
направени крупни проме
ни в селското стопанство 
благодарение прилагане
то на съвременните 
технически 
В следвоенния

но Увеличението на произ
водството и дохода чрез 
сдружаване разкрива но
ви перспективи за разви
тие на самоуправлението. 
Затуй Съюза на комунисти 
те трябва още повече да се 
бори за провеждане на Ко 
нституцията и закона за 
сдружаване на селскосто
панските

раз-

из-

костопански

(Според сп. „Село”)агро- 
мероприятия. 

период сел
цен-

производители 
във всяка среда, коопера
ция, основна организация

скостопанското 
ство е нараснало с два пъ- МЛЕЧНИ ИЗДЕЛИЯ ЗА САЩпроизвол конституцион- 

сочатни решения тъкмоти.
,4В Докато през 1947 година 

■ например трима селскосто 
«лански производители са 

произвеждали храна за се 
йгбе си и за

Ц ни страни тя ще изнесе 45 
тона сирене и 60 тона каш 
кавал, докато за домаш
ния пазар ще бъде доста
вено 20 тона сирене и 20 
тона кашкавал.

Доставките на сиренето 
са готови, а кашкавалът е 
във фаза на „узряване".

Димитровградската зе
меделска кооперация „Сто 
чар" продължава с тради
ционния вече инзос на мле 
чии изделия на чуждестра 
нния пазар. Тази година в 
Съединените американски 
щати и някои друга запад-

Ш
V!- - * ч •'• V.още един про

изводител, то днес един се 
лскостопански произволи 

^ тел произвежда за себе си 
^ и за още двама, не занима 

ващи се със селско стопа
нство, и то значително по- ш9 В КЛИСУРСКИ РАЙОНV*.йкачествено, отколкото 
през 1947 година. ш

^ V' ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА
ПРОДЪЛЖАВА

НИБОРБА ЗА ХРАНА

И покрай осъществените 
в развитието на селското 
стопанство резултати, през 
последните години все по
вече се говори за необхо
димостта от по-ускорено 
развитие на селското сто
панство.

Съюзът на комунистите 
ясно разграничи задачите 
в предстоящето десетиле
тие по отношение подобре 
нието на селското стопан
ство у нас.

В конгресната резолю
ция за социалистическо са 
моуправително организи
ране и развитие на селско 
то стопанство и за задачи
те на СК се подчертава, че 
ще трябва да обезпечим чу 
вствително по-ускорено ра 
звитие на селското стоцз- 
нство до 1985 година в сра 
внение с растежа му през 
изтеклите десет години.

Необходимостта от уве
личение на производство
то произтича от все по-го
лямото търсене на храни
телно-вкусови изделия. За
туй борбата за увеличение 
на производството на хра
на трябва да бъде задача 
на всички организирани 
обществени фактори в об
ластта на селското стопа- 
ство, преработката, оборо
та и промишлеността, свъ
рзана със селското стопан 
ство.

СЕЛО ЗВОНЦИ
ции, каза Видосав Димит- 
риевич, председател на из 
пълнителният съвет при, 
ОС, ще бъдат отпуснати на 
дистрибуцията в Лесковац, 
за да обезпечи банков кре 
дит и със същия през тази 
година завърши електри
фицирането на споменати
те села и махали.

Тези дни дистрибуцията 
от Лесковац завърши и 
трасирането на далекопро 
вода и селската мрежа за 
120 домакинства в Сму- 
диин район на с. Клисура. 
Далекопроводът, селска
та мрежа и два трафопос- 
та в района според проек
тосметката ще струват о- 
коло. 440 хиляди динара. 
Местната общност в с. 1Сли

В с. Кострошегци, как- 
то е известно, са изправе
ни пристигналите бетонни 
и железни стълбове за да
лекопровода и селската 
мрежа. Тези дни трябва 
да пристигнат още 11 же
лезни и 9 бетонни стълбо
ве и ще бъдат поставени на 
местатс! си. Подготвена е до

необходимостта от анга
жирането на комунистите 
в тези организации с цел 
да се произвежда повече 
и по-качествено.

ма сдружения труд.
Селскостопанският про

изводител трябва да стане 
субект, който ще решава 
по всички въпроси от зна
чение за производството, 
разпределението на съвме 
стно осъществения доход 
и по-нататъшното разви
тие и преобразяваме на се
лото. /

Досегашните резултати 
в изграждането на селото 
са налице: осъществени са 
големи промени тъкмо в 
опия среди, къдсто най-си 
лно са дошли до израз са- 
моуправителните инициа
тиви на производителите. 
Примерите на множество 
местни общности красно
речиво говорят за това.

Съюзът на комунистите 
трябва да се бори за пре
делно ясно разграничава
не на правата, отговорпос 
тите и длъж постите па про 
изводитсля п кооперация
та и основната организа
ция на сдружения труд.

А всички тези въпроси 
ще се уреждат със самоуп 
равителни споразумения и 
обществени договори. И 
тъкмо затуй е необходима 
широка обществена акция, 
в която комунистите па се 
ло и в селското стопанст
во ще имат думата.

ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И 
СДРУЖЕНИЯ ТРУД* грамата за построяване о- 

ще един трафопост тъй ка 
то съществуващият не мо
же да задоволи нуждите 

цялото село. Население 
то от Кострошевци досега 
е дало доброволна работа 

стойност от 90 хиляди 
местната общ- 

в селото разполага 
160 хиляди динара.

Вече няма нужда от до
казване от какво значение 
е подобрението на произ
водството на частния сек
тор. Не ще и съмнение: об 
ществените стопанства и 
социалистическата коопе 
рация и разните видове на 
сдружаване със селскосто 
папските производители 
трябва още повече да ук
репят и осъществяват ре
шаващо влияние в стоко
вото производство. С пъл
но основание може да се 
твърди, че бъдещето на се 
лскостопанските произво
дители е в сдружаването с 
организациите на сдруже
ния труд. Само по такъв 
начин могат да се справят 
с проблемите на пазара. А 
чрез различни видове на 
сдружаване може да се ра 
зрешава и социалната си
гурност на производители

на

на
динара, а 
пост 
със
Спорел проектосметната 
документация електрифи
кацията на селото ще стру 
па около 810 хиляди дина-

сура в момента има на те
кущата сметка около 
хиляди динара. Този ра
йон ще бъде електрифици
ран през следващата 1975 
година, когато ще се тра
сират далекопроводите и 
селските мрежи и в оста
налите неелектрифпцира- 
ни райони в Клисурския 
край и Сурдулишка общи
на въобще, така че в про
дължение на 3—4 години 
всички ще получат ток. У- 
условие е 50 на сто сред
ства да обезпечи населе
нието, а 50 на — Общинс
ката скупщина в Сурдули-

220

ра.
Тъй като покрай Костро 

шевци в Сурдулишка об
щина се електрифицират 
и Соколова и Гаджииа ма 
хала във Власина и Вучи 
дел, то е необходима обща 
сума от около 1,5 милиона 
динара. Общинската скуп
щина в Сурдулица в бюд
жета си за 1974 година е 
планирала 200 хиляди ди
нара за електрификация. 
Тези средства, (^«здетвата 
на местните общности, чи- 
ито села и махали се елек 
трифицират и помощта на 
някои трудови организа-

те.
Трябва да напомним, че 

в Конституцията са израв
нени правата и задължени 

на личния труд с пра- 
селскостопанското про вата и задълженията на ра 

е лек. В Ре-

РОЛЯТА НА ОБЩЕСТВЕ
НИЯ СЕКТОР

ца.

НАСОКА ЗА ДЕЙСТВИЕ М. Величков

__ Пътят до увеличение ята Явно е, че са премахна
ти множество дилеми и не 
доразумения.

Новият курс на СюК, ко 
йто получи огромна под
крепа и насърчение с ре
шенията па Десетия кон
грес създава благоприятен 
климат за по-ускорсио ра-

Изкупуване на ягодина
изводство не
золюцията сс изтъква, че 
основен носител на по-ус- 
корено развитие на модер

селско стопанство тря- ституционни разпоредои 
бва да бъде общественият представлява откриване

А разрешаването
някои съществени въп

роси на обществено-иконо

ботииците в сдружения 
труд. Борбата за претворя 

в живота на тези кон Тазгодишното • произ
водство ще изкупи „Джо 
рш/Г от Киижсвац, а 1 
килограм ягоди ще стру
па но 4,5 динара.

От ягодовата планта
ция димитровгтрадска- 
та земеделска коопера
ция „Сточар” тези дни 
ще бъдат набрани към 

35 тона плодове.

ване
но

на
нови пътища в развитиетосектор.

на на селското стопанство.
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ДИМИТРОВГРАД

УЧЕБНАТА ПРОГРАМА- 

ГРИЖА НА ВСИЧНИ!
мнението на учениците щс 
има по-голямо влияние, ко 
гато става дума за заема
не на становища по въпро 
си, за конто те са заинте
ресувани. Освен това учи
лищата са длъжни да орга 
ннзират допълнително обу 
чение за учениците, 
налн на поправителен 
пит. И начинът на финан
сиране за учащите се в ос 
новните училища е зиачн- 

изменеи. Задължени 
ята на определени ннстнту 
ции, преди всичко па Об
щността за пряка детска 
защита и Образователната 
общност, са много по-голе

Законът за основно и 
средно образование и въз
питание бе тема на разис
кване на съвещанието, съ
стояло се миналата седми
ца в Димитровград, 
ду представители на Общи 

скупщина, общест
вено - политическите орга 
низации, Общността за 

пряка детска защита, Об
щинската образователна 
общност, основното учили 
ще и гимназията.

На съвещанието бяха об 
менени мнения във връзка 
със закона, а с цел заема
не на собствени станови
ща по определени въпроси 
и тяхната реализация от 1 
септември т.г., когато 
вините в закона, въз осно
ва на конто произлизат 
правата и задълженията, 
както на основните учи
лища, така и на гимназия
та. В разискванията бе из
тъкнато, че според закона 
от 1 септември е необхо
димо пред започване на у- 
чебната година по програ
мата
зователните и 
щностн и други институ
ции, имащи, пряка връзка 
с образованието. Също и

меж-

нската оста-
нз-

телно

Среща след две десетилетиями.
С оглед па голямата ро- 

иякои общности нано- ля на
интересите нужно е до влн 
зането му в сила техните 
статути да бъдат съгласу
вани с разпоредбите на 
новия закон;" да се изгот
вят нормативни актове в 
училищата, да се обезпе
чат учебници и помеще
ния. Обаче всичко това и- 
зисква и финансови сред
ства, за чието осигуряване 
трябва също да се предпри 
емат спешни мерки.

_ ОЧЕРК —

Извиканият застава и рапортува: къ
де е, какво работи, каква специал
ност върши ... Сякаш дава отчет (и 
равносметка за себе си) за вложения 
капитал от знания, с които са ги 11ьо- 
рьжили учителите за живота.

Изведнъж бликва радостното съз 
напие, че всеки е поел хубав път, че 
върши общополезна задача. А като 
куриоз прозвучава фактът, че почти 
половината също са станали учители. 
Да, има и инженери, лекари, юристи, 
началници на ж.п. гари ... и още мно 
го други.

Набор 34-ти и.ма „нещастието" да 
бъде последното поколение, което е 
завършило в старата гимназия (сега 
зданието на администрацията на за
водите „Тигър" — Димитровград). Те 
любопитствуват да обходят сегашни-

НЛГАЕД подбудите могат да из
глеждат сентсмемталпи: едно поколе 
ние гимназисти решава след две де
сетилетия отново да се събере. Про
сто да видят кон докъде е стигнал в 
живота, да проверят старите идеали, 
да поговорят за новите мечти, жи^ле

да се изкажат обра- 
местните об

ни стремежи.
Но да започнем отначало. Поко

ление 1935-та, или по-точно магури- 
ралите 1954-та се събират за вгорп 
път. Равно преди пет години (на пет- 
надесстгодишнииата) бяха дошли по- 
малко, па затуй си насрочиха 
среща — на двадесетгодишния 
лей.

А. Д.

■Награден
литературен конкурс

нова 
юби- •в

Веднага да отбележим: всяка по
хвала на инициативния комитет на
чело е Милованка Истаткова — Ка
менова. Тази димитровградска 
назиална учителка е „жива енцикло
педия" за своя набор — точно знае 
кой къде работи, какво работи, как

■
С цел да подтиква и насърчава оригинално

то литературно творчество на творците от бъл
гарската народност, списание „Мост” и тази го
дина обявява награден литературен конкурс за 
следните литературни жанрове:

РАЗКАЗ:
първа награда 800 динара 
втора награда 700 
трета награда 500

НОВЕЛА:
първа награда 800 динара 
втора награда 700 „
трета награда 500 „

■ гим-
те помещения, да видят къде се учат 
новите поколения. И остават изуме
ни: наистина кабинетът по физика е 
изрядно подреден. (Тук те изпитват 
особена гордост, защото техен съуче
ник, гимназиалният учител Чедомир 
Николов ръководи с него. И изобщо, 
от това поколение няколко души ра
ботят като гимназиални учители и 
учители в основното училище).

Тази обиколка по кабинетите 
пствително е едно искрено посеще
ние. Липсва онази прибързаност. Все 
ки се интересува колко обществото 
е дало за учебното дело в техния ро
ден град. Изненадани са — не са пе
стени нито сили, нито средства. През 
тяхно време ... ех, кой може да срав
нява епохи!

Вечерта е определена за другар
ска вечеря. Мнозина от отсъствуващи 
те са изпратили приветствени телегра 
ми. Но има и такива които са тук, в 
града, а ето не „намерили време" да 
дойдат. И някой си спомни, как Цве
тан Димов на учебния час бе сполуч
ливо казал: „Имаше и такива, които 
бягаха от часове. Има ги и днес!" Ся
каш всички хубави чувства, спомени, 
преживелици са потопени удавени в 
отколешна неудовлетвореност ...

Балът е разкошен: 
пост на облеклото или

тя сияе в радостта ца очи- 
1 ъжно-меланхоличното „таш о" 

навява скъпи спомени. Може би напо 
мня за първа целувка, 
шепот изговорена на ухо топла

Ръченицата" като че ли бърза 
да пръсне последните звуци на „тан- 

С игривостта си да заговори 
тУ новости, направени 

така: със спомени, с|шсги, 
с весели приумици, с песен и игри — 
до ранна сутрин.

Едно поколение 
бодна страна 
чеио в

■

в
да го потърси.

И започват дни на усилена под-:
готовка: разпратени са около стотина 
покани за среща. Отзивът е сравни
телно голям — над тридесетина пот
върждават готовност да дойдат. А от 
целия набор през 54-та зрелостен из
пит са завършили над шестедесет 
души.

в»»
В

де-
Няма да говорим за вътрешните 

чувства, които всеки от тях е изпи
тал от периода, когато е казал „да" до 
новото виждане! Едва ли някой мо
же да надникне в толкова

в
■

в светове,
да се докосне до съкровените мисли. 
Между тях 
десет години!

Животът всекиму е отредил ... 
Или по-вярно: всеки живота е заста
вил да го води напред. Но как всъщ
ност изглежда другарят с когото си 
прекарал толкова години в един чии? 
Какво мислят останалите, 
мени са съхранили от ученическите 
дми до днес? Въпроси ...
Илюзия е да изреждаш 
на цяло едно поколение.

Най-сетне 
Насядали по 
20 години

вЕСЕ:
са се напластили цели двапърва награда 900 динара 

втора награда 800 „
трета награда 600 „

СТИХОТВОРЕНИЕ:
първа награда 500 динара 
втора награда 400 „
трета награда 300 „

■
в

а

колко спо-■

Въпроси . . .
УСЛОВИЯТА НА КОНКУРСА СА СЛЕДНИТЕ:

а) Ръкописите трябва да бъдат написани на 
български език, по възможност на пишеща ма
шина или четливо на ръка.

б) Творбите се доставят в три екземпляра, 
а четвъртия авторът запазва за себе си, за 
може после да докаже авторство.

в) Конкурсът е анонимен, затова ръкописи
те обезателно се обозначават само с шифър.

г) Творбите трябва да бъдат на съвременни

в вълнението
в

уреченият ден е тук. 
чиповете, както преди 

с трепет очакват класните 
преподаватели. А те — Витомир Ма- 
ринкович и Цветан Димов идват с 
дневници, както някога. И никой не 
може да прецени кой повече се въл
нува. „учениците" или „учителите“ 
Отдавна хоризонтите на гимназиал
ните учебници са разчупени. Кръго
зорът е станал много по-широк, мно
зина надълбоко са закрачили из две
рите иа науката, стопанството учеб
ното дело... у

Обянието

не по пищ- 
по богатататрапеза

да те.

в прегръдка, с
: АУ-мав

:теми.
д) Последен срок за доставяне на творбите 

е 30 октомври 1974 година.
Участвуващите в конкурса трябва да изпра

тят творбите си на следния адрес: Новинска 
установа „Братство” (За литературния конкурс 
на „Мост"), Кей „29. децембар" бр. 8,18000 Ниш.

РЕДАКЦИЯ НА СП. „МОСТ”
■■■инпшшш1ппп1п1пш|п

■ НЯ:

сия е в това, вина^Гд^се^рсГпът

И етоРЦветан Димов^з “пр^път пре 
дава единствения урок, който не се
НАЩЖИВОТАКВИ учебници: ^РОКА 

Чувствата бушуват

завършило в сво 
и все още дейно вклю-

строителството й.
довпжл^и»’1' ОЩе еАНР завещание —
през 1979егоГина!СРебЪРНИЯ юбилеЙ”

■
ШШЯ1 мшцл като никога.

СТ. НИКОЛОВ
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култура ★ просвета * изкуство
Интервю на Михаиле Лалич пред Братство“ рефлексия на Максим Гор 

ки: „Човек — как това го
рдо звучи“, или в него от 
текват акорди на Серван- 
тесовия „Дон Кихот“?

— „Военно щастие” е за 
вършено, но Пейо Груйо- 
вич не е достигнал целта. 
Твърде вероятно е, че той 
ще има още нещо да каже. 
Аз сега още не зная какво 
това ще бъде, а и да знаех 
мисля, че не е правилно 
да го откривам. Според о- 
нова, което знаем за него 
досега, не може нищо да 
се заключи, освен че поня 
кога той противоречи на 
себе си, допълнява, па и 
мени мислите си за хора-

„НЕ СЪМ ПОСТАВИЛ ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, които 

ИМА ДА ПОСТАВЯМ НА СЕБЕ СИ И НА ДРУГИТЕ“
Авторът на „Сватба”, „Зла пролет“, „Аелей- 

ска гора“, „Хайка“ и други романи — Михаило 
Лалич на времето си получи първата Негошева 
награда, която се присъжда в Черна гора 
тература. Неотдавна му бе присъдена и НИН- 
овата награда за „роман на годината" за рома
на „Военно щастие“ — бисер в творчеството му 
и за съкровищницата на нашия следвоенен ро
ман.

една единствена книга. Ко 
гато завърших, 
празнота, но не мога да 
кажа, че съм казал всич
ко, каквото нося. Не, не 
постави^ и всички въпро
си, които има да поставям

но тоя път същевременно 
се чуха повече гласове. 
Причината за това е на пъ 
рво място, че имаме пове
че вестници, списания и 
изобщо периодични изда
ния, а след това вероятно, 
че станах като писател по- 
известен, отколокото бях 
по-рано. Може би и книга 
та е нещо по-интересна, а 
в известен смисъл и по-бо 
гата или по-добра, така че 
за нея е лесно да се пише.

4. От друга страна, с ка
кво това „Военно щастие” 
можа да огорчи „хайка 
чите“, които се опитаха да 
организират „хайка” сре
щу Вас?

— Една част от хай- 
качите срещу себе си на
стървих по-рано с книгите 
„Сватба“, „Хайка“, а осо
бено с „Вълмо тъма“ — ча 
каха удобен момент само 
да тръгнат. Този път тази 
офанзива пропадна, но то
ва не означава, че няма да 
се възобнови и при друг 
случай. Впрочем — живо
тът е борба във всички 
пространства и във всички 
занаяти.

5. Пейо Груйович не ана 
лнзира „геройския манта
литет във „Военно щастие" 
за да му се „надсмее", ни- 
то прави опити да „да ро
ви по нещо, което не зас
лужава внимание на умни 
те и пристойните хора". 
Оставя ли той в търсенето 
си нещо от философската

настъпи

за ли-

та.
6. За да осъществи лите

ратурата 
сближаване между хората 
и народите трябва да се 
превежда на езиците на 
народностите.

Дали достатъчно сме 
превеждали достатъчно ли 
тературни произведения 
от езиците на народите и 
народностите в нашата ст 
рана, относно дали доста
тъчно добре познаваме ли 
тературното творчество 

на останалите югославски 
езици?

— Състоянието във връз 
ка с тоя въпрос не ми е из 
вестно. Зная, че се преве
жда достатъчно, но вяр
вам, че може още повече. 
Все пак трябва да се приз 
нае, че има произведения, 
които не заслужават тру
да на преводача и разходи 
те на издателя, та трябва 
да се предвиди известно 
ограничаване, и то чрез 
подбор на високохудожес- 
твени произведения.

функция на
Лалич пребивава в Хер- ли на смъртта в очите, е 

цеговина, както някога То трябвало да се каже: „Вън 
лстой в Ясна поляна. От- от собствената кожа 
тук в литературен поход може. И това да изхвър- 
неговият талант се отпра- ли ...“ — това са причини 
вя към дебрите на непоз- те за недоволството му. 
нати предели, зареден с Романът „Военно щастие" 
богат опит щедро раздаден внесе неспокойство и 
от суровия му живот. От- други езикови територии, 
тук той прониква в най-тъ Така и между българската 
нките нишки на Черногор- народност в Югославия Ва 
ското битие и в творческо шият нов роман предизви- 
напрежение създава рома- ка живо интересование, 
ните си. както нито един преди-

След „Военно щастие" шен.
Редакцията на седмич

ния вестник „Братство” в 
Ниш, настоява да излязат 
на среща на разнообразни 
те желания на своите чи
татели, па Ви моли да от
говорите на някои въпро
си:

1. „Сватба“, „Лелейска 
гора“, „Зла пролет”, „Хай
ка“, па през „Вълмо тъма” 
внасяхте във „Военно ща
стие“ нов литературен о- 
пус.

Дали случайността ре
ши в определянето на но
вите съдържания или съд
бовното и неминуемото в 
литературното Ви творче
ство?
— Случайното много неща 
е решило, па и това, че 
сме вие и аз живи, поне
же като другари по оръ
жие веднаж определени 
да изчезнем във великата 
катастрофа. Все пак, за но 
вото съдържание на кни
гата „Военно щастие“ не 
реши само случайното, но 
поне до известна степен и 
моето желание да направя 
една малка литературна 
панорама на Черна гора в 
двадесетия век. Струва ми 
се, че това е необходимо, 
по-лесно да се разберат ня 
кои изненадващи явления, 
които срещнахме през ми
налата война.

2. Как създавахте „Воен 
но щастие"? Може ли да 
се надяваме, че наскоро 
ще изкажете всичко, кое
то не сте казали в този о- 
пус?

— „Военно щастие" пи
сах въз основа на спомени 
и разкази, мемоари, доку
менти, вестникарски ком
плекти, но и съшо въз ос

на лични наблюде
ния, преживелици, познан
ства и срещи. Голямо чис
ло хора, книги, мисли, раз 
кази са вплетени в тази 
книга. Всичко, което насъ 
брах в течение на няколко 
години, изсипано е в тази

се не

на

казва, че е настъпил от
дих, период вероятно за 
подготовки на нови диапа 
зони на започнатия лите
ратурен опус ... „Не, за 
Сердар Йоле Пилетич ня
ма да мога — като че ли 
прави равносметка, преме 
рва, подготвя се Лалич ла 
съобщи онова, което още 
не е казал.

В една от любимите му 
разходки по крайбрежие
то на Адриатика в гасне
щия ден намери „здравец" 
— неговото любимо цвете. 
Гъста, приятна миризма 
страствено прониква в ме 
ждуклетъчните простран
ства на носната кухина.

— Когато помириша 
здравец, па затворя очи, 
веднага виждам онези на
ши планини — казва, 
наги предан на родната си 
Трепча.

Някак си по това време 
бе премиерата на филма 
„Сватба" в коопродукция 
със съветската кинематог
рафия. Епически сурово е 
и зобразено човешкото ст
радание в безнадежността 
на страхливото и до кръво 
жадното извращаване на 
образи от четническо сви- 
реиствуване. Неповтори
мо е изобразена гордостта 
на заточените партизани в 
казаматите на четнически 
те коляши в колашнекия 

как неповторимо

Мнхайло Лалич

на себе си и на другите.
3. Получава се впечатле

ние, че литературната кри 
тика нито един Ваш роман 
не дочака така единодуш
но и така въодушевено и 
го привествува като „Вое
нно щастие". На кои „ща
стливи“ обстоятелства тря 
бва да благодарим, че е 
така?

— Моите книги и по-ра
но доста добре минаваха 
при критиката. Единстве-

Разговорът води: 
М.БАКИЧ

ДИМИТРОВГРАД

УСПЕХЪТ В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ 

НА ЗАВИДНА ВИСОТА
ви-

561 ученици, повтаря само много намален докато бро 
едни. В това отношение е ят на отличните е увели- 
за отбелязване, че броят чен за четири пъти. 
на повтарящите в сравне
ние с миналата година е

Учебната година завър
ши и за учениците от ос
новното училище „Моша 
Пияде“ в Димитровград, 
които показаха добри ре
зултати. Средната бележ
ка в училището възлиза на 
3,60 и за 7 на сто е по-голя

А. Д.

ма в сравнение с минала
та година.

Най-добър клас в учили 
щето „Моша Пияде" в Ди
митровград е 1-1, а най-доб 
ри класове в подведомст
вените училища са П и Ш 
клас в село Желюша със 
средна бележка 4,32.

От общо 1066 ученици в 
основното училище 306 са 
завършили учебната годи
на с отличен успех, 252 с 
много добър, 263 
136 със задоволителен, 82 
ученика са останали на по 
правителен изпит с една 
или две слаби бележки, а 
само 17 ученици повтарят 
класа.

Интересен е фактът, че 
от I до IV клас, от общо

затвор
неутрализира страха от 
смъртта.

Спонтанен и щедър и 
благодарствени 
менти разтърсват препъл- 

зала. Всички чести 
чести-

аплодис-

нената
тят на писателя —

новата „Сватба . 
съмнява. Ис

кал би да говори за „сред
ното качество", но не сре- 

„разбирателство“. Ст 
нещо не е доволен:

— Изхвърлил ми е от те 
кста, онова, което в момей 

било най-нужно. Тога 
ва, когато хората са гледа

тят му 
Той сякаш се с добър,

нова

ща

— Сега виждам много добре, докторкс! 
Това е цифрата осем)та е
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ТИТОВИЯ ФОНД ЗА 5 години

8?! V

Трудовите организации 

внасят 1,3 мил. динараСурдулица
леярна „Мачкатица" и учи 
лищният център „й. Б. Ти- 
то“ в Сурдулица по 25 хи
ляди динара.

Скупщината прие и ста
на Титовия фонд в 

община и из-

— Двадесет и четири тру 
организации от Сур- 

община се зачле- 
записаха в Титовия

дови
дулишка 
ниха и
фонда за стипендиранс на 
работници и работничес
ки деца 1,3 милиона дин. 
за 5 години или по 260 хи- 

годиИшо. То- 
бе констатирано на за

седанието на скупщината 
на фонда проведено

на миналия месец.

Школата на 

самоуправители завърши с работа
тута
Сурдулишка 
бра съвет от 7 членове, ме 
жду които и Борис Мила
нов, учител в с. Костроше 

редовете на бьлтар 
народност. За пред

седател на Скупщината и 
Съвета на фонда бе избран 
Милорад Тасич, секретар 
на ОК на СКС, а за под- 

Милорад

ляди динара
ва вци от 

скатакъм
края

Най-големи суми от по 
50 хиляди динара записаха 
ВЕЦ „Власина” в Сурдули 
ца и Службата по общест
вено счетоводетво в Леско

е твърде голямо, защото 
нспосредстешю след прие
мането па конституциите 
на СФРЮ и СРС и нровеж 
дането на Досетия конгрес 
па СЮТС н Седмия конгрес 
ма СКС, завършилите шко 
лата са оспособепп за по- 
бързого п последователно 
претворяваме па задачите 
па дело.

зултати, а Институтът за 
политически нзеледваиня 
в Белград, който органнзи 
ра школата, ще връчи ди
пломи ма всички работпи-

270 работници от седем 
трудови организации в Су 
рдулица („Мачкатица”, Пе 
ти цех на „Дървена заста
ва“, „Хидротехника“, „Зпе 
зда“, ПТК „Масурнца", 
Специална болница за гръ 
доболни и Медицински це 
нтър) тези дни завършиха 
петмесечна школа за само 
управители. .

На изпита учениците по 
казаха задоволителни ре-

председател 
Лнджелкович, референт в 
ОК на ССРН.

цн.
вац с подведомствените си 
трудови единици, а фабри 
ката за машини и железо-

Материали за проучва
не са снабдявани от Инс
титута, а като конлустан- 
ти са взаимни местни лн-

М. Вел.

ца.
М. Вел.Значението на школата ОБЩИНСКА СКУПЩИНА 

ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА СКС 
ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН 
СЪВЕТ НА СИНДИКАТИТЕ В ОБЩИНАТА 
ОБЩИНСКИ ОТБОР НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ 
ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
МЛАДЕЖТА

В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА

ОЩЕ ИМА ВАКАНТНИ МЕСТА
През .юни. т.г. в Техниче 

ския училищен център ,,М. 
Пияде” в Сурдулица бяха 
приети в първи клас 130 
ученици, завършили основ 
но училище. Оставени са 
около 50—55 места, за пов 
тарящите "класа през юни 
или август тази годи
на. Останалите 20 — 25 

ученици до 210, колкото 
ще це приемат в две пара

лел и 60 п общия отдел. 
Вакантни места за първи 
клас в този център има о- 
ще за 10 ученици в общия 
отдел.

Сурдулицалелки на електро-отдела, 
две — на машинния отдел 
и три в училището за ква
лифицирани работници 

през учебната 1974/75 годи 
на ще се приемат допълни 
телно през август т.г.

В училищния център „Й. 
Б. Тито” в Бело поле през 
юни бяха приети 30 учени 
ци в отдел търговия, 30 — 
в дървообработващия от-

ЧЕСТИТЯТ

НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ В 
СТРАНАТАМ. Вел.

ДЕНЯ НА БОЕЦА — 4 ЮЛИ 
И ДЕНЯ НА ВЪСТАНИЕТО 
В СЪРБИЯ — 7 ЮЛИ

СУХИ-ДОЛ

Нова
училищна
сграда

| КАТО ИМ ПОЖЕЛАВАТ ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ УС- 
' ПЕХИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛ-; ство.

СУРДУЛИЦА

ДОМАКИН НА РЕПУБЛИ
КАНСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ 

ПО МАЛЪК ФУТБОЛ
В Сухи-дол ще се строи 

нова училищна сграда, 
която ще се учат ученици
те от първи до четвърти 
клас от същото село, защо 
то старата е рухнала.

Според проекта построя 
ването на сградата ще ст
рува около 200 хиляди ди
нара, които съвместно обе 
зпечават: Общинската об-

ЯП»М1П||||111||а||11|11||1,г,111||||111а|111|111|

* ОБЩИНСКА СКУПЩИНА
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА СКС 
ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН 
СЪВЕТ НА СИНДИКАТИТЕ В ОБЩИНАТА 

а ОБЩИНСКИ ОТБОР НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ ' 
; ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
■ МЛАДЕЖТА Я

Димитровград

:в
■м
■§

и

ЕнПрез септември т.г. Об- 
щинският- синдикален съ
вет в .Сурдулица, в чиято 
организация се и провеж- 

л дат общинските работни-, 
чески спортни игри, ще 
бъде домакин на републи
канското състезание по 
малък футбол. В състеза
нието ще участвуват око
ло сто отбора от зони на 
Ср Сърбия.

В момента в Сурдулица 
се провежда общинско съ 
стезание по малък футбол. 
Участвуват екипи от 16 
трудови организации в Су 
рдулишка община или об
що 320 работници. До сеп
тември т.г. ще завърши съ 
стезанието в•тази област 
и на зонно равнище. Дома 
кин на това състезание ще 
бъде Сурдулица.'

Общинският синдикален

съвет ще награди с купи 
първокласираните общин
ски, зонни и републикан
ски отбори по малък фут
бол.

В течение са работниче
ските спортни игри в ця
ла СР Сърбия в 12 дисцип
лини (спортна стрелба, ат 
детика, шахмат, тенис на 
маса, волейбол, малък фут 
бол, плуване, хандбал, фу
тбол, спортен риболов, фу 
рляне на гюлле и баскет
бол).

разователна общност — 
100 хиляди динара; Общи
нската общност по

н

I ЧЕСТИТЯТ

НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ В 
СТРАНАТА

детска
защита — 65 хиляди дина
ра и населението от Сухи 
дол в материали и работа 
— 35 хиляди динара.

Средствата на Общинс
ката общност по 
щита са предназначени за 
построяване на ученичещ, 
ки стол в състав 
Щето.

N
йЛ

8а
ш Деня на боеца - 4 юли 

и Деня на въстанието 

в Сърбия - 7 юли

ш
детска заСурдулишкият състав, 

освен по малък футбол, се 
състезава и по шахмат.

Шахматните общински и 
зонни (за бивша Вран- 
ска околия) състезания за
вършиха. Сурдулица зае 
трето място.

а
■
8а

на учили
8Наскоро ще 

наддаване за 
то иа обекта.

се състои 
построяване- С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ 

ХИ в 
ство.

УСПЕ- 
СТРОИТЕЛ-СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО■м. в. м. в. II
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Спомени на Андрея билков за партизанските дни ИЗ ТИТОВИЯ АЛБУМ
С ранени другари между четниците

Андрея Милков от 
че на 48 години. Той 
такъв на мнозина е
Ществено-политически деец и секретар на пар
тийната организация в своето село. Милков е и 
член на Съюза на бойците. Има много партизан 
ски спомени от дните н? борбата срещу фашиз
ма. За участието си в тези героични дни той е 
получил две военни отличия — Медал за храб- 
рост и Орден за народни заслуги.

Трънски Одоровци и в един филм заснет от 
русите. Мога да се похва
ля, че през тези дни бях и 
артист. Но това бе за късо. 
Фашизмът бе победен, но 
неговите останки все още 
вдигнаха глава и трябваше 
да се разплащаме и с тях.

След боевете, когато ст
раната е вече била освобо 
дена, Милков отива на за
служена почивка в Бел
град. Но той не напуска 
бойното поле. Явява се ка
то доброволец за разчист
ване на терена. Отива за 
Централната Сърбия. Бил 
е в градовете Кралево, 
Върнячка баня, Крушевац, 
Жупски Алексанровец ...

е ве-
е горски стражар и като 

познат. Той е и активен об-

— След формиране на 
Първа Цариброд ска брига
да и аз веднага се прикл 
лючих в нейните редове. 
От Цариброд бях изпратен 
на санитарен курс 
рот, който успешно завър
ших и заедно с моите дру
гари от Димитровград се 
приобщих към VIII сръбс
ка бригада, а след това 
бях упътен в XV сръбска 
бригада. Пътят ни от тук 
водеше към Прокупйе, къ- 
дето имаше боеве и аз по
паднах на няколко ранени 
другари, на които веднага 
оказах помощ. Това е пър
вото ми бойно кръщаване.

От Прокупйе пътят го 
води към Александровец 
Жупски и Върнячка баня, 
където се водели ожесто
чени боеве. Милков като 
санитарен е имал специал 
на задача ...

— Едно от най-значител 
ните събития в моя живот 
бяха боевете край Западна 
Морава, която успяхме да 
минем и продължихме към 
Ягодина, Деспотовските 

планини, Чуприя па все до 
Жагубица. В Жагубица по 
лучих задача да се промъ
кна през четническия об
ръч с четирима ранени 
другари, които трябваше 
да се „прехвърлят” в Пет- 
ровец на Млава. Те бяха 
тежко ранени и беше нуж 
но да получават 
ции, а едва 
Поради това мобилизирах 
един файтонджия, с кого
то тръгнахме напред. Меж 
ду Жагубица и Креполи- 
на, в дъбовата гора, за 
белязах група четници. Те 
ни чакаха и аз 
да стрелям. Ранените дру
гари забелязаха това и 
помолиха първо да стре
лям в тях, понеже знаеха, 
че ако попаднат в кървни 
шките ръце, ще бъдвт из
мъчвани. В един миг кару 
царят даде знак на четни
ците и те се оттеглиха. Ис 
ках веднага да се справя с 
него, но той ми каза, че 
това е единственият начин 
да спася ранените друга
ри. Беше прав в този мо
мент. Очевидно той имаше

в Пи-

— Тези дни беше нуж
но да възпитаваме народа 
и да го запознаваме с вси
чко ново. Подготвяха се 
първите избори и задача
та ни беше да осведомим 
хората за истината, а също 
да се борим и с неприятел 
ските елементи, които все 
още не бяха унищожени. 
Спомням си с голямо удо
волствие случая от Жупс
ки Александровец. С два
ма другари откривахме че 
тници в околността на то
зи град. Успяхме да от
крием и четническия ко
мендант.

Успяхме да ги обкръ-

Другарят Тито след за 
връщането си от Москва 
1939 година за пръв път 
отново среща своя син 
Жарко тъкмо през пос
ледната година на вой
ната — есента на 1944 
година на Вие, където 
Жарко пристигна като 
офицер на Червената ар 
мия. През това време 
Жарко е воювал на Из
точния фронт и бил ра
нен в отбраната на Мое 
ква през 1941 година. 
Тито е веднага осведо

мен за това. А когато в 
една емисия по радио 
Москва 1942 година е 

споменато и раняването на 
Жарко Броз за тази слу 
чка узнават бойците от 
охраната при Върховния 
щаб. Тогава един от бой
ците радостно заявил об 
ърщайки се„към върхов
ния комендант: „Е, сега 
зная и презимето Ти”!

На снимката: Жарко 
Броз честити на баща си 
йосип Броз един от рож 
дените му денове.

Андрея Милков
връзка с четниците...

След това Милков с част 
та си е продължил за Вин 
ковци, като преследвал гер 
манците до Загреб. Минал 
е Славонски брод, Босан- 
ски брод, Босански нови, 
Шамац, Прозор, Дървар ..

— Спомням си, че в Дър 
вар нашата част „влезна”

жим и те бяха принудени 
да се предадат.

А. Д.

Из живота и дейността на другаря Тито (1942)

СЪДБОВНИ ТИТОВИ РЕШЕНИЯ
инжек- 

се движеха.
гне с войската — в Сър
бия, която окупаторът бе 
стегнал като в клещи или

ска крайна бе прието на 
Зеленгора на 22 юни след 
дълги разисквания в ЦК 
па ЮКП и във Върховния 
щаб. Тито и чувстваше и 
знаеше, че това е — макар 
и най-сложна политическа 
област — бъдещият център 
за развитие на революция
та. Въстанието отново тръ 
гна но възходяща линия: 
нс само в Босна, но и в ця 
лата страна.

Гледайки стратегически 
па бъдещето па революци
ята, па 26 и 27 ноември Ти 
то свиква в Бихач истори
ческата Учредителната ск 
угшшна на АВНОЮ, като 
върховна „народна власт".

„Ние нямаме оъзмож- 
каза тогава Тито

„Ние точно знаехме как
во ни предстои. В западна 
Босна, въпреки, че същест 
вуваше огромен устрем, 
на Козара беше нанесено 
поражение на неприятели
те, които този момент за
почнаха да внасят демора
лизация в редовете на пар 
тизаните. Аз казах, че ние 
с пет бригади така войни
шки, работнически кале
ни, ще можем тамо много 
да направим там, ще попъ
лним бригадите с нови бо 
йци и ще създадем повече 
военни части. Тръгнахме в 
западна Босна и нашата 
замисъл и план 
се осъществиха. Създадох
ме силна армия. Попълни 
хме бригадите и корпуси
те и тръгнахме в четвърта 
офанзива” — говореше Ти 
то през пролетта на 1942 
година.

Това беше по време на 
една от най-тежките кри
зи, като се стовариха на 
въстанието. След „сто дни 
във Фоча", където преби
ваваше Върховния щаб и 
където бяха приети истор 
ическите „Фочаиски пред
писания" 
власт трябваше да се доие 
се и съдбовното решение: 
къде по-нататък да се тръ

те борби, които ни пред
стоят, а които ще бъдат 
много тежки”.

По това време Народо- 
освободнтелната войска и 
партизанските отряди на 
Югославия нараснаха на 
150 000 бойци под оръжие. 
„Бнхачка република” как- 
то популярно я наричаха, 
за пръв път каза на светов 
ната общественост за це
лите на НОБ, за същинско 
то състояние на политиче
ските отношения и сили в 
страната, разобличи манев 
рите на избягалото в Лон
дон правителство и много 
ясно очерта профила на 
нова Югославия. И йосип 
Броз Тито тогава за пръв 
път по собствено решение 
се появи пред обществено
стта със същинското си н- 
ме. На народния митинг в 
Цазин в Западна Босна па 
22 декември 1942 година 
Тито пред всички открито 
каза, че се нарича йосип 
Броз, н че е хърват от За- 
горие.

Врагът не можеше вече 
да налучква кой води ю-
гославската революция _
поне от тази грижа го ос
вободихме сами.

'* . ' Ж1се готвех

2ЗЕТ»,
ме

7*'

Штф\напълно

мост
— да създадем едно легал 
мо правителство тъй ка
то международните отно
шения н обстановка не ни 
позволяват това. Но ние и- 
маме право иа едно — а 
това е: в тази трудна обет 
ановка да създадем едно 
политическо тяло, един по 
литнчески орган, който ще

ад
й. Б. Тито (1942)

Л . Л.-

в Западна Босна и Край
на? Мнозина категорично 
бяха противници на д 
то решение, така, че 
покрай своето стратегиче
ско убеждение тогава тря 
бваше да употреби и пра
вото си иа върховен коме
ндант и реши: към Край
на!

Той отново имаше пра
во. Решението за така на
речения поход към Босиеп

У* V ^руг°
Тито,

ж. -А

обедини всички народни 
маси, който ще обедини на

Г*'
за народната шия народ и заедно с на

шата геройска войска ще 
го поведе в по-нататъшни- (СЛЕДВА)
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на отдих и почивкаВ часове
❖ -|♦
$ ■ОДА ЦАНАо Мета Петров:♦
❖
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦г
IМАСРАВЪТ

БАЙ СПАСЕН од Камемицу ми испрпшл 
•Ф званицу да свърнем при и>сга «а гоене. Човек 
1 увел струйу па оче да черпи. Надгаго сс — та 
+ при гьега. Стиго надвечер. Видим човек иапи-
♦ тил ообе с лустерйе, натъкмил и само гледа
♦ на слънцето ка че зайде да ми_ покаже кико 
?че свитне струята. Знам я кво йс радост. Цел 
^ живот човек седел на тъвню, а са му свитнуло,
♦ па оче да се повали.

Най-после у собуту се поомрачи. Ои при-
яалегну дугмето и у ообуту

О

I Жената натяква на мъ
жа си:

— До гуша ми дойде да 
тс слушам да казваш — 
моя автомобил, моето ра- 

7 дно, моята маса, моите кии 
2 ги. Ние сме женени, така 

чс няма мои и твои, а на
шите вещи. Впрочем, как
во търсиш там в скрина? 

— Нашата самобръснач 
^ ка — отговаря мъжът.

фелике Дерецки-Полша
!

В НАВЕЧЕРИЕТО❖
♦ Отворих прозореца и почнах да вдиш

вам свежия въздух с наслаждекис. Звездите, 
обсипали небосклона, светеха някак си неооик 

цялата пролетна нощ, която яасть- 
неспокойствие. Доближи се 

главата си на рамото ми. Ка-

търча до вратата 
+ свитну.

— Айде бабо, каза бая Спасен, тури да вс-
Ф черамо . •. полско, а в 

пваше, лъхаше
♦ Бабата се разстърча натура на масуту км- 
— кв0 су сготвили и наседамо около. Я се суну 

за вилджанат да ее прекърстпм и пинем од 
♦ ребиицуту та да наздравим:

_ Айде, бай Опасене да ти йе със орепу
I жена ми и допря 

зах й.
— Ще настинеш, Анушка. . .
А тя поклати глава и се притисна още по-

0 — Майко, защо сте пое- 
люлката на братче 

нависоко?
^ струя .. . ^ тавилн

то ми толкова
— За да го чуваме по-до 

от нея.

Ка нешто шклоцну и виделото изгасе. Бре, 
♦ кикво стану. Зачуди се.

— Па изгасе, опалията — каза жално бай

силно до мен.
„Предстоят ми дните на голямото реше- 
— помислих си аз. — Анушка ще понесе

❖
♦ ♦ бре, когато падне ние

това много, много тежко, но какво да се пра- 
като без онази, другата, вече просто не 

да съществуват. Ще трябва да поговоря

♦ ♦ф Спасен. ♦—Нищо, каза я. Запалете ламбуту, че ве- 
Ф верамо на ламбу. Седамдесе године смо 
I веяли на ламбу, та са йедну вечер «ема да ло- 
ф минемо — сакам да би умирим . . .

— Е — каза бабата, ли Спасен бу строши 
♦ од радос ка дойде тая опалия .. •

— Дай венерат — каза бай Спасен. _
— Да почекамо малко, може да дойде. . . 
И тамън така се въртимо, некой приока

ви,Ф Ф- Госпожа Олсен е завела 
ф Питърчо на гости у госпо- 
ф жа Нилсун.

— Драга приятелко —
♦ казва госпожа Олсен, — 
Ф Питърчо ужасно скучае.
♦ Нямате ли нещо по-ефти- 
^ но, та да му дадем да го

счупи.

жи- мога
е жена ми съвсем открито. Другата изпълва 

ми живот и толкоз- И тия тайни срещицелия
напрало ми съсипват нервите, а мъка разкъс
ва сърцето ми . .. Да-а, това ще бъде крайно 
неприятен разговор. Жената имаше право да 
научи истината веднага, когато всичко почна, 
така се бяхме разбрали още на времето. Да
но ми се удаде да й обясня, че човешките чув
ства са по-силни от всякакви обещания . . . Да 
ои разделим жилището няма да бъде леко. 
Може би ще ни се удаде да го разменим сре-

♦♦
❖
Ф
Ф
Ф %ФФ на путат:
ф — Опасенее имате ли видело... И при 
Ф нас нема, а у комшийете има.

Излезомо надворка и разбрамо. Йедно 
X момчиште ни каза, че йе прегорел осигурач у 
ф травостаницуту и са кои са вързани за туя жи 
Ф чку — немаю видело. Я знам по градовете ка 
X 1ЬИМ изгасне струята окаю човека Да бУ поп- 
X раии. После разбра да височйите села йоште 
ф немайу човека да н>им поправля струюту. Мре 

била йоште дадена на Дистрибуцию-

Ф Домакин към гостите:
— Приятели, а сега да 

минем в салона, където съ 
♦ пругата ми ще изпълни пре 

люд на Шопен.
А след кратко мълчание 

добавя:
— После, ако нямате ни 

що против, ще запазим ед
номинутно мълчание, за 

ж да се извиним пред Шо- 
ф пей ...

Ф
X

щу две по-малки, но откъде ще вземем пари 
за толкова мебели? По дяволите! На тъста й 
тъщата? Които досега бяха толкова щед
ри, вече няма да мож/ да се разчита. И как 
ли ще разделим телевизора? Ох, а това нечо
вешко мъчително време, докато ни дадат раз
вода ... За мен съм сигурен, че ще се удържа 
на необходимата висота, но ако нервите на 
л<ената не издържат? . .. Ах, ако не бяха де
цата, колко лесно щяха да ни дадат развода! 
И отгоре на всичко — издръжката за децата. 
Тя ще ме съсипе, та аз не получавам чак тол
кова много ...

Тук жената вдига глава и ме пита-.
— За какво мислиш?
— За нас, мила, за нас — отвърнах аз и 

ласкаво я погладих по русите коси.

I
X жата не 
^ ту от Ниш.

Бре толко се човеци мучише да бУ напра- 
^ йе, а са неможе да се найде йедно момче да 
ф им опрая виделото.

Язък за масрават... И без струю и при 
Сгрую — ядовете су големи...

Ф Ф
Ф

— Пак извършихте про
изшествие!

— Какво господин поли
цай?

— Блъснахте двама пе- 
ф шеходи.

— А колко имам право 
да блъсна?

Ф

ФМАННА
>ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ
:

Бошеградски
мелодии
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