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ПЪРВА СЕСИЯ НА НОВАТА

ДА НАПРАВИМ ВСИЧКО, ЩОТО НАШИЯТ ТРУДЕЩ 

СЕ ДА ПОЧУСТВУВА, ЧЕ СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ 

НА НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ ЗА НЕГО СЕ ВОДИ
ГЛАВНА ГРИЖА

СЪЮЗНА СКУПЩИНА

— Попппрнг/1,ТО ОТН°^° е «забран за президент иа Републиката 
Подпредседател на Републикате е Александър Ранкович

ко Б^кнч,Д;Гстрах1Гг„"вСЪЮЗНаТ" Звон-

Стамболич председател на Съюзния изпълнителен съвет е избран Петър

На 28 и 30 юни бе преведена 
първата сесия на Скупщината 
на Социалистическа федератив-

които стоеше по един предста
вител. След като гласуването 
приключи, другарят Кардел об
яви резултатите: ,,Гласували са 
С65 г.р-детавители. Предложени

Йосип
Ер.-.-з Титс с получил 605 гласа. 
Гласове против кандидата и не
валидни бюлетини няма.

След избирането на президеи 
та иа Републиката съвместното 
заседание на камарите продъл
жи работата. На дневен ред бе
ше избиране на подпредседател 
ма Републиката. Тс като от Съ- 

(Слсдка иа стр. 2)

ските трудещи се предлага ДРУ 
гаря Титс стнсво да бъ-е из- 
брап за председател па Репуб
ликата.

Това писмо на Съюзния отбор 
на ССРНЮ предизвика небивал 
възлорг, след който започна 
гласуване за избиране на пред
седател на Републиката.

Провеждането на изборите ръ 
поводеше председателят на 
Скупщината с осем представите 
ли, които му помагаха. Гласува 
него беше тайно, с бюлетини. 
Залата имаше осем кутии, край

ят кандидат другаря

предложение на Пленума на Съ 
юзния отбор на ССРНЮ 
тнридесет представители, в кое

приет, другаря Кардел сЬобщи, 
че е внесено само едно прдложе 
ние на кандидатура за председа 
'*ел на Републиката. Предложе
нието е представено от група със 
тояща 
въз

и иа че

с от 50 представители 
основа на гпредложението 

па Съюзния отбоц на ССРНЮ. 
Това предложение 
педесетте представители изнесе 
Вида Томшич. Тя прочете 
мото. което Съюзният отбор на 
ССРНЮ е изпратил до Съюзна
та скупщина и в което се изтък 
ва кандидатурата 
Тито. Докато четеше текста 
дставителите възторжено ръко
пляскаха при всяко споменава 
не името на другаря Тито'.

ДЕНЯ НД БОЕЦАот името на

пис_

ози ден — Четвърти юли 
историческа дата. Когато на полесраженията се 
решаваше съдбата на демокрацията и свобод
ните човешки отношения, на този ден се обяви 

на света рсшсшюто на един малък, неизвестен дотогава 
народ да изгради основите на своята свобода и своята 
нова държавна и народна общност върху развалините на 
селата и градовете си и върху костите и кръвта на сво 
ите най-добри синове.

За нас, гогославяните, тоя ден е нещо по-велико 
по-дълоско по-човешко и пс-съдържателн©

е не само славна
иа другаря

преШ' -
:г

665 ПРЕДСТАВИТЕЛИ — 665 
ГЛАСОВЕ ЗА ДРУГАРЯ 
ТИТО . - - от онова,

което са записали летописците и което истериците Са 
внесли в науката за войната, революцията, държавата 
н обществото. За нас това беше първото потвърждение 
и утвърждение .на собственото национално битие 
вото пълно, зрело и смело осъзнаване,

„Съюзният отбор иа Социали 
етическия съюз па югославски
те трудещи се въз основа на ко 
нституцисните 
правото, което му дават те, же- 
лайки да отговори по-пълно на 
общото и едиио настроение 
всички

Пър-
произлязло от 

непресъхващите извори на народната воля, съпротивата 
и опита.

разпоредби и

И на другаря Тито. и на хората от въкопеттотп„™
лтю Сг1>1к,СТИЧесКаТа партня’ които на този ден 1941 
дина съобщиха на света своето твърдо решение 
ка, трябваше много вяра и неимоверно 
сила. Защото:

.па
граждани 

страна, както и да задоволи все 
странните политически интере- 
си и многократните обществени 
нужди иа все 
развитие на нашата социалисти 
ческа общност, изказва 
увереност, че и този почин 
намери същите чувства и едино 
душен отзив на всички членове 
на това виско тяло, когато пред 
ложи Съюзната 
избере ?а предстоящия 
тен период другаря Йосип Броз 
Тито за председател па Републн 
ката.

Величието

от нашата
го-

и поръ-
_ много морална

в ония дни, когато цяла Европа бе ппе 
върната във фашистка тъмница, а много по-енлщ^от

ски народи да. се повикат на

по-динамичното

твърда
ще.5

V-

щ си югеелав- 
въоръжено въстание н 

сплотепост на въстание против военна маапина 
оръжие и техника нямаше равна на себе си в света 
Програмата, която бе прокламирана от Партията на Чс 
твърти голи, на мнозина изглеждаше 
телиа и неосъществима. Това беше

.у.*#*.

! шт ; - -*ит
която поскупщина да

мапда-
тогава недействн. 

програма на бъде
щето, призив към жертва и самотно ржсиост в европей
ския и световен хаос да се извоюва и изгради с голи ръ1 
цс всичко, което прави от човека човек

Обаче и Партията, и Тито зпаеха че няма 
ща сила от събуденото народно съзнание,

и значението на 
личността и делото на другаря 
Тито за нашата революция, за 
нашия живот и за ншето бъде
ще. не могат да се изтъкнат до 
статъчио с никакво пригодно за 
такива обстоятелства обикцове 
но наброявано на биографични 
данни. Титовата биография, то
па са няколко най.плодотворни 
десетилетия от нашата история. 
Неговата мисъл 
ха съществен печат па всичките 
придобивки на работпическата 
класа и сбратнмеиите 
ски народи. На тези придобив
ки, които от нашата дсйствител 
пост направиха творческа соци 
алистическа епоха. Втъкан във 
всичките победи от нашата На- 
родосвободнтелна война 
алистическата революция; 
всички трудови мероприятия на 
нашето социалистическо изгра
ждане; във всички човсколюби 
пи инициативи на приятелство 
и искрсно сътруничество с всп 
чки народи, конто се борят за 
по-добър и по-щастлив живот; 
пъв всички усилия, които прав 
ят пашата страна и народите по 
света за отбраната на мира и 
изключване па войната като сре 
лство в международните отно
шения, Титовият живот етапа 
за нас синтез на прогресии,пи 
стремежи па революционитс по 
коления и символ на съзпател- 
пите борци за великите идеи на 
човечеството и социализма.

Затова Съюзният отбор на Со 
циалстнческил съюз на тогослав

Йосип Броз Тито
по-могъ

че пяма по-
могъща и по-творчсска снсрпш от оная, която блика из 
народа, когато се счупят веригите и се провалят фалшн 
внте божества и догми.

Затова програмата па Партията

На република Югославия, чиито 
представители бяха избрани иа 
неодавиашните всенародни избо 
Р и.

На отделните заседания, които 
започнаха пред обед всяка кама 
ра избра сной председател. В 
Съюзната камара е избран за 
председател Миялко Тодорович' 
в камарата на народите — Лго 
бчо Арсов, в Стопанската кама
ра — Осман Карабеговйч, в Со
циално-здравната камара — Ол 
га В)5абич, в Просветно-култур
ната камара — Никс-ла Секулич 
и в Организационно-политичес
ката камара — Кръст© Попиво-

то за председател иа Скупщина 
та е предложено да бъде избран 
Едвард Кардел. Това предложе 
пие обоснова Душаи Петрович- 
Шаке. председател иа Скупщи
ната на Социалистическа репуб 
лика Сърбия. Предложението 
бе прието с огромен възторг, а 
след това се проведе гласувате. 
Другарят Кардел бе избран еди 
нодушно и зае мястото си. В 
продължение иа работата Скуп 
щииата избра трима подпредсе
датели: Миялко Тодсрорич. Зво 
нко Бъркич и Страхил Гигов.

След кратка -почивка заседа
нието продължи с избиране на 
председатели и членове иа коми 
сиите, а след това бе прието пре 
дложението за лятна почивка 
иа Скупщината, кого ще трае 
до 1 септември.

На втория ден от сесията на 
Съюзната скупщина, на второ
то съвместно заседание, което 
започна в 9 часа сутринта па 30 
гони. председателят на Съюзна
та скупщина Едвард Кардел, от 
кривайки заседанието, предло
жи в дневния ред да се внесат 
точките: избиране на председа
тел' на Рспубрикатя, избиране 
на подпредседател на Републи- 
като. тържествено провъзглася
вано на избирането на председа 
теля па Републиката и подпред 
сдателя па Републиката.

След като дневният ред бе

носеше в себе си 
силата па добрите, разума па сидните, вярата на пепоко 
репите, храбростта на свободните и свободата иа преда- 
ШП1ТС. Именно затова и пашата четвъртоюлска гордост
и тогавашната и сегашната, е толкова топла и разумна 
толкова, силна и миролюбива, човешка и човечна. На Че 
твърти юли 1941 година за пръв път откак се 
ва името тг, станахме единствени, независими и свобо- 
Д1Ш творци па съдбата си. станахме неразделна част от 
прогресивния овят и останахме с него, с неговите сега
шни идеали и развитие, с неговото бъдеще.

Имахме много право. И тогава, на Четвърти 
1941 година, и безброй пъти след това, през и след Осво 
бодцтелпата воина и Реголгоцнята, която, закърмела с 
политическите иден на Комунистическата партия посе- 
ше белези на специфична югославска действителност с 
цялата й орипгпалност и особености па пейното и разви 
тис. През Народоосвободителиа война и 
пие потвърдихме правилото, че числеността не решава 
всичко, ш1то пък истината обезателно трябва да е на 
страната иа силния.

В светлипата на тези благодателн на боеца и ре
волюционер, ка конто създадоха Тито и Партията, в све 
тлинатя, па достижепллта н придобивките, с които дпее 
се гордеем братството и единството от Соча до Струми
ца, работническото самоуправление и принципите на по 
вата Конституция, които съдсйствуват за по-пълеп раз 
цвет па свободната човеигка личност и за по-пълна ха
рмония па частния колективен възход — Четвърти юли 
честваме като увод във великото и преломи© време от 
югославската история, в големите революционни съби
тия, които менят в иай-прогресивсп дух всички отрасли 
па живота па югославските народи.

и смелост тури

спомена-
югослав-

юли

и соци 
пъпДа.

Съвместното заседание на ка
марите започна в следобедните 
часове. Около 19 часа предста
вителите заеха местата си и пре 
дседателят на бившата Съюзна 
народна скупщина Петър Стам 
болич откри първото съвместно 
заседание, като предложи в дне 
впия ред на Скупщината; прие
мане на временен правилник за 
вътрешния ред; избиране на 
председател на Скупщината; из 
биране на трима подпредседате 
ли на Скупщината; избиране на 
членове и председатели на скуп 
щинските комисии; приемане па 
ршение за лятна почивка.

След като дневният ред бе 
приет от представителите Пе
тър Стамболич съобщи, че има

революцията

У
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продседателлт на Съюзната ску на СФНРЮ в тази Скупщина са 
пщнма Едвард Кардел стана и представили 50 съюзни прелета 
започна да говсри: пители, предлагайки за предсе-

, Другарю председател, другар 'дател йа Републиката другари
Йосип Броз Тито.

Като изтъкна че са гласували 
всичките 665 представители за 
кандидата, той продължи;

,,Въз основа на резултата от 
главсуансто и член 221, точка 3 
от Конституцията на Социалис- 

федеративна ребубли- 
ка Югославия от името на Съю 
знатц скупщина 
провъзгласявам другаря Йосип 
Броз Тито за председател ла Со 
циалистическа Федеративна ре 
публика Югославия”.

Всички представители стана 
ха, ^оздравявайки президента 

Републиката, докато (най- 
близките сътрудници прегръ
щаха и целуваха другаря Ти
то. В този момент оръдейни са 
люти
гаря Тито след това се качи на 
трибуната и пред представители 
те па Скупщината даде търже 
ствеио изявление:

,,Аз, Йосип Броз, заявявам, че 
ще изпълпнвамг предано и вер 
по длъжността председател па 
Републиката, че ще сс придър 
жам към Конституцията и за 
кона и дрУгите решения на Съ 
юзната скушптина, че ще пазя 
независимостта и суверенитета 
на Социалистическа федератив
на република Югославия и че 
бсички свои сили ще отдам за 
осъществяване целите на соци
алистическото общество и ин
тересите па народите и гражда 
ните на Социалситическа феде 
ратив.на република Югославия.”

След това другарят Тито под
писа тържественото изявление 
и като изтъкна пред представи 
телите благодарността за голя 
мото доверие проявено от Ску 
пщината, той каза:

юзния отбор на ССРШО и гру
пата от 40 представители имаше 
предложение .\л за избиране на 
другаряг Ранков1гч на този пост, 
Яков Блажович, като представи народни преа-ки и другарки

тическа
тържествено

на

допираха в залата. Дру-

Александър Ранкович, подпредс едател на Републиката
Едвард Кардел

етавители, днес в тази скугаци 
иа се извършиха избори за пр
едседател па Републиката. Има 
ше една кандидатура, която по- 
предложение на Съюзния отбор

тел на предложителите, говори 
за личността на другаря Алек
сандър Ранкович. Той подчерта 
че другарят Ранкович е изрази
телно забележителна личност 
на нашата Революция, която от 
неустрашим комунист, органи
затор и ръководител на борбата 
израстна из редовете на револю 
ционната работническа класа и 
народната Революция и стана в 
народното съзнание упорит и 
здрав държавник и един от най 
мощните ръководители на наше 
то социалистическо строителс
тво. Той дълбоко разбра и схва 
на и реализираше великите Ти_ 
тови концепции, които успешно 
сумираха нашия опит, даваха 
теоретически и практичгски ре
шения във всички основни мо
менти. в които се разработваше 
и строеше по-нататък развоят 
на нашата социалистическа Ре 
волюция.

След като Яков Блажевич 
прочете текста на предложение 
то. председателят на Скупщина 
та предложи да се гласува по 
предложението на Съюзния от
бор за подпредседател на Репу
бликата да бъде избран другар
ят Александър Ранкович. Пред 
ставителите единодушно приеха 
това предложение, а след като 
председателят на Скупщината о 
бяви, че другарят Александър 
Ранкович е избран за подпред
седател на Скупщината, бурни 
ръкопляскания изпълниха голя 
мата скушцинска зала.

алистическа страна...”
След това другарят Тито го 

вори пред представителите. Ре 
чта поместваме в изводи.

да оправдая голямото -;оверие 
което ми дадохте и 
ще изпълнявам своята длъж
ност в интерес на нашата с°Чи-

,,Това е голяма чест и твърде 
голямо задължение за мене и

настоя

че вярно

аз ви уверявам, че ще

РЕЧ НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО В СКУПЩИНАТА
нали през небивали трудности 
и прегради, като сме създала 
могъща промишленост и създа 
ваме все по-модерно селско 
стопанство.

,,... Създадохме могъща соци 
алистическа държава, . кодто 
стои здраво на основите на са
моуправлението на трудещите 
се във всички области на на- 
1пия обществен живот, на осно 
вите на народното единство, 
циментирано от правилното ра 
зрешаване на националния въ 
тгрос който осигурява самоуп- 
равляването на всеки народ 
в рамките на своята републи
ка, а всички заедно във феде 
рацията, олицетворена в този 
висок орган...”

Националният доход на Югс* 
славия днес е около три пъти 
по-голям, отколкото преди вой 
ната. Обемът на промишлено 

е пет пъти по

рното развитие на обществото. 
Всеки член на това най—висо 
■ко представително тяло тряб 
ва да се запознае най—подроб 
но с всички постановления на 
Конституцията и да се придър 
жа към тях. Само така .можем 
да очакваме Конституцията да 
бъде най—висшият закон и за 
нашите граждани, който да по 
читат. Очите на гражданите са, 
в ръководителите — да ли те 
ще провеждат на дело и ще 
зачитат началата на Конститу 
цията — а по това избиратели 
те ще оценяват способността и 
качествата на своите избрани 
представители в Скупщината и 
другите органи на властта на 
общественото самоуправление.

Президентът Тито говори в 
новата Съюзна скупщина за 
Някои актуални въпроси от об 
ластта на общественото и сто 
1танско изграждане както и от 
областта на външната полити 
ка. След като изтъкна, че( в 
предизборната активност гра
жданите с .иай-голям интерес 
са дали своите критични заба'

дежки и градивни предложе
ния за по—нататъшното ощ 
е по-успеАшо и всестранно 
развитие на нашата социали 
(етическа общност, другарят 
Тито се спря върху някои най 
-съществени насоки и задачи 
на нашето обществено разви 
тие в предстоящия период.

В духа на новата конституция
— Тази нова Скупщина с пре 

рогативите, които й дава наша 
<та нова Конституция ,е най.ви 
еоко достижение на общества 
ната надстройка на сегашния 
етап от нашето общетвено раз 
оитие. Отговорността на ч(ло 
новете на тази висока камара| 
е голяма, зщото Конституция 
та дава иа Скупщината големи 
права и то не само законода
телни. Конституцията предвиж 
да също така много егзекутив 
лъч задължения, които изиЬк, 
ват иай-голямо залягане на ире 
дставителите, чиято длъжност 

положителна активност

да оправдаят доверието на из 
бирателите, и гражданите на 
нашата страна. А това доверие 
ще бъде оправдано само ако пр 
едставителите работят строго 
в духа на Конституцията, в и 
нтерес на народа, като заши 
щават интересите и правата, 
гарантирани на народа и лич 
ността от новата Конституция.

Президентът Тито каза, че в 
новата Скупщина трябва изця 
ло да владее духът на- новата 
Конституция, защото само та 
ка ще могат да се избегнат ми 
ого отрицателни явлени.-у. кои 
то обикновено съпровождат бч

Осемнадесет усилни 
годиай то производство 

голям, с-тколкото преди война
са с-тГоворейки за изминалите о_ 

семнадесет следвоени години, 
Президентът изтъкна, че 
тстранили успешно страшните

та. Подобни резултати 
белязани и в другите стопанс
ки области. Неземеделското на
селение представлява днес по-

обшия

сме о
Докауо представителите бур-

последицм от войната и сме мино поздравяха другаря Тито, вече от половината от

■шт

Народните представители слушат тържественото изявление на председателя на Републиката »
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йрой на населението. Днес има 
около 1 милион и 200 хиля 

дв промишлени работници, а 
преди войната — около 300 хи
ляди.

С нарастване на производи
телните сили и засилване на 
материалните основи постоян
но се подобряват жизнените у 
еловия, повишава се жизнено
то равнище на трудещите се и

се подобряват службите на ку 
лтурно-битовото равнище. Пр 
ез последните шест години ре 
алното лично потребление се е 
Увеличило 50%; в последните 
години се стрсят годишно 100 
хиляди жилища; към 3,5 мили 
она деца младежи и възраст
ни — всеки пети жител __ по
сещават училища и друга обра 
зователни заведения. От сред_

хилядг^г^ст3 факу3ает°КОЛО ^ кото стопанство като подчерта

около 20 хиляди специалисти.
Системата на здравното оенгу 

■ ряване обхваща почти 
население. За социални 
ровки са изразходвани 
през миналата година към 420 
милиарда динара.

ност за нзнамиране на градив 
ни решения в световните спо
рове.-енергично напред, а една от 

главините грижи Триона да 
бъде бързото издигане на жн 
вотновъдството. ь някои кран 
ща движението по посока на 
социалистическо изграждане 
на селото е още бавно, макар 
че от дребното производства 
1щама нолза ни го о.м.пъ.нъ г 
нито общността.
На село е необходимо по-бър 
зо развитие по посока, коя
то! и на отделния н^оизво^а- 
гел и на общността ше доне
се повече продукти и полза., 
'но не чрез административни, 
.мерки, но и чрез убеждаване 
П дс#:азване с примери вър
ху което недостатъчно се ра 
Р-ти.

С надежда очакваме 
московската среща 

на трите

Цялото
осигу
само

Човекът-непосредствен производител Преминавайки към пребле- 
и заб-л-.а за разоръжаването 

раната ма ядрените опити дру 
грят Тито казва че по наше у 
бтждение постигнато на 
разуменпе за забрана на 
роните опити щ-з 
за проуприемапе на по-ната- 
тъшнп мерки в широката и 
комплексна област на разсръ 
г кгп ,:'нтг . Заюва 
■в^т необходимите 
условия особено след

Другарят Тито говори слей 
това за псстояното развитие и 
укрепване на новите социалис. 
тически обществени отнбше_ 
ня успоредно с
на производствените сили __те
ви отношения означават уста 
новяване на хуманни демокра
тични отношения, осигуряване 
Ьш такова положение на трудо 
рия човек, на което той, осва 
«боден от експлоатацията, 
бъде същевременно и непосре 
^ствен управител на своя ма
териален живот. Върху тази о 
Снова се изграждаше система 
та на самоуправление в стопан 
ртвото и обществените служби 
в което днес участвуват около 
Д.5 милион хора.
1 Значението на

поради обективни но 
субективни слабости 

— Мисля, че днес 
ки' съгласни, каза

поради 
и грешки, 
сме всич-

жизнено равнище. Ние твърде 
често повтаряме, че в болшинс 
твото наши предприятия про
изводителността на труда е зн 
ачително под средното европц 
йско равнище. Тсва е точно, 

ние трябва да признаем, че 
у нас и възнаграждението е 
под средното европейско рав
нище. Аз мисля, че тези разли 

могат бързо да се ликвиди 
рат, ако се предприемат всяч 
ки необходими

спо-
яД- 

съдйствувапо-нататък 
президентът Тито. че стимули 
рангао на производителите -з 
главен двигател
производителността на труда__
и ние така и трябва да 
пваме. ако искаме произволите 
лите да бъдат сигурни, че изди - 
гането производителността на 
труда е главен материален из 
точник за издигане на тяхното

укрепването

за излитане но съществу- 
обективни 

съгла_постъ Главни насоки във 
външната политика
I

киЩО

мерки, които
Спирайки се върху външна 

та политика на нашата стра
на другарят Тито в началото 
подчерта, че е миогозначител 
Ио че в' новата Конституция 
на СФРЮ са повдигнати на 

степен на конституционн ио 
рми осовните начала и цели 
на нашатр външна политик?.

С това. с конституционните 
разпоредби, са дадени и глави
ните насоки на нашата вън
шна политика, конто ясно ог 
разяват мястото и стремежа 
На машата страна в световна 
та общност.

Не е нужно — каза по-на- 
татък другаря Тито — спецп- 
плно да се изтъква, че наша.

та социалистическа общност 
е спечелила голям престиж в 
света и с това. че най-после- 

дователно провежда полити 
ката на мира и мирното съв
местно съществуване и на вс 

еогранното 
между народите и държавите 
без оглед на разликите в об
щественото устройство.

В Обединените нации и в 
[другите международни фору 

ми и, изобщо в света, Югосла 
вия е известна като страна, 
която искрено и последовате 
лно се застъпва за подобрява 
не на международните! отно
шения. за миролюбиво разре
шаване на спорните пробле
ми и за прогресивно разви
тие.

приведох а и други.

Да се Изправят 
инструменти

пякои 
н постъпки•••

всички Работата натез
резултати е толкова по-голя 
мо, че са постигнати с наши со 
бствени усилия, главно чрез из 
Ползуваме на собствени 
риални и човешки сили, а то
ра е най-добро потвърждение, 
за правилността на пътя, по ко 
’йто вървяхме, 
за жизнеността и силата на па

Някои предприя 
тия на базата на дохода ве
че даде добри резултати — за
почна да ое увеличава произво 
дителността на труда. За дг* 
може това да вземе по-широ 

размери трябва бързо да из 
погазим отделни инструменти, 
които сега още спъват процеса 
На това трябва да

ие някаква уравииловка — без 
оглед на производителността 
на труда. Такива постъпки и 
схвашания са несъвместими о 
нашия принцип за възнаграж
дение според труда.

Говорейки за цените другар
ят Тито казва, че високите це 
ни на вътрешния пазар не са

мате_

ки

потвържгение
отдели стимулатнвни за разширявано

ШШЙЙШЙ®5 Петър Стамболич
IШ®1й сътрудничество.

снето па СССР за 
!на място.

Ние каза другаря Тито — а 
срещата в

инспекции

надежда очакваме 
Москва през юли тази година 

английски'между съветските, 
и американски 
ли. Това е добър път за пзна 
мнране на изход от сегашно
то положение. Последната реч 
,ча президента на САЩ госпо
дни Кенедп също влива наде 
^:<да. че се е тръгнало към уа 

т.шряване на положението и 
гъм нзнамиране на изход от 
сегашната задънена улица, ко 
ято е вег пс опасна за мира в

представите!-

С упоритото сп застъпва
не, Югославия успя значител 
но да подебри приятелските

С бОЛШИИСТВОТО света.отношения 
съседни страни, да установ I 
твърде развити икономичес
ки. културни и политически о 
тношенйя с почти всички не 
зависими континенти. Със съ 
«грудничеството си със стра
ните от Азия и Африка спече
лихме разбирателство и прия 
телството от страна на ново_ 
рсвобсДеиите страни.

Ние решително пелкрепяме 
(инициативите и акциите за уа 

тановяване па безатомни за 
ни в определени области нап
ример в Африка, Латинска А- 
мернка. Централна Европа, 
ща Балканите, в Скандииавия, 
Медитерана п друга места.

След това. за да се ликвиди 
раг потенциалните огнища на 
(нови конфликти иеобхс дамо 
е реално да се гледа на дрогра 
.сивння проце на промените в 
днешния свят и да с признае 
тяхната обществена оправда- 
ност н историческа неизбеж
ност.

Тук се касае за утвържда
ване на социалистическата о_ 
бществена система в светов
ни маещабн, за появата на го
лям брой новоосвободени стр 
ами. за прекъсване на всички 
видове неравноправие.

Председателят Тито заблагодар и на гражданите за сърдечните поздравления пред Скупщината
Нашите отношения, разби

рателство и всестранно сътру 
дничество със Съветския 
;оз и другите социалистичес
ки страни, с изключение 
Китай и Албания, са все по- 
'добри — изтъква другаря Ти

шата обществено-политическа 
и стопанска система.

Президентът Тито говори за 
«трудностите в развитието, по 
.-специално за грешките и ела 
бостите, които са съгледани и 
повечето от които са изправе
ни в един твърде кратък срок 
от време. Това са големи резул 
тати и в материално и в поли 
тическо отношение.
« — Ние обаче не можем да 
стоим на постигнатите резулта 
ти. Ние трябва смело да вър- 
Ьим по-нататък, има еще ра 
боти. които трябва да се изпра 
вят и подобрят. От нас и очак 
ват това нашите трудови хора 
които знаят, че за така кратък 
период, особено в материално 
отношение, не е могло да се 
направи нещо повече. В пред
стоящия период на реализира 
не на обществения план ние 
трябва постоянно да имаме то 
ва предвид и да направим вси
чко, нашият трудов човек дей 
ствително да почувствува, че 
съгласно разпоредбите на Кои 
ституцията, главната грижа е 
за него.

и увеличаване на производства 
то и че е месоциалистическа 
тенденция с по-малко пласира 
ни стоки да се постигнат по- 
високи цени. Само цени. които 
отговарят ма покупателната си 
особиост иа потребителите — 
т. е. низките цени, могат да бъ 
дат омая моторна сила която 
придвижва и разширява про 
изводството. Страхът от това чо 
по-голямата покупателна мощ 
на широките маси от населени 
ето предизвиква увеличение иа 
цените иа пазара ие е па мяс
то. Същността с именно в това 
че по—големото потребление е 
стимул за по-големо произвол 
ство.

пълно внимание, защото с то
ва тясно е свързано развитие 
то на инициативата и стимули 
райето на производителите Ц 
уловите колективи. Такава сис 
тема на възнаграждение би из 
дигнала още повече трудовия 
подем на милион наши хора. 
Трябва да се изправи и систе 
мата на данъците, защото Яя 
кои данъци дестимулират по
добрите стопани. Още има хо 
ра. коит*> мислят, че колкото 
производителят или предприя
тието заработят повече с по
бърза рационализация или по 
добра организация, спестяваме 
итн. толкова повече трябва да 
му се вземе — за да се постиг

съ_

н а

то.

Международното по
ложение на Югосла
вия все по-благонри- 

ятно
I

Мирното съвместно 
съществуване афнр- 

мацин на ООН

С болшинството страни от 
Запада нашата страна също 

има нормални отношения, а 
с някои дори и 
Ние трябва и в бъдеще — 
зва другаря Тито — да подъо 
Ькаме добри отношения с вс.г 
чки страни, които това искат 
на равноправна основа.

Следователно днес ние нане 
Типа можем със цялата обек 
тивност да констатираме, ч«з> 

международното полсежипе 
на Югославия е все потблаго' 
приятна, без оглед на перио
дичните осцилацми при някои 
страни до конто не се стига 
по наша вина.

Говорейки по- обширно за 
Мирното съвместно съществу
ване Президентът па Републи 
ката изтъкна, че мирното съв 
местно съществуване между 
страни с различни обществе
ни системи ние не считаме 
като абстрактно начпло, или 
като вегетиране в 
война, ио като реалца готов-

прнятелякн.
каСедмица от 42 часа-само начало

дума. Трябва да се държи сме 
тка пламът да не бъде иапрег 
мат капиталовложенията да иа 
засягат жизненото равнище и а 
населението, да произвеждаме} 
Онова което по-бързо 
да даде резултати и най-лесно 
да намери пласмент на външ
ния и вътрешен пазар. Заради 
това ма първо място са разлнч

Другарят Тито след това из 
тъкиа, че нека да преветству- 
ва зрелите и мъдри решения 
.иа неотдавна проведената ко
нференция на ръководители
те на държавите и правителс 
твата иа неазвисимнте афри
кански страни в Алис Абеба, 
която така мощно се застъпи 
за свободата на народите от 
африканския континент.

В края на речта си другар
ят Тито каза, че в усилията 
ри за запазване на мира Обе
динените нации са имали и 
ше1 имат и занапред изтъкна
та р«\я в регулирането па от 
<ношеннята между народите 
и държавите.

По-рационалното използува 
не и пазене на работната ръка
'__по-кратката работна седмица
е само начало — щс даде въз 
можиост в близко бъдеще, о- 
ще повече да съкратим 'рабет 
ното време и с това да заемем 
повече и нова работна ръка И 
още повече да стимулираме

особено1

може

Според думите иа Тито. ма; 
кар че ни е нужно още много.
Днес вече можем да намалил» 
темповете на инвестиционни 
вложения, за ла дадсм за изди 
гане на жизненото равнище на 
трудещите се, което не значи, 
че трябва да намалим акуму- 
лацията. Напротив издигайки скаме по-бързо да вървим на

пред и да достигнем периода 
в който всеки ше може да по

Производителите и 
квалифицираната работна ръ- ни реконструкции, догражда- 
ка, така че всеки да бъде въз- не и модернизиране, а трябва 
награден според заслугите и ла се ускори и интеграцията, 
способностите, особено квалц В новия план ще се избягва 
фицираната работна ръка. Се /дублирането в изграждането! 
га това е необходимо — ако и на крупни скъпи фабрики и

много еднородни фабрички а 
ггрябва също така да избягва
ме и изграждане на фабрики 
за които нямаме суровини.

Краят иа първата част от ре 
чта си 'по въпросите от вътреш 
мата политика и стопанството, 
другарят Тито посвети на селс

жизненото рвпище имаме пъл 
но право да търсиме и издигане 
на производителността на тру
да, защото именно това са голе 
ми възможности на нашите

лучи според нуждите.
Седемгодишният обществен 

план. който се подготвя- тояб 
Ь да вземе предвид всички" е- 
•лементи за които тук става

студената
материални източници на они 
които са и сега зимързли не



братство
I

ПО СЛУЧАЙ 14-ГОДИШНИНАТА 
ОТ СМЪРТТА НА 

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
ПЕТИ ПЛЕНУМ НА СЪЮЗНИЯ 

ОТБОР НА ССРНЮ
(ЖГЬТ ЗА ТИТО

> Много изтъкнати хора на 
днешното време оа говорили 
за личността на президента 
Тито в съвременил свят. Пу 
бликуваме само една малка 
част от тези мнения, изказа, 

различни моменти и об

Давената народоосвободителна 
армия, а политика на братско

Председател па Съюзния отбор па ССРНЮ е Ла
зар Колишевски, а генерален секретар Миленшие 
По Поени

На 28 юни в Белград се със
тоя пети пленум на Съюзния от 
бор на ССРНЮ, на който бяха

На 2 юли 1949 в Съветския 
съюз почина великият револю 
ционер и вожд на българския споразумение и съвместна бор,

ба заедно със нова, демократи 
чна и федеративна Югославия 
против германските завоевато 
Ди...”

народ и международния проле 
Тариаг Георги Димитров.

14-годишммната 
му публикуваме

ни в 
стоятслства.па само 2,2°/о. Тази масов отзив 

на избирателите не е резултат 
на абстрактна борба за процет-

По случай 
от смъртта 
откъси от негови статии и ре
чи които ясно осветляват отно 
шението му към Югославия и 
международиото работиическо 
движение.

ИСКАМ да ви покажа е- 
днц твърде интересен доклад 
на американския офицер, ма 
йор Лик М. Фериш, мой ува 
жасм приятел, който е прека 
рал шест месеца п Югосла
вия в тесен контакт с Тито. 
Този офицер има най-гелямо 
почитание към Тито и към 
онова, което гей прави за на 
шето общо дело...

Решението но. 1Д)гослаиия 
се бори против нацистите 

представлява поврат в исто 
рията на Втората 
война.

(„Накъде върви България”)

: ★I

......... Повече от всички други
народи нашият народ има оо

... „Колелото на 
се върти, движи напред., 
ва коле!\о, подкарвано от про
летариата под 
на комунистическия Интерна
ционал, не ще успеят да спрят 
пито с изстребителии меро
приятия,, мито със заговори, иа 
1о със смъртни наказания. То 
се върти и ще се върти до око 
нчателната победа на кс.муииз 
ма!’’...

историята 
И то-

ръководството.

да

световна

Франклин Рузвелт, 1943, 
(В Техеран)

(Из речта пред фашист
кия съд в Лайпциг).ВОДЕЙКИ своя народ про 

победа,тип фашизма *ъм 
Тито удиви целия свят. ★

. _ , . Историята на балкански, 
те народи неопровержимо до
казва, че националната незави 
симосг и процъвтяването а Бъ 
грия са възможни преди всич 
ко в най-близка дружба 
съседните славянски народи. Е 
то защо превръщането на Бъ
лгария- в оръдие на Германия 
'против СССР и предателството 
спрямо Югославия, спрямо ела 
вянските братя на българския 
народ на Балканите — спрямо- 
македонците, сърбите, черного 
рците. хърватите, словенците— 
\5еше най-тежкото ггрестъпле 
.ние...”
(„Накъде върви България”)

Вие, безсъмнено, по-добре 
други посетии по-реално от

които бяха в нашататели,
страна, схващате какво зна
чи пашата борба за свобода. 
В течение на дългогодишна
та броба, която водихте за 
освобождение на Вашата стр 
ана, Вие сте у познали ужаси 
те, униженията, гнета и сте 

такива удари, ко

съо

доживели
биха могли да сломят до 

най-решителните борци
ито
ри II 
за свобода.

Именно затова пие Ви ечи 
таме като наш и затова Ви 
приветствуваме с най-голяма

Георги Димитров

гордост и в духа на истинско 
братство.

Борбите, които вие водих
те, както и храбростта и ре 
шителността която проявихте 
въпреки всичко да победите 
в тези борби ,ще послужи ка 
то голямо вдъхновение н на 
нас. които на африканския 
континент все още 
война против злините на им 
периализма и колониализма.

Кваме Нкрума, 1961.

нования да се радва на блестя 
щата победа на Народния фр 
онт в братска Титова Югосла 
вия. Неговата победа е и наша 
победа, защото тя още повече 
ще укрепи нашата дружба, ща 
заздрави демокрацията и мира 
на Балканите...”

(..Към всенародната победа 
над реакцията”)

★) .
национална 

изисква
. ... „Истинската
българска политика 
незабавно да бъдат прекратени 
'военните действия на българс 
леите войски в Югославия и тя 
дното отзоваване — не война 
в полза на Хитлер против югос

водиме

Лазар Колишевски

-разгледани — изборната дей
ност и кадровите изменения в 
Съюзния отбор.

За изборната дейност и пред
стоящите задачи на Социалисти 
ческия съюз е докладвал Велко 
Влахсрич.

Пленумът изготви писмо до 
Съюзната скупщина, в което из 
тъкна предложение за прези
дент на Републиката да бъде из 
бран другарят Тито, а за подпре 
дседате.т на Републиката — Але 
ксаидър- Ранксвич. Също така 
членовете на Съюзния отбор 
приеха предложение за предсе
дател на Съюзната скупщина 
да бъде избран другарят Ед- 
вард Кардел.

За кадровите промени в Съю 
зния отбор- и неговите органи е 
докладвал Александър Рапко- 
дич. По негово предложение 
Пленумът уважи искането на 
другаря Тито зарад заетост да 
бъде освободен от длъжността 
председател на Съюзния отбор 
на ССРНЮ.

В продължение на работата 
Пленумът избра за нов предсе
дател на Съюзния отбор на 
ССРКЮ Лазар Колишевски. а 
за генерален секретар Милен- 
тне Попович. След Пленума бе 
проведено заседание на Изпъл
нителния отбор на Съюзния от
бор на ССРНЮ. На това заседа
ние бе избран нов секретариат 
в състав: Лазар Колишевски, 
Милентие Попович, Осман Кара 
бегович, Лидия Шентюрц, Ла
зар Мойсов, Добривсе Видич. И 
ван Божичевич, Ггоро Кладариц 
Латинка Перович и Томислав 
Бадовикац. В този секретариат 
ще влезе и представител на Це 
нтралния съвет на Съюза на 
югославските синдикати.

ти, но отражение на по-голямо 
съзнание на трудещите се, на- 
тяхната пълна подкрепа на при 
етата политика и на по-съдър- 
жателното качество на работа 
на Социалисическия съюз и са 
моуправителните органи.

Говорейки за кадровите про
мени той изтъкна, че граждани 
те са приели прилагането на 
принципа на ротацията като де 
мскратично сменяване на хора
та с обществени функции и пре 
поръката на Социалистическия 
съюз в новите скупщини да Се 
избират млади кадри и повече 
жени.

Кадровите промени в органи
те на властта, обществено-поли 
тическите организации и учреж 
дения изискват Социалистчески 
ят съюз да проучи всички по-ва 
жни въпроси, които носят тези 
промени със себе сп. Това е на 
чало на един иов далновиден 
курс. който трябва да довежда 
по демократически път способ
ни хора на отговорни обществе 
ни постове, та-кива които после 
дователмо ще ое борят за разви 
тие на социалистическите обще 
ствени отношения. Затова меж
ду избраните отберници и пред 
ставители и Социалистическия 
съюз трябва да се създават ак
тивни взаимни отношения. Съ
що така пред Социалистическия 
съюз е задачата да сумира мно 
гобройните въпроси, които са 
поставили гражданите през вре 
ме на изборната дейност и да 
се оценят предложенията и ини 
циативите дадени от тях. При 
това не трябва да се пренебрег 
нат и онези наизглед дребни въ 
проси.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ССРННИЕ решително застанахме 
на страната на маршал Тито 
заради неговата храбра и мо 
щна борба против германски 
те армии.

В лицето на маршал Тито 
партизаните намериха извън 
реден вожд. прославен в бор 
бата за свобода.

Уинстън Чърчил

АКТИВНОСТТА НА ССРН И ОСТАНАЛИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ НЕ ТРЯБВА ДА СТИХВА 

И ПРЕЗ ЛЕТНИТЕ ДНИМаршал Тито е Държавник 
о голям смисъл за реалнстич 
на преценка на междунароц 
ното положение. Мога да ка
жа. че за нас бяха твърде 
полезни неговите 
на междунардното положе
ние.

Самите условия — отлив на 
толям брой активни членове 
на ССРН през работния сезон 
и започване сезона на годиш- 
ните почивки диктува изменен 
вид на дейност на всички об
ществено политически органи 
■зацгш. Все по-малко съществу 
ва възможност за събиране хо 
рата и провеждане на идеоло
гически и политически предава 
«ия, а усиления летен труд ц. 
змеква повече конкретност в 
дейността на организациите.

Мнозина считат, че активно
стта сега трябва да 
'да поутихне и направи

„отдъхване’’. Но дейността 
па организациите тоя път тря 
бва да се пренесе от заседател 
пата зала на полето, горите, 
Ашвнте...,

За такова успешно „пренася 
ме” свидетелствува дейността 
на ССРН.

2.800 хка борови и акциевн го 
ри.

От друга страна организаци
ите на ССРН, СК и СМ трябва 
'най-плътно да бъдат захванати 
при чествувднето на държавни 
>те празници 4 юли — Деня на 
бойците и 7 юли — Деня 
въстанието в Сърбия. Трябва 
да настояват и поддържат тра 
янционалното честуване 
тър и Долно Тлъмино на 4 ю- 
лн и излизането на Църнсок 
на 7 юли.

На съвещанията особено мя
сто бе отделено за ролята и М* 
стото на ССРН в обществено- 
политическия живот на кому
ната, че трябва да бъде нам8 
ляно досега промъкващото се 
подценяващо мнение за де и нос 
тта на организацията на ССРН 
а това ще се постигне чрез все 
странно ангажиране и включа 
ваке на нови членове, правил
но сътрудничество и помощ ог 
страна на Съюза на комунист 
те и тяхното правилно оти°4\е 
ние към активността на ССЕН.

Макар и отслабени секрета
риатите в Долно Тлъмино и Ьр 
•анковци проявиха интерес 
се задължиха в рамките на пр 
'едстоящата активност да изго 
Вят свои планове за дейнос • 
конто ще бъдат не „надуване 
[Невъзможното/ им изпълня8^'
не’’, а конкретност, която и
се проведе на дело. Съш.о та 
Те можаха да се похвалят с 
бре уредини списъци на чле ^

преценки

Карл Грубер. австрийски 
министър на външпите 
работи. 1958.

на

в Бис
ВИНАГИ ще се помни, че 

Вие по време когато силите 
на злото не срещаха; никакви 
прегради в своя поход, призо 
г.ахте вашия народ да се про 
тивопостави на тези сили, че 
бяхте истинска надежда в 

свободата и истипския 
вол на победата... Нашето У- 
дивление се увеличи, кегато 
ведпага след победата насо
чихте своите усилия и усили 
ята па своя народ да се съо

отслабне
извест

■Посим.

дадат условия, които ще по
пречат да се възобнови война 
та, благодарение на принци
па на мирното съвместно гъ 
ществуване, иа който вие бя 
хте пръв победник.

Ибрахим Абуц

На неодавна състоялото 
Съвещание между председате
ля на Общинския отбор 
фетарията на месната

сз

и сек. 
органн-

Ьация в Долно Тлъмино и Бра 
нковци две неща заеха центра 
лно място.

V
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Първо, след проведените 
ОС(рИ ц около 
дане чувствува се

В доклада за изборната дей
ност и предстоящите задачи на 
Социалистическия съюз, който 
бе изнесен от Велко Влахович, 
член на Изпълнителния отбор 
на ССРНЮ бе изтъкнато, че те 
зи избори са били сигурен пока 
зател за положителното настро
ение на гражданите към избори 
те. В сравнение с изборите през 
1958 година, когато са гласува
ли, само 94°/о от записаните изби 
ратели през 1963 година са гла
сували 95.5°/о. От този брой през 
1958 година за кандидатите са 
гласували 96,7%, а през 1963 го 
дина 97,8°/о- Също така през 
1958 година е имало 3,3°/о нева- 

гласове, а през 1963 годи

из-
тяхното провеж) 

нужда
раздвижване активността в об 
ластта на организационното у 
крепваие на редиците на ССРН 
уточняване списъците 
Ртвото

СЪОБЩЕНИЕ НА РЕДАКЦИЯТА от

на член 
младе- 

измиряване 
Ар. органи

ОСВЕДОМЯВАМЕ ЧИТАТЕЛИТЕ И СЪТРУДНИЦИТЕ обхващаше
■жите и жените __
на членски^ внос и 
зационни въпроси.
ГД второ организацията 
ССРН тряова да прояви особе 
на дейност в решаването 
кунште всекидневни 
Проблеми, каквито 
те щети,
Иване на 
очистване в

твото но не и с пълното 
■яне на членския внос. Това ' 
баче пак трябва да се отш 
на големия отлив, който 
'Владее все до есента. 
Приливът на членството ше 
здаде твърде благот>ият',н 
■довия за разнообразна. оо ‘ 
и всестранна общретвено-п ‘ 
тическа и идеологическа ак
пост.

НА ВЕСТНИК „БРАТСТВО”, ЧЕ СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ, ПОРА-

когат°на
ДИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРИЧИНИ, ЩЕ ИЗЛЕЗЕ НА 18 ЮЛИ Т. Г. сь

на те 
селски

гняК, са: ПОЛСКИ-
снабдяването, оформ 
орански бригади ра 

залесените досега

*
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На. актуални теми

ЗАНАЯТЧИЙСТВОТО В БОСИЛЕГРАДСКАТА 

И ВЛАСИНСКА ОБЩИНА
От известно_ време

оощесгвено-политически 
тори у нас обръщат 
голямо внимание на занаят. 
Шгйството като на стопански 
клон. В обсега на занаятчийс 
твото все още се намират дей 
ности които са от жизнен и. 
нтерес на общи оста и гражда 
ните. На първо място са раз 
личните услуг ина граждани
те по градове н села, които в 
настоящите условия на дина
мични темпове на развитие се 
отразява по. известен начин 
и върху жизненото равнищо 
•на населението изобщо. Има
ме предвид услужното частна 
занаятчийство и неговата • ро
ля там където не съещству. 
Ват сервиси и подобни услуж 

организации^ които да за
доволяват нуждите на гражда
ните.

всички 
фак 

все по-

занаят и се ориентират 
към селскостопанско произво! 
дство или се заемат на рабо
та в предприятия и заведе
ния. Така напримео в Босиле 
град от сравнително голям бр 
ой шивачи

служба, които подготвят ма
териалите, често пъти са субе 
ктивни, благонаклонени към. 
.отделни занаятчии - 
ни или приятели.

Отделен проблем е, че ня
кои занаяти са почти на изче 
рване, а от които жителите 
>1а двете общини ще се нужда 
ят и по-нататък. ’ Сава въп
рос преди всичко за занаяти, 
които вършат услуги на седс 
костопанските

Ияала Босилегрдска 
ина има само двама колари, 
които вече са възрастни, само 
един качар и малък брой са_ 
мо*циг, а във Власинската ня 
ман ито един. В двете общи
ни не съществува нито един 
банаятчия налбатин, а и кова 
'чите са на изчезване. В други 
пък занаяти не съществува 
Подмладяване на работната; 
(ръка. Няма нито един чирак 
кожухар, а само един чирак 
хлебопекар (в Босилеградска 
та община).

В кадрово отношение най- 
добра стЪат шивашкият, сбу 
'щарският , дърводелският « 
Тенекеджийският 
където приливът 
В стопанството сравнително е 
добър.

Нека споменем и това, че в 
Босилеград не съществува ни 
то една дърводелска работид 
ница, която би моПла да 
ршва дребни услуги на хора
та за това е доскоро нереше- 
и проочие, докато дърводел
ци стоят без работа. Прич>ша 
та зат ова е доскоро нереал
ното облагане с данък от ст
рана на общинските органи.

От друга страна след въвеж
дането на нормално електри1 
ческо осветление в града и о 

калните села се появи нужда 
от работилиница за електри
чески уредби и инсталации. 
При липсата на такава работи 
лници хората са принудени да 
Носят различни уреди и апара 
ти във Враня, Скопие, Деско 
ваз и Ниш на които често на 
насяни дефекти в самия

Всичко това

или

ИСТОРИЯТА НД ЕДНО РЕШЕНИЕ родни-

съществуват са 
мо две шивашки работилни
ци. В това

Неотдавна земеделската коопе 
рация в Поганово изтъкна обя
вление за приемане в служба 
на един финансов счетоводител, 
в което се поставят следните ус 
ловия: „Кандидатът да има най- 
малко две години като фин. еча 
товодител или повече години 
.служба в администрацията, да 
има най-малко основно образо
вание и да е регулирал военната 
си повинност”.

Осем кандидати поднасят 
би за това място, а нито един 
не изълнява условията, набеля 
зани в обявлението. Комисията 
за приемане и уволяване 
кооперацията в Поганово раз
гледала молбите и решила да се 
приеме млад и надежден човек, 
макар и да не изпълнява усло 
вията, както и останалите кан
дидати. Това обаче не се харе
сало на управителя на .коопера 
цията и на някои служещи и 
само след няколко дни се свик 
ва заседание на кооперативния 
съвет, за да се оправат работите 
защото някои от „отговорните.” 
хора са за решението на комисия 
та, а някои против (защото те 
смятат, че на това място по-добре 
ще отговори един шестдесетого 
дишен човек, който има повече 
от 20 години служба в админи
страцията).

Това подели хората на два 
„враждебни” лагера. Едните са 
за решението на Комисията, а 
другите — против. Управителят 
на кооперацията е най-много 
против. Затова след разглежда
не на решенията от страна на

Комисията той 
но да отговори

намерил за сход 
само на молбата 

на оня кандидат, който той 
кал и... понеже той не бил 
ет, той казва: 
погрешила...

отношение по_ из 
разителни са данните, че през 
1962 година в Босилеградска- 
та община са закцити 13 зана 
ятчийски работилници, от ко 
ито 12 услужни и 1 произволи 
телца, а във Власниската об
щина са закрит 40 / работилия 
Ц-т, всички услуж ни. Причина 
та за това, както и в цяла Ле 
сковашка околия, е преди вс- 
ичко заострената данъчна по
литика, а в Босилеградската 
община сега 
ждането на 
лагане за г 
знаятчиите. В

ИС-
при_

„Комисията е 
_ Но ти се жали. Аз

съм убеден, че ще спечелиш., и 
така нататък. Фактически 
не е един службен отговор 
Що друто.

Като чуха за 
кандидати (някои 
съствуваха на 
кооперативния съвет) остро про 
тестираха. Управителя е трябва 
ло да отговори на всички

производители 
общВ

това 
а не

това останалите
от които при 

заседанието намол

ни
се явява и прова 
задължително об 

здравна защита на 
облгането на 

занаятчиите за здравна заши 
'га изпъква един проблем, кой
то поставя в

молби.при
Нуждите от развито занаят 

Чийство в Босилеградската и 
•Власинска общини са

На това заседание се стигна 
до такива нездрави разисквания 
че на човека ставаше неловко 
да слуша.

Но малко бяха

налице
по повече причини. Една от 
тези е. че в двете общини ли
псват каквито и да било услу 
жни сервиси, та затова граж 
даните са ооиентирани към 
•услугите на частното занаят
чийство. Липсата на развита 
промишленост в двете общи
ни дава и изестно подчертано 
икономическо значение на за 
наятчИйството. От 
реализация до значителна сте 
пен зависят и приходите на 
двете общини, защото то пре 
дставлява един от източници- . 
те на приходи.

Въпрег.и тези

неравноправно 
положение самите занаятчии. 
В известни

предложения- 
Пристъпи сета за решение, 

към гласуване. След преброява
не на гласовете — прие се ре
шението на Комисията. Но и 
историята на това решение не 
свършва.

Управителят на

случаи в неравно 
правно положение са занаят 
чиите. които 
приход.
зи занаятчии, които се зани
мават и със селскостопанско 
производство. Някои 
чии, които имат сравнително 
добри приходи 
имат по-високи приходи от се 
дскостопанското производст

во са обложени за здравна 
‘Защита като селскостопнскгу 
угроизводители, където облага

имат по-малък 
Става въпрос за оне занаяти, 

от ученици
тук

кооперацията 
предприема и по-нататък мерки 
— и иска ‘да наложи волята си 
да. постави човек, който той и— 
ска. Тази игра продължи все- 
докато Инспекцията

занаят.
иегов&та от занаята, а

извъ
по труда 

от Димитровград не обяви това 
„обявление” за незаконно и на
ложи на кооперацията да обяви 
конкурс — според распоредбите 
на закона.

Каква метаморфоза ще се на
прави сега — ще видим...

обстоятелст 
ва, положението в занаятчий
ството в двете общини ие е в 
РеД- Броят на работилниците 
постоянно намалява, защето 
значителен брой занаятчии се 
отказват да упражняват своя

пето е много по-низко от то
ва на занаятчиите, други пък 
■с по-малки приходи в занаят 
чийството са обложени като 
затаятчии, като заплашат мио 
то по-висока сума от онези за 
наятчии, обложени като селс 
'костопански.

Несъмнено тук са неизбежни 
А;.с)рей<дии при определянето 
на катгорията. а очакват се 
изменения и в самото закояо

М. Ап.

производители
ДИМИТРОВГРАДСКИ ПРОБЛЕМИ

ВОДАТА НЕ СТИГА 00 ВСИЧКИ предписание.
В отношение 

Ъблагане е направна 
на корекция, въз

на данъчното 
извест. 

основа на 
решението па Съюзния изпъл

на чешма”, а градската мрежа 
не стига дотам. Има мнение, че 
за тези нови жилищни кварта
ли трябва да се направи резер
воар край казармите. Това е мне 
нието на Комуналния съвет при 
Общинската скупщина в Дими
тровград.

На последното заседание на 
този съвет стана въпрос и за во 
доснабдяването на останалите 
части на града, защото този 
проблем все повече се изостря. 
Стигна се до заключението, че 
в настоящия момент решение 
не може да се намери, защото

Първите горещини внесоха из 
вестно обезпокоение в Димитро 
вград. Вече няколко дни горни
те етажи на зданията които ни
кнаха през последните години 
— нямат вода. На жителите им 
не остава нищо друто. освен да 
отиват на баня на Нишава а во 
да за пиене да точат от улични 
те чешми. Съвсем естествено то 
гава се поставя въпросът — за 
що сме строили такива сгради и 
апартаменти, когато не можем 
да ги използваме както трябва? 
Комуналното предприятие „Ус
луга”, задължено за водоснабдя 
ването в града е безпомощно.

Димитровград не е в състояние 
да даде. път

говори, че как 
то( в Босилеградската. таКа ц 
във Власинската община в об 
Ластта на занаятчийството съ 
оцествуват сериозни проблеми 
н че заслужават елно обстой
но разглеждане и 
не, за да може

НОВ ПАЗАР ПОНЕ .нителен съевт от началото на 
тази година така че за извее, 
.тен брой занаятчии данъкът 
е намален. Но и тези корек
ции не са последователно на 
правени. Старата болест по е- 
дин ил друг начин продължа
ва и по-нататък — трудно сб 
/оотределя реалната основа за 
'облагане с данък, а комисии
те или органите на данъчната

Тези дни комуналното пред- 
предприятие „Услуга” вече ра
боти на изграждането на нов 
пазар в града, който заема 1.200 
кв. метра площ. Ще бъдат пос
тавени бетонни плочи, а на бре 
га на Нишава ще се построи 
паркинг— плажотка. За урежда 
нето на пазара трябват -над 
1,500.000 пари, конто са обезпе
чени.

Димтровградският „зелен па
зар” ще е в състояние да 
задоволи нуждите на граждан
ството.

разрешава
занаятчийст

вото да се развива правилно
и в опрделени насоки.

-
М. Присо^Ски

Н ОШ номентор ДАЛИ ДЕЙСТВИТЕЛНО СМЕ НЕЗАЕТИ
за довеждането на достатъчно 
вода в града са необходими око 
ло 40 милиона динара, а сега

МРЕЖАТА Е СЛАБА, НО И 
НЕРАЦИОНАЛНО ИЗРАЗХО 
ДВАМЕ ВОДАТА...

В завода за приемане па работна ръка в Димитровград 
над 400 души са подали молби за работа. Ясно, в молбите стои, 
че нямат приходи, че живеят трудно и пр. Тези хора са пре
димно неквалифицирани работници, хора, дошли от село в 
града.

това Общинската скупщина
В комуналното предприятие 

„Услуга” изтъкват, че те не са 
в състояние да се справят с по 
ложцниета в настоящия момент 
защото освен че мошността 
градската водоснабдителна мре
жа е малка — около 400 кубиче 
ски литра вода дневна, много 
граждани безотговорно се игра
ят с водата.

Мнозина я използват за напо 
яване на градините си което до 
вежда да недоетигане на вода.

Жителите в жилищната сгра
да до Народната банка изразход 
ват прекадено много вода — до 
ри и повече от югославското ра 
внище — над 200 литра дневно. 
Днешните нужди на Димитров
град възлизат на около 800 куб. 
литра дневно. Положението оба 
че до голяма степен облекчава 
изворът в „Строшена чешма’’, 
където точи веда една трета от 
Населението.

Надеждите на всеки от тях са по едип или друг начин, 
чрез ходатайство или упорито стоене пред вратата на предсе 
дателя па общината, на секретаря на партийния комитет, или 
по редовен път, да се настанят на работа в комбинат „Дими
тровград” или в някое друго' промишлено предприятие в гра
да.

на

През миналия месец се Указа удобен случай мнозин
ство от тези незаети да постъпят на работа. Предприятието 
от Сараево, което строи международния път Ниш—Димитров
град на участъка от Суково до границата предложи на Заво
да да приеме значителен брои незаети, които да работят на 
шосето.

/

Този удобен случай остана неизползван: незаетите пе- 
квалифицирани физически работшщи отказаха да приемат 
предложената работа на пътя. Мнозина дорн останаха оби
дени: „как може да им се предлага такава работа, когато те 
искат да работят в Камбнната?”.. Изговорът на някои от тези 
незаети е, че работата била трудна и временна, а заработка. 
та писка.ГГ 'I

■:< ■

Остават обаче неумолими след1ште факти; тези хора са 
незаети бивши физически работници, без пито едш! прекаран 
ден в промишлеността; заработкатя па шосето ее двнжн меж- 
ДУ 25 — 40 хиляди динара на месец; ммознна заети от други 
места са напуснали местата си да поработят на пътя, където 
доходът е по-голям.

След тепн факти всяко обяснение е1 излишно. Остава 
пъпросът: дали тези хора, конто отказаха предложената 

работа се нуждаят действително от нея и от средства за пре- 
гштасане, както това го казват на

само
ИМА ЛИ РЕШЕНИЕ?...

различни лица от властта 
или партията, когато плязат в канцелариите им?

Техният отказ навежда на мисъл, че не оа без средства 
за препитаваме, щом си позволяват да чакат изгодна работа.

Снгупо отговорните за заемане на работна 
жат сметка за

С оглед, че през следващите 
няколко години Димитровград 
'Де нарасне с още няколко хил
яди жители, то проблемът за 
водоснабдяването може да стане 
и съвсем сериозен. Новостроя
щите се „сателит’’ — жилищни 
квартали в улицат „Крум Злата 
нов”, ,,8_ми март” и „Боровска 
махала” ще имат трудности око 
ло водоснабдяването, защото са 
Д°ста отдалечени от „Строше-

ръка ще дър
този отказ. И това да пе стане, сигурно е, че 

димитровградската промишленост, която 
оборуденост но търси много работна ръка, няма да 
този брой незаети. Това обаче би трябвало да зпаят най-напред 
„безработните” и да си търсят места извън промишлените пред 
прнятия, защото не само те обезпечават средства за препит- 
ване н не само промишленият труд е достоен за човека.

поради съвременна
погълне

Д. ЙОТОВ
Димитровград
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ЗЕЛЕНАТА ДОЛИНА
то води от Долно Тлъмино до 
Босилеград.

Едип селянин пристъпи 
нас и моят събеседник прек-ьъ- 
сна разказа си за младите зеле
ни гори.

— Помогни ми да натоваря 
той на събеседника ми.

- на голините и пстрой- 
места намаляваха. Година, 

две, три... Младйте гори се. Раз 
зелснеяха. Сурите. озъбени го
лини изчезваха под борчетата и 
акациите. Зинали ями срамеж
ливо се покриха навеки...

— А ония дето протестираха 
за добитъка? '

— Паднаха няколко глоби. Е_ 
дни не пазеха добитъка им да 
не влиза в забранените парцели 

го пасеха по

Огненото юнско слънце бешо 
се издигнало високо над хори
зонта и надникнала в най-зату 
лените владини, пред които ут
ринната роса бе възкръснала 
като невидим приказен дух. От 
небесната синева щедро сипе
ше слънчев дъжд над долина
та на Тлъминската река, поглъ 
щан от разкошната простони го 
ри. От зеленината ухае свежест 
и приятен дъх, сякаш е душата 
на зелените полета, ливади и го 
ри.

ха, а тия 
ните към

в

РСЧеДвамата се отравиха към гру 
пата хора, къдсто един прнема- 

магазинера на кооше цигли от 
псрацията.

на младитеСлед повдигането
сякаш у хората се възвър 

към то-
а други скришом 

- А на горските какво им о 
работа? Когото хванат и глоба... 
После всички видяха, че тези 
млади гори са за нас, а не про- 

нас. Градините,

гори,
иало някакво доверие 
зи край и започнали да строят 
нови постройки.

Тук, в целия 
йон. младите гори са част от дъ 
ха на новото време.

Младите борови и акациеви 
гори стават край на приказките 
за далечни хубави времена, а 
ма тяхно място настъпват раз
казите за настоящето разхубавя 
ванс на зелената долина.

Миле Присойски

тях.
Гледката е повече от мамеща. 

Бързата, бистра като сълзи ре
ка се провира из върбалаците 
или някъде заязена, напоява 
ливади и градини. Другата, по
вече поток, отколкото река, по
чти е развърната по градини и 
ливади. От двете, страни, край 
житата млади борови и акаци
еви гори, които подмладяват ця 
лата околност, а на Долно Тлъ
мино подават обятия на пресни 
сили. Сякаш пред очите на чове 
ка младите борчета се издигат 
нагоре., мамени от небесните ви 
сочини, а акациите край тях 
хцушнат някаква тайна па нови 
времена.

Тлъмински ра-ливаднте.тив
нивите се разхубавяваха, а на
шият труд ставаше все по-бла- 
годатен.

Младите зелени гори защити
ха н пътищата из долината 
Тлъминската река. Зеленият по 
пс от акцпеви и борови гори, 
сякаш прекъснаха пътя на по
роищата, за да не могат никога 
да стигнат до главният път, кой

па

Найадение на Пирошския 

йаршизански ошряд на 

минаша Ь Ракиша

— Какво е човешкият труд!— 
с мечтателна унесеност промъл 
ви моят събеседник млад селя
нин. — Това не бе отдавна. Тол 
кова хубаво помия, сякаш бе
ше вчера. И не само аз. Когото 
и да питаш или да се запрпказ 
ваш. същото ще ти каже. На 
мястото на тези млади гори как 
во беше?... Голини, поройни го 
лини или нивнци, от които не 
мажеше нито семето да се нзва 
ди. Капка дъжд падне и порой 
з"агърми към реката, където по
крие ливади и градини. Наши
ят труд и мъки отидат към Бра 
нковски мост. Страдахме всяка 
година, а никой нищо не пред
приемаше. Бяхме скръстили ръ 
це и слушахме приказките на 
старите за хубави минали вре
мена когато нямало пороища и 
такива щети.

Една пролет дойдоха горски 
служители, организираха мла
дежта и започнаха да залесяват 
Устройваха и събрания. Говорз 
ха ни — това е за 
почнете да залесявате и да па 
зите горите, пороища и къщите 
ви ще смъкнат в реката.

— Добитъкът камъни ли 
ще пасе?... Да го затрием?.. Ние 
не живеем от заплати... — въз
разяваха мнозина.

— Залесяването продължи. За 
лесените хектари се увеличава-

непото оръжие, муниция и ХР 
след успешно изпълнената 

се отегли в

През един априлски ден на 
1944 година бе взето решение 
да с извърши нападение 
мина „Ерма’’ в се!ло Ракита. 
Колоната на Пиротския парти 
зански отряд тръгна от Студе 
на през Влашка планина. Пр- 
ер деня бе направен план за 
нападение и бойците бяха запо 
внати със целта на акцията.

След сигнала на храбрия 
коменднт на Отряда Зари от 
Студена целият отряд наброя 
ваш. 140 души стъпи в дейст 
гше. Една част от партизани
те блокира зданието на поли 
цейската станция и плени 13 
български полицаи.

По долината на Ерма отек
наха рафали от партизански
те картечници и автоматичес 
ки пушки. В тази акция заги 
Ндха 20 български пс^ицаи, 
докато отрядът имаше само е 
дин леко ранен другар. Съо 
ръжеиията на мината бяха 
(разрушени, а окупаторските' 
магазини изпразнени. С пле_

ана
балама отрядът 
(ракитска гора.

ДРАМАТИЧНА ЮЛСКА НОЩ 

ПРИ ВИСОЧКА РЪЖАНА

из!

поражение1го 
фашистите изпращат от Търи 

военно поделение съо

Разярени от

голямо български войници, които га-
Ръжа-

На 2 юли 1944 година Пиро 
огският партизански отряд во- I върнаха във Височка 
ди една от своите най—ожес

отряда.унищожизадача да 
След двудневна блокада пар- 

успяха да пробият о Ча.тшзните
бръча. Отрядът продължи по: 
бедоносиня си поход към Пи

Нощта беше мрачна. Побес
нелите окупаторскл дже!лата 
след като не можаха да се сП 
равят с партизаните пред очи: 
те на изплашените селяни въ 
ршеха злодеяния. Разстреля-

точени борби с окупатора на 
Страшца чука. След като 
челиха победа партизаните се 
батепдиха към Ковачево, а о 
окупаторът остана да 
своите загинали и ранени ва 
йници.

спе
рот.

М. Ад.
събира

ха един след друг десет душщ 
Между тях беше и едно малка-вас, ако не Привечер в село Ръсовци 

се чуваше гласът на селския 
(глашатай: ,,Всички селяни да 
дойдат пред общината за да 
преследват партизаните”.. На 
сила събраните хора българс 
кият кмет поведе към рудина 
та. Малко по-късно срещнаха

пастирче от Ковачево. На поля 
ната край река Височица бя
ха разстреляни десет невинй 
хора, и докато от техшгге те! 
да течеше кърволоците-кръв
чествуваха победа над голоръ- 
ките и невини хора.

М. А\ексич
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Коресподенцията между двамата се засили през- 

лятото на 1906 г., когато Минка отново замина за Е- 
лена. По това време Яворов се готвеше за команди
ровка във Франция. И Минка искаше да замине И 
прдължи образованието си във Франция, но на това 
се противопоставиха двамата й по-в-ьзрастни братя: 
честата коресподенция между Яаворов и сестра им 
беше привлякла вече тяхното внимание. В есента на 
1906 г. Яворов отпътува за Франция, без да успее да 
се види с Минка — въпреки силното желание за това 
и у двамата. От Франция той й се обади отначало а 
няколко картички — една — изпратена до гимназия
та, а друга — чрез Петко.

За първи път Яворов нарече Минка „моята ма
лка приятелка” в една картичка от Нанси — есента: 
на 1906 г.

т н. КАРАДЖОВА — МАРКОВА • а

Ш АЛ КАТ А ПР И Я ТЕЛК А“
. . « ' • . 'V - . • -V . ...

НА ЯВОРОВ У

Прохладен лъх от ангелско крило, 
о апгел, о дете,

зефирен лъх от ангелско крило 
сред зной облъхна моето чело;

Молитвеното настроение е на 
мерило най-силен израз в стихо
творението „Две хубави очи”, на
писано по-късно' от ..Благовеще- 
ние” и изпратено й също в ръко
пис:

Две хубави очи Душата на дете 
в две хубави ечи; — музика - 
Не искат и не обещават те...
Душата ми се моли. 
дете,
душата ми се моли!

пак на този ден коетът е У Пекови. вижда я и й до
верява чувствата си. СУг този именно ден започва ко- ,.3ащ0 не се обажда моята малка приятелка?*" 

пита Яворов в тази картичка. По това време близ
ките на Минка престават да й предават картичките» 
получавани в къщи. Едно затворено писмо на Явора» 
до Минка предизвика големи неприятности междУ 
нея и двамата и братя. Описвайки в най_черни крас
ки поета пред своята сестра, те сполучиха да изтьрг- 
к.ат от нея обещание да скъса с Яворов. За това обе
щание Минка после горчиво се разкайва и обвинява- 
братята си:

респоденцията помежду им.
Пет дена след признанието на Яворов Минка 

му се обажда с карта от Елена, където си беше отиш 
ла за великденската ваканция, с картички отговаря 
все още и той. Но когато тя се връща в София, Яво
ров започва да й праща, освен цветя, и стихотворени
ята. вдъхновени от нея. Така се зареждат едно след 
друго ..Две хубави очи”, „Вълшебница”, „Ела”, „Сън” 
и др. Те бяха по-късно обнародвани в ки. VI—УП на 
сп. „Мисъл” — юли 1906.

Много скоро обаче чувствата между 1,Преди две години голв-епо лучихте о 
ми порюлтии да изтръгнете обещание у мев, 
че няма да се интересувам повече от чове- 
ка, който бил такъв и такъв. И ето подир 8 
месеца си позволих

3 двамата,
поради външни обстоятелства, се обърнаха в безрадо 
стна, истински трагична, ограничена почти само в 
писма, лишена от срещи и разговори любов, която 
по този начин остана почти платонична до края на 
краткия и безрадостен живот на Минка. Сам Яворов 
в писмото си от 5. ХП. 154 г., пише:

лъчи.

обеш*-да наруша това 
ние и сама да отида при същия човек, от 
гето, въпреки запрещението, се интересува* 
и който единствен се интересуваше за м*® 
Направих го, защото това бе моя лична жда.”

Същите чувства Яворов е изразил в немерена 
реч и в писмото си от 4. I. 1908 г., което изпращя на 
Минка заедно със стихотворението „Молитва”. В това 
Стихотворение, печатано по-късно, той моли духа на 
майка си да бди над тях. И писмото, и „Молитва” Ми 
нка знаеше наизуст.

Аз се запознах с поезията на Яворов чрез Мин
ка. От нея научавах най-хубавите му стихотворения, 
Още непечатени, изпращани й в ръкопис. А когато в 
1907 г. излезе сбирката му „Безсъници”, тя ми доне
се един екземляр.

По това време — есента на 1905 и началото 1906 
г. — Яворов беше близък приятел на Минкиния брат 
Петко. Но скоро увлечението между 28-годишния 
известен вече поет и 16-годишната девойка се превръ 
И1а в дълбока и чиста любов. На 25 март 1906 г. той 
Й разкрива чувството си и изпраща цитираното вече 
Стихотворение „Благовещение”. заедно с едно писмо. 
По-късно Минка ми е разказвала съдържанието на 
това писмо. В него Яворов разкриваше душевното си 
Състояние в ранната сутрин на празника, при звъна 
на камбаните, оплакваше се от страхотната самота, 
описваше непредолимегго си желание да бъде с 
И мъката от непостижимостта на този копнеж. Все

яу-,,Ето всъщност повече от година и половина, 
откакто не сме се спрели един пред друг”.

шението°сиа^ъмТаЯво^!в?А^Ь*е^итГ^^атГ"и »*►

™ Н%ЪЕТ’ П™ЯмуРОпощ^°РсвояеТаП^'
Като излизахме понякога на разходка с Минка 

из боровете над Борисовата градина (сега Парка на 
свободата), ние често срещахме самотния и замечтан 
поет. обикновено по главната алея близо до входа 
на градината. Един поздрав, една бегла, едва долови
ма усмивка — това бе всичко. И днес се питам, защо 
той никога не се спря, защо не заговори? Дали не бе 
страхът от „доброжелатели”, които ще съобщят това 
на близките й, у които омразата към поета бе пусна
ла вече дълбоки корени?

На няколко пъти Минка изказа желание да ме 
запознае с поета, но поради стеснителността си нико
га не се ренгих да с& доближа до Яворов. Веднъж—. 

по нейна молба я придружих до Народната би-

вслушГГ^м В"а Ч-^В5>^ чияСТеУшщ *
Г в гласа на своето сърце, напуща вей4

- 6а“»н дом и родно село за да отиде® 
любшлия — цитанина мечкарГ че този същият пе»®1 

_ -'вс>лна младост и любов” ще се ръководи от кЛ8'
сестрГ^му и’^?ЪЦИ’ когато се отнася до чувствата 
което бп^ЗИеНадана и силно развълнувана от т® 
мГгагш^^^ ГОВОРЯТ Яворов, Минка отч**

на
дваж
блиотека, където работеше той по това време. И въ
преки желанието й да вляза с нея при него, огказ- 

Това бяха редки случаи след някои бурни сцени 
Минка и близките й. когато тя чувствуваше

.*0
.«Постарайте се да ме забравите. За 

всичко това бе ново. То развълнува отД**^
(Следва)

вах. 
между
нужда да сподели с него преживяното.

нея
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ИЗКАЗВАНИЯ

ДЕЙЦИ НА КУЛТУРАТА ЗА 

НА САМОДЕЙНОСТТА
ЕДНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА 

КУЛТУРНИ АКЦИИ НА СЕАОПРОБЛЕМИТЕ 

В ДИМИТРОВГРАД за ,.срещи между селата” в 
Димитровградско и Босиле. 
градско? И може ли опитът 
на някои общцпи от Нишка 
околия да се пренесе в Ба- 
бушничка, Власинска, Дими
тровградска и Босилеградска 
общипа?

Социалистическият съюз и 
Съюзът на младежите в Ди
митровградско и Босилеград. 
ско твърде често разискват 
за изнамирането на нови фо 
рми на работа, които би би
ли по-интереспи за хората и 
би внесли по-богато съдържа 
ние. В това отношение отде
лен въпрос представлява се 
лото, което в новите условия 
изисква и Съответни форми 
на работа т. е. такива форми, 
които ще могат да заинтере
суват болшинството селяни 
.са участват в дадени акции 
от стопански или културен 
характер.

В тая насока твърде полез 
но би могъл да се използва 
опитът на Нишка, Алексин- 
ска и някои други комуни от 
Нишка околия, където така 
наречените „срещи между 
селата прерастнаха в по
демни движения на село в 
културен, стопански и обще
ствен характер. Тази форма 
на работа на село в спомена
тите общипи доведе до събу- 
можности за по-динамичен 
ние ст ежедневната моното- 
кост, а широко поставените 
начала на „срещите между 
селата” позволява на голям 
брой хора да бъдат активни, 
да участвуват в различни на 
чииения, мероприятия и ак
ции. Постигнатите резултати 
говорят, че всяко село се пре 
вършало в един компактен 
колектив. в който 
член. освен за личните рабо
ти. започва да живее в пъл 
вия смисъл на думата с про 
блемите и задачите па село-

и
ликата напуска залата преди 
филмът да е свършил... Необ
ходимо е и отговорните за из 
бора на филмите да ревидират 

станоиЩа’’- (САВКА СТЕФАНОВА).

В края на месец юни в Димитловглят, 
успяло съвещание на културните деяте™ Д«г ПРОВедено еД»°

*,ла„„?.«хвдк™,т;Гна™нг згжчаь т!

В повечето села от наши
те общини съществуват вси- 

сбективни условия за 
организиране на „срещи меж 
ду селата”. В тях би 
да се ангажира широк кръг 
хора — жени, младежи, дево 
йки, възрастни хора. Органи 
зирането па тези срещи дава 
въвможност особено на жен 
ската младеж, която е числе 
на в нашите общини, да про 
яви своята активност. Изпъл 
пението па народни поени и 
хора., организирането на из 
ложби от везове и други ръ
коделия па девойките, дома
шната и лична хигиена, бла 
гоустройствеии акции в села 
та. подобрение на селскосто

*
Присъствуващите От Ниш:

- Iоспавич, председател 
-Културно-просветната общ 

пост за Нишка околия и Мия 
ьидешович, секретар на тази 
оощност одоориха изнесените 
предложения, акто изтъкнаха 
необходимостта от спешно ре 
шаване на проблемите

СЧИТАМЕ, че' всяко коменти 
раие е излишно. Силите са без 
силни без средства. Положени 
ето в нищо нямт да се проме
ни и при интегрирането в един 
център, ако общинските орга 
ни, органите на предприятия 
та и политическите фактори 
не седнат да обсъдят този реа 
лен зов на културните деятели, 
от града и не предприемат ме 
рки за обезпечаване на сред 
ствата

Да с© надяваме, че е излиш 
но вече схващането, че дина
рът, даден за културата е раз
<СИШ1Я.

чки;
Ми 40

моглона

САМОДЕЙНИЯТ театър в 
трада е почти спрял да рабо 
ти; читалищата включително и 
градското, са съвсем слаби; по 
.места и просветни работници, 
не знаят къде се помещава чи. 
талището (Смиловци); общинс 
геите ръководители пестят ди 
нара, за сметка на културна 
та дейност; директорите 
предприятията и органите 
-•самоуправлението нямат доста; 
тъчио разбиране 
•от културно-збавен 
града и за неговото влияние 
върху израстващите работни
чески кадри; силите са разеди 
пени, а финансите оскъдни до 
краен предел.

ПЕРСПЕКТИВА:

ка. обединението 
Ще даде свежест на ансамбли
ТС.. ”

(АДАМ ГЕОРГИЕВ)
*

на силите

,,В тази културно-просветна 
дейност трябва Оа се 
по—широко и работническата 
младеж... В дейността на дру
жеството е необходима пробия 

репертоарната политика 
състава. Това ще е опрес 

навие), което

включи

на
на на на 

и на
за нуждата 

живот в Ще заинтересува 
нашия зрител повече...’’ (А. ГО 
ЛУБОВИЧ).

пансксто производство чрез 
пови и по-рентабилни поро
ди добитък и високодобивпи 

култури,
*

зДа не забравим обаче 
.ментарната култура. Мнозина 
млади работници дсгвчера 
били в село, при други услови” 
на живот и работа, в друга ср 
©да. Сега е необходимо много 
да се направи и за тях. Пред
приятията занапред ще наето

сорти земеделски 
чрез употребата на изкустве 
ни торове и прочие — всич-

н еде

са ко това открива широки въз 
можиости за по-шшамичен 
жигст в селата. При едно та 
кова раздвижване, разбира 
се, може да се очаква много 
по-еживен културен живот 
във всяко село поотделно и 
във всяко домакинство.

..Срещите между селата” 
са една. засега несъмнено, 
най-подходяща форма за ку 
лтурно раздвижване на село.

Силите да 
•се обединят в един Център за 
културно-забавна дейност. С 
-една дума, да се направи инте 
трирне на различни

М. Нейков — М .Андонов
ннетпту-

Младежите ош Лукави- 
ца Посетиха Пошпово
Неотдавна членовете на ак 

тива на Съюза на младежта от 
Лукавнца гостуваха в Погано 
во с комедията , Жене и омъ 
жване” от Йован Ст. Попович,

всекиВЯН
то.

Какви са възможностите М. П.

В димитровградската гимназия много 

слаби бележки, но и задоволяващ уейех
Общата бележка в гимназията 

на края на годината е 2,80, дока 
то на полугодието беше 2.60. 
Тазгодиншният успех е по-до
бър от миналогодишния с 0,20.

Родителите на слабите учени
ци обикновено на края на учеб
ната година се интересуват за 
успеха им. Имаме и твърде по
ложителни примери на сътруд
ничество между родители и пре

От 363 записани ученици в ди 
митровградската гимназия ,,Йо- 
сип Броз Тито” тази учебна го
дина завършиха с положителен 
успех 136, докато останалите ос 
тават на поправителни изпити 
или повтарят класа.

Най-много повтарящи има в 
пети клас, от които 18 души ня 
мат право на по-наттатъшно 
образование.

Директорът на гимназията Ме 
тоди Герогиев обясни положени 
ето така:

— Тази година решихме да 
прекъснем с досегашната прак
тика на ..изкуствено” поправя
не на бележките, защото зле 
се отразява върху възпитател
ната работа. Учениците свикват 
на меучеие и напускат гимнази
ята със слаби знания. Препода
вателите от гимназията са изпи 
твали повече пъти тези учени
ци, обаче те не са показали ие 
обходимите знания. Тогава се 
предимно ученици които по-ми- 
налата година приехме с добър 
и задоволителен успех и които 
и миналата година повтаряха 
класа. През течение на година
та тези ученици често пъти са 
бягали от часове по особено на 
края, защото са идвали иеподго 
твеии на училище...

Културно-художественото Дружество „Иван Караиванов”

ят да помогнат културната дей 
пост в града, но са необходи
ми и съответни форми на дей 
ност. за да бъде интересна на 
гражданина.
ЕВ).

ции, които действуват в една 
и съща област, откъснато, 
'-без средства и сили.

подаватели.
Успехът на края на учебната 

I клас Наши и чуждестраии 
фолклорни ансамбли 

иа Сараевския 
фестивал

година изглежда така: 
от общо записани 
ка 37 са без слаби бележки, 18 
имат по една слаба, а по 2 и п° 

— 87. С положителен ус_ 
само 26°/о, а

*
(В. ДИМИТРИ- 142 учени-Това е синтез на 

Но тъй като всяко изказвана 
-открива нов проблем и предла 
та разрешаван© даваме ги съ 
кратено: *

„Преди известно време „Хри 
-сто Ботев” имаше 6 премиери 
.годишно. Сегл само живурка. 
Трупа ентуоиасти тази пролет 
започнаха със стенвестник „Бу 
дилник’’ и след два броя спря
ла. Значи има сили. но е неоО 
ходима организация и съдейст 
^вие за работа. Радваме се на у- 
спехите на предприятията в гр 

-Ма и считаме, че е време и те 
да обърнат внимание на култу 
рното издигане на работника”.. 
(А. Джорджевич).

казаното.

*
вече
пех са завръшшш 
около 74°/о имат отрицатели ус
пех От всичко 106 ученици в П 

— 39 минават направо. 14 
слаба и 53 по две

„Промени в култ^грио-забай 
ния живот са необходими вед 
нага. Съгласна съм с другари
те. Обаче никой не засяга и до 
игото въздействие на филма.
В нашия град напоследък 
^предложения, като изтъкнаха

От 4 до 27 юли в Сараево ще| 
бе проведе фестивал на народ
ни песни и хора. на който, пок
рай няколко наши ще участву 
ват и фолклорни ансамбли ов 
чужбина, между които държан 
ният фолклорен ансамбъл „Ге> 
орги Димитров” от България 
„Лезгинга’’ от СССР, ансамбли 
от Румъния. Австрия и Италия?

Югослаквсия фолклор ще пр 
деставят професионалните ан
самбли „Кодо” „Ладо’’ и „Та- 
миц1', както и самодейни групи 
от Белград, Сараево, Загреб и 
Скопие.

Тази година за пръв път на 
фестивала ще участвуват и пев 
ци н инструменталисти от ра
дио,станциите Белград, Загреб, 
Сараево, Скопие, Нови Сад и 
Прищнна.

клас
имат по една 
и повече. Изказано в проценти
__ положптелн успех са показа

36.98, отрицателен 45,5°/о от 
учениците; в Ш клас от всичко

26 са ми

со

ли

записани 69 ученици — 
нали направо докато 
слаба имат 12 ученика, а две и 
повече __ зо (и1 неоценен), или 
в проценти — положителен ус
пех са показали 57,67°/° и отри- 

_ 45,89°/°. В IV клас

Разработка на мате
риалите от Петия пле

нум на ЦК СЮК

еднапо

цателен
от всичко записани 46 ученици 
34 минават направо, докато 6 и- 
мат .по една слаба,- а 6 по две. 
В процеп™ — с положителен у 
спех са завършили 75,69%, а с 
отрицателен 24,81°/о от ученици-

Във всички първични орга
низации на Съюза на югоедав 
ските комунисти на територия 
та на Димитровградска кому
на се разработват материалите 
от Петия пленум на ЦК н» 
СЮК и доклада па другаря Ти

*
„Главна спънка на култур

ния живот в Димитровградско 
са финансовите средства. Дога 
Циите досега покриваха запла
тите на служащите. СамодСй 
ят театър не е получил за три 
-четири години мито динар. КУ 
лтурното дружество „Иван Ка 
раиванов” също. Дадени са са 
мо 100.000 за костюми. Иитегр“ 
Чията ще е положителна крач

те.
то.

Във връзка с тези материа-
станали в много организации 

ха оживени и плодотворни ра ЛИБЕ ЗИДАР БРИГАДА НА СРЕД
НОШКОЛЦИТЕ В 
ДИМИТРОВГРАД

зисквамия.

За мене зимата е радост.
а преспи сисжни — моя*1**1 младост:

майски целувки,Тазгодишният випуск иа групата
ВПШ показа

по Тсзп дни 25 ученици от ди
митровградската гимназия № 
спп Броз Тпто” ще заминат 
на автомобилното шосе. Запис 
ването на доброволци-бригади 
ри започна.

дълги пощи — 
студени зори — топли милувки.оългарски език от

солиден успех Плаиино, Бясна кобило, 
люби ме мойто венчило! \

гарски език на ВПШ. Завърши
лите студенти от тоя випуск ще 
заемат съответни места в осиов 
ните училища в Димитровград
ско и Босилеградско като препо 

по български език, с 
значително ще бъде подо

Със завършването па юнската 
изпитна сесия излезе вторият 
випуск от групата по български 
език на ВПШ в Ниш, който по 
каза солиден успех през пери- 
°Да на цялото следване. От це
лия випуск се отличиха студен: 
"гйте Елена Накова, чиято сред- 
,,а бележка минава над 8 и Ста 

Димитрова, със средна беле
жка приблизително 8, а от задо 
чните Райко Карамфилов,

гопа © вторият редовен випу- 
■ ‘Ск. излезъл от групата по бъл-

Пролетта за мене е черна 
и болест за. любовта ми верна: 
зидар — 1сьща прекрасна изгражда, 
зидар — мойта любов разгражда.даватели 

което
бреио обучението по този пред
мет. Някои от тях ще бъдат зае
ТИ И В ДРУГИ културни ИНСТИТУ
ЦИИ, където съществува нужда 
от добро познаване на българ-

Планзшо, Бясна кобило, 
е мойто венчило?къде

Мария МЛАДЕНОВ

ски език.



*

РАДИО НИШОбществена грижа 

за децата
Програма на иредаванеШо:С довата Конституция на 

.СФРЮ определено е правото 
и длъжността на 
Ла се грижат за повдигане и 
възпитание на децата. С това 
не се отхвърля марксисткото 
становище за грижата на об- 
|.ш!>сгзото за децата, а напро 
тив се потвърждава с факта, 
че обществото не е нищо вън 
родителя и че родителските 
грижи за децата не може да 
се заменят е никакви аномим 
ми грижи на държавата за 
децата

родите1лите|
НЕДЕЛЯ 7 ЮЛИКъде са актьорите? 5.00—7.00 — Утринна програма па Радио Белград-

7.00 — Избрали сме за пачало
7.30
7.35 — партизански наредим песни и хора
8.00
8.40 — Реклами
9.00 — Весели радио-вести
9.30 — репорттаж
д.40 __ М. Вук Драгович: ,,Път към победа’’ —

синфонична поема.
10.00 — Предаване на български език
П.00 — Поздрави и желапия на слушателите 
12.30 — Деца за. децата
13.00 — Седмичен радио-магазин
13.20 __ ,,Пребива се хороводеца...”
13.45 — репортаж
14.00 — От пашите предприятия
15 00 — Предаване на български език 
15^30 — Забавна музика
15.45—22.15 — Програма на Радио Белград и ЮРТВ-

"-'У' " , 7, -...АТ* I
ЕЗИ дни самодейния театър „Христо Ботев'-’ от Ди
митровград има гости, конто за гражданството устро 
иха успешно нреставлснис. След това за гостите, ка- 
кто е пореда на нещата бе устроени богато угощение.

местата си бяха

■5Г“'

СТОП — Сигурност в съобщенията

Предаване за земеделските стопани

В снециал.на зала покрай гостите 
заели специални зваппцн от всички масови организации п гра

вкуснида. Печено агнешко, рнзлннг винце, студена сливова, 
мезелт.ци бързо създадоха отлично разположение всред гос
тите и домакините.

По едно време някой от домакините започна да заглеж
да прнсъствуващнтс. Още няколко пъти впи погледа на всеки 
присъстващ и шеннешком се обърна към съседа сн:

— Бре, Иване, като че лн нещо сме пропуснали?!
— Как? Какво? Нима е възможно, така старателно 1>а- 

бстехме и сега да се явяват опущения, това не е възможно!
продължи първият — я погледни по масите.,. 

Иван погледна гостите, след това домакините и спокойпо

Това конституционно нач-е-
'.ло потвърждава, чо проб)лмеи 
т1з за възпитание и 
за децата са обществени проб
леми и че родителите заедно с 
(всички граждани, 'участвуват 
•при организацията и създава 
песго па различни обществени 
цлужби, които се грижат 
аб.учениОго, възпитанието

грижите

Ами

отговори: за
— Да, всички са тук, ето ръководителите на Културно- 

просветната общност, просветата, народната власт, предприя
тията, червения кръст, комуналното предприятие, водовода и 
канализацията, женските дружества, пионерската организа

ция, значи всички са застъпени...
— Ами, къде са актьорите ма самодейния театър „Хри

сто Ботев”?

па ПОНЕДЕЛНИК 8 ЮЛИдецата.
... Препоръката па СНС за по
нататъшното развитие на дег 
ската защита в комуната, ко 
ц;то последва в началото на 
1962 година посочи как трябва 
да се разрешава този проблем. 
Обаче въпросът за обществе
ната грижа за децата на заети, 
родители все още е остър и 
представяна 
■в областта на детската защи
та. Все още се чувствува оо 
къдица от обекти за настаня
ване на децата на заети роди 
•тели.

4.00__ 8.02 —Утрипна програма па Радио Белград,
14.30 — Новини и Дпес в Ниш 
14.40 — Реклами
15 оо — Предаване на български език
15 30 — Две романски от Лудвик Ван Бетовен

Песни от Македония, Хърватско и Сър
бия изпълнява ансамбъл на народни хора 
,,Коло”

16.00 — ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИН 
16.15 — Композиции от Симич и Прившек — 

пълиява забавния ансамбъл на РТБ
16.30 — физическа култура и спорт
17.30 — Физическа култура и спорт
16.45 — мелодии за Атина ____
17.00—22.15 — Програма па Радио Белград и ЮРТВ

Вместо отговор Иван му разказва следното:
,,Едчо време, едни добър домакин в пашите села устро

ил някакво семейно увеселение и поканил всички .по-видни 
граждани ст селото. Тук пристигнал кмета на слото, селския 
пъдар, учителя и) др. Всички места били заети. По едно време 
в стаята влезнал горският. Домакинът погледнал присъству-

сталта няма нито едно свободно 
нлто в -къщата свободна столица домактгът премерил 

тяхпнте обществени задължения и пристъпил към

15.45

из-
важеи проблем

ващите и когато видял че в 
място 
гостите по 
учителя:

Даскалче казал домакинът — дигни се моля ти се 
да седне ГОСПОДИН ГОРСКИ ...

Събеседникът на Иван изслушал приказката и спокойно
Сега сме във фаза 

на изготвяне на седемгодиш- 
ците планове на обществено
то и стопанско развитие. Зато 
ва общините би трябвало да 
обсъдят материалните възме* 
жности и необходимостта от 
■изграждане на заведения за; 

дневно пребиваване на деца
та. Обач« тук трябва да се дъ 
ржи сметка да се създават ко 
мбинирани заведения, в кои_ 
'то да се настаняват деца от 
всяка възраст. При това пла
нирането на строеж на таки
ва заведения трябва да се пр 
авят шировси 'акцмоннм прог
рами за развитие на защита
та на децата в комуната и 
специално за развитие на за 
бедения за дневно пребивава 

пе на децата на заети родите 
ли. * .

ВТОРНИК 9 ЮЛИ
4 00— 8.02 — Утринна програма на Радио Белград 

14.30 — Новини и Днес в Ниш 
14.40
15 оо — Предаване на български език 
1530 — звучеп бюлтен на горяните
15 40 __ свири вокалния ансамбъл ,,Плетерс”
16.00 — ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИН
16.15 — Поздрави и желания на слушателите___
17.00—22.15 — Програма на Радио Белград и ЮРТВ

отвърнал:
— Е да, тогава сме всички..,
Увеселението - продължило . РекламиБогдан НИКОЛОВ

Грижи за кадрите
СРЕДА 10 ЮЛИ

4.00— 8.02 — Утринна програма на Радио Белград
14.30 — Новини и Дпес в Ниш 
14.40
15 00 — Предаване на български език ^
15’30 __ песни и хора от театралната пиеса „Кощана ”
15А5 — две увертюрн
16.00 — ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИН 
16.15 — романи
16.30 — Трибуна
16.45 — свирят малки ансамбли
17.00—22.15 — Програма на Радио Белград и ЮРТВ

Реклами

•пс

ЧЕТВЪРТЪК 11 ЮЛИУПРАВИТЕЛНИЯТ ОТБОР 
НА КОМБИНАТА ЗА ГУМЕ 
НИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ , ДИ 

МИТРОВГРАД” ОТ ДИ 
МИТРОВГРАД

4.00 — 8.20 — Утринна програма на Радио Белград
14.30 — Новини и Днес в Ниш
14.40
15 00 — Предаване на български език
15.30 — звучен бюлтен на гораните 
15 40 — Оперетна музика 
16.00 — ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛТЕН
15.40 — народни песни от Македония 
17.00—22.15 — Програма на Радио Белград и

Реклами

РАС ПИСВА
I

КОНКУРС ЮРТВ
I

ПЕТЪК 12 ЮЛИЗа назначване управител 
на ресторанта за обществено 
хранене.

УСЛОВИЯ: висококвалифи 
циран геетилничтреки работ
ник о практика 0т най-малко 
5 години или висококвалифи 
циран търговски работник с 
практика от най-малко 10 го 
дини.

Молби с биографични дан
ни за службуването да се из 
пращат на, адрес: Комбинат 
за гумени произведения „Ди
митровград”, най-късно до 
31.VII.1963 година.

4.00— 8.02 — Утринна програма на Радио Белград
14.30 — Новини и Днес в Ниш
14.40
15.00 — Предаване на български език
15.30 — солисти и ансамбли от радио Нови Сад
15.40 — Забавна музика
16.00 — ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИН
16.15 — П. И. Чайковски: концерт за пиано и ор

кестър в Б—мол, опус 23 
16.48 — пее Тереза Кесовия 
16.25 — Нови записи на народна музика
16.30 — Феликс Мендерсон: Вокален концерт ^
16.40 — Из репертоара на аноамбла на Р. Аатан»-

Р еклами

— Защо не бяха актьорите на банкета?
— Стига са те оставали всека нощ по репетиции да св 

жертвуваме и ние ръководството една нощ ...
сиевич.

16.50 — Хорова забавна музика
17.00—22.15 — Програма на Радио Белград и ЮР1*

5.
ТЕКСТ И РИСУНКИ 

/' М. ПЕТРОВБАИ ОНЗИ »Активна« почивка
^Ъли-бане, мошемХ 
елин скамьиа
А,А ОТПЕР- 

КЦАШИ/Ч

-КоАИО Е САС.ТНИО НА
1СЛ"У Б 

-н/\
СИНДИКАЛИСТИТЕ

ГоАишна почивни е -Ме/- учениците 
:> ОТКРАДНАХА КАРТИТЕ 
II ЗА ДА си ТЗЪРШАТ

АГГРА/РНТРИЯ Р°
. сне та не ттрВЗ.,

ВАКАНЦИЯТА- ,

1 \

гУ© /I \)


