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ЗаЬьрщц иосещениешо на Президента Тишо Ь НР Бълшрия

ДИМИТРОВГРАДСКОТО И ПИРОТСКОТО НАСЕЛЕНИЕ ПОЗДРАВИ
СЕ ЗАВЪРНА ОТ ОФИЦИАЛНО ПОСЕЩЕНИЕ В Н. Р. БЪЛГАРИЯ
ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СФРЮ ЙОСИП БРОЗ ТИТО

ДНИЧЕСКИТЕ ВРЪЗКИ МЕЖДУ ЮГОСЛАВИЯ И БЪЛГАРИЯ.

НА ВРЪЩАНЕ ОТ НР БЪЛГАРИЯ ТОЙ НАПРАВИ КРАТЪК ПРЕСТОЙ НА ГАРА ДИ
МИТРОВГРАД, ПОСЕТИ ПИРОТ И ПОБЕСЕДВА НА ГАРА
НИШС РЪКОВОДИТЕЛИТЕ
НА ГРАД НИШ.
НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ДИМИТРОВГРАД И ПИРОТ ГО ПОСРЕЩНА С НЕВИЖДАНА РА
ДОСТ И ТОПЛИНА,
1

Цяла седмица Димитровград
живея в тържествено настрое
ние, което достигна своята кул
минация на 27 септември, ден
когато любимият вожд на нагои
те народи Тито пристигна на га
рата в Димитровград. Кантго ни
кога досега, всички като един,
съсредоточиха чувствата си на
безгранична любов, човешко до
стойнство и възторг в един един
ствен ден. в една кратка среща
с Тито, да израязт най-блатородното в човека.
Още в 7.30 ч. деца, ученици,
пионери и младежи, празнично
облечени и със знамена в ръ
це. весело тичаха около учили
щето и- чакат момента) когато учителите ще ги построят и пове
дат към гарата- А по-нататък към
рампата с' лаунги ,,Тито е наш
нт!е сме Титови” работници
във фабричните дворове се под
готвят за посрещането на Тито.
Времето минава, но като че бав
но. докато река от народ неудър
жило върви между още зеле
ния дърворед към гарата. Пред
портите старици със цветя при
ветствуват шествието начело с
гимназиалния духов оркестър.
В 9.05 ч. цялото пространство
пред гарата беше заето- По дър
ветата, околните сгради, на про
зорците много млади загнездили
се по клонките на дърветата, за
да могат свояга близкост по-непосредствено да подарят на тър
жеетвения момнет. Съвсем нал
ред са най-младите, слънцето ти
пече, докато низ червените пио
нерски връзки се слива пот. При
входа бга митницата арка. На
нея лозунги „Добре дошел дру
гарю Тито” и „ Ние сме Титови
— Тито е наш”. Още много оста
Еа до 11,10 ч. Слабите крака на
децата не можаха да издържат.
Насядаха по релсите. Музиката
от време на време свири търже
ствени маршове.
Около 10,30 ч. пред входа на
митницата' голямЬ оживление. В
този момент се показаха другари
те Йован Веселинов, политиче
ски секретар на ЦК на СКС.
Драги Сгаменкович, председател
на Изпълнителния съвет на СР
Сърбия, Душан Петрович-Шане, председател на Републикаис
ката скупщина), Радоица Ненезич. генерал-полковник от ЮНА
след това Петроние Савович.
председател на Околийската
скупщина от Ниш, Тодор Славински, заместник-председател
на Околийския отбор на ССРН,
съпровождани от секретаря на
Общинския комитет на СКС в
Димитровград Георги Алексов и
председателя на Общинската
скупщина Стоян Наков, предсе
датоля на Общинския отбор иа
ССРН Михаил Любенов, пред
седателя на Общинския синди
кален съвет Митко Томов и дру
ги политически и стопански ръ
ководители. Другарят (Весели
нов отговаря на поздравите на
димитровградчани и влиза п
сградата на митницата.
Точно в 11,10 ч. ..синият влак”

полека влезе в гарата. Вагонът,
в който беше президентът Тито.
застана точно пред посгавения
подиум, на който се Намираха
официалните лица. дошли да по
срещнат президента. Развълну-

й*

Микрофоните се намират в ръ
цете на председателя на Обгцин
ската скупщина Стоян Наков,
който от името на гражданите
от Димитровградско приветегву
ва президента Тито за успешно

-

Гара Димитровград — първият

привет па. родна земя

ваната маса от около 10.000 ду
ши сс залюля. Понесе се буря
от въодушевление. Още докато
влакът не бегло спрял другарят
Тито со показа па прозореца) и
зисмяп отговаряше иа вълнува
щитс поздрави ига Димитровград
чани. На подиума повдигнаха на
ръцете пионерка, която предаде
букет цветя ма другаря Тито и
неговата топла рька помилва
косите иа безкрайно щастливото
дете. През това време звуците
на тържествения марш се сме
овации
сиха с възторжените
„Тито — Партия”. „Герой Тито”
пръв влезе
Йован Веселинов
във вагона, а след него и оста
налите официални посрещани,
околийски и общински ръкова
дители.

извършената мисия иа мира и
дружбата между народите. От
името иа населението ига Дими
тровградоко той пожела на пре
зидента Тито кропко здраве и
дълъг живот за благоденствието
и щастието тю) нашите народи
и за победата на мира и социа
лизма в света.
Отговаряйки па приветствието
другарят Тито благодари ма Ди
и
митров прадчани за топлото
сърдечно посрещане като съще
временно предаде гга югославс
ките народи поздравите от бъл
гарския народ. В своята кратка
реч иа димитровградската гара
президентът Тито подчерта по
лезната размяна на мнения с
за
българските ръководители
укрепване «га
гго-г гататъши гото

приятелските и добросъседски
отношения между Югославия и
България, както и по въпросите
на международното положение.
Той изтъкна значението и на до
сегашните контакти иа| различ
ни равнища с България, както
и значението на вече традицион
нит е срещи на югославско-бъл
гарската граница за развитието
на приятелските отношения ме
жду двете страни.
На няколко пъти речта на пре
зидента Тито бе прекъсвана с
бурни аплодисменти.
След 12 минути престой на ди
митровпрадската гара ..синият
влак’’ бавно потегли към Пирот.

Все докато «е се изгуби от пог
дедите на посрещаните хиляди
възклицания отекваха из доли
ната, а другарите Тиго и Веселинов развълнувани махяха с
ръце от прозореца на вагона.
През тези три-четири часа.
колкото трая посрещането на
гарата, по улиците на' Димитров
град можеше да' се види само
понякоя старица, която притис
ната от годините не можеше да
присъствува на посрещането, но
затова стоеше пред портата и
махаше с Iсветя по посоката, от
която се чуваха възторжените
възклицания на посрещаните.
М. Бакич
Д Йотов

Пирот — градът на Нишава
на 27. т. м. има най-голямо праз
ненство в своята история. Пре
зидентът на републиката на път
от София за Белград направи
едночасов престой в Пирот.
Градът бе празнично украсен
с множество знамена, цветя и
лозунги Всяка улица, предприя
тие и домовете бяха украсени с
цветя и килими.
На перона еа гарата, където
доминираше лозунга ,,Добре до
шъл другарю Тито”, бе постро
ен почетен караул на ггиротския
гарнизон и военна музика. Ня
колко минути преди 12 часа ..си
ният влак” пристигна' на гаратаИз влака пръв излезе Йосип
Броз Тито. За) пръв път той ид
ва тук да види успехите на то
зи
край в социалистическото
строителство. Всичко ново. кое
то трябваше да види другаря
Тито, беше построено след осво
бождението на Пирот. Тито това
знаеше. По неговата усмивка
на) лицето беше най-много за
рад възторга на хората, които
го посрещнаха на всяка крачка.
Затова той беше весел и радос
тен. Пионерката Надежда Джор
джевич от основното училище
..Бук Караджич” първа му под
нссе свежи червени карамфили.
След това председателят на Об
щинската скупщина Любиша
Златкович пожеле на другаря
Тито приятно прекарване в гра
да и изрази задоволството си.
че той дойде в Пирот. Другарят
Тито след това се ръкува с Йо
на п Мапич, секретар ма: ОК на
СКС, Любомир Лилич, секретар
на ОСРН, Оава Вукелнч, гене
рал-полковник, Бранимир Чпрнч, народен представител и др.
След краткия церемониал на пс
роиа на гарата другаря Тито се
отпрани пред сградата на гара
та, където бс радостно посрещ
нат от множество народ, насъб
рал сс на малкия площад пред
гарата.
След) приветствито, отправе
но от Любисав Лилич председа
тел на ОО иа ССРН, другарят
Тито произнесе реч, бурно поздраплявон от насъбралия се на
род и чето прекъсвай с ,,Герой
Тито" „ТиТо с наш, ние сме Ти
Топи”.
След срещата пред гарата ко
лоната автомобили се отправи
от гарата към Общинската скуп
щипа. Гледката в този момент
беше внушителна. Пирот долей
пляваше иай-радоспшл си ден в
своята история. Тито, гражда
нинът на света, беше на птгротстситс улици. Между кордона от
народ облечеш! в национални пи
РОГ СКИ НОСИ!! и много цветя в
прекрасния слънчев есенен ден
Тито пристигна пред Общинска
та скупщина. Гледката напелкъ
де се повтаряше. Срещата с па
селението пред общината беше
още по трогателна).

Пирот тържес[гвуваше1. Ули
цата, която носи Титовото име,
беше изпълнена от народ, а
погледите бяха устремени към
него.
След това в салона на Обгцин
ската' скупщина Тито води раз
говори с домакините. Председа
телят на общинската скупщина
Любиш» Златкович го информи
ра за успехите в общината и за
проблемите около провеждане
то на стопанската реформа. Ти
то с Енимаиие изслуша предсе
дателя и на моменти го прекъс
ваше. даваше отговор или иска
ше по-пълни пояснения по ня
кои въпроси.
Пиротската) община има около
70.000 жители. Населението е
твърде трудолюбиво. В минало
то този край е имал бурна исто
рия. В самата сграда, където се
га беше другаря Тито. през 1920
година заседаваше комунисти
ческата община.
След освобождението Пирот
преживяваше своето възражда
не. Първата фабрика, която бе
ше открита през 1935 година,
прерасна в огромна фабрика под
названието ..Тигър”. ,,Тигър” се
га има 12 милиарда динара бру
То производство. Пирот има ощс други предприятия, в които
населението от този кай, рабо
ти. ..Полет” с 1.600 работника',
фабрика за обработка на кожи.
трета в Европа, текстилния ком
бинат ..Иван Караиванов”, кон
фекция ..Първи май”, която за
ома трепе място в страната по
производство на облекло. „Ни
ша века долина”, „Оарспах” мно
го кооперации, училища, култу
рни институции- Над 50 на сто
от бюджета' на общината се от
деля за образованието. За 20 го
диш! тук станаха коренни проМС1В1. Имаше с какво да се за
радва другаря Тито.
Стана дума и за трудностите.
Пред кого. ако не и трудностите
да се изтъкнат пред другаря Ти
то. Пирот има още неразрешени
комунални въпроси, туристиче
ски обекти и др.
Разговорът стана още по сър
дечен. Другарят Тито прояви осо
бено вшям|ание към развитието
стоковъдството и земеделското
производство. Накрай на ектьпия гост бяха нанесени дарове
от трудещите со на града: кили
ми. ловджийсвш обуща, облек
ло. кашкавал, все производство
на местната промишленост. Тпто благодари за' подаръците.
А след топа от общинската
скупщина към гарата картини
те се повтаряха. Тито, твърде
доволен от това, че видя успехи
те иа този край в открита кола
радостно отвръщаше на поздра
вите ма пасолопгето.
Малко слсд 13 часа „синият
влак” потегли към Ншп.

Радост и на пиротските улици

Богдан Николов
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„БРАТСТВО"

Реч на йрезиденииа Тишо Ь Парош

] България, както и другите
социалистически страни,
се развива ускорено

Др. Тито говори в Пирот
Скъпи другари и другарки.
Благодаря ви за това величе
ствено посрещане от името на
всички ни, които се връщаме от
братска Бълтария. където ни бе
устроен изсключително топъл
прием.
Ние свършихме полезна рабо
та в България. Направихме об
мен на мнения с българските
ръководители и (разгледахме ня
кои големи обекти от които оста
нахме с твърде дълбоки впеча
тления. България не е вече
такава, каквото беше преди 18
години, когато аз бях на първо
посещение в тази страна. Днес
тя е високоразвита селскостопа
нека страна, в която твърде ус
корено се развива и промишле
ността. Фабргптни комини се из
висяват навсякъде, което зна
чи. че и България, както други
те социалистически страни, се
рахвива ускорено- За да осъще
ствят такива бързи темпове на
развитието у тях капиталовло
женията и фондовете заемат 27
на сто от националния доход, а
това са твърде високи размери.
Трябва да кажа, че и на село.
в кооперациите, също се чувс
твува високо жизнено равнище.
Те умеят да обработват земята,
имат традиции в това отноше
ние. обаче този традиции са от
времето, когато са съществува
ли частни стопанства. Днес те
зи традиции са съгласувани с
колективния начин на обработ
ването на големи комплекси и
тяхната земя дава сега големи
добиви и голяма полза на сел
яните — производители на селс
костопанскн продукти. Ние из
минахме достатъчно дълъг път
с автомобили и видяхме, че по
селата има малко стари къщи,
че никнат много нови. Това зна
чи. че кооператорите, селскосто
панските производители, имат
средства да строят къщи, тъй
като добивите, които осъщес
твяват са много високи. Не го
воря за това. за да критикувам
нашето селско Стопанство, ма
кар че е необходимо Да говорим
и за всичко, което в нашето сел
ско стопанство е отрицателно.
Искам, само да кажа .че селско
то стопанство на България е на
Такова равнище, че на външна
та търговия може да дава висо
кокачествени продукти и че ня
кои неща от техния опит и ние
бихме могли да ползваме.
България днес развива л своя
та машинна промишленост. Във
връзка с тбва ние разговарях
ме за коопериране между инду
стрийте «а нашите страни, т. е.,
за специализацията. Аз мисля,
че като можем да коперираме с
някои капиталистически пред
приятия. можем и с предприя
тията на социалистическите ст
рани. които ни са близки. Ние
се съгласихме да вървим посмело в нашето икономическо
сътрудничество.
Освен теза в разговорите, ко
ито водихме бе подчертано, че е
необходимо да се преодолее и
отстрани всичко, което по-раио
мътеше нашите добри отноше
ния. Въз връзка с това ние оп
ределихме пътя, по който тряб
ва да вървим занапред. Тук тря
бва да ни помогнете и вие. насе
лението от този край и със съ
борите .които устройвате та с

българския народ да бъдат осъ витие и поради това е необходи довия човек, ша когото желаем
ществени действително близки мо много работи да бъдат пстада' създадем и му създаваме жи
отношения В тая насока трябпа веии върху правилни основи.
3'неии условия, достойни за чо
да вървим в бъдеще, тъй като
У нас има: хора, които но вяр
века.
няма никакви причини между ват, че ще успеем в процеждало
В новите условия следва да
нашите две страни да1 същес
то на тези най-шови мерки. Аз
всичко нашата проми
твува някаква! строга граница. пък не вярвам, «го няма да успе направим
шлсност да бъде рентабилна,
Необходимо с близкост и разби ем. Ние преодоляхме и по-голе- фабриките
да бъдат изцяло- из
рателство, (необходимо е да си
ми трудности и Чш 3 преодолеел
да имат ш; две и по
помагаме взаимно.
и тези. За това аз пе съм гово ползвани,
три смееш. За да постигнем това
По отношение на външната по
рил лфгого досега и няма да го е необходима голяма преоренти
лптика ние с ръководителите воря по-обстрймо и тук. Обаче ровка и по-добра организация
на България много лесно кон
бих желал, да ви кажа поне не
па пашата промишленост. Работ
статирахме. че имаме почти съ
що. Същността е и това. че сто
нини от заводите където има из
щи становища по всички по-ва
панската реформа е единстве
лиигаа рабтпа сила ше дойдат
жни въпроси. В нашите гледи но възможният начин за по-си
ща по някои основни проблеми лно движение напред в разви да работят в други, където се
въвеждат повече смени. Без ед
нямаше никакви различия. Дн тието на нашия обществен жина такава система, изпълнена с
ес. значи, няма такива разлики,
роп', за ускорено увеличаване
активиране на мощностите на
каквито имаше някога- Нашите
жизненото равнище на труде някои
предприятия.
нашата
гледища по най-важните въпро щите се, за постигане на възна промишленост
не може да бъде
си са единни и когато става ду граждаваие според това, кой ко
рентабилна. Вез такава органи
ма за проблемите в междунаро
лко допринася и лр. Защото ни
на работата ние не бихме
дното работническо движение,
кой няма право да иска друг да зация
бити способни да изнасяме и да
проблемите на войната във Ви работи за него.
етнам и за конфликта между
Ясно е. че в сегашната фаза участвуваме на международния
Пакистан и Индия — с една ду от провеждането на нашата сто пазар.
ма по всичко, което днес угроз папска реформа ще имаме го
А когато става дума за възна
ява света' в много области на зе леми затруднения. Обаче някои г р а ждав ангто на работниците
мното кълбо.
хора още не го разбират това. иззестно ни е. че ние сме прави
В този момент хиляди хора а други, ония зложелателните,
ли различни експерименти и че
издигнаха лозунга „Братство и които са против такава стопанс често пъти те са ни отмъщава
единство” и президентът Тито
ка реформа' и ни клеветят, го ли. Ние трябва да възнагражда
продължи.
ворят, че ще работят и ще оста
ваме нашите трудещи се според
,,Да другарки и другари, ло ват гладни. Не съм съгласен с тяхната способност и труд. Оба
зунгът за братството и единст
това. Ние никога не сме се отка че при това пе трябва да съще
вото е много хубав и следва да зали от задължението към тру- ствува огромна разлика ,не тря
бъде траен. Ние създаваме брат
ство и единство с българския
народ, а това означава, че тря
бва да пазим братовото и един
ство и на югославските народи.
Нашето братсво и единство бе
платено с много кръв. много чо
вешки жертви бяха дадени за
тази велика придобивка. Не сме
ем да позволим тази придобив
ка да бъде повредена, трябва
да я лазим, защото югославски
те народи имат възможност да
Другарки и другари.
се развиват по-натаггък само ако
ществуването на взаимни сим
са сложни, ^ако имат единни гле
На завръщане от посещение патии и приятелство предста
дища по всички въпроси на на в приятелската Народна репуб влява скъпоценна основа
за
шия вътрешен живот, което зна
взаимно разбирателство и при
лика
България
желая
най-начи и по националното, и по вси
приятното ятелско сътрудничество между
чко друго, което има значение ппред да изпълня
задължение
да
предам
на вси народите на нашите две съсед
за нашата общност. Разбира се.
чки
граждани
от
нашата
стра ни социалистически страни.
у на)с никой не иска и не мисли
на
сърдечни
поздрави
от
б-ьл
да' подценява националния асНашите разговори с ръково
пект нигго да се опитва да оспа гарския народ. При среща е дителнте на Народна републн
десетки
хиляди
български
гр
рва на някого онова, което е.
ка България, при които видях
аждани на улиците в София
Вие сте слушали и чели за това
ме същата готовност за по-на
Варна, Пловдив и по другите татъшно развиване и засилва
и в докладите на Конгреса на
нашия Съюз на! комунистите, места, където бяхме, ние се не на приятелските отношения
Националният аспект в нашите уверихме в мокрените симпа- и взаимно полезно сътрудни
обществени отношения трябва • тии и приятелство на българ чество в много области, също
да има такъв характер, че без ския нар6д към нашата стра бяха много полезни и пло
ма и народи. За това свидетел- дотворни. Ние много леко
да пренебрегваме някои нацио
нални култури, да взимаме най- ствуваха приятелските поздра намерихме общ език по мно
положителното от нашето мина ви и усмивката на лицата на го въпроси из областта на на
ло и всички заедно да допринас хората, сърдечността, с която шето взаимно сътрудничество
яме за нашата нова, социалисти всякъде бяхме обкръжени. Тр
междунарните
отношения,
чеека култура, и разбира се от ябва да ви кажа, че всичко то и
самь себе си. без да взимаме о- ва много ни Радва, защото съ които обсъдихме. Може да се
каже, че нямаше почти мито
нова. което е отрицателно.
Ние, както вече знаете, в раз
говорите с българските другари
отхвърлихме онова, което беше
отрицателно в миналото и ще
се придържаме към това. В на
шата страна също така трябва
да отхвърлим всечко. което в
миналото ни разделяше и да укрепваме онова, което ще бъде
полезно за по-нататъшното ни
общо развитие. На това ни учи
и опитът от последната война.
Югославия можа да се противо
постави на окупатора благода
рение на единството на своите
народи, на всичките национал
ности. Единствено така можехме през четирите години да во
дим една свърхчовешка борба1.
А когато можехме да бъдем един
отвени тогава, когато се лееше
кръв и падаха животи, можем
Да бъдем и сега, когато изграж
даме по-добри условия на жи
вот на нашите хора.
Другари и другарки, позволи
те да ви кажа сега и това. че в
едно такова динамично буйно
развитие, каквото е осъществе
но в нашата страна, са могли
да станат и различни аномалии.
Можеше да се стигне и се стиг
на до разни несъответствия и се
га' е неооходймо да се предприе
мат мерки за поставяне на наше
"го стопанство върху по-здрави
основи. Реформата, която сега
провеждаме не е резултат от ня
кои наши постоянни грешки, но
резултат на нашето бурно раз10.000 димитровгрЬОчаии посрещнаха др. Тито

бва в това отношение да се яър
ви безкрай. Има хора. които в
това отношение са много упори
ти разликите, които съществу
ват да не се намаляват. Разбира
се. разлики трябва да има, оба
че трябва да настоим те да’ бъ
дат намалени и трудещият се да
почувствува повече полза от св
оя труд.
По отношение интеграцията
бих могъл да ви кажа', че ние
днес вече имаме коопериране с
някои социалистически страни
и с някои предприятия в чуж
бина въобще. Нима тогава не *о
жем да осъществим такава коо
пеозгкя и между предприятия
та от г-якои наши републики и
те да се специализират за някои
продукти, като ги произе ;:кдат
по-Сързс чрез верижна система»
,идт имат мно-с по-голязш про
изводителност.
Всички тези и много други сл
О/.-.ки работи трябва да разрешим. Обаче ние няма да ги раз
решим успеш <п, ако в това не
:<п помагате ттки — и папи ятработник от завода, и н спите
трудещи се от село. за да вър
тим сигурно в?пред, тззрдс уверени в чепе. а. Успеем ли да
осъществим <-л а, а аз го считам
за истинска I« еолюция
т >гаьа авторитет»-' на Югославия в
света ше порасне още повече.

Реч на йрезиденша Тишо на /ара Белград

ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗДРАВА МАТЕ
РИАЛНА ОСНОВА НА НАШИТЕ ВЗАИМНИ ИНТЕРЕСИ И ДОБРИ ПРИЯТЕ
ЛСКИ ОТНОШЕНИЯ
един по-значим въпрос, по ко
йто да не е имало взаимно ра
збирание и съгласие.
Презнденът изтъкна, че по
сещението в България е послу
жило и за частично упознаване с живота и Развитието на
българския народ.
„Трябва да кажа, че всичко,
ни
коет0 видяхме, наистина
импресионира* )като уе започ
не от модерното селско стопа
нство. което с големи плантационни комплекси заема прос
торни райони, ползва механи
зацията, поливането и
други
агротехнически
мероприятия
и обезпечава и през годините
с неблагоприятни климтически условия високачествени про
изведения, които днес много
се нанасят. Редно с това
то
помага «а земеделските произ

^ -VI
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^БРАТСТВО”
водители да подобряват свои
те условия на живот и труд.
Обаче редом със
значителни
успехи, кои го са осъществени
в селското стопанство и в ту
ризма — чиято изгода, както
оъм осведомен, са ползвали то
ва лято и мног0 наши гражда
ни — България е осъществи
ла забележителни успехи и в ин
дургриализацнята. Като стр»на. която разполага със суровини, и способни кадри, тя има небходимите условия и пра
во Да изгражда своя промиш
леност, да развива своето стопанство както модерна проми
шлено-земеделска с*Лана."
Като каза че социалистичес
ки Югославия и България се
намират в интензивно стопанско особено промишлено раз
витие, той подчерта й възмож
нстите от сътруДШ1чество
в та
зи област:
„Тъй като нашите две соди
алистически страни имат в сво
етю обществено развитие една
кви цели, те имат и големи
възможности за сътрудничес
тво в тази област чрез коопе
риране и специализация на
индустриалните предприятия
дори и на планово съгласува
не на нашето развитие, като
не (Ои конкурирам^ (ненужно
един друг, но си помагаме вза
имно на базата на общи интереси.
Президентът Тито се спря
и върху по-широкото значе
ние на . приятелските: отноше
ния между Югославия и Бъл
пария, като (иЗтъкна сегашна
та мирна обстановка на БалКаните и добрите отношения
м*)жду повечето 'бгм.кансски
страни, а след това и съвпа
дането на Възгледите по меж
дународните проблеми и акту
алните въпроси на междунаро
дното работническо движение:
,3 раговорите, които водих
ме с българските ръководите
ли — каза президенът Тито—
ние, както ще видите в комю
никето, рббъАихме и редица
актуални международни проб
леми и въпроси за по-нататъш
но развиване на сътдрудничес
твото и на основите на соли
дарността в международното
работническо движение. И тук
се прояви голямо съвпадане
на нашите гледища, което си
гурно ще бъде от полза за ак
тивността на нашите страни
и партии в международни ра
змери и ще б-ьАе наш общ при
нос към подобряване на международяите отношения, към
укрепване силите на прогреса
социализма и мира.
Поради всичко това, (скъпи
другари и другарки, мисля, че
резултатите от това посещение
можем основателно да оценим
като твърде важни и особено
по-нататъшното
полезни за
развитие на приятелските отношения между содиалистичес
ка Югославия и Народна ре
публика България. Ние трябва
да настоим това разбирателс
тво и приятелство Да развива
ме и задълбочаваме и занап
ред с конкретни акции и дела
на приятелско сътрудничествоРазбира се, при това особено
(значение има икономическо
сътрудничество между нашите
две съседни страни, тъй като
то може да бъде здрава мате
риална основа «а нашите вза
имни интереси и Добри прия
телски отношения, което пон
якога не се съглежда в доста
тъчна степен. Също следва зае
дно с бъл горските другари да
отстраняваме явленията, кои
то биха могли ла подклаждат
взаимно недоверие или да- раз
палват някои стари страсти,
както например когато някои
историци по свое желание кро
ят и тълккуват историята на
нашите народи.
Накрая желая Да подчертая
още веднъж нашето впечатле
ние, че нашите две . страни
днес имат много общо, че не
съществуват "бариери за по-на
татъшното развитие и укрепва
не на нашето приятелско и вза
имно Полезно сътрудничество.
Благоприятното развитие на
българско-югославските отно
шения не може ла угрози ни
чии интереси и ие заплашва
никого. Напротив, то може ла
представлява мощна опора на
мир а и приятелското сътруд
ничество на Балканите и в Евгопа.
Ла живее дружбата и сътру
дничеството между Народна
република България и Социа
листическа федеративна репу
блика Югославия.

%

з
СъЬмесшно ююслаЬско-бълтрско комюнике

ЮГОСЛАВИЯ И БЪЛГАРИЯ НАСОЧВАТ ВЪВШВАТА СИ ПОЛИТИКА КЪМ УКРЕПВАНЕ
НА МИРА И ДР) ГЪБАТА М1ЖДУ БАЛКАНСКИТЕ НАРОДИ
★ Живков и Трайков ирнеха поканата да посетят Югославия
След завършване на Посеще
ннето
«о
с на президента Тито в
Ьългарня бе публикувано
Съвместно комюнике за разго
ворите, което подписаха прези
Дентът на СФРю и генерален
секретар на СЮК Йосип Броз
1нто, председателят на Прези
диума на Народното събранне
на България Георги Трайков и
ПъРВИяТ
секретар на ЦК на
БКП и председател на Мини
стерския Съвет Тодор Живков,
В комюникето са казва:
„По покана на Президиума
на Народното събрание на
Народна република България
и на Централния комитет на
Българската
комунистическа
партия президентът на Социалистическа федеративна репуб
лика Югославия и генерален
секретар на Съюза на югослав

срещите между ръководители
те и дейците мжду двете стра
ни и размяната на делегации
на общствени, стопански, кул
турни и други организации са
били полезни и изтъкват зна
чението и необходимостта от
продължаване и укрепвана на
тези връзки.
Стопанското сътрудничество
между СФРЮ и НРБ отбелязва
напредък особено през послед
ните две години. Важна роля
в успешното развитие и разши
ряване (на 'взаимното «стопан
ско с-ьтрудпичество има Сме
сената
югославско-българска
комисия за стопанско, търгов
ско и научно-техническо съ_
трудкичество. Смесената коми
сия, както и стопанските орга
низацни и .другите съответни
институции, трябва да реализи

и НРБ се развива успешно. Раз
пплрява се размяната на уче
ни, културни работници и ху
дожници. Установено е Сътсру
дничество в областта на кине
матографията. Радиото и теле
визията. Все по-интензивни са
контактите между културнохудожествените съюзи и об
ществените организации. Две
те страни изтъкнаха съ.цо така
и необходимостта от Ъо-широ
ко сътрудничество в областта
на информациите с цел да се
разшири осведомяването на о
бществеността в двете страни.
Успешно се развива и Сътру
дничество в областта на тури
зма. За това допринася и спо
разумението за премахване на
визите между двете страни.
Сътрудничеството между обще
ственощолитическите, култур
ни спортни и други организа
ции в граничните райони все
п>-успешно ф развива и удопринася за установяване надо
бросъседска и приятелска об
Ьстановка между (Граничното
население. В този смисъл тря
бва да продължи това сътруд
ничество в още по-разнообраз
ни форми.
Установяването на добри от
ношения и постигнатите резул
тат дават широки възможнос
ти за по-нататъшно развитие
на политическите, икономичес
ките и ккултурни връзки меж
ду СФР Югославия и НР Бъл
гария.
Двете страни изтъкнаха, че
създадените благоприятни ус
ловия и перспективите ще бъ
дат от полза за укрепване на
сътрудничеството между югос
ланските и българския народ,
убедени, че това отговаря на
народите от двете съседни со
цналистически страни, както
и ма мира и сътрудничество
на Балканите и в света.

Тито говорт.1 пред димитровградчани
ските комунисти Йосип Броз
Тито бе на официално посеще
ние в Народна република Бъл
гария от 22 до 27 септември
1965 година.
В течение на пребиваването
в Народна република Бълга
рия президентът на СФРЮ и
генерален секретар на СЮК и
сътрудниците му посетиха сто
лицата на НР България София,
градовете Варна и Пловдив и
някои други места. Те разгле
даха металургичния комбинат
Кремиковци, трудово-кооперативното земеделско стопанство
в село Перущица, туристическикте центрове на Черно море.
някои райони в Добружда и
др. В приятелските срещи и
разговори с работниците, коо
ператорите, културните работ
ници, местните ръководители
и други, югославските гости
се запознаха с работата и жи
вота на българския народ и
неговите постижения в социа
листическо изграждане. Навея
къле. където бяха, гостите от
Югославия бяха ОьРЛечно по
срещнати,
което е израз на
приятелските чувства на паро
лите от двете страни както и
на желанието за по-нататъшно
развитие на взаимното сътрул
ничество.
В разговорите, които преми
наха в дух на приятелство и
взаимно разбирателство, бе из
вършена полезна размяна па
мнения за развитието на прия
телските връзки между двете
страни, по въпросите на между
народното положение, за по
ложението на Балканите, по
въпросите иа международното
комунистическо и работниче
ско движение и за отношения
та на Съюза на югославските
комунисти и Българската ко
мунистическа партия. Двете
страни констатират, че отно
шенията между Сониалистиче
ска
федеративна република
Югославия и Народна репуб
лика България през послелите
годитш се развиват успешно в
дух ма приятелство и сътруд
ничество върху основите на
равноправието и взаимното за
читане.
Те със задоволство констати
рат че срещата ма другарите Йо
сип Броз Тито и Тодор Жив
ков през януари 1963 голина е
тласнала благоприятното разпи
тие иа отношенията между
СФР Югославия и НР Бълга
рия. Двете страни считат че

рат съществуващите спогодби
и да намерят нови възможно
сти за разширяване на сътруд
ничеството, по специално чрез
коопериране и специализация,
особено в областта на промиш
В течение на размяната на
леността.
мнения по международното по
Върху трайните основи на ложение се констатира едино
растящите икономически въз мислие и близкост на станови
можности на двете страни по щата но найважните въпроси.
стояло се увеличава външния
Двете страни особено внима
стокообмен. Двете страни са
уверени, че постигнатите резул ние посветиха на положението
тати създават условия за по-на на Балканите. Като социалис
татъшно увеличение и разши тически страни на Балканите
ряване иа стокообмена и асор СФР Югославия и НР Бълга
тимента на стоките и че в то рия насочват външната си по
зи обмен все по-важно място лптика към укрепване на ми
ще заемт (промишлените про ра и дружбата между балканизведения. Във връзка с това ските народи, към разширая-

но влиягте в този смисъл имат и съвмесните акции и ко
нтакти на балканските страни
в областта на културата, изку
ството, науката, спорта и тн.
което доприняса за създаване
на обстановка на доверие и
сътрудничество на Балканите.

ТИТОВИТЕ МИСИИ
НА МИРА
1944
Среща с Уинст-ьн Чърчил в
Неапол.
1945
Посещение е
СЪЮЗ (април)

СЪВЕТСКИЯ

1946
ЧЕХОСЛОВАКИЯ (март), СЪВЕ
СТКИЯ СЪЮЗ (май-юни).
1947
НР БЪЛГАРИЯ (ноември), РУ
МЪНИЯ (декември)
1953
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (март).
1954
ТУРЦИЯ (април), ГЪРЦИЯ
(юни), ИНДИЯ (декември)
1955
БИРМА
(януари),
ЙНДИЯ
(януари), ОАР — в Суец (фев
руари), ЕТИОПИЯ (декември),
ОАР (декември — януари 1956)
1956
ФРАНЦИЯ (май), СССР (юни)
РУМЪНИЯ (юни), ГЪРЦИЯ (ко
ли), СССР (септември — октоач
ори)
7457
РУМЪНИЯ (август, но среща
Тито — Хрушчов)
1958
I ОАР (декември, кратка сре
ща е Суец), ИНДОНЕЗИЯ (де
кември)
1959
БИРМА (януари), ИНДИЯ (януари), ЦЕЙЛОН (януари), ЕТИОПИЯ ((февруари), СУДАН
(февруари), ГЪРЦИЯ (март)
1960
ООН в Нюйрк (септември) —
октомври)
1961
ГАНА (февруари — .чарт) ТО
ГО) (март),
ЛИБЕРИЯ (.яарт),
ГВИНЕЯ (март) МАЛИ (март)
МАРОКО (април), ТУНИС (ап
рил), ГРАД ТУНИС (среща Ти
то — Абас), ОАР (април), КАЙ
РО (ноември среща Тито — Не
РУ — Насър)
1962
ОАР (февруари), СУДАН (фе
вруари), ОАР ((февруари), СССР
(декември)
1963

„Синият влак'" па пиратската гара

И в лругмте области иа
СъТРуЛД I ичсство
взаимното
са
постигнати успехи как
то в областа иа съобще
нията (и (вързките, взаимната
доставка иа електрическа енергия и пр. Успешно се разви
ва научно-техническото с сът
рудничество и в тези рамки и
прякото сътрудничество меж
ду предприятия, институти и
специалисти.

вамс на икономическите и ку
лтурии връзки п взаимно-по
лезното сътрудничество меж\ду балканските страни иезави
спмо от техния обществен ст
рой, и към разрешаване па ви
сящпте проблеми ч,рсо мирни
средства. Те констатират, че
се е стигнало до подобряване
иа отношенията и сътрудннче
ството
между
балканските
страни и изразяват готовност
и занадред да продължат с у
силията за по-нататъшно подо
бряване и развитие от отно
шенията между балканските
страни.

ГГрсо последните гоАшш кул
турната размяна между СФРЮ

Наред с развитието на вза
имните отношения гкхложитсл

се изтъква зиачепиегго ма но
вата спогодба за Дългосрочен
стокообмен за период 1960—
1970 година, който трябва нас
коро да се сключи.

БРАЗИЛИЯ (септемвргг) ЧИ
ЛИ (септември), БОЛИВИЯ (сеп
тември — октомври), ПЕРУ (ок
томври), МЕКСИКО (октамари),
САЩ (октомври) ООН (октома*
ри).
1964
ФИНЛАНДИЯ (юни), ПОЛША
(юни—юли), УНГАРИЯ (септем
ври), ОАР (октомври на Вторатата конференция на необаърза
нита е Кайро), КИПЪР (октомл
ери).
1965
АЛЖИР (април), ОАР («прил), НОРВЕГИЯ (май), ЧЕХО
СЛОВАКИЯ (юни), ГЕРМАНС4
КАТА ДР (юни), СССР (юни) и
БЪЛГАРИЯ (ссптемв]>н)^

„БРАТСТВО*

4
В »Механик«

СЪВМЕСТНО ЮГОСААВСКО-ВЪАГАРСКО
КОМЮНИКЕ
__ (Нродьлжоиис от стр. 3)
Генералният секретар па Съ
юза на югославските комупис
ти н първият секретар па ЦК

славскпте комунисти и Българ
ската комунистическа партия,
както и аа отношенията и межлудародпото комунистическо

Лм.годкс.нехти па президента а Пирот
На БКП другарят Тодор Жив
ков п техните сътрудници ра
змениха мнения за по-нататъ
шиите отношения и сътрудни
чеството между Сьюза ца юго

Неактивност
Дейността на общественополипгчееките организации
в село Мусул е слаба през
Цялата година.
По постигнатите успехи
подружнидата на Социалис
гическия съ10з се числи към
най-слабите в комуната. Не
се провеждат събрания, не
се разрешават
въпросЦге
на деня, изобщо не се изпо
лзца тази широка прлигпк
ческа трибуна.
Сигурно затова и местно
Мусул
то самооблагане в
не е изпълнено за повече го
дини. И училищната сгра
да си стои недовършена ве
че дълго време. Не се съби
ра и членския внос.
Главната вина за това п°
ложение носи ръководство
то на подружница на ССРН,
което Съшо не проявява инициатива в Работата си.
Жителите от Мусул не са
доволни ц от дейността на
общинските отборшгци, ко
ито ни то веднъж не свика
ха събрание на избиратели
ге, за да ги осведомят за ре
шенията на общинската ску
щдина. Същевременно оста
ват глухи и пред искания
та и желанията на населе
нието от този край по мно
в.
го въпроси.

и работническо движение.
Те констатираха, че през по
следните години е постигнат на
предък в развитието на отно
шенията между Съюза Па юго
славките комунисти и Българ
ската комунистическа партияТе изразиха готовноста «а
двете партии ,ла развиват кон
тактите и посещенията за раз
ияна на опит в областта на па
ртийната. държавната и ико
номическа дейност и в приятел
ски разговори да разглеждат
въпроси от отношенията меж
ду двете партия, международ

Изгодна иреориеншация

пито отношения и положение
то в международното комудше
тическо и работническо движе
пие.
Австс /страни ос съгласиха,
че засилената агресивност на
ШМ1 сер и алмст 11 ч еск и’ го уфъ1 олс
изисква още ию-големи усилия
на международиита комунис
тическо и работническо двеже
пие и па всички прогресивни
сили в борбата за мир и обще
стпсм иропзсс.
Представителите иа диета
Партии изразиха готовноста си
да допринасят за укрепване
силите па социалзима и па ми
ждутIароД1 юто кому 1 шегическо
и работническо движение врь
ху принципите на марксизмалощиш^ма/ .Ооипалис-Цгческия
иптерпамиопализм и равпопро
впето, взимайки предвид иаЦионалдштс белези и зачитано
самостоятелността па всяка нар
тия.
]
Двете страни изразиха убеж
дсиието, че посещението па
президента иа СФРЮ
Йосип Броз Тихо в Народна репу
блика България ще допринесе
за по-нататъшиото всестраио
сътрудничество между СФРЮ
и НРБ и за зъЛ-ьлбочаваие на
приятелството
между
двете
страни.
Президентът иа СФРЮ и ге
перален секрсггар па СюК Йосип Броз Тито покани първи?
секретар иа БКП и прелеела
тел па Министерския съвет иа
НРБ Тодор Живков и предсе
дателя иа Президиума
па
Народното събрание на НРБ
Георги Трайков да (напраЦят
официано посещение на СФР
Югославия, което е прието
със задоволство.

Зарад сушата

Ще се разреши йодюшЬяне
на лисшникоЬ фураж?
Органите на селскостопанска
та служба при Общинската ску
пщюта в Димитровград считат,
че е 'необходимо да се набавят

Забрана за клане
на телета ш
мерино агнета
Съюзният изпълнителен съ
вет е приел решение за забрана
на клане на породисти телета
до 120 хг., на (мелези .,бутна” и
по-добри породи до 90 кг и буша
до 60 кг. Също се забранява кла
не на мерино агнета до Змесеца.

От неотдавна повият дех па
Механик" започна да произ
вежда нов вил произведение.
С „Кабели" от Свстозарево до
говори производството па анкери за иамотване на кабели.
Стойността па
договореното
производството възлиза на 6
милиона динара. Според думи
те па директора па „Механик“
за сметка иа гиганта от Свето
зарево димитровградско пред
приятие аП.е 'произведе метал
ни части за ашеери на стойно
сг от 30 милиона динара, а пре
дпола!'а се, че в следващата
година стойността па пооизвол
ството на това предприятие ще
възлезе па 200 милиона динара.
Тази преориентация Дава въз
можиост това шгаче метадооб
работващо предприятие да пре
одолее трудностите, с които се
бори. Две причини оправдават
тези очаквания. Първата —за
това произведение има доста
тъчно суровини и произведох
во'го «яма Да да има застои, а
в новото производст
/руга
по могат да работят и квали
фицирани и полуквалифицира
ни работници. С това предпри

ятихуТО се орисии ира к-ьм иоио
ггроизводство и няма вече да
прали железни кревати, от кх>
ито има голямо количество не
завършено производство, само
поради липса на някои важни
суровини.
200
Иначе производство от
милиона динара могат да осъ
ществят за една година 15 ра
ботпика.
М. Б.

Босилеград

Ученическа трудова
акция
Учениците от гимназията „Иван Кара иванов" в Босилеград
през миналата седмица проведоха три последователни доброводии трудови акции за по
ставяне на водопроводни тръ
би в града.
В акцията взеха участие 180
ученици като дадоха над 1000
трудочаса. Те изкопаха канала
от цемтра иа града АО болница
та на дължина от 500 метра.
В. В.

От граничния съйор край Димитровград

Традицията се задълбочава
Традиционният граничен съ организация на оборота и оббор на Градини недалеч от Ди менни бюра. Югославските грл
митровграД от година иа годи ждаии най-много купуваха ха
на става все по-.масов. На пое лва и грозде, а българските—
ледната среща, която стана в шоколади, бонбони, бира и др.
неделя на 26 септември присъс
Вниманието привлякоха и из
твуваха пад 50.000 граждани
пълнителите на народни хора
от двете съседни страни — по от България,
вече от ппредихпните години.
На обща сцена се редуваха
Неофициално е станал голям изпълнителите на народни и
оборот на двете страни.
забов.-ги мелодии от София,
За това до голяма степен до Белград, Ниш и др. градове от
М. Б.
принесе добре организираната двете страни.

100 вагона царевица, 700 ваго
на Царевичак и към 50 вагона
люцерна, за да може да се из
храни добитъкът. Тези коли
чества не ще бъдат Аостатьч
ми и зарад това още сега на
пазаРа има голямо предлагане
на добитък.
За да се намалят последици
те от сушата и за Да се запа
зи съществуващия животновъ
ден фонд, общинската скупщн
на търси от републиканската
скупщина разрешение За при
готвяне на листников фураж.
С оглед на положението, ве
рояттго ще се одобри сечене На
листников фураж в Димитров
градско и по този начин д0 из
вестна степен да се увеличат
запасите с храна за добитъка.
М. Б.

1.:..
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От свиждането при Градини
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Борбата на отделни хора за
пост често подстреясвало и само
то правителство на ..народното
спасение”. Т винаги се стр сме
ло на по-ниските постове да) до
веде хора. които ще му бъдат
от полза. Това се опитва да по
стигне не сам|о своите, но и в
редовете на дражевистите. Ннн
сякъде иска да има само свои
хора! Но, тук е имало сериозен
отпор. За това нещо свидететст
вува и писмото на Йова Йовано
вич от 4 януари 1943 година, от
правено до делегацията на Вър
ховната команда на кралевска■та войска и отечеството:
„Господин генерале. моля Ви,
позволете ми да ви се представя.
Аз съм капитан Йова Йовано вич. С Вас досега нямах никак• ви връзки, защото се числя към
известния център на Върховна
та команда — към щаб № 110
на мбйор Джурич — с чието пъл
номощие командвам корпуса, съ
ставен от околиите Сокобапя,
Ражан, Моравска. Алексинац и
Расина. С това пълномощно из
ключително ми е забранено да
разреша някой да се меси в то
зи район. Ако не се придържах
строго към това нареждане сега
вече тука биха се разхождали
и опашати и безопашалм! Обаж
даха ми се комендантите от
Ниш. Грняк, и ЗаечаР. но кога
то видхха моята работа си от и
ва!ха посраме-ги и вече не се
връщаха ..

По следите на документи от Втората световна война

КУИЗАИНГОВЦИТЕ ЗАД КУАИСИТЕ
(Севделин Аддреевви)
Идват, значи коменданти! (Офицери, които могат по-добре
да командват! Настървили са се
на капитана и искат да го сме
нят от поста! Може би зарад
това че е — капитан. Не го оста
вят на спокойствие. Постоянно
ват. Търсят място за себе си,
тт реят и звучни титли. Но той
не се дава). Двубоите, които во
дят между себе си отделни ли
ца получават с това не само ли
чен. но партиен характер. Отно
шенията все повече се изострят.
Първо — между недичевците и
льотичевците, а след това и ме
жду недичевците и дражевисти
те! Йова1 Йовановцч пеше за то
ва:
„МАЙОРЕ. АЗ НЕ ТЕ ПОЗНА
ВАМ, НИТО ТЕ ПРИЗНАВАМ”
„В последно време настъпи
същинска навелица всред неди
чевеките къдржалии! Първо до
йде майор Люба Йованович до
вчерашен комендант на Заечар
ски окръг. Повика го на съве
щание с писмо, в което ми се обръгца с мбнте-еверестовска ги

сота: „Капетане, ела иа1 съве
щание, необходим си ми!” От_
врнах му със същата мярка:
„Майоре, ако съм ти нужен, ела аз не те познавам, тштго те
признавам!” Когато ми изпрати
коменданта на сокобанската бри
гада1, капитан г. Предраг Йованович с 15 картечари — дойде
сииати като курва! , Хубаво го
угостих и почерпих. Когато виде моя шаб, устройство, вяорже
ние. дисциплина, между друго
то се увери в начина на органи
зация — отпусна нос. прегръща
ме и целува, и казва: „Моля те
извинявай, аз съМ| излъган и
изигран!”. Вземе след това) един
екземпяр от моя пропаганден
материал и. придружен от 10
мои картечари, отиде в Е олеса
чка околия. Оттам ми изпрати
благодарствено писмо и ме по
вика1 на гости за Коледа. Атери
ра до гнусно равнище! Пазя
двете писма за да имам на как
во да се смея след войната”.
С това комендантът отстрани
един претендент за неговия по
от. „Доказа” му че на комендант-катштана не трябва да се

гледа от монтеверестовока' еисо
та, че и той знае да командва.
Майорът му признава това и се
отказва' от първоначалното си
намерение. И той отива в око
лия и търси командирски пост!
Наскоро го намери: стана ко
мендант на Тимошкия четнически корпус.
Но той не е единственият ма
йор, който не поднасяше капи
тан Йова. Веднага след него до
йдоха и други.
„ХРАНЕТЕ ГИ ДОКАТО МОЖЕТЕ, А СЛЕД ТОВА ГИ ИЗ
ГОНЕТЕ. . .”
Не минаха ни пет дни, а ето
че дойде друг кедичев кърджа
лия — майор Милован Попович. Той тръбеше из околията,
че идва да приеме командаваяе
то! Водел двама жандарми И
търсил 300.000 динара, а избрал
и 10 най-добри картечници. Той
тврърди, че сте му разрешили
да вземе и моя началник на ща
ба с хората. Казва, че такъв
Щаб, уреден и снабден с всич
ки необходими неща. още не е

видял, а и понеже управителя,
капитан г. Предрахг лично позна
ав — това ще бъде още по- доб
ре. Лека човекът да! превземе
командването, като чели тук
всичко е негово!.. . Поканя не
говите жандарми с цигари, но
господин жандармът казва: „Пу
ша само ..Морава”! Това мина
всички граници,, и аз обърнах
кърджалията тоз
страница
час се отказа от претенциите
да стане комендант на корпуса.
Разбра, че сметката е правена
без кръчма ря и дори отказа мо
ето предложение да остане за
канцеларист в моя щаб, защото
вече и не заслужава това! И о
гиде в Засавска околия. На) ут
рин дойдоха тамошни селяни и
питат каква да правят с него.
Отговорих им: „Хранете го докато можете, па след ггова) го
заведете тгри техния комендант
Милан Недич или при герман
ския генерал Бадер в Белград,
защото оттам са дошли”...
Така' капитанът се освободи
от още един майор. И той. от
монтевересовска височина пад
на морско равнище! Вместо да
му отстъпи поста капитанът му
предложи да бъде канцеларист! .
Не дава Йова Йованрвич своя
пост. Съумя да го придобие, но
знае и да го пази. И майорът
отиде по-«ататьк.
(Продължава)
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ТРЕТА ФАЗА
НА СТОПАНСКАТА РЕФОРМА
Стопанската реформа, която
Провеждаме представлява дъл
готраен процес и затова не мо
гат да се поставят точно опре
делени граници между отделни
те фази. Все пак, може да се
каже, че сега навлизаме в тре
тата фаза на реформата- След
публичните разисквания и прие
мането на синовните разпоред
би в Съюзната скупщина за тях
ното провеждане в дело, след
преоценяването в трудовите ор
ганизации и териториални общ
ности и други фактори в нови
те условия, определени с тези
разпоредби, и насоките на ре
формата — което още е в тече
ние — сега се намираме пред
третата фаза на реформата, ха
рактерна по непосредствените и
дългосрочни задачи, които тряб
ва да изпълни.
Предварително да изтъкнем,
че тази фаза на реформата ще
по-тежка по
бъде значително
простата
причина, че сега се
минава към съществените про
мени. Това. което в тази фаза
се осъществи ще бъде факти
чески мярка за успеха или неус
пеха на реформата. За, илюстра
ция колко сериозно е тази коне
татация и отговорността на Е0И
чки фактори «а инициатива за
сведение да споменем само ня
кои от най-важните акции, кои
то следва да бъдат изпълнени в
течение на третата фаза. а и по
късно.
'
Първо, в сферата на производ
ството в най-широкия смиъл на
думата (във всички области на
ст-олансване) от значение ще са
две задачи. Непосредствена и
спешна задача — в стопанските
дейности например, преди всич
ко в промишлеността, строител
ство. услужните дейности и то
още следващия месец трябва да
се осъщетви увеличение обема
на производството, в условията
на непосредственото въвеждане
на новите мерки временно се на
лагаше да бъде намален, така
че в промишлеността размерът
на увеличението беше 4 на сто.
Стопанските организации пое
мат голяма отговорност. Защо
то бързото увеличение на про
мишленото производство (разби
ра се. не до равнихцито на ияко
гашните и ненужни рекордни
проценти от 15—20 иа сто) на
пример за 7—9 на сто от една
страна, което до известна сте
пен представлява първото мери
ло на стойността иа самата ре
форма, а от друга страна това е
Условие за нормално снабдява
не. за обезпечаване иа реален
Темп на развитие, да се създа
де възможност за съответно увеличеиие на личните доходи и
тн. По-дългоерочна задача в тре
тата фаза и занапред е да се
осъществи главната: цел на ре-

към новите условия, кепето сгьздаде реформата (ще бъдат прие
ти например закони в областта
на стопанската система, система
та на съюзното управление и ор
ганизация, които вършат раба
та от интерес за федерацията,
закони отнасящи се до областта
на финансирането. <у*>ужаване
то и деловото сътрудничество,
учебното дело и финансирането
на образованието и тн.). <
Третата, твърде важна зада
ча е приемането на първия план
на развитие на Югославия в пе
риод от 1966 — 1970 гсцдима, кое
то ще стане до края на настоя
щата година. Стопанската поли
тика през 1966 година (в първа
та година от петгодишния план,
в която новите стопански мерки
трябва да дойдат до пълна изя
ва) ще имат главно следните
основни цели: стабилно увеличе
ние на жизненото равнище в
унисон с нарастването на доосода и производителността на тру
да; ускорение на интензивирането на производството като ус
ловие за1 по-бърз ръст на жизне
ното равнище и темпа на разви
Тие; по-нататък, с новите мерки
и с увеличената обществена ди
сциплина ще се осъществи найголлма възможна стабилност на
стопанството, пазара, цените и
домашната валута.
Сега е от съществено знанение всяка трудова организация,
както и останалите фактори,
крито участвуват в стопанисва
нето и общес.тве1Ното възгтроиз
водство при пълната обществе
но-политическа отговорност и
собствен Икономически интерес
Последователно да осъществя
ват своите акционни програми
за интензификация, рационали
зация и подобрение на своята
дейност. Всяка клетка в общест
вено-икономическия организъм
трябва да провежда своята част
от реформата в стремежа си да
реализира общите цели и гене
ралния интерес, същевременно
и па себе си създава, условия
за оптима1лно развитие, увели
чение на произвадтвото и подоб
рение на жизненото равнище.

Ако се има предвид, че из
купните цени на тютюна тази
година ще бъдат по-високи с
.16 на сто и това ще повлияе
да се увеличи броя на тютюяо
производителите пггоез идната
година. В БосилеграД.ско тази
година „ще влезнат“ над 40
милиона динара за тютюн.

В. п.

В. Вед.

формата — интензификация на произлизат от обществената соб
стопаниеването и труда на всич ственост и тн.). С група закони
ще се извърши ревизия на съ
ки места на обществена дей
ност, увеличение производител ществуващите законопредпиоаността на' труда и конкурентна
ния с цел да се приспособят
та способност на нашето стопил
ство на световно равнище. Това
е задача, която може да се осъ
щетви в един дълготраен про Из нашите предприятия
цес, чиято реализация зависи
от много фактори (технически,
технологически, организацион
ни. кадрови и др.) — и тук след
вз да бъдем търпеливи и упори
ти. Фактически, това е дълго
трайна задача от сега' и зана
пред.
През май Службата на! общес
Друго, в сферата на законо
твеното счетоводство открила,
дателната работа третата фаза че ,,Механик” в Димитровград
ше се различава с дограждане- има суровини повече от 20 ми
то на вече започната реформа лиона динара, които не е пла
на цялата икономи.ческо-общест тил ти два месеца след получа
вена система. Очаква се до есен валето на стоките. Затова, че са
та и в течение на идната' годи
поръчвали стоки, за които не
на Съюзната скупщина отново са имали оборотни средства об
да има много работа. Ще бъдат щественото счетоводство състадонесени законопредписания, с вито акт. Зарад направеното
Мекоито ще се усъвършенствува стопанско престъпление,
системата на цените (при още ханик” е глобен с 500.000 дина
по-голямо. от колкото до сега, ра, директорът с 25.000. а ше
влияние ги пазара): по-нататък фът на счетоводната служба с
за външно-търговския и деви — 15.000 динара.
зен режи.:, след това група за
До стопанското престъпление
кони, с които да' се усъвършеи
ствуват основните институции се стипгало поради закъснение
на1 кредитите за оборотни
на конституционната
система То
средства, одобрени преди даване
(самоуправлението, общественото на кредити за рекхшетрукци
то и културно развитие, отговор я на предприятието. От друга
страиа и работите на рокоистру
ността като елемент иа самоуп
ютията и монтажа не са: извър
равление. системата' иа общест шепи
според съчинените дого
вения контрол, режимът «а об вори, а предприятието подготвя
ществеио възпроизводство, сис ло и без това дефицитни суро
темата иа планиране, отноше вини за производството на сек
нията и пълномощията, които ретни брави, за да не остане о*■ ГГ
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40 милиона динара
приходи от тютюна
Приключва беритбата на тю
тюн в Босилеградско. Тази то
дина, благодарение на благоприятните климатически усло
вия, ще има повече и по-каче
ствен тютюн. Босилеградчани
ще предадат към 6 Тона пове
че тютюн. В някои села в 'ко
муната добивите от тази доход
иа култура са удвоени. Село
Паролово въвежда електричес
ки ток от доходите от тютюна.

Изкуппната станция във Вла
дичин хан ще облекчи до из
вестна степен работата на тю
тюнопроизводителя . Досега най
много време производителите
изразходваха за калъпенето на
тютюна на бали. Тази година
тютюнът ще се изкуппува ри
фузио.
При това положение тютюно
производителите свободно могат
да засаждат по-големи площи с
тютюн, защото работата око-ло отглеждането му се съкра
щават. За 5 иОлиона стръка на
пример, колкото са засадени
сега, се спестяват 10.000 трудо
часа.

Механик“ наказан
ще в началото без суровини. Обаче и монтажът в предпиятие
то закъснял, а кредитните езред
ства нередовно пристигали и
по този начин се стигнало до за
къснение от 2 месеца с изпла
щането. И най-добрите настол
ния в гтредцриятието паднаха
под удара на разпоредбата за обезпечаване и изплащането на
дължимите суми според догово
ра между собственици на' общес
твено имущество от 1961 година.
Никой и не мисли да доказва
до каква степен животът е над
минал тези разпоредби и закоиепредписания, но някои явлени
я навеждат на мисъл, че в областа на отношенията между по
лзващите обществено имущест
во и регулирането иа техните
отношения двамата партньори
не са в равноправно положение
по отношение на1 разпоредбите.
„МехаОамото положение на
пик” и някои други делови пар
тньори товари ясно за това- Си
лнитс във всеки случай йогат
да надвият по-слабите като чес

Възможностите за кооперира
ме не се изчерпват с животно
ВъАството. В кооперацията са
иа мнение, че има място за
сътрудничество и в произвол
стпото на овес, картофи и др.
че занапред ще трябва да се
В ^кооперацията ^обсъждат
ускорят и акциите за мелио плана за навременно обезпеча
рация па пасищата, създава ване на възпроизводствен мата
ше на Изкуствени ливади, <ра риал, който вео повече се тър
Да има повече фураж, за до- си от страна на часпшя црои
бнтка.
водител.
— Това е началото На акпи
Ще се намери начен и за
ята
изтъкват в кооперация
та. Занапред ще трябва да на по-правилио ползване на сред
ствата конто частниците пла
мерим пови форми за сътруд
мпчсство с нашия производп- щат за утрините итн.
Досега търговията беше най
тел, конто да дават повече сти
мул за производство. Този въ доходният отрасъл. Тя съще
временно залъпзашо коопера
прос е поставен и на селско цията п тя ие отделяше лоста
стопанската служба при Общи ньчно внимание на производ
ството. Заиаггрсл
вниманието
леката скупщина в Босиле
град. Шаблошнгге занапред тр на кооперацията се насочва
към селското стопанство. Това
ябва Аа се избягват, а да ое е единственият път за включ
конкретните
пзнмат предвид
пано в новите условия на сто
В. (Всл.
условия.
Паниспсшс.

ДАЛИ ЛИСИНСКАТА ЗЕМЕДЕЛСКА
КООПЕРАЦИЯ ЩЕ ОСТАВИ ТЪРГОВИЯТА?
На няколко последователни вси това и сама™ политика
събрания на/
кооперативния иа изкупване сс нуждае от
съвет, управителния отбор и коренна промяна.
колектива на земеделската ко
Земеделската као.п|цраДЛя М
операция в Горна Лисина се Горна Аисупа решително оо оразглежда положението й в но риептира към по-голямо сътру
вите стопански условия. След дличсство с частните произво
обстойни анализи се констати дители. Ще отглежда добитък
ра, че в кооперация има изли и в собствено производство,
шек от работна Ръка. Четири вместо лятното угояване, кое
работни места, заети от неква то практикуваше до сега. С из
лифицираии хора, притежава граждането па още няколко
щи добра обработваема земя, обори на Горноръжанска пла
са излишни. Установено е, съ нина кооперацията в Лисина
що тока, че съществуват годе създава възможност за оформ
ми резерви и в подобрение ор явано на една овцеформа и
ганизацията иа работата. Из една кравеферма.
В рамквде на стопанската
купвателната служба не е ор
ганизирана както трябва, а ос реформа колективът намира.

то им натрапват трудни и неиз
годни условия, без оглед иа ек
лючените договори между тях.
„Севойно” например е било дл
ъжно обезателно до юли да дос
тави три пъти по десет тона ме
сингови профили за новото про
изводство в ,,Механик”. „Севой
но ” обаче доставило тези стоки
едва тцрез август и то некомпле
тно. липсват два профила. ..Ме
ханик” не смее да ги съди за
това. защото ..Севойно” може
да постъпи другояче и „Меха
ник” да остане с 4.500.000 дина
ра загуби. И още неацо. димит
ровградското предприятие не мо
же направо да взема стоки от
гросистките предприятия, но е
принудено да се снабдява чрез
търговската г.грежа, и зарад то
ва плаща суровините значител
но по-скъпо. Малките предпри
ятия са принудени да приемат
тези условия, а търговската гро
сисггка мрежа взема сметаната
и утежнява и без тава незавид
ното положение на металооб
работващите предприятия.
М Б.

БРАТСТВО
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Хора и колективи

По следите на една крамола

ТЪЖНА ИСТОРИЯ ОТ ГОРНА ЛЮБАТА
Осем години в горполюбатското основно училище същес—
— раздор между преподавателите. В папалото на тази учео
твува
■ня година недоразуменгшта взеха връх и минаха училищния
праг. Напоследък положението е непоносимо: крамоли, закани.
съдилища... всичко Това отнема ценно врем 1е и пречи в просветио-педагогическата работа.
Историята ня този раздор, както вече е известно, полу
чава пови моменти, превръща се в драма, която може да имаI
тревожни последици. Зя кавгите а колектива вече знаят вси’и
хи хора в комуната. Тя се пренесе ги в селото ...
Не помогнаха и съветите па ОК па СКС и други общин
ски форуми, партийни наказания и др. Дори някои хора о ко
лектива са търсили намесата на републикански и околийски
просветни органи. И пак нищо. Преподавателите се ежат един
срещу друг, не си говорят ... карат се. Всичко е останало по ста
рому.
НСКАТА повързаносг в юолек
тива и борбата за ПОСТ са ос
новните причини, които оа дове
ли до това пложепис.

Тях. учителите от горнолюба
тското училище, сочат- всички
с ггърсти. Един селяниш от село
чр \Казв.а (за тях: „Учителите от
тоя колектив не желаят един
друт Да видят. Те не приличат
на просветни работници. Не раз
бирам техните постоянни съденета и как оправдават с работа
та си обществените пари, които
получават. На едно общинско
събрание друг селянин отборник
каза: — ,,Разбирам селянина.
който не е учен. но тук става
въпрос за учители, които трябва да бъдат за пример на нас
и нашите деца. Но какъв примери ни дават те? Най-отрицател
ни. Те трябва! да бъдат увол
нени и вместо тях да дойдат хо
ра, които желаят да работят” ...
Крамолата в колектива е от
давна показала лицето си. Тя е
мина ла и в първичната органи
зация. местната организация, в
подружницата на ССРН. а на
края поделено е и селото. Тази
поделеност съществуват в една
рязка форма. За целта се полз
ват средства и начини, които не
позвана съвестта и на най-обик
новен човек.

ПО ВЪЗПИТАНИЕТО НА
УЧЕНИЦИТЕ — ПОСЛЕДНИ
В ОКОЛИЯТА!

ВИНАТА НЕ Е В ДИРЕК
ТОРИТЕ
Мислело се. че проблема ще
реши нов директор. Затова са
назначавани трима директори.
Обаче проблемът е останал. Бил
е директор от - колектива! Вяр
вало се. че той най-добре поз
нава положението и виновници
те и ще успее да уреди нещата.
Случило се противоположното.
После бил доведен-ра директор
човек от друг колектив. Той няма
да „иде” по никого — говорело
се тогава. Но пак изпаднало съ
тото.
Тогава къде са същинските
причини за това положение?
Ще се послужим с резулта от
анализ ата «а група от няколко
съветници на просветно-педаго
гическия завод във Враня, кои
*о три дни разследвали тоя слу
чай. Те установили, че РОДНИ

Пък последиците от това са
големи. Най-много са се отрази
ли върху обучението и възпитайното на учениците. Амбицио
зно са оценявани учапщи, в за
висимост от това в коя група
принадлежи родителят им. Някои ученици са провеждани в
по горния клас. без оглед на то
ва дали идват на часове или не.
Поради постояните съдебни де
ла' училището по няколко дни в
годината не работи и др.
Провеждани са училищни с-ь
брания без взимане на решения.
Почти нищо не е работено да
подобр се успеха и възпита
нието на учениците. Пък резул
татите от възпитанието и не съ
ществуват. По тоя въпос горно
любатекото училище е на пос
ледно място в околията. Това
е резултат от омаловажаването
в колектива. А за всичко знаят
и учениците и родителите. Ето
защо учителите в очите на уче
ниците не представляват ника
къв авторитет, понеже не се въ
зпитава само с дума! но с лични
я пример.
КАКВС КАЗВАТ В КО
ЛЕКТИВА
Начело на едната група се
намира Кирил Иванов, дирек
тор на училището, а на другата
Огоичко Андонов, председател
на училищния съвет. Обърнах
ме се към някои от едната и дру
гага група, за да чуем тяхното
мнение за виновниците на тоя
проблем.
ИВАН СТОЙЧЕВ,
секретар
на първичната организация. —
Всичко отпочна с дохаждането
та Стоичко Андонов за учител
в селото. Още веднага той започна да разделя колектива.
Целта му беше да! омаловажи

директора и той да заеме тоя
пост. Така дойде до сменяване
на трима дирекори. които сами
аи даваха оставка.
Срещу сегашния директор
той агитира и между население
то. За да придобие мнозина па
своя страна, като отборник от
писва местното самооблагане на
тях. макър че не са работили
нигго одии доп. Ползва се и е
писане на тъжби, а минатата
година дори даваше безплатно
на хората лекарства от умилиш,
иата аптека. Подарява оценка
на мнозина ученици. Миналата
година една ученичка «е дохо
жда на училище през второто
полугодие, обаче той я пусна.
за да привърже за себе си и ме
йнитс родители.'
училищното
В органите на
самоуправление, къдото са по
вече на негова страна той пра
ви голям натиск. Така успя
да получи три помещения в училищиата ограда за квартира,
а за сметка на това бе закрита
училищната кухия. С агитираие той уопя да бъде избран и
за председател ка] училищния
съвет и сега желае да команд
ва на всички. Дори се опита
да отпусне Иванка Евтимова, учителка в Явор, заради това.
че тя не гласувала за него.
учител
ВАСИЛ ВАСИЛЕВ,
по математика — След като Ки
рил Иванов дойде за директор
създаде своя група от трима учители. които работят за него.
Неговата група не зачита ретенията на съвета и колекти
ва. Обвинявам директора, кой
то ме обвини, че аз вместо моя
та съпруга съм записвал слаби
бележки по нейния . предмет.
Това не е точно.
Когато ударих миналата годи
на един ученик, който беше кра
йно недисциплиниран, директо
рът започна да работи срещу ме
не и наговори родителя на дете
то да ме съди.
БОЯН БАСОВ; предишен ди
ректор на училището:
— До 1957 година имаше коле
гиалноог и добри отношения в
тоя колектив. Тогава беше ди
ректор Боян Йорданов. Но след
като дойде Стоичко той, започ
на да работи за неговото уволяване. После постъпих аз за ди
ректор. Стоичко беше недово
лен. Минаха две години Стоич-

ко тайно работеше срещу мене.
Най-сетне видях, че немота да
устоя и си поднесох молба за
оставка. Подобно е и със сегаш
Иванов.
ния дирекгюр Кирил
Преди да дойде те бяха със Сто <
ИЧГКО добри приятели. Но прия
телегвото се прекъона веднага
слсд пристигането му. Групата
па Огоичко се обърна и срещу
псго и срещу всекиго, който бе
ше неутрален и си гледаше ра
ботата. Така дойде и до създава
не и на втора група. Стоичко
на всяка цена иока да бъде ди
ректор и за целта не избира
средства да омаловавки сегашре
Мтюго
директор.
пия
щения взети от съвета са иепра
вилни и незаконни. но те се при
емат понеже неговата група е
свързана.
Единствено решение за проб
леми па нашето училище е да
се отесраии Стоичко от нашия
колектив.
МИЛКА ВАСИЛЕВА; -чител
ка по български език:
— Обвинявам директора, кой
тр1 ме зачита1 решенията ма учитл
ския и класовия съвет. Ще по
сочим само един пример. Съве
тът направи едно разпределение
на часовете, обаче директорът
искаше да наложи своето жела
ние. Той ми наложи да държа
още девет часа. Когато отка
зах той каза: ,.Винаги съм
бил за тебе и пускал съм те от
часове, обаче за’ моето сменява
не ти вдигаш два пръста срещу
мене.
Преди някой ден той влезе
в канцеларията съвсем разсър
ден и извика: „Защо не си одъ
ржала часовете”. Отвърнах че
съвета не е решил така. Той за
почна още по силно да вика:
.,Аз съм за тебе съвет, безобра
знице, веднага взимай дневни
ка1 и отивай в класа или ела на
разпит”.
Считам, че директор с такоза
държание не ни трябва. С не
говото идване в училището съз
даде се още по-голяма' нетърпи
мост в колектива. Той желае
да ни гази. а тримата от негова
та група' да носи под мпшви-

В босилеградското транспор
_ предприятие „Весна коби
тио
ла" неотдавна стана събрание
на колектива, на което се ра
зисква за вътрешните и «еиз
ползвани резерви. Между дру
гото се разгледа и случаят с ко
ндуктора Васил Дойчинов. Ка
дровата комисия изнесе пред.
ложение, че той трябва да на
пусне предприятието по ред
причини.
А тези причини не са малко.
Ще приведем само някои. Васил Дойчинов грубо се отнася
_ пътниците. Неотдавна Дал
КъМ
билет на един пътник; от Вра
ня за Босилеград, а след това
го изхвърлил от рейса- На един милиционер не искал да
даде билет за пътуване с иама
леиие. Не пприемал пътници
които вече имали билети..,
Дори ре 'опитал физически
ла се разплати с пазача в пред
ггриятието, задето не му Позво
лил да каРа колата(!?>
Дълъг е списъкът на негова
те грешки.
За очудване е обаче, защо
на събранието на колектива,
когато кадровата комисия из
несе предложението, някои чле
нове се въздържахаДали те мислят, че има мя
сто в техните редове за един
такъв работник.
И на това с-ъбпание Васил
бчйствуваше и се заканваше.
И има ли сега място :^а него
в този колектив?
В ..Весна кобила" той «якол
ко пъти е бил наказван и от
1 лнстттщлтпгари-,тя Комктя. Не
гор^то лъожание — наистина
пптвъожлав". че той е Зяслужил това. Сега и първичната
1 опгячъгяяиия ня Сътоза Ня ко| мчнистите го наказа с после• ден нкор. ..
1 Поставя се въпрос: дали ко
рлективът е длъжен да търпип
I един такъв член, който работи
| в негова вреда?
Със своето отношение към
ца...”
имуществото на предприятие
И до кога ли ще продължи \ то, Към хората, към колекти
крамолата на просветните ра
ва, той-добре потвърждава, че
ботници?
в този колектив за него няма
място...
В.
В. Велинов

В -ВЕСНА КОБИЛА“ НАПИРАТ СИАИ
Транспортното
предприятие
,,Бесна кобила” в Босилеград
прави усилия да се включи в но
вите условия на стопанисване.
В работата на това предприятие
възникват редица трудности и

поради това. че в момента няма
достатъчно резервни части и ав
тогуми, че пътищата, по които
се движат рейсовете на Бесна
кобила” са в лошо състояние и
др. Освен това,’ в новите усло

Наш куриоз

КАТО ЧЕ ПРОПАДНАХА
В ДЪН ЗЕМЯ • • •

Сватбари

Кондукшоръш
Васил

В течение са монтавкнцта ра
боти на машините за секрет
ни брави в димитровградски
,,Механик”. Тези работи прове
ждат специалисти от Полша.
Ог Полша били изпратени в
един сандък три машини. Дос
тавката стигнала на ж. п. —
гара Суботица още през месец
юли. според книжата, които
„живи и здрави" пристигнали
в Димитровград. Но от сандъ
ка — нито следа.
Димитровградското предпри
ятие търсило доставката чрез
Ю>К. В Белград констатирали,
че еа пристигнали само локументитй, но сандък не бил на
Търсенето
мерен във вагона,
продължило — но днес не е
установено къде са изгубени
машините.
А машините са минали през
три страни, без да им се слу
чи нещо. На път от Суботица
за Белград обаче — изчезнали
и ето, нашите железничари не
са в състояние да ги намерят.
Ччдна е тая работа! А кой тр
ябва Да отгваря за това? Кой
трябва да плати разноските,
произлезли следствие ненав
ременната доставка и ггродъл: I | 'Кснио на монтажните Работи?

Дали на нашите железнича
ри не е „влезла вода в ушите“
от търсене на вътрешните ре
зерви и основно им е остана
ло по кой начин да създават
нови разходи на общесството
при превоза, и по кой начин
да обезпечат личните си дохо
ДИ.
М. Б.

Село Драинци се
електрн фицира
В село Драинци се вършат
трескави подготовки за елек
трифициране на селото. За цел
та всяко семейство ще внесе
по 30.000 динара пари. С тези
бредства! |ще бъдат набавени
елктрически стълбове и стро
ителен материал за построява
не на трафопоста.
Драинци е второ село в Кли
сурски район, което ще има
електрически ток.
ВА. Маркнков

вия то ще има трудности приизплащането на ануитегите. кои
то надминават една от 60 ми
лиона динара, удвоените амор
тизационни
отчисления и др.
При това — липсата та оборот
ни средства се явява като се
риозна пречка! в изпълнението
на годишния план
Самоуправителните органи в
IПредприятието на време са обсъ
дили плана и вече е направена
нужната корекция. В годишния
план е запланувана по-голяма
реализация с 23 милиона дина
ра. Направен е щателен анализ
на работата на предприятието и
е установено, че съществуват
неизползвани резерви в работа
ната1 ръка. слаба организация
на труда и тн. Изчисленията по
казЕат, че могат да се направят
големи икономии, да се намалят
разходите и по-раЦионално да
се използват основните средства.
Установено е. че превозните
средства се използват едва 60
на сто и това представлява гол
яма вътрешна резерва в пред
ггриятието. Също има] още мно
го какво да се предприеме и по
отношение дисциплината и от
говорността ма заетите в пред
ггриятието. което също ще до
принесе за подобрение на поло
жението. Намерено е, също така .
че в момента е необходимо да
се направи известно размества
не на някои работници, както и
реорганизация
на ремонтната
работилница, която досега беше
..тясно гърло” в работата нй
предприятието.
Трудовият колектив «а „Вее
на кобила” ще смогне сили да
се справи с тези трудности- 1
В. В.
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НАЙ-ЛЕКАТА РАБОТА
„Моля да ми се даде лека и безотговорна работа и то ли. чио в Д-трад. ’
,
Бая Тодосия от с. X.

година, кара две, но роботите на бая.Тодосия не вървяха. Ликра
видира едно предприятие, докара пред ликвидация и друго...
И най-после се отзова за директор на предприятието по строежите.
„Тука е лесно, мислеше си той. В'нашия край ±орат^Та

ще %Тов7дя°’Ж'

^

Не иМ Са НЮ-

Така и стана.
Най бай-Тодоси си му вървеше работата.
* предприятие „Лим” продължаваше
да живурка благодарение залягшето на
на колектива
колектива.
Минаха разни реорганизации — но бай Тодоси си остана
като дъ6. Нищо не го разклати. Не
град>гЛаСП С
<
с
Но тия дни бай^Теодоси го поде силен вятър.
Предприятието трябваше да се реорганизира, налагаше се
да се работи по-ефикасно и по--качствено, да се извърши модернизация и механизация на организацията на труда,
.
Трябваше значи да се тръгне по път на р
из*
ползване на всеки трудонос, на всяка машина. рационално
.
И ето, че столицата на бай Теодоси сериозно се залюля
На събрания на колектив а сериозно се поставяше въпроса до!
се заеме някои и помтигурно да води кормилото на техния норао...
Все по-силно започнаха да се чуват гласове че ако бай.
Теодоси не е в състояние да води предприятието. .
Ала, кои ще т изпусне местото. ..
Бан-Теодосй изгуби спокойствие Не мислеше толкова кан
да организира работата в предприятието, но как да му се повещи заплата.
другари
_ — взе
. да се оплаква той на секретаря иай
предприятието
не виждате ли% не аз съм директотз с няй“р“Гсе вс1Реаядт“: ^ “ д° ***** ТаКа?
— Няма начин — отговаряха му.
— Ами как да стане тая работа?
Най-Щосле един се сети:
■
Поднеси заявление до управителния отбор другарю ди
ректор. И условие: или повишение на заплатата, или отказ.
Бай Теодоси така и стори.
След няколко дни бе свикано събрание на управителния
."■сябог* тПо въпроса всички единодушно се изясниха — да се
приеме второ условие — ОТКАЗ НА ДИРЕКТОРА...
Сега бай-Теодоси пак отиде в общината. Там вече не беД
ше неговия човек, ами други хора. И той поднесе по друга: молба:
„Моля да ми се даде каквато и да еработа. Само работа
да е.. . видях грешката си!”...
Нравоучение: Простирай си краката спорен чергата, за д%
не настинеха.
М. Андонов

ГОРНА ЛЮБАТА

/ -

Училищната с\рада наскоро
бъде закършена
Тези дни учелшцната сграда
в Горна Любата ще бъде завъ
ршена окончателно.
Привеждат се към своя край
строителните и други работи,
а очаква се наскоро да започ
не и обзавеждането на стаите

ще

с необходимия инвентарЗа дограждането на училищ
ната сграда в Горна Любата из
вестни средства са обезпечени
от продажбата на шипков
В.
плод.

Изпълнение па ансамбъла %уКоло93

Приет плана за издателската дейност
На 24 т. м. в Ниш се състои
заседание на репензенската ко
мисия за учебници на българ
ски език при Завода за издава
не на учебници на което бе
приет издателския шиш за 1966
годинаКомисията констатира, че
през тази година планът е изпъ
лнен с малки изключения, защо
то някои автори не се преда-

ли ръкописите навреме. Вън
от плана са взети четири гра
матики за български език та
по този начин плана е напъл
но изпълнен. Остава да изле
зе от печат Читанка за IV клас
от Кирил Трайков, няколко
книжки от малката библиоте
ка. По този начин ще бъдат
издаден всички УчЬбници ос
вен Читанка за VIII клас на

основките училищаВ новия план се предвижда
препечатване на някои учебни
ви, които са вече изчерпни, ка
то Читанка за II клас от Младе
нов, Тошев и Николов, Матема
тика за Ш клас от Станко Пъ
рванович. Аритметика, Христо
матия за VII и Алгебра за VП
клас.
(Б. Н.)

ПОЛЕЗНА БИБЛИОТЕКА ЗА
УЧЕНИЦИТЕ 07 ОСНОВНИТЕ
УЧИЛИЩА
Тези дни излезнаха от печапет книги от библиотеката
„Книга за 'вас" под редакция
та на Завода за издаване нг
учебници на Социалистическг
та република Сърбия. Книгите
са предназначени за помощ
на литература на учениците
от основните училища на бъД
гарската народност. Досега из
лезиаха от печат Карл Маркс
от Велко Корач, Нашата пър
ва среща с другаря Тито от
Тихомир Станойевич, Велейе
от Елка Костич, Как става ра
диопредаване идр.
Това е първа библиотека по
рода си на български език за

учениците от българската нг
родиост, която Завода за издг
ване на учебниците е изготвш
за училищата. Тази помощи
литература ще бъде от голям;
полза за подобрение на обуч<
1 и гето в училищата и за обог
тяване на библиотеката на бъ<
гарски език.
Затова е нужно управител]
те на училищата и преподав
телите да предприемат всичмерки за навременно разпрог
транядзане на книгите сред учениците, за да може Заводът
и в бъдеще да печата тази по
лезна библиотека.

■а

А. БАНГ (Швеция)

Торстен, след
Когато Ояаф
тридневен отпуск, влезе в кан
целарията си. още на прага ста
на от чудо. След това понечи да
се върне. Но госпожица Х-ан го
спря.
— Добре дошли, господин Тор
стен, каза му тя с меден глас.
Олаф гледаше красивата девой
ка като куче котка.
— Кой сте вие и кого търси
те тук? Къде е госпожица Ли
на?
Много въпроси отведнъж!
•— Аз съм Хана Крег. Госпо
жица Лина е хремава и ме по
моли да я замествам.
Торстен не й даде отговор, но
без думи отиде до писалището.
Тук нещо отново го зачуди. Мо
ливите бяха заострени, мастило
То не беше вече сухО. ръждяса
лите пера бяха' подменени с но
®и, а актовете хубаво подреде
ни. Най-страшното беше това.
че на масата се намираше ваза
с теменужки.
— Кой постави вазата тук?
Госпожица Хана боДР° отго
вори, че тя я е наместила иа
това място.
— Излишни глупости! — каза
Торотен и веднага започна да
работи.
— Пишете госпожице — каза
той след известно мълчание.
Моливът на секретарката ле
теше по хартията, Торстен се
чудеше: Лина днес не го пре
късваше и не търсеше по два

Досетливата леля
пъти да й повтаря изреченията.
Макар че тридесет години беше
в службата — двадесет при ба
ща си, а десет при ирго — все
пак не беше добър стенограф.
— Изглежда, че най-сетне сте
научили етнографията, госпожице Лина — каза г-и Торстен.
Но вдигайки поглед от акто
вете той отново се смути като
видя. че пред него не седеше
Лина, но новата серкетарка, ко
ято весело се смееше.
Той бързо свати поглед в ак
товете.
— Можете да си вървите —
рече той.
Докато Хана! в съседната кан
цела|рия пишеше на машина.
Торстен завърши няколко теле
фоини разговора. Беше вече
към 11 часа. Пред него се мер
на куриера със закуската. Как
То беше гладен, господин Торс
тен изяде закуската ка Хана.
Болестта на госпоясица Лина
излезе продължителна! и Хана
с успех изпълняваше нейната
длъжност.
Торстен обичаше природата,
особено планината и съботно
време, когато имаше възмож
ност, отиваше на излет. В еднй

хубава събота госпожица Хапа
топуркаше с подкованите си бо
тушки по канцеларията.
—Аз обичам природата и днес
отивам на излет — рече весело
тя па господин Торстен. макар
че той нищо не я питаше.
С голямо Недоверие господин
Торстен отиде па гарата. И най
стииа от вагона1 към него се по
даде госпожица Хала. Каза му.
че няма компания и ако той '
няма нищо против да я придру
7ки, на' излета.
Отговорът не биле любезен,
но Хана пече беше свикнала с
неговия тон. А ако се има ггред
вид, че тя беше отлична алпи
нистка, излетът мина в иай-добъре род и мир. Но Торстен все
пак реши идната! събота да си
отиде сам. Обаче госпожица Ха
на изобщо не дойде и иа него
му падна крипо.
Когато се пръщаше късно
през поща, стори му се. че квар
тир ата му е някак по-друта. Но
понеже беше изморен, веднага
легна и заспа. Едав на сутрин
та забеляза, че квартирата му
е доведена в ред. Всичко сияе
ше от чистота. Костюмите бяха
очетгсани. копчетата зашити, чо
I

рапите окърпони. Никъде по по
да ле можеха да се видят угар
ки. Накратко: всичко беше дока
рамо в иай-голям цоед. Торстен
се караше иа своята съседка,
чо тя м(у обясни, че той бил из
пратил някаква си откачена гос
ложа, която цял ден почиства*ла като луда.
Г-п Тортсен този ден не оти
де напрано в канцеларията, но
се отби до госпожица Липа. Вър
ху пея тге можеше да се забеле
леи, че е болнава, но заяви че
в канцеларията ие може вече
да отива. Тя му обясни, че е
спечелила някакво малко нас
ледство, и че вече не е в състоя
ние да търпи тиранията йа един
бекяр и женомравец.
Торстен се разгневи.
Стар?
На четиридесет години човек още не е стар. Той каза иа гоопо
жица Липа. че не трябва вече
да идва в канцеларията, зшцото
й дава оставка.
Когато Хана след това съби
тие дойде в канцеларията!, ней
ното място зад пишещата маши
иа беше заето. Зад машината се
деше едно смутено момче, което
на въпрос: какво търон тук:, от
говори, чс г-н Торстен го е пзел

в службата.
Ха1на. умна и спокойна, едва
се въздържа- По това време ое
показа и г-н Торстен лично. Той
я помоли да влезе в неговата
стая. Хана стисна устни, прие
сериозен вид и тръгна след не
го.
Тон и оказа, че е добра и из
пълнителна. но констатирал, че
семейните й способности са поголеми от канцеларските. Това
нарочно му харесало, но го сър
ди вечната нужда от почиства
не ма канцеларията. А хубави
те закуски по-добре отиват в е_
дин стар бекяр. Тя може да на
нрави щастлив един момък и за
това ще е най-хубаво ако се омъжи.
Това сигурно ще направя, бъ
дете спокойни — рече Хана с
горносг,
— Имате ли някого предвид?
‘ — Не — отвърна с детски
глас, готова да заплаче.
— Тогава дати можете да тръ
попита г-н
гнете за мене?
Торстен. V
Само лицето на ми ад а мома
може да промени цвят за толко
ва късно време! Лицето на Хаиа засия, а на нейните устни за
игра усмивка.
питаше г.
— Искате ли?
Олаф.
— Да — каза Хана. И леля
Лима' ще бъде много щастлива.
— Коя леля?
— Па гоопож1ща Лина, ваша
та бивша секретарка. Тя ми е
леля и постоянно ми говореше,
че съм родена за вас.

в

Презндентът Тито отвърна па приветствието
на димитрсвградчани с кратко изказване за посещепието -*м/ е България.
На снимката президентът Тито и председател
ят на ОС е Димитровград Стоян Наков па прозорец
на „Синия влак".

скъп гост

МИНАЛИЯ ПОНЕДЕЛНИК ИМА
ХМЕ СКЪП ГОСТ.. ПРЕЗИДЕН
ТЪТ ТИТО НА ПЪТ ОТ СОФИЯ
ЗА БЕЛГРАД, СПРЯ ГГА ГАРА ДИМИ
ТРОВГРАД И НАПРАВИ КРАТКО ПОСЕЩЕНИЕ В ПИРОТ
ПОСРЕЩНАХМЕ ГО ВЪЗТОРЖЕ ,
ПИ ОТ ВНИМАНИЕТО МУ, РАДОСТ
НИ, ЧЕ Е КРАЙ ПАС, ЧЕ ПИ ГОВОРИ
ЗА ОЩЕ ЕДНА РЕЗУЛТАТНА СВОЯ
И
МИСИЯ
ПА
ПРИЯТЕЛСТВОТО
МИРА.
ДЕСЕТ
ХИЛЯДИ
ДИМИТРОВ.
ГРАДЧАНИ И ПОЧТИ ТРИ ПЪТИ ПОКЕЧЕ ПИРОТЧАПИ ПОЗДРАВИХА ПЪР
ВИ ПА РОДНА ЗЕМЯ ПРЕЗИДЕНТА
НА РЕПУБЛИКАТА — В ИМЕТО НА
ЛЮБОВТА ИМ КЪМ НЕГО, ЗАРАД РЕЗУЛТАТНИТЕ РАЗГОВОРИ, КОИТО
ДАВАТ НОВ ТЛАСЪК НА ДРУЖБАТА
И МИРА МЕЖДУ НАРОДИТЕ.

Ние сме Титови-Тито е наш

НА ГАРА ПИРОТ ПЪРВИ ГО
ПОСРЕЩНАХА РЪКОВОДИТЕЛИ
ТЕ НА ОКОЛИЯТА И ПИРОТСКА
ТА ОБЩИНА.
ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО СЪР
ДЕЧНО СЕ.ПОЗДРАВИ С ТЯХ НА
САМИЯ ПЕРОН, А СЛЕД ТОВА
ПРОИЗНЕСЕ РЕЧ.

★ -к ★ -к ★ ★ ★
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Тито за отношенията със
социалистическите страни
Онова, което през последните година-две се напрази ага
икономическото, политическото и-културното поле в сътрудни
чеството с Съветския съюз и псвечето социалистически .стра
ни далече надминава всичко, кс-его по-рано е било постигнато
за много повече години. Нашите .отношения се основават върху
здрави основи -на равноправие, взаимни интереси и приятел-1
ство, което напълно отговаря на тежненията на нашите нареди.
Уверени сме, че и занапред трябва да правим общи усилия да
се върви по този път. без колебания и застой, които само могат
да навредят на интересите на нашите страни и на общите стре
межи.
(ТИТО на VIII конгрес на СЮК)

Възторгът на пиротското население бе както и на дими
тровградското. Хилядна маса народ бурно приветствуваше пре
зидента, когато той застана на трибуната пред гарата. А той им
отвърна с радостно махапе на ръка и с топли и насърчителни
думи.
. ----

На малките димитровградски пионери е ггзпълпена една -чечта — видяха легендарния водач па партизаните и президента па сво
ята странаг
Видяха го съвсем отблизо, защото си намериха място досами
„синия влак". А радостта от срещата изразиха както Сгс умеят а възклицания, песен и нестройно махапе със знаменцата.

На Димитровградската
гара посрещнаха и поздра
виха другаря Тито и сек
ретарят на ЦК на СКС Йо
ван Веселинов и председа
телят па републиканската
скупщина Душан Петров ич-Шане.
На снимката: др. Йован
Веселинов в разговор със
секретари на ОК СКС в
Димитровград Георги Але
ксов.

