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Със заветите на
4 юли

Социализъм не са само 
нови фабрики, но и нови 
отношения между хората. 
Социализъм няма без ху~ 
манизъм, а борба за преоб 
разование на обществото 
може да има смисъл ако 
се прави в името на човека 
и неговото лично щастие.

ВЕстииц на българската илролиосШ сФр югославияI
РЕЧ НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО НА VI КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ НА ЮГОСЛАВИЯ №

НАСОКИТЕ СА ПРОГРАМА ЗА БОРБА ПРОТИВ 

ДЕФОРМАЦИИТЕ И ЗА ПО - БЬРЗО 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РЕФОРМАТА
ТИТО

Югославските народи имат много светли дати в пай-но- 
вата си история, но 4-ти юли — Денят на въстанието е дата

Със заветите накогато проверявам своята революционност.
4-ти юли започваме всеки нов етап в нашето развитие, с пла- 
мнения борчески дух създаден нг 4-ти юли даваме нови насо
ки и черпим нови сили за по нататъшни революционни акции...

Всеки 4-ти юли правим отчет на изминалия път и пов
таряме заветите от възванието, което бе отправено от Политбю 
рото на ЦК на КПЮ до всички народи на Югославия. С това 
възвание народите на Югославия се запознаха, че Комунисти 
ческата партия на Югославия начело с другаря Тито е избра
ла пътя на въоръжена борба в най-трудните и съдбовни дни 
за всички ни.

„Комунисти на Югославия, дойде най-тежкия час който 
ние в пашата борба бяхме предвидели. Ние знаехме какво го
твят фашиските злодеи срещу СССР и на всички трудови хо
ра- Кървавите фашистки властодръжци, които държат във ро
бство своите народи и народите на поробените страни обяви
ха ни война до изтребление, обявиха кърваво клане на кому
нистите. Ние тази борба приемаме защото я очаквахме и за нея 
се готвехме”.

р. тези юлски дни на 1941 година, когато хитлериските 
хорди господствуваха над цяла Европа и се готвеха да поставят 
на колене и великия Съветски съюз, нашите народи подеха не
примиримия път на въоръжената борба. В тъмна Европа свет
наха имената на Яйце и Дървар, на Сутйеска и Неретва. На
шите народи не уплаши злодея ;ията в Крагуевац- Бубан край 
Ниш, нито кръвавите офанзиви на сдружените фашисти. От 
всяка офанзива народите на Югославия излизаха по-крепки.

Специфичният път на югославската република и югослав 
ският социализъм победи защото имаше ясни цели, смисъл за 
реалност и последователност. Съ ците идеали и цели останаха и 
след освобождението на страната В псравната борба за нови отно 
шения между социалистическите страни, за създаване на са- 
моуправително общество, в което челно място ще заема чо
векът. И във всички етапи на развитието се потвърждаваше 
революционният дух на 4-ти юли, изпълнен с идеите на социа
листическа солидарност, хуманизъм и интернационализъм на

НА 26 ЮНИ Т.Г- В БЕЛГРАД ЗАПОЧНА VI КОН
ГРЕС НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ В ЮГОСЛАВИЯ. 
ПЪРВИЯ ДЕН В РАБОТАТА НА КОНГРЕСА УЧАСТВУ
ВАХА ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО, ЕДВАРД КАРДЕЛ, МИ- 
ЛЕНТИЕ ПОПОВИЧ, МИКА ШПИЛЯК И ДРУГИ ВИСО
КИ РЪКОВОДИТЕЛИ. СЛЕД КАТО ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ 
НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА СИНДИКА
ТИТЕ ДУШАН ПЕТРОВИЧ—ШАНЕ ПРИВЕТСТВУВА 
ГОСТИТЕ И ДЕЛЕГАТИТЕ, ДУМАТА БЕ ДАДЕНА НА 
ПРЕЗИДЕНТА ТИТО, КОЙТО СЛЕД БУРНИ АПЛОДИ
СМЕНТИ ПРОИЗНЕСЕ СЛЕДНАТА РЕЧ:

дица откъслечни мероприятия 
и то на няколко пъти. Но вси
чки тези мероприятия не дадо
ха ония резултати, които сега 
очакваме от стопанската рефор
ма. Защото реформата е рево
люционен похват в нашия сто
пански и обществен живот. Че 
се касае не само за стопанска, 
но и за обществена реформа, 
най-добре се показа през пос
ледно време. Различни отри
цателни явления толкова са се 
натрупали, че предизвикаха ре 
волт у нашите хора. Зная, че 
този револт отдолу се проявява 
ше редица години, но сега се 
стигна едва ли не до експлозия 
у нашето младо поколение, кое 
то, разбира се, трябва да мисли 
и за своето бъдеще, за това ка 
кво ще наследи и как ще рабо
ти по-нататък. То гледа какво 
правим ние по-старите.

Стопанската реформа трябва
ше да се предприеме, за да се 
отстрани всичко това, 
пречеше за по-бързо развитие 
на нашето стопанство.

„Другарки и другари, чоско общество — които са пре 
дставители на ония граждани 
на нашата страна, които имат 
най-голямо право да говорят в 
интерес на нашите трудещи се, 
в интерес на най-голямата част

най-сърдечно 
да приветствувам делегатите на 
VI конгрес на синдикатите на 
Югославия. Желая този кон-

Позволете ми

което

СПОСОБНИТЕ ВЕЧЕ ПОСТИГ
НАХА РЕЗУЛТАТИ

Вече изтъкнах, че през пър
вите две години стопанската и 
обществената реформа дадоха 
резултати. Ще спомена само ня 
кои от тях Преди всичко бе 
спряна инфлацията, а вие зна
ете, как бързо растеше тя у 
нас. Това не е малка работа в 
едно трудно положение, когато 
не се касаеше само за съпроти
ва вътре в страната, но и до 
различни трудности отвън. Съ
щевременно бе опряно покачва
нето и на цените.. Известно ци 
е как се увеличаваха цените 
дотогава, а как по-късно се сти 
гна до известно стабилизиране. 
Разбира се, това бе постигнато 
чрез девалвация на динара, 
чрез пускане на нов динар, кой 
то трябва да бъде сто пъти по- 
ценен от стария.

По-бързо увеличавахме

дело-
Неволно си спомням думите на другаря Тито из дните от 

преди 27 години слушайки го па Конгреса на синдикатите тези 
дни. Като че ли в изказаната мисъл на другаря Тито тогава и 
днес се провлича една нишка — последователна борба за осъ
ществяване целите на революцията. Както и през революция- 

днес другарят Тито сочи собствения път на нашето раз-та и
витие и се обръща към онези, които не са съгласни с това.

„Ако нямаме същи методи, ако не вървим по същия път
към социализъм и комупизъм, нека ни оставят на мир, ние са
ми ще вървим по този път и ще стигнем там, където и те ще 
дойдат един деп.”

Както някога така и днес Титовитс думи свалиха огром
но бреме от сръцата па много югославяни. Те възвърщат па- 
деждите и гарантират, че и в този етап па нашето развитие, 

устремени към осъществяването па об-когато всички сили са 
щсотвсната реформа, ще победим реакцията и всички мрачни, 
бюрократични сили от типа на Джилас, Рапкович, ще развием 
доверието на ония, които все още не вярват в силите на само- 
управителпото общество и в този етап ще излезнем пооедите-

от гражданите на нашата стра
на.

грес да допринесе повече за по
нататъшното развитие на наше
то социалистическо общество, 
за неговото по-нататъшно усъ- 
вършенствуване, за осъществя- 

стопанската реформа, 
за воичко друго, което е от ин
терес за нашите трудещи се и 
нашите граждани.

Същевременно приветствувам 
всички присъствуващи другари, 
които
ставителите от чужбина, дошли 
да присъствуват на този кон- 

, който има голямо значе- 
за по-нататъшното разви-

Другарки и другари, позволе- 
този път, както обик-те ми и 

новено го правя, критически да 
се изкажа за някои проблеми, 
за които мисля, че са от съще- 

значение. Това са проб
на нашето самоуправле 

нашите слабости, и отрица 
явления, които се тру-

ли като и досега.(Следва на 2 стр.)
ването на

ствено 
лемите 
кие,
телни
паха редица години и доведоха 

че сега трябва да имне са делегати, и ггред-
до там,
дадем решителен отпор и да 
предприемем мерки те вече да 
не се случват. Ние имаме до
статъчно причини да критику- 

себе ой, а не са-

грес
ние
тие на нашата страна.

VI конгрес има пред 
твърде важни задачи.

когато нашето ооци- 
решава 

проблеми. Той

ваме и сами 
мо други. Имам пред вид хора- 

ръководии постове, но и 
други. По мое мнение е погреш 
но ние, ръководещите хора, да 
се посипваме с пепел, а след то 
ва пак да работим по старому. 
Също така неправилно е ако и 
отдолу «е се установяват раз
ните отрицателни явления, за
щото и оттам критиката и само 
критиката трябва да бъдат по- 
силни. Това може само да до
принесе да видим по-добре ра
ботите и по-бързо да вървим 
напред.

себе си 
Той се

та напровежда, 
алистическо общество
крупни и тежки 
се провежда по време на един 
поврат, когато трябва да се да
де нов, силен замах на револю
ционното съдържание в наше
то по-нататъшно развитие. Ние 

стигнали до една точка, ко 
трябва да направим ана

лиз на всичките ни досегашни 
акции, резултати и положител
ни постижения, както и на от- 

явления, натрупа-

сме
гато

рицателните 
ли се в нашето общество. Осо
бено важно е този конгрес, на 
който мнозинството делегати са 
от предприятията, да разгледа 

явления, слабо-

ЯВЛЕНИЯОТПГИИ™ГлХЛ РЕВОЛТ
да кажа няколко 

нашата стопанска ре- 
това е преоку-

Бих искал
думи за 
форма, защото 
пация на всички ни.

Стопанската реформа провеж 
даме вече три годаП™, 
рните две години отбелягахме 
редице положителни резултати. 
Преди това предприемахме ре-

основно всички 
сти и трудности с които се сре 

всичко, коетощахме досега и 
ни пречеше да вървим по-бър
зо напред- Именно на този Кон 
грес се намират представители 
на нашите производители — о- 
пората на нашето ооциалиотя-

Дслегатите о голямо внимание изолушаха речта на президента Тито



вс на нашето общество, но не и 
с подкрепата на ония, които ре 
шават. Нямаше оная подкрепа 
която трябваше да има. На ха
ртия, вербално, всички 
стопанска реформа, 
трябва да се предприемат 
ки и акции — тогава се стига 
до съпротива: и .открита и под
земна. От разни страни 
ваше съпротива на нашата сто 
панска реформа, а и на нашето 
самоуправително общество 
цяло.
ГОВОРИ ОСТРО, НО ТО НЕ Е 

ТАКА ВАЖНО
Значи, другарки и другари, 

трябва да видим всичко онова, 
което не беше добро в минало
то, а такова нещо има много, 
трябва да бъдем открити, само
критични 
другите. Преди да кажа още не 
що ще се върна назад към мо 
ята реч в Сплит. Това е малко 
нескромно, но трябва да кажа, 
че през 1962 година в Сплит по 
сочих много отрицателни явле
ния- Народът даде огромна под 
крепа на тази реч. 
подкрепа 
ръководство. Но трябва да ка
жа, че всичко свърши само с 
това. Не само че нямаше под
крепа това да се проведе и по- 
степено да се отстранят отрица 
телните явления, но имаше 
съпротива. Дори прикрито 
изтъкваше: Да, той говори ос
тро, но това не е така важно, 
той не е ни мислил така серио
зно, всичко това ще мине и т.н. 
А това идваше от ръководни хе 
ра, главно от ония, които на IV 
пленум бяха отстранени. И ра
ботата пропадна. Малко или по 
чти нищо тук не се 
Продължи по старому. Аз мно 

(Следва на 3 стр.)

иска модерни машини, а по-ма- 
работна ръка. Всичко това 

знаехме, но — аз критикувам се 
бе си и всички ни, 
това сме отговорни — не си по
ставихме въпрос какво ще ста
не с

ПРЕЗИДЕНТА ТИТОРЕЧ лко
които за

ч.~_~ сме за 
а когато

стрия по-бързо да върви нап
ред. Както казах, лоша беше и 
девизната и банковна система- 
И това трябва да се мени и усъ 
вършенстеува. Ето и днес тря
бва да повтаряме, че тези въп
роси трябва да уредим.

опия наши трудещи се, ко 
излизат от предприятията.

нямаше. А знае- 
, другарки и другари, че 
, който беше принуден да 

бил

(Продължение от 1 стр.) 
износа като настоява х- 
м е вносът да се нама 
ли. По-късно ще кажа нещо за 
това, дали вносът беше налети 
на намален или не. Струва ми 
се, че тук бе направена грешка, 
която в бъдеще не трябва да се 
повтаря.

Увеличавайки износа, ние на
малихме дефицита в нашите въ 
ниши търговски отношения. На 
малихме капиталовложенията 
за нови предприятия и реших- 
ме средствата да се дават глав 
но за. реконструкция и модер
низация на стопанството, за да 
е по-способно за конкуренции 
на. международния пазар- В 
предприятията започна да се 
работи по-рационално, по-орга- 
«изирано. Предприятията, кои
то бяха способни да се приспо
собят бързо, досега са постигна 
ли големи резултати. Но има 
предприятия, които не можаха 
да постигнат резултати, зарад 
застарели машини, техника и 
друго, а нямаха средства за ре
конструкция и модернизация. 
Провеждането на стопанската 
реформа през двете години се 
показа и в това, че жизненото 
равнище на нашите граждани 
се увеличи с 23 на сто, обще
ственият продукт с 4,2 на сто, 
производството с 2,4 на сто, сел 
ското стопанство с 6 на сто, про 
изводителността на труда с 5,7 
на сто, износът на индустриал
ни произведения с 5,8 на сто и 
износът на селскостопански про 
изведения с 14 на сто. Реални
те лични доходи се увеличиха 
с 9,6 на сто.

Значи това беше в течение на 
двегодишния период 
1967 година.

ВНАСЯМЕ И КОЕТО САМИ 
ПРОИЗВЕЖДАМЕ

Какво стана после. Стигна се 
до стагнация.

В по-нататъшното развитие 
на нашето стопанство и произ
водство миналата година се сти
гна до стагнация. Тук, другари 
и другарки, има много обектив 
«и, а и много субективни причи
ни- Субективните причини аз 
виждам преди всичко в това, че 
ръководните органи в нашето 
стопанство много бавно взема
ха мерки, много бавно решава
ха въпросите на банковата си
стема, макар че по такъв на
чин банките действително щя
ха да се в ръцете на производи 
телите. Твърде бавно се реша
ваха и валутните проблеми. На 
шият валутен механизъм тря
бва постоянно да се приспособ
ява, за да могат предприятията 
по-бързо да обръщат своя капи 
тал, да доставят онова, което им 
е необходимо за модернизация
та и т.н. Политиката на вноса 
не беше правилна. Ето напри
мер увеличихме вноса и на о- 
ния произведения, които не тря 
бваше да внасяме. Каква вреда 
«и направи това например по 
време, когато нашите произво
дители с все сила се бяха насо
чили към производството, да ре

чем на месо, желязо, стомана и 
др. Ние позволихме да се вна
ся месо, стомана и друго по дъ 
мпинг цени. Каква политика бе 
ше това. Какви са сега, моля ви 
се, другарки и другари, после
диците от това? Това доведе до 
застой в производството- Работ
ниците се уволняваха. Покупа
телната мощ на производители
те намаля. А щом се намали по' 
кулателната способност на тру
дещия се, на нашите граждани, 
стагиира и производството, или 
се трупат запаси, които не мо
гат да се продадат. С една ду
ма, това нанесе огромна вреда 
на нашето стопанство. И това 
е един от съществените фактори 
за стагнация на нашето произ
водство. Или вземете този при
мер във Франция. Зарад демон 
пак се връщам към месото, ко
ето произвеждаме в големи ко
личества. Имаме договор с Ита
лия за износ на месо. Нашите 
производители произведоха за 
Италия 20.000 тона месо- Извед
нъж Италия прекъсва договора 
и поставя прелевмани върху 
вноса на месото, увеличава ми- 

1шщо не

мер-
1ИТО
Грижа за тях 
те ли се да-
И ОНЯ, -
напусне предприятието, е

колектив, и той е 
работил, и той е допринасял за 
укрепване на този колектив. А 
той, когато излезне от предпри- 

няма вече никакви пра- 
получава вече нищо от 

Значи, той е пре 
себе си да живее 

знае- Изглежда,

из-чл-ен на този
С една дума всичко това до

принесе за стагнацията в раз
воя па нашето стопанство. Как
то казах, увеличи се безработи 
цата. Ние обаче не предприема 
хме никакви ефикасни мерки 
да я намалим. Ние се примиря 
вахме с факта, че хората оти- 

работа в чужбина. Ние

ятието 
ва, не 
своя колектив.
доставен на чекакто сам 
тук ще трябва нещо по-ефикас
но да предприемем. Именно на 
вас, представителите на синди- 

представителите на рабо- 
класа, аз бих оста

вил задачата да държите смет- 
това нещо да предприе-

към себе си и къмват иа
се примирявахме с това, че хо
рата критикуваха, говореха: не 
ка критикуват. Известен е анек 
дотът за това как сръбският 
княз Милош, когато се касаело 
за данъка, питал какво казват 
хората. Отговорили му, че въз
разяват, а князът говорил: 
„Стягай още”. След това извед 

тишина. Кня
зът отново питал какво казЕ<И| 
хората- Казали му, че всичко е 
тихо. „Е, казал князът, сега ма 
лко разхлаби”. Факт е, че ние 
малко се вслушвахме в крити
ките. Критиката много ни вли
заше на едно ухо, а излизаше 
на другото. Не бяхме достатъч
но готови да се приопособим, 
бързо да реагираме, и бързо да 
решаваме ония работи.

ката,
тгшческата

ка за
мем, за да могат и тези хора да 
намерят друго работно място,

не могат да полу- 
друго работно място да и- 
право от своя колектив, в

Вербалнаа
имаше и от цялотоония, които 

чат 
мат
който са работели да получат 

част от това, кое- 
се е създало и създава.

нъж настъпила

поне малка 
то там
За тази цел в трудовите орга
низации би трябвало да се съз 
даде и някакъв фонд.

В процеса на натрупването на 
отрицателни явления, най-отри 
цателио беше, че това използва 
ха и твърде силно се противо
поставиха на нашите мероприя
тия ония сили, които са враже
ски на нашето социалистическо 
самоуправително общество. Сто
панската реформа се ползваше 
с подкрепата на широките слое

и
сетото и т.н. А ние 

предприемаме. Ние продължава 
ме да внасяме от Италия разли 
чни произведения, даже и та
кива, които сами произвеждаме.

А погледнете, другарки и дру 
гари, как сега постъпват, напри 
мер във Франция. Зарад демо- 
страциите и известните вълне
ния, френското стопанство има
ше огромни щети. Френското 
правителство веднага реагира и 
предприе мерки за ограничение 
на вноса на много стоки, макар 
че Франция е членка на евро
пейския общ пазар. Във Фран
ция бяха приложени ограниче
ния, решиха вътре в този зак
рит пазар да не може да се вна 
сяг в тяхната страна такива и 
такива стоки, за да могат да си 
възвърнат онова, което загу
биха в тези вълнения и застои, 
които имаше тяхното стопан
ство- На тях не трябваха пове
че от няколко дни да предпри
емат такива мерки, а нам ни 
бяха необходими години да сти 
гнем до извода. Трябваше да 
ни удари по главата, за да раз 
бе!рем, че така повече не можем

които
можехме да решим.

Ние вървяхме към модерни
зация и реконструкция на на
шето стопанство и знаехме, че 

има излишък на работна 
защото модернизацията

направи.
ще
ръка,

1966 и

да вървим напред.
НЕ ЧУВАХМЕ КРИТИКИТЕ
Аз вече казах, другарки и 

другари, че такава наша по
литика на вноса и износа беше 
лоша. Бавно предприемахме ко 
нтрамерки, особено мерки про
тив известните рестрикции, ко
ито ни бяха натрапвани отвън. 
А ние можехме да предприемем 
мерки, имахме с какво да пред 
отвратим такива постъпки. До 
това съзнание обаче ние стига
хме твърде бавно.

И -нашата кредитна политика 
не беше добра. И тук имаше 
разни отрицателни явления. 
Ние постоянно ги констатирах
ме, но не постъпихме ефикас
но, за да ги ликвидираме и да 
преминем към политиката, ко
ято да допринесе нашата инду- Делегати на Конгреса

25 ГОДИНИ ОТ ЕПИЧЕСКАТА БИТКА НА СУТЙЕСКА поражение и пълно унищожение, наши
те части извоювали две блестящи побе
ди, почти невероятни за военната логи-

,.Ходът на борбата показа, че кому
нистическите сили под Титовото коман
дване са отлично организирани, умело 
водени и разполагат с бойна готовност, 
която предизвиква удивление. Неприя
телското командване било извънредно 
подвижно и — също така в отбраната 
— активно.

Забележителни са масовите нападе
ния за превземане на отделни места, ор
ганизирани при климатически условия, 
подходящи на неприятеля (когато не де 
йствува авиацията и то там, където на
шата артилерия не може да действува 
добре- Комунистите винаги успяваха Да 
наваксат слабото си въоръжение с теж
ки оръдия, ползвайки мрака, мъглата, 
дъжда, за да дойдат до борба гърди сре 
щу гърди. В тези боеве се проявиха ка
то фанатични, крайно упорити, добри бо 
йци които отлично познават планински
те терени.”

По-нататък в доклада си Литерс ка
зва: „Без съмнение, комунистите са твъ 
рде храбър противник, с който могат да 
се борят само части много добре воръ- 
жеяи и подготвени, което е необходим0 
за борба в планините, където са необ- 
ходими най-големи телесни усилия.

Както признава и самия генерал, би 
тката на Сутйеска са решили хората, о- 
бикновените бойци, работниците и селя
ните, нашите обикновени хора. които са 
били велики, защото защищавали сво~ 
ята родина.

ДОКАТО ТЕЧЕ РЕКА СУТЙЕСКА... ка.
Но във войната никога не се знае 

какво решава. В навечерието на съдбов
ния 13 юни Сава се обърнал към своя 
политюомисар Радомир Бабич със след
ните думи:

— Опомняш ли си, Радомире, 
Толстой описва битката при Аустрелиц. 
Там той казва, че битката решава 
векът. Ако тази наша боева формация 
не е в състояние да реши битката, ще я 
решат самите бойци. Те ще намерят 
ход

Към средата на тоя месец се навършиха 25 години от пробива на 
Сутйеска, което е повод за настоящия фейлетон, съставен въз основа на 
исторически, мемоарни и други документи. Битката на Сутйеска стана 
вече легенда и епопея, защото е една от най-светлите страници от новата 
история на югославските народи.

СТАРИ ПАТРИОТИ 
Осве« Сава и хилядите бойци и ра

нени на Сутейска изгубили животите си 
и Веселин Маслеша и Нурия Поздерац.

В онази ужасна нощ, между 12 и 13 
юни, при преминаването на Сутйеска, 
докато отеквали неприятелски залпове 
и шрапнели, за винаги изчезнал Весе
лин Маслеша—Весо, Бойци, негови дру
гари, цяла нощ полугласно го викали, 
надявайки се, че ще обади от някъде из 
мрака и ще ги настигне. Но това била 
неговата последна нощ.

Старият патриот, голям поборник на 
братството и единството на нашите на
роди, Нурия Поздерац, се приключил 
към Народоосвободителната войска с ду 
мите:

как

40-

щото боледувал от захарна болест. По
чинал край Драгош седло. Там му е се
га гробът. Гроб — паметник!

БИТКАТА РЕШАВА ЧОВЕКЪТ
Битката на Сутйеска, т е. ходът на 

Пета неприятелска офанзива, е най-сла 
вната победа на Народоосвободителната 
войска във Втората световна война. Тази 
битка същевременно представлява и неус 
пешен опит на немското главно командва 
не да се обкръжи и унищожи ядрото на 
нашите сили, което, под непосредствена 
команда на Върховния щаб и другаря 
'Рито се борели по скалистите местности 
в Босна и Херцеговина и Черна гора. ' 
Иа Сутйеска неприятелят на всяка це
на искал да постигне онова, което загу
бил в Четвъртата офанзива.

Четвъртата и Пета неприятелска о- 
фанзива, чията замисъл диктувал Вър
ховния щаб на Хитлер се превърнали в 
тежко поражение на немската солдате- 
ска, която неуспяла да победи няколко 
партизански дивизии и бригади, изтоще
ни от борбите, глада и умората. Вместо

из-

Онова, което немските генерали, до
ри и сам Хитлер, сериозно, а може би и 
изобщо не взимали на предвид. Те заб
равили, че неприятелските сили не мо
гат да се мерят по броя на дивизиите, 
пушките и танковете.

МНОГО ХРАБЪР ПРОТИВНИК 
Това показала, както никоя друга

битка в историята на войните — битка
та на Сутейока. Това схванали 
немци, но след поражението им на Сут
йеска.

и самите

Затова говори и един доверчив док
лад на генерал Литерс до коменданта на 
неприятелските сили за битката на Сут
йеска: Докладът е писан веднага след 
поражението на 20 юли 1943. година. Го 
варейки в първата част, че за партйзан 
ско воюване са способни „само I пла- 
нинока и СС дивизия”, Литерс обширно 
говори за своите противници, партиза
ните:

— Моето място е сред партизаните.
С бяла шубка в ръка, изморен от 

дългите пътувалия и безсънни нощи, 
катерил се по време на битката на Су- 
тйеока по скалите на Вучево, старият 
Нурия. В разгара на борбата го улучил 
шрапнел. Кръвта не могли да спрат, за- — КРАЙ —
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(Продължение от 2 стр.)

го пъти съм говорил, а това пра 
веха и други другари, за оно- 

което не е добро и което 
трябва да се отстрани- Получа
вах от трудещите се много пие 
ма, в които се казва: 
кой пречи, кой не иска да слу
ша?”

Другарки и другари,
Ако това бяха отделни лица, 

десетина души, аз бих 
Но те не са малко, много 
ръководещи хора отдолу до са 
мия връх. Затова е невъзмож
но да ти наброявам и да кажа, 
че това са тия и тия, 
ако един спомена, ще пропусна 
други. Мисля, че това трябва да 
правите вие долу, 
да видите кой е за, а кой про
тив. (Бурни аплодисменти). Вие 
трябва да помогнете и на нас 
горе, за да можем по-леко да 
изпълняваме своята длъжност. 
Аз не бягам от нашата отговор 
ност. Но ние не можем сами вси 
чко да направим, само заедно 
можем да направим онова, кое
то трябва. Така би трябвало да 
бъде.

„викендица” — а тя има де- 
двадесет-чегиридесет до 

шестдесет легла, които 
дава под наем на чужденци — 
е, такава къща трябва да 
отнеме, ако нечестно е зарабо
тена. Ако пък е негова, тогава 
трябва да се увеличи 
за да не може да забогатява. И- 
иаче това е явление на капи
тализиране. Затова не са без ос 
нование критиките 
хора, че даваме възможност за 
явления на някои капиталисти 
чески елементи в нашето социа 
листическо общество. Само ние 
повече няма да го позволяваме. 
Всички тези работи трябва да 
се ревизират. И то основно, и 
правдиво за цялото общество.

Ще спомена, например, купу
ването и употребата на камио
ни. Ето, има и лекари с по два- 
три камиона и с шофьори. В 
тези случаи камионите са сред
ство за производство, т е. за за 
богагяване. Добре, ако 
има семейство, което няма дру
га работа, ако по някакъв на-

сет
тогава

ва,
се

„Кажи данъка,

тт«
на нашитеказал.

са: от

загцото

вие трябва

камион

чин е създал средства да го 
купи, това е вече нещо друго. 
Вижте, другарки и другари, 
към тези работи трябва да се 
пристъпва диференцирано, а от 
рицателните явления трябва да 
осуетим.

Днес у нас през разни пори 
се промъква практиката за при 
спояване на средства за произ
водство,. като например големи 
трактори и т.н. И знаете, като 
оная клин-чорба. Най-напред 
— клин, след това малко сла
нина, па лучец, и т.н.. Така е 
това Той после иска все пове
че, върви по-нататък, докато 
не стане малък капиталист. А 
знаете, когато стане малък ка
питалист, той вече малко се за 
сили, тогава апетитът расте, ра 
сте с геометрическа прогресия.

Е, другарки и другари, всич
ко това сега трябва да видим. 
Това стои пред нас. Но ние не

НУЖЕН Е ХИРУРГИЧЕСКИ 
НОЖ Чуждсстрани делегати на Конгреса

имаме точни критерий за без- 
работността, за да можем да се 
ориентираме на кого да се даде 
предимство и за кого да се гри 
жим най-много- Тук на първО 
място са многочленните семей
ства. Наистина ние трябва да 
се грижим за всеки човек. И- 
наче за кого създаваме социа
лизма. Ние искаме социализъм, 
а това значи по-добър живот 
за хората, за всеки човек в на
шето социалистическо обще
ство.

Сега бих казал нещо за раз
мириците, които станаха напос
ледък. По телевизията вече ка
зах, че това беше удар в гла
вата за всички ни и че трябва 
да се осъзнаем и да видим ка
кво трябва да се направи. Нео
тдавнашната акция на студен
тите ни вдигна от ггросъница, 
именно вдигна мнозина и счи
там; че ще е положително, ако 
от вербализма се мине към ак
ции проникнати с революцио
нен дух, акции, които наистина 
ще отговарят на това към кое
то се стремят нашите трудещи 
се и което очакват нашите на
роди.
НА ПАСИВНИТЕ НЕ Е МЯСТО 

ВЪВ ФОРУМИТЕ

те скупщини и в общинските 
скушцини и заедно да творят 
стопанската и обществена поли 
тика.

дам я в това продукцията на 
нашата промишленост да се про 
дава, производителите да бъдат 
сигурни, че никой няма да се 
намеси със свой дънпинг и да 

тяхното

Причините за недоволството 
ставаха все по-големи. Работни 
ческата класа реагираше на то
ва по един, а младежта по друт 
начин- Работниците са отговор
ни за своите предприятия, за о- 
нова, което управляват и те ра 
збира се не можеха да изли
зат на улиците да демонстри
рат, защото с това биха. нанес
ли вреда на себе си. Дори и 
стачките от по няколко часа, до 
които идва тук-таме, — по фа
бриките, където се показа, че 
някои работи не могат да се по 
правят по друг начин зарад ня 
кои бюрократи — и те нанасят 
вреда на работниците. И тук ра 
ботниците протестират на своя 
вреда, за да може нещо да се 
поправи. Всичко това показва, 
че наистина е необходим хиру
ргически нож, за да може тези 
явления, които предизвикват 
това, енергично да бъдат отстра 
нени.

Една от причините, които съз 
дават недоволство е и голяма
та разлика в заплатите. В мно
го фабрики, например, админи
страцията имаше фиксни зап
лати, без оглед на това, дали 
фабриката работи рентабилно 
или не. Ако е рентабилна — то 
ва го плаща само работникът, 
защото получава по-малко, по
лучава 80 на сто или 70 на сто 
от своята заплата. Значи, отго
ворност за рентабилността или 
нерентабил-ността понася само 
работническата класа, само про 
изводителите. Аз. бих искал и 
администрацията да се включи 
в това. Имам впечатление, че 
тук все още има разделение.

ВСЕКИМУ СПОРЕД ТРУДА съществуванеугрози
или да ги принуди на застои. 
Мисля че трябва да вземем та-Значи, въпросът е до разпре

делението по отрасли. Имате от 
расли с големи разлики в зап
латите. Тук синдикатите трябва 
да настоят енергично за разре
шаването на въпроса. Другар
ки и другари, положението нб 
може да бъде такова това да рб 
шават например само Съюзни
те и републикански камари, за
щото ако това право си присво
ят те то би било етатизъм, а 
това засяга принципите на само 
управлението. Вие сте длъжни 
повече да участвувате в реша
ването, повече да кажете спе
циално когато става въпрос за 
разпределението в предприяти 
ята- Производствениците имат 
право и трябва да се съветват 
какво да бъде разпределението. 
Те тук работят и се познават, 
знаят кой каква работа върши, 
знаят кой колко заслужава. За 
това не струва да се намесваме 
отвън, да се намесва админи
страцията в техните вътрешни 
работи, по въпрооите на разггре 
делението и пр. Мисля, че това 
-най-лесно ще се реши в трудо
вите колективи. Обаче трябва 
да се направи така всеки да 
бъде възнаграден според дей
ствителния ои принос, според 
способностите и вложения труд. 
Този принцип трябва иай-после 
дователно да се прилага в на
шата практика.

Още нещо по въпроса за без
работицата. Още преди казах, 
че бяхме доста глухи и късо
гледи по отношение последстви 
ята, които може да предизвика 
безработицата, ако не вземем е- 
фикасни мерки. Напоследък по
лучавах информации от аредсе 
дагеля на Съюзния изпълните
лен съвет за средствата, които 
вече се предвиждат и в какво 
трябва да се вложат за да се 
настани на работа значител
на работна сила, особено специ 
алисти. Добре е това. Става ду
ма за модернизиране на желез
ните, на пощата, жилищното 
строителство и др- Там могат да 
се ангажират много предприя
тия, тъй като много такива ра
ботят за тези отрасли. Но това 
не е всичко. Има възможност 
за настаняване на работа и в 
други области и по друг начин. 
Да вземем за пример оная част 
от нашата промишленост, която 
е модерна, а не използва пове
че от
отвени възможности, 
се, не вината е въпрос само до 
производството, но и до плас
мента на продукцията. Но там, 
където пласментът е осигурен 
тук може да се настанят двой
но повече работници ако се ра
боти в две смени.

кива мерки и да издадем таки
ва разпоредби, които на наша
та промишленост ще дадат въз
можност да не се страхува по
стоянно, че някой друт ще нах
луе на нейния пазар, на нашия 
вътрешен пазар- Ако нашият 
земеделски производител, а тук 
имам предвид и работниците от 
големите обществени стопан
ства и частните производители, 
знае, че пласментът на негова
та продукция е осигурен, той 
ще произвежда. Не се ли чув
ствува сигурен, той няма да про 
извежда и ние ще изпаднем в 
едно друго затруднение — ще 
имаме дефицит на такива про
дукти на вътрешния пазар - и 
недостатъчен пласмент на вън
шния. Затова в този смисъл тря 
бва да защитим и нашето сел
ско стопанство и нашата проми 
шленост. За тази цел трябва да 
се вземат конкретни мерки, за
щото то води към намаляване 
на безработицата и към откри
ване на нови работни места.

Хонорарната работа също тря 
бва да се забрани. Другари и 
другарки, това е взело такива 
размери у нас, че има хора 
настанени на работа и добре 
платени, а все пак работят хо
норарно и така заработват по
вече отколкото е заплатата им. 
Но тези хора не дават па редов 
ната си работа толкова коякото 
биха дали ако не работеха хо
норарно. По добре е да им се 
увеличат заплатите, отколко да 
отнемат работата на другите. 
Хиляди наши млади интелекту 
алци, завършили училище, би
ха могли да постъпят на рабо
та. Също така в разните спома 
гателни дейности биха могли да 
се настанят доста работници. 
Значи, има много възможности, 
«о те трябва да се видят и да 
се пристъпи енергично към тя
хното използване-

можем отгоре всичко да реша
ваме, вие отдолу трябва да ре
шавате проблемите- Не трябва 
да се прекалява, не трябва се
га да се върви към друга край
ност, както това правят, напри
мер китайците, които всичко о-' 
нова, което е създадено с хиля
ди години унищожават, за да 
почнат нещо отново. Не така! 
Ние трябва да вървим напред, 
а за да можем да вървим на
пред, ние искаме да ликвидира 
мо само онова, което е отрица
телно. Има и разни незаконни 
работи. На мен не ми е неприя
тно, че тук говоря за това. За
щото това го има много. Хора
та това виждат, критикуват и 
се създава политическо растрой 
ство Хората се питат, кога то
ва наше ръководства, кога тези 
наши ръководещи хора ще тръ 
пнат от това мъртвило, в което 
се намират и решително да 
спрат и ликвидират отрицател
ните явления.

Когато става дума за едино
душието на ръководните хора 
мога да кажа, че при изготвя
нето на насоките бяхме едино
душни. Това единодушие може 
да остане вербално ако не се 
превърне в акция, ако всеки съ 
гласен с Насоките не залегне 
на работа и даде всичко от се
бе си. Ония, които не работят 
върху това, които останат па
сивни, считам нямат място ни- 
то във Форумите нито в редо
вете на Съюза на комунистите.

Сега е въпросът на базата на 
Насоките да се сплотят и моби
лизират прогресивните сили за 
осъществяване на тая програ
ма. На никой няма да позволим 
да е съгласен само на думи. Тря 
бва да е съгласен и на дело. А 
който не иска ла бъде така, аз 
вече казах, няма място в наши 
те редове.

Сегашните трудности можем 
да надделеем ако всички — от 
ръководните хора на върха до 
долу считаме, че оздравяването 
на стопанството е единственият 
път, по който можем да вървим 
по-бързо в развитието на наше 
то социалистическо общество. 
Този трудности можем да над
делей само ако се ангажират 
всички- и- работническата кла
са. и другите, включително мла 
деж-та и студентите, които тол
кова гласно и категорично изра 

да зяха своето недоволство. По те 
левизията аз изнесох това кое
то мисля. Не казах всичко, оба 
че, което казах тогава го мисля 
и сега.

Сега ние, с оглед на това, ко 
ето се случи на университета 
преминахме към по-бързо и по 
-решително решаване на про
блема. А трябва да кажа, 
ние и преди това вече предпри 
ехме мерки, защото и сами сти 
гнахме до убеждението в Цен
тралният комитет на СЮК, че 

по-нататък не може, че

НЕЧЕСТНО ПРИДОБИТИТЕ 
КЪЩИ ТРЯБВА ДА СЕ 

ВЗЕМАТ
че

Да вземем по-нататък неопра 
вданото забогатяване, другарки 
и другари. Това го има толкова в 
нашата страна, че човек просто 
се пита: Дали целия живот сме 
се борили за това, едни да бъ
дат принудени да събират па
ра по пара, за да могат някак 
да ор препитават, докато друти 
с разни нечестни постъпки тру
пат средства, купуват къщи, до 
ри имали намерение да строят 
и фабрики. Това обаче няма да 
мине. Добре, да видиме. Може 
би някой е построил къща, след 
като е продал такава на село. 
Против това нямам нищо. Но 
ако това е за сметка на общно
стта, за сметка на ония, които 

цялото об

така
трябва да предприемем ефикас 
ни мерки. Ние още от март ме
сец насам предприемахме мер- 

— аз това изнесох в речта 
си пред телевизията — пристъч 
пихме към решаване на споме
натите проблеми, към осуетява 

неоправданото забогатява 
на всичко онова отрицател 

което пречи на нашето со- 
кое-

км
КОИ СА БЕЗРАБОТНИТЕ

У нас още не е точно устано
вено кой- може да се счита за 
безработен. За такъв аз счи
там оня, който няма работа, а 
живее от ръцете си. Полубезра 
ботен считам по-бедния 
нин. който все пак има парче 
хляб, т.е. малко земя, която об
работва. Не считам обаче за без 
работни ония, които могат 
живеят от имота ои, макар че 
искат да отиват в предприятия 
та. Към този въпрос трябва да 
се пристъпи диференцирано ка
то се даде предимство на първи 
те и не всички се считат за без
работни. Оаван това жените по- 
рано не влизаха в производство 
то така масово, както е сега. 
Днес положението е такова, че 
всички иокат да влязат във фа 
бойката- Затова се счита, 
безработни са и тия, които ос
тават в семейството. Трябва да

не на 
не и
но.
циалистичеоко общество и 
то няма никакви връзки със со 
циалистическите обществени от 
ношеиия.

Разбира се, синдикатите тук 
могат много да помогнат. И те 
имат възможност, защото пред 
ставляват главния стълб на на
шето социалистическо общество 
_ производителите. Синдикати
те могат да ни помогнат, за да 

по-дооре,

селя-

създават средства за 
щество, за сметка на работниче 

— тога-
50% от своите производ- 

Разбираската класа и другите 
ва на такива, така придобите 
къщи трябва да се отнемат. И 
още нещо. Съществуват разли
ки в заплатите при висококва
лифицираните. квалифицирани 
те и неквалифицираните. И то
ва е на място. На места рабо
тят в семейството трима, чети
рима члена. Ако те могат да от 

средства и ла построят

ръководствата
досега да се постзв- 

всички тези въпроси.
могат 
отколкото ФИ.ппгп«ьит*: ..ЛРАКочсов 

ЦИТЕ”, ДОГМАТИЦИТЕ
Известно ви е, че сега 1гма- 

ше всякакви опити на разни е- 
лементи. Явиха се ония, с кои
то имахме работа по универси
тетите и- преди студентския ре- 

(Следва на 4. стр.)

ят къмСиндикатите трябва да се пос
тавят креативно, а не да бъдат

имат най-много пра- 
кажат своето и 

републикански

НУЖНО Е ДА СЕ ЗАЩИТИ 
РОДНАТА ПРОМИШЛЕНОСТлелят

някаква къщичка, това е тях
но, това те са направили със 
своя труд- И против това нямам 
нищо. Но ако някой има по три 
къщи, ако направи вила или

като
дантелите 
®о, тяхно е да 
в Съюзната, и в

Нужно е и да се защити род- 
даата промишленост. В 
виждам нейната защита. Виж-

че
какво
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Криво ми е, че трябва да го
воря за това. Имах вече случаи 
да се отграничавам

Югославия, а когато се 
някои от тях казват, че 

Югославия неРЕЧ НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО из цяла 
върнат
това което е в 
може да се нарече социализъм. 
Там, казват, има безработица, 
там нахлува капитализмът. А 

че това не е така, ма- 
имаме проблеми. Като 

няма проблеми. Но,

От такова 
преценяване на нашата действи 
телиост. Така стана и - 
на, обаче когато това се

неотдав-
пов-

таря, когато сега същото при
казват специалисти-икономис
ти и пр- тогава това не ми при-

в обществото и че трябва да им 
се помогне, но трудовите колек 
тиви не им одобряват излизане 
то на улиците и унищожаване 
па имуществото.

елементи, които идват от дру
га страна, които ое борят про
тив всичко, които ние настоява 
ме да осъществим и които се 
надяват, че може би идва тех
ният час.

ДА СЕ ОТХВЪРЛИ ВСИЧКО
СТАРО И ВСИЧКО КОЕТО 

ПРЕЧИ
Тези хора трябва да спрем, 

а ще ги спрем ако установим къ 
де са, ако решително им пре
чим в техните отрицателни ак
ции- В края на краищата поня
кога ще са необходими админи
стративни мерки. Ние трябва да 
запазим нашето социалистичес
ко самоуправително общество.

Повтарям, много дълго се ко
лебаехме и бяхме глухи и че на 
нашите младежи в университета 
трябва да дадем възможност още 
сега да бъдат равноправни чле
нове на нашето самоуправите
лно общество. На университети
те трябва да се създаде систе
ма, която да отхвърли всичко 
старо и пречещо. В капитали
стическите страни даже сега се 
отхвърлят старите системи на 
образованието по университети
те. На първо място трябва да 
уредим и да създадем благопри 
ятни условия в университетите. 
А също на младежта да се даде 
възможност да си получи мя
сто в обществото, да участвува 
във всекидневния живот и да 
допринася с младежкия си жар, 
замах и знание.

Другари и другарки, ето виж 
те, това са работите, които тря
бваше да се случат. Трябва да 
кажем, а казах го и по теле
визията, че съм много доволен 
и много щастлив, даже не са
мо аз, но и другарите, че наша 
та работническа класа толкова 
зряло, енергично и умно се из
каза по въпроса за демонстра
циите. Аз зная, че не съм са
мо аз, който е получил телегра 
ми и писма от трудовите колек 
тиви. Аз получих 1500 телегра
ми и писма, дълги писма, в кои 
то всички говорят толкова еди
нодушно и всички оказват та
кава подкрепа- Това просто ме 
учудва, като че са се договаря 
ли на някакво събрание как да 
говорят. Какво означава това. 
Голямо щастие е за нашето об
щество, че имаме такава работ 
ническа класа, която толкова 
единодушно гледа върху неща
та. Трудовите колективи дават 
право на младежта от универси 
тетите, че трябва да се подоб
ри положението им, че трябва 
да бъдат равноправни членове

(Продължение от 3 стр.)

волт. Това са отделни професо
ри, някои философи, разни 
„праксисовци” и други, 
догматици включително и тези, 
които правеха разни деформа
ции в държавната сигурност и 
т.н- Сега всички тези са се до 
известна степен обединили. Раз 
бира се, всеки работи за себе 
си, обаче са обединени в насто
яването у нас да се създаде ня
какъв хаос и да ловят в мътно
то. Трябва да им окажем реши
телна съпротива и да им кажем 
категорично — не. Те сега про 
възгласяват движение в универ 
оитетите. То не произлиза от 
студентите, но от хора, ноито 
искат да бъде създаден няка
къв зародиш на многопартийна 
система и да се поставят като 
фактор, който да разговаря вър 
ху равноправна основа със Ску 
пщината и с други. Даже те о- 
тиват и по-далече — отричат ра 
ботническата класа като най- 
важния фактор и опората на 
това общество. Според тях; ра
ботническата класа и нейната 
роля били застарела работа. Съ 
юзът на комунистите, според 
тях, не означава нищо. По тях
но мнение трябва да станат на 
пи-едестала и да командват съо 
овоите пръчки някои мъдреци, 
някои технократи, а другото да 
бъде само маса. Работническата 
класа би трябвала да изгаря на 
работа за тях и да се покорява 
на тяхното своеволие Възмож
но ли е такова нещо у нас, въз 
можяо ли е такива хора и с та 
нива идеали да се явяват, а ние 
да останем мирни? За тях ня
ма място ни там, където се на
мират. Такива ли ще възпита
ват нашите деца в университе
тите и училищата? Мястото не 
им е там-

Значи, става дума за авантю- 
ристически опити на хора, кои
то са ни добре известни, защо- 
то ние имахме работа с тях пре 
ди самия револт. Следяхме ги 
в печата, във вестниците, в из
казванията, посредством разли
чни приказки и пр. Добре ги 
познаваме и няма да им позво
лим да продължат с подривна-1 
та работа. Едните изхождат от 
многопартийната система, оба
че не я споменават направо. Яз 
вестно ви е, чули ст» как мина 
ггоед студентите емисарят на 
Джилас, който бе дошъл при 
тях. Студентите го бяха изхвъ
рлили. Нашата младеж не иска 
многопартийна система. Също 
така действуват и догматичните

знаят, 
кар, да 
че при тях

разни Отзвуци но Титовото реч в чужбинаНЯКОИ ИСКАТ СК ДА БЪДЕ 
ХАОТИЧНА БЕЗЦВЕТНА 

МАСА
Речта на президента Тито пред конгреса на профсъю-

голямо одобрение от нашите на-Има хора, които искат да се 
наложат като водачи, но им| 
пречи Съюзът иа комунистите. 
Те искат и реорганизацията на 
СК да вземе друга посока. Име
нно те мислят, че СЮК трябва 
да се реорганизира така, че да 
бъде хаотична безветна маса, 
анархия, а не здраво сплотява
не на комунистите във всички 
акции, които трябва да пред
приема, да води, т.е. да действу 
ва в идеен смисъл в по-нататъ
шното изграждане на социализ
ма, по посока очертана от нас, 
а на базата иа науката на 
Маркс, Енгелс и Ленин. Кога
то наблюдаваме тези наши тру
дности и проблеми и ги анали
зираме поотделно виждаме, че 
могат много леко да бъдат раз 
рошени. Обаче не трябва да ги 
гледаме отделно- Винаги тря
бва да гледаме цялото, да реша 
ваме проблемите в тяхната ця
лост. Не можем сега да напра
вим само една работа и да ми
слим, че всичко е направено; 
Проблемите трябва да анализи
раме от всички страни, да лик
видираме отрицателните явле
ния и никак да не чакаме и да 
стоим. Ако сега с месеци чака
ме, а после оставим мерките, на 
чертани в нашите Насоки за по- 
късно решаване, хората пак ще 
ни кажат: ето това го казаха 
там в Насоките, а сега пак ра
ботите ои вървят по старому. 
Тогава ще има политически про 
блем. От това се бои. Ние тря
бва по-бързо да вървим напред.

зите в Белград бс приета с 
роди и народности, от целият трудов народ.

Но отзвукът иа Титовата реч в чужбина е също така 
голям. За това пай-добре може да се съди по коментариите 
и информациите за речта, които поместиха редица чужде- 

вестници или ги предадоха радиостанциите и телеви-страпи
зията-РАДИО ПРАГА предаде, че речта на президента Тито 
нрави силно впечатление с критиката на отрицателните явле 
пия в югославското развитие и е отхвърлянето на дейността 
на опия, чиито думи пе се покриват с дела. Радио Прага съо
бщи по-нататък, че президентът Тито е изразил своето възхи- 

зрялостта на работническата класа и младежта, чи-щенис от
искания охарактеризира като оправдани.

съобщи Радио Прага, ясно заяви, че Югославияито
Тито,

що продължи да връви по своя път и че не е длъжна да пра- 
правят другите. Югославяните продължават дави това, което

системата иа самоуправлението за истински социализъм. 
СЪВЕТСКАТА АГЕНЦИЯ ТАСС изтъква па предно мя 

сто Титовата „остра критика па различните несоциалистиче- 
ски елементи и неговия категоричен иск за борба против пе- 

явлепия в обществото Специално се под-

считат

социалистическите 
чертава, че „работническата класа е взела ^правилно и зряло 
становище към студентските демонстрации .

Подобни са информациите па вестниците от ГДР и Ун-
предават краткото съобщениегария, а румънските вестници 

па агенция АГЪЕР ПРЕСС.
БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ БТА, информациите на ко- 

почти всички български вестници, подчертава 
Тито отправи по адрес на отрицателните

ято поместват
коятокритиката,

явления, обаче констатира, че „в първите две години от ре
формата са били постигнати известни успехи”. Вестниците по- 

Титовото мнение, че във факултетите няма място за 
многопартийна система. Те обаче изоставят 
която се говори за становищата на някои

местват 
ония, които искат
частта от речта, в 
комунистически партии към Югославия.

„УНИТА” орган на КП Италия констатира, че „югослав 
е показал храброст и непристрастност 

най-големите проблеми в тригодишно- 
Вестникът направо предава

екият президент и сега
в пристъпването към

на реформата-”то провеждане
Титовите думи за отношенията със социалистически страни.

ФРЕНСКИЯТ ПЕЧАТ публикува откъси от най-важни
те части на речта, парижката телевизия предаде филмована 
информация. Вестникът на ФКП „Юманите” обаче не е отбе
лязал това събитие.

Информации за речта на президента Тито са поместили
страни. Например в САЩ, ГФР,

НЕ БОЯ СЕ ОТ „ЗАГРИЖЕНО
СТТА”, КОЯТО „ТРЕВОЖИ” В 

ЧУЖБИНА

Аз не се боя от онези „гри
жи”, които ги тревожат в чуж
бина. Имам предвид нашите 
приятели, нашите другари от 
Изтока в някои партии, къде
то (се грижат) за това, че на
шата страна вървела назад. 
Кои са тези хора? Тези хора 
идваха на гости. Те идваха да 
опознаят нашия живот, да ви
дят какво се гграви в Югосла
вия, да ли това е социализъм 
или не Те виждат у нас пълни 
магазини, нови градове, нови се 
ла, виждат -нови комуникации

, и вестниците на още много 
Индия и други. Индийските вестници подчертаха, че самоупра 
вливането не води в капитализъм и че Тито е отхвърлил кри 
тиката от някои социалистически страни.

тяхна е работата да ги разре
шават. С една дума казано да
ват се констатации за нашата 
страна, които ни малко не 
приятелски. Нека да е само за 
тяхната вътрешна употреба то
ва. Все пак е непочтено, право 
да ви кажа непочтено е.

лича на приятелско изказване. 
Ние имаме трудности, сами ги 
знаем, видяхме ги преди тях 
и нека те не се грижат за на?. 
Нам не ни е нужна никаква по 
мощ отвън, за да решим своите 
работи. Сами си имаме доста
тъчно сили за това. На тях им* 
пречи нещо друто — нашата са 
моуправителна система. Тя им 
пречи. Нали знаете то е значи
телно заразяваща работа, ако 
тази система има успехи, а У 
нас тя ще има повече успехи, 
отколкото досега. Но хората, ко 
ито стоят на стари позиции ес
тествено настояват да се бранят 
по някакъв начин и ето прика
зва се, че такава система не 
струва, че води към капитали
зъм и пр. А тази система не во 
ди към капитализъм, самоупра 
вителната система води по ис
тинския път към социализма и 
то по един хуманен начин. На
чин, какъвго единствено е въз
можен в нашето съвремение, 
при който обществото възмож
но най-малко се излага на при
нудителни мерки. Ние се ста
раем цялото общество да разбе
ре, че е необходимо да се раз
дели бремето на ускореното из
граждане- А тогава не са нуж-*

ни

са

Провеждане на Насоките непременно води към отслаб 
ване на комунистическата де 
йпост,
па поставените задачи и не- 
провеждапе в дело на взе
тите решения, което Насоки-1 
те занапред не ще позволя
ват.

нашите, в които живее насе 
ление от българската народ
ност, съществуват. Несфикас 
костта на известни общинс
ки органи в прилагането на 
положителните законопред- 
писания е свързана с работа 
та на известни служещи. 
Слабата и неефикасна рабо
та на самоуправителните ор
гани в трудовите организа
ции, създаването на групи, 
които самоуправителните ор
гани превръщат в параван 
за лично господство и задър 
жане на позиции, без поло
жителни резултати в рабо
тата — на всичко това са но 
сители конкретпи хора. Ка
сае се, зпачи, и за конкрет
на отговорност. Обаче рядко

към неизпълнлване

ОТГОВОРНОСТ
Напоследък често 

думата отговорност. Употребя 
ваме я на всички равнища 
— в лични разговори, на съ 
брания. Дори наблягаме вър
ху нея, защото в дадения мо 
мент съдържа много повече 
изисквания, отколкото в дру 
га обстановка.

Инак и не мовге да бъде, 
защото се касае за онази от
говорност, която у пас про
будиха вълнуващите Титови 
мисли и думи, и която е за
легнала в основните на На
соките. Касае се за комуни 
етическата отговорност пред 
задачите,
Съюзът на югославските ко
мунисти в сегашния момент

на Съюза на комунистите в 
Босилеград и секретарите на 
местните организации на 
СЮК. На дневен ред се на
мираха Насоките на Прези
диума и Изпълнителния ко
митет па ЦК па СЮК — как 
техният дух и слово да се 
превърнат в дело в Босиле- 
градската община. Тази пред 
приемчивост на ръководство 
то наистина е за похвала, за 
щото говори за отърсване
то от шаблона да се чака ве-, 
рижно предавапе па задачи
те.^ Обаче някои другари пе 
дойдоха на насроченото засе 
дание. Затова то бе отложе
но за следващата седмица. 
Мнозина от присъствуващи- 
тс подчертаха, че ако от дру 
го заседание някога е могло 
да се отсъствува, от това се
га, след Титовите думи и На 
соките, отсъствието е неми
слимо.

Имепно това изоставане от 
заседанието, на което за 
пръв път общинският коми
тет пристъпваше към Насо
ките може би говори за при 
съствието на неотговорност у 
известен брой другари. А то 
ва е несъвместимо с полита

В настоящия политически 
момент по отношение на от
говорността съществуват и 
други тенденции, които вод
ят към отклоняване на ревц 
люционния импулс, подтик
нат от Тито и Насоките. В 
известни среди и форуми, ръ 
ководни тела и трудови ко
лективи со говори за пеефи- 
касност в провеждането 
стопанската и обществена ре 
форма, за слабостите в ра
ботата на самоуправителните 
оргапи, за лоши прояви, за 
спекула
т.н. Обаче всичко 
обобщава няма конкретно по 
сочванс на лицата, кои-во са 
носители на деформациите' 
При това се

чуваме

може да се чуе самопризна
ние за лична отговорност за 
едни или други слабости, за 
небрежност и самозабравяне. 
Причините се търсят в да
дени обстоятелства, трудно
сти

и деформации и
това секоито ни поставя ни мерки на принуда.

Ето, другари и другарки, ка
зах, че ми е криво и ми е жал, 
че това трябва да казвам днес, 
обаче работите постоянно се по 
втарят и тосва не е от полза на 
нашите приятелски отношения. 
Иначе ние имаме много добри

навсякъде, но не у 
нас и не между нас- 

Такъв подход към отговор 
ността на обществения пост, 
на работното място, на прие 
тата задача и задължение и 
пр., което се отразява по е- 
дин или друг начин и върху 
общите стремления и изис
квания е несъвместим с изи 
скванията на Насоките. За
това партийните организа
ции, органите на самоуправ
лението, Социалистическият 
съюз, синдикатите и други
те самоуправителпи тела на 
нашия обществен механизъм 
би трябвало чувството на ли 
чна отговорност, а сетне и на 
колективна ,да повдигнат на

от развитието на социалисти 
ческа Югославия- 

Обаче въпреки революцио
нния тласък, който дойде от 
конгресната трибуна на Съю 
за на югославските синдика 
ти и ясностата на Насоките, 
които представляват мобили 
зация на комунистите в бор
бата против деформациите и 
отстъпването от генералната 
линия на СЮК, а за по-ус- 
корено социалистическо раз
витие при самоуправителна 
демократична система — чув . ческата им функция, която

заемат. Защото ако същест-

настои острието 
да се пасочи към някой друг, 
към друга среда, други тела 
и форуми и най-после 
ко да стане абстрактно — 
„някой”, „някъде” и пр. а 
това не сме ние, това го ня
ма между нас. Такъв подход 
към словото и духа на Насо
ките няма да ни отведе мно
го далече,

всич-

отношения — икономически и 
външнополитически. Заедно се 
борим против империализма, за 
едно работим за опазването на 
мира. По всички важни въпро
си вървим заедно. Но, това че 
нямаме същи методи, че не въ-

към со

няма да отидем 
по-далече, отколкото бяхме 
до сега. Защото повелите на 
Насоките са 
определени. Те се отнасят за 
всекиго и за

съвсем ясни и

ството на лична и колектив- 
известни 

слабо се събу

всяка среда; 
Слабости, неотговорност, нее 
фикасност в работата и фун 
кцията на обществено-поли
тическите форуми и самоуп- 
равителни органи в комуни
те и общините,

рвим по същата посока 
циализма и комунизма, нека пи

вува недостатъчна отговор
ност между членовете на ко
митета, тогава тя ще наме
ри начин да се разпростра
ни и в местните организа
ция, клоновете и пр. Това

на отговорност в
среди все още 
жда. За това ни говори един 

Босилеградско. На
оставят на спокойствие. Ние са
ми ще вървим по този път и 
ще стигнем там където и те ше 
дойдат един ден — каза накрая 
другарят Тито.

пример от 
19 юни бе насрочено заседа
ние на общинския комитет Мнле НРИСОПСКИенно и в

Стражица * БРАТСТВО • 5 ЮЛИ 1в«*



« .111%!.■ "'■§118 
м л ^В 2 А§ * и

II § 98 | " *

■ 1|!*!й.1|11М1!!
Си§М§§5чл В5 о § ^ в о

13 5 8 § | ! I" ! 111 и § о 
1 а ц§ § | ° &в&В§й§1
1®а!8"|!11
«ГгнМ9?; IеI>11
5ит89ай2СВ ^ в * Й 5 П■8|58ИЙ^« .*е

5 § ■ § &" 11 р § §1*1*1
»й2йИЙ?О0.о ° 2 о о 2"й й"1!зм| «» “8« 
м8виМ-33*о. м

й и * * *> | * !Г *
2.Ю !Г <® »св<и

е1 е а 111г I

111 з ? 1111
*«!!11М!1 511«-«! Н§ "
й§ВО|Я?и

н < в а

о
® к
§ 51^§1 

“ § § ок

|8|Гй|а-й 
I61вз11§

03 ев 4> 
В В

5й & ев
О Оо н

<3@ * *<< 
и* лса I и I § § в 1

3 1*8 « и й |а§ з г«г*
8 § зч „ в §

а
№ 1

?о
Е § I® I ®*§ 01

аая в а й а сг§§о|& 
- - йа°1я 
8§||§С|Я§

.;||ш^5Й§!§ 3 ! Зн

;о о
;<1 св х

Е I ■*Т

Н
5 2 5 а

3 ® | 8 § Й 2 ч л О§ I а 5 а
Е I

ЧХЧХЧЧЧЧЧХЧЧЧХХХЧХХХХХХХХХХХХХ^у^у^^^

8 О ч> 2 3
м гл О ^
§ 5 * 5 “
а 2 ■ * 5
2 х $ и

^||°8

8 § У | 
?'8ь>
а ^ Ч ч §. 
I | « | ь о ? &3% С >* 53 Г>»
о_ л О 3

^ о.

а а з 28§,8-3&**)вА35
9 3 а’3 I* * I - §.3 ° 5 §. § ° | «= 3 8

л Л'- ^ ^ т-
й к 1 00 О 

о ^
Тг о

03
|р ; 3) з а

2о « 2 а 3^ 2/ 3 в «■ -
^ ^ ^ з* .з^о
* ?л 3 & в а сО 3 г-Г о СС) .. В с ^ ©
^ а а ь! 2 Й ^ а

О. . О- со 3 2'’3&
ь&:з«6з®^о3^

§1§)|=-ис^а<а-|-§
||Ь| »! г* „
°ЕзЧЗиЖаоч1:и-§ 

^ з о з 3 к “ ^3 I
I! ага-з|1^г§|«§^ 2 3 ^ а а ^ —\о 2* м о » о а ® ч 3 м*Н^Ла1?1г12

а^2>зо*с^оТ I *
о53х='Ь!з§ЧсО«

3

3
о

а.§ й « а а «
ч о 2 $ О 31

-,§*5"8- « 8 М
?|г“|".881 1 1 3 5а* ГЗ " I а| 5 5 3 5 3 
5 18 “8 а ?г«|. 5 : Е

|л з 1 “811 3 5- * » 6
1!0<:1-з§5°3°з°и§
5 013 3 « о 2 о к к Ччо

ч о ^.а о ч з о

из’®
^ о „ • д- з й .

■в*ЧП*>Зм1 
о «
8 а е3 з 3

§ е

а8 »^ ^ и у
* з‘ 4 2 5
3 § § § 3
* 1 §2 §
а «! а ^ х
а Ч з 3 ^

со
« и «

о.9 I^ ^ V и Ч а 
* I § з^ §

3? 8. § | 5 ж
2- а ч 
“> X и

3о11«1§з- В а
~

_ ^ V
^ И ^ к?“ Л 5 Р ~у м ^ Ьа §■ = Ч 2 з
®в;га .3 к°Доа_з
■" « « * 2 § Й 3 о 8 ® *а2зао3о,ааса*са0
5!г^2'01-'зС5§'и о2с

^ ^ ® о Ч ^ 1з>. о. С
3 ЙЛ I у щ *** 'о В г-* м5 § 3 Й о 3 § 2 3 ° е “ 2 2
в |5 3| с I 3 ^ 3- Ь
Я5а'аооИиА ч и л

8:“з5!^зЬоь1§1 
^*3=-2§ «|§§3«'|
1Й§оК« §,^^§51

^ о : о. со у

сааоВ а* ^ Ч
5:« 
10 § 3
и ^^ с л
О. г> 
"> 3 ^
=1 И Во *<: а и•=* <о и

В
Н Й чв
Ч§

0)

а В ао и ь3 о. а а о а
, 5 зч> к а иа 5 ч а »^- °п).° а ^ а ^

3 с ̂  3--1- з
2 ■ч. ., ч о
")о2ч-3 к 1 О 3
2 " К « 1
. О 3

а осо
2к

§ о
Е-1

Й а 3 х
Ь ” ° 
" § § .9?
® а си 3 

а 31 
Еч 3

Е

Ф а
со

й“Н з^«о азг 5 
е з2 4 §. 2

з 8 
§ 25 В)

X -сс о -> 
2 ь ^ 
р « 3

Оо. О^'3
ь 3 а ИзС 2- 1.0

з> 3 
с у Ч 
*С О ^ 
о <0 ® а ь

!&
н X ся ю 10яга *3< о

2 § о
< сн аа

<0 е з •а • а
«и Vия5§ и Щсо аа 3 33%2 о в ^

ш о.5
Е- СОсо

о ^ 2«Р а
сз

нсю
СО • А О 0}

^ со у
о “} \о
^ 2 -С О Еч

О, и
В с о а Й
8 О 5 у° 3
з> ж О. 5 3 
« а. о а о

О3 I 4 а § 8
а> м 

О V 2
@ 9т

2 а
оа * со . ^ ососо 40 вв «р Iап «5о о<4 03

& N <ОО СТЗ
8 8 58 м ч гхо 
п [» К

® ^ г « к& 31 11| §6 ^ ь: ^ ^
соХ ^ гч ■чь

а
О

Д е - 
§ 2

за О
|18з1- Г « §5? |31 I 3

§• о. 5 8 4 к I 

& 8 5 2 а « I

а ка
а
Ко

N И
а ^ .
* ° г.
00 и
5^0

1 3оВ 3 5
О ьв
5-ч

На >3
о ^ ® ^ е О Еч а- С

^ ^ о УО о 3 . ^ ОО«аа

Ь 2^ 2 3



ш*ш*!ьда;гшш25р
а*||*|11* IЩП |! 1Л!^§1«§«яР%3|23 , 1 о| я | я

|13"1^5 = | »М1!М-"»1
1з313е»^5 133^?>
еIз11III?I Р ? ч §

а 3 “ 3 3 Й 8 3 3 ?, 0 18 3 а■„? й 3 а & «
а I Н 11 вз §*?|1 з* В$|||-йг |§Ц|“ 

2зв „я 11Вз-1а[*|;|6^д:и81
й 3 *= ЦзЗ§й15дв||^8 |§“»-'
II 1 |18 8 61*д191к8о Г^з|’1
я Я 4 л> Я р р ч н ?, ^ о 9 р I ^ 3

5 3 а и « й мю9|»г и 1 2В§оо-з * я 3 § I »р«8а§8р ЗяЙй1з : § из2о1зр:и8^й за0!;аI 8 ?т1?3§!зяЬ§!1?8 г 1 ?к01

ш

5
65н

8Е. и
658 В § 8 32 р

кЗа

^|яЗзГ *з1§»§8-з!?|з1й77В

и
шш псе ! «ф

фл 2 И
Й

’ Н8»

I § 383 2^з^38§рз«8рз^||4:«11и|а|1м||1В1§|1|11 * <^§*^и§Зо ярзрззр | ?оЗр§11 1е§Шз1§зШр“*

ч 1111:8?и !* н: У-РШШ ? ! 4
з з-н З8^1й5р^ор1о^|ро§|м«з10 з?.к|1 

118 31 зт 1Шя?ч1?1?23И?НЧя ШЛ1 ШЗ

65ТЗ

§ 3 *I 3
о ^ ■

< я
М 03Ри>»

§
Р ^ § оз .з ? 1 -ч з

? И 2
3 а

5 §р д

11^5§ г> IР
Й Я 3 2 |» „ 
Й 3 з» 51в> и

р I § 11 §§ Н 8 §! я
I?!гI 5|о|а Е 2 § 8 й ^ 2
й|2ВЗ §§§8
р г ф р I й Р б »

9

8 8
1 §»9 (13

2 й
3 В

я х » н йой»яяр»з_ 
ВО^ООР^ВВ,-,

^ 11 з 18”з • *
§ 8 §||!3^|з|31р|Н ®

8:шч!!;ь*|и|*а„ ...
1 а 5 Н О ^ м >ч ? ИЯ^РМлмМВ А2§Зз5»8§а"р|§поМр“арГ,=
И4р^й‘0§|13и|н§'8*’?5ив|дн»»
3§|§гон2йя|«Зиз|8в'33 го| *

И * 2-ипге8|Зо?»вЗ «*ав*»3
П*№»е?3:1Шд?ШЗгЗ

И р -е

8 85?®1||Г|
"?51»г1§1
иП|ъП|

;цр8Ш6

а ч 3 Я о Я &тз « ••з|рр1р§ 

3|Зо*31-з
-353§я|-з 
“ • аюоВ§Р

ь § I §3 §3 й а

1ЦВД*1|§|1||11 
^!5^5р0й 
§ я а я ч - й ю

I 8 8 ? ?■« § М ^

3 § § Й|8Й|-
* ■ *!,л »

3«2П 
3 м 3 у

-—- а « И а м н О го

О* ! о ° Ч «
1 ® т е » I М
2? ■о й 2 Е

I8
го “ § <° 3

?В ю Ч3 
ч п н р -а
о н р у го
я о Я 
охз х

В

§ §
о » о и

^ СО (О

Йо р о§ ри в
§ з ■§13 ъ |м
■аЙ Й в § * ®
"^за3 3 

•О 9 ^ 3 ™ 3

1 Н -

о

ЬI § д 5^ 3
315Ш&

в2 й
со
В §

■* Iр я
р

§ Ч X О и ш 
о #пи*2в5о1^3 II!
ООтЗо Ь Ж 
в Р) Й»|рц1а5с5

з. § “ 1 8 I ! 3 |
?8шШ

о
р ^ а х 
р м 
ьа р

зв» В

1 § 3 - 
-о -з 2

ГО

1 т;а з * з - 
вч! § 
8 3 8 I §

И
“р а -аI XI Р̂
§ О)н р ю ^ а

2 а « а
Ь* Д р -о _
н т н со м

хзо з<
§* 3"е : и л н а Я Й Я 3 ЯМ 

•^р я л-ясрол^.РР

и! ЛИ 1ЧПН*?*?Л -цц*1. 

»:Ма1
;!»•;5 

о ет§ * «9 
“ м*

Е *д ^ „ к ж ч
?*Ь*1

36?33Н 
1 I § 1
В М Р
§ *о я -о Р -а О
ю^рМ рМО-
“ 8® Г. р Т,• р я

со

р »Ш!р р ч О 3
о ф р 5

8 8 я 3 3
2 3 8 8 й
ю И Й Д ю

1:111
д | х * ^ 
8 « ? ВЙ

» Xа>X § %Й ° гогоо»§ 
го п3 Я «>
окВйЙмяя 
§ я^го|ю§р
я о,2“:?ц
Ъ ООдЗОЬ’^
8 й«|^88| 
1 ? Й8§ЦП
И мз сп8 « Й ^о Р С Ф I р о Ф

р р

еСО

I
Ф

3
ф8 а> А м >з

*в!3I оо1 I
р

г>а
I Е % р СУ

О в
ФI I 1I щю 11 * 1\ 

И м 6Г

Ш ! М ?.м м в3 м
ф

И
ф

в
фр о 3►8 р оо о о я о 8 Й

й Й в ф §
Н 5 2 Р О н0 Ч "* г я - 
г° 2 И * -* I
1 Ц 3«I?

р н ф

в я Р5а 0

5р. ©
I гсл

3
о
§ и

^33|Е? ,
X ГО р 5л * X ^

§й§-ю"11, 

“221ввВ!1в1§Г§!1
з ® ф 2 о
Н й П го - М

в8Е 3 
о ? Iе е 111 «1-11|:!р^

ш1иЧ|1оа|3-™|ч

ШзЬф^РЙ
^ ^ ^ 5 ' Ь 'Г ч хл я
2^3“ 8 5 И° V ЗЕ» о 5 « 4" о к д

» я!ц|1з§°р'“§||го“?
й«82аа1В2х513:5?Я^"* 

гв:?3§'1!??8?Р‘?^§в'?8?

И~о 3 3р лз IЧ Й

Го. «2
к З4 Оф 
р С1 2 п 
• я Й р :

3 ои
р

го » 2В 8 - 8 8 В 8
11 з з я Ц § ' и § * § а 1»§
:*|118Л
Р й ч

О
В -®а □§ Вг,58к!а11з зОХ

ф р 3 3 оо р ^8 |8 п8зЗ3 я3 д 1 р ° ао> а » Р

^К™РВП>ЯП’ §я
з 13 з р^р 1 в а а
и®а^Яо»01 Р^Вго
ВРВ10Р1И1 п го I

г§3 г«РжК|”|е«1 а д
ш я о»3§§§§а^цI X о » -а I 3 Р§

О
1М§1?1я1о.!И^^1 Я§|8Й5а1д§з

01Н01ЙРЗ ияз 
ОРтЗфРЯ^, РРР 

С^ХоМ' д01 53^
й5»*»йи

> цат
Чоиго X8в ая р§ м ЬО

Л р 3 х 1^

I! I -” а «а §н 8? ?

В<очяйХЙОЯ

Й^°1о
5^1§31

соя ^9“«^ “1
1о5е§’я1** "■
2^0^0,00“ |г г! в ™1

"ОХ ° о ” га ч а 1 
а о ч ч 2 ь Й " Ь
Ьй й ^ С* о ^

ж^21 х
3 3 2 д ™" *ъ о ° я

н о

я|Г,1»Ь\1№
9.1юКк5-оП>|-га ‘

р § В Е 81д” ’
^ X р О

3 •'*§ Й

388 Р

И1 з§ в Ш Р ^ ^
03 д з:Иоо5 _В »о5?83й'я®§|».

ГО 3 В) м Р 8 й ’н

в о' ю3»ап>р
|3§

118Ш1?35|
Й &>?рр»Ер 
ррфг*Хоро 2

ф
р р

иI2 8 5 я I
сс: о ^ л
а | | 8 §
^ а о

Ф 3 2 I Р Й Я 2 йф рйи“1з?§
| 1 я ? 8 ’ § 
о?.й" § 

в ° й ° : “
п « Я 
5X1"

В : 88 
р м

ф рр 3 3* I ^ 3
а р д
и ая °§Т 

-р|
01
Ф 7чв ИЕ I р я и

3 -а са
Е 9 § ?

го
п го « >П>

ОйI 3 ?ф р

^ о|§1 § § |
8 а | 18 8 а

о р

° За 
За“

р
Й И Й ХЙ 
^ ЕТ1 у я ря м а >з и я « в "1111°|^8й§е

^“ЯриЙ-.0“3 а
а*зз1;“з»г51

8[1 .81:,1ч:^шкндадррИод 33а®8ли8р§л- 8р^
--§3|в--Ивв1§кйд8и1

ГЗЛ^Л3 !11|в«8й§1В8?28^аобй^ФЯм ч О р О ^ ^ С^ФРЙФ Р
са«§З^Е§Е133§@§^и§'й: °3^:аао

■ О п> 1 М 8оа.^вй»':а?х I » I В

й а яй а
н го

Щ« о р игоВ С м
Р 111115 а а И м оЕ Яи

§ ф зЙ ^ 3 р 
в |8 |
§ 1 м 5

го
§ я 8> т-чЕ 3§ к 8

°§8ш1ш11 го я »и “ т "

О3
I§ ■ая и 3 I | *§§ гп

иШ *
33 о **

11 ТЗ
2 - 2 1 2^о 3 ^ 

3 ^
Ф 3 ■ч*» м X р 2

8 “ 8 х яш -о ”
§ § а

К 8 8 18 а - в
р

3 38 I
п 3 3 
а р и 5

I§зя р



I

ОТ СЪБРАНИЕТО НА ОК НА Георги Димитров-борец за 

българо-югославската
дружба

СКС В БОСИЛЕГРАД

РЕШИТЕЛНИ ИЗВОДИ ЗА 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НАСОКИТЕ I

На 17 юни т.г. се навър
шиха 86 години от рожде
нието на бележития маркск- 
ст-ленинист Георги Димит
ров.

Миналата седмица в Босилег
рад се проведе разширено 
брание на Общинския 
на СКС, на което присъствува- 
ха и изпълнителните органи на 
всички обществено-политичес
ки организации в комуната. На 
събранието взе участие и Ба
са Смайевич, член на Актива 
на ЦК на СКС и Воя Станко- 
вич, секретар на междуобщии- 
ската конференция на комуни
стите от Враня-

Основната цел на събранието 
бе да се обсъдят възможности
те за най-конкретно и целостно 
провеждане на Насоките на Пре 
зидиума и Изпълнителния ко
митет на ЦК на СЮК.

Но да кажем, че почти в ра
ботата на цялото събрание се 
провличаше мисълтта кой е от 
говорен за тоя или оня въпрос. 
Беше ясно, че мнозина участ
ници в разискванията нямаха 
идейна подготовка за качестве
но обсъждане на Насоките. По 
всичко личи, че това се дължи 
на слабата обществено-полити
ческа , работа, съществуваща в 
момента в комуната. Друго поя
снение няма, защото целта на 
Насоките е съвсем ясна. Тя е 
изтъкнала най-важните належа 
щи въпроси, които трябва само 
да се конкретизират и провеж-. 
дат в местните условия.

Личната отговорност, която в 
много случаи има и политичес
ко значение .— понякога има 
вид на демагогия. Много събра 
ния са приключвани с рентите 
лни изводи, но тъкмо сега се 
вижда, че изясненията са били 
само деклеративни. За нещас
тие това е ставало от онези, ко 
ито управляват със стопанство 
то в комуната. Да напомним, че 
досегашните неуопели опити з \ 
интеграция на стопанските ор-

налната банка получава 800 но 
ви динара заплата, колкото и 
един инженер в някоя стопан
ска организация.

Събранието едногласно кон
статира, че отрицателните явле 
ния и създадените проблеми са 
последица и на слабата актив
ност и отговорност на комуни
стите. Изтъкна се, че някои от 
тях са и носители на деформа
ции. Това е особено очебийно в 
органите на работническото са
моуправление, където отделни 
ко_ комУнисти не само че без- 
действуват, но в много случай 
се залагат за нерешаване на 
проблемите. Това е така защо
то личният им интерес е пре- 
димензиониран и като такъв ет 
рича обществения-

Има и такива комунисти, ко
ито не избират средства да до
йдат на важен пост, който по
дир това замъглява обществеч 
ната им отговорност. Почти ре
довно те застават на чело на ад 
министрацията, която има глад» 
на дума по всеки въпрос.

Става все по-ясно, че реорга 
■низацията на СК в комуната са 
мо технически е проведена, до 
като на дело резултати са изо
станали. Например босилеград- 
ската партийна организация, 
след избирателното събрание, 
до сега не е устроила нито ед
но друто събрание.

Участвуващите в разисквани
ята изтъкнаха, че е необходимо 
комунистите да действуват и 
идейно и акционно на всяко 
място. Те трябва да отстранят 
и вредителната практика — на
стъпване на събра-ния с орган-! 
изирано критизерство. Това в 
«икой случай не допринася за 
решаване на въпросите. Смайе
вич каза, че е философия ако 
се нещо констатира, а не се ма 
ни. А такива примери има мно
го. Това значи, че е необходи
мо да се мени метода на рабо
тата, който постоянно да се раз 
работва и допълнява. Основно 
то, което се не мени, както ка
за Смайевич, това е революции 
нната борба на комунистите за 
ново в смисъл на прогрес.

Положението на стопанството 
в комуната каза, че тя се на
мира в трудно положение, съз 
дало се от повече фактори. Е- 
дин от тях е и лошото ръково
дене.

комуната. А да бъде това така 
трябва да се изнамират перспе 
ктиви за развитие. Те са нали
це, ако се съобразим с реални
те възможности в селското сто 
панство, занаятчийството, дома 
шното ръкоделие, минното де 
ло и др. В момента особено вни 
мание трябва да се обърне към 
селското стопанство, където не- 
достигат каквито и да било мер 
ки. Специалистите от коопера
циите работят всичко друго, но 
-не и онова, което трябва.

И на въпроса с приемане на 
стажисти трябва да се гледа 
по-инак за разлика от досега. 
Чуват се мнения, че няма нуж
ди от стажисти, че няма кой да 
ги заплаща и др. Това е апсурд, 
ако се знае, че 80 на сто от кад 
рите в комуната не разполагат 
с нужната професионална под
готовка.

Все пак остава факт, че без- 
оглед на всичко в сегашните 
условия не може да се намери 
работа за всички незаети. Етс1 
защо на събранието се предло
жи да се установят контакти с 
икономически развитите кому
ни, където могат да се заемат 
специалисти от Босилеградско.

И тоя път бе подчертало, че 
общинските инспекциски служ
би трябва да засилят работата 
си. Това е нужно, защото ста
ва ясно, че между тях и час
тния занаятчийски оектор има 
прояви на корупция, даване на 
рушвет и др. Звучи парадоксал 
но, че един притежател на ка
мион, който в момента работи в 
Босилеград, на ден заработва и 
по 2 хиляди нови динара, но ос 
тава вън от контрола на инспек 
циите.

Съществува и експлоатация 
на трудови хора. Това не е слу 
чай само със сезонните строи
тели, но и с учениците в. сто
панство, които работят за свои
те „газди” от заран до вечер. 
Именно това създава и социал
ното неравноправие.

Реши се, службите за които 
става въпрос, в най-скоро вре
ме да си дадат отчет за своята 
работа, който ще се обсъди от 
Общинската скупщина и масо
вите обществено-политически о- 
рганизации. Единствено обще
ственото мнение ще даде пълен 
съд за тяхната работа. С това 
ще се даде възможност за тъ
рсене отговорност не само от 
онези, които правят грешки и 
се обогатяват на непозволен на 
чин, но и от онези, които им то
ва позволяват.

съ- 
комитет

Името на Георги Димитров 
тясно е свръзно и с борба
та па работническата класа 
в Югославия. Неговата дру
жба с другаря Тито в Мос
ква, пребиваването му в Ю- 
гославия през октомври 1923 
година и дейността му за о- 
съществяване на идеите иа 
Бледското споразумение го 
рисуват като непримирим бо 
рец за българско-югославска 
та дружба.

По време когато другаря 
Тито трябваше да вземе кор
милото на КПЮ в свои ръ
це сътрудничеството му с Ге 
орги Димитров беше от голя 
мо значение.

В тези исторически дни за 
нашата партия другарят Ти
то се обръщаше към Георги 
Димитров със следните ду
ми:

'

„Аз силно желая да се ви
дим с Вас- Дълбоко съм убе
ден, че тази моя среща е Вас 
ще има историческо значе
ние, не само за мене лично, 
по което е и най-важно за 
развитието на нашата пар
тия. Ето защо аз Ви моля 
да ми позволите ако е възмо 
жно колкото може по-бързо 
с Вас да разговаряме за ра
ботите на нашата партия.”

Тито знаеше, че в лицето 
па Георги Димитров ще на
мери искрен приятел, който 
знае от какво значение ще 
бъде развититето и закрепва 
пето на КПЮ. С личното за
стъпване на Димитров побе
ди тезата в Коминтерна дру
гарят Тито да се върне в 
страната и да започне рабо
та върху възобновяване на 
партията.

След победоносната Втора 
световпа война, когато в Ю- 
гославия и България се от
кри път за дружба и сътру
дничество Георги Димитров 
се застъпваше тази дружба 
да се разраства.

„Ние знаем, че има още 
много трудности в това отно 
шение — пишеше Димитров 
до Тито през 1945 година, — 
които ще трябва да бъдат 
преодолели. Има пе малко я- 
вни и скрити врагове, конто 
не желаят преуспявапето на 
нова Югославия и пова Бъл 
гария, които пс искат да ги

I Георги Димитров

видят свободни, независими 
и силни, които са крайно не
доволни от тяхното сближе
ние и искрева, здрава друж
ба. Великобългарските шови 
писти и велпкосръбски шови 
нисти, вътре в нашите стра
ни, както и злостните опозш 
пионери (у нас Петков и ком 
пачия, у вас Грол и компа
ния), всячески се стараят да 
злепоставят нова България 
и нова Югославия ..

Или•..
„Двете народни славянски 

републики ще вървят заед
но, ръка за ръка, както две 
верни сестри, по пътя на 
славянския и културен въз
ход, по пътя на борбата за 
истинска демокрация и тра
ен мир, по пътя на прогреса, 
към осществяването на вели 
кия идеал па всички прогре
сивни народи — социализма. 
— говореше Георги Димит
ров на гостуващите югослав
ски студенти в София през 
1946 година.

Примерът па Георги Дими
тров, този непримирим бо
рец, за българско-югослав
ската дружба трябва и сега 
да ни вдъхновява и служи 
като неугастваща пътеводна 
звезда да се борим за изпъл 
пенние иа заветите му...

Б. Николов

ганизации в комуната се дъл
жат на една такава работа. 

Каза се, че и в самоуправле- 
отклонения,нието са правени 

като последица на пасивизация,
политическа неотговорност и 
др- А това е създало условия за 
спекули, бюрократизъм и дру
ги обществени аномалии.

Самоуправителните органи не 
са се аФиомирали в смисъл на 
самостоятелно решаване и пос
ледователно провеждане на взе 
тите решения. Има прояви на 
натисци, провеждане на избори 
или преизбиране на директори 
по воля на отделни лица и гру

И в разпределението 
на нееФи

Въпросът с незаетите става все 
поеизразителен. Броят на незае 
тите постоянно се увеличава и 

изнася 150. Това са
пи и до.
съществуват примери 
касност на органите на самоуп
равлението- Личното самозалага 
не и трудовия ефект са в

в момента 
млади хора, които имат опре
делена квалификация, а с това 
и право да търсят да работят. 
За заемането им необходимо е 
да се създават условия в смисъл 

укрепване на стопанството в

В. Велинов
за

ден план.
Съществуват неолъвжими ра 

възнаграждаванетА
СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД

злики във 
Ня.примеп разоилният в кому- Зарад малко натрупване не могат да се отделят 

големи средства за възпроизводството
на

Сурдулица

Г Съвещание на ОК на СКС с 

на обществено - 
политическите органи з ации

На сесията на ОС в Димитров 
град, състояла се тази седмица, 
бяха обсъдени материалите за 
актуалните проблеми в селско
стопанското производство в ди
митровградската комуна. Пред
ставените материали съдържат 
иай-оамовните и най-важии све 
делия, които ясно показват въз 
можностите за производство, 
структурата ма земеделието и 
проблемите по имуществено-пра 
вни въпроси и възпроизводстве 
ната способност на кооперация
та и земеделските произволите

лото за себе си. Еъв Висок на
пример земеделските произволи 
тели притежават най-много об
работваема земя, но осъществя 
ват много малка продукция- Е- 
стоствеио последиците изтърпя-* 
ват ис само притежателите, но 
и комуната, тъй като излиш
ната продукция би оказвала из 
вестни материални ефекти и 
върху цялата територия. Ето ня 
кои данни: от миналогодишния 
общ продукт в комуната въз
лизащ на повече от 9,8 милиона 
нови динара частното земеделие 
е осъществило малко под 3,2 
милиона нови динара. Това е 33 
на сто участие в общата про
дукция. Излиза, че две трети 
от населението създават само 
една трета от целокупната про 
дукция в общината. Ясно е, че 
такива ефекти не оа задоволя
ващи и че земеделската продук 
ция е слабопроизводптелна и ек 
стензивна.

Все по-трудният пласмент на 
продукцията на домашния и въ 
нищия пазар е резултат на гор 
ното. Зарад слабото качество на 
продукцията, например на до
битъка, трудно се издържа кон
куренцията на селските стопан
ства, които работят по съвре
менен начин и получават по-ев
тина, по-качествена и по-търсе

на продукция.
Ясно е, че това положение на 

лага да се установи здраво съ
трудничество между коопераци 
ята и производителя за подо
бряваше на производство, при 
което се има предвид неговото 
осъвременяване и в полевъд- 
ството, защото само в такъв слу 
чай може да се получава евти 
на и качествена продукция, ко
ято ще се пласира на пазара 
без особени мъчнотии.

Естествено тази производстве 
;на връзка трябва да има своя 
цел и в друг смисъл, т.е- да под 
готви земеделския производи
тел за производство на излишъ 

качествена продукция 
при малко производствени раз
ходи.

Иначе екстезивният начин на 
производство се отразява върху 
покупателната способност на се 
лянина-потребител. От януари 
до края на май в стопанската 
дейност е била под равнището 
от по-рано и в проицводството 
и в оборота и в услугите. При
ходите за бюджета са по-мал
ки за седем на сто, данъчното 
облагане върху дохода от земе 
делието е по-малко с 8 на сто, 
а постъпленията от данъците 
изобщо са по-малки с 5 на сто. 
оките производители.

представители

образование, 67 квалифц 
300средно

цираии работници и към
неквалифицирани безработни

Миналата седмица в Сурдули 
съвещание на ОК.ца се състоя 

на СКС и представителите на
обществено-политически хора и др-

Въпреки това положение мал 
направено за изготвянето

други
организации. Темата на съвеща 

бе обсъждане на задачи- 
налагат Насоките на 

и ЦК на СЮК.

ко е _на правилници за приемане на 
стажанти в предприятията и у 
чрежденията, макар че такива 
правилници са необходими.

Хонорувана работа също има 
макар че има хора. които

нието 
те, които 
Президиума 
СЮК.

В разискванията за предстоя
щите задачи във връзка с ма
териалите от Насоките бяха по
сочени редица проблеми, които 
в скоро време трябва да бъдат 

трудовите и другите

ЛИ.
Посочва се, че от около 18,5 

население в комунатахиляди
със земеделието се препитават 
към 13,5 хиляди жители. Обаче 
активна обработка на земята из 
вършват към 7,5 хиляди жите- 

или 42% то населението. Се

доста,
биха могли да я вършат редов
но като заети. В това отноше
ние се каза, че и пенсионирани 
лица отнемат работата на мла
дите незаети хора, защото зна 
чителна част върши някакви 
работи по предприятията.

За учениците и студентите бе 
изтъкнато, че трябва да им се 
осигурят по-добри условия. Ка
за се, че би трябвало да се ор
ганизира обществено хранене за 
учениците .защото за такова и- 

а за студентите да

ци

решени в 
организации.

Констатира се, че в трудови- 
липсва здрава 

у комунистите, ко- 
необходима

ли
локото стопанство значи издръ- 
жа значителен брой непроизво
дително население.

Въпросът за притежанието на 
земята е следният: частно при
тежание — към 77% от цялото 
имущество; кооперативна 
— 1.218 ха обработваема зплощ, 
а 7.280 ха са пасища.

Ясно е, че голяма част от зем 
ята е притежание на частни ли 
ца, но те едва я обработват тол 
кова, че да задоволят най-нуж

те организации 
дисциплина 
ято занапред ще е 
не само в колективите, но и в 

политическите орга 
се премахнат ела 

досегашната работа.
обществено 
низации, за да 
бостите от

Най-много бе подчертан
настаняването на ра-

земя

ма условия, 
се осигурят повече средства за 
стипендии, защото сегашните са 

по размера
М. Величков

лросът за в
бота. При бюро за работна ръка 
в Сурдулица, се каза, има № 

между които 6 ви 
шисти и полувисщисти, 43 със

почти символични
М. Б.незаети лица си.
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СЪВЕТИ НА ЛЕКАРЯОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ХРОНИКА

Глистни заболяванияВЯРВАЩИСКУПЩИНАТА НЕ Е СБОР
вей, прилични из панделка, съ
стояща се от множество член
чета. Различаваме кучешка те
ния (ехииокок), свинска и гове
жда.

Заразяването от кучешка те
ния става чрез яйцата й, попа
днали в организма на човека с 
неизмити плодове и зеленчуци, 
замърсена вода, игра с кучета. 
В белия дроб, черния дроб и 
мозъка на човека се образуват 
ехинококови мехури, които при 
овоя растеж дават различни 
смущения. Опасно е когато ме
хурът нагнои или се спука-

ПРИ СВИНСКАТА И ГОВЕЖ 
ДАТА ТЕНИЯ заразяването ста 
ва при употреба на недобре из
печено или сварено месо или 
чрез яйцата на паразита. Вол
ният от тения има намален а- 
петит или „вълчи глад” нерв
ност, раздразнителност.

Какво трябва да се направи 
за предпазването от тези пара
зитни заболявания?

— Да се измиват ръцете пре
ди всяко хранене, като на това 
приучваме и децата,

— Да изрязваме ниско нокти 
те на ръцете си и да отвиква
ме децата да си гризат нокти-

коитоГлистите са паразити, 
живеят в организма на човека 
и на животните. Познати са над 
сто вида глисти, но в нашите 
предели най-често се срещат о- 

аскаридите и тении-

моуправителии права.
Не бива да се позволяват ни

какви игри със са-моуправител- 
иите права, даже и «а зеледел- 
ските производители. Не можем 
да не останем с впечатление, че 
в Комуналната общност има хо 
ра, които считат че осигурява1110 
то на земеделските производи
тели не е част от целината на 
нашето обществено битие и че 
нищо няма да бъде повредено в 
политически смисъл, ако земе
делските производители не се 
информират за работите в Ко
мунална общност. А всъщност 
Скупщината на осигурените е 
тялото, което трябва да твори 
политиката на здравното осигу 
рпване иа земеделските про
изводители. Службата на о- 
аигуряването е длъжна да ин
формира осигурените лица, за- 
щото правото на самоуправи- 
теля е да решава и ръководи 
със средствата на фондовете, 
които се образуват от неговите 
средства. Също така негово е 
право да иска Комуналната об
щност да полага сметки за ра
ботата си и да отговаря на въ
просите, които осигурените зе
меделски производители постав 
ят не на едно събрание.

Защо здравната защита не съ 
ответствува иа средствата, кои
то плащат?

Защо, след като плащат по 
разпоредбите на закона, да не 
знаят каква отговорност трябва 
да понесат ония, които не им 
оказват здравна защита.

На Скупщината осигурените 
земеделски производители тряб 
ваше да получат отговори и на 
тези въпроси-

и политически проблеми, на 
ято територия те се реализират-

Само тези два момента сами 
говорят за себе си. За какво?

За това, че тази Скупщина нч 
делегати на осигурените земеде 
леки производители е схваната 
като съща формалност. Схема
та на дневния ред ни уверява 
в това. Тя е сведена изключи
телно на процедуралиа част о- 
коло избора иа половината от 
делегатите за Скупщината на 
комуналната общност. Интервеи 
цията дойде така де се каже от 
чиновете. Това бе своенравен 
протест против формалистично- 
то третираме на Скупщината,

чи-Неотдавнашната Скупщина 
на делегати на осигурените зе
меделски производители за из
бор на половината от членовете 
на Скупщината на комунални
те общности в Пирот, която се 
състоя в Димитровград, е при
мер кък не може да се подго
твя една самоуправителна ин
ституция, каквато е изборната 
скупщина. Режисьорите „прес
кочили” най-ооновното в прак
тиката за по-добри заседания — 
не приготвили отчет за работа
та на органа на самоуправлени 
ето и службата иа Комуналната 
общност през отчетния период 
нито пък предложили програма'

стриците,
те.

При човека, особено в детска 
та възраст, обикновено се поя- 

остриците. Те са бели, кр 
около

вяват
ъгли червейчега, дълги 
12 милиметра. Живеят в край
ната част на тънките и начало- 

дебелите черва. Заразява 
става чрез яйца, снасяни 

От тях заболяват

то на 
нето
от женската, 
хора с лоша лична хигиена — 
с ноизмити ръце, 
нокти. Замърсените хранител
ни продукти, замърсени предме 
ти, прахът в помещенията съ
що са причина за разпространя

неизрязани

-,

вал те на паразита.
Признаци на заболяването са:

особеносърбеж около ануса, 
през нощта, намален апетит, 
главоболие, умора и болки в 
корема. За децата е характер
но раздразнителност, неспокоен 
сън, скръцане със зъби.

И АСКАРИДОЗАТА не е не- 
вино заболяване. Източник на 
заразата е болният човек, в чер 
вата на когото живеят глисти
те. Яйцата се изхвърлят в поч
вата чрез изпражненията, узря 
ват и стават способни да зара
зяват- Човек се заразява с тях 
посредством нечисти ръце при 
употреба на неизмити плодове и 
зеленчуци. Заболяването се про 
явява в раздразнителност, нама 
лена работоспособност, намален 
апетит, болки в корема, главо
болие, обриви на кожата, опла
квания от смущения на черния 
дроб, белите дробове, анемия и 
други.

ТЕНИИТЕ са третия вид па- 
разиггиращи глисти у човека и 
животните. Те са плоски чер-

те,
— Да поддържаме чистота в 

жилището и на работното мяс
то,

— Да водим упорита борба е
меха-мухите, ксито пренасят 

ническия яйцата на глистите.
— Да измиваме добре плодо

вете и зеленчуците преди ядене 
и да употребяваме месо, прове 
оеио от ветеринарните, 
сварено или добре печено- 

— Да не се торят градините и 
-нивите с пресен некомпостиран 
човешки тор.

Димитровград
добре

за мерки в реализирането на 
политиката за здравната защи
та на осигурените производите
ли до новите избори. Позволе
те ми да кажа, отговорните се 
отнасят към Скупщината како 
към сбор на вярващи на „за
душница” — дошел поп, прочел 
молитва, запалил свещ за по
кой на душата на мъртвите, зат 
ворил молитвеника и отишел.

Защо такова разсъждаване7
„Чиновниците” от Комунална 

та общност насрочили Скупщи
на на делегатите в Димитров
град и както казахме не под
готвили отчет на работата на 
Комуналната общност. Доколко 
режисьорите са схванали серио 
зно тази политическа акция пот 
върждава и обстоятелството че 
не са поканили нито един пред 
ставител на обществено-полити 
чеаките организации, от Общин 
ската скупщина (на чиято тери 
тория се избират делегати), ни
то пък представител от Здрав
ния дом в Димитровград, а про 
блемите за осигуряването във 
всяка община са същевременно

протест против игнорирането на 
основните права на социално о- 
сигурените. С помощта на ня
кои другари 
на режисьорите бе измито ли
цето. Но, впечатлението остана 
— грозен и до немай-къде отри 

Намерен бе някакъв

от Димитровград,

Я-в. П. Симеонова, педиатърМ. Бакич
цателен.
отчет, подготвян за някакво дру 
го съвещание. И пак в ръцете 
на режисьора нещата тръгнаха 
наокапи. Вместо отчетът да се 
прочете в началото, понеже на 
делегатите 
предварително и да се разисква 
по него, първо бяха произведе
ни изборите, а след това дойде 
ред на отчета- Значи така как
то не се прави в нашата юго
славска практика, поне в тази 
самоуправителна. Налице беше 
бързането да се завърши чино
вническата работа, а за самоуп 
равителната ако има време. Раз 
бира се, самоуправителна част 
дойде под принудата от слу
чайно присъствуващите гражда

В БОСИЛЕГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ

Приключиха приемните изпитине беше разделен

Тези дни в босилеградската 
гимназия приключиха приемни 
те изпити. За записване в пър
ви клас са конкурирали 94 уче
ници, от които 59 издържали 
приемния изпит, които се съ
стоял от усмена и писмена про 
верка по български и сърбохръ 
ватски език и математика.

С оглед на това, че в първи 
клас ще има още 20 свободни 
места, то гимназията през есе- 
нтта отново ще публикува кон
курс-

Анализът на приемните изпи
ти показа някои неща, които 
никак не могат да се приемат 
като положителни. Общия из
вод е, че болшинството учени
ци, завършили основно образо 
гвание, разполагат с ограничен 
фонд знания, които са под рав
нището на предвидената учебна 
програма.

Най-добър успех и тази го
дина са показали учениците от 
босилеградското основно учили 
ще. Това се дължи не само на 
по-доброто обзавеждане на учи 
лището, но преди всичко на по- 
качественото провеждане на о- 
бучението. За разлика от тях 
най-слаби са учениците от дол 
нолюбатското училище. Те са 
били слаби по всички предме
ти, по които са държали прие
мните изпити. Сравнително по
добри знания са показали уче
ниците от горнолисинското, гор 
нолюбатското и божзгчкото ос
новно училище. Обаче от тези 
училища само малък брой уче
ници са конкурирали и то оне
зи с по-слаб успех. При тях е 
очебийна слабата им подготовб 
ност по български език.

Учениците от бистърското и 
долнолюбатокото училище са 
най-слаби по математика. Става 
яоно, че на тези както и на дру 
гите ученици недостигаг по-ши 
роки знания, необходими за ед
но запръглено образование, ко
ето те вече имат-

Това не е трудно да се пости 
гне, но при положение на по- 
добра организация при провеж 
дане на обучението и търсене

на по-глояма отговорност на ра
бота от просветните работници. 
Обаче необходимо е да се пре- 
изпита залягането и способно
стите на отделни просветни ра
ботници. Интересно е. че 
където работят повече 
просветни работници и успехът 
е бил по-висок.

Съществува едно неоправда
но мнение между учениците и 
някои просветни работници, че

критерия на приемните изпити 
в босилеградската гимназия е 
особено строг. Затова мнозина 
ученици, а между тях и отли
чници, отиват да конкурират в 
някои други училища във въ
трешността. Но случва се, че по 
вече неуспяват и тъкмо когато 
е всичко завършено дохаждат 
да се запишат в гимназията.

там
млади

ни, които останаха засегнати, 
че хората от общността чинов
нически си играят с техните са В. Всл.

ДО ПОВОД ДЕНЯ НА БОРЕЦА

ЗВОНЧАНИ ИСКАТ 

ТВ — РЕЛЕ
Писмо на български войник

жеоки отношения. Наистина, 
храната не е обилна, но те с 
нас делят от все сърце всичко, 
което имат. Нашите предатели 
често пъти ни говореха, че сръ
бските партизани са разбойни
ци и неприятели на българския 
на1род. Но не вярвайте на лъ
жите на хитлерските агенти —

В органа на Комунистческа- 
та партия на Югославия - По- 
крайнинският комитет за Черна 
гора, Бока и Санджак „Народ
на Борба” от 15 март 1942 годи- 
бе печатано „Писмо яа българ- 
оки войник”- Писмото е интере
сно като рядък документ от мр- 
чните д-ни на фашистката оку
пация, който показава как се 
раждала мисълта за солидар
ност на балканските народи пр
отив хитлеристкото мракобесн- 
ичество.

Писмото е доказателство, че 
Народоосвободителната борба 
прокара пътя на свободолюбив
ите тежнения на всички поро
бени народи и ги вдигна на 
въоръжена борба.
По повода Деня на бореца пие 

мото на български войник да
ваме цялостно, така както е би
ло публикувано в , Зароди а бо
рба,,.

Единадесетина собственици 
на телевизионни апарати от 
Звонци са отправили молба до 
дирекцията на телевизия Бел

град. Те търсят телевизията да 
им изпрати специалисти, които
на място да разрешат въпроса 
с ТВ предаването. 

Звончани, коитоП. Милчев подведен 

под отговорност
притежават 

такси
тяхната цел е да направят раз 
дор между славянските народи, 
и по този начин да отслабне тя 
хната борба против окупатора. 
Сръбските партизани са 
приятели, ние с тях се спора
зумяваме отлично — те говорят 
сръбски, а ние български. Сръ 
бските партизани са селяни, ра 
ботници, също като нас- Те си 
бичат Русия, както и ние,, те ни 
призовават да се борим заедно 
-против общия враг. Когато на
шите предатели ни мобилизира 
ха за борба против Сърбия, про 
тив сръбските партизани, 
знаехме, че все едно са ни хвъ
рлили в борба против Червена 
та армия и нейните съюзници. 
Другари български войници, не 
се борете срещу сръбските пар 
тизани, не проливайте братска 
кръв, минавайте е оръжието на

Там

ТВ—апарати не плащат 
поради това че нямат ясно пре
даване.наши

Според закона обаче, 30 дни
след получаване на тв—апарат 
оо бственикътПреподавателят по българ

ски език в Тр. Одоровци Петър 
Милчев е подведен 
плинарна отговорност зарад не 
спазване на учебния план 
лрограм и други опущения в ра 
ботата.

В този смисъл препоръка е 
дала и комисия от специалисти 
от Димитровград,

е длъжен да го 
зарегистрира и да внася 
чен абонамент от 20

месе- 
нови дина-

под дисци-

ра.и

„Ако- Телевизията не ни изле
зе на среща и не изпрати 
циалисти, ще запечатаме 
ратите”, се казва между дру
гото в писмото на звончани. 

Звончани не

спе-
ние апа-

която извър
шила ревизия на работата на 
МилчевЕдин от българските войници, 

които се присъдинили към сръб 
оките партизани в Източна 
Сърбия, пратил на своите дру
гари писмо: „Драги другари, 
български войници, подофице
ри и офицери, - аз се присъед
иних към сръбските партизани 
и сега се намирам между тях. 
С мене дойдоха, също добро
волно, още няколко български 
войници. Между нас и сръбски
те войници съществуват дру-

и установила, че той 
не се придържа към програма
та, а в първото полугодие г— 
изтеклата учебна година за ня 
кои класове изобщо не 
вил план за работа.

Опитите

могат да гледат 
предаването по телевизията по
средством релето край Бабуш- 
ница поради големите

през

е пра-
смуще-

ния в картината- Затова и тър
сят на Асеново кале 
тавят уреди, които да я 
вят. Това е и причината, 
зина не се решават още

страната на партизаните, 
ще намерите много наши войни 
ци, които заедно със сръбски
те партизани се борят против 
омразния враг на целия славя
нски род”.

на учителския колек 
тив да помогне на Милчев да 
тръгне по правия път досега ос 
танали без успех.
Затова бе взето решение да бъ 

де подведен под отговорност.

да се пос- 
попра- 
че мно 
да си 
М. А.М. купят тв—апарат.

Стрдежхи в
братство ♦е юли ш



ВЪРХУ ПРОБЛЕМИТЕ НА тгауЕЗИЧНОСТТА

СТУДЕНТИТЕ И ЛЯТОТО

За равноправна употреба 

на български език
Има ли сили за представяне?

Една хубава студентска традиция се прекъсна през пос
ледните години. Всяко лято димитровградските студенти под
готвяха подобрана програма и с нея се представяха пред гра
жданите. За съжаление, напоследък студентската организа
ция сякаш не намери сили и не внесе онази раздвиженост, 
която внасяха по-старите генерации. Защото гражданите на 
Димитровград винаги с особен интерес се отнасяха към под
готовките, а представлението винаги пълнеше голямата ки
нозала в града.

Сега, когато сме на прага на летните студентски вакан
ции, когато студентите имат повече свободно време, по навик 
се питаме: ще ни се представят ли това лято студентите или 
не? Погледнато обективно — почти всички възможности и ус
ловия са налице. Съществуват помещения, където могат да 
репетират, има и сили (кадрови), които могат да създадат ху
бава програма. Безспорно и „старите студентски дейци” ще 
се притекат на помощ- Кое тогава пречи за осъществяване н< 
една такава замисъл. Дали това е липсата на интерес за тоя 
вид самодейност или пък несъумяване съществуващите сили 
да се организират. Според нас — недостатъчната организира
ност е съществената причина, която спъва всяка студентска 
акция. Ето защо, би могло веднага да се пристъпи към спло
тяване на силите, към изнамиране на начини и възможности 
за цялостно организиране и съответно представяне.

В тази насока, особена роля може да изиграе културно- 
забавният център, който и преди е давал широка подръжка 
на всяко студентско начинание. Ползата ще бъде двократно 
по-голяма: гражданите ще могат да видят нещо ново, а сту
дентите няма напразно да прахосват летните дни. Безспорно, 
помощ трябва да дадат и обществено-политическите органи
зации, на първо място, Съюзът на младежта. Сплотяване на 
силите между градската, средношколска и студентска мла
деж е императив, който ще гарантира сигурен успех. Затуй 
няма основание за протакане и изчакване някой отстрана да 
ни организира.

Накрая, организирането на студентите, тяхното ангажи
ране в културно-забавния живот в града, би трябвало да по
твърди доверието, което изказа президента Тито в речта си 
по телевизията за студентите. Инак самоотлъчване и прови
нциални одумки, разкази на небили събития и преживелици, 
водят към напразно изразходвани сили и безцелно пропиля
но време-

От известно време 
ни равнища в Босилеград се ра 
зисква върху твърде чувстви
телна и отговорна тема — упо
требата на български (майчин) 
език в администрацията, гимна 
зията и съда. Веднага 
жем, че огромен принос за зае
мане на правилни становища по 
въпроса дадоха републикански 
те обществено-политически дей
цн, особено ония от

на различ но обучение, а за осъществяване 
обучение на български език. За 
щото от няколко стотин учени
ка само пет-шест са от сръбска 
та народност, така че 
нование за двуезично обучение. 
Освен това, в основните учили 
ща обучението е на български 
език и учениците вече разпола
гат с известни знания 
ни предмети на български език. 
Понеже
чава почти същия материал, са 
мо по-обширно, 
докато преминат към другия е- 
зик, имат известен период 
преорентировка, който неблаго
приятно се отразява върху кон 
тинуираната им работа.

хърватския език значително се 
видоизменява.

Обаче, както изтъкна дирек
торът на гимназията — Любен 
Рангелов, въвеждането на обу
чение на български език тряб
ва да почива върху реална ос-! 
нова. Механическото замества
не на един с друг език, а при 
това ако не се създадат нуж
ните условия, няма да бъде кра 
чка напред, а обратно. Преди 
всичко, трябва да се реши про
блемът с учебници, набавката 
на българска литература, съз
даване на материална основа за 
такова обучение Той решител
но се изказа против „преводаче 
ските трупици”, които дават о- 
сакатени учебници и внасят мно 
го нелопичности и неточности. 
Въвеждането на български е- 
З'ик в обучението трябва да га
рантира висока степен на зна
ния и осъществяване на едно 
конституционно право, което 
няма да бъде за сметка на ко
личество на знанията. Същевре 
мегп-га ще се наложи далеч по- 
голяма взискателност към сръб 
ския език като предмет, защо
то трябва да им гарантира зна
ния, които утре ще ползват на 
факултетите.

няма ос-
да ка

по отдел
комисията 

за съвременно комунизиране и 
развитие на отношенията меж
ду републиките, народите 
родностите при ЦК на 
Без изключение, всички

в гимназията се изу

то учениците,и на-скс. наподдъ
ржаха равноправната употреба 
на на български език, без оглед 
дали става дума за администра 
цията, училището или съда. Ра 
з&ира се, при това съвсем

От друга страна, се изтъкна, 
че въвеждането на сърбохърва 
тски в гимназията е било чис
то механическо, тъй като пред 
варително гражданите не са ко 
нсултирани, а със закриването 
на средното икономическо учи
лище са въвеждани класове на 
гимназията и то на сърбохърва
тски език. ' Ако е имало оправ
дание за съществуване на сред

пра
вилно се съблюдаваха обектив
ните трудности, особено матери 
а дните затруднения, за 
преодоляване ще бъде 
и помощта на общността.

чието
нужна

Няма основание за протакане 
на двуезичността в админи

страцията
но икономическо училище 
сърбохърватски език, то за ги
мназията едва ли

на
В разговор, който водихме 

със Захариев, секретар на ОК 
СКС и Любен Рангелов, пред
седател на ОК на ССРН и ди
ректор на гимназията се изтъ
кна, че правото на гражданите 
да комуницират на майчин е- 
зик с различни самоуправител- 
ни и ръководни органи трябва 
да бъде осигурено и на практи
ка. Досега това право на граж 
даните бе обезпечено в Стату
та на общината, но на дело не 
се приложи. Защото, изхождай 
ки от практически цели, всич
ки актове на гражданите се 
връчваха на сърбохърватски е- 
зик. Неотдавна състоялият се 
пленум на общинските ръковод 
стъа зае становище

съществува 
такова оправдание. Още пове
че, че средата е такава и сърбо Ст. Николов

Да се надяваме, че сегашните генерации на студентите 
ще съумеят да намерят в себе си опора, да се сплотят и про
дължат хубавата традиция, която гражданите на Димитров
град винаги топло са приветствували.

БОЖИЦА
Ст. Н.

Общият успех много добър ТРЪНСКО ОДОРОВЦИ

Искаме да се приключим 

към Звонци
терий, а учениците трябва да 
се прилагодят на повече пред
мети. Освен това, през зимата 
учениците минават по няколко 
километра и условията за рабо
та са далече по-трудни, откол- 
кото през пролетта.

Ооновното училище в Божица 
може да бъде доволно от резул 
татите в тая учебна година — 
общият успех е много добър. 
От записаните 380 ученика в 
централното и подведомствени
те училища успешно завърши-

Преподавателите от основно
то училище в Трънско Одоро- 
вци не са доволни от журито 
на фестивала в Димитровград.

Директорът на училището Ге 
орги Димитров заяви:

— Догодина искаме да се 
включим в програмата на Зво 
1нци. Звонци ни е по-близо. Ос
еви това — тази година журито 
на фестивала в Димитровград 
ни отне няколко точки. Още 
на районния преглед в Погано- 
во направихме забележка 
журито, че не се спазват про-

позиите. В програмата се вклга 
чваха и точки и изпълнители, 
които не бяха заявени. По то
зи начин бяхме ощетени. В Ди 
мит ров град пак имаше грешки 
на нашата сметка...

Това нещо, а и големите раз
ходи за пътуване и пребивава 
нето в Димитровград по време 
на фестивала ни кара да обсъ
дим въпроса още идната годи
на да се приключим към Звон- 
цл .. . — казва Димитров.

комуни-
цирано на администрацията с 
гражданите в комуната да бъде 
на български език. а' комуници' ~ха 329 души или 82,5 на сто. Са - -За подобрение на уопеха зна-

мо 20 ученика повтарят, а 26 са 
на поправителен изпит, или 13,5 
на сто (51 ученик) имат отри
цателни бележки.

Между класовете най-добър 
бе осмият клас, които завърши

рането с други комуни, репуб
ликански самоутгравителни те
ла и други органи на сърбохър 
ватсята език. Почти всички са 
съгласни, че няма основание за 
протакане и трябва да се при
стъпи към подготовки за въве 
ждане на български език в об 
шинската администрация- Също 
временно бе казано и трудови
те организации в самоуправи- 
телните си актове да загаранти 
рат това конституционно 
во на работниците и граждани-

чително допринесоха честите ко 
нтакти между родители и учи
тели, както и пълното ангажи
ране на преподавателите.

Да напомним, че е имало й 
известни пропуоки и че колек
тивът вярва в още по-добър ус 
пех, за който навярно ще 
бори през идната година.

ха стопроцент-но и понастоящем 
държат приемни изпити в раз
лични училища. След него е 
втори клас с 92% положителен 
успех.

Ако проследим успеха през го 
дината долните класове от I до 
IV са имали постоянен успех, 
без особени амплитуди. Докато 
в горните класове успехът осо
бено се подобри след първото 
тромесечие на втория срок- При 
чината е, че преходът между 
долните и горните класове в 
началото налага по-строг кри-

се
на

М. А.Вл. Харизанов

БОСИЛЕГРАДпра-

Успехът по-добър от миналата годинате.

Обучението в гимназията на 
български език?

Както ни осведомиха в гимна 
зията не става дума за двуезич

ка
ли 128 ученици, а 51 повтарят 
класа. Общата средна бележка 
на училището е 3,14, която, в

Миналата седмица основно у- 
чилище „Георги Димитров” в 
Босилеград имаше двойно тър
жество. Съвпаднаха се днеят 
-на училището — 18 юни, рож
деният ден на Георги Димитров, 
чието име носи това училище 
— и краят на учебната година.

По този повод бе устроено тъ 
ржество, на което, покрай уче
ниците, учителите от централно 
то и подведомствените учили
ща, участвуваха родителите на 
учениците и известен брой гос
ти. Пред присъствуващите док 
лад за делото на Георги Дими 
тров изщесе преподавателят 
Панайот Дойчинов, а отчет за 
постигнатите резултати през те 
чението на учебната година ди
ректорът Стойне Иванов. Меж
ду другото Иванов каза, че и 
през тази учебна година учили 
щето се борило с редица труд
ности, които се отразили И вър 
ху успеха. Касае се за липсата 
от нужните помещения, което 
принудило училището да рабо
ти в смени с гимназия „Иван 
Караиванов”. Особени труднос
ти в работата предизвикала по- 
диробедната смена, защото гол 
ям брой ученици ежедневно пъ 
туват по 5,6 и повече километ
ра, поради което не им остава- 
достатъчно време за подготвя
нето на уроците. Въпреки това 
от 767 ученици, с отличен успех 
завършили учебната година 120 
с много добър — 163, с добър — 
204, със задоволителен —
На поправителен изпит остана-

се изреждаха идни след други, 
възнаграждавани с бурни ръ- 
колляскания от страна на пуб
ликата. Цялата програма оста
ви впечатление, че е вложен до 
ста труд и старание за добрата 
подготовка и успешно изпълне
ние. За това заслужават приз
нание преподавателите Милка 
Петракнева и Радко Димитров, 
учителката Круна Иванова, пре 
подавателят Асен Чипев и др.

Голям интерес предизвика и 
ученическата изложба на рисун 
ки и изделия по общетехничес- 
ко, експонати по биология и ге 
ографски карти по география.

М. Присойски

Българските ръководители тър
сят от хората на изкуството 

още повече шедьоври, пропити 

с национални идеи

сравнение с миналата година, 
говори че сега успехът на учи
лището е по-добър Между от 
личниците от осми клас челно 
място заема ученикът Ангел 
Рангелов, който получи и „Бу
кова грамота”. Както е извест
но Ангел, като „вуковец” ще 
може да постъпи в което и да 
било средно училище без прие
мен изпит.

Втората част от тържеството 
се състоеше от художествена и 
спортна програма. Рецитации, 
едноактовки и рецитали, хоро
ви песни и танцови изпълнения

да направи още по-големи уси
лия за да се овековечат далеч
ното и скорошно минало и днеш 
ното време и че за тази цел са 
необходими повече шедьоври 
на художественото творчество, 

с български дух, бъл-

Тези дни в София е проведе
но общо заоелание на правите
лствения Комитет по изкуство
то и културата и ръководство
то на Съюза на работниците на 
полето на културата и изкуства 
та, научни институции и някои 
обществени организации, посве 
тено на утвърждането на про
грамата на тяхната дейност в 
духа на идеите на Тодор Жив
ков за работа с младежта и Ко 
мсомола.

Доклад под заглавие „Патрио 
тичното възпитание на народа 
и младежта — важна задача на 
изкуството и културата” е из- 
нел представителят на Комите
та по изкуството и културата 
Павел Матев.

Обяснявайки защо днес се 
изтъква патриотизма, Павел Ма 
те® казал, че това не се прави 
с цел да се омаловажи интер
национализма, но поради това, 
че досега до голяма степен би
ло подценено патриотичното въ 
зпгитание на народа, а особено 
на младежта. Павел Матев из
тъкнал, че изкуството трябва

пропити 
гарски насоки и български въз 
гледа. Според него, работници
те в областта на културата и 
изкуството са длъжни, 
към историята, така и към съ
времието и бъдещето. Във връ 
зка с това Матев като на недо
статък посочил, че досега няма 
мономунтални творби за основа 
теля на българската държава 
към Аспарух, за хан Крум и 
„славните царе Симеон, Кало
ян, Иван Асен П. „В доклада е 

все още е слаба 
борбата срещу нихилистичното 
отношение към собствената ис-

като

изтъкнато, че

тория.
На това заседание присъству 

първия секретар на ЦК 
БКП Тодор Живков и секре 

таря на ЦК на 
Коцев. (Татиог)

А.
. : '

вали и
на 10ЦБКП Венелин
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БЕСИЛ КОБИЛА“ ПОБЕСНЯЛАЩщсщ
ЖИВОТНИ—СТОЛЕТНИЦИ

НИШ
5 ЮЛИ 1908 95

СТР. 8 Боян Янев, щом казва, 
работническия съвет

рите, членове на съвета са на 
път.

Йовчо Симеонов казва: „Ра 
издава

г аря 
че в
ма пито един член от транспо 
ртно-товарните единици, а от 
администрацията са 10- Не 
му е ясно и защо събранията 
се насрочват, когато шофъо-

ня-бстническият съвет 
едно решение, управата пра
ви друго. Не ми е ясно, как 
става това. Ясно ми е само, че 
не води към добро”.

Нещо не е ,,ясно и на дру

ИЗ НАУКАТА И ЖИВОТА
И на мене не ми е 

гари Р/овче и Бояйс, но
ясно. дру

че ко
билата е побесняла и разкъ
сала юздите ми е ясно.

КОСТЕНУРКА НА ТРИСТА ГО ТИНИ. ПРЕДПОЛАГА СЕ, ЧЕ 
ИМА ПЕТСТОТИНГОДИШНИ КИТОВЕ, 250-ГОДИШНИ ЩУ
КИ И НАД 200-ГОДИШНИ ШАРАНИ. ОБРАЗОВАНИЕТО Е БЕЗПЛАТНО !

Да, образованието е,Човешкият живот не е особе 
но дълголетен, когато се орав- 
ни с дълголетието на животни
те- Особено това важи, когато 
го сравняваме с гръбначните, 
защото имено сред тях могат да 
се срещат „старци”, които жи
веят повече от век. Естестве
но не редки екземпляри калето 
е със столетниците при човека.

Ето някои примери:
Има данни, че щуките дожи

вяват 250 години, а на щарани- 
те също приписват завидна въз 
раст. В аквариума на едно япо 
нско семейство шаран е живял 
в продължение на 215 години. 
Този „старец” бил дълъг 70 см 
и тежал 7,5 килограма. Този ша 
ран преживял седем поколения 
на своите стопани и се хранел 
направо от ръцете им.

През 1936 година японското 
правителство подарило на зоо
логическата градина в Дюрбан 
голям саламандър, който 200 го 
дини бил живял в зоологическа 
та градина в Токио. Според е- 
днн японски зоолог това живо
тно могло да живее поне още 
двесте години.

Крокодилите също живеят дъ 
лго. Има случаи когато край 
Нил и Ганг редица поколения 
от местното население са наблго 
давали едни и същи крокоди
ли. имащи отличителни белези.

През 1907 година в Лондонска 
та зоологическа градина е умря 
ла 300-годишната костенурка 
Драка, улозена на Галалагоски 
те острови от френски пирати 
и квъстена от тях по името на 
един от пиратските водачи- Мно 
го други примери има, че две 
или три столетия са нормална 
възраст за тези гигантски ко
стенурки.

Сред птиците също има пред 
-ставители. достигащи дълбока- 
старост. Има папагали на пове
че от сто и петдесет години, ор 
ли на 250 години и други.

Големите животни са по-дъл- 
голетки от малките. Примерът с

Родителите са в недоуме-
Според Конституцията и лекарското, 

обучението е безплатно и за
дължително, но пари се да-

орлите е едно доказателство, о- 
баче, не и единственото. Слонът 
и китът сред бозайниците 
най-дълголетните животни. Сло 
«ът например живее оредио 120 
— 140 години, а някои достигат 
и до 200-годишна възраст. За 
митовете пък се предполага, че 
ж-ивеят много по-дълго, 
някои достигат и до 500-годиш- 
на възраст. Колко е вярно това, 
може да с е сравни със събития
та. Възможно с -например в океа 
ппте да плава кит, който е бро 
дил още преди Колумб да от
крие Америка или по времето, 
когато турците са 
ли с покоряването на балкан
ските държави-

но неОт гази година учениците 
— първолаци ще могат да се 
запишат в училищата, 
ако приложат лекарско, което 
родителите трябва да заплат. 
ят с 15 до 20 нови динари.

ние.са
Това все едно е __

купиш закон, а след това без
само

ват? платно го четеш.

като Д У С П А, ВЕНКО!
На едно заседание в Ди 

митрооград където се раз 
исквало върху Насоките, 
Венко Димитров, през Ця
лото време с едно транзи-

за резултат . . .
След съвещанието много 

хора ми казаха, че другар 
ят Венко, когато се нами
ра на футболен мач мисли 
за Насоките . . .

сторчс слушал предаване 
на един (също така важен) 
футболен мач . . .

П рисъсствуващите от 
време на време го питали

приключва-

Най- голямото 

семейство в 

света
ЕЛЕКТРО .... ЛУЦИЯ

Ранко Младенов пише и се 
оплаква от електродистрибу- 
цията, че изключва електри
чеството, не водейки сметка 
за потребите на домакинства
та, така че семействата оста
ват без обед.
Лукс на самоволие елек- 

тродистрибуиията може сама 
да си позволи, защото е само 
стоятелна в саморешаването.

Семейството на Раймундо Ка 
рнауба в Бразилия е може би 
най-многобройното в света. Той 
е на 57 години, а ясена му Ма
рия на 46. Първото си дете ро
дила на 14 години и всяка го
дина раждала по едно дете. До- 
мочадието им сега наброява 32 
деца. Когато бащата ковбой ре 
шил да се пресели в столицата 
на Бразилия — град Бразилия

цял
автобус, за да смести всичките 
членове на семейството си.

Сега Раймунд работи като дъ 
оводелец и някои от децата му 
помагат в работилницата. Раз
бира се, цялото семейство сега 
не лсивее вече заедно. Но вед- 
наж в годината, 
дан на бащата воички се съби
рат заедно, като всеки води и 
собствените си деца. В тази об
становка родителите трудно 
ориентират. Връх на всичко е 
изявлението на бащата, че ще 
има още деца, макар че послед 
ното от 32-те е още бебе.

се наложило да вземе

ПРОСВЕТНИ РАБОТНИЦИ И 
СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Съветът за селското стопан 
ство и горите при Общинска
та скупщина в Димитровград 
има десет членове, в състав: 
три просветни работници (е- 
дин от тях е председател на 
Съвета) също толкова селско 

производители, 
деа агронома и само един гор 
ски стражар.

Сигурно е търсен клъч, кой 
да просвещава селското сто- 

М. Бакич

на рождения

Може би още много вода ще протече в Драговшцюца, до 
като бъде построен басейнът кр й ловджийския дом в Боси
леград. Вее едно — след няколко години босилеградчани ще 
пелучат приятно място за рекреация и почивка. Ще имат с 
какво да се похвалят пред гостите, които навярно ще бъдат 
много повече от сега, защото вече започнаха работите и около 
построяването на пътя от Власина към Босилеград.

В дишалия брой тоя текст бе поместен под снимката, ко
ято представлява детайл от строенето на пътя през Видлич.

Редакцията моли да бъде извинена.

се

стопански

7
панство.

ЦВЕТАН И СЪВРЕМЕН
НИЯТ БЮРОКРАТИЗЪМ

Цветан Еленков—Байкя 
преди известно време гово 
рил на едно събрание за 
съвременния бюрократи
зъм. В сказката той обри
сувал съвременния бюро
крат така картинно, че е- 
дин от присътсващите го 
запитал:

— Добре, Цветане, а кои 
тогава са бюрократите в 
Димитровград?

— Теоретически ги зная, 
а иначе не ...

V Награди-Награди-Наградиа

Редакцията на вестника е решила да изненада своите чи- ( 
татели с няколко награди. |

Пет екземпляра от този брой на вестника са означени1 
със специален знак, който носи награда- (

В следващия брой ще съобщим какъв е специалният знак! 
и каква награда носи на притежателя на означения екземпляр.' 
Притежателите на озпачените екземпляри ще трябва да из-( 
режат парчето със знака и да го пратят с препоръчано писмо'
до редакцията, във основа на което ще им се пратят наградите.

Без думи
А

КОЛА И КОЛАI

БРАТСТВО
Вестник на българската 

народност в СФР Югославия. 
Излиза всеки петък -X- Уре
жда редакционна колегия -X- 
Директор, главен и отгово
рен редактор Асен Лазаров 
-X- Технически редактор Ди
митър Йотов -К- Издава 
„Братство” — Ниш Ст. Пау
новия 72 телефон 25-444 и 
25-480 Годишен абонамент 
/0, а полугодишен 5 нови 
динара. Тек, сметка 625-3-78 
Вар. Банка Ниш — Печатни
ца „Вук Караджич” —Ниш

■' * г


