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ьря-тстПо
Антифашисткото вече 

бождение на Югославия да стане действително най-висше за-
югославскнте народи.

„Днес е ну

конодателно и изпълнително тяло 
Днес вече е дошло време да се създаде един изпълнителен 
орган във вид на временно правителство, което ще бъде 
собно да ръководи всички работи, които следва да изпълнява 
едно действително народно правителство... Разбира се, такава 
крупна крачка на един народ може в първия момент да сре- 

. щне евентуални препятствия и неразбиране даже и при наши
те съюзници от чужбина. Но през тези две го, 
сеца тежка и кървава борба за своята свобода и независимост 
югославските народи си извоюваха правото сами да решават 
за своята съдба, а това право е в пълно съгласие е Атлантиче
ската харта”.

и де*ет

ВЕСТИШ/ ИА ВРЛГйРО^А I д и АР СА ЮСТ Б СдР '-ОТОСА
г-

бодата. И така я приемат на 
роди, които никога не са би 
ли поробители.
ТАЯ СВОБОДА Е ПЛОД НА
ПАРТИЯТА, НА ТИТО И щ След тридневна работа, на

II онова, ко I 23 ноември приключи с ра- 
|^то донесе Ве Ш бота Шестия конгрес на Съю 
уткият ден, и = за на комунистите в Сърбия, 
което бе съз- = за нов председател на Цен- 
дадено от не- =говото съмва- = тралния комитет на СК в

ха и се бореха, и умираха 
за свободата; когато знаем, 
че поколения преди съмване 
то на тоя Ден горяха в пла 
мъка на борбата.

Тоя Ден е 
подготвян 
окови, в зат
вори, в пла-мъ 
ци, върху пе 
пелтца, с кур 
шуми в сър
цата, с ножо- 
»е в гърлото, 
с книга в ръ
цете; подгот
вян в Срем- 
ска Митрови- 
ца и Главня- 
ча, в Дахау и 
Освйенцим, в 
Ясеновац 
при Кадиняча, 
в Козара 
при Сутйеска

Богумилския

транните подготовки. Това еди 
нство се изгради в борбата на 
Съюза на комунистите в Сър
бия за развод на социалистичо 
ските отношения и против в си 
чко, което пречи на неговото ра 
звитие и прогрес”.

Обръщайки се към делегати
те, новоизбрания председател 
на Централния комитет Мар
ко Никезич каза, че Централ
ния комитет в новия състав по 
ема сложна работа, във вре
ме, което не е леко, поема я 
след редица ръководства, кои
то са одиграли важна роля в 
тежките и решаващи времена 
в живота на партията в стра
ната: „Не е моя работа, нито 
на новия Централен комитет, 
отдавайки им признание, да 
даваме оценка на тяхната ра
бота. Признанието е в делото 
им, признанието е в нашата 
социалистическа общност, а то 
ва общество на свободни хора, 
които изграждаме ние, в дело
то, в което са вградени толко
ва много усилия, забележеки и 
незабележени, на цяло едно по 
коление ръководни хора и ак
тивисти ... Няма да спомена
вам имена. Революционерът е 
политически активист в служ
ба на народа и не смее да очаква 
правда и победа за себе си:

В

Е Сърбия е избран Марко Нине до днес, ще _ 
бъде записано ц кезич, а за секретар Латинка 
със златни бу = Перович.
*ВИ‘ Е С ДЪЛГИ и бурни аплодис-

аводите, еле- = менти бе последвано решение 
хтроцсптрали щ то на Щестият конгрес, при-
те, училшц а = общавайки се към общото же 
новите градове =__ = лание на членовете, предло- само са част = „ ^„__ = жението другаря 1 ито отновоот тази Исто- Е -г* ^
рия. ЮГОСЛА I да бъДегЙ,аН За ПРеДССДа 
ВСКИЯТ ЧО- Е те^ на СЮК.

ВЕК самоуп- = Шестият конгрес изора ка
равитсл п со-

и

и

Е ндидатите за органите в 
циалистически | ^ЮК и новите органи на

строител, кой- |СКС> Постоянния състав на
„„ „„„„„ „ = конференцията (61) членове;,то расна с тоя ден, е него- Е.. т г = /сс

_____ т> .у__________ _ е Централният комитетвата същина. В Него горят — . ,,
„„ = членове), Комисията за ста-пламъците па факелите, за- = ,, с

„о_тт„„ =тутарни въпроси 43 члено-палет» в тоя Деп. = ч г .. г= ве), Надзирателната коми-
ЗАТОВА ПЛАМЪКЪТ Е 1 сид ^ членове).

НЕУГАСИМ! I Делегатите отправиха пис-
Ц мо до председателя на СпЛЧ.

А той не осветява само на = Йосип Броз Тито, в което

марш, в Кра- 
гуевац, Любля 

на, в Белград ииаДурмитор 
Загреб и Църна трава; под 
готвяп в Дедипье, Сто ли
це и Бихач.

ТОЯ ДЕН ДОЙДЕ ПРЕДИ 
ЧЕТВЪРТ СТОЛЕТИЕ В 
ЯЙЦЕ!

Марко Никезич
1

раз на Шестия конгрес: „Това 
е новото единство, което се 
създаваше не само в многобро 
йките разисквания, в изготвя- тов търси правда за своята 
нето на документите, в избира класа, за- своя народ и победа 
нето на делегати и във всее на своите идеи.”

На тоя Дея пламнаха фа
келите на Свободата, да по
кажат на света, че в тъмни 
пата на поробена Европа,
стенеща под фашисткия бо 
туш, в една ма _.а страна
грее Свободата

Че тази светлина озарява 
Бъдещето.

Тоя Ден е създаван н от 
§§ браняван преди да съмне.
= И след съмването му — за

щото тоя Ден значеше Бъ
деще-

г1111111П11Ш1111111и111111111111111Ш111111111Ш111111Ш111111и111Ш111и1Ш11П1111Ш1П1111

. из
шите пътища Затуй Наро- - § разяват единството и реше- 
дът, партията и Тито, кои- Ш ността на комунистите в бор 
то го запалиха, ще знаят да § бата за самоуправителен со- 
го опазят и от зли ветрове. Ц циализъм.

= Конгресът прие новия устав 
- | и седем резолюции.

= На края на работата на кон 
Е греса досегашният председател 
- Петър Огамболич посочи, че 

(1 единството, което дойде до из

На всички наши читатели и сътру; 
честитим юбилейния Ден на републи

ката 29 ноември

11:1411:
НО И НЕ СЕ ГАСИ ТУЙ, 

ЩО НЕ ГАСНЕ!
I А Л.



КАК СЪЮЗНИЦИТЕ 

ПРИЗНАКА РЕПУБЛИНАТА
то получихме ясно е че парти
заните задържат и ангажират, 
голям брой германски дивизии. 
Ние правиш всичко възможно 
да ги снабдим с боеприпаси и 
да ги подкрепим по всеки въз 
можем начин . *. .

Нашата мисия под ръковод
ството ма члена иа тази кама-

Първото официално реаги
ране върху решенията на Вто 
рото заседание във връзка с 
Техеранската конференция до
йде от САЩ. Американския ми

работи-'нистър на . външните 
Кордел Хал заяви на 9 декем
ври, че САЩ ще помагат пар
тизаните. Коментарът на „Ню- 
йорк таймс” на следващия ден 
носеше подзаглавия: „Хал: ще

зачитан и уважаванра, моя
приятел народен представител 
за Ланкастер (бригадира Фиц- 
рой Маклин), установи извън
редно добри отношения с ге
нерал Тито. Както тази кама-

помагаме всички в страната к.1 
ито настояват да изхвърлят 
немците”, „Партизаните виж- 

своята победа”. А в тек-дат
ста на коментара се намират и ра видя от днешните вестници, 

съветското правителство също 
е рошило да изпрати военна 
мисия при партизаните".

Документът който Идън спо 
менава като нещо, което пред
ставителите на британската 
Долна камара са могли този 
ден, на 14 декември 1943 годи 
на да прочетат беше съобще
нието на Съветското ииформа 
ционно бюро за проведеното 
Второ заседание и за решение 
то на правителството на СССР 
да изпрати във Върховния 
щаб своя делегация. Това съо 
бщение гласи:

„Както е известно, в края 
на ноември на територията на 
Югославия, която освободиха 
партизаните, се проведе второ 
то заседание на Антифашист
кото вече на Югославия, кое
то съчиняваха представители 
на всички области на страната, 
и то взе решение за превръща 
■не на Антифашисткото вече 
във върховен законодателен 
и изпълнителен орган и създа 
де, със свойства на временно 
правителство на Югославия, На 
ционален комитет за освобож
дение.

В новоизбрания Президиум 
на Антифашисткото вече как
то и в Националния комитет 
за освобождение влезоха пред
ставители на всички югослав
ски народи и на всички обоце 
ствени организации и партии 
които водят борба за национал 
но освобождение на Югосла
вия.

За председател на Президиу 
ма на Антифашисткото вече 
отново е избрал изтъкнатият

тези редове:
„Съединените американски 

щати ще помагат партизаните 
в Югославия, както и силите 
на генерал Михайлович, съде
йки по намеците които днес 
направи държавният секретар 
Кордел Хал.

... Ясно е, че становището 
на американското правител
ство спрямо помощта на раз
ните сили в Югославия се осно 
вагваше предимно върху прак
тичния въпрос на тяхната съ
протива против немците, макар 
че се счита че вътрешните гго 
литически въпроси трябва да 
се оставят за по-късно.

Това становище, счита се, 
не е в противовес с политика
та на британското правител
ство, което повече помага пар 
тизаните отколкото силите на

в Яйце 1943Др. Тито па Второто заседание
торията и съдбата. Дойде мно
го по късно отколкото може
ше да дойде. Не е наше да да
ваме морални уроци. Даде 
самата история. Второто засе
дание което беше късно приз
нание беше същевременно ан 
тиципация на крайната победа 
във всяко отношение: и

политически работник на Югос 
лавия д-р Иван Рибар, а за ръ 
ководител на Националния ко 
митет за освобождение — вър 
ховният комендант на Народо-' 
освободителната армия Носил 
Броз Тито, на който е присъ
дено званието маршал.

Скупщината е поставила фе
деративен принцип на урежда 
не на Югославия.

Тези събития в Югославия, 
които намериха положителен 
отавук в Англия и САЩ, пра
вителството на СССР оценя
ва като положителен факт, ко
йто допринася за по-нататъш
на успешна борба на югослав
ските народи против хитлери
стка Германия. Те свидетел- 
ствуват също така за сериоз
ните успехи на новите лидери 
на Югославия в обединяване
то на всички национални сили 
в Югославия.

От това становище се оценя 
ва в Съветския съюз и дейно
стта на генерал Михайлович, 
която, според разполагаемите 
осведомения, досега не допри
насяше но повече нанасяше 
вреда на борбата на югослав
ските народи против германски

те окупатори, и затова не мо
жеше а да не бъде оценена от 
рицателно от страна на СССР.

Считайки за необходимо да 
получи по-подробни информа
ции за всички югославски съ
бития и за партизанските ор
ганизации, съветското правите 
лство реши да изпрати в Юго
славия Съветска военна ми
сия, както това по-рано напра 
ви британското правителство”.

Така, ето, изглеждат основ
ните документи за практическо 
то признание на народоосвобо- 
дителната борба на Югославия.
То дойде след две и половина 
години неописуеми страдания 
на народа и на неговата герои
чна борба, след огромни жер
тви и усилия, които понасяше 
Народоосвободителната войска 
под ръководството на ЮКП и 
Тито. Това беше концентрация 
на воля и решителност на ка- 
моотверженост и решимост за
почнатото дело победоносно да 
се доведе до край. Това беше 
чиста победа на една концеп
ция, която в етическите нор
ми на прогресивното движение 
и в неговото субективно битие 
действуваше като воля на ис-то” от Вилко Винтерхалтер)

ги

във
военно и в политическо и по 
отношение на по-нататъшното 
обществено оформяване на Ю- 
гославия. Ако така гледаме 
Второто заседание, тогава ед
на социалистическа революция 
бе призната и от своите прия
тели и от своите противници 
още преди окончателната по
беда. Принципът на самоопре
деление и независимост възтър 
жествува в разгара на война
та, която се водеше за и про
тив установяването на Хитле- 
вото хилядагодишно мрачно 
царство. Политиката водена от 
позиция на силата почувству
ва силата на народния стре
меж към независимост и сво
бодата, отдаде й нужното при-

генерал Михайлович, изхожда 
йки от това че партизаните са 
много по-активни 
против немците”.

„Накара орела зла

борбатзв

година“
би казал нашия народ. Каква 
разлика между доноса на Фе-
риш и онова което като от сух 
дрян се цедеше и капеше в об 
щественото мнение на САЩ.

Британското официално реа
гиране дойде след изявлението 
на тогавашния министър Идън 
и дебатата в Долната камара 
Антони Идън каза в парламен 
та на 14 декември 1943 година:

„Редица месеци вече сърце- 
. то и душата на съпротивата 

против врага в Югославия са 
партизаните със своя върхо
вен комендант генерал Тито. 
От всички информации, кои-

знание — и отстъпи пред нея.
(Откъс от книгата „По жиз

нения път на Иосип Броз Ти-

25 ГОДИНИ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА АВНОЮ Югославските народи през ноември 
йските дни на 1943 година вече били 
издишали три военни години.

През тези дни на 1943 година по
ловината от одраната била свободна те
ритория. Народноосвободителната вой
ска след тежките четвърта и пета о- 
фанзива наброявала към 300 000 бойци.

Тогава много се разисквало за ук
репване на придобивките от войната и

познаваме нашето положение и че бя
хме принудени да направим така и ни
що друго не можехме ако 
борбата, която водим така кърваво, да 
даде резултати. Но, на нас това не ни 
помогна, там бяха изцяло против това.

— Сталин беше вбесен, ми каза Ди
митров след като пристигнах в Москва.

Ние не искахме да ги питаме, защо- 
то ако те биха казали ,/не” на това, ние 
като

РАЖДАНЕТО НА РЕПУБЛИКАТА желаехме

5.)

Във военно време, събитията вина
ги са сгъстени като мъгла, в която въл 
ните на това въздушно тясто отвреме- 
навреме нахлуват по рътлините, давай
ки път на слънчевите лъчи, които да
ват чудно хубави сияния.

Дните когато било подготвяно и 
проведено заседанието на АВНОЮ в 

‘Яйце били тъкмо такива. Заседаващите 
й гостите току що завършили с търже
ствения обед, се готвели да отидат на 
погребение на известния младежки ръ
ководител Иво Лола Рибар. От негово
то тяло пръв се простил в името иа 
СКОЮ младежът Михайло Швабич.

Колоната безмълвно вървяла по те 
‘ снйте и кални улици на Яйце. Преди 
"тялото на Лола неговите другари да за 
несат в мрака и да го закопаят на спо
койствие, за да не могат фашистите да 
узнаят къде е погребан, от мрътвия син 
се простил старият Рибар. В моменти

бар, които в тази ноемврийска 
отеквали край мрътвия Лола като зов 
за нови борби, като зов за свобода.

Сандъкът с тялото на Лола изчез
нал в мрака. Колоната полека-лека за-

вечер

за по-нататъшното изграждане на стра 
ната. След капитулирането на Италия 
Върховния щаб и ЦК на КЛЮ реши- 
ли да бъде свикано 
АВНОЮ, за да се вземе решение

дисциплинирани комунисти не 
нищо «е бихме могли да пред- 
прием. При Бихач аз ги питах и те ми 
казаха „не” — и ние тогава не можах
ме. Затова тогава решихме да не ги 
питаме, те ще се сърдят, но ние ще на
правим това. И тогава направихме до
бре. Тук значи бе нашето първо стълкно 
пение с тях от общополитически харак
тер и по отношение на нашата незави
симост и нашата самостоятелност....”

Но не и последното. В 1948 година 
им пречеше нашата независимост и са
мостоятелност, и днес това им е трън в 
очите.

почнала да се разделя на малки групи 
и да поема към града. Доле, в култур
ния дом, театърът на Народното осво
бождение подготвял представление 
„Ревизор” от Гогол. Представлението, 
обаче в знак яа траур

заседание на
за вре

менно правителство на Югославия. Ка
за събранието било определе

но Яйце. В този градец 
зарад смъртта Тито и Върховния щаб.

на Лола, било отложено, но старият Ви Понеже към края на октомври в 
оар настоявал да не се прави така и Москва било проведено съвещание 
пред пълната зала в партизанската ре- министрите на външните работи 
публика героите на Гогол

на То място
се настанил

на
наСАЩ. 

съюз, Тито
Великобритания и Съветскиясъживили е- 

дин свят, чиито дни и на югославска 
почва били изброени.

искал .на това съвещание 
да се разисква и за Югославия. Пред
ложението на Тито обаче не било вне
сено в дневния ред.

Сталин не беше съгласен с Второ
то заседание на АВНОЮ. Той не беше

СТАЛИН СЕ СЪРДИ ОГРОМНО Е ЗНАЧЕНИЕ НА ВТОРО
ТО ЗАСЕДАНИЕ НА АВНОЮ
Едвали в историята на югослав

ските народи да съществува някое съ
битие, което както Второто заседание 
на АВНОЮ да има така съдбовно зна
чение за нашите народи.

„Преди да дойдем в Яйце, си спом
ня Тито, още на Петрово поле над гра
да, обмисляхме дали би било добре, по
неже наближава 29 ноември, да ус
троим ново заседание. В Яйце и реших 
ме това: Върховният щаб и Централ
ният комитет взеха решение да се еви-

1943 била преломна година във Вто
рата световна война. Народите от це
лия свят, па и в Югославия, били тръг 
нали

съгласен и с тава на първото заседа
ние да се избере Национален комитет, 

по сигурен път на освобождение След заседанието в Яйце Тито получил 
от фашистки гнет. Съдбата на Хитлер телеграма от Съветския 
вече била ясна. След поражение на фа
шистките сили при Сталинград,
Еената армия неудържимо

когато сълзи напирали на очите, един
ствено стария Рибар имал сили да го
вори. съюз, в която 

се казвало, че това е „забиване на нож 
Чер- гърба”.

Бащата се простил от двамата си 
синове, от Лола, който лежал мъртъв 
пред него, и Юрица, който загинал е- 
дин месец по-рано.

—1 Вие, деца, възпитавахте баща си, 
вие доведохте баща си във въстанието, 
вас ви нямга. вече, но вашия баща ще

напредвала „
на Запад, изгонвайки фашистките за- „НИЕ ПО-ДОБРЕ ПОЗНВАМЕ НАШЕ- 
воеватели. Фашистките пълчища в Аф хо ПОЛОЖЕНИЕ”...
рика били принудени да напуснат този ,
континент. Италия капитулирала. • Говорейки за тези тежки дни на не

Втората световна война била към доверие, Тито между другото, казал: 
края си, Хитлер в гробницата си, а по- ..Ние им отговорихме, че това не е за
робените народи 4- свободни. биване на наж „ гьрб3| кие най_добре

продължи борбата 
свидетелите за тези думи на стария Ри

си спомнят
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По пътищата на реформата КАКВО ЩЕ РЕШАВАМЕ ДО СЛЕДВАЩИЯ ДЕН
НА РЕПУБЛИКАТАКолективът на „Димитров 

град“ пред сложни задачи
- Днес годишната продукция и организация на труда За да 

в предприятието възлиза на 30 може отначало всичко 
милиона динара. Утре - кога ви както следва, колективът и 
то влезнат в строя новите мощ самоуправителните органи тря- 
ности - ще нарасне на 80 ми- бва да решат не

жния проблем със специализа 
цията на кадрите, способни да 
организират новия 
ствен процес.

С трудни задачи, с оглед на сло 
жните въпроси на стопанския 
и политическия живот в кому 
•ната.

Преди всичко ще работим за 
активизирането на обществено 
политическите организации. На 
първо място това са местните 
общности и събранията на из 
бирателите, които имат широ
ки възможности пряко да дей
ствуват да се подобри метода 
на работата на общинската ску 
птцина. Но необходимо е те да 
внесат някои изменения в съ
държанието на работата си. Вси 
чки важни въпроси, 
са бюджетът на общината, об 
щественият план и др. трябва 
да се обсъждат най-подробно, а 
не като досега — формално. 
Същевременно ще . се заложат 
изискванията им да се зачи
тат и решават. Единствено та
ка ще се възвърне доверието 
в работата на общинската ску 
пщина.

Сериозен въпрос, който досе 
га не е достатъчно решаван е 
как да се подобри осводомява 
■нето на населението. Проблеми 
те и мерките, които се взимат 
в комуната не са достатъчно 
известни на хората. При тако 
ва положение се явява крити- 
зерството и различните погре 
шни
сем изгодно вестник 
во” периодично да издава осве 
домителен бюлетин, който най- 
съдържателно да осведомява 
хората за обществено-полити
ческите и стопанските съби
тия в комуната.

На новите избори за общин
ски отборници ще настоим да 
се изберат активни и автори
тетни хора — • а преди всичко 
млади. Занапред ще изменим и 
някои неща в метода на рабо
тата на общинските съвети в 
смисъл на по-демократично ре 
шаване и установяване на по- 
преки връзки с отборниците.

„Каква работавъпроса: 
предстои на организацията, от 
тоя Ден на Републиката до сле 
дващия” се отнесохме до пред 
седателя на общинската скуп
щина, секретаря «а общинския 
комитет 'на Съюза на комуни
стите, председателя на общинс 
кия отбор на ССРН и председа 
теля на Общинския комитет на 
Съюза на комунистите в Боси
леград. Получихме следните от 
говори:

да вър-

по-малко слолиана нови динара. Ведно с 
оборудването на 
то с най-съвременни 
ката промишленост

предлриятие- 
в гумарс- ттроизвод- 

Предвижда се, 
частично тази задача да се осъ 
ществи в страната, а по-голям 
брой квалифицирани 
квалифицирани работници и 
инженери да се изпратят на 
специализация в страни, чиито 
фирми доставят съоръжения, I 
поставят машините и пускат в 
действие цеховете.

машини, 
ще се реализира и програмата

Симеон Захариев, секретар 
на ОК на СКС: БЕЗ ДЕМОКРА 
ЦИЯ НЯМА РЕВОЛЮЦИОН- 
НОСТ В СК

за кадри, които да внедряват 
техническия прогрес.

Идеята за реконструкция на 
цеха за гумени обувки е стара 
колкото и самото предприятие. 
Голям брой операции в този 
цех се извършваха по най-при 
митивен «ачин, а даваше най- 
голяма част от бруто-дохода в 
предприятието. Реформата на
ложи да се внесат изменения 
в органичния състав на капи-

Владимир Стоичков, председа
тел на ОС: ПРЕДИ ВСИЧКО 
ДЕМОКРАТИЧНОСТ В РАБО
ТАТА.

и високо
В нашата община има значи

каквитотелно число по-стари комуни- 
които са били зачлененисти,

във време, когато Партията е 
имала изключително ръковод
на роля. Тези другари 
въпроси и сега желаят да ре
шават от такава гледна точ-

В предстоящата година реши 
телно ще се заложим общин
ската скупщина да засили сво 

отстраним
много

В тази насока има сделки с ' ята дейност и да 
чуждестранни фирми. Що се ' някои грешки 
касае до новите работници, ко | 
иго трябва да постъпят във фа 
бриката, на първо място, това 
ще бъдат висококвалифицира
ни и квалифицирани работни
ци и специалисти. Така трябва 
да се разбира неотдавнашния 
конкурс за 22 стажанти, който 
обяви фабриката.

При положение че материал 
ните възможности на комуна
та са ограничени и не може да 
се задоволят всички нужди, 
често се стига до противоре
чия, които известна степен от 
ричат принципите на самоуп
равлението. Ето защо е необхо 
димо нещо да се мени в раз
биранията на хората. Това ще 
постигнем най-много с органи
зационното и кадровото укреп 
вале на обществено-политичес
ките организации в комуната.

За общинската скупщина от 
отделно значение са местните 
общности, които имат широки 
възможности и важна роля. На 
тези основни самоуправителни 
органи на нашата комунална 
система ще додам нови форми 
на работата с цел да станат съ 
щински орган на общинската 
скупщина.

Ще настоим да се премахне 
пасивността у болшинството от 
борници, защото от тяхната 
работа зависи успехът на об
щинската скупщина. Но и ще 
ги обвържем да бъдат главни 
организатори на събранията на 
избирателите, които са .полити 
ческо тяло не само на местни 
те общности, но и на общината. 
Единствено така ще се подоб
ри и осведомяването на наоеле 
нието за работата на скупщи
ната.

ка.
Сега обаче в Съюза на кому 

пистите нещата са се качестве 
но изменили. Поради това ня
кои комунисти са останали па 
сивни. Често пъти те не искат,

;тала, понеже пазарът търси по 
ефтини и по-качествени стоки. 
Качество имаше и досега, но 
цената при такава технология, 
зарад несъвременна оборуде- 
ност, беше доста висока. Зарад 
туй, идеята за модернизиране 
от ден на ден все повече пре- 
рестваше в движеща сила на са 
моуправителното съзнание и 
дейност, все докато не се пре
върна в материална сила, ко 
ято чрез кредитни и търговски 
конструкции стана реалност. 
Действително, нръвоначалкият 
замисъл до голяма степан се 
промени, понеже се промениха 
условията.

Плановете за реконструкция 
и модернизация и договорите 
с доставчиците от Чехослова
кия, ГДР и ГФР приключват. 
Наскоро ще се основат и гру
пи специалисти, които да орга 
низират работите по реконстру 
кцията и модернизацията на це 
ховете. Според договорите се 
предвижда работите по рекон
струкцията да приключат идна
та година, така че в началото 
на 1970 — всички цехове да за 
работят с пълна мощност.

или не успяват да прилагат 
на демократичноI

принципите 
решаване в нашия политичес
ки и стопански живот.

Такива прояви все повече се 
отстраняват с реорганизацията 
в СК, която още продължава. 
Създават се нови форми на ра 
бота, с което ое мени и идеоло 
гическо-политическото

НЕОБХОДИМИ СА ИНТЕГРА 
ЦИОНИ ПОХВАТИ

тълкувания. Би било съв 
„Братстт

От друга страна, реконструк 
цията и изискванията на па
зара налагат каучуковият ком 
бинат „Димитровград” да тър
си съответни решения в инте
грация и сътрудничество със 
сходни предприятия в страна 
та и с други промишлени отра 
сли.

съзна
комунистите в смисълние на

демократично укрепване на на 
шата обществена система.

С приемането на нови чле
нове в Съюза на комунистите 
в предстоящия период в това 
направлнеие ще се получи още 

Общинският

избориНа предстоящите 
ССРН ще се заложи да се от
странят недостатъците от ми
налите избори. Целта е да се 
създаде демократична атмосфе 
ра, в която ще се избират най 
добрите.

Задачите, които очакват ко
лектива са големи и трудни. Са 
мо с пълно доверие и сътруд
ничество между непосредстве
ните производители, службите, 
специалистите и самоуправите 
лките органи може да се реа
лизира концепцията за развоя 
на предприятието. Това ще 
бъде необходимо и в производ 
ствения процес, който трябва 
да дава продукция на стойност 
от 200-300 000 нови динара дне 
вно.

комитетповече, 
яа СК ще се заложи всички
онези младежи, които притежа 
ват необходимите качества да 

членството на СК.се приемат в 
С това ще изменим физиономи 
ята на партийните организации 
и ще внесем свежест, която все 
странно ще допринесе за раз
ширяването на демократични
те отношения и отстраняването

Особено важни задачи ССРН 
ще има за икономическото ук 
репване на селата. Преди всич 
ко усилията ще бъдат насоче
ни към електрификацията, ко 
ято е от решаващо значение 
за преобразяването на селата. 
В план е тя да започне на лю 
батския и тлъминския район, 
а да продължи на лисинокмя.

на съществуващата пасивиза- 
ция при някои членове на СК./

Това е необходимо и за са
моуправителните органи в тру 
довите организации, които взи 
мат решения често пъти лише 
ни не само от законна валид
ност, но и негират вече отдав
на приетите принципи на хума 
нитарните отношения в наше
то общество. Именно комунис 
тите ще подействуват да се 
отстранят, тези слабости, като 
се заложат за идейното изгра 
ждане на работниците.

Не по-малко комунистите ще 
настоят за последователно про 
веждане на Насоките и на сто 
ланската реформа. Това ще е 
от важно значение, ако се има 
предвид сегашното трудно сто 
панско .положение на комуна-

КАДРИ, ПРЕДИ ВСИЧКО 
Това, всъщност, ще бъде но

ва фабрика, с нова технология М. Б.

Посредством земеделските ко 
операции ще се настои да се 
създават кооперативни отно
шения, които единствено мо
гат да изменят съзнанието на 
земеделеца в нашата комуна, 
че и той може да бъде стоков 
производител.

ка заседание на АВНОЮ в същия 
ден, както и в Бихач ...

„С една дума, положението и у- 
словията бяха такива, че • още повече 
можехме да утвърдим своето убежде
ние, че трябва да създадем, не само за
конодателен орган, но и когато се раз-

— и Национал

на под шестте пламъчета, които са сим 
вол на братството и единството на на
шите народи и което знаят и децата в 
основното училище. Знаят го като ден 
на раждането на нашата Република.

Нова Югославия се роди с първите 
партизански пушки 1941 година. Но в 
Яйце тя получи и своя правен облик 
като демократична държава ага трудов 
народ, а наскоро след това и 
първо международно де факто призна
ние. В този ден и в Яйце представите
лите яа въоръжения народ формално 
узакониха действителното пололсение, ко 
ето настъпи в Югославия след крупни
те победи срещу окупатора и след го
лямата политическа афирмация на на- 
родноосвободителните отбори като нови 
органи на демократична влаот на тру
довия народ. Силата на решенията на 
Второто заседание на АВНОЮ е, значи, 
в това че
цирани в обективни факти.

От ония съдбовни дни мина

* » »

виваше положително 
ния комитет на освобождението на Ю-

Борис Костадинов, председа
тел на ОК на СЮК: ДА СЕ 
ИЗДИГНЕ ДОВЕРИЕТО КЪМ 
МЛАДИТЕ

своетокато някакво правителство.гоолавия,
Върховният щаб не можеше сам да се 
занимава и с тези работи, понеже вой
ската все повече нарастваше и Върхов
ният щаб, чиито задачи бяха все по-го- 

■ леми и по-тежки, трябваше да се за
нимава с военния апарат, създаването

Провеждането на решенията 
«а Резолюцията на Осмия кон 
грес на СЮК ще бъде главна 
та задача на младежите в Бо 
силеградско. За целта вече са 
взети .някои мерки, отнасящи 
се преди всичко до организаци 
онното учредяване на младеж
ките активи.

В момента в комуната има 
над 300 младежи, които са из 
вън младежките организации. 
Задачата ни е и те да се вкл
ючат в съществуващите акти
ви. За учениците в стопанство 
в идушата године ще се форми 
ра отделен актив. В Г. Лисина 
и Г. Любата ще създадем мес 
тни комитети, които имат осо 
бено важна роля. Ще оформим 
и още няколко младежки ак
тива там, където ги няма, а 
има нужда.

Отделено внимание ще по
светим на приемането на младе 
жи и девойки в членство на 
Съюза на комунистите. Създа
деният актив от млади кому
нисти с помощта на партийни 
те ръководства ще работи най-

В. В.

та.на военна стратегия и тн-
Нашата борба трябваше да получи 

окончателно организиран характер в 
по-съвременен смисъл, така че някой 
държавен орган да дава

Комунистите ще работят и 
за създаването на по-пряко сът 
рудничество с останалите об
ществено-политически организа 
ции, а на първо място със Съю 
за на младежта, та чрез съв
местни акции да се засили пол 
ит.ическото съзнание на млади

нареждане 
закон на обща мобили- те само правно са верифи-или да приеме 

зация, за задължаване на хората да от 
биват военна повинност където дойдем, 

освободим терена. Имаше ма
на 29

чет
върт столетие.

Много работи се промениха. Но ня 
си останаха същите. Основ-

където и
са проблеми и на заседанието 
ноември бяха взети, по мое мнение, за 

етап от нашата революция и на- 
революционна Народкооовободите-

те.
Като особено важна задача 

на комунистите в идущия пе
риод ще бъде и отстраняване 
то на всички отрицателни про 
яви, .които досега нарушаваха 
единството в СК по идейни и 
политически въпроси. Това ще 
се постигне с премахването на 
личните интереси и поставяне 
то на обществените в преден 
план.

кои неща 
ните
останаха същите 
бва да бъде независим и самостояте-

принципи на нашата политика си 
— всеки народ тря-

този
шата
лна борба най-важните решения, кои
то винаги в нашата история ще се счи
тат като огледало на ония усилия и ус
пехи, които постигнахме в една нерав
на свръхчовешка борба с многобройни- 
те неприятели,, по-силни и в техниче- 

всяко друго отношение. Тези 
значение”.

лен.
За това, че бяхме самостоятелни, се 

сърдеха те и тогава, и затова ни пре
хвърлят, дори се и заканват, и днес. 
Това е голямо потвърждение, че и днес 
имаме право.око и във 

решения имаха огромно
(Край)

Любен Арсов, председател на 
ОО на ССРН: ДА СЕ ПОДОВ 
РИ ИКОНОМИЧЕСКОТО ПО
ЛОЖЕНИЕ НА СЕЛАТА

ВИНАГИ БЯХМЕ ПРАВИ

Нашата Република носи в герба си ^ 
своето рождение 29 ноем- и.като дата на 

ври 1943 година. Тази дата е .вгравира- В предстоящата година орга 
низациите на ССРН ще имат много върху това.
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ОТ ШЕСТИЯ КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА СРЪБСКИТЕ КОМУНИСТИ

Пред действително качествени промени
Шестият конгрес на Съюза на комунистите а Сърбил 

започна на 21 ноември в голямата зала на Дома на сиидикаи- 
те в Белград. Завърши на 23 ноември с приемането на седем ре 
золюции, новия статут, с избирането на Конференцията и Цен 
тралния комитет качето и кандидати за органите "в СЮК, ко
ито ще бъдат избрани на Деветия конгрес на СЮК.

Конгресът ,след приветствената реч на Цвиетин Миято- 
вич от името на ЦК на СЮК и доклада на Петър Стамболич: 
„Съюзът на комунистите в Сърбия в борбата за по-нататъшно 
развитие на самоуправителките отношения”, работи в коми

сии, а последния ден, иа пленарно заседание, прие заключител 
ните документи .и избра ръководни органи.

В работата на компреса взела участие 690 избрани де
легати и 173 членове на Централния комитет. Контролната и 
Ревизионна .комисия. На конгреса присъствуваха и делегации 
на ЦК иа СЮК, делегации иа републиканските Централни ко 
митети, делегации на ССРН. синдикатите. Съюза на бойците, 
Съюза на младежта републиканската скупщина. Републикан
ския изпълнителен съвет представители на ЮНА, Уииверсите 
та и научните институции.

някакъв ви «ачин да сложат 
под иейн удар.

■По-нататък, Миятович 
„Също така, още веднъж мо
жем да потвърдим вашата ре- 
шспост своя суверенитет и не
зависимост да защищаваме с 
всички средства срещу всеки- 
го, който се опита да я угрози.

Социалистическа Югославия 
беше и си остава готова за най 
широко сътрудничество с всич 
ки страни и народи върху на
чалата на устава на ООН 
другите международни докуме 
нти, които взаимно подписахме 
с отделни страни. Особено сме 
заинтересовани и готови с на
шите съседи и страните в та
зи област, в която живеем, да 
развиваме още по-плодотворни 
добросъседски отношения въз 
основа на зачитане на незави
симостта, интегритета и равно
правието 
на речта си Цвиетин Миятович.

каза:

— Приветствена реч на Цвие
тин Миятович от името на 
ЦК на СЮК -

Самоуправлението да израсне нато 

универсално обществено отношение
и

След като на конгреса пре
даде поздравленията на ЦК на 
СЮК и другаря Тито и подчер 
та значението на дълбоките ре 
волюционни

Миятович по-нататък изтък
на, че идейно-политическата 
борба за демократично разре
шаване на противоречията, за 
преодоляване на различни съп 
ротивления и натиск ще бъде 
постоянна и нелека задача «а 
Съюза «а комунистите и всич 
ки организирани оили в обще 
ствотр. Тоа подчерта, че без та 
кана яана ориентация, всички 
декларации се превръщат в го
ли фрази, а социалистическото 
развитие заплашва опасността 
да западне в стагнация, раз ли 
чни отклонения да се изроди, 
дори и да мине на позиции, 
■противоположни на истинските 
интереси на социализма. Във 
връзка с това, Миятович изтьк 
на значението на ГУпленум на 
ЦК на СЮК за освобождение 
то на демократичните сили в 
обществото, за размах на еоци 
алистичеоката демокрация и 
самоуправлението в нашата 
страна.

съвсем противоположни стано
вища от ония, които са съдър 
жани в документите в които се 
намират подписите на съветс
кото правителство и ръковод
ството на КП СС. През послед

ните дни отново чухме някои 
изявления на най-отговорни 
хора от тези страни, които та
зи доктрина разработват и на 
стояват и нашата страна по

преобразования 
във всички сфери на живота, 
Цвиетин Миятович каза:

„Навлизаме в период на дей
ствително качествени промени, 
правим първите, но истински 
крачки в такава обществена 
трансформация, която ни във е 
жда в историческата битка за 
пълно освобождаване на чове
ка от статистическите отноше 
ния и бюрократически окови, 
за неговото пълно израстване 
от наемен работник в свободен,

подчерта я края

Изводи от доклада на Петър Стамболич

Самоуправлението-основа на жизнеността 

на нашето общество четния период 
линия на Съюза яа комунисти 
те доживя пълно утвърждав а -

генералната

не.
Шестият конгрес на Съюза на сръбските комуни

сти се провежда по време, когато се осъществяват най- 
важните задачи на обществената и стопанска реформа, 
по време па борбата за организиране на обществото вър
ху самоуправитслпи основи, за преустройство на Съюза 
на комунистите, за по-последователно осъществяване на 
националното равноправие. Той се провежда по време на 
засилена борба за равноправие в международните отно
шения и зачитане на суверенитета.

Нашият конгрес ое провежда 
трудностите 

отношения

сдружен производител и само- 
управител, който разполага не 
само с резултатите от своя 
труд, но все повече става ис
тински субект и носител на ре 
шаване във всички области на 
живота. Този исторически ггро 
цес вече не е само предвестие, 
но тоа наистина започна, той 
е наша действителност, наше 
настояще.

по време, когато 
в международните 
са увеличени, по-опециално в 
съседните области — в Средна 
Европа и в' Медитерана. 
зи момент има белези «а кри
за, но той не е изключителен 
в това време, в което вълне
нието е постоянно.

То-

В периода между Петия и 
Шестия конгрес на СКС стана 
ха значителни политически и 
обществени промени, между 
които реформата, като дълбо
ко преустройство на обществе
но-икономическите отношения 
и коренен поврат в икономиче 
ската политика, има най-голя- 
мо значение. Системата на са- 
моуправителни отношения се 
разшири и върху нови области 
на обществения труд, с което 
се ускори процесът на устано
вяване на ново, самоуправител 
но единство на обществото. По 
литическата система се разви
ваше като стесняваше простра

В ерата на обща еманципа
ция се активизираха не само 
политически най-ангажираните 
слоеве, но именно

нството в което се задържат и 
възобновяват бюрократически 
отношения. Това даде възмож 
ност за по-нататъшна демо
кратизация на политическия 
живот.

Съюзът на сръбските комуни 
сти носеше пред работническа
та класа, нацията и народно- 
сите, политическа отговорност 
за насоките на тези процеси. 
Постигнатите резултати и 
растването на доверието и же 
ланието на нови десетки хиля 
ди трудещи се, особено младе
жи, да влезат в СКС, показва, 
че въпреки всички трудности, 
каквито имаше много през от-

Употребата на сила се издига на 
степента на доктрина

г.'- .

широките 
трудови маси във всички на
роди и страни. Против тях сто 
ят значителни интереси, кои
то са против промени — инте
реси на империализма, 
реси на експлоататореките кла 
си, интереси на великите дър
жави, които благодарение

Главен въпрос в международ 
Ния живот, каза Миятович, е 
на хгьрно място, необходимос
тта за засилена борба срещу 
политическото насилие и хеге
мония, срещу стремежите към 
доминация на великите сили с 
въоръжени интервенции и с 
други средства на сила и на
тиск, което отделно у грозя® а 
сигурността на малките и 'сред 
ни страни. Източникът на заси 
лената опасност за мира е фак 
тът, че такава политика все 
по-често се прилага в различ
ни части на света, от Виетнам 
чрез Близкия изток, до Европа.

Югославия като необвързана 
социалистическа страна, под
черта Миятович, винаги се е 
борила и се бори срещу такава 
политика, за универсално при 
лагане на миролюбивата коег- 
зистенция, за сътрудничество 
върху основите на пълно рав 
ноправие, което единствено мо 
же да осуети по-нататъщното 
влошаване на положението в

удар върху основните интере
си на социализма и антиимпе
риалистическата борба в света.

Макар че подобни станови
ща са заели и много страни, 
комунистически партии и дру 
ги прогресивни сили в света, 
Съветският съюз и някои дру 
ги страни, членки на Варшав
ския договор, все пак, още оп 
равдават тези действия и прав 
ят всичко тази практика да из 
дигнат на степен на доктрина 
за тъй наречения” ограничен 
суверенитет”, което отразява ст 
редеежа интервенцията и вме
шателството в работата на дру 
ги суверенни страни да ое ле
гализират.
Същевременно, срещу нашата 

страна от страна на всички пар 
тийни и държавни органи от 
страна на печата и дипломати 
ческата активност се води все 
по-интензивна кампания с вси 
чки средства при изобилно пол 
зване на вече известните мето 
ди на изкривяване на фактите. 
Тази кампания е насочена сре 
щу целокупната наша вътреш 
на и външна политика. Върху 
нас се упражнява натиск с 
цел да се изолира нашата стра

инте-

нана-
икономическата и военна сила, 
доминират в световните работи 
и настояват да залазят хегемо 
«истично положение в блоково
разделените части «а света. 

(Следва на 5. страница)

света и да опази мира.
Известни са становищата, ко 

ито нашето държавно и поли
тическо ръководство е заело 
във връзка с военната интер
венция в Чехословакия. Ние 
можем да кажем, че по-ната
тъшното развитие на събития-

на.
Сега трябва особено да из

тъкнем, че ние, със Съветския
та изцяло потвърди правилни съюз сме подписали Белградска 
те становища, които съдържа- та и Московска декларации 
ше Резолюцията на Десетото през 1955 и 1956 година, в ко- 
заседание на ЦК на СЮК. ито са положени основите за 
Ние и този път се обявихме сътрудничество и равноправни 
срещу употребата на сила в от 
ношенията между суверенни 
държави и срещу намесата във 
вътрешни работи на независи
мите страни. Когато силата се 
употребява в отношенията ме
жду социалистически страни, 
това ние считаме за още по- 
вредно, защото нанася тежък

отношения между нашите две 
страни. Днес обаче нито печат- 
тът, нито в официалните до
кументи и изявления в Съвет 
ския съюз, тия декларации не 
се споменават, а същевременно 
с практиката на интервенции 
и с докрината за ограничения 
суверенитет се набляга към Петър Стамболич чете доклада
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ИЗВОДИ ОТ ДОКЛАДА НА ПЕТЪР СТАМБОЛИЧ рата и науката, защото това са 
условия за еманципация на ця 
лото общество от консерватиз
ма и изостаналостта във всич
ки области на обществения 
труд. Пред нас е задачата в 
политиката «а кадрите 
всяка трудова организация и в 
цялото общество, да осигурим 
прилагане на съвременни кри
терий. С това още по-успешно 
ще утвърдим работата и твор
чеството, ще увеличим отговор 
ността за изпълняване на за
дачите и ще осигурим разпре
деление на кадрите, което най- 
добре сьответсгвува на 
кванията на 
ществено развитие. Необходи
мо е да се предприемат мер
ки за по-последователно осъ
ществяване на демократически 
те принципи на селекция, реиз 
борност и ротация. Така ще се 
създадат условия най-способни 
те да идват на отговорни ра
ботни места, а в самоуттрави- 
телната система «а обществени 
отношения да им се възлагат 
задачи, които съответствуват 
на техните опоообности.

стопанско развитие на нашата 
Република.

Силите и акциите яа комуни 
стите в предстоящия период 
трябва да бъдат насочени към 
укрепване и по-нататъшно ра
звитие на самоуправкгелните 
обществени, отношения и на 
ваички конкретни форми на 
тясното . проявяване които ще 
допринесат трудещият се 
век самостоятелно и безпрепят
ствено да развива своите твор
чески способности, да обогатя
ва своята личност, със своя 
труд и свободното разполагане 
с резултатите от него, да ре
шава за своето материално и 
обществено положение.

В бъдещето развитие СР Съ 
рбия следва да следи течени-

(Продължение от 4 стр.) 
Считаме,

то между великите
решаването на 
проблеми

всички обходимо по-самостоятелно да 
■влияят върху по-нататъшното 
развитие на 
отношения, като защищават со 
бствените си интереси, 
основните на равноправието и 
независимостта. Само върху не 
зависимостта на всички — а не 
върху хегемонията и натрапва 
не на пътища за обществено 
развитие — може да се основа
ва мирът.

спорни 
международните 

отношения, все по-често 
присвояват правото 
във вътрешните работи 
зависимите държави, без 
лед на това да ли става дума 
за съюзници — членове на соб 
ствения лагер 
рок кръг от страни.

Най-новото 
битията

че споразумяване- всили
предотвратяване на войната е 
необходимо. Но опитът 
зва, че отбягването от конфли
кти между тях не значи 
независимост, равноправие, за
читане на суверенитета 
таналите, преди всичко на ма
лките народи. Неприемливо е 
великите сили, начело на бло

въвза Да си 
на намеса 

на не-

международните
пока-

върху
ог-мир, чо-

на ос- — или по-ши-

развитие на съ- 
още повече убеди мал

ките и средни страни, изис- 
стопанското и об

ковете, да имат монопол в раз че е не-

Балканските народи трябва да решават своите проблеми в 

съгласие със собствените интереси ята на научно-техническата ре 
волюция. Пред комунистите е 
задачата кай-решително да се 
борят за утвърждаване на об- 

изхождайки

Бяхме и сме дълбоко увере
ни, че с друга политика не мо

та на една държава, върху на 
месата във вътрешните 
ти на която и да е 
Считаме, че 
правото на всеки народ сам да 
определя пътищата на своето 
развитие и че това право не 
може да бъде обусловено с ни 
какви идеологически, стратеги 
чески или други мотиви. Вър
ху тези начала се основаваше 
нашето порицаване на интер
венцията в ЧССР.

замяна. И затова сме решени 
и занапред да работим върху 
развитието на равноправно съ 
трудничество. Особено изтък
ваме, че на Балканите няма не 
разрешими спорове. Затова е 
необходимо освобождаване от 
старите претенции и насочва
не на погледа към бъдещето. 
Развитието на равноправно съ 
трудничество е необходимо за 
укрепване на мира и за по- 
бързо икономическо . развитие 
на цялата област на Балкани 
те, а това е и единствения на
чин балканските народи да се 
освободят от опекунството на 
великите сили и своите проб
леми да решават в съгласие 
със собствените интереси. СР 
Сърбия и занапред ще дава 
своя принос към политиката 
на нашата страна, която е насо ■ 
чена към това на Балканите 
да ее укрепят отношения на 
добросъседство и приятелство.

Осъществено е пълно едино
душие на народите със стано
вищата на Десетото заседание 
на ЦК на СЮК за междуна
родните отношения. Никога, 
както през този период, въпро 
сите на външната политика не 
са били толкова предмет на са 
моуправителни политически до 
говори. Същевременно, по-на
татък бе развита, т.е. съгласе
на със самоуправителните от
ношения концепцията за все
народна отбрана. В нея отдел
ния човек, трудовата органи-у 
зация, обществено-политичес
ката общност, оперативната ар 
мия имат съответни длъжности 
и роля. Необходимо е и зана
пред да се полагат всички у- 
■силия в отбранителните лодго 
товки, защото те са съставна 
част от нашата борба за неза
висимост и мир в света.

рабо-
основа.же да се служи на делото на 

социализма. Днес социалисти
ческите страни са

разовапите „хора, 
от това, че кадрите и развитиее неотчуждимо

съществен 
фактор в международните от
ношения, а проблемите и кри
зите на техните взаимоотноше

то на техните креативни спо
собности е най-важен фактор 
на нашето стопанско и обще
ствено развитие; да се борят 
за укрепване ролята на култу-

ния все повече стават пробле
ми и кризи на цялата между
народна общност. Опитите в 
отношенията между социали
стическите страни да се отхвър

Развитието на социалистически отноше
ния на село е от първостепенно значение 

за по-нататъшния прогрес
Развитието и модернизацията ната и трудовата организация, 

на селското стопанство и раз- Самоуправлението доживя ово- 
витието на социалистически от ето по-нататъшно не само и- 
ношения на село са от първо- деологаческо-теоретическо но

и практично потвърждение.
Всички видове на бюрократи 

чески монопол и отпор на по- 
обществяването на политиката 
имаха и имат общ знаменател: 
лотиокане на производителите 
и трудещите се от политичес
кия живот. Това потвържда-

степенно значение за по-ната
тъшния всеобщ прогрес на на
шата Република и то не само 
заради това, че повече от по
ловината от населението съчи
няват земеделци, но и затова 
че тя е важен фактор за ста
билизацията, жизненото равни 
ще, износната ориентация, про 
изводството на много суровини 
и тн. Развитието на селското 
стопанство в изминалия пе
риод показва, че то е достиг
нало такова равнище на про
изводство, че при нормални 
климатически условия може да 
произведе достатъчни количе
ства продукти не само за до
машните нужди, но и за из
нос, така че днес основна за
дача е да се разширяват въз
можностите за пласмент на те
зи продукти.

Трудовите организации в об 
ластта на селското стопанство 
имат задача да насочат уси
лията си към по-интензивно 
производство. Имайки предвид 
факта, че по-голямата част от 
обработваемите площи са 
частни ръце, интензивното про 
изводство става необходимост 
не само в рамките на обществе 
ните, но и на частните стопан
ства.

Включването на селячеството 
•в общественото разделение на 
труда и обобществявансто на 
тяхното производство са клю
чови въпроси за по-нататъшно 
то социалистическо преустрой
ство на селското стопанство, 
за развитие на обществено-ико 
номичеоките отношения и за 
подобряване на материалното 
състояние на трудещите се на 
село. Тази задача може да се 
решава в нашите условия са
мо чрез свързване и сътрудни 
чество на частните производи
тели с обществения сектор. В 
това особена роля имат коопе
рациите, които и само като тру 
дови организации трябва да се 
преобразяват в духа на рефор 
мата, да се интегрират и по- 
здравно делово да се свързват 
с другите организации.

Четвъртото заседание на Цен 
тралния комитет на СЮК оз
начава преломна точка в бор
бата срещу бюрогсратическите 
сили в политическия живот. С 
него борбата между демократи 
ческо-самоуправителните и бю 
рократично-етатистическите и 
догматични сили навлезе в но
ва фаза. Продължи разпадане 
то на бюрократизма и етатиз-

ват всички случаи на стълкно
вения на Съюза на комунисти
те и другите прогреаивни сили 
с бюрократизма. Бюрократиче- 
око-лолитическото групиране 
настояваше и действуваше в о- 
«ези среди, в които бяха съ
ществено занемарени интере
сите на трудещите се, а отно
шенията и институциите на по
литическия живот се формали 
зираха и изиграваха. В такива 
груповщики и политикантски 
борби рядко се ангажираха ко 
мукистите от трудовите орга
низации. Най-често двигатели 
бяха отделни лица и групи, 
вън от трудовия процес и вън 
от основните самоуправителни 
процеси. Всички опити от бор
бата на СКС с бюрократизма 
и етатизма показват, че наши
ят път е правилен — последо
вателно развиване на непооред 
стаената демокрация с темп, ко 
йто ще води сметка за дадени
те условия.

В укрепването на самоупра- 
вителната интеграция на цело
купната политическа система 
все по-голяма роля играят об
ществено-политическите орга
низации, предимно Социали
стическия съюз. Те следва да 
обхванат всички социалистиче 
ски стремежи, критиката във 
всички области на живота, пре 
творявайки ги в торческа ак
ция. Трябва да се тласка и ра
звива практиката самоуправи
телните органи, асоциациите 
на сдружения труд, обществе
ните организации и дружества 
на гражданите да търсят раз
гръщане на обществено разис
кване в органите на Социали
стическия съюз за придобива
не на политическа подкрепа за 
своите становища и искания. 
Социалистическият съюз 
все по-голяма степен 
от обществените 
разисквания да извлича пред
ложенията на решения, като 
по този начин укрепва своята 
функция на политическа 
нова в самоуправителната сис
тема. От такъв развой на Со
циалистическия съюз все по
вече ще зависи и възможно
стта за действително реоргани
зиране на Съюза на комуни
стите.

Участниците в конгреса

Югославия години наред семеждулят нормите, валидни 
независими държави, вече 
маше тежки последици — 
требата на сила компрометира 
тези отношения и в очите на 
по-широката международна об

застъпва за намаляване на на
прежението. И затова особено 
ни засегнаха събитията в Близ 
кия изток и в самата Европа, 
които угрозиха резултатите, по

работа

и-
упо

стигнати с търпелива 
на повечето държави. Но 
политиката .на борба за нама-

щност.
Отношенията между социали 

етическите страни не могат да 
се основават върху хегемония

за в

ляване на напрежението няма

Период на пълно обществено и икономическо преустройство
в международното разделение 
на труда; в течение е силен 
процес на интеграция и между 
народното свързване на стопан 
ските организации върху раз
лични основи. Това потвърж
дава и факта, че над 70% сто
пански организации в Републи 
ката са свързани с договори 
за делово-техническо сътруд
ничество чрез делови сдруже
ния, кооперативни предприя
тия или фузии; утвърди се ро 
лята на пазара, а под негово 
влияние се извършва приспосо 
бяване на производството към 
неговите нужди; 
се ориентира към модернизи
ране на своите производствени 
мощности. Това показва и фак 
та, че през 1966 и 1967 годи
на’ 80% от общите 
капиталовложения бяха израз
ходвани за обекти със съще
ствуващата локация.

Днес в Сърбия работят поч
ти пет хиляди основни учили
ща. В тях се учат над милион 
ученици, с което почти всички 
са обхванати с основно обра
зование. В 442 средни профе
сионални училища и училища 
за квалифицирани работници 
учат почти 200 хиляди учени
ци и работници. Днес Сърбия 
има три университета с 98 вие

ши училища, в които тази у- 
чебна година следват над 100 
хиляди редовни и задочни сту 
денти, т.е. в които годишно ди 
пломират повече от 13.500 мла 
ди хора. Това цродставлява но 
во качество в обществената де
йствителност на нашата Ре
публика. Работническата кла
са, израснала в рамките на са
моуправителни обществени от
ношения, е способна тези отно 
шеиия по-нататък да разшир
ява и развива-

Всичко това: самоуправител
ните обществени отношения, ко 
ито станаха решаващ фактор 
за темпа на развитие «а про-

Периодът на развитие меж
ду двата конгреса може да се 
охарактеризира като период 
на общо обществено и иконо
мическо преустройство на на
шето общество и стопанството. 
В отчетния период материал
но-производствените сили на 
Републиката доживяха по-на
татъшен възход. В първия е- 
тап от започването на рефор
мата е ествествено да се стиг
не до забавяване в .растежа на 
производството, защото в сто
панството става дълбоко вътре 
шно преустройство и процес 
на неговото укрепване 
новите основи. Но и в тези ус
ловия общественият продукт 
на стопанството в нашата ре
публика се увеличи през 1967 
година в сравнение с 1964 с 
14®/о, индустриалното производ
ство яарастна с 10,4%, докато 
физическият обем «а селско
стопанското производство в сра 
внение със средното увеличе
ние през 1964/65 през тази го
дина се увеличи с -----
година стопанството се намира 
в по-нататъшен динамичен въ

стопанствотовърху

изводстветите сили, качествени 
те промени, които в досегаш
ното течение на реформата ве
че састопански осъществени в стопан
ството, изграждането на круп
ни инфраструктури, промените, 
станали в самата работничес
ка класа, постигнатото равни
ще в развитието на материал
ните производствени сили, съ
ществуването на научни учре
ждения и способността на сто
панството да прилага и разви-

във 
трябва 

политически

ос-
14%. Тази

ва резултатите на съвремен
ния научно-технологически на 
предък — представлява осно
ва за по-нататъшно успешно

зход.
Постигнато е стабилизиране 

на вътрешния пазар и укрепе 
на стойността на динара; сто
панството успешно се включва

ма във всичките му видове, от 
по-широките райхи, до (Следва на 6 стр.)кому-
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Един въпрос па С. Станков, делегат на VI 

конгрес на СКСИЗВОДИ ОТ ДОКЛАДА НА ПЕТЪР СТАМБОЛИЧ
(Продължение от 5 стр.)

Борбата за национално рав
ноправие и по-нататъшно ук
репване на братството и един
ството получи нов тласък и 
съдържание с развитието на 
самоуправителните обществени 
отношения и непосредствената 
социалистическа демокрация.

Комунистите в Сърбия изхо 
ждат от това, че пълната сво
бода и равенство между наро
дите и народностите и демоира 
тическия път на съгласие и 
съвместните решения представ 
ляват единственото сигурно ус 
лоавие на единството на репуб
лика Сърбия и цялото югослав 
ско общество и отразяват най- 
дълбоките интереси на сръб
ския народ. Комунистите тря
бва да бъдат .решително срещу 
всички резерви, съмнения и от 
пори към развитието на таки
ва отношения в републиката и 
федерацията. Те трябва да се 
застъпват за нови самоуправи 
телни форми на сътрудниче
ство и непосредствено свързва 
не между републиките, обще
ствено-политическите съвмест 
ности и трудовите организа
ции. Тези форми на сътрудни
чество са незаменими в укреп
ването на братството между 
всички наши народи и народ
ности и единството на цялото 
югославско общество.

Всички наши досегашни опи 
ти показват, че регулирането 
на откритите обществени проб 
леми на самоуправителни нача 
ла е най-добрия залог за задъл 
бочаване на националното рав
ноправие и укрепване на еди
нството на трудещите се. За
това, като комунисти сме длъ
жни постоянно да водим смет
ка за това дали са използва
ни всички предимства, всички 
реални възможности, които да 
<ва самоуправлението за по-на
татъшното социалистическо раз 
нитие на междунационалните 
отношения.

Развитието на обществото и 
самоуправлението все повече е 
в зависимост от политическите 
настроения сред младите. Вся
ко запоставяне на техния по
литически интерес и схваща
ния на политическото движение 
може да ги отдалечи от рево
люционното подрастващо поко 
ление и да доведе до диоконти 
яуитет в общественото разви
тие.

Днешната младеж е една от 
най-образованите поколения в 
нашето общество и все по-гол- 
яма част от младежта полу
чава най-високо образование. 
Затова младежта обективно 
ще стане носител на научно- 
техническата революция и ку
лтурното възраждане и залог 
за развитие на социалистиче
ските отношения.

Сложните проблеми изиснвот 

идеино-политическо способност
за нейните резултати, както и 
за непосредственото участие в 
нея.

Богатството на едно обще
ство, на обществения живот в 
него, изтъкна на края в отчета 
аи др. Петър Стамболич, не се 
мери само с онова, което об
ществото е постигнало, но се 
мери и с богатството на пер
спективите, които е открило. 
Нашата самоуправителиа систе 
ма даде плодове във всички от 
расли иа обществения живот, 
по нейната стойност с това не 
е изчерпана. Онова, за което 
шие, югоолавоките комунисти 
се застъпвахме и изборихме, е 
фактът, че в нашето общество 
бъдещето и неговото осъщест
вяване все попече става дело 
на всички. Самоуправлението, 
което значи освобождаване на 
човека, живота и труда, е ос
нова на жизнеността иа наше
то общество, на неговата спо
собност непрекъснато да се ра 
звива.

И нашия Шести конгрес, у- 
верени сме, че ще обогати съз 
манията ни, ще укрепи решите 
лността ни, ще направи паша
та организация още по-борчес- 
ка и по-плодотворна за нови за 
дачи. Също така, дълбоко сме 
пропити с убеждението, че пъ 
тят, който избрахме, е оправ
дан.

практиката на демократичния 
превъзмогвайкицентрализъм, 

консервативните концепции иа 
отношенията 
като наследство на монополиз
ма и бюрократичното разбира
не иа единството. Резултатите 
на тия 'настояващия са очебий-

в организацията

— Коя е, по ваше мнение, 
май-ш ©посредствената 
пред организациите на Съюза 
ма комунистите в Бооилеград- 
ска община от ммогото, които 
разглежда конгресът?

— В подготовките, а и на са 
мия конгрес се показа, че все 
по-развитите и по-богати об
ществени отношения носят със 
себе ои и все по-сложна проб 
лом а тика и задачи, които в са 
моуправителкото общество тря 
бва да решава Съюзът на ко
мунистите. Именно, нашето са- 
моуправително общество по сво 
ята същност носи необходимо
стта всеки производственик 
ежедневно и все повече и по- 
непоародствено да решава мно 
гобройни въггро аи аз своята тру 
дова организация, комуна и 
по-широката общественост.

Основната задача на Съюза 
на комунистите виждам в това 
идейно-политически и по-ната 
тък да се развива, насочва и 
задълбочава съдържанието и 
широтата ма самоуправление
то. Според това в самата орга 
низация на Съюза на комуни
стите първостепенна задача е 
по-нататъшното идеологическо- 
политическо укрепване и под 
готвяне всеки член на органи 
зацията да върви в края с изи 
сквакията ма развоя на общес

твото като цяло.
Към такова укрепване върви 

и организацията на Съюза на 
комунистите в Бооилеградска об 
щина. Тя е неразвита община, 
в .която обаче не чакайки ре
шения „отгоре”, в базата 
•разкриват и развиват всички 
естествени, икономически и чо 
вешки потенциали, които с мно 
го усилия, ще дадат резултат. 
Ние, в Босилеградока община, 
трябва да намразим всичко Съ 
юза иа комунистите да освобо
дим от ония, които е прегазило 
времето, които имат застарели 
схващания и са без полет иди 
мамичмост. Псмомелото приема
не на млади хора в редовете на 
СК особено на село и в непо
средственото производство е е- 
дин от начините да 
още повече Съюза за предсто
ящите задачи. Това сигурно ще 
допринесе по-смело да поглед 
нем как например нашите зе
меделски кооперации изпълня 
ват обществената си задача — 
а аз считам, че те не я изпълн 
яшат добре. Това ще даде нов 
тласък и на другите трудови 
организации, както в стопанс
твото, така и в нестопанските 
дейности да видят как прет
воряват в живота задачите на 
стопанската и обществената ре 
форма.

ни. задача
В идейно-политическите бор

би, които води между двата 
конгреса Съюзът иа комунисти 
те даде нов принос към теоре
тичния и идейния фонд на со
циализма. Много важни въггро 
•си на теорията на партията в 
самоуправигелното общестпо 
получиха в този период по- 
пълна разработка. Вяха разви 
ти нови идеи за политическата

се

организация иа самоуправител 
«ото общество; придобити са и 

на политичос-уяенеми опити 
ка борба в условия ага демокра 
тичен, икономически и полити 
чески живот, в който самосто
ятелно действуват редица субе 
ости. Оформиха се по-цялостни

укрепим

възгледи за промените на со
циалната структура в ооциализ 
ма, а особено за промените в 
същността на работническата 
класа. Създадоха се благоприя 
тни политически и общи усло
вия за развой на обществената 
теория. Работата в областта на 
теорията днес е твърде раз
вита и все е по-голям броя на 
комунистите, интересуващи се

Запис за производственика

В ЦЕЛИЯ СВЯТРАКИТСКИ МИНЬОРИ
Заплата и до 380.000 

стари динара
И къде ли няма ракитски 

миньори из нашата страна? 
Лубница, Майданпек, Ресавица, 
Бор, Аранджеловац, Мойковец, 
Крека, Тузла, Бановичи — нав 
сякъде.

надзирател в забоите на Алек 
синецките мини, Драгоман Сто 
ицев началегвува в цеха на 
връднишкото предприятие в 
Майданпек, там работи и Мо
мчил Момчилов, като начал
ник машинна служба и още не 
колцина негови съселяни ми
ньори.

В мина Лубница Данило Гю 
ров началствува в машинния 
отдел, Тодор Алексов е ръко
водител на смяна, а с тях са 
още десетина техни другари от 
Ракита, все добри миньори.

В пределите на Звонско ги 
наричат печалбари. Всъщност 
те не са такива. Рудничарите 
от Ракита еа щатни работници 
в много наши мини. Те чакат, 
както всички друти, да прослу 
жат годините си, да получат 
пенсийка и да заживеят мир
но в пазвите на дерекулските 
планини. А дотогава те ще са 
само миньори, които веднаж

Трудът йм се цени и хората 
ги уважават зарад работата и 
качеството й. Милутин Алек
сов, който работи в „Нафтагас” 
в Нови Сад, а сега с един цех 
е в Кавадарци, казват зара
ботвал и по 380 хиляди ст. ди
нара на месеца. Мнозина дру
ги ракитчани работят там ка
то взривчици и заработват сре 
дно по 200.000 стари динара. Не 
можаха да ми кажат какви са 
заплатите на другите, но все 
пак уверено твърдяха, че са 
над равнището.

Съдим по-това — ми казаха 
събеседниците, — че в селото 
в началото «а месеца пощальо 
ните донасят към десетина 
милиона динара на семейства
та на ракитските рудничари. 
Това е пара. А нали поне тол
кова оставят за себе си изпра
щачите.

В Ракита влизат месечно и 
към 3 и половина милиона ди
нара пенсии, на изслужили и- 
ли заболели миньори. Част от 
тия пари са семейна инвали
да, зарад умрели миньори. В 
някогашната мина „Ерма”, за
рад лоши условия на труда и 
наложения от собствениците на 
мината робски труд, много 
миньори заболели от туберку
лоза и други болести. Но пак 
продължавали да работят, до- 
като могли. Общността сега да 
ва инвалида на семействата 
им.

Даже от година-две ракитски 
миньори работят и «а строите 

„Железнителството-гигант в 
врата”. Помагат в строенето на 
«ай-голямата

„Гердап”. Там, разбира се 
са рудничари. Там са специа-

водоцентрала
негодинатаили два пъти през 

ще дойдат тук на годишна по
чивка или на празник. Това листи по взривяването, научено 

още в мините.са срещите със семействата.
Някои не правят така. Раз

биват традицията и вод§т се
мействата със себе си. Но те

В Замбия, Канада, Тунис • • •
Но ракитчани не работят са 

мо в нашите мини. Не, има ги 
в Африка, в Америка, в някои 
страни на Европа. Още малко 
и в целия свят, ако някой ве
че не е пратен в Азия или Ав
стралия.

лечна Замбия. Пратило го 
неговото предприятие „Хидро- 
техна”. А землякът му Стоян 
Любенов е в Канада, финансов 
ревизор на предприятието „Ге 
оизследване”. Работи там в це
ха, който е сключил работа с

е
са още малцина.

Навсякъде и на 
различна работа

Демократизация и 

единство върху 

нови основи

Цветко Младенович, ракит-
чанин — ми каза учителят Гю 
ров, който знае къде са ракит
ските рудничари — е републи

миннотокански инспектор на 
дело в Сърбия. Нашенски чо
век, значи е големец — доба
ви той.

И какво можеш да си помие 
лиш друго, освен че 
ската традиция е съдействува- 
ла този младеж или средновъз 
растен човек — специалист по

Опитът на нашето движение 
потвърждава, че революцион
ния авангард на работническа
та класа, 
да бъде това, само ако своите 
вътрешни отношения основава 
върху принципите на демокра 
тическия централизъм. В бор
бата срещу етатизма 
на комунистите настоява да ра 
звие и обогати разбирането и

може действително миньор-

минното дело — да заеме та
къв отговорен пост.

И не само тод заема отговор 
но място. Георги Момчилов е

Съюзът

Гимназия »ЙОСИП БРОЗ ТИТО« в 
Димитровград

честити ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА
Ракитчанкн след едно залесяване

Да се разберем, те не отиват 
както други за повече пари, го 
нени от мисълта да забогате
ят. Не. Тях 
приятията, в които работят и 
то само защото са солидни ра
ботници и специалисти в про
фесията си.

Мирко Стоилов като опециа- 
лист по минното дело е в да-

Гео-
Ту-

канадското правителство, 
рги Спасов се намира в 
ние, а други двама негови съ-

Заболяванията сега са ред- 
кост у миньорите от Ракита. 
Даже злата болест се губи и отоеляни са в Чехословакияги пращат пред-на своите ученици, ученическите роди

тели и на преподавателите, като им по
желава успех в обучението и в сътру
дничеството с училището.

селото. Добрите условия на 
труда за миньори и повишено
то благосъстояние на семейни
те окончателно ще махнат и 
това зло.

Драгомир Стоянов и Борис Сто 
илков. Те май са 
на професията

изневерили 
на ракитчани. 

Механици са. Но учителят ка
за, че и тяхната работа е свър

м. я. н.зана с минното дело.
(
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СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

»ГРАДНЯ« - ДИНИТУВВГРАД
ЧЕСТИТИ ПРАЗНИКА КТ РЕПУБАИКАТА

2
*
\г
Iг.
г.
г.г.г
ь.НА ТРУЖЕНИЦИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ДЕЛОВИТЕПРИЯТЕЛИ

I
*г.
г.
гПредприятието строи съвре- 

мснпи и коифортни апартамен *ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ Iти в комплекси и отделни жи
лища при солидни цени и ка
чествена работа. »СТ0ЧАР« - ДИМИТРОВГРАД 3

IЧЕСТИТИ ПРАЗНИКА НА РЕПУБАИКАТА II
■I

Освен жилища „Градня” 
строи обществени здания, а с 
редицата цехове извършва и 
други видове услуги на частни 
лица и обществени заведения 
и предприятия.

НА ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТ 
ОБЩИНАТА, НА СВОИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И ДЕ
ЛОВИ ПРИЯТЕЛИ

*

„СТОЧАР" изкупува земеделска продукция от про
изводителите, произвежда качествени млечни изде
лия, които изнася в редица страни, снабдява селско
то население със стоки за лично и широко потре
бление.

*
I
§I

1
IIСнабдява земеделските производители с химикали 

и качествени посевни семена и уговаря съвместно 
производство на зърнени и други култури.

III2
54 . .*•,»

МЕБЕЛНА ФАБРИКА
тт ИВАН0В-»1|ИАЕ<(ВАННИТР0ВЕРАА

Комунално - жилищното предпри
ятие „УСЛУГА“ в Димитровград

II2

I ЧЕСТИТИ ПРАЗНИКА НА РЕПУБАИКАТАЧЕСТИТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ДЕЛОВИТЕ 
ПРИЯТЕЛИ И НА СВОИТЕ ТРУЖЕНИЦИ 1на населението от Димитровградско и на деловите 

приятелиПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА Предприятието предлага услугите си по инста
лиране на водопроводи и поправки в жилищата.

Със своите автобуси превозва пътници от Ди
митровград към Трънско Одоровци, Забърдието и 
Висока, а на собственици на кола в скоро време ще 
върши технически прегледи и поправки на колата.

I„Циле” произвежда разни видове качествена' 
мебел в комплекти и на парче, разни апарати за за-

I1I
бавни игри и други изделия.

Със магазини из страната и посред-своите
ством големи търговски магазини в големите гра
дове „Циле” е известно на потребителите.

Ако искате качествена мебел за жилището си, УСЛУГИ — СОЛИДНИ, ЦЕНИТЕ ниски и БЕЗ КОНКУРЕНЦИЯ.търсете нашите изделия.
* /

' •
/

ПРЕДЯРИЯ1ИЕ 311 ОБЩЕСТВЕНО 

МЕНЕ И ПРИЮТ „ВАШН"
2

1
I

НА СВОИТЕ ГОСТИ И ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ

ЧЕСТИТИ ПРАЗНИКА НА РЕПУБАИКАТА
„БАЛКАН” ВИ ПРЕДЛАГА КАЧЕСТВЕНИ АЛКО

ХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ЗДРАВА И 
ВКУСНА ХРАНА, СКАРА И СОЛИДЕН ПРИЮТ.

ПОСЕТЕТЕ НАШИТЕ РЕСТОРАНТИ ПРИ ГАРА-

ТА И ЗАВЕДЕНИЯТА В ГРАДА.

I2
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КАУЧУКОВ ЗАВОД22222 ДИМИТРОВГРАД2 4422
2
\
22
\ честити на производствениците, потребителите и
\ деловите сътрудници
22 ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА
2 „Димитровград 4 произвежда и предлага на по

требителите качествени и модерни гумени обувки, 

| лачени ботушки в разни разцветки, работнически 

и други видове ботуши и гумени цървули.
На текстилни и други предприятия предлага 

| своите изделия — голи и облечени гумени нишки 

2 и други видове гумени технически стоки.

2

22

2222

2
Търсете изделия с нашата марка, защото са222 Шй1 качествени и според изискванията ви.

2 - • • • •
йI
222

22

.I
(КОНФЕКЦИЯ »СВ0Б0ДА« В ДИМИТРОВГРА 2н2 I2

I честити на потребителите и деловите приятели I
I

2222 1

ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА ■I22I 22 22 I2„СВОБОДА“ предлага на потребителите богат асортимент2 на мъжки, дам- |
детски дрехи и бельо, много от които са изработени от най-качествени \

II ски и1 . . . . , .| и модерни вносни тъкани с най-съвременни десени.
2

I
2I

I §Г ” ‘
2I

Нашите изделия можете |
1 -V .. -• " • у - >■ V ■ > *

да купите в собствените и |
’ • - 1 . .. • . * . л’• • •>.. ^

в големите универсални и | 
други магазини изцялата | 
страна.

" ' У V . . '■ '■
' \ , ‘ ' ■ «' ’

Посетете ни и ще се убе- |
са |

вашия |
I

2

!

2
!

2

!

I

дите, че нашите извелия 

изработениг; според- •
вкус и изисквания. III 2
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\-. 2
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От заседанието на ОС в Босилеград Горите умират изправени
САМО ПОЛОВИНЧАТИ РЕШЕНИЯ С трудностите на общинска

та горска инспекция и горски 
те пазачи наскоро ще се зани 
мава и общинската скупщина 
в Босилетрад. Това вече става 
необходимост, защото трудно
стите с които се срещат тези 
служби са големи.

Горите, които представляват 
ценно и голямо богатство за 
общината се унищожават без
милостно. С тях се стопанисва 
лошо, без оглед дали са ча
стни или обществени.

Частниците притежават към 
12.500, а корперациите и горска 
та секция 4.500 хектара гори. 
Всички тези гори обаче са в 
лошо състояние. За експлоа
тирането им всички са заинте 
ресувани, но за възобновяване 

само ентусиазистите от 
движението на гораните.

В най-лошо състояние се 
намират онези гори, които при 
тежават земеделските коопера 
ции. С тях те стопанисват без 
план. Не заплащат според за 
кона предвидените амортизаци 
онни отчисления. Горите са 
подложени на унищожаване, бе 
зправната сеч бушува. Коопе
рациите не ангажират специа
листи, които да се грижат за 
тях. Поради това общински
ят инспектор по горско стопац 
ство се е намесвал безброй 
пъти, но не винаги успешно.

Покра« другото, с някои ко
оперативни гори още не са раз 
решени имуществените отноше 
ния. Те са им предадени на по 
лзване с решение на общинска 
та скупщина без уточняване 
на местата. Освен това, една го 
ляма част от тези гори, които по

ради прекомерната сеч са значи 
телно унищожени, кооперации 
те третират като пасища. Така 
им е по-изгодно, защото не са 
задължени да ги подобряват, 
а от друга страна те им дона
сят големи такси като такива.
И ДОБИТЪКЪТ УНИЩОЖА
ВА МЛАДИТЕ ГОРИ

Безправното напасване на до 
битъка, особено в младите го
ри, става сериозна заплаха за 
горското стопанство в комуни 
та. През последните няколко 
години особено много са стра
дали младите акациеви насаж 
дения. От началото на тази го 
дина досега, за тоя вид наруше 
ния са съставени 140 актове. 
Това рбаче е само част от същи 
нските нарушения в тази об
ласт. Но и покрай това съста
вените актове не са благовре- 
мено. решавани от съдията за 
нарушения, а глобите незна
чителни. Това е една от причи 
ните за това явление.

И занапред — най-голям не 
приятел на гората е човекът.

Заловени са 54 души в не- 
озволена сеч.

Изправена пред тези пробле 
ми общинската инспекция по 
горско стопанство в предстоя
щата година ще предприеме 
обе_мни и сериозни мерки поло 
жението да се поправи.

Между другото, планува се 
да се засили и реорганизира 
служба по опазването на гори 
те. И кооперациите ще трябва 
да променят своето отношение 
към тях.

Последното заседание на об 
щинската скупщина в Восиле 
град, която 
дни е очебиещ пример как не 
трябва да работи това

неже бе взето 
което

такова решение, И тоя път се изтъкна, че да 
нъчната служба прави нераз
бираеми грешки. Например тя 
е допуснала болшинството ча
стни занаятчии да не изпълня 
ват обществените си задълже
ния, а някои от тях да работят 
и без позволения. Да приба
вим, че от 74 строителни рабо 
тилници само 12 работят легал 
но.
И покрай някои оправдателни 
трудности със събирането на да 
нъка върви много бавно. За де 
сет месеца са събрани само 35 
на сто от плануваните прих
оди на общината. Изненадва, 
че това става при положение, 
когато общината има три бир 
ника, а порано е имала само 
един. Несъбраният от минали
те години данък постоянно се 
повишава и в момента възлиза 
на 700.000 нови динара.

Секретарят на общината из
тъкна, че причината за това 
състояние е не в лошата орга 
низация, но в слабата работа 
на тази служба. Според него 
издават се данъчни решения 
без обоснование, защото служе 
щите не изучават законопропи 
санията. Ето защо много реше 
ния биват анулирани от вис- 
иште органи.

Взе се решение на една от 
следващите сесии да се обсъд
ят отново причините, които до 
веждат до застой в дейността 
на органите на общината.

задържала 
положение. Подобно е 
тройството на

предишнотосе проведе тези и с ус- 
инспекционнитесамо-

управително тяло в комуната. 
Преди всички тя беше обреме 
нена с дневен ред от 28 точки 
и работи точно тринадесет ча 
са. Това е материал, който 
мално трябва да се обсъжда 
три заседания. По понеже че
тири месеца скупщината не е за 
седавала , настояваше 
всяка цена да се навакса загу 
беното.

Би било възможно

служби и др. 
Това говори, че в

на общината съществуват 
то неразрешени неща, 
спъват работата на общинска
та скупщина. Такова нещо се 
чувствуваше през цялото засе 
дание, а някои неща се и об 
съдиха.
Преди всичко

органите 
мно

които
нор

на

се на става въпрос за 
разногласията между сехрета- 
ря, отделните служби и органи 
те на самоуправлението в об-и при та 

кива обстоятелства да се рабо 
ти, ако въпросите, 
обсъждаха бяха добре подгот
вени от професионалните служ 
би на общината. Но

то
щината.
И тоя път 
борниците за кои 
касае. Дали става въпрос за си 
стемата, по която работи об
щината и която не съотвеству 
ва, или се пък касае за нещо 
друго. Но в едно такова поло
жение някои служещи настоя
ват и успяват желанията им, 
които са лични да се приемат 
като становища на цялата об
щина.

Колко мнопи се отива в раз 
ногласия, говори случаят с три 
ма служещи, които поради не 
дисциплина и неизпълняване 
на задачите е уволнил секре
тарят. Съветът на трудова об
щност отново ги е обаче вър
нал на работа. Въпрос е дали 
такава солидарност има свое 
оправдание и допринася в ре
шаването на проблемите в об
щината.

които се остана неясно на от
причини се

положени 
ето беше обратно. Когато се ре 
шаваха някои важни въпроси, 
отборниците оставаха в недоу
мение и незнаеха какво да гла 
суват.

По тези причини се стигна до 
отстрочването на няколко ва
жни точки от дневния ред. Та 
кива са например онези, които 
се отнасят до просветното дело 
и неговите трудности, преизби 
рането на .някои ръководещи 
служещи в общината според 
конкурса, който е публикуван 
още преди шест месеца и др. 
Някои въпроси се решаваха,
но не може да се рече, че са ре 
шеии. Такъв е случаят с цър- 
нощичкия училищен спор, по- В. В. В. в.
Всички трудови организации ще приемат

стажанти Разговор в автобуса
Въпрост с приемането на ста 

жанти в босилеградските тру
дови организации след дълги 
разисквания все пак се разре
ши положително. Добре беше, 
че най-после и той бе поставен 
на днешен ред, имайки 
вид
трудовите организации се отна 
сят по тоя въпрос. Някои дори, 
като общинския съд още не са 
изработили и правилник за ста 
жанти.

Скупщината взе решение, 
съгласно което до 6 януари иду 
щата година трудовите органи 
зации трябва Да приемат ста
жанти, а до края на тази го

дина да изработят необходими 
те правилници. От приемането 
на стажанти единствено са ос 
вободени общинският комитет 
на СК на СЮМ и общинският 
отбор на ССРН. Констатира се, 
че именно при тях няма нужда 
и възможности за приемане на 
стажанти.

С оглед на това решение още 
11 млади специалисти трябва 
да постъпят на работа в трудо 
вите организации в комуната.

Отборниците се изказаха, че 
въпроса със стажантите не би 
ва да се разбере само формал 
но, като се приемат, а подир ед 
на година уволнят.

ДА ПЪТУВА ЛИ КОТКАТА?
В

Автобусът опря при „Камеиичка река”. Тук 
има винаги много пътници защото се събират от 
няколко села — Каменица, Брайховци и Сено- 
кос. Тази сутрин хората от Сенокос не повяр
ваха на съобщението, че автобусът ще дойде в 
Каменица и бяха дошли на спирката „Каменич- 
ка река”. След тях пристигнаха и каменичани и 
се натрупаха много хора.

Когато автобусът спря всички хукнаха към 
вратата му с кошници с фасул и яйца, човали 
с царевица, .съдове-.със сирене и някоя пита каш 
кавал. Всички пътуват към града ...

Последна влезе в автобуса една жена 
средна възраст, като крепеше една малка кош
ница. Кокдукто|рът мислеше, че са яйца и на
прави място да седне. Но в този момент от гри 
жливо зашитата кошница измяука котка.

каза кондук-

— Моля ви се — обърна се жената 
пътниците — къде да я оставя?

— Оставете я ■ при багажа горе — предложи

къмпред-
несериозността, с която

някой.
. Кондукторът взе кошницата с котката и из

лезе да я качи, а пооле каза сърдито:
— Готово майсторе ...
Автооусът тръгна по неравния път към Сла 

виня но разговора за котката не секна.
— Не мога да разоера — обаждаше се ня

кой от предните седалища — отива „граджанка” 
да е а котка носи от Сенокос. Колко хора са за 
минали в Пирот, колко къщи са направени ако 
все котките си караха от Висок, транспортното 
щеще само котки да прекарва ...

— Е, трябва да разберем хората — оправ
даваше ги една жена — ние се преселихме ми
налата година и също не можахме да се разде
лим от котката. Но нашата излезе умна — до 
Пирот не се мърдна. И ето сега е при нас.

— И тя стана граджанка!... подхвърли ня-

на

Инспекционните служби не са добре 
организационно учредени

Отборниците най-обстойно об 
съдиха дейността на всички об 
щински инспекции. За тях се 
каза, че не са добре оргакизи 
рани. Такава констатация се 
обосновава с това, че инспекци 
ите сами себе си контролират.
Например строителната инспек 
ция дава решение за строене, 
а същевременно контролира, да 
ли е добро. Причината е тази, 
че инспекторите имат и други 
дължности,
дейност им е от второстепенно 
значение.

— Хей, котката навън ...
тора.Изъткна се ,че горската ин

спекция по една или друга при 
чина не е успяла да премахне 
масовото унищожаване на го
рите. В момента само една тре 
та от новозалесените площи е 
запазена. Останалите са унищо 
жени от добитъка и хората.

И санитарната инспекция в 
своята дейност не е показала 
достатъчна 
зините има големи количества 
хранителни
са неупотребими. Подобно 
с вадата, която ползват хора
та в комуната. Много източни 

но ииспек-

Котката измяука още един път, усетила мно 
го хора и сърдития кондуктор:

— Какво ме гледаш? Котки не приемаме в 
автобуса, забранено е, разбираш ли?

Жената мълчеше. Кои знае какво си мис-

кой.
Хората се изсмяха ...
Минахме Славния, Ръсовци 

се заизкачва по. „Възганица”.
— Аз не разбирам, много искаме от този ав

тобус и от хората, които тук работят. Какво ли 
не прекарват: яйца, кисело мляко, брашно, ца
ревица, вълна, а ето сега и котки. Това не съм 
виждала никъде... като за себе си подхвана 
разискването една жена. А след това се добли
жи до своята съседка и тихичко продължи:

— И право е котката да си остане. Защо ще 
я правят изселник. Колко души отидоха 
град при синовете, но 1след това не еи уйдисаха 
и за кратко време се върнаха. И те, може би 
след една година ще се върнат, нека котката да 
остане на старото огнище...

— А, не е така — добави някой зад нея, ко- 
йто„ подслушваше разговора — човек е продал 
всичко и цмот и къща и добитък, направил е 
хубава къща в Пирот, сега си отива при деца
та, защо да му не прекарат и котката. Не е ар- 
но, животното да скита цо чуждите къщи...

Точно по разписанието автобуса 
станцията в Пирот. Всички започнаха да изли
зат, изнасяйки багажа си. Много посрещачи ча
каха. Жената с котката стоеше краи автобуса и 
чакаше кандуктора да й подаде малката кош
ница. Ная-сетне кондуктора се наведе и а пода
де кошничката.

— Ето ти, па друг път неде» животни да 
носиш...

Жената взе кошницата, попипна, загледа се 
и констатира, че кърпичката е скъсана и кот
ката я нямаше...

— Избягала ... — промълви тя.
Две едри сълзи се хлъзнаха по бузите й...

Б. Николов

и автобусът» » »

активност. В мага

продукти които 
е и

а инспекционната
на

Освен инспекцията
по пазара друга самостоятелна 
инспекция няма. Каза се, 
сегашната учреденост на инс-

слаби

ци са замърсени, 
цията не обръща необходимото 
внимание.

Изглежда, че най-успешна е 
била инспекцията по пазара. 
В три случая при земеделски
те кооперации тя е успяла да 
залови .различни спекули, въз 
основа на които на непозволен 
начин са прибавени печалби от 

„и-е 100 000 нови динара.
,.^"~~^~~ххххххххХХХУХХХУУХХУУУХХХХХХУХУХХХ.ХХХХУХХХХУУХХХХЧХХХХХХХУХХХХХХХУХХУУХХХХХХУУХХ

| Общинският комитет на СКС и Общи- 
отбор на ССРН в Босилеград

че

лекциите е резултат на
възможностиматериални 

на общината. Но това не може 
да се приеме за обсолютно то

те

леше? Нали беше обещала на децата, че с пос
ледния багаж ще пренесе и котката. На лице
то на стария човек, който пътуваше с жената 
също се чувстваше болка. Много години в Сеио-

чно. защото в много случаи се 
касае за слаба активност и не опря на

заинтересованост на инспекто-
кос котката му се плела в краката.

Шофьорът нервничеше ... Той натисна кла 
\ ксона и даде гас. Автобусът се залюля, но не 
2 тръгна.2\ НСКИЯТ

| честитят на гражданите от Босилеград- 

| ско, Димитровградско и съседните ко-

— Чакай, Славчо — пак се обади кондукто
ра. — Да видим какво да правим с котката ... 
Какво ме гледаш, изхвърляй котката и седи, ще 
закъснеем...

Още много хора се обадиха от седалищата в 
стария автобус. И те негодуваха.

— Ще закъснеем за училище — каза едно 
момиче, като се кокорчеше на седалището.

— Аз работя в „Караиванов” от 6.30 часа, 
зарад една котка ли трябва да закъснея.

—• На съд отивам — издърдори трети.
И така протестите не спираха ...

222222222 муни ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА 22 222 2I като им пожелават още по-големи тру- 22 СЪОБЩЕНИЕ
СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ НА ВЕСТНИКА ЩЕ 

ИЗЛЕЗЕ НА 13 ДЕКЕМВРИ.

2 22 2I дови успехи. 8
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МАЛКА РЕПЛИКА
§

Пари за чинове, не за съд §
§

I
=
§

„Случаят Колев” от звонското училище още един път! 
| бе споменат па сесията на ОС в Бабушннца. Този „случай*' I 
Е който едва ли заслужава да бъде такъв, трябва окончателно! 
Е да се спре. Иначе има опасност училището да плаща ненужни! 
Ц разноски, а отборпиците да превърнат своето негодуване в ко§ 
-мисии за разследване. Това ще понижи авторитета не само на! 

колектива.

Случаят Колев е всъщност завършен. Окръжният съд е= 
Е отхвърлил оплакването на загубилото спора училище и е по-Е 
Етвърдил присъдата на първостепенния съд. Колев, който и не! 
= е уволняван, продължава да работи, по не преподава изцяло!

своите предмети. Значи трябва само да се постъпи по 
Е пи сто па съда, или с Колев да се постигне съгласие, но в ко-_ 
Цлоктива, работите да продължат както са почнали в началото! 
Е на годилата.

реше-

I1 На сесията обаче се чуха думи, че в звонското училище! 
Еимали намерение да обжалват присъдата на окръжния съд и! 
!да се „върви докрай”. Този край е далече, ако се мисли наЕ 
! Върховния съд в републиката или още по-горе. За този „край" = 
Е ще трябват още пари, които ще трябва да плати загубилиятЩ 
Е спора. А кой е загубил спора, това поне сега е ясно —т учили-Е 
= щето. IНа площада в Бабушпица
_ Казват че Колев бил ангажирал адвокат. Някои казват!
Л— от Белград, някой — от Ниш. Мястото не е важно. Важно е,~ 
Е че той си е взел таксата, а нея ще плаща загубилият спора. =

Може би затова един отборния, който не е от Звонци, из!
Е рази пегодуването си със следната реплика:

_ — 
— Тук има лична омраза. Колективът е бил предупре- =

= деп, че такава постъпка не е добра, но отделни учители не се =
| вслушаха в предупреждението. Сега ако пак заговорват за Е
Е оплакване до Върховния съд и не постъпват по решението на!
Л окръжния съд, трябва нещо да предприемем. Ние от общинската!
! скупщина им даваме парите, затова председателят и сек ре- Е
Етарят на ОС нека да отидат и видят виновниците за случая.!
Е Учениците няма на какво да седят в училищата, а пари се=
| дават за адвокати и съдилища. Нека да плаща този, който сп-
Л прави кефа, а не училището — каза отбор пикът.

Не ви ли се струва, че е прав.
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Местните общности в Бабушнишка община

IСЕГА Е НА РЕД ВОДАТА !
!

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА Е ПОЧТИ ЗАВЪРШЕНА. ДЕСЕТКИ 
КИЛОМЕТРИ ПЪТИЩА. СЕГА Е НА РЕД ВОДОСНАБДЯ
ВАНЕТО. А ПОСЛЕ — ВЕРОЯТНО ЧИТАЛИЩА, КИНА ...

лиден фактор ,на населението 
по устройването на живота «а 
село, нормално е да им ое гла
сува доверие в разполагането 
и със средства от бюджета. То 
ва гце рече, че общинската скуп 
щина трябва да отдели част от 
бюджетните средства и от фон 
довете за финансиране на дей 
ността и програмите на местни 
те общности.

Общинските отборкици от Ва 
бушнишка община, които неот 
давна разговаряха за местните 
общности, бяха малко строги в 
преценките за работата на ме
стните общности по селата.

Като се порови в документи
те за работата на тези общно
сти от Бабушнишко, човек не 
може да не се запита; какво ли 
тогава би могло да се каже за 
работата на общностите в ня
кои димитровградски села, 
където с години вече се реша
ва електрификацията, а не е

решена, или където десетиле
тия пият замърсена вода и хич 
нищо не предприемат да пооп
равят чешмите, много от кои
то са още от турско време.

Колкото и укоряващо да зву 
чи това сравнение, то хич ня
ма такава цел. Напротив, цел
та е да смекчи строгата пре
ценка на бабушнишките отбор 
ници, защото работата на ме
стните им общности в много об 
ласти на живота е почти над 
всяко равнище.

IМ. Н. Н.
ЕМ. Н. Н.

Из трудовите организации

С ПОЛОЖИТЕЛЕН БАЛАНС»СВ0Б0ДА«
Само пет неелектрифицирани села

Деветмесечният баланс на 
димитровградската конфекция 
„Свобода” е положителен. В 
сравнение със същия период 
«а миналата година фактурира 
ната реализация е по-голяма 
с 1 милион, наплатената с око 
ло 700.000 нови динара, а фон 
довете по-големи с повече от 
два пъти. Запасите от стоки са 
по-големи с 20 на сто от мина 
логодишните. Това «е задава 
грижа на производителите от 
„Свобода” „Есенната жътва се 
га започва“, казват в „Свобо
да”. Но въпреки това през ок 
томври предприятието е факту 
рирало стоки «а стойност от 
2.500.000 нови динара. Това са 
главно „специалитетите” 
„Свобада” — мъжки и дамски 
„трокари” от изкуствена кожа, 
които до тая степен привлеко- 
ха потребителите, че търговци 
те сами идват да купуват тази 
конфекция. Деловите хора от

предприятието тревожи факта, 
че не могат да задоволят всич 
ки искания. От лятото до пре 
ди кратко време са произвели 
5.000 дамски и 2.900 мъжки 
„трокари”. Сега се пускат в 
производство още 3.500 броя 
„трокари“.

„Свобода” и тази година се 
появи на чуждестранния па
зар. Досега са изпратени 10.000 
дамски шлифери на източния 
пазар. Договорено е произ
водство на още 3.000 мъжки 
шлифери. Тазгодишните дого
вори с чуждестранния пазар 
са по-благоприятни от лани, 
когато им донесоха отрицател 
ни финансови ефекти, което до 
голяма степен намали акумула 
тивноста «а предприятието.

За да бъде по-близко до по
требителя „Свобода” откри та 
зи година 11 нови магазина в 
по-големите потребителни цен 
трове и с това увеличи акуму 
лативността с 10 на сто.

дителността «а труда, а с това 
и фондовете и личните дохо
ди, а чрез разширяване на про 
изводството да се създадат ус

Пет села още не са електри
фицирани в Бабушнишка об
щина. Другите, близо петде
сет, са решили тази задача. О- 
баче и тези пет села вече са на 
път да се електрифицират — 
общинската скупщина им гот
ви нужните документации, а 
селяните започват акцията. То 
ва значи, че Ясенов дел, Вучи 
дел, Врело, Богдановец и Щър 
бовац след година-две ще имат 
ток.

Другите го имат. Но да го до 
ведат до домовете не са чака
ли намесата на държавата, ни 
то са искали общината да им 
уреди всичко — от парите до 
материала. Местните общности 
и селяните са били главните 
носители.

През 1967—68 година пет се
ла са дали 44 милиона стари 
динара за електрификация. Се 
ло Дучевац — 9 мил., Киевац
— 11, Лесковица — 6, Липово
— 12 и Масуровци — 6 милио-

политическите организации и 
общинското ръководство с ме
стните общности и население
то по изпълнението на задача
та за електрификация. Може 
би без тая постоянна връзка 
много селски опити щяха да се 
провалят и комуната сега ня
маше да се хвали, че послед
ните пет села се електрифици 
рат.

I '-Ч-чЙ

Пътища и училища
Пътищата и училищата са 

втората махната грижа на се
лата. Строи се път от Звонци 
за Ракита, пътят към Вучи дел 
е вече готов, Люберажда строи 
улицата и път за Бердуй, ко
йто да продължи към Дърве
на ябука, Калуджерово строи 
към Бабушница, мостове към 
Сурачево и пр.

А училищата са вече подно
вени съвсем. Раков дол — но
во училище, Врело завършва 
строежа, В Стол ще се строи, 
Ясенов дел — готово, Вучи дел 
— също.

Сега селата просто се над
преварват в строенето на водо 
проводи, а много вече са за
вършили това преди години.

Какво ще се строи, по-ната
тък, може да се отгадае леко.

иска читалища, за
ли за -културно-забавен живот. 
Утре или догодина ще започ
нат да мислят за кина. А след 
тока, училищата, водопроводи- 

за те това ще е голяма стъпка в 
доближаването към градския 
конфорт.

на

ловия за заемане на нова ра
ботна ръка, като с това се на
мали натискът върху полити
ката за заемане на нова работ 
на ръка в общината. Всичко то 
ва е достатъчно комерциалисти 
те в предприятието още по- 
задълбочено да изпитат пазара, 
вкуса на потребителите и въз 
основа на това да приспособя
ват производството си, което 
по качество и цени съответству 
ва на широкия кръг потреби
тели.

Без достатъчно оборотни средствана.
Но те не са единствените. В 

Цървена ябука, Раков дол и 
Радосин сега се поставя ули
чната мрежа. Цървена ябука е 
събрала 21 милиона стари ди
нара, раковдолци — 16, а радо- 
синци — 9 милиона стари ди
нара. Всичко това са дали са
мите селяни от своите джобо- Младежта

Без оглед «а силната конку 
ренция производствениците на 
„Свобода” са опитимисти по от 
ношение на окончателния годи 
шен баланс. По всичко личи,

трудовите условия за всеки ра 
ботник по този «ачин 
действителност. Счита се, че с 
модернизиране на цеха произ
водството ще се увеличи с 20 
на сто. От „чепелките“ пък ще 
се образува вторична „верига” 
в която ще бъдат заети 14 нови 
работници.

Ориентацията на 
в реформата е ясна:

Чрез модернизация да се уве 
личи производството и произво

стават

че преходните запаси от стощ} 
ще останат в нормалните рам 
ки -

Но не всичко върви глатко. 
Както и другите трудови орга
низации в Димитровград и 
„Свобода“ няма достатъчно о- 
бсцротни средства а купувачите 
дължат около 3.300.000 нови ди 
нара. Ясно, тя дължи много 
повече, обаче след настъпваща 
та „жътва” вземането и дава 
нето ще се изравни.

До началото на декември пре 
дприятието ще получи нови 
шевнни мапини „сингер”, ко
ито ще заместят „чепелките“. 
Плановете за уеднаквяване на

ве. „Свобода“Не може. да се отмине и по
мощта на общинската’ скупщи
на ,която е вложила известни 
макар и минимални суми, 
построяване на електропроводи 
към някои райони на комуна
та. Но тази помощ е съвсем 
малка в сравнение с парите, 
конто е събирало населението.

По-значителна е другата по
мощ
циите,' инициативата и постоя
нната връзка на обществено-

М. Б.

Общинският комитет на СКС и Общин
ският отбор на ССРН в Димитровград че
ститят на всички граждани от Димитров- 
градско., Босилеградско и съседните комуни 
Деня на републиката.

Общината на помощ
Местните общности все 

трябва да получат по-значител 
на помощ от общинската скуп
щина. Щом те са станали со-

пакорганизирането на ак-
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От заседанието на ОС Сурдулицав ТЯХНОТО ВТОРО УЧИЛИЩЕОТБОРНИЦИТЕ ЗА РАБОТАТА НА 

СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
За пръв път отборниците об

ърнаха толкова

Звънецът изби. От вратите из 
летяха младежи с весели лица 
и предишната тишина изчезна. 
Сега беше шумно като в ко
шер. Така е винаги в следобед 
ните часове в босиледрадската 
гимназия „Иван Караиванов“. 
Но това е само първо впечатле 
ние.

Надникне ли вътре, човек 
почувствува истинския живот, 
пълен с диманизъм и ентуси
азъм да се работи и да се ус 
пее.

На него пе му причи, че всеки 
ден пътува в село Извор. Ежед 

15 киломе

и да е сериозен той внася ро
мантика в ученическото ежед
невие ...

Литературната секция приют 
ява всички млади писатели и 
поети. Във вечерните часове, 
когато обучението приключи и 
училището утихне, в някоя от 
учебните стаи започва още 
един техен час, изпълнен с ра 
зкази, стихотворения и др. Те

Общинската невно изминава по 
тра и пак остава да бъде най- 
добрият ученик в гимназията.

Изненадва ,че някои ученици 
и при най-трудни условия усп 
яват да бъдат отличници. Та
кива са Сена Пенев, Кирил Те 
оргиев и др. Това са крайно 
бедни момчета. Те всяка не-

окупщина пред
ложи на колектива на гостил- 
ничарското предприятие 
•нализира работата си 
ме мерюи за отклоняване 
'номалиите, а след това и за ма 
термалното

внимание 
проблемите на учебното 
през 1967/68. Във 
в а Съвета за

за
дело

връзка с то- 
просвета и кул

тура при общинската 
щина даде подробен

да а-
и да взе 

на а-скуп-
доклад с

■предложения синтезирани в 20 
точки. Всички

заздравяване на
предприятието.

предложения се
приеха едногласно. Те 
дат изпратени на училищните 
колективи. До края на година
та предстои сериозно разглеж
дане на материалното положе
ние на училищата, а през про
летта 1969

Ще бъ- Не е цветущо положението и 
в другите трудови

И комуналното предприятие 
в Сурдулица 
си отчет за 1968 година показ
ва загуби от 4 Милиона 
нара. Отборниците 
въпрос, защо комуналното пре 
дгтриятие е открило 
и похарчило 10 милиона дина 
ра, когато за това не са ком
петентни. Изтъкна се, 
това предприятие не се зачи
тат решенията на самоуправи- 
телните органи. Във връзка с 
това деветмесечния отчет на 
предприятието не се прие от 
отборниците, защото .не е ре
ален.

Във ФАЕОС загубите и по- 
нататък растат. Миналата го
дина предприятието завърши 
със загуба от 66 милиона ст. 
динара. И този път същото 
■предприятие показа загуби от 
50.490.394 ст. динара.

И предприятието „Милош 
Мамич” от Земун в Сурдулица 
приключи деветмесечието със 
загуба от 9.350.600 ст. динара. 
Поради това направило реор
ганизация и една част от ра
ботниците са изтеглени в Зе-

Животът на учениците не 
приключва само с часовете. 
Много важен и интересен и е 
извънучилищният живот, кой
то е второто училище на гим
назистите.

в деветмесечния

ст. ди 
■поставихагодина ще се разгле

да въпросът за 
мрежа. училищната

ресторант
В научните групи, кръжоци 

и секции младите допълват сво 
ите знания и намират възмож 
ност да се афирмират като но 
ватори.

Работилницата по техничес
ко образование прави силно 
впечатление. Тя повече прили 
ча на някое ремонтно-ггроизвод 
ствено предприятие. Учениците 
самостоятелно, или с помощта 
на преподавателя си Алексан
дър правят макети, радиопри
емници, електромотори и др. 
Пръстите на момчетата усръд- 
но правят сложни апарати. Те 
комбинират, включват жици и 
изведнаж чуваш радио. Наисти 
на то е без кутия, прилича на 
голо дете. Чуват се шумове на 
електромоторчета и какво ли 
още .не. В това малко помеще
ния научават тайните на мно-

На дневен ред:
ското предприятие

гостилничар-
че в

От дълго време 
за работата на

се разисква
гостилкичарско 

то предприятие в Сурдулица. 
То имаше през 1967 година 37 
милиона загуба. Затова бяха за 
крити всички заведения 
във Власина. И

освен 
преди това бя 

ха посочени някои надостатъ- 
ци в неговата работа. Не съот- 
ветствува дейността на някои
трудови единици във връзка с 
Правилника. Също така В двора на гимназиятабеше
посочено, че органите на 
равлението 
трябва по-добре да контроли
рат цените в трудовите едини- 

Всички тези недостатъци 
бяха посочени от

уп- деля отиват у домовете си за 
хляб, който ще им стига за 
цяла седмица. Сене 
Ярешник, Кирил в Долна Лю- 
бата. И те желаят да имат по 
не скромни дрехи, по-уютни 
квартири, а не цяла седмица да 
ядът сух ръжен хляб. Но ето, 
че нямат други възможности. 
Има пълно оправдание и тря
бва да се търси начин да се 
помогне на тези ученици, за да 
не бъдат тъй много жертва на 
беднотията.
НАЙ-ДОБРИ ГОРАНИ В РЕ
ПУБЛИКАТА

сами си оценяват [ творбите, ст 
рото и с упреци. А това допри 
нася да се засили чувството на 
младите за създаване и оформ 
яване.

Драматичната секция същес

в предприятието
отива в

ци.
страна

стопанския съвет. Директорът 
на предприятието поиска кре
дит, за да отклони някои недо 
стъци, обаче това не можа да 
се осъществи, защото предпри 
ятието има неликвидирани за
губи от миналата година.

на
твува още от откриването на 
гимназията. Тя редовно готви 
скромни, привлекателни прог
рами, с които допринася за ку 
лтурно-забавния живот в гра-

го неща.
Учениците обичат да обогатя 

своята 
Техният

мун.
На заседанието се разгледаха 

и някои други въпроси от об
щината.

ват съдържанието на 
ученическа дейност, 
обхват във всички области е да.
широк и успешен. Но колкотоМилан К. Величков Кръжокът по математика вс 

яка тодина излъчва добри ма-
Трудовите хора и техните проблеми тематици, които сетне продъл 

жават да следват тази наука.
Това е само част от допълни 

телната активност, с която се 
засилва единодействието между 
учителите и учениците. Това 
сътрудничество подпомага да 
се събуди интерес тези форми 
на активност да бъдат също 
толкова значителни, колкото и 
часовете. Отношенията стават 
по-близки и другарски. Така 
се осъществяват ценни резул
тати, изникват нови таланти, 
които след време стават отлич 
ни специалисти, необходими 
на нашето общество.

Такива ученици гимназията 
има много. Незначително мал
ко са онези, за които може да 
се рече, че са погрешно дошли 
в това училище. Все пак е ин 
тересно, че най-много отлични 
ци има от селата. Изобщо тези 
ученици са много ло-добри в 
сравнение с онези от Босиле
град.

Директорът на гимназията с 
увлечение ми разправя за от
личника Васил Василев. За не 
го той каза, че е същински та 
ланти и то по всички предмети. 
Но най-много обича математи
ка и литература, макър че то
ва са противоположни науки.

Моделите завладяват пазара Много видни са и резултати 
те, лоито гимназистите пости
гат в Движението на гораните. 
Тези млади и’пълни с воля за 
работа момчета, които не приз 
нават поражение и тук показ
ват големо усръдие. Горанските 
акции провеждат с пълна се
риозност. Затова тяхната гора 
нека бригада по 
успехи е първа не само в ко
муната, но и в Републиката. Тя 
е вече създала десетки хекта-

панаирите, но не ги излагахме 
— зарад конкуренция. Случва 
се ди ни копират.

Иовча Димов ни казва:
—При правенето на модели 

взимам ориентация, а след то 
ва внасям *авои идеи... Най-ми 
лият ми модел е оня, който 
най-добре върви. Това са мъж 
ките манта от молтопрен. Доб
ре вървяха и „трокарите” от 
диолан с шапки. Това е наш 
модел и вече няколко години 
го произвеждахме.

Да се завладее пазара на ко
нфекцията
бота. Конкуренцията е 
ма, потребителят често подпада 
под влиянието на модата. Ви
наги търси нещо ново, по-мо

досега не прие стоки от този ма 
териал. Извикаха ни в управ
лението и ни казаха: „Направе 
те модели 
Материалът не беше добър и 
работата беше рискована. Ние

не е лека ра- 
голя-

от този материал”.

постигнатите

ри нови гори в околността на 
Босилеград.

В. В.

ЙМ. Б. 2 ОБЩИНСКА СКУШЦИНД? 
ДИМИТРОВГРАД

| ЧЕСТИТИ
|ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА \ 
^НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ДИ^ 
^ МИТРОВГР АДСКА, БОСИ-2 
^ ЛЕГР АДСКА, СУРДУЛИШ- ^ 
^ КА И БАБУШНИШКА ОБ-^ 
^ ЩИНА КАТО ИМ ПОЖЕ-| 
| ЛАВА ГОЛЕМИ ТРУДОВИ ^ 
| УСПЕХИ В ПО-НАТАТЬ-1 
| ШПАТА РАБОТА.

Ако не се 

стесняваше ■ ■ ■
Девка Сотирова е гтолухвали 

фицирана работничка в „Ди- , 
митровград”. Издържа незае
тия си съпруг и две деца, ко
ито учат. Фабриката й отпус
нала кредит от 4 000 Банката 
2 000 нови динара за строене 
на къща. Къщата строят в 
„Строшена чешма”. Дока-го Де 
вка работи в предприятието, 
докато прави обувките — 
мъжът а върши домашните ра 
боти и строи къщата. Дневка 
би искала мъжът й да работи, 
а тя да си гледа домашната ра 
бота. Не се примирява лесно и 
с 680 — 700 динара на месеца.

— Какво ви е най-тежко? — 
питаме.

— Най-тежко ми е, че мъжът 
ми не работи. Иначе е добре.

Поннататък Девка ни разка
за и за своята работа.

— В работата нямам пробле
ми. Имам опит и добре зара
ботвам. Нямам застои на работ 
ното място... Слабо идвам на 
събрания. Рядко давам предло 
жения. Стеснявам се някак си. 
Ако не се стеснявах, бих ка
зала много нещо за работници

Йовча Динов
прилегнахме на работа сериоз
но и отговорно. Имахме голе
ми количества от тази кожа, 
и трябваше да се нагърбим със 
сериозна задача, да поемем го 
лям риск. Още повече, че не 
знаехме как ще вървят „тро
карите”. Аз направих четири 
дамски модела. Всички ги раз 
глеждахме и избрахме три. Но 
наскоро се оказа, че моделът 
с ципа и бяла яка ще върви... 
Вяхме улучили вкуса на потре 
бителя. Но да имахме още ма
териал.

Както виждате, има неща, 
■които зависят от моделиста. 
Шест години по наши модели 
■правим дамски палта и все 
още се търсят. А вървят за
рад това, че моделите сме при 
способили към десените, а и- 
мат линия, която отговаря на 
всяка талия. И затова именно 
се търсят.

Да ви кажа и това, че моде 
ли от „трокар” носихме и на

Георги Геров
дерно, по-съвременно. А съв
ременно е онова, което се при 
ема. „Свобода” успява да отго 
вари на тези условия и да ус
тои като равноправен парт
ньор. В това отношение, есте
ствено, големи заслуги имат и 
двамата моделисти в предприя 
тието — Георги Геров, високо
квалифициран моделист на да 
мека и Йовчо Димов, квалифи 
циран моделист на мъжка кон 
фекция. И двамата работат в 
„Свобода” от 1948 година, още 
от деца.

Попитахме ги:
— От модела до голяма сте 

пен зависи как стоката ще си 
пробие път на пазара. Какъв 
риск носите вие, като модели 
сти?

Георги Геров отговори:
— Рискуваме. Да споменем 

случая с „трокарите” от изкус 
твена кожа. Набавяхме изкус
твена кожа, но нашия пазар

ч\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

Стефан Николов СЕЯЧ
На М. Шопкин

Боли ме всяка незасята нива 
и думи неизказани — априлски дъжд, 
о тая топла реч, навеки жива 
се плиска в мене като ръж.

Отминаха безбройни дни за оран 
пръстта очакваше оловата-семена 
и аз се чувствах от рано уморен 
преди да пусна първата бразда.

Мълчеше плугът, ръждясваше забравен, 
захвърлен кат’ ненужен инструмент. 
Какво е нужно на света оставен, 
за да получи ло-радоствн поет?

Аз зная своя дълг и други знаят, 
дъждът априлски отдавна долетя 
нивята натопени по-силно копнеят 
поет-новекът да хвърли семена.те и отговорниците в нашия

М. Б.цех....
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| Културен преглед в СФРЮ |
^ Централните тържества по случай 200 годишнината на уни- ^ 
^ ворситета в Загреб, една от най-старите «а Балкана униззер- Ь 
^ ситегака институция, ще се състоят в Загреб от 17 до 21 де- ^ 
^ комари, тази година. Председателят на републиката Йосип ^ 
й Броз Тито прие покровителството на това голямо тържество, Ь 
| за което се подготвяват редица културни манифестации и пред ^ 
й ставителни издания на спомен-книги. Начело на почетния от- ^ 
й бор за ознаменуваме ма юбилея се намира председателят на ^ 
| Събора в СР Хърватоко — Яков Блажевич.
| СВЕТЛИ ПЕРСПЕКТИВИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА КОСМЕТ | 
\ В. столицата на Косово и Метохия се учат около 8 хил- |
^ яди студенти. Само тази учебна година са записани нови 3 ^ 
^ хиляди отуденти. Това е създало, според думите на Исмет ^ 
^ Пуля, секретаря за образование и култура в Покрайнината, ^ 
^ редица трудности. ^
^ Студентските общежития в Прищина разполагат с 900 ме ^
^ ста. Студентският стол, с крайни усилия, до тази година мо- ^ 
| лееше да приготви 2,000 яденета. Подобно е и в другите гра- ^ 
| Д°ве. |
й Ето защо проблемът за жизненото равнище на студен- у,
^ тите се намери в центъра «а вниманието. /л
^ Образователната общност в Покрайнината тази година 
^ отдели 600 милиона стари динара за повишаване на жизне- ^ 
^ иото равнище на студентите. В Гнилане, Джаковица и Приши- ^ 
й на ще започнат строежите на нови студентски общежития. ^ 
^ Също така през последните месеци са предприети сериозни ^ 
йкрачки за подобряване на студентския стандарт изобщо. Сту-^ 
й дентокият отбор в Покрайнината е получил 38 милиона стари й 
| динара за разгръщане на културно-збавана дейност, набавка? 
й на апортии реквизити и други пособия. Студентите от Косово ^ 
^ и Метохия получиха седем милиона стари динара като регрес ^ 
^ в прехраната, а с едно решение Изпълнителният съвет на По- ^ 
^ крайнината намали автобусния превоз за ония студенти и ^ 
^ ученици, които «е живеят в мястото, където учат. Подобрено ^ 
^ е и здравеопазването на студентите. ^
^ Тази година, изтъкна Исмет Пуля, значително се уве- ^
^ личи броят на стипендиите в Покрайнината. Само Фондът за ^ 
^ стипендиране и кредитиране в Покрайнината е дал на студен ^ 
| тите 1.900 кредити и стипендии. Всички общини на Косово ий 
^ Метохия отделят значителни суми за стипендиране на студен-1 
^ ти и ученици. - /-
Ь НАМЕРЕНИ 17 СТАРОСЛАВЯНСКИ РЪКОПИСА
й ?^ Специалисти от Историческия архив в Охрид, съвместно ^
^ с Архива на Македония и Охридско-величеоката епархия, край ^ 
^ пяха да намерят в манастирите „Св. Иован Би-гарски”, край ^ 
^ Дебър, и „Св. Пречиста“, край Кичвво, 17 твърде редки ста- ^ 
й рославянски ръкописа, от които най-старият датира от XVI й 
| век. |
й Най-стари между тях са: „Четвороевангелието“. „Оточнл^
^ ка”, както и един „Откъс на празничния миней“. Всичките ^ 
^ екземпляри са сръбска рецензия. ^
^ В ръкописите под название „Парусия“ и „Кодика” се ^
^ говори за участието на отделни лица и еснафи от села и гра- ^ 
^ дове на цяла Македония, Сърбия, Албания и други краища, ^ 
й па дори и Цариград, в построяването на тези манастири. й
^ Споменатите манастири гтредставля1»^'- пппплил гч
й ще на културната история на Македония.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ч\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ч

ЛАШЖКИ ШС" САМКИ ОСНОВИТЕ НА 

АИТЕРАПРНАТА НИ ДЕЙНОСТ
и Михаил Николов-Приоойски 
с разказите „Очакване”, Же
нитба по сметка“, и със сти
хотворенията си „Първомай
ска“ {I „Песен за стиха“. 
Правят също впечатление и ра 
зказите на Харалапи Иванов 
„Красно цвете”, стихотворени
ята на Александър Дънков 
(„Ура — напред”, „Граничар“, 
„Републико мила“, „Напред, 
младежи, вий вървете!” и др. 
В тези стихотворения ма пре
ден план е борбата за ггреобра 
зяване па отечеството и мла
дежкия жар, който бе обхва
нал младежтта през тези сле
досвобожденски години, към 
която генерация принадлеже
ше и авторът.

В поезията иа Дънков и друг 
ги младеж и-поети бе залегнало 
желанието за по-бързо изграж 
даие на страната. Своите сти
хотворения те пишеха, на мла 
дежките бригади, па междуча 
сие, «а село.

Говорейки за дейността на 
първите литературни кръжоци 
в една статия на вестника се 
казваше, че „Глас иа бълга
рите” има доста сътрудници и 
те постоянно се увеличават. 
„Желая да спомена иманата — 
се казва в статията — на. Ми
лан Костов, кото е дал редица 
хубави статии. След това Ми
хаил Присойски, който е папи 
сал много статии и един из
вънредно хубав разказ. Напо
следък «а страниците на вест
ник се появява едно ново име, 
кото '№1 изненадва с хубавите 
разкази, а именно Прокопи По 
пов. Отлечен бе напоследък и 
поместения разказ „Красно 
цвете” от Харалампи Ива
нов ...“

На страниците на „Младеж
ки глас” и „Глас на българите“ 
се печатаха и критически ста 
ти и, творби от българската и 
югославска литература и всич 
ко това помагаше на младите 
поети в тяхната работа и 
насърчаваше към творчество.

Б. Николов

Ако днес българската народ 
ноет има сравнително добре ра 
звита издателска дейност с ия 
колко стихосбирки, разкази, ро 
ман, публицистични и научиш 
трудове, преди двадесет годи
ни не беше така. Тъкмо тогава 
се слагаха основите на днеш
ната литературна дейност на 
българската народност в Юго
славия. Днешните автори «а 
литературните «и творби бяха 
ученици, студенти (или млади 
преподаватели в училищата. 
Първите овои творби написани 
на изтръгнати листа от учени
ческите тетрадки те печатаха 
на страниците ,на „Младежки 
глас”, който излизаше като 
литературна притурка на „Глас 
на българите” (1954 и 1955 г.) 
До тогава първите литератур
но творби се печатаха на степ 
вестници, които издаваха поч
ти всички училища в Димит
ровградско и Босютелрадоко. 
При гимназиите в Димитров
град и Босилеград бяха форми 
рани литературни кръжоци, в 
които членуваха млади поети- 
ученици.

Първият брой на „Младеж
ки глас” излезе на 1 февура- 
ри 1954 година. Поздравявайки 
тази инициатива на редакция
та на „Глас на българите” то
гавашният директор на гимна
зията в Димитровград Рангел 
Тошев писа:

„Мечтите не
съществени. Ето излизаме 
първия брой. Върху страници
те на вестника ще намерят мяс 
то всички онези ученици (учи 
тели, общественици и пр.), ко 
ито се интересуват за полити
чески културни и литературни 
проблеми, присъщи на нашата 
страна. Нашите 
млади писатели ще могат 
се афирмират пред нашето об

щество, ще могат да получат 
положителна критика и съве
ти. Всички ученици ще имат 
възможност да се запознаят 
чрез вестника с актуалмите ку 
лтурно-политическите пробле
ми, да получат знания из обла 
стта на българската и югослав 
ска литература, с една . дума 
ще могат да повдипнат своя 
културен уровен...

„Младежки глас” просъщес
твува само две години но оста 
ви ярки следи в културния жи 
вот на българската народност. 
На страниците на този младеж 
км вестник намериха място 
много литературни творби. 
Днес тяхиите автори са извест 
ни културни дейци иа народно 
стта. Някои от тях с печатни 
произведения ,конто са принос 
■и към най-новата култура на 
страната.

На страниците на „Младеж
ки глас” и „Глас на българи
те“ направиха впечатление раз 
казите .на Милан Василев, то
гава студент в Белград („Отне
то! игри“, „Вечна песен”, „През 
една ранна пролет“ и др.)

Между младите писатели мо 
же да се споменат Марин Мла 
денов автор на единствения ро 
ман „Зъбато слънце” и автор 
на Сръбско-българския и Ма
кедонско-българския речник, 
тогава студент. На страниците 
на „Младежки глас” той отпе- 

останаха нео- чата „Педагогичеоки разказ”
с из училищния живот, с който

бичуваше недъзите в учебното 
дело, „Обикновена задача”, за 
който разказ бе инспириран от 

дейността на партизани- 
куриери в Димит

ровградско по време на парти 
закокото движение. След това 

талантливи младия разказвач Прокопи По
да пов обнародва разказите „По

следни дни“, „Вадичева нива”
, лТИ«Г

2

те

ги I
ната!репите и бодлите ме издраскаха, през 

драскотините някакви дребни -камъче- 
забиха в месото

Михаило Лалич —* Няма да ггзбягат тази нощ, та 
криле да имат.

Искаше ми се още веднаж да чуя 
Мазника, за да се уверя дали тава наи
стина е той, но те са много и всички ви 
кат. Гласовете им се смесиха, вече ни
що не са различава в шума, който ра
сте. И те самите помежду си не се чу
ват и не се разбират дали викат: стре
ляй или не стреляй. Псуват на майка, 
свалят небето, реват. Също както она
зи вода, не се срамуват, че са сговор- 
«и, а напротив, като че ли се гордеят 
с това. Някой е сдружил всичко про
тив мене — и водата, и хората, и при
родата. Не зная кой е, но докато се от
теглям, все си мисля за Мазника. Мо
же би ме е проследил, докато слизах и 
докато минавах през Лим, и през вър
бите. Докато аз съм слушал онези край 
кладенеца, той е минал пред мен и ме 
е причакал с някого на пътя. Допус
кам, че съм измислил всичко това, но 
сега не е важно. Важно е само да се 
държа на краката си и да избягам.

Два ракетни куршума, един след 
ДРУГ, гръмнаха със закъснение и пре
върнаха всички плата с потоците в си
ни морски дъна. Къде ли съм сега, в 
какви ли глъбини? Почти е красиво, а 
всяка красота е злокобна 
онзи, който я прави, или за онзи, кой
то я гледа. Някои са ме забелязали — 
по камънака около мен святкат куршу
ми. Навел съм глава, тичам към тъм
нината, а тя се приближава към мен. 
Камъните край мен се пръскат от кур 
шуми, едно парче камък ме удари по 
главата. После настъпи тъмнина. Тър
калям се в «ея, няма време да стана. 
Всичко ми се объркало в главата — 
врява, шум, спомен и това, което тича 
да ме догони. Най-после се подпрях на 
пушката и станах. Още викат, но сега 
са далеч. Бавно вървя — винаги след 
търкаляне ме боли глава. На мерата 
намерих кон — вързан, пасе. Хванах 
ш, сложих оглавника му, възседнах го 
я се понесох в тръс през нивите под 
селото. С него прегазих Лим и минах 
още част от пътя, после го пуснах в 
царевицата — нека се карат утре за 
направената пакост.

(От романа „Лелейока гора”)

и останаха 
там. Горе е още тихо, сякаш се чудят. 
Идваще ми да изрева: убил съм някого 
от нашите и те се чудят. Изведнъж пу 
шките затрещяха и някой извика?

— Какво става там? Защо стреля-

та сеНяма край веригата на хайките
— Ти от Ушче ли си? — запитах.
— Да — отвърна той. Пипа по зе

мята, търси нещо. — Не ме ли позна
ваш? '

... Това, което реших в съня, ме 
държеше и наяве като тайна заповед, 
на която се подчинявах без колебания.
Не зная какво щеше да стане, ако не 
беше така, защото преди залез слънце 
видях долу в седловината отнякъде се 
точи дълга четническа колона. Спира
ха, озъртаха се и викаха някого 
храстите. Изчаках да се съберат и да 
се отдалечат. За пръв път се появяват 
тук, не зная кой дявол търсят из тия 
пусти места. Някои се поспряха при
дъба, където Васил и аз убихме бел- му, смесен с ехото на -изстрелите и се 
ката
ме качамак, и вдигат врява. Страшни 
са — всичко подушват. Ако след вой
ната Хитлер се скрие някъде, трябва 
тях да изпратят да ги търсят. Най-по
сле тръгнаха. Пътят ми е открит, но не 
бързам — може да им хрумне да се 
върнат. Чакам мрака и нощта, за да 
сляза в Пущинака — когато човек но
си лоши новини, както аз, винаги рано 
пристига.

Краката ми, отмалели от умора и 
глад, ме отнесоха по надолу, отколкото 
трябваше. После се изкачих покрай по 
тока, и си мислех как ще им кажа тия 
неща. Тръгнах покрай бездната и ги 
намерих на първата ливада. Това ме 
учуди — преди никога не бяхме нощу
вали на тази ливада, сигурно се е слу
чило нещо, което ги е накарало да сме
нят скривалището. Побутнах Васил:

— Има ли нещо за ядене?
— Говедо — сепна се той с чужд 

глас. — Защо не внимаваш когато събу 
ждаш!

те?
— Убиха ни човек!...
— Кой го уби.., Дръж, не пускай! 
— Убиха го и избягаха.
— Няма да избягат далеч, ако не 

-сте баби!
Има ги десетина или повече, но все 

с непознати гласове. Добре, че не са

— Какво търсиш?
И веднага видях — пушката търсе

от ще, намери я. Няма време за чакане, 
преряза ме в главата като болка. За да 
прекъсна болката, гръмнах в тъмното, 
в -купчинката месо и кости. Чух писъка

(

сочат огнището, където варих-

или за

(Илюстрация —
разкаях: ами ако съм убил някого от 
нашите? Оттеглям се назад, стигнах до 
някакви храсти — бяха подкопани хра 
сти, на самия бряг, търкулнаха се зае
дно с мен в пропастта. В миг въздухът 
ми изчезна, хващам го, хващам, но ус
тата ми е пълна с пръст и солена кръв. 
Пушката ми се изпълзяа от ръката и 
■пристигна долу преди мен, лежи като 
мъртва под краката ми. Грабнах я и я 
стиснах, за да не ми избяга пак. Ко-

Методи Петров)

от нашите дг добре е че 
съм
дин разбойник

мислят, че не 
че съм убил е- 

нека запомнят нощем 
да не се промъкват. Ако Васил и Иван 
са загинали, поне за 
ако не са загинали — 
за Нико Доселич

сам. Много добре,—■ Кой си ти? — запитах аз и вди
гнах пушката.

— Я го виж ти! Сега пък не знае 
кой съм.

Отстъпих две крачки, за да не, хва
не цевта с ръка и се прицелих. После 
се сетих: може би е някой ушчанин, съ 
нен.

единия отмъстих, 
тогава отмъстих 

предварително...
— Покрай потока, хора,

— извика Мазника.
— Тичайте да

кълна се

ги изпреварите!
Да хваща ллани-— Летящата чета

А
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НАША АНКЕТАМарин Младенов
*. *

Един въпрос 

разнообразни 

желания
древна любовна приказка шт
Бяха недоволни, щшеже любовта 
години наред очакваха той и тя.
Разбраха се заедно да обиколят света и пе Згам „ 
рят вълшебната птица на любовта Де

яи. всекидаевЕо^пшГха дгГкрай" исгинската об"'! мяй. 
Тогава тя предложи

им не донесе щастие, което

да паме-

мечтаната птица в

чудната птица да хванат 
родея кът. хццщщ.ч: рй» =един път и да язанесат в своя 

Уловиха лесно птицата, затвориха я в кафез боачеп 
я с песен поеха те път обратен. р чеп
Радваха се ца златния кафез, 
тъга по свобода изпусна душа.
Станаха наскоро недоволни, цонеже в любовта нямаха 
тие онова, което имаха в Свободната 
Той срещна друга ясена,

«и златен

но птицата вече не запя — от .. - .= гг _ - I
йШнййНШ1Ш| Ш ЙИИЙ8Ш8

Г

Борка Асенова Чеда Николовщас-
гора.

извърна опакото па свойта 
спомена пак чудпата птица па любовта.
Тя го изслуша и му предложи, 
тръгпат към тази обещаваща гора.
Бяха недоволни, понеже любовта 
години наред очакваха той и тя.

Какво предлагате да се реши 
до Деня на републиката в иду 
щата година — беше въпросът, 
който поставихме на

би се пресекъл пътя на много 
отрицателни младежки прояви. 
Много по-малко би останало 
време за ггиянствуване и кар-

чна се с уреждането на сце
ната и сега никак не трябва да 
се спре.

По отношение на възпитание 
то на учащата се младеж да 
се ангажират всички фактори, 
а не да се чака само на учите 
лите и родителите. Говори се 
за билярд и' други хазардни 
игри. Тогава не е чудно, че се 
казва как младежите и пен
сионерите се забавляват еднак 
во. Оттук нуждата от планово 
решаване на всички проблеми.

Същевременно бих искал да 
ята, защото по тоя начин би 
се реши въпроса с канализаци 
се решил санитарният въпрос 
в гимназията, който години на 
ред стои неразрешен.

ВИОЛЕТА НАЦКОВА, уче
ника в Ш клас на гимназията 
даде отговор не като ученич
ка, а като домакиня, която се 
грижи за снабдяването:

— Правя покупки ежеднев
но. Затуй най-напред бих пред 
ложила да се намалят цените. 
След туй бих забранила кошни 
ците на селскостопанските про 
изводители да се нареждат 
затова бих предложила да се 
разреши. Да се построи басейн 
за къпане, да се исфалтират 
иеасфалтпраните улици и да се 
подобри читотата в града... 
Всички хвърлят боклука къде

душа II

щом се зазори зора, заедпо да
няколко

им пе донесе щастие, което граждани от Димитровградско.
земеделец

тоиграене, за което не само у- 
чениците са виновни. Те нямат 
къде да се събират и забовля 
ват. Затуй младежкият дом е 
насъщна потреба, както и по- 
голяма

ПЕТЪР КОЛЕВ,
от село Жслюша:

— Да се реши въпроса за 
здравното осигуряване на селя 
■ните. Облаганията са големи, 
а селяните почти не ползват 
здравна защита и лекуване, 
тъй като без плащане могат да 
се лекуват само от някои боле 
спи, които почти не съществу 
ват в нашия район, 
налното предприятие в Димит
ровград да намери по-подход-

Също така бих иокал кому- 
ящо място за градския боклук, 
а не да го изкарва до кожа- 
рата в Желгоша, защото на то 
ва място движението винаги е 
живо.

БОРКА АСЕНОВА, ученич
ка в IV клас на Димитровград 
ската гимназия:

— Преди всичко бих предло 
жила незабавно да се построи 
младежки дом. По тоя начин

Антон Борисов
библиотека, 

биха
градска

където учениците също 
отивали. . .

Долу, край парка, се излива 
канализацията в реката. Не мо 
же просто да се мине. Мисля, 
че е крайно време след повече 
от 20 години да се предприеме 
нещо-

МЕЧТА
Във тиха вечер упоена 
младостта предвестия шепне. 
Волйа мечта 
неспокойствие нежно трепне.

Где няма звездните красоти 
от нежни звуци пленена. 
Времето неумолимо лети — 
и тази нощ замечтана отмина .. .

от лъчи озарена

Мечтата моя тиха. ароматна 
с карамфил в пазви цъфтещи, 
с плитки черни, въздишка златна 
мислите разгадава с думи тегнещи.

По пътищата на приложното изкуство

Художествената сила на бита
ухаещи цветя, най-простата о- 
бикновеност и простосърдеч- 
ност угтиват всичко. Денков у- 
мело използва извивките на 
дървото, за да ги превърне в 
израз на вътрешно преживява 
не. Ако дървото е расло на 
припеци, то цялото сякаш е 
светло слънчево петно, което 
излъчва топлина. Ако ли пък 
е расло над камънаци в усой
ни места, то като че ли носи 
тяхната студенина и масив
ност.

Но много по-силна е изявата 
му в керамичните изделия. Ке 
рамиката за него е възмож
ност да каже и за креххостта 
в преживяванията и за изпе
чената пръст на спомена. На
шата земя е бедна, постна и 
иеплодородна. Тя скъпернича- 
во дава род и връзва плодове. 
Но тя е податлив и богат ма
териал за изказване на творче 
ския товар. И във вазите, и в 
другите предмети, личи една 
целеусгременост, една подчер
тана вътрешна раздвоеност. С 
почти съвършени форми се 
разкрива богатствот онази зад у 
шеност у нашенеца, а грапави 
ните говорят за външната му 
недодялаиост. Под пръстите на 
^удожника-майстор Денков гли 
ната е получила нови форми и 
нови изблици, сякаш е жива 
плът. Оттук и големият инте
рес към керамичните му произ 
ведения.

За мен стойността на суве
нирите на Денков остава в не
говото усилие, в неговия ис- 
крен възторг и желание, да 
изрови из пепелта и забравата 
толкова домашни предмети, да 
разкрие художествената красо
та на нашия бит, да л превъ
плъти с чувствата на нашене
ца. Защото техниката на изра
ботване се получава чрез дъл
гогодишна практика, ала худо 
жествената сила може само да 
се почувствува и преживява.

Ст. Н.

блик- Всичко у него е предел
но ясно и осезаемо, няма на
меци и абстрактни стилиза
ции, което напоследък стана 
.мода у нас, когато се пресъзда 
ва бита на хората. Повече от 
200 вази, 300 бъклици, голям 
брой буренца, паралии (оофри) 
с трикраки столчета, каченца, 
пеяри (копанйи), гарнитури ши 
шенца и пр. заеха място във 
витрините на сувенирните мага 
зини в страната. Един не ма
лък брой се намери и на излож 
бата в Монреал, 20 вази са про 
дадени в Сплит, а още толкова 
в други градове. Всичко това 
свидетелствува за проникване 
на художествените краски (ка 
кто още наричат сувенирите) 
на нашия бит, за негова еман
ципация; дори и известен пре
вес, защото понастоящем Дея- 
ков е почти единственият ху
дожник—майстор на сувенири 
в по-голямата част на югоизто 
чна Сърбия.

Неговата стъпка в суверени- 
рното приложно изкуство е 
твърде широка. В творческа
та дейност притежава чувства
та на нашенеца, което постоя
нно изтъква. Бъклицата капри 
мер сякаш съчетава тържестве 
ния жест на шопа, когато ис
ка да наздрави, но същевре
менно и тъгата му, че свидна
та рожба завинаги напуска ба 
щиния дом. Това разделение 
на светло и тъмно, на радостно 
и тъжно, е много по-подчерта- 
но в гарнитурите шишенца. В 
дъното на шишенцето е легна
ла сянка, сякаш в нея се таи 
мъката.

Но изявата му не е симво- 
листична, тя се обляга върху 
орнаментиката, върху народ
ния вез. Богатството на шоп
ския край, нетовата пъстрота и 
извънредна задушевност, него
вата бедна откъм добиви, но 
разнообразна природа, негови
ят край, който ту е нива, ту 
тучна ливада, изпъстрена с

ВАСИЛ БАСОВ, служещ в об 
щинокото управление:

Предлагам да се свалят ви
сокоговорителите и приеме гла 
шатай, защото преди се пус
каше музика, имаше предава
ния, а сега висят безполезно! 
И да се подобри изгледа на 
главната улица когато се засад 
ят зелени площи, уреди дво
рът на земеделската коопера
ция, който е заприличал на 
ометлище. Същевременно да се 
уреди парка и набави поне ед 
на пейка. Изобщо, Димитров-
град да получи приветлив из
глед ,за да може да се развива 
туризма.

От друга страна бих искал 
да се подобри занаятийството, 
като с всички

Художникът Н. Денков
Да запазиш красотата на би

та, на онова обикновено ежед
невие, значи преди всичко, да 
бъдеш истински творец. Май
сторство, равно на изкуство, бу 
дещо уважение и възторг не 
само сред образованите среди, 
но и сред простолюдието — то
ва е то приложното изкуство.. 
Никъде другаде обаче худож
никът не може да бъде наре
чен майстор, и обратно, както 
в тоя отрасъл на изкуството. А 
да приемеш тоя риск, значи да 
имаш огромно доверие в свои
те художествени изяви.

Никола Денков е един от из
тънчените художници на су
венири в Димитровградско, ко 
йто се е нагърбил да пресъз
даде бита на нашия човек, ху
дожествено да разкрие богат
ството на тоя бит и да му да
де съответна форма .С присъ
ща нему топла задушевност и 
емоционална вглъбеност той 
ни разкрива едно богатство, от 
минавано дълги години тихо
мълком. Защото, по стечение 
на някакви си исторически об
стоятелства, винаги се е наме- 
рало в покрайнини.

Художникът Денков създа-

и ме удобно, а никой не се гри 
жи за това

СТОЯН ТОДОРОВ, 
нер от с. Лукавмца:

— Моследващия Празник на 
републиката да се намерят сре 
дства и поправи пътя от амто 
мобилното шосе до гарата, кой 
то е почти непроходим, и оста 
вя твърде лошо впечатление у 
туристите, които се отбиват в 
града.

занаятчии 
сгоочат договори, според които 
биха се облагали с данъци, за 
да се изкорени „дивото” зана 
лтчийство.

се
пенсио-

гГЕДА НИКОЛОВ, гимназиа
лен учител:

— Към проблемите на култу 
рата да се пристъпи с нужната 
сериозност и системност. Запо

'; Стойне Янков

РАЗМИСЪЛ
Ако си мо а смисъл в живота 
и дъга, съединила хоризонти,
(а дали така трябва да бъде?), 
ако твоята прозрачност ме окриляна 
да прелитам тунели ц. възвишения, 
(но дали така трябва да бъде?), 
а.ко твоят пулс не позволява 
да пресъхнат моите надежди 
(истина, така ли трябва да бъде?), 
Да бъда ли ръждясала антена?
Да бъда ли закъсняло писмо 
в пожълтялата уста «а забравата 
при всички даоегашни несполуки, 
та по-ииаче някак да бъде.

ва сувенири повече от три го
дини. Творбите му — и кера
мика, и резбарство — се отли 
чават с непосредствена прочуе 
ственост и емоционален из-
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Я5а,и О.жора ни иилие

Автонобил В НАЧАЛОТО1. ПОЛОЖЕНИЕТО В МАКЕДОНИЯ
НА 70-ТЕ ГОДИНИС големо запинянье, пъшканье, потенье и хомшийски 

калабалък укара онядън Бора Провесур автонобил у дворът. 
Киго га докара, тека улезе у ижу да гълта аспирини — голем 
зор видел додека докарал колеснидуту оди Ниш. Нийе обико- 
лимо „Фичото”, почемо да га пипамо и да есапимо може ли с 
ньега човек свишо да докара од село, ял Ледът товар ябълкье 
или баре десетина турте качкавал оди странство. Жела му па 
оди по нас и саде лъска тенекьето. После за почерпушка ис- 
пимо бинлък вино и йедну оку сиренье изедомо, па си отомо, 
а човеците гьи оставимо на тену да се радуго на автощобилчето.

На друтьия дъи провее у рът обикаля около Фичото, кара 
га малко до дворът, тимари га што има дума, ама не га иско- 
рува надвор. Я си мислим дека това е напраил, оти су банде- 
рите много густо побийене по нашуту чаршиго.

На третия дън, неделя беше, излезе он със лсенуту, те
ка докараии беоше, редоше у колата и он поче лещо да чъчкп 
с ключето. Бър-нър, пър-пър. Не пооде. После престадоше и 
да пръапчу. Провесурът излезе, засука рукаве и извади неки- 
кво книжле: гледа V книжлето и шика нещо по моторът. По 
сле па чучну с ключето, ама Фичото ни да мръдне. Излезе и 
жената. И она божем нещо пипна, после поче да кълне и да 
лелече за залуду върлене паре! Окнуше комшиготу, Йевту 
Тенекеджию, разгеле може човек и оди мотори да разбира, 
йевта, курназлия майстор кво види знае да напран, донесе 
алачуге и поче да одвъртуйе и да завъртуйе винтове, ама по
сле половин саат и он даже рукье и поче да псуйе вабрикуту 
що га лоше склепала. Вану ме яд, па и я слезо при ньи. Колко 
Иевту и я одбирам оди лпмузшне. Поче да бълтам това-онова, 
споминя преднище, заднище, главище, сълпци, катраницу и 
кикво ли ле, ама излезе дека нейе това. Ошгге ми се насмеяше, 
а меле жално ми стану, па тике и я поче да псуйем се редом 
и надокрайкю изпсува и бендзииът.

Кико изреко туя псувню за бендзинът, провесурът се

сегаг и върху живота на непо
корните и твърдоглави селяни 
и да ги убиват. С такива по
стъпки пъдарите от прости па 
зачи на селските ниви, които 
дошли като голтаци се снабде
ли със селска земя, осигурили 
се с лостови кули и се превър 
пали в същински малки тира
ни на самите селяни.

Още по-лоши от селските 
пъдари били селските заптиета 
(селските стражари), чиито зло 
употреби не могла да опре до
ри и местната власт.

Отделно място заемат заси
лените грабежи и убийства от 
страна на разбойнически банди 
в Дебърския и Битолския сап 
джак. Те идвали предимно от 
западните планински краища 
на Албаиия. Не минавало ден 
без нападение. В прупи от 4 до 
170 души те влизали посред 
ден в македонските села, съби
рали дребния и едър добитък, 
някъде изнудвали пари от се 
ляните, някъде опожарявали 
къщите и плевните, а не е би 
ло изключение да убиват и хо 
ра. Най-сетне големи неволи 
търпяло градското и селското 
население от кулуците и анга 
риите. Новите железопътни ли 
нии Солун-Скоиие и по-късно 
прокараната линия Солун-До- 
йран-Серес-Драма, които гтреси 
чали Македония на широчина 
и дължвша, въпреки ползата 
за стопанството и обезпечава
не на работа за една част от 
местното население, докарали 
нови трудности. Именно пора
ди недостиг на държавни сред 
стеа, отново бил въведен ня-

то било използвано даже и се 
мето за сеитба за храна в Ско 
псюият санджак и след като не 
останало нищо за храна, селя 
пито от 0 щигтски села търг- 
иали през месец март 
дина при скопския мутесафир 
с искане да ги снабди с пшени 
ца,. заплашвайки го, че ако не 
направи това, те сами ще го 
вземат от там, където го на
мерят. Гладът и загиването на 
добитъка накарали македонски 
те селяни да се задължават 
при лихварите, които взимали 
по 10 до 12°/о месечно, значи 
120 до 140°/о лихва годишно.

Турската власт не се опита
ла даже да помогне «на селяни 
те в тези големи трудности, но 
като при съвсем нормални ус
ловия събирала старите и иска 
ла нови данъци. Било им зало 
вядано да плащат и третия 
дял от вергията която се със
тояла от три части, (а от края 
на 1875 селяните плащали са
мо две части). Данъка за до
битъка от 1,5 гроша бил уве
личен на 3,5 гроша. През 1872 
година данъкът върху виното 
се увеличил два пъти и бил 
въведен нов данък от 2,5°/о за 
вълната, млякото, маслото и 
сиренето и това във форма на 
така наречения ресумат. 
Особено тежко засягало селя

ните въвеждането на нови, мно 
гочислени такси от 1870-та годи 
на насам. Покраа новите так
си били възприети и тапии 
(документи за притежание на 
земя). Нови такси били въведе 
ни и за тютюна, които често 
пъти се видоизменяли, докато 
през 1872 година бил въведен 
и монопол на тютюна. Най-сет 
тне били въведени и такси за 
сечене на дърва в горите, за 
•клане на добитък и друго. Но 
вггге такси имали влияние не 
само за обедняването на селя
ните, но и за намаление на жи 
вотновъдството, тютюнопроиз
водството и други отрасли от 
селското стопанство.

Началото «а 70-те години на 
19 век ее характеризира със 
силно вълнение на поробените 
балкански народи против тур
ската власт. Това в Босна и Хе 
рцегоиина доводе до Босненско 
херцеговинского въстание в 
1875 година, в България до Ап 
рилското въстание 1876, а в 
Македония до Раз ловешко то 
въстание в 1876 година.

Причините за тези раздвиж 
вашия и въстания на поробени 
те балкански народи оа много 
бройни и разновидни. Все пак 
могат да се посочат следните: 
увеличение на старите данъци 
и такси и въвеждане на нови 
в условията ма стихийни бед
ствия, засилване на злоупотре 
бите и натиска от страна на 
държавните органи и засиле
ни ограбвания и убийства от 
разбойнически банди по села-

1875 го

та.
През следващите 1874 и 1875 

години дошло 
и Дралкясия санджак. Един съв 
македонски села и градове, о- 
собено в Скопския, Солунския 
и Драмския санджак. Един съв 
ремоник забележил, че след ка

до голям гладувати за главу и се пили къмо преднището кико пощурея. 
Надзре у котлето за бензин, налендзи се до уши и рече:

— Майкя, по оно «ема ич бендзин!
После донесоше бензин у бинлък, напоите „Фичото” и 

опраише рабрту.
Бай Джора

це за победите в Революцията 
каза:

„Може би никога нито един 
малък народ не е така скъпо 
убедил световната обществе
ност, че кръвта която е пролял 
е негова кръв, а не на ония 
оряагни предатели, чиито гла
ватари се ползват с гостоприе
мството на съюзническите ст
рани.”

Календар на събитията

БИХАЧ 1942 

—ЯЙЦЕ 1943
енните лекари и много парпий 
•ни и военни курсове.

Другарят Тито тогава каза:
„Щастлив съм, че мога да 

видя тук най-добрите синове 
на нашите народи, патриоти, 
същински преставители на на 
шите народи, които се закалиха 

■в тази тежка и кървава борба. 
Това вече не са представители, 
които избират жортеши, но са 
хора, израснали от свръхчове- 
шката борба, хора, които оти
ваха в борбата, готови да дадат 
и живота си. Щастлив съм дей 
ствително, че днес мога да ви 
дя най-хубавото в нашия на
род".

Една година по-жъсно, на 29 
ноември 1943 година, в Яйце се 
състоя второто заседание на 
АВНОЮ. В Европа тогава за
седава единственият народен 
парламент. Онова, което бе за 
почнато в Бихач се продължи 
в Яйце през историческата нощ 
на 29 срещу 30 ноември 1943.
По тава време югославската ар 
мия държеше вече по-голяма 
част от територията на Югосла 
вия, а в Яйце народните пред
ставители можеха вече да кон 
статират, че югославската ре
волюция опечели победата.

Другарят Шито говорейки на 
заседанието на АВНОЮ в Яй-

На 26 ноември 1942 година в 
Бихач се състоя заседание на 
Антифашисткото вече на наро 
дното освобождение на Югосла 
вия. На това историческо съб
рание, на освободената терито
рия в поробена Европа, преста

колко пъти премахвания 
лук, с който турското прави
телство по. искане на Дирекци 
ята на железниците, която би 
ла в ръцете н аевропейските ка 
питалисти,

ку-ОБЩИНСКИЯТ 

СЪВЕТ НА ПРОФСЪ
ЮЗИТЕ И

вителите на югославските на
роди взеха съдбоносни реше
ния за по-нататъшното разви
тие на Народнооавободителна- 
та борба и окончателното 
•вобождение на Югославия.

трябвало железо
пътните гари да 
някои блики градски центрове. 
По този начин през 1873 годи
на с кулук започналло изграж 
дането на пътя Битол-Прилеп- 
Градско с цел тези

навърже сос-

ОБЩИНСКАТА 

КОНФЕРЕНЦИЯ НА 

СЪЮЗА НА МЛА
ДЕЖТА
в Димитровград

По това време хитлериските 
армии се резггореждаха от Пи- 
ринеите до Мооква, но парти
занските части владееха на сво 
бодна територия заемаща една 

' пета част от Югославия. Те я 
наричаха „Бихачка република". 
Животът, който бе организи
ран «а тази територия съдър
жаше е себе си контурите на 
Нова Югославия. На освободе
ната територия по това време 
се провеждаше културен и по 
литически живот. Най-важни 
събития бяха Първият конгрес 
на антифашистката младеж на 
Югославия, първата конферен 
ция на АФЖ, конгресът на во

Още по тежко приемали сел 
яните начина на събирането им 
и големите золуми и злоупо
треби във връзка с тава. Въпре 
ки премахването на десятъка, 
в Македония 
и след

два града
да се повържат с Градско на 
Вардар с широк колски 
Подобни пътища били изграж 
дани с кулук за свързване на 
Кукуш-Дойран-Струмица и дру 
ги места с техните най-близки 
железопътни гари. Дори и же 
нмте били принуждавани да ра 
ботят за изграждането на 
пътища. По закона кулука тр
ябвало да трае четири дена, 

селяни но тоа продължавал и по един 
имоти, 

на пари
семейния пата през това време.

(Следва)

път.

то0 съществувал 
премахването му със 

всичките злоупотреби на заку 
пчиците и на техната охрана. 

Големи злини
Честитят на своите 
членове и на всички 
младежи и трудещи 
се Деня на републи
ката—29 ноември

търпели селя- 
■ните от селските пъдари, 
то били

тези
кои-

турци. Като се тръгне 
ОТ принуждаването на 
те да обработват техните 
насилственото взимане 
и вмешателството в

д* ~
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месец, а селяните дължни да 
понасят и разходите за прехра
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