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Заключителна реч на другаря Тито на IX конгрес на СЮК

НАШИТЕ ХОРА ОЧАКВАТ ДА СЕ ОРГАНИ 

ЗИРАМЕ ТАКА, ЧЕ ДА РАБОТИМ ОЩЕ 

ПО-ЕФИКАСНО, ОТКОЛКОТО ДОСЕГА
След IX конгрес на СЮК

Конгресът и комуната
След избирането за предсе Аз съм уверен, доугаоки и дател .на СЮК другаря Ти- другари, че на конгресите на 

то в края на Конгреса, изка СК по републиките са избра 
зваики благодарност на деле ни такива хора в ръковод- 
гатите за доверието, каза: ствата, които достойно ще

Другарки и другари, представляват организациите
1 рудно ще мога да намеря .на Съюза на комунистите, ц 

думи, с които да изкажа о- заедно с по-старите другари, 
нова, което чувствувам в мо ще работят за това Съюзът 
мента когато тук ми изразя на комунистите да бъде още 
вате голямо доверие избира по-силна, още по-здрава 
йки ме отново за председа- йно-политическа сила, която 

. тел на Съюза на югославски успешно да води народите в 
те комунисти- нашата страна към по-щаст-
V Благодаря ви на това до- ливо бъдеще. (Аплодисмен- 
верие, ясно ми е, че това са ти), 
огромни длъжности и задъл

вавам и останалите 
всички членове на Съюза нц 
комунистите, да отдават дъл
жимата почит към всички по 
-стари другари, който целия 
си живот посветиха на оно-> 
ва, което ние имаме днес. 
(Бурни аплодисменти). Защо* 
то придобивките 
революция са такива, че всц 
чки граждани на нашата стра 
на трябва да отдават пълно 
признание на ония, които се 
бориха за по-щастливо бъде
ще на нашите народи. Ние 
ще настоим по-старите друга 
ри, да не се почувствуват из4 
вън общите задължения, кои 
то имаме, защото техните за 
дължения като комунисти и 
те и занапред да бъдат актс-У 
вни на всички полета в наша 
та обществена работа и жи
вот. Те вече не са във фору
мите, но и занапред, все до- 
като чувствуват че имат си
ли и способности, трябва да 
бъдат борци, войници на на
шата революция, комунисти.

Възползвам се от случая 
да изкажа благодарност на 
всички делегации от чужби
на, представители на комуни- 

. етически, социалистически ц

ОЩЕ ПОД ВПЕЧАТЛЕНИ- Югославиядругари, върху
ЕТО на силно изразеното е- на самоуправлението, 
динство и решителност само-

основнтв

На Конгреса нямаше
управителното социалистиче кви спектакулярни завои в 
ско общество да се издигне нашето по-нататъшно разви- 
на по-висша степен, делегати тие на обществената и 
те па Деветия конгрес се въд нската система, 
наха в своите „изборни едиу Не са дадени никакви 
ници". Изобилието на теми, рективи. Но приети са 
изнесени през петте дни на вгаца, които минаха през фи 
Конгреса, в резолюциите й лтъра" 
другите документи, ясно по7 предконгресни

пика

стопа

ДИ7
станоот нашата

иде-»
на няколкомесечни

разисквания,
казват, че всички участници КОито търсят по-нататъшна 
в това събрание са били до- разработка и, което е от о- 
бре подготвени да завземат собено значение, конкретиза^ 
и отбранят становищата, с ция.
които тръгнали на Конгреса. Когато се касае за провеж- 
Тази творческа, трудова атмо дането на дело на онова, което 
сфера, най-добре охарактери е начертано в документите на 
зира председателя Тито с ду Деветия конгрес на СЮК, не 
мите: „нито на един Конгрес може да се отмине факта, че 
досега не са приети толкова голям брой делегати решите- 
документи, в които всестра- лно поискаха Конгресът 
нно да са разгледани пробле- се изясни в каква посока тря 
мите, които стоят на разре- бва да се развива занапред 
шаване, както беше случая общината, където се получа- 
този път." Той, същевреме- ват и сдружават най-непосре 
нно, призва делегатите да пре дствено или пък се стълкноу 
дадат на населението всичко вяват, жизнените интереси на 
онова, което се прие и за ко- самоуправктелното 
ето се разисква на Конгреса, ство. Когато стана дума за 

С други думи. Деветия кон финансирането на учебното 
грес на СЮК продължава и дело, а обединяването в здра 
се пренася в трудовите едн- веопазването, за грижата за 
ници, в общините и селата. Бо заемане на майките, намаля- 
рбата, която делегатите води 
ха за всяка дума, 
оценка и формулировка в ко 
нгресните документи, не смее 
да спре. Все ще има възмож 
ност да се включат в претво-

Дълбоко съм уверен, дру7 
жения. Ще настоя, както и гари и другарки, че и всич* 
досега, , да положа всички ки ония наши другари, нщ 
"свои сили, за "да можем вси които престава досегашната 
ки заедно да изпълним, зада функция, и занапред, също 
чите, които пред нас поста- така, с целокупната си енер- 
ви Деветия конгрес на Съюза гия, с която разполагат, ще

работят, заедно с нас, за да 
можем по-лесно да изпълня 

на моите задължения ще за ваме всичко онова, което 
виси много и от вас, и от стои пред нас. За да може 
всички членове на Съюза на това наше социалистическо 
комунистите в Югославия. В общество, такова, каквото а

създадено и за което падна
ха огромен брой най-добри 

да синове и дъщери на нашата; 
страна, и занапред с успех 
да се развива— това ще заг

-

да'на. югославските комунисти. 
Разбира се, изпълнението

-доверието, което днес ми из
разявате, се състои и' ваше
то

обще-
желание и занапред 

вървим в това направление,
да следим и по-нататък този 

. курс. (Аплодисменти). А 
..неже това са желания на веч 

чки народи и народности 
нашата федерация, на всички

нашита

виси не само от нас от настоу
ящето ръководство на СЮК ДРУГИ прогресивни партии и 

р и не само от Съюза на кому- движения, които със 
нистите, но и от всички тру
дещи се хора в нашата стра 
на, както и от другарите, ко-

по-
ване на незаетостта, за дело
вото договаряне 
пата общност винаги 
присъща.

Това присъствие на комуна 
та задължава, между друго
то, всички ония, които вни-

своето
присъствие на Конгреса уве-| 
личиха този наш Конгрес и ко

за всяка комунал- 
бешенаши трудови хора, 

производители 
всички вас, заедно с 
пада огромно задължение, да 
оправдаем доверието на наши 
те трудещи се, нашите про
изводители и още повече, от] 
колкото досега, да посветим 
своите сили за доброто на на 
шия народ, за изгражданетр 
на социализма и изпълненио 
то на всички задачи, и ония) 
които вече стоят пред 
както и ония, които постоя
нно ще възникват.

върху
мене.

и ито имаха възможност да по
нашата

ито и досега дадоха много от 
себе си, и които още много чувствуват 
могат да дадат. Апелирам към

духа на 
страна и нашия народ, да по 
чувствуват духа на Съюза на

рявапето в живота па резо
люциите на Деветия конгрес, 
особено ония, които сумират мателно ще прелистват кон

гресните документи да напо
мнят на целокупната обще
ственост и всички „държав- 

? пи" и партийни форуми как- 
| ва община и местна общност 

искат днес и комунистите и 
всички трудеши се. С. М-

тях, и занапред ,заедно с нас, 
още по-силно да залегнат на 
работа, за да извършим па
шите общите задачи. Призо-

комуниститс, да видят какво 
(Следва ма 2 стр.)

и дават нови импулси на со
циалистическото развитие па

нас;
т

ПРИЗНАНИЕ НА БОЙЦИТЕ 
И ДРУГАРИТЕ ОТ РЕВОЛЮ

ЦИЯТА В ТОЗИ БРОЙ:
Един голям брой другарки 

и другари, които досега бя
ха членове на Централния ко 

. митет няма вече да бъдат в 
на Съюза

* СЪТРУДНИЧЕСТВО, А 
НЕ НАПАДКИ - 2 стр.

* КАНДИДАТИТЕ ЗА 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
3 н 1 стр.

ръководния орган 
на югославските комунисти. 
На конгресите на СК по 
шите републики бяха избра
ни в ръководни органи на 
СЮК множество пови, 
млади, другари и другарки. 
Дължен съм да ви кажа, че 
на мен ми е тежко като гле- 

пак се разделям

на-

* БРОЙНИ НЕДОРАЗУ
МЕНИЯ — 5 стр.

по-

* РАДЕТЕЛИТЕ ОТ ПО-
* ГАНОВО б стр.дам как все 

от една част другари и дру
гарки (аплодисменти), с кои- 

десетилетия заедно ра
ботехме, и които заедно с ме 
нс, минаха през всички сци 
ли и харибди, и през Наро- 
доосвободителната борба и 
след войната носеха огром
на тежест на своите плещи, 
Те сега напускат някои фун* 
кции, а постъпват по-млади 
хора, по-млади другари.

* ЗА ХРАБРОСТ — 4 МЕ
ДАЛИ — 7 стр.ТО С

СЪРНЕН* РАЗКАЗ - 
ДОЛ — 8 стр.

ф ЯДАТ ЛИ ЦЪЛЦИТЕ 
ХОРА 9 стр.

Председателят Тито между делегатите иа Конгреса



на IX конгрес на ВЮНЗаключителна реч на др. Тито
отколкотоРбсше случаГсл^д НВ

^оТисмсн-гиГтакГчс Десетия "Тма °няколко проблеми, ко не само ние, в' Председател-

=г жзятей
та) пред (лицето на кашите ю трябва да се посвети го- да направят всички ^органи- 
народи да покажем, че най- лямо внимание. Преди всич- зации на СЮК, а особено ръ 
стииа енергично сме отстра» ко, подчертано беше, че на- ководствата на СК по репуб 
нили всичко онова, което пре шите производители трябва ликите.
чеше на нашето по-нататьш- да разполагат с повече среД1 Оказа се, че е твърде до- 
но обществено развитие и ко ства, да се укрепва материал бре, че първо проведохме ко 
сто е чуждо на нашите схва-> пата основа на самоуправле- нгреси на СК по републики- 
щания и нашия морал изоб- нието. (Аплодисменти). Това те, а след това съюзния Кон- 
„,о | трябва да бъде една от на- грес. Някои отстрани се чу-
щ шите първи грижи. Защотс) деха как е възможно най-на

това е в интерес на цялото пред да се провеждат конгре 
общество и неговото по-бър- си по републиките, а след то 
зо развитие. Ние ще успеем ва съюзния Конгрес, защо- 
в това ,понеже нас комунисти то, според тях, съюзният Ко

нгрес би трябвало да дава

амандмани, които не са при
ети, мога да кажа, че няма 
да се забрави онова, което 
е предложено в тях. Защо- 
то наистина имаше някои а- 
мандмаии, които не можех;} 
да влезнат в конгресната ре
золюция, но на тях трябва 
да се посвети съответно вни7 
мание в живота, в практика 
та, в работата на нашия съ
юз. (Аплодисменти)-

Ясно е и съвсем естестве
но, че на Конгреса доминира 
ха проблемите на нашето въ 
трешно обществено развитие- 
Имаше отстрани боязън, че 
на този Конгрес ще напада
ме някого. Бие обаче, видях 
те, че тук сами ейбе критику 
вахме и се стремяхме да на
мерим най-добри решения за 
нашето по-нататъшно обще
ствено развитие. Уверен съм, 
че много добре успяхме да 
съгледаме нашата вътрешна 
проблематика и че ясно по
сочихме решенията. (Аплодис; 
мента);* Но сега заключения
та трябва да се провеждат на 
практика, трябва на дело да 
решаваме проблемите на на
шето обществено развитие. 
Необходимо е, на първо мя
сто, ние, комунистите, в пълна 
степен да се мобилизираме, 
за да можем час по-скоро да 
отстраним всичко отрицател-, 
но, което се е натрупало от 
миналото, а това го имаше 
достатъчно. За това стана ду 
ма и в доклада, и в конгрес
ните документи, и в разисква 
нията. Аз мисля, че по отно
шение на последователното

(Продължение от 1 стр.) 
сме постигнали, какво рабо
тим и какво мислим да пра
вим занапред- Ведно, те можа 
ха да се уверят в това, че 
ние не отстъпваме от нашия 
път, че имаме ясно трасиран 
път, който води в социали
зъм, в комунизъм- (Аплодис
менти). Можахте, също така, 
да се уверите, въз основа на 
настроението, което изразих
те вие, делегатите, и в това, 
колко нашите комунисти, чле 
нове на Съюза на югославски 
те комунисти, и не само те, 
ко и целият наш народ имат 
дълбоки симпатии към бор
бата на работническата класа 
в целия свят и борбата на 
всички напредничави хора в 
страните, които още не са на 
пълно свободни, които още 
не са независими, и колко 
всички наши хора се стре
мят да им помогнат, в гра
ниците на собствените мате
риални възможности. Във все 
ки случай, ние на тези стра
ни и движения и занапред 
ще оказваме помощ и пълна 
морално-политическа подкре 
па. Защото, освен разрешава 
нето на наши вътрешни про
блеми, една от нашите глав* 
ни задачи с да допринасяме, 
най-много колкото можем, 
на борбата против колониали 
зма, против императиализма, 
против експлоатацията на рд 
ботническата класа. Мога да 
кажа, че нашите комунисти 
бяха в това отношение винц 
ги последователни, и ще оста 
нем и занапред последовател 
ни. (Аплодисменти).

ПОВЕЧЕ СРЕДСТВА ИА 
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

На този Конгрес
много разисквания по наши- те ни има много и се намира 
те пътрешпи проблеми, пс| ме на отговорни постове. Са- директиви, да приема заклю- 
всички главни въпроси на на- мо ,трябва да бъдем дисци- чения и становища, които 
шето общество, а особено цо плинирани. И новият устав е след това би трябвало да прц 
стопанските. И съвсем е раз такъв, че твърде ясно обвър емат организациите на СК в 
бирасмо защо на нашия Кон-/ зва всички комунисти последо републиките. А виждате, ние 
грес се водиха широки рази- вателно да провеждат заклю- вървяхме по обратен път. 
сквания защото ние сме стра ченията, приети след изчер- Ние искахме първо в репуб- 

със социалистическо самоуц патслии и всестранни разис-: ликанските конгреси на СК 
равление в което все по-голям квания- (Аплодисменти). Нео- да се разисква по проблеми-

обходимо е всички да се прц те, да се заемат становища, 
държамс към устава, защото да се изнесат възгледи вър- 

облекчи нашата ра- ху целокупната работа на Съ 
да юза на югославските комуни 

по- сти. И, виждате, не се стигна 
до никакви несъгласия меж-

имаше

на

брой непосредствени произво, 
дитсли участвуват в управля^ това щС 
ването. Беше твърде добро ц бота и даде възможност

преди бъдем колкото се можеполезно, че ние още 
Конгреса посветихме 
внимание на въпросите, 
които знаехме, че по тях тук лено е и тоя и оня, които и- 
щс се водят най-много разис мат по-друго мнение да мо- 
квания и че настояхме пред- гат да го задържат

ги си, но в своята работа не м^ 
станови- гат да се противопоставят на 
Конгрес онова, което приеме болшин-

голямо единни- Наистина, според ра 
за зпоредбите на устава, позво- ду становищата на конгреси

те по републиките и Конгре» 
са на Съюза на югославски
те комунисти. Това, че пър- 

за себе во проведохме конгреси
Съюза на комунистите по ра 
публиките, на нас не само че

на
варително всестранно да 
обсъдим и заемем 
ща, които на тези

ни пречеше, но, напротив, 
твърде ни беше от полза и 
допринесе към големия ус- 

" пех на Деветия конгрес на 
СЮК. Ние тъкмо въз осно
ва на всестранни разисква
ния, които се водиха на кон 
гресите на СК по републики
те, можахме да обединим на 
нашия Конгрес всички изка
зани становища и да посо- 

не чим ясния път -на нашето по 
-нататъшно обществено раз
витие. Конгресите на Съюза

КОНГРЕСЪТ БЕШЕ НА ТВЪ 
РДЕ ВИСОКО РАВНИЩЕ

Сътрудничество, а не нападкиКакъв беше този наш Кон 
грес? Следях хода на Кон
греса, разискванията в коми- 
сиите, колкото можех, защо
то имах и други задължения- 
и следователно, не можа^ 
през цялото време да бъда 
тук. Но аз все пак е внима
ние успях да следя работатд 
на Конгреса и дойдох до уу 
беждението, че нашият Кон
грес беше на твърде високо 
равнище. (Бурни аплодисмен
ти). Това е толкова по-важно 
защото нашият Конгрес со 
провежда по време на 50-го- 
дишнината на Съюза на юго 
славските комунисти, в рам
ките на юбилейната година, 
И твърде много ме зарадвц 
че на Конгреса е така импо» 
зантен броя на делегатите, о- 
собено на младите хора от 
предприятията .активно уча
ствуваха в разискванията пц 
нашите вътрешни проблеми. 
Всички тези разисквания ба- 
ха твърде съдържателни. В 
разискванията в конгресните 
комисии участвуваха повече 
от 400 делегати, което ще ре 
че, повече от една трета от 
всички делегати. Това наис
тина е внушително сведение, 
което красноречиво ' говори 
за голямата активност в ор
ганизациите на Съюза на ко 
муниститс. Макар че нашите 
документи за -Конгреса щатсу 
лно подготвихме от първич
ните организации до най-вис 
шите ръководства, по тях вср 
странно разисквахме в подго
товките за Конгреса, делегап 
тите поднесоха на самия Кои 
грес към 200 амандмани. Вси 
чко това говори за творческа 
то отношение към конгресни
те документи. Дължен съм; 
да повторя, онова, което ве-, 
че каза председателят на Ко 
мисията -за подготовки на ко 
нгресните резолюциии друга
ря Кръсто Цървенковски, че 
в повечето случаи, амандма, 
ните бяха много добри. Изве 
стна част от тези амандмани 
бе приета, а за множество

В разискванията в Комиси
ята за международни отноше 
ния участвува и Раиф Диз- 
даревич, който се спря вър
ху формите на сътрудничес
тво в работническото движе
ние- Между другото той ка-

мо и полезно. Обаче заради 
опита от миналото и послед
ствията от по-раншните съве 
щания сме длъжни да посо
чим вредата От 
повтаряне на онова, 
представляваше тежък

са за вътрешното развитие в 
Чехословакия и до военна ин 
тервенция. Не може да 
тревожи дълбоко фактът, че 
по време на подготовките за 
ново съвещание се стига да 
употребата на сила против 
независимостта и самостояте-

евентуалнб на комунистите в нашите ре
публики заедно с нашия съ- 

Конгрес представляват; 
крупно събитие, което ще да 
де възможност в нашата бъ
деща работа, да имаме 
по-големи успехи. В този сми 
съл, заключенията на Конгре 
сите

което
уда^

сътруд, юзенза: върху развитието и 
ничеството между всички ра
ботнически и прогресивни си 
ли и движения. Ще е полез 
но ако не са пренебрегнат 
следните факти: след съвеща 
нието 1957 година е явиха ре 
дица конфликти между рабо
тническите движения, бързо 
нарастна
ят конфликт, стигна се

Редки са или изобщо лип
сват мултилатерални събра
ния на които би се разгова
ряло неофициално, открито и 
другарски, без етикетиране 
по въпроси за които участнц 
ците наистина са заинтересо
вани, за които желаят и и- 
мат нужда да конфронтират 
становища и опитите си, да 
се запознаят със становища
та на други работнически и 
прогресивни движения и са
ми от това ,без общозадъл-

лното социалистическо разви 
тие в ЧССР, до нова кампа
ния против Югославия, до 
тревожещо изостряне на 

съветско-китайския конфликт, 
до появата на редица неоста 
лински теории и постъпки.

Можем само да поздравим 
ако бъдещото съвещание дъ- мно влияние върху целокуп

ната ни по-нататъшна рабо
та. Кои са проблемите, на ко 
ито сега трябва да посветим 
най-голямо внимание в на
шата бъдеща работа? Това 
са, преди всичко, проблеми, 
свързани е последователното 
осъществяване на стопанска- 

и обществената реформа. 
В нашето развитие стигнахме 
до оная точка, когато вече 
няма дилеми, дали нашата 

се стигаше реформа ще успее или ня
ма. Тя ще успее. Това зави
си от нас. (Аплодисменти); 
Времето на колебанието ми
на. Сега трябва всестранно 
да се настоим на практиката 

да да изнамираме такива реше
ния, които да ускорят после» 
дователното провеждане на 
стопанската и обществената

още

по републиките и Зак
люченията на Деветия 
грес на СЮК ще имат огро-

кон-

съветско-китайски-
ржи сметка за тези факти; 
ако неговият анализ на съв-; 
рсменния свят на нуждите и 
възможностите на социализ
ма бъде обективен и реален, 
ако се направи усилие на не
го и в резултат на неговата 
работа да не се повтори ни
що подобно на тези отрица- та

до
нова кампания против наша
та страна, против всичко но
во и творческо в работниче
ското движение, всичко това 
тогава се осъждаше като ре- 
визионизъм. След съвещание 
то 1960 год. се разшириха и 
изостриха конфликтите меж-

жаващи заключителни доку
менти и без натиск да задо- 

нечий моменталенволяват
политически интерес, да из
вличат за себе си опити и ду някои социалистически 

страни и комунистически пар 
тии. Стигна се до прекратя
ване на сътрудничеството и 
до скъсване е Китай, Алба
ния и някои други партии, 
до влошаване на отношения
та между източно - европей
ските страни и Северна Ко
рея. Разбира се, пак се стиг-

телни последици от миналите 
две съвещания, след 
като по правило 
до влошаване на отношения
та в международното работ
ническо движение макар го
лям брой от партиите уча
стнички в съвещанието 
вярваха, че то ще бъде по
ложителен принос към борба

поуки, които оценяват за не
обходими.

Вместо такива, действител
но нужни събрания, 
стават такива с пропагандно 
равнище и характер или слу
жат на тесните интереси на 
хората, които ги свикват. Вре 
дата от такива събрания е 
известна. Най-изразителни са 
ония, които са имали някои 
съвещания на комунистичес
ките партии, устроени с пре- на до кампания против на- 
тенция на някои от инициаго шата страна е нападките съ- 
рите и участниците да бъдат 
центърът, който опрделя об
щозадължителната линия на 
всички комунистически

които

често

та и сътрудничеството на ра- реформа, 
ботническите движения и ис- И-: досега постигнахме го

леми резултати За тях, надържащи се в заявлението на 
81 партии итн. След съвеща- 

пар- нието в Карлови Вари се сти

крено се стремеше към не
що съвсем друго от това, ко Конгреса, много се говори- 
ето на съвещанията вземаше Няма нужда аз да повтарям

(Следва на 3 сгр.)гна до конфликт по въпро-тии. превес.Върху това значение на 
двете световни съвещания се 
набляга и днес, когато се по 
дготовят ново съвещание на 
част от комунистическите па 
ртии. Ние нито имаме нито 
можем да имаме нещо про
тив тази среща и разговори 
за техните възгледи и за от
ношенията между партиите, 
които го -считат за неббходи

братство
*да ?„а^„Р ?%%% р^^ТсеН^аЖ
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Заключителна реч на др. Тито на IX конгрес на СЮК
(Продължение 

данни за нашите пперг!?' Председателството и пред отношенията, да не даваме 
резултати. Искам само ясно гппб” Съюз на' -комУнистите никакв повод да ни нападат 
да изтъкна самия факт че в ДЯ носим СВОята и нас да ни петнят, че раз-
първата на'й-труднаФаяя пт рЛя ° °рн0С1; биваме международното рабо
и Р о бществ е н а та1 Зр ефор ма  ̂3 са Сю/ще ^рябвГза ^о^от сво^Г принципи, ня

Вато,\“о «о предГ вуСре„ГаГс»исм”„Г,а-

= Е.» «“»“ - ЙЙГЛ КУ5. „
ме всичко коетп пп™ бо™° тял0- което наистина жа благодарност на предста-
нашето по-бързо развитие Н3 ™в:,бЪДел еФикасн0- и пРед вителите на печата, радиото 

АЗ съм дълбоко Убевея яе Работно тяло ние ще и телевизията, които освсдо
на следващия конгрес ня отговорни- Задачите, мяваха за работата нашия
за на югославските ^^!0 ° сжеднсвн0 Щс изпълн Конгрес. Следях чуждестра-
ти ще можем да излече^ИСе птаМСгтщС получаваме- значи, нния печат, специално инфор
кон™-,.,,, "; Д злезем с от Председателството, защо констатацията, че стопанска- то сме негова съставна
1а реформа в Югославия е А понеже Председателството чата и видях- чс главно да- 
осъществена. (Аплодисменти), ще има части събрания ние ваха обективен преглед 
МТТАпт/тта 13 бюрото, ще трябва още по онова' к°ето ставаше тук. Из
КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ111 НД ЧеСТ° Д3 СС съ6иРамс- Следо казвам благодарност на
ДЪЛЖЕНИЯ

ОТ 2
чке пратеници на нашия Де- толкова документи, 
вети конгрес, които обектив- всестранно 
но информираха и им поже 
лавам така да работят и за
напред. (Аплодисменти).

Благодаря на членовете на 
Секретариата на Конгреса, 
професионалните сътрудни
ци, преводачите и всички о- 
ния, които в организационно 
отношение допринесоха за 
нормалната работа на Конгре

в които 
да са разгледани 

проблеми,- които трябва да 
се решават, както беше слу
чая тоя път. Бъдете смели и 
последователно изпълнявайте 
задачите, които стоят пред 
нас! Пренесете всичко, което 
стана тук . и което се заклю
чи на този Конгрес не само
в редовете на Съюза на кому 
нистите, но и сред производи 
телите, сред, нашите трудещиса-

Другарки и другари.
Ние сега наскоро ще се ра 

зделим. Вие носите в себе 
си силно оръжие за борба в 
изпълнението на нашите за
дачи. Мисля, че на нито един 
Конгрес досега не са приети

се. ‘

Пожелавам ви, другарки и 
другарки, много успехи въ* 
вашата по-нататъшна упори
та творческа работа. (Бурни 
аплодисменти).

мациите на агенциите по печаст.
на

в си
ЗА вателно, на нас сега няма да,

ни бъде по-лесно, но много _
по-тежко, но за революцио Димитровградска предизборна хроника
нер, по мое мнение, нищо не — ^ ^ г

че органи може да уъде тежко, все до 
зациите на Съюза на комуни като. физически и умствено 
стите трябва системно да се може да изпълнява 
насочат към привличане на длъжност. (Аплодисменти). Ис 
■повече работници от предпри кам сега да 
ятията, производители и мла думи и за нашите задачи на 
дежи, в редовете на Съюза външнополитическия 
на комунистите. (Аплодисмен Аз вече говорих за това, че 
ти). Ние, ето, и тук, на Кон- във външната политика вина 
греса, видяхме, че младите хо ги имахме пълна подкрепа 
ра са дораснали на своите на всички наши народи и на 
комунистически задължения, родности- -Уверен съм, че и 

А какво даде възможност, занапред ще имаме такава 
тук, на Конгреса, така голям всестранна подкрепа. Нашата 
брой делегати от трудовите външна политика е и отра- 
организации активно да уча- жение на желанията и стре- 
ствува в разискванията в кон межите на народите и народ 
гресните комисии. За това да ностите в Югославия, 
де възможност нашата систе
ма на работническо и обще- СОЦИАЛИСТИЧЕСКА 
ствено самоуправление. В про СЛАВИЯ НИКОЙ НЕ МОЖЕ

ДА ИЗОЛИРА МАКАР ЧЕ 
ИМА ТАКИВА

И в доклада и в разисква
нията стана дума.

Кандидатите за представителисвоята

кажа няколко Предизборната 
клони вече към края си. Ми 
палата седмица, на 13 и 15

ския съд в Димитрвоград и * 
Илия Петров, председател нц 
Изпълнителния отбор на ОК 
на ССРН в Димитровград.
Листата на кандидатите за 

съюзни представители

кампания веднаж и солидното сътрудни 
чество и разбирателство, кое

тезиплан. то съществува между 
март, в Бабушница и Пирот две общини и тяхното насе- 
на три заседания на междуо- ление.
бщинските кандидационни ко Кандидационната междуоб 
нференции са утвърдени кан щииска конференция 
дидатите на ССРН за

всъщ-
пред- ност изразява с това реше- Междуобщинската конфе*

ставители в Съюзната и ре- ние и желанието на членове ренция на общините Пирот, 
публиканската скупщина за на ССРН и на избирателите Бабушница, Бела паланка и 
Димитровградска, Бабушниш Димитровград за издигане наот двете общини. кандидатури за съюзни пред 

ставители също се състоя в 
Пирот. Най-напред бе отче
тена богатата предизборна д<9 
йност в комуните като се из
тъкна, че — в Пиротска об
щина са проведени 126 пред- 
кандидационни събрания. На 
68 събрания на ССРН в села

8.600

юго
цеса на неговото развитие ц 
в провеждането на стопанска ПОНЯКОГА 
та и обществена реформа из ТЕНДЕНЦИИ 
растваха хората. (Аплодисме, 
нти). Развитието на самоупра
влението и занапред ще бъде да имаме колкото 
Ьще по-бързо и заедно с не 
го ще израстват и все по-гол- тях да развиваме колкото се 
ям брой хора, способни хо- може по-тясно сътрудничес- 
ра, които трябва да приема- тв0 със страните, които вече 
ме в редовете на Съюза на са свободни и независими, ка

кто и с движения, които се 
борят за свободата и независи

та са участвували към 
избиратели.

— В Белопаланска община 
са проведени 70 събрания, от 
които 17 са проведени от мла

Нашите трудещи се искат 
се може 

повече приятели в света и с

дежката организация.
— Динамичен предизборен 

политически живот е отчетен 
и в Димитровградско. Там са 
проведени 146 събрания в 
ССРН и профорганизациите.

— В Бабушнишка община

комунистите.
Другарки и другари.
Вече говорих за необходи- мостта на своите страни в Аф ц* 

мостта новото ръководство и рика и Азия. А също така на щ 
в своите върхове да се ор- шите народи желаят да раз ЩЦ0. 
ганизира така че най-ефика- виваме по-всестранно сътруд 
сно да
си -и с най-голям успех

са проведени само във вто
рия етап 80 предкандидацио- 
нни събрания.

Общо са евидентирани на 
събранията 294 кандидата за 
камарите на Съюзната скуп
щина, а за камарите на ре
публиканската скупщина — 
180 кандидати.

След завършването на про- 
две междуобщински цедуралните въпроси бе про 

ведено тайно гласуване за ут 
върждаване на кандидатната 
представителска листа на

От междуобщинската конференция в Пиротизпълнява задачите ничество с всички комунисти 
да чески, социалистически и про

функции, гресивни партии и движения ка< Пиротска и Белопаланска 
в Европа и навред по света, община. С Бабушница се из- 

Югосла- бира съвместно представител 
за републиканската камара 
на скупщината на СР Сър
бия, с Пирот — четирите пре

Пълно разбира
телство и в Пирот

изпълнява своите
Затова и предложихме ново
избраното Председателство на
СЮК да избере свое Изпъл- вия никой не може да изо- 
нително бюро. Може би има лира макар че понякога има

такива тенденции. Ние няма
да позволим да изолират юго дставитсли за същата 

че славия. (Аплодисменти). Сле- щина от останалите камари,
а с Пирот, Бела паланка и

Социалистическа

На 15 т.м. в Пирот се про
ведоха
кандидационни конферен

ции, на които бяха издигна-

още някои, които считат, чо 
на нас не ни е нужно тако
ва бюро. Но аз считам,
огромното болшинство от на- дователно, и 
шите трудещи се е схванало политика 
необходимостта от такъв из единодействие какврто 
пълнителен орган в Съюза ществуваше и досега. Уверен пщипа.

комунисти- съм, че такова единство в 
нашата външна политика твъ

скуп-

във външната 
трябва да владее Бабушница съвместно пред

ставителите за Съюзната ску
ти кандидатурите за остана- 
иалите представители в рспуб ССРН. 
ликанската скупщина и в Съ-

съ-
След гласуването и пребрр 

яването на бюлетините се ус 
танови, че за Съюзната кама-

юзната скупщина.
На първото заседание

междуобщинската кандида- ра се утвърждават за канди-] 
ционна конференция на Пи- дати на листата на СДРН сло 
ротска и Димитровградска об 
щина бяха издигнати канди-

на югославските 
Нашите трудещи се очакват,
наистина да се организирам^ РД6 много ще е от 
така че да работим още по-; на нашия вътрешен общес

твен живот и

Пълно единодушие Бабушни
ца — Димитровград на

полза и
На 13 т.м. в Бабушница ме? 

в разрешаване- ждуобщинската конференция 
то на наши вътрешни про- на Димитровград и Бабушни

> ца на заседание избра за ка-) 
Дължен съм да ви кажа, идидат за представител на ре

дните лица:
За обществено - политиче-

датурите за представители в ската камара: Радмило Чщ 
самоуправителните камари на рич, секретар на ОК на СКЧ 
републиканската скупщина, | в Пирот и Драган Николич) 
които избират съвместно из- директор на „Първи май" * 
бирателите от тези две общи Пирот.

ефикасно, отколкото досега.
(Аплодисменти).

Петнадесет другари в Из- блеми. 
пълнителното бюро на Пред : 
седателството на СЮК не с^ че оценявам че сегашното ме публиканската камара на ску 

Защото, трябва да бъ- ждународно положение не е пщината на СР Сърбия Гео-*
дем съзнателни, че има мно- добро. То е може би по-теж рги Алексов, секретаря на
жество проблеми, които тря- ко отколкото беше през по- ок па СКС в Димитровград,
бва да разрешаваме. Ще на- следните 5—6 години. Не се по предложение на Димитър 
стоим така да разделим на- касае само за студената вой- маиов, председател на ОС ц 
шата работа в Изпълнител- на, но съществува опасност Димитровград и делегат на
ното бюро, за да може рабо от открити конфликти от по конференцията бе изтъкната
тата да бъде колкото се мо- големи размери, което раз-, кандидатурата, на др. Алек-
же по-ефикасна, и то както бира се, в известен сми- сов конференцията с тайно
по отношение на стопанските^ съл, не би могло и _ поепвиж,
ппоблеми културните и про- нас да ни замине. Следова- гласуване, както се предвиж/
светни въпроси, така и във телно, ние трябва да бъдем да ,реши той да бъде един- 
вгички лоуги области на на- твърди и единни, трябва дд| ствен кандидат на ССРН ли- 
шата обществена дейност. , укрепваме нашата икономи- стата за Бабушнишката и Ди

Неоходимо е да имаме ко- ческа основа, да задълбоча-' митровградска община. От
лективно ръководство, а с тс> ваме братството и единството ПрИСЪСТВуващИХС 55 делега-

колективна отговорност, на нашите народи и да укре ‘ междуобщинската кон-
работа ще пваме отбранителната способ\ 1И 113 междуоощинската. кон
и единна^ ност на нашата страна. ференция за кандидата гла-.

Ние, също така, ще се ст суваха 55 делегата. Всъщност

много.
За Стопанската камара: Ди 

председател 
на ОС в Димитровград и Ди
митър Славов, директор

ни.
Издигнати са кандидатури- митър Манов, 

те на следните лица:
Републиканската 

на — Стопанска камара: Ма- Земеделската кооперация 
ринкович
на „Тигър" Пирот-

В Просветно

скупщи на
в

Радмило, директор Димитровград.
За културно <■ просветната > 

камара: Драгутин Пейчич, Бу
Божи-

културната
камара: Вйекослава Бутиган, у- димир Величкович и 
чителка в Педагогическото у-) дар Милошевич просветни рч 
чилище в Пирот и Миливое ботници от Бабушница. 
Попович, директор на Иконо 
мическото училище в Пирот- мара: Александър Игнятович; 
В Социалпо - здравната кама лекар от Бела Паланка, 
ра: Добрила Пешич, лекарка 
и досегашен представител и те,
Радоваи Джунич, лекар

За социалпо - здравната ка

Тези листи на каидидати- 
приети от междуобщин- 

от ските кандидационни конфе-
ва и
Така и нашата 
бъде колективна 
Между нас не смее да има ра 

(Аплодисменти!. 
Ще настоим да бъдем, кол
кото се може по-сдинни, по- 
ефикасни, за да можем пред

Пирот. наренции вече са предмет 
В оргапнзациопно - полити утвърждаване от страна 

чоската камара: Любисав И-. събранията на избирателите.
М. Б- — М- Я. Н.

пазногласия. ремим, и със страните, с ко предложението предварителна 
ито не сме в най-добри отно още бе е бурни аплодисмент 
шения лиев, председател на общин-ИЗостряме ти,* с което се .потвърди още)да не
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Предизборна дейност в Босилеградско

Засега - всичко според становището но ССРН Първо работа 

па помощ
сериозна отговор- 

На 55 кайдидациоини
теизнвираието на горското сто показана 
папетво, интеграцията на зе
меделските кооперации и др.

Населението от тлъминския места 
район търси пояснспие защо 
и Бранковци и Назърица са 
закрити местните 
рия- Известио е, че 
решение общинската скушци 
па пе е взела,

Особеяо важни са и иско
вете иа седем села, които тъ Кандидационната 
реят да имат самостоятелни ИцИЯ с отделно внимание ра- 
общински отборници. Това ч ЗГЛСда кандидатите за пред- 
стар въпрос, по сега е полу- ставмтели. Същевременно при 
чил нова актуалност, защото състващитс бяха осведомени 
малките села никога не са за досегашните 
уснялн да получат свой отбо обществено - 
рпик. Освен това, сега всяко ръководства от останалите ко 
село има места обнрюст, а с Муии с които Босилсградска 
това и свои проблеми. , община бира съвместни ире

За политическата нредизби дставители. Тези договори са’ 
рателна активност се казва, ИМали аа цел да се направят 
че е била задоволяваща и подготовки, които щс иозво- 
правилно насочвапа от стра- лят най-успешно провеждане 
на общинската организация иа изборите, а същсврсмешф 
на ССРН. При предлагането да сс възможи и малките ко-

зп' м.уни да получат свои пред
ставители. Като резултат на 
тези договори направени 
равнище па изборните едипи 
ци във Бладичип Хан и Вра-» 
пя, а за които кандидацио
нната конференция се зало
жи да се зачитат, Босилеград 
ската община трябва да да
де представител за културно- 
просветната камара на съюз 
ната скупщина и представи
тел за организационно-полити 
ческата камара на републи-

Миналата седмица 120 чле 
на на общинската кандидаци 
онна конференция и Босиле
град проведоха събрание на 
което обсъдиха досегашната 
предизборна политическа ак
тивност в комуната. По този 
повод отчетът на общинска
та изборна комисия беше с- 
динодушно приет.

Констатира се, че доссгаш 
нитс проведени предизбирате 
лни събрания в подружницш 
те на ССРН са били масово 
посетени. На тях са излъче
ни бройни въпроси, конто сс 
лата не могат самостоятелно 
да решат. Ето защо в изводи 
те на събранията се търси 
по-голяма аигажираноаст па 
общината, включвайки тук и 
помощта, която трябва да сс 
получи о тобществото.

Между най-наболялите въ> 
проси избирателите са нзтък 
нали общинската и междуоб 
щипската пътна мрежа, елец 
трнфикацията, изграждането) 
на нови училищпи сгради, ин

пост.
събрания за 56 отборнически 

изтъкнати са 188 кан
дидати. Обаче между 
ма малко • младежи и 
Такива има само 6. За въз
можни кандидати за прсдста 
вители са предложени. 105 ли 
ца. От тях 72 веднага сс

ТЯХ| и- 
жени.

канцела-
такова

Електрификацията в Димитровградско 
стремеж на цялото население. Най-захвърленото в планина
та село, Куса врана, успя да сс електрифицира за по-мал
ко от една година и „посрами" други, по-богати и по на 
„глас" селища, каквито са

Сега този кусоврански пример действува като зараза. 
Селата в долнопевлянски район вече подемат акции 
лектрификациране, защото токът им е пред вратата стиг
нал. Акцията в Поганово вече е навлезла в заключителния 
стадий и връщане няма да има. В Забърдие някои селища 
могат да получат, ако искат, ток още през лятото, защото 
трансформаторите ще са вградени до през май.

Всичко това не може да не радва. И похвала заслу- 
Сетили са се нашите села, че токът значи 

нашето време и че не е никакъв луксоз или при

става вечеот
казали.

коифере
тези в Забърдие или Висок.

за е-
договори с 

политическите

жават хората, 
живот в 
вилегия.

Не е добре обаче, когато за оправдание на закъс
нението или нежеланието да подемат акция за електрифи
кация, хората от някои райони или селища изкривяват ис
тината и се оплакват, че били пренебрегнати от общината. 
От Висок например се носят слухове, че на Куса врана и 
Поганово им било лесно, защото общината им дала пари 
да си свършат работа, а за Висок никой не се сеща

на възможни кандидати 
отборници и представители с

и а

БОСИЛЕГРАДСКО ЩЕ ИМА ДВАМА 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
Къде е истината в случая?
Общината е дала и на Куса врана, и на Поганово, и 

на Забърдие- Ще даде и на Висок, когато селищата започ
нат акцията за електрификация. Но на Куса врана и дру
гите общината е дала нищожни суми в сравнение с оно
ва, което самите селяни са събрали помежду си.

— На Забърдие са дадени 1 милион и 531 хиляди 
динара, а те сами са си събрали шесторно повече досега 
само.

Миналата седмица междуоб 
щинските кандидацпонни кон 
ференции на ССРН устроиха 
събрания във Владичин Хан 
и Враня, на които предложи 
ха кандидати за представите) 
ли в Републиканската и Съю 
зната скупщина.

На събранията и на двете 
междуобщински конференции 
се водиха дискусии за пред
ложените кандидати, за тери-, 
ториалната застъпеност на 
общините в представителни
те органи, както и за стано
вищата на Съюза на комуни
стите при провеждането нц 
изборите- Постигнато е пъл
но-съгласие да се зачитат до 
говорите, според които вся
ка комуна трябва да получи 
представител в някоя от ка
марите на двете скупщини.

На заседанието на между- 
общинската конференция въе) 
Владичин Хан са присъству- 
вали по двадесет делегати от 
петте общини, които съвмест
но избират представители за 
всички камари па Съюзната 
скупщина.

След изчерпателните рази
сквания конференцията в 
Хан е взела решение канди
дати за представители да бъ
дат следните лица: за общест 
вено-политическата камара — 
Станиша Станкович, предсе
дател на ОС в Сурдулица,- за 
стопанската — Чедомир Ма

ка Колашипович от Власотин 
ци и за културпо-просветнгу 
та Стоичко Ангелов, 
шен републикански предста
вител от Босилеград и Стой
не Иванов, директор на осно 
вното училище в Босилеград.

За републиканската камара 
на Републиканската скупщи 
иа делегатите 
Босилеград, Сурдулица и Вла 
дичин Хан предложили са ка 
ндидат да бъде Александър 
Трайкович, юрист от Сурду
лица.

досега*

канската скупщина.
По този повод бяха раз

гледани и кандидатите, пред 
ложени за тези камари. Кон 
ференцията взе извод да се 
приеме предложението на ко 
ординационния отбор, според 
което кандидат за организа-- 
цйонно-политическата камара 
на републиканската скупщина 
е Любен Арсов, председател 
на общинската 
па ССРН, а за културно-про 
светната камара на 
та скупщина Стоичко 
лов, Стойне Иванов и Стоян 
Станков.

— На Поганово са дадени 833 хиляди стари динара, 
а те са събрали над 8 милиона досега.

— На Куса врана са дадени само 750 хиляди, а ку- 
совранци са си събрали помежду си 13 и половина милио
на стари динара. Толкова е трябвало за мрежата, за стъл
бовете и трансформатора.

Колкава е помощта на общината, се вижда. Вижда сс 
и това, колко много пари са събирали хората помежду си. 
И тогава бива ли да се поставят искания да се довежда 
без да се организират самите селища, когато се знае, че 
токът се довежда най-напред със собствени средства и ини
циатива, както го направиха кусовранци.

Общината може би заслужава друг упрек. Именно, 
че още няма лнце по електрификацията. Тогава селяните 
не биха се разправяли с пари, с книжки в банките и коо
перацията и с частници-електротехници, които умеят да 
поизлъжат. Тая
ни говори примерът в Забърдие.

на общините

На междуобщинската кон 
ференция във Враня за кан? 
дидатиране на представители 
за всяка камара на републикап 
ската скупщина са присъству 
вали средно по 30 делегати 
от общините Търговище, Вра 
ня и Босилеград.

След разглеждането на кан 
дидатите, а зачитайки дого
вора всяка община да бъде 
застъпена в републиканската 
скупщина, конференцията е

организация

съюзна-
Анге-

На края конференцията из 
бра делегати за междуобщиЦ 
ските конференции във Вра
ня и Владичин Хан. помощ действително е нужна. Поне така

М. Н. Н.
В. В.

кандитирала следните лица:
полити-за организационно 

ческата камара — Любен Ар
сов, председател на общинс
ката организация на ССРН в 
Босилеград; за стопанската 
— Александър Томич, дирек 
тор на пътната секция във 
Враня; за културно - просвет 
ната — Станиша Тошич, пре 
подавател на ВПУ във Враня и 
за социално - здравната кама 
ра представител ще даде об-

Б. Илиев ЮКП в периода 

на НОВ и революцията
ноември 
беше 1941 година Ужиц<ц която окупаторът предприе

година.”, т<*жка УЕ
вния щаб имаше огромно равна броба, 
значение за по-нататъшното ните водиха срещу неприя-гоелтвия ЪнТГИеТО В Ю- теля *ва месеца^а Редник, 
на НОППтД ъРховния щаО Кралево, Мачва и Кадиняча, 
даваНСБюл^н;,Р Да ЛЖтИ,/а И3, заиДнщаваха републиката. На 
ЮКП пгнтп 3 На^ 29 неомвРи 1941 година на
ЮКП Ргана на Кадиняча падна целия Ужи-
те м страници- чки работнически батальон,
тизанските бойт?^^311'6 Пап зЗДържайки напредването на 
таванските бойци и народа, 342 немска дивизия, 
със събитията и положение
то на фронтовете и с борбй 
те навред из Югославия. В 
„Борба" печатаха статии на 
най-видни ръководители 
въстанието, в които 
даха въпроси за ролята на 
Партията в борбата, 
за задачите на 
бодителните отбори.

По това време в Ужице 
ботеше и

На съвещанието в Столицр 
особено беринкович, директор на водна 

та общност в Хан; за социа
лно-здравната

подчертано, 
досегашната практика потвъ
рди огромното значение 
създаването и разширяване
то на свободната територия 
като база за водене на вой
ната и за провеждане на об
ществено 
ли на въстанието. Пред нарц 
доосвободителните отбори сто 
еше задачата като органи на 
народната власт, своята 
тивност

чещина Търговище.
— д-р Любин наВ. в.

които партиза-

ЕВИДЕНТИРАН
политическите це

ак-
първостепенно да 

пренесат и насочат върху съ 
бранието и мобилизирането 
на всички народни синове 
служба на фронта. Те тряб
ваше да станат носители на 
'истинска народна

Заставяйки напредването 
къмна партизанските сили 

Ужице в началото на декем
ври, Върховният щаб заедно 
с главните сили на партизан
ските части се изтегли през 
Златибор от Сърбия в Санд- 
жак, където въстанието беше 
в пълен разгар и където и- 
маше свободна територия, ко 

. Ра ято послужи като база за ра 
ка ня "ГаНСКа Фабри звиване на дейност на ЦК на
произведели 21ВооК0ОЯТО_бЯХа ЮКП и Върх0™ ^аб 
По-нататъшното развитие 
„Ужичката република", 
популярно народа 
ше, беше прекратено

навласт м4 
покрай въоръжените сили н^ 
въстанието, залог, че в борба 
та срещу окупатора и дома7 
шиите предатели ще 
осъществени , социалните 

. Ционални стремежи на-трудс 
щите се от всички югослав
ски народи.

Непосредствено след прове 
ждането на съвещанието 
Столице ЦК на ЮКП и Вър
ховния щаб пренесоха седа
лището си в освободеното У- 
жице. Така от октомври

обсъж-

както и 
народоосво-бъда'1

и на

пушки. В борбите за унищожение 
на партизанските сили в Сър
бия, немското главно комнад 
ване издало нареждане да се 

от го- приложат, най-масови и най-

в
както

я нарича-
Дигнал глава като че евидентиран ...

ДЦ ляма неприятелска .офанзива, брутални репресии срещу на
Страница 4
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Опакото на въпроса
МАЛКА РЕПЛИКА

КОЙ СЕ ГРИЖИ ЗА 

„ДЪРЖАВНОТО“?
Има пропуски

Мисълта за
ствуваме тазгодашния* ^ 46 
ник на младостта 
ше в две основни 
ито

грами. Замислите са ■ твърде дения, 
праз- - сериозни, но както бе кон-

посоки811^ статиРано, малко вреМе оста ходчивост — просто не доста 
доминираха на събпянир ,Ва да 06 П°ДГ0Т0ВЯТ гимнасти виха произведенията на посо 

то на комитета за чествчт ®ските упражДения- Защо- лството. От тази година и об 
не на 25 май, състояло срУми „*0' НС 6и трябвало Да се има щинската скупщина ще отпу 
налата седмица в Димитпор- за импровизации. ска средства за подобни це-
град. Р Според онова, което се чу ли, а и стопанските органи-

Първо, Деня на младостта ™ събранието тазгодишните зации ще проявяват интерес, 
е същевременно и пипни» тържества трябва да предста което във всеки случай ще 
на българската наоолнпг-г п вляват качествено нов мо- издигне авторитета на излож- 
Димитровградска обшиня „ мент в развитието на тази бата и ще подбуди интерес у 
затова в програмата ня -п-г. траДиция в народността. За- творците към тържествата на 
жествата трябва да се внесят Т°Ва Се 3«?ае стан0ВИще в ку народността, 
творческите постижение „я лтуРН0‘забавната програма да Така също, и лтобителски-
народността и чрез влезнат само издържаните то ят театър по случай празни-

най-добрите танкови м”' 2 НС Д3 Св върви "° ли ка на младостта ще предаде 
състави, гимнастически ятпя' НИя на всяка Чена Да бъдат премиера на български, 
жнения, културно-забавни Рм застъпени всички райони- Друго, специална окраска
художествени изпълнения ко НМ?Т ДРуга "Р3113' на събра- на тазгодишната прослава „23, 
ито в досегашната пабота из ° Се взе решение Да се май" дават тържествата и по 
пукваха. Такава наспкя устР°и изложба на народно- случай 50-годйшнината от ос
никна въз основа на кпити" СТНИ художниЧй: Посочи сей новавйнето на СЮК. ческотп крити- лошия опит в досегашната
ните опити бйлоНдаАсееГк^ практика с изкупуването

ЯЯ ппппттГ0 Д С ка'‘ изложени произведения. Ми- 
бИло ля ссРкясяс упражнения, налата година нашето посол
или етп-гопиасаек3а изложби СТВО в София искаше да из- 

ку ур о-забавни про- купи художествените произве

но организаторите на 
тържествата не показаха на- „Не съм много загрижен защото е „държавно".

Това често повтарят не само не съзнателните 
зина отговорни лица. И то, разбира се, само тогава когато 
се касае за някое обществено имущество.

Така се отнасят към „държавното" имущество заетите 
в босилеградските стопански трудови организации. Тяхната 
небрежност към общественото имущество, което ползват 
или управляват става все по-сериозна.

Такива примери има повече.
Лисипската земеделска кооперация почти 

Ръжанска планина оставя трактори и други машини, кои
то там пропада. Търговското предприятие „Слога" и зе-, 
меделската кооперация в Босилеград са превърнали трото
арите на улиците в складове. А разбира се, в тези „складо
ве" стоките пропадат. Тук може да се намери и желязо, 
набавено преди няколко години, което от времето и вла
гата напълно е унищожено.

Много безотговорно е и отношението на земеделските 
кооперации към кооперативните домове. Това тяхно иму
щество, с което те разполагат има вид на безстопанствено.. 
Кооперациите единно подържат онези помещения, които 
ползват за търговски и изкупни магазини.

Би било съвсем оправдано тези сгради да се отнемат 
от кооперациите и преддадат на местните селски общности., 
Сигурно е, че тогава няма да бъдат в днешното състояние.

В комуната съществуват и други обществени сгради, 
които поради небрежност на компетентните пропадат. Та
къв е случая с бившата сграда на хидроцентралата в Бо
силеград, с керемииджийницата в Райчиловци и др. Разби
ра се за тях е отговорна общината, защото са тяхно иму
щество.

но и мно

всяка зима в

то на

Затова
тържествата ще минат под 

на знака на този юбилей.
За могат тези замисли да 

се превърнат в програма за 
акция, на събранието бе ре- 
шено да се организират три 
групи „специалитети" 
културно-забавна, художестве 
но-дркоративна и спортна

сае

заИз младежките организации
И шофьорите от транспортното предприятие не държат 

много сметка колко и какви дефекти ще имат на камиони
те и автобусите. Често пъти, с цел да заработят повече* за
бравят, че ползват обществени средства.

Всичко това е резултат на недостатъчна дисциплина и 
слаба обществена отговорност. И вътрешният контрол в 
трудовите организации по тоя въпрос е слаб. ,

програма. Те имат задача, в 
най-къс срок да доставят про 
екто-нрограми за своите об
ласти, въз основа на които 
комитетът за чествуване на 
празника ще изготви програ- 

М. Б.

ПРОУЧВАНЕ НА КОНГРЕСНИТЕ 

МАТЕРИАЛИ ЗАПОЧВА
В скоро време в организат тираните от редовете на мла- 

циите на младежта в Дими- дежта е съвсем незначителен, 
тровградско ще започне про- Особено неразбиране 
учването на документите от дата младежта да влезе в об 
Деветия конгрес на СЮК, ко щинската скупщина и да на 
йто приключи работа мина- стоява 
лата седмица.

В. В.
мата.на нуж

В органите на ОС в Босилеград
там за подобряване 

условията на живот и обще- Бройни недоразуменияТова решение бе взето от ствена дейност на младежта 
е проявено в трудовите ор-страна на президиума на об

щинската конференция на
I

ганизации, но и на някои съ- 
Съюза на младежта в Дими^ брания на ССРН. 
тровград, когато се отчитаха

Тези дни трудовата общност на 
общината в 
органите на общината стана цен
ния си баланс. Обаче разисквани 
събрание на което обсъди годиш- 
ята за вътрешните проблеми , на 
трална тема. Би имало полза от 
тези дълготрайни разпри, ако тс 
бяха приключили с някои изводи

на работата не е разрешен, а пре 
разпределянето на работата не е 
проведено.

отпочна с това как след годиш
ния баланс да се разпределят не 
изразходваните средства. По този 
повод настанаха безконечни диску 
сии, пълни
трон банкет за всички служещи 
в общината, да се купят кола, да 
се разпределят на всички по рав- Конкретан отговор на този въп 

чуваха се предложения. А рос също се не чу.. Изнасяха се 
противоположно на това после ста само междуособни обвинения, ко

ито не казват много.
Страшимир Шкоров, завеждащ 

данъчна служба търси да се пре- 1 
изпита организацията и работата 
ма неговата служба; Като предсе 
дател на съвета, той се отрича

Председателят на ОК 
резултатите от участието на СЮМ Иван Денчев информи 
младежта в предизборната ка ра президиума за досегашнщ

на Босилеград проведе

с абсурди. Да се ус- КОЙ Е СПИРАЧКА НА САМОУП 
РАВЛЕНИЕТО?мпания. те подготовки във връзка с 

За участието на младежта Деня на младостта и бе ре- 
в предизборната кампания бд шено младежите по-масово да 
казано, че младежите масовц участвуват в подготовките за 
са присъствували на предкац фестивала, който по тради- 
дидационните събрания и са ция се провежда на 25-ти 
подкрепяли програмата на май.
ССРН, но броят на кандида-

НО

наха разисквания как да се пести 
в органите на общината. Разпри- 

за решаване. Защото по същите тс се отнасяха предимно до на-
ушалнте, пътнтите и дневните. 
Беше ясно, че се не касаеха за 
същинско пестене, но защото оя- 
кой получава паушал, а друг не.

Друго нещо важно, което се из 
тъкна, отнася се до нормативните 
и други правила, които регулират 
вътрешния живот в общината,

рода. „За да се потуши въ- Непосредствено след нейното ръководенето с всички обще нс са в унисон със законопредпи
станието още в началото тря създаване бе издаден „Статут ствени и стопански сектори “ш,тяет3аи доТумсн™ Чда % "'корн™-

пролетарските народоосво на освободената и неосвобо- рат. защото става все по-ясно. че
бригади", дената територия. Като ОСНО сс правят големи грешки. Като

на с който бяха определени ха- вни принципи в изграждане- „с™,1МИа служещи™ кога-
то и работата на НОО раз то всеки търсил „дупки” в прави-
поредби те изтъкват: един- лата ма общината,
ство на властта, първо на от

въпроси провеждани са досега рс 
дица събрания, но без особена
полза. от тази дължност, защото не на

мира разбирание със секретаря нам. н. н. Така беше и тоя път. Всичко
общината. Отделно за това, че го 
секретаря обвинил, че е той спи
рачка на самоуправлението в об
щината. Драган Трйков, завеждащ 
правна служба търси секретаря 
да сс вземе на дисциплинарна от

бва да се приложат неотло- на 
жно най-строги мерки . .. ка- бодителни ударни 
то наказание за живота
един немски войник в тези рактера, организацията и за
случаи е трябвало да се из- дачите на тези нови части,
биват по 50—100 комунисти. Пролетарските бригади са,
Извършването на смъртната както се казва в статута, „у-* зоваване и участие на целия

трябва да се заси- дарни военни формации на изборен орган в приемането
югославските народи под ръ на важни решения, самоупра

равноправие на жена
та и тн. Същевременно, Вър 
ховният щаб взе решение и

говорност. Харалампн Михайлов 
твърди, чс с секретаря бюрократ: 
спира работните и полезните нни 
циативи.

В отговор на всичко, секретари 
на общината каза, че причината 
за нападките против него е тази.

КАК ДЛ СЕ ЗАПАЗИ АВТОРИТЕ 
ТА НА ОБЩИНАТА?

присъда
за да се заплаши населе-

пишеше в заповед ководството на
Почти на цялото събрание се 

провличаше въпроса: защо орга
ните па общината губят авторитет 
сред населението. Отговор не бе 
даден, но и онова, което сс нзтък 
на говори, чс редица въпроси нс 
са решавани по съответен начин.
Това е така. защото в отделни 
случаи нс е зачитан закона н рс 
■пенията на органите на самоуп- чат и създават нстърпслнвост в

ЛИ Комунистиче вност, 
ската партия" и като такива 

немскр представляват единство за ус
Кай- пешна борба срещу национа за създаването на военни вла

сти в комнадните области и

нието"
та от 16 септември 1941 годи 
на началник щаба на 
то главно командване

понеже той търси да се работи. 
Има служещи изтъкна той. ко 
ито съвестно изпълняват своите 
дължностн. Обаче, според него, 
повече са онези, които безделнн-лното поробяване и икономи 

ческо угнетявано. Те са „под, места като органи на народ
на власт в тила. Техните ос-

тел.
дейността 

към всестранна подкрепа 
партизанските 
организиране
та работа и участие в рабо- нужда 
татя на новите органи на вла .Партията особено
тата пяптията влияеше въ* ние . посвети на създаването нни материали, да сс грижат 

' ичлигането на политиче- и организационното укрепва- 33 поддържането на реда в
У еъананиС на народа. О- не на народосвободителнитс тила и да мобилизират нови 

пнимание ЦК на отбори, които тъкмо по то- бойци. Провеждайки изложе-
Въоховния щаб ПОС- ва време се оказаха като реша ните мерки, ЦК на ЮКП и

по-нанататъшното ващ фактор в организиране- Върховния щаб още през зи
пяне на въоржените то на народна борба срещу мата и пролетта на 1942 го-

и техните военни дей- неприятеля. Дина забслежиха крупни ре-
чЛд извършване на По инициатива на Върхов зултати в изграждането 

военни действия, Въ- ния щаб през февруари 1942 войската и народната 
™ т- Даб пеши постспс- година във Фоча бяха приети на единствената освободена

рховният щзв Р- създава-* два документа за НОО: Задачи територия, която обхващаше
ИНО да се мине къ и напътствия на НОО и Поя част от Черна Гора, Саиджак.
Н6 Т чта пивъпзани към оп снения и напътевия за рабо източна Босна и Херцсгови-не бъдат привърз ^ изп0 ^ ^ ноо ^ освободените на с център във Фоча. Круп 
ределсн терен но д цасти тсритории посочените доку- ни резултати в укрепването 
лзват като подви за. менти са известни под име- на НОО движение бяха забе
зй извършване на окаже то „Фочански разпоредби": В лежени и на освободените те-
дачи там където ^ ^ тях са разработсии основни- ритории в Босненска крайна, 
нужда, с нарежда ември те задачи на НОО в органи- Лика, Кордуи, Бания и Сло- 

била формирана зирането на народа на борба, вения.
Първа Ф?Олетарска бригада- снабдяването на войската и

сиНасочвайки
на вижни части, които винаги 

към трябва да бъдат готови
равлснисто.

Малък брой решения взети общината.°т „Няма нужда да коментирам, чс 
в общината работите 
Обаче неразбираемо^ че вина-

да новни задачи бяха: да орга
низират ВОСИНИ болници, ма- страна па работническия 
ГаЗИНИ И работилници, да ор са реализирани: Например местни 
гаиизират транспорта И ВОС- та канцелария в с. Бранковцн ве ^

че няколко месеца нс работи. Слу 
жещнте също не работи, а полу
чава заплата. Съветът взел ре
шение той да сс върне на работа. 
Защо сега е така

ВОЙСКИ,
на политическа действуват къдсто се ока>цс съвет

не вървят

внима- нзостават решителни изводи, 
положението да се промени.. Защо

от това 
изнасяни и преди

то същите констатациите 
събрание са 
три години.

СКОТО
собено 
ЮКП и 
ветиха на

нс с извест-
в. в.МО.

Нс провеждат сс н други реше
ния. Например на инициатива на 
Съвета с била формирана коми
сия, която да изработи правлннк 
за вътрешна организация и систе 
матизацня на работните места в 
общината. Такова нещо до днес 
не с сторено.

И онези решения, конто сс застъ 
пват да сс повиши дисциплината 
при служещите сс нс провеждат. 
Службите нс работят по един ус 
тамовен ред. Нс съществува и съо 
твстсн метод на работа. И пъпро 
са с нзлитска о тработна ръка ис 

а прсразподслянсто

на
власт

^3*

— Следва — с разрешен,
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Сибедгмша ТорВНВ НЯ
ШШ1Ц люцерна, 

червена детелина и еспорзето

Електрификация на селата

РАДЕТЕЛИТЕ ОТ ПОГАНОВО
и Плаиииица, макар че 

пи ка-комитста по елсктри- дол 
поис-През Бански дол и Плани- 

ца, от Гоин дол до Поганово 
е поставен далекопровод на че,
дължина от 10 км. Обектът ствуваха отговорни за 
е скъп и изискваше огромни да па акцията. И всичко 
усилия и себеотрицание на жио подложили гръб под оо- 
радетелите от Поганово, кои- щата задача. Радепко 1одо-

първо ров стига навсякъде. Наско- внимание па шва-
ро в 150 къщи ще светнат е- Рошили да не чакат ония.

ширен
фикация и малко или

всички членове се почув- 
изхо

Едип иогаповчаиин
за:

прездалекопровода минава 
техните села, не предприематсло
нищо.

В Поганово не Ако искаме по-голямо количество сепо от площите, за
сети с горните фуражни растения, минералният тор ще ни 
помогне много.

На тях не бива да даваме азотни вещества, защото тези 
осигуряват с помощта на бактерии от

нитромонкалът зарад азота не бива 
съвсем незначително ко-

обръщат
то сплотени, разбиха 
собственото невсрие в . успеха 
по електрификацията. Кога- 
то тръгна, в Поганово още 
повече се засилиха. И ще ус
пеят. Няма още много. По
ставени са стълбовете, а вс-

лочва-/, «а,ш шат растения си го 
та. Значи за тези треви 
да се употребяват или пък може в
личество.

Ето какво препоръчваме на производителите на този 
фураж за торене:

На един хектар могат да се хвърлят:
— 100 килограма нитромоякал '
— 400—600 кг. суперфосфат
— 150—200 кг. калиева сол 40*/»
Ако разполагате със смесени торове можете да употре

бите около 600 килограма този тор.
Торенето обаче трябва да става, когато се касае за' су

перфосфат и калиева сол или смесен тор, преди растежа вг. 
растението. 1Цо се касае до нитромонкала, той може да се 
употреби чак след първото косене.

Ако годината е дъждовна има сметка да се слага- ии- 
тромонкал след всеки откос, но в малки количества.

че и в някои домове са въ
ведени инсталациите. Наско
ро ще се знаят и резултати
те от търга между четири за 
интересовани лица за постаи 
яне на мрежата с ниско пан 
режение. Междувременно, об 
щинската скупщина, е отпус
нала над ю 000 нови динара 
за трансформатор, който в 
скоро време трябва да се 
монтира във вече построена
та къщичка.

Предполага се, чс стойно? 
стта на всички работи и ма
териали възлиза на над 150 
хиляда нови динара, вложе
ни във вид на сомооблаганс 
и доброволен труд на пред-' 
приемчивите и организирани 
погановчани. Да не изтъква
ме от какво значение е тази 
акция за авторитета на ме
стната организация на Соци
алистическия съюз.

Интересно е да се отбеле
жи, че съмненията в успеха) 
които с години разводняваха 
идеята по електрификация 
— все до началото на мина
лата година изчезна
ха. Тогава бе раз-

в 3
н •-№’«

%;■ -

В шп___ кщщ ^ рриц

:Щ тш■: I
' у . *г\-‘

Агр. И. Мариакоз

” Щ ’ *
И в Поганово наскоро ще светне електрически ток

Успех, които изостават, и успяха.
Някога не вярвахме, чс 

акцията ще дойде тока, а сега бър-

лсктрически слънца, 
наистина голям. Щом прик
лючи в Поганово, 
щс продължи в Драговита.

От друга страна в Бански ведсм . ..
АВРАМ НЕ Е ВИНОВЕН ЗА ВСИЧКО

заме час по-скоро да го до-
М. Б. Ние само него познаваме и ч 

затова го обвиняваме. Но чс 
сто пъти се отправят и остри 
нападки срещу кооперацията. 
Човек когато слуша такива 
нападки може да си помисли 
дали ни е нужна такава коо 
перация. Погрешно е мнение 
то на ония другари, които ми 
слят, че конерацията има у- 
ниверсален мелем, който мо
же да лечи всички рани. Ко
операцията може да стане 
близка на всеки производи-Г ' 
тел само ако производители-* 
те намерят своето място в 
нея- Предлагам да разисква
ме по въпроса на коопераци 
ята открито и с аргументи.

Сигурен съм, че Аврам ще 
оправи своя кантар, но дали 
ще се оправим и ние?

Преди известно време про 
четохме за Аврам във „Бра
тство". И ние го познаваме. 
Поставен е въпроса: „как да 
се стане на пътя на този чо
век". „Защо нашите хора да 
стават жертва на такива сне 
кули?"

В статията не беше посоче 
но фамилното му име защо 
то другаря Н. Борисов не е 
знаел името му. Той се казва 
Аврам Игов и в кооперация 
та се ползва с добро име, но 
е на такова работно място за 
което прозводителите от се-

го осъ
дили в остъствие. Ако вагата 
на Аврам понякога не е ис-

Детската градина може 

да заработи наскоро
ИЗКЛЮЧЕН ОТ
ТРУДОВАТА
ОРГАНИЗАЦИЯ

Детската градина в Дими- ст. динара ,тези с приходи до 
тровград може да заработи 15.000 динара на член — ще 
в скоро време, но все още ня плащат 3.500 динара, тези с 
ма записани достатъчно де- приходи 20.000 динара на

5000, до 25.000— ще 
Досега са записани само 13 плащат 7.000, до 30.000 —

деца от две до петгодишна 9.000 и с приходи над 30.100 ло Пъртопошшци са 
възраст предимно работниче динара на член в семейството 
ски и на служещи, макар че биха плащали за детето си в 
по изчисления има над 100 детска градина 11.000 месеч- 
деца, които се нуждаят от но. Тъй като малцина са с 
дневен приют, докато родите толкова приходи на член в се;

мейството остават ония най-
Коя е причината за неза- ниски цени от 2.500 до 5.000 Аврам е за това виновен? 

писването, още не е напъл- месечно, което е по-малко, 
но ясно, но се счита, че това отколкото да пазят детето 

е може да бъде цената на при им комшийки и роднини, 
юта, която не всекиму е яс- Иначе в скоро време поме
на. А всъщност цената най- щенията ще бъдат напълно 
малко би трябвало да е при- обзаведени.

„БЕСКО" във Власотинци в 
— ро- скоро време ще достави кре- 

дители, чиито приходи не на ватчета, масички и друг ин- 
дминават 10.000 ст- динара на вентар, а наскоро ще бъде 
член от семейството през ме- обявен конкурс за 
сеца ще плащат месечно за ла. 
детето си в градината 2.500

ца. член

Кооперативният съвет на 
земеделска кооперация „Сто 
чар" в Димитровград е увол
нил от организацията работ 
ника от каменишкия цех 
Асен Геров, зарад, както се 
казва в протоколите, слаба 
трудова дисциплина и отсъс, 
твуване от работа.

Споменатият работник 
бил наказван предварително 
с предпупреждуения, така че 
това е третото, т.е. последно 
то наказание.

Досега по същите причи
ни от кооперацията са увол 
нени петима работници.

□равна за това само Аврам 
ли трябва да отговаря. Ако 
цените се променят.лите са на работа. нима

Ангел Басов, с. Смиловци

ЛОШО СЪСТОЯНИЕ НА ПЪТЯ 

ВЛАСИНА - СТРЕЗИМИРОВЦИПредприятие
чината, защото тя е сравни
телно ниска- Именно Другарю редактор. 

Някои отговорни 
често пъти

нрави пътя още но-непрохо-
другарц дим. 

забравят задъл- 
женията си. Най-добър при
мер са отговорните 
от секцията

По такъв път автобусите 
не могат да минават и' вме-> 

другари сто за Стрезимировци и Ко^
__  33 поддържане строшевци те идват само до

на пътищата във Враня. Хе Клисура. За сега пътя е лош 
забравиха напълно пътя ко- на 
йто води за Стрезимировци.

Всяка година

персона-
м н н. м. н. н

около два километра, но 
ако се не превземат мерки

______ _____ може да стане непроходим и
ват средства за поправка на до Власина — Округлица. То 
пътищата и разбира се и за гава и хората от Клисура ще 
ршГ ПЪТ’ Н° съвсем не°тгово бъдат принудени да ходят

Ето миналата година

МИНИАТЮРИ Добра услуга 

добри печалби
се нзразход-

На миналата 
ОС в Димитровград един 
отборннк заяви, че разхо
дите по съденето на дими
тровградските предприятии 
миналата година са достиг 
нали 54 милиона стари ди
нара.

Без да поставяме какъв- 
то н да било въпрос не е 
лн могло другояче, правим 
само една сметка:

— Нали 54 милиона ста 
ри динара са 900 бруто за 
плати по 60.000 стари дина 
ра. И нали с тези пари е 
могло на 1200 работници 
да се дадат към заплата
та например за месец де
кември още по 45.000 ста
ри динара. А това, без ма 
лко, значи т&я сума да се 
даде на всеки работник в 
промишлеността и селското 
стопанство.

сесия ла

□еша десетки километра за 
да вземат автобус за Сурду- 
лица.

се ра
боти дълго време, беше до
каран и материал, но такъв, 
който при дъждовно

„Услуга" си направи смет
ка за превозването на пътни 
ци през миналата година. И 
сметката е добра. За автобу 
сни билети са взети общо о- 
коло 24 милиона стари дина 
ра, а от тях около 40 на ста 
са чисто натрупване, коетц 
ще послужи добре за набав^ 
ка на нови возила. Тази пе
чалба обаче е повече плод на 
пестене, отколкото на висока

От услугите не може да и- 
ма оплакване, защото 
ли някое предприятие би сщ 
наело да превозва по лоши
те пътища даже и през лет-

едва време Сима Михайлов

ЕДНИ ИСКАТ - ДРУГИ НЕ ДАВАТ

в .то Се съгласиха водата люшани да се отнесат до О-
И по ае чДе°шмДа" °в «лТЧа^ '

Някои представители У у А

сност човешки животи. Апревозна цена. В повечето ав 
тобуси няма автобуса понякога има а четиридесет пътници.

Ди-кондуктори, 
много пъти са правени по ня

‘ , < .м. н. н. от орга 
низацията на ССРН ходиха в 

„ Грапа да разговарят за Никола Николов 
с. Желюша, Димитровградско

колко • маршрута. м: н. н. взима
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НАШИ ХОРА шво лиши* 

шприфишикяц в гргинци?ЗА ХРАБРОСТ - ЧЕТИРИ МЕДАЛИ
може да се намери човек™ на**0 °И' направо 
такава бурна и дълга лична 
история, каквато има - През цялото
Ристо Андонов от село Гпу- 
инци. ■

Родил се

в Електрификацията в с. Гру заплатен магазинаж вт 1000 нови
I ИНЦИ, Босилеградско започна динара. Но не е само това. Дока 

преди четири ГОДИНИ. Това е то да се закарат в Босилеград, 
период, за КОЙТО могат да се били откраднати 22 стълба, 
свършат и по-големи и по-ва 

| жни обекти, при добра орга 
низация и разбирателство.

Според Харалампи Сотиров,

заминал .-■иМ

време храбро 
срещу петстотингоДи- 

шния враг. Бил на всички фро 
нтове, а участвувал 
зимането на 
същински 
вайки

Дядо воювал
— Покрай това — заяви Со 

тиров общината е изразходва 
ла и 2.000 нови динара, кои-

председател на селския коми ^отработено*место”43™ ^ 
тет по електрификация, как- 
то и останалите хора в село
то, с които беседвахме, тази 
трудна, но благородна акция 
закъснява по повече причгь 
ни. Преди всичко се касае за 
разногласията със съседното 
село Милеци, което също се 

хШШШ електрифицира, а напоследък 
и за по-заможните семейства 

Шшай в селото, които отказват да 
ЙШ' И участвуват в тази акция.

Груинчани изтъкват, че с мнлев

и при зав 
Одрин. Правид 

подвизи, унищожа 
безмилостно

преди 82 • години 
във времето, когато турците 
псе още владеели в 
краища. Бил е

N .р 3.1

нашите 
съученик на 

известния поет Емануил По- 
пдимитров. В ранната 
дост те били най-добри 
ятели. Но

самооб
лагане, а са били предназна
чени за електрификацията, 
Работите щяха и сега да се 
оправят, ако общината беше 
изпълнила своето задълже
ние към нас. Според решени
ето на общинската скупщи
на, тази година за електри-, 
фикацията тя ни дължни 
13.000 нови динара. Тези сред 
ства стигат започната акция 
да приключи.

~ неприя
теля. За такава храброст 
лучил четири медали, 
и днес пази- Също

пътишатт Пя!Г м° извънРеден- трофей дядо 
пътищата им би- Ристо притежава и лулата на

Попдимитров Шукрипаша, която взел от 
материална пленения пятия 

възможност да продължи об нал Одрин 
разованието си а Ристо пг-п м др
нал в селото ей с бепип м Интересно е- че през чети 
многоголюдно семейсЙ"0 " ■<*»»

Докато не

й &- IПО
които иси мла така ка

ли различни. №имал по-гОл яма Г
когато пад-

2 Я

срещу ту 
рците дядо Ристо минал без 
пито една рана въпреки това, 
че куршуми му издупчвали 
дрехите.

След войната

възмъжал тоя
планинец слугувал на 
на чорбаджии, 
на онези в село Извор, което 
по това време било голям 
министративен

За да се доведе ток в село-; 
то необходимо е да се набави 
жица за мрежата от транс, 

ка форматора до Босилеград. 
Останалият необходим мате
риал груинчани са набавили. 

Става вее по-ясно, че без 
в пълно ангажиране на общи

ната нито едно село в кому
на не ще може да се електри 
фицира. Ако не стане така 
— груинчани отново ще пи
тат кога ще се доведе елек
трически ток? Недоволството 
сигурно ще продължава и 
ще се създават лоши отноше 
ния със съседите им от Ми- 
левци.

мнози 
а най-много

“ами нещата биха 
ако общината прояви интерес — 
електрификацията да приключи по 
скоро. В

сс наредили,

тоя храбър 
ад планинец решил завинаги да 

и културен прекъсне с лутането.. Останал 
„„„„ селото си, създал семейс-
младеж започ- тво и се отдал на земеделие 

нал да отива на жътва в До- Такъв е и ден днешен Все 
теп^Да' Г1осле станал Строи- пак по много неща и' като
Загоойе пГГ' ст °биколил ™къв се отличава не само от 
ТУНИР Гампко ’ Ямбол, Кю- своите съседи но и от другите 

Самоков и °Ще много хора. Преди всичко той не 
други места. Тази негова ски ка никого да обиди, с ми
тия била прекъсната за крат кого да се скара. * Затуй 
ко време, в момента, когато в своя дългогодишен живот 
го повикали да отбие военна- нито един път не е стъпил 
та си повиност. Там той сс в съда. Винаги се е застъпвал 
изтъкнал и станал подофн- в селото му хората 
цер. Но не искал да живее то 
гавашният монотонен войни
шки живот и като старейши 
на да бие войниците. Затова 
напуснал войската.

повечето моментиРисто Андонов
зват те, в общината спира акция 

да та. Така наример средства от 30.000 
нови динара, конто е отпуснала 
армията за електрификацията 
Груинци, общината е изразходва 
ла за купуване на електрически 
стълбове и за други села. Това, 
в краен случай, не бн било голя 
ма грешка, ако всичките стълбове 
са използвани. Именно, тях е на
бавяла общината (вместо някое 
компетентно предприятие). А 
сле, когато пристигнали на желе
зопътната гора в Хан не били в,е 

веднага. По такъв начин бил

център.
Още като

в дочакам и правнуците 
оженя... Би било добре да 
се намали данъка на земеде 
лците, а да се повдигне въп 
роса за пенсията им 
накрая дядо Ристо.

каза

ис В. В.

ТЪРСЯТ СЕ НОСЛИВИ КО
КОШКИ

по

да живе
ят в разбирателство. Често в 
това и успявал.

Макар, че е в старчески го 
дини и днес работи 
което очаква един земеделец. 

Неговата одисея продължи Затова здравето го добре слу 
ла. Тоя път заминал океана

Към 2000 пилета от порода ти 
та „Вайтрок" искат земедел
ските

В. В.
стопани от Димитров

градско от Института по жи
вотновъдство на СР Сърбия в 
Белград, който ги произвеж
да в Земун поле.

В „СТОЧАР“всичко

жи. Никога не е отивал при ТРЕВОГА ЗАРАД ЗАГУБИТЕнастанил в Америка. Ра лекар, нито 
збира се, с цел нещо да припе 
чели. Работил някъде в за
падна Америка, където все 
още владеел закона на по- 
силния. Връзките със 
край обаче не прекъсвал. Ко 
гато започнала войната за ос 
вобождение от
веднага напуснал Америка и то ми е в селото да получим 
без да се обади на семей- електрика, да бъде мир, да

и се Търсенето на такива пиле
та в Димитровградско не е 
случайно. Миналата 
са били взети петстотин броя 
и са сс показали подходящи 
за отглеждане в нашите пр,е 
дели и по-високопродуктивни 
на месо 
породи, 
тук.

пък по-сериозно
е боледувал.

Попитахме го как му харе
сва сегашния живот.

— Някога съм спиел на

година
труда, няма търсене на отго

На 9 март кооперативния ворност и пр. 
съвет на „Сточар" има дъл
го заседание, което трая по- 

и яйца от другите вече от 9 часа. Обсъждаше се 
които се отглеждат заключителният баланс, кой 

то не е никак задоволителен,
М. Н. Н. защото кооперацията е в за

губа с повече от 60 милиона 
стари динара.

Тъкмо затова в разисква
нията участвуваха всички 
членове на съвета, като мно 
зина отправиха значителни у- 
преци към целия трудов ко 
лектив.

своя слама, а сега на дюшек. Днес 
животът е много по-добър ц 
интересен. Радиото ми засви 

турците, той ри и аз заиграя... Желание

Голям излишек работна ръ 
ка също допринася много за 
загубите, защото значителна 
част от годината тази рабоз 
на сила изяжда част от на
трупването в растениевъдство 
то и животновъдството.

Към всичко това се прида
ва неблагоприятна година ла 
ни . и неустройчивостта на па 
зара, както и съвсем слабият 
машинен парк.

Членовете на
Стълкновение е жак 

ИНЗЛО дармерията в Смиловци кооператив7
Загубите, накратко- казано, ния съвет решиха да се осве; 

са резултат на много причи- доми целият колектив създа 
обективни и субкетип деното положение и да се за 

ни. Все пак е сигурно, че а- работи усилено за поправянр 
ко липсваха субективните при на обстановката. Иначе пред 
чини, загубите щяха да бъ- стоят минимални лични дохо

ди и ако положението не сс 
Колектива, изглежда, изця* стабилизира — вероятно и о- 

ло раздират разногласия, ли пекунско управление, 
псва задоволяваща трудова 
дисциплина и организация на

ни

На изборите в миналото ви ти, които ставали на избори 
наги е имало известни стъ- те през 1938 година, показ- 
лкновения между представи- ват, че хората от Цариброд- 
телите на властта и населени 
ехо от- Царибродско. В мно
го Села на изборите 1935 и 
1938 година, въпреки терора 
и строгите жандармерийски вслйкосръбската 
мерки, които се превземаха тези краища в този период: 
по селата, за да се обезпечи 
сигурна победа на буржоази 
ята, в някои села ставаха от 
делни инциденти, които лока тив терора на крал Алсксам 
зваха какво е било настрое- дър. 
нието на народа.

На изборите през 1938 го
дина въпреки терора, населе 
нието показало 
нание. Селяните от Моинци, 
които гласували в Смиловци, 
организирали истински демо
нстрации. До инцидента до
шло когато полицията се о- 
питала да задържи в ареста 

съселянин.

Смиловчани показали висо 
ко съзнание и на изборите 
1935 година когато 80 души 
гласували за опозицията. Ма 
лки демонстрации станали и 
когато сс завърнал в селото 
им учителя Тодор Геров, ко
йто заедно с още други про
гресивни учители от Цари
бродско бил преместен в дру 
го место. Хората протестира 
ли против тази постъпка на

дат по-малки.

ско въпреки огромния терор, 
оказвали отпор срещу жан- 
нармеристите, защитници па 

политика в
м. н. н.

ПЪЛНО ПОПАДЕНИЕ
Заедно с всички югославски

Света Цветкович от Бела 
паланка от фишове за тото- 
спорта

народи те водили борба прц
чете обоснованиетц 

на предложението за канди
дата за народен представител 
д-р Александър Игнятович.

Това излезе добре.
ПОНЕ ЕДИН

На каидндациопно събра 
ние в Пирот трябвало да бъ
дат избрани още двама ду-

високо съз дали и на тотото е сполу
чил, не знаем.

ши в президиума, за да му БЕЗ УНИФОРМИ 
помогнат в раздаването на 
бюлетините и да ги броят, 
т.е., за техническа работа.

— Предлагам Ранджеловнч 
Радиша от Бела Паланка. Не 
ка има един млад човек — 
предложи един делегат.

Щом като никъде не е е- 
пидентиран нито един като 
възможен кандидат, да се 
знае, че имаме младеж. Най 
стина,, и в председателството 
беше една девойка. Струпц 
мн се, пак от Бела паланка. ДРУГ.
По всичко личи, че белопа-

На едно събрание в Дими
тровград Георги Шукарев се 
оплаква, че на учениците в 
оркестъра за 25 години не е 
купена нито една униформа.

— А без това не върви, ка 
зва Шукарев. Когато бяхме в 
Ниш, ни питаха: къде са ви 
униформите. Какво да им от 
говоря? Нямаме! ,

един техен
Виждайки как 

риститс сс опитват да арссту 
негов съселянин 

Иван Нейков извикал на хо-

жандарме-

ват един

рата:
— Ставайте, хора, какво ча 

кате!
всичкиНа дадения знак

притекли към арес
тувания. Полицията иитерве- 
нйрала по-сериозно. Настанц 
ло стълкновение. Обаче хора 

Успяли да

— Нямаме пари •— добави
хора сс

Старинна къща в Смиловци Дано не очакваме въпроса 
да решат самите ученици й 
те да си купят униформи.ланчани са най-прогресивни. 

Те поне знаят че имат мла^
властта и искали учителите сс довеждат учители, коитр 
от Царибродско да службу- угодничили на властта, 
ват в техните села, а не да

та били упррити. 
освободят арестувания човек, 

подобни инциден- М. ББ. Иик. деж.Този и
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Анкета за състоянието на културата в Димитровградско На педа1’Огически теми

СЪЗДАВАНЕ НА ТРУДО
ВИ НАВИЦИ У ДЕТЕТОМежду чука и наковалнята

ли. Ние досега пито веднаио 
не сме запознали стопански* 
те организации със своя план 
па дейност, нито пък сме тър 
сили тяхното мнение.

Че е така ще си послужа с 
пример: ние говорим за райо 
нни библиотеки толкова дъл
го, пък аз вярвам, че те съ
ществуват, но на „див" на7 
чип. Не е проблем и книж
ният фонд, защото книги и- 
мамс сравнително доста. Лип 
сва обща акция между кул- 

общност, 
политическите/

От разговора с принудитсл 
ния управител на културно- 
забавнйя център за 
пието на културата в Дими-

МИЛО- 
дойдохмо

Семейството е най-малката, но най-важната оргаииза 
ционна форма на обществен живот, в която децата полу
чават основни знания за всичко, което ги обкържзва. Те 
тук получават първите елементи на възпитание и офор
мяват своето морално отношение към себе си и другите. С 
други думи •— семейството днес все още е незаменим въз
питателен фактор. Безспорно, то не е единственият, но о 
най-важният елемент. Нейната роля и значение произлизат 
и от това, че в нашата страна с организирано предучилищ 

възпитание и образование са обхванати само шест нА

състоя-

ДР-тровградско 
РЛД ЗЛАТАНОВ, 
до убеждението, че културно-* 
забавния живот в Димитров
град се намира между чук и 
наковалня. Защото, от 
страна все по-големи и

но
сто от децата.

Понеже децата в ранна възраст са най-лодлежащи на 
чуждо влияние, то възрастните са в положение чрез при
мери да им пренасят различни опити й да развиват кри
тическото им отношение към нещата и явленията. Те ги 

опознават нещата такива, каквито са. Не са-
в са-

едаа

строги са изискванията 
гражданите, а от друга — все 
още не е намерен извор па 
финансиране, който ще гара 
нтира достатъчно средства. 
Години наред културно-забав 
ния център именно зарад ли 
пса на средства живурка и 
не може да осъществи ни по 
ловината програма, която 
планира.

Но да дадем думата на 
принудителния управител:

— Искам да кажа, че изис-

привикнат да
чрез разказване и убеждаване, но и активизиране 

мия процес на опознаване. Това значи, че децата запозна-; 
ват действителността и чрез своята работа, а не само чрез 
наблюдаване как другите работят. Това е всъщност и нйй- 

възпитанисто към работа. Понеже, разказ- 
посочването могат да научат децата как трябва

мотурпо-просветната 
обществено 
организации и училищата, за

важното при 
ването и
да се работи, но няма да знаят те самите да работят те 
няма да получат нужните трудови привички. Чрез работа
та и останалите форми на дейност децата получават раз
лични привички: трудови, хигиенични, културни, естетичс- 

Ла все па,к трябва да отбележим, че трудовите 
привички са от първостепенно значение не само за възпи
танието, но и за оформяване на личността, като цяло, за 
развитието на волята и характера у детето.

Работата развива децата физически, умно и психиче
ски. Тя им помага да се приспособят към средата, в която 

да установяват правилно отношение към нея. Тя, 
значи, възпитава човеколюбието. Действително, децата до 
седмата си година своята дейност изразяват главно чрез 
игра. Играта не е нищо Друго но един вид или една стра
на (неразривна част) на работата.

Както и да е върху семейството, като пръв и най- 
непосредствен възпитател, остава задължението да привик
ва децата към работа, децата да разберат, че работата е 
процес, в който живото човешко същество, на първо мя
сто, преобразява и оформява собствената си личност. С 
други думи — задължение е на родителите при децата да 
развиват чувството за работа, като мярка 
стойност.

да сс създадат нормални ус
ловия за работа. Ще тряб-

Милорад Златанов пат и известни средства, но
ако има догопор, и то и гц 

би, ще бъдат намерени. И освен 
чс няма координация между 
поменатите .организации, то 
такава акция не съществува и

ски и др.бяснснис, бихме, може
успели да заинтересуваме кул 
турния потребител за онова) 

кванията са едно, а възмож- косто МУ предлагаме. От споя 
постите — друго. От нас сс стРаиа такъв начин на дей 
търси богат и разнообразен ствУва"е би заинтересовал и с републиката, която безспор

стопанските организации, ко* но трябва да помогне за раз 
ито към нас засега не проя-, 
вяват особен интерес.

Обобщено казано 
сва договор между потреби-;

живеят и

забавен живот, акултурно 
средства не се дават достатъ 
чно. Освен това и културни
те дейци, относно самодей
ците, все по-често изтъкват

витието на културата.
Мое мнение е, че много о- 

колности в културата са сс 
изменили и че трябва да я

тече
ния. Значи, да я изравним с 
останалите дейности.

лип-

телите и предлаганите, на ку 
лурни стойности. Изостанала съгласуваме с общите

въпрос за заплащане, защо
то и онова, което трябва да 
представят им погълща мно- с координиращата акция, пц 

затуй често опитите ни да сс 
свържем, да заинтересуваме 
стопанството, са се проваля-

за човешката
го време. С други думи — ин 
тересът към самодейността 
намалява, както

Слободан Василев, педагог
Ст. Н.що нама

ляват впрочем и към други
те културни дейности. Ще сс СЪРНЕН ДОЛ Майка.

Тежко прекарах тази нощщСут 
ршпа, щом съмна, още не беше 
добре изгряло слънцето, нарамих 
тялото на убитата, та при елха
та Оставих я встрани — изкопах 
гроб със секирата и я погребах. 
Глааата оставих. Увих я в ш 
завързах я добре и си рекох, щом 
дойдат моите, все някак си ще я 
пратя долу.

Дойдоха си привечер. Моята 
пратила ръкатка кисело мляко, 
шише сливова и патрони.

Брей че жена!
Седим край огъня пред колиба 

та. Моите са весели, а аз мъл
ча. Все за сърната си мисля. За 
майката.

Що си кахърен? — пита Танас.
Да няма не-

послужа с един пример: тук //, 
преди някой ден отборът за 

■чествуване трябваше да кон
статира, чс вместо разнообра 
зяване, нашите фестивали о- 
бедняват, защото интересът

- СЛАВЧО ВАСЕВ -
Всякога, когато минавам 

този дол, навеждам глава 
зам да

през как дойде дърветата, нанасяхме 
п бър- жива рана по търпеливата й сна 

го мина по-скоро. Само га — но бяхме част от 
на ей това място спирам за 
ко, поглеждам тази 
по-бързо отминавам, 
що? Ще ти кажа.

В този дол стана 
Голяма история. Никога 
я забравя. Обикновено

ж»ше да не стрелям и тая крася 
та щеше да ви живее. А мажеше 
да я издебне я вълк, я ястреб н 

как- пак да у-мре. Пазеше я елхата н 
нещо Олеела под сянката д.
Спирам. Затайвам Сърната -метнах върху

между клоните на клон на старата мура, до 
отфва. Млада сърна, бяхме сътворили квлнбата, а 

Ложи, свила главата си към ко- вата внесох вътре,
с бял пухкав пояс, едно трупче в ъгъла.

А слънцето л гали отго- Походих молко около колибата, 
сипе сноп лъчи върху нея. кат че ли нищ® не е яло. но нещо 

Кръвта ми закипя. Заговори пуш- все чопли у мене — мира не ми 
ката. Между пушката и мене се дава, място не мога да си намря. 
що е човекът! Ако не е измислил Да са сега моите другари? Човек 
заврзъа голям спор. Ей, какво не с човека се дели Вечерях и си 
оръжието — ще си живее в мир легнах. През пролуките на коли- 
с всички. А оръжието — както бата, виждам, изскочи месечника 
стана с моята пушка, вика, гово- та и цялата долина потъмня Те 
ри, кара те да го употребиш. Ч. не знаеш какво нещо е дейната 
век става негов роб. Колко сме когато изгрява месецът

моята употребиш. Лежа и слушам, реката шумо-
негов роб. Колко ли. птици пеят, отдалече долетя 

моята пушка, ие някакъв тъжен вик, звяр нли 
я откачих от ра- век гине. Така ми се е сторило 

засегна един клон из- Започнах да се унасям и ха ял 
шумоля . сърната дигна глава, заспя - сгряха ме очите „а сър 

■ йвдя ме и Цялата настръхна, „ата. Надигнах се — гледам гла 
ни « срещнаха. Какви вата стои там, къдет* я бях

си молнРа Ст°ри МИ Се' Че МИ тав,1Л- През вратата на колибата 
Нл _ месецът огрява у хоп* й. Те стъо-

няй>.-1?1?1?еКЪТ е по*голям звяр от чи кат ©живо Обърнах се на доу- 
ак-кървожаише зверове. Натис гага страпа. ' Шумът на долината 

‘ * Гръмнах. Сърната ме залюля и вече заспивах кога-
нтипбЪ*><Па’ Ш1ДЯХ как изпружи то слушам край колибата стъпки 

Рк^,; ' потреперя и свърши. Лежа. не шавам Спрях дом м Когато приближих до мястото дишам Р дори да
сърната бе вече мъртва. Бях Стъпките 

доволен. Лесен лов. Но когато
повдигнах главата на убитата _
гледам, очите същите, само ола- 
I ата се дръпнала н те не светят 
Станали тъмни и дълбоки. Нещо 
ме бодна. Глава — самата кра
сота. Сърната действително е <5и- 
ла млада и поради това е

около колибап-а. Изнесох Рдрехнте ^Нарамих* я^и даде-
павън, изтърсих ги, оправихР ела- ошшх към 1 б « кРачк” «
Мата. изметох, подредих леглата, току-ше се бти”™™?; Слънцето 
А слънцето започна да се приблн Лнте ^а Ястребац и те горяха“3' 
шшли КЪМ РЪба м °тсрсщиите едни червени, други жЖ Чед

“ - , вененееше кръвта на убитата Гле
Седнах на камъка пред колиба >дам поръсили се капки по ктъп- 

та и се заслушах. Слушам немия. ките ми. 4
Гората понякога оглушава и оне Нещо като че 
мява. Млъква. Чуват се само гла днах на 
сове ма птици — извие .се пису- лпбат.а,

Тър НС може да развива ПО- ка|,е’ порони сс в тишината и се Ще й
Ипгат-1 „«ли--- загуби. Бакви ли мисли не ми
оогата дейност ОТ сегашна- дойдоха в главата, По едно вре-
та. Напротив, с някои оога-, ме станах- наРам“х .пушката ипоех към дола. Той беше тогава 
НИЗациОННИ промени, уточня- ПУСТ п рядко стъпваше-- по него

ня пппт-пяллятс ,, човешки крак. Освен нашия. Но на.
а програмата, с едно „ие човеци ли бяхме? Дървари. ще кажеш, това няма лн да

по-сериозно И задълбочено О ■„,» от пората. Макар да й вър бъде ст.рашно? Ще бъде! Та аз
шехме зло — сечахме понякога това искам: да бъде страшно Мо

нея.
Тръгнах да се разходя. И 

си вървя, 
елха.

дъх, гледам, 
една история, леската 

няма да
избягвам рема, опасан 

да минавам от тука. Сега заради и спи. 
тебе ще мина. Да не помислиш, ре 
че се боя от нещо. Гората е най- 
ммрно царство на земята.

От друго се боя в този дол. От 
това, що сс случи. Но щом искаш, 
ще ти разкажа.

Сечахме дърва 
Работим по

към тях е намалял.
Същевременно бих изтък

нал, че липсата на

мал-
елха и още то 
Питаш за- малката един 

коят» 
гла

сложих я на

интерес
към културните стойности, ча 
етично резултира на повишен 
интерес към материални удо 
бства. Сякаш нашият произво 
дитсл не е достатъчно 
ховно" заинтересован. А мо
же би всичко това е резултат 
и на факта, 
дейност не е получила нуж
ното обществено признание.

Аз мисля, че не е съвсем

предприемачът.
що?

— Няма — 
гара. А там, 
ветата

отговарям и вия ци 
в сянката на дър- 

- сякаш стои тя — сър- 
п ме гледа.

„ДУ-

по тия места, 
цел а седмица, а в 

събота вечео натоварваме торби
те и хукваме към жените си. Аз 
помалко, но другите едва дочак
ваха съботата.

— Подивяхме — викат

ната
Заспахме. Сутринта, в зори тря 

.бваше да почнем.
Събруднх се ра-ио. Зората едва 

пепелеше по скалите на Ястребец. 
Бях решил да си ходя. Стана ми 
мъчно за жената и децата. И как 
то ои стоя, една ръка легна на ра 

‘ мото ми.
Танас.

че културната
се карали с 
Човек става

в тая сме се карали с 
знам — но аз 
мото. Тя

дивотия. чо-
Дивотия СТС 

им . . . Гората е 
н ай-благородно!.о 

Беше август. А ти не знаеш ка- 
през август, 

сняг. За гол- 
Съботата дружината 

сс .застяга за дома Гледам ги

вие
най-пнтомното, 

И така си
казвамоправдателно, когато се тър

си културно - . забавният це
нтър да бъде носител на це
локупния

Къде е? пита тоц 11 мг'
гледа.кво нещо. е гората 

Копнеж. Тръпне за 
яма зима.

ос-
Пог.ребах я казвам му. 

Веех главата, както беше увита. 
Сложих я в торбата. Тръгнах. 

Танас нищо не Щ1 каза. Само

културно-забавен
живот в комуната, макар че 
засега е

вси
чки сърдити, нервни, ще сс нзпо 

Именно ТОВЯ; Чрез карат. Някой трябва да остане да 
пази инструментите.

Слушайте, дружина 
— аз няма

него „дефилират" всички ку
лтурни прояви — филм, теа
тър, библиотека ... Той е. ор 
ганизатор на различни госту,; 
вания, без оглед дали

• въздъхна. Видях в ръката сн дър 
ж« лесков лист с капки кръв по 
него.

Дали бяха чули разговора с Та 
станаха вече за рабо-

иазвам.
да сн ходя. Ше ос

тана да позя колибата и 
монтцте. Кажете там Сторило 

сто, от- 
тул, туп, туп . . . Ами се

изчезнаха, 
ми се е — мисля си. Не 
ново 
га?

и-и стру
на моята да 

прощава. Другата седмица, здра
ве да е. ще сляза.

Зарадваха се и си отидоха до
волни и .благодарни.

— Брей този Мито Комитата, 
какъв човек бил!

Останах сн сам.

мас. или
Полежах така неподвижен, стъп 

се чуваха все по-яс«о, 
сле леко протегнах ръка, взех пу 
шката и с дебнене — стъпвал! ле 
ко като котка, доближих 

Приготвям
пролуката гледам навън: под 
па, дето окачих учит ата, стоп сър на. Едра,

Майката

та. на около ни наизлязоха и дру 
гнте. Започнаха да ми викат:

— Бай Мито Комита, остани!

става ките подума за театрални представ-, 
ления, певчески 
пр. Същевременно

състави и, Върви се! ■
Танас им махна с ръка да млъ 

кнат. Аз го погледнах. Тъжно ми 
беше, че се разделям, но да ра
ботя в този дол повече не можех.

няма- врата-
пушката и чрез 

клв
та.при него 

е народният университет- А 
за всичко това най-компетец 
тна &

голяма, като теле. 
е, рекох си, но не дн 

а бавна
пред колибата. Сърната е на пет 
крачки от мене, стои, гледа уби
тата, дигнала ’
и светлината на зелеви

културно-просветна об- гам пушката, излизам Танас ме разбра. 
Отидох сн. 
Затова,

ЩНОСТ-
С това не искам да 

че в културно-забавния
твърдя, 

цен7
глава към клона, 

месечината със 
над челото

~Ь*
погледна, “реди Тдаа гръм! ? ^ ^"“заровена

надолу, после нагоре н бавно т“ Сърната. После бързам да отми- 
на ло пътеката към дъното на па |,а1атък.
меЛубиНС ^ страхуВа ет мене. Тя (Из цикъла „Бай Мито Комитата

разказва*')

когато миванам оттука, 
навеждам глава и бързам да пре 
мм»!а дола колкото се може по- 
скоро. Ей там, на онова' място, 
спирам за малко

ли ме задуши. Се 
встрани от ко

мика.
взема главата, рекох си, 

ще я дам да я препарират 
я окача

камъка, 
запуших и ми пламъци гори

И.

в дома 
вратата. Ще помоля 
очите. Те 
как ме

елхата вече
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НАУКА Мг ПРИРОДА ;Мс -ТЕХНИКА ГОЯ-ВЕШ 

ПОРТЕТИСТ
За реабилитирането } •••Гна един хищник -А

Ядат ли вълците
Чували смс чсички 1

глутници,
приказки сме I слушали 
вълци изяли човек, та 
ва следа не ойганала от

,хора? ;

7
за стра 

които рост, 
как 

никак

людоеди и то поради
когато негодни за бор

ба посягат и към хора.
В нашите райони вълкът 

не- не напада хора. Вълците и-
Но забележете нещо Спо силе» СЛУХ и нюх и щом

менато ли е Кой е този ™ У'сетят на6лиз° човек, 
век? Казано лй е, къде е ста я°гСН° СС °тдалсчават и «з- 
иало това нещастие? Й кога т срещата с него- Есте-
колко време е минало откак' Че вълкът кат0 хиш
последен път Сте чували тя ИК може да яде всякакво 
кава приказка У та- месо, включително и човеш-

В Димитровградско не се К°Т°' Н° човешко месо той 
е чуло., че този и този е бил НС Търси чРез нападение.. А^ 
изяДен от въдк. Приказвало ко попЗДне на умрял човек 
се е за такава смърт, но „там 
някъде" из Сърбия или Бъл 
гария. Значи 
кой и къДе.

Каква е истината

Като отговор на такова шушкане херцогинята 
предизвикала с това, че и двете картини изтъкнала в 
своя дворец.

Кралицата била вън от себе си. Тъй като голо- 
тата в Испания била със закон забланена, Мария 
Луиза — кралицата, поискала Мария Тереза, херцоги 

' нята да се изключи от черквата и арестува. Черква
та се отказала от този скандал, който все още не биц 
известен на обществото, а краля не искал да изпъл 
ни желанието на своята жена зарад връзките и с Гоя.

шни вълчи ста- от него, но да напада живц 
хора и в борба с човека дц 
го победи и изяде, никога н<1 
е имало случай. През послсд 
ните десетилетия даже не р 
имало случаи да е изяждан 
и умрял човек. През война
та рядко е имало трупове да 
са ядени от вълци.

Все пак изключения има, 
Това са бесните животни, ме 
жду тях и вълците, които и 
посред бял ден могат да на
паднат човек. Но това са из
ключения.

го.

обик-

*

За кратко време херцогинята се разболяла и 
умряла на 23 юли 1802 година. Приказвало' се че е 
отровена. За да се избегнат скандали ГоДой дал на
реждане да се направи изледване, но всичко това за
вършило без резултати.

По-късно, когато правен попие имуществото на 
бившия диктатор, между багажа били намерени и 
двата портрета на Гоя от колекцията на херцогинята 
от Елба.

и е гладен, вероятно ще яде м. н. н.
неопределено „УЧЕНИЧЕСКИТЕ“ МЕЧТИ 

ОСТАНАХА ИЗМАМЕНИ
по въпро

са ядат ли вълците хора 
запознава

ни
една статия на 

инж. Васил Цветков, в която 
между другото се казва
ДНОТО:

Вълкът не

Кралицата се показала на един бал след смър
тта на херцогинята украсена с шКй-скъпоцени укра
шения на жената която най-много е ненавиждала, за 
рад нейната хубост.

и сле Бяха мои ученици. Бяха ста
рателни, учеха уроците си и стихващ оптимизъм в песни, 

хора, живееха с мечките, като вси непосилен труд, прекрасна 
зима чи* млади хора. Спомням си природа, радост от богатата 

— всяка година провеждахме реколта, стадата. Наглеждат 
анкети, за да видим кой път те полето и даряват радости- 

> на изядец в живота ще поемат. И нито те на нивите, ливадите, до- 
от вълците ученик, само бо- един не се изказваше, че ще битъка.

отпус7 остане на село. Всеки си и-
за- маше някой блян, който вяр им пуснали корени в земята 

как ще остане само ваше, че ще се осъществи, и те остават тук. И аз желая 
чантата. А къде са облекло- Пред тях беше бъдещето, но 
то, костите.

И именно това радва: нс-

напада
При Студена и снежна 
могат да се разнесат слухове, 
че еди къде си била намере 
на само чантата 8

I Гоя бил унищожен. Светлостта която намаля
вала неговите страдания, присъствието на лицето, ко 
ето разкъсвало неговата самотност, радостта на него
вата старост — хубавата херцогиня от Елба, не е би
ла вече жива.

Той станал още по-тъжен, свиреп, осамотен.
Минавайки веднъж из каридорите на Академи 

ята срещнал критика който го нападал. Гоя свалил 
шопката си и поставил я на главата на критика. Ша
пката му била голяма и паднала през очите.

— .Научете се господине критик, да зачитате 
главата която е толкова голяма за да може да носи 

извикал Гоя.
Много години е трябвало да измине след смъ 

ртта на Мария Терезия за да се реши отново да ри
сува. Между двата портрета опитал се да продължи 
с „Каприсе". Но неговата болест му пречи. Той виж 
да дяволи, просяци. Неговите рисунки, създадени от 
1805 до 1808 година, пълни със такива сцени ‘от не
говата болна фантазия, дадени чрез страшен реали
зъм.

тушите- на войник 
кар и пр. Никой не се е 
мислил

Сякаш ръцете, краката са

да виждам това 
„ученици", което спря митра 
цията!. Безспорно онези, кои
то не можаха да се отделят 
от книгите отидоха. Но бол
шинството си остана тук, И 
пак ще се радват на Видлич

поколение1Нима вълцито 
ще изгълтат всичко, когато

по-инакво. I
Зная, че изпървом са се ра 

се знае, чс той дневно изя7 зочаровали, па сетне пак са 
жда не повече от 2—3 кило7 намерили мечта, в която да 
грама храна. А после, всяко- вярват. Може би са се нади
га ли вълкът ще е победи
тел, когато има хора, които 
са по-силни от него и могат

вали, че по-друг начин ще за 
познаят света. И летели меж 
ду облаците. И всичко им из 
глеждало от хубаво по-хуба- и Стара планина, на Височи- 
во. Били са оптимисти.

тази шапка!да останат само с драскотщ 
на или ухапване и да разпра 
вят за борбата с вълка. А та 
кива хора няма 
никой не е бил нападнат от Вече не идват

ца и Манастирище, ще се ра 
дват на буйните жита, ръж
та, която се полюшва нате-

Днес ежедневно ги срещам 
пак, весели, дори безгрижни.защото

на училище, 
но затуй са решили да оста
нат във Висока. Някои имат жди за 
и семейства- Сякаш са обик-

жала и им вдъхва нови наде- 
живот.

_ Днес разговорътнали земята. Нивите с узря-
биологически лото жито, реколтата, която за- че са променили мнения- 

прибират, всичко им е близ- та си и че анкетата била фо
рмалност. Без мъка си спо-

вълк.
Яде ли вълк човешко ме

со е също въпрос за изясн^ 
ние. Нито едно животно нц 
се е нагодило
на човешко месо. Само отде
лни екземпляри хищници са ко.

ни пока-
Интервенцията на Наполеон в Испания, ужа

сите на войната дали на Гоя възможност да изрази 
нова нота в своите художествени дела: ужаст и наси
лие.мнят за онези дни, поглеж

дат пътя и всичко им е близ 
ко, мило, тяхно ...

Сутринта на 2 ма!й 1808 година Гоя тръгнал на 
своята обикновена разходка по Мадрид. Пред крал
ския дворец забеляза суматоха, която беше начало 
на въстанието против френските окупатори. Дваде
сет хиляди граждани на Мадрид нападнаха френските 
войници, които се намериха тук. Потече кръв, зарад 
която настъпи страшно клане. Тази нощ Гоя събуж
да своя градинар:

МАЛКО ИЗВЕСТНО
Борис Марков

НАЙ-МАЛКИТЕ ПТИЦИ У НАС

В нашите планини, а понякога и в селищата, в короните 
на дърветата ще чуете писукане „си-си-си". Трудно ще за 
бележите птичката, която издава такъв глас. Но ако го за- 

- залежите, ще видите зелено сиво оцветено малко телце, с
и жълта ивичка на главата. Това

Димитровград- 

чани в ЧССРбяла ивичка на крилцата
жълтоглавото кралче. То се гнезди по дърве-

от мъх, ли-е кралчето,
татата като прави гнездо във вид на топка —

гъсенични нишки. Снася до 11 яйчица.
Петима димитровградчани 

ще заминат на гости в ЧССР 
през първите дни на месец 
април- Това е решено мина
лата седмица на заседанието 
на заседанието на ИО на ОК 
на ССРН и бившия отбор за 
приют на чехословашки грая$ 
дами в Димитровград по вре) 
мс на августовските събития 
миналата година.

Засега не е определено кои 
щс са хората, но вероятно 
ще сс предложи трудовите 
организации, които са били 
ангажирани по приютяваното 
да излъчат по един свой прч 
дставитсл за групата, която 
трябва да замине в ЧССР. 
Най-вероятно е да пътуват е- 
дин представител от ЖП га
рата, един представител от 
просветата и трима предста
вители от предприятията и 
управленческите служби.

Както съобщихме по-рано, 
посещението щс сс организи 
ра по покана на колектива 
на мина „Рудне доли" от 
град Есеник в Северно Морав 
ско в ЧССР, чиито работни^ 
ци са били приети с много 
топлина от димитровградско
то население през август ми
налата година, когато са сс 
връщали от България.

9шеи и кълчища или 
които мъти 12 дни. Зимно време слиза по ниските места, 
като търси семена. Обича дружбата със синигерчетата.

Другото птиче е орехчето, с ръждивокафяв цвят и тъ!Ц 
ни линийки по телцето и крилете. То се гнезди в храстите, 
ниско в коренищата и снася до 7 яйчица с розов цвят. Зим 
но време слизат в ниските заветни места и се хранят с яй
ца на насекоми, които намират под кората на дърветата.

Двете птиченца всъщност са най-малките птички, които 
по нашите краища. Тяхното тегло не надвишава 

тялото им девет до десет сангиме- 
са отлични санитари в гората.

— Исидоре, вземи пушката и тръгни след мене.
Мъртъв от страх градинарят го послушал. Тай 

върнел след художника към мястото на стълкнове
нието- Гоя минава през труповете- След това сяда нц 
един камък и рисува страшна картина 
ни, разкъсани тела, кръв 
фенера и осветлява страшната гледка.

Тези скици Гоя използвал за картините „Втори . 
май“ и „Трети,, май“, жесток документ за френското 
насилие. А в тези шедьоври, които представляват най- 
вереи репортаж на кървавите дни. Гоя внася лири
зъм.

разстреля- 
докато Исидор държи

живеят и
8 грама, а дължината на 
тра. Но това не им пречи да

почистват от вредни насекоми.защото я
Испания живее под страшен терор. Войната опу

стоши страната. В своя роден край той вижда първи 
те визии на „Военните разрушения“.

*
КОЙ НАЙ-МНОГО ПИЕ ЧАЙ?

*
че това са, да речем турци- 

англичаните, макар те са
ако мислитеще сгрешите,

руснаците. Даже не са ни
поклонници на този напитък.

Тогава кои? Ирландците. Те са на първо място в света
по употреба на чай. Годишно на всеки жител се падат поч
ти пет килограма чай. (Да се разберем обаче, пе течността).

След Наполеоновото поражение, когато в Испа
ния дошел на власт Фердинанд седми, синът на Кар- 
ло IV, който починал 1808, започва .преследване нц 
„профранцузите“. Гоя бил обвинен, че е събирал тво 
рби на испанската живопис. То1й се отбранявал, че 
това е правил само да запази изкуството на Испания. 
Те го обвиняват, че получил отличие от Жозеф Бо- 
напарта, когото Наполеон довел на испанския пре- 
стол. Гоя отговорил, че отличие е получил, но нико
га не го е понесъл.

Крал Фердинанд приема предложението на коми 
сията и Гоя бил освободен от обвиненията. Худож
ника бил нужен и на новия господар, който трябва
ло да овековечи неговия образ.

(Край в следвашия бро>й)

те или 
известни

*

КОЙ ИМА НАЙ-МНОГО ПАДЕЖИ?

сме пие, нито русите. Съвсем други езици 
падежите на фипоунгар- 

има 21 падежа.

Пак нито
най-много падежи. Това саимат

ските езици. Например унгарският
__ 15, коми-езикът — 16, удмурският език

__ \2 падежа и пр. Обаче почти, във
имат само едно склонение.

език

фяиският език 
— 15, мордовският

езици от тази група М. Н. Н.
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— Бабо, кос с това село, 
доле в долината?

— Поганово, синко... _
отговорила бабата.

— А, далеч ли е Доброше-

ПОНЕ ДАСКАЛ
На злободневни теми Пак след освобождението

уче-един родител на 
гимназията за да види 
бележки има. Тъй ка^ 

наставник му бил

идва 
ник в 
какви 
то класен 
Дядо Йоско, той се обърнал 
към него.

— Даскале, как е моето де 
те?

Дядо Яоско отворил днев
ника и след като видял, че 

всички предмети има ела
би, му ОТГОВОРИЛ;

— Нищо няма да стане от

ПЕТЪРЛАШ
на живописната, с авто-Село Петърлаш, разположено 

бус проходима планина, Козарица, което с векове гледа до 
1944 година павлиончето в Димитровград, а сега Домът па 
културата, неоновите лимпички на съседното градче, отве
днъж излезна от страници гс на локалния печат и се пре- 

страницитс на ежедневниците. Защо? Как? Това ще

от миналото 
смешни днес.

Много неща
пи изглеждат 
Даже и постъпките на пър
вите директори, председатели 
на местни съвети и други.

Ето един, запазил се досе
га в спомените на димитров- 
градчани, случай.

Топа Ковачев бил един

110несе на
видите по-долс.

Кой знае колко пъти, в това негово родно соло е оти- 
общинският ръководител Кирил Трайков,вал да говори,

който подканваше своите съселяни да се електрифицират, 
да направят улиците, къщите и пр-, но този остроумни ссл 
яни само въртяха с глава и говореха: „Има време, ще за
вършим и тази работа •.Двадесетгодишният отборник 
Вронко не се тревожеше, зайчото както сега е известно на 
всички, знаел тайната. Жителите на това малко, но нсрспск 
ТИВ1Ю селце знаели, че живеят над неоткрита пещера, коя
то един ден ще им донесе електричество, хотели, мотели и 
с една дума — готов социализъм.

Тези дни спелелолога Александър Петрович съобщи, 
че пещерата под Петърлаш има голямо бъдеще. Някои 
любопитни петърлашани вече влизали в нея. Те били из
ненадани когато внднлн, че техните предци, които живеяли 
в нея не били електрифицирани. В пещерата царува и до

твоя син.от
Аз мислех да го уча зана „Пал-пърнитс директори 

кан" и като нямало ракия за 
да кон- лскар!

— Не, 
йоско.

А може ли да стане писар 
в местната канцелария.

— Не.
— А чиновник?
— Не . ..
Тогава старецът взел торби 

чката и се обърнал към дя
до Иоско с думите:

— Де виж, попе даскал а- 
ко може да стане ...

пивницата, рошили 
фискуват едно буре ракия па 
Гала Пачсвски. Решили-стори

отвърнал дядо

'Гали и разкръчмил ракията, 
ла се оплакал тук-тамс и уз> 
пал, че управниците на „Бал 
кан" пе са власт да конфиску 
ват. Идва той и си иска ра
кията. Топа се 
тясно и решил, да ходят при

намерил на

— Това си едно и също.. 1 
йеду лайнакмета да присъди.

А „кмет" бил Гоша Сливии 
шки. Още от вратата Тона пу 
снал Гала пред себе си и вик 
пал на кмета: „Така и така, 
опия конфискуват ракия тря 
бва ли да предадем на соб« 
ствсника? Аз съм да му се 

казал, но вдигиад 
ръка и размахал зад Гала, 
показвайки на кмета да но 
разреши връщането, защото 
ракията е изпита.

И кметът решил — 
фискацията е правилна.

но началниците 
та га прекръщаваю ...

пришпорил 
коня и продължил ПЪТЯ си.

днес гъста тъмнина.
— Как може да получим светлина, когато долу е по- 

поставил въпрос един петърлашанин.
— И сами виждате, че има и по-тъмно... — отговори

ли им. . .
Туристическото дружество в Димитровград вече има 

свой конкретан план. Всички екскурзии, предвидени за По 
стойна до 2 000 000 година се предвиждат да посетят Петър 
лаш. За сега между Постойна и Петърлаш няма никаква 
разлика. И едната и другата пещера започват на буквата.

Формирана е и комисия заслектрификация на 
та при Петърлаш, а вековния мрак, който тук е царувал 
ще се продава на туристите, като специалитет.

И така петърлашани излезли от пещерата преди хиля
да години, едва сега ще почувствуват какво значи пещера 
за съвременния цивилизован човек.

тъмно Околийският

„НАЧАЛНИЦИ ЙЕДУ..." (Записал Илия Марков)
В бивша Югославия, в Ди 

митровград бил назначен нов 
околийски началник. След из 
вестно време той решил да 
посети някои села в околия
та. Тръгнал първо в село По 
ганово. Когато наближил се 
лото, застанал до Вълковин 
кладенец, и попитал една ба

върне
пещера Чужд хумор

КОП- ЧОВЕК никога не може да 
бъде неутрален. Мълчанието 
е също мнение.

Сега сигурно ви е ясно защо Петърлаш мина на стра
ниците на централния печат-

Б. Николов М. Н. Н. ба:

*
РАДИО НИШ Бай Джора ни пише

Не йе женско маче!
КОГАТО сме щастливи, ви 

.. наги сме добри, но когато 
сме добри, това не винаги оз 
начава, че сме щастливи. (Оо

СЪБОТА 22. 3. 1969 
16.00 — За събота след обед; 
16,45
чмарице; 19 00 — Хроника на 
Радио Ниш; 19,10 — Каниме

Донеси вино кър-
мой да га раджаш — четири 
попишулье вече 
Кикво знайеш прави, дави га 
ама нечу да чуйем, това да 
га знайеш!" Понапцувал 
бога и светци и жене и къс
мет, налулил шубару и оти
шъл у кавенуту.

Остала майкя му у ижу с 
йетърве и дечища и се удз- 
верила, кикво да праи и куде 
да се дева. Йетървете поче- 
ле да гьу раздумую; „Де не 
бой се ... ега има господ, ега 
на добро испадне!" Попроду 
мале и се уватиле на работу:

Ка вечерту, тамън се стъв 
нило> жената осетила, дека е 
дошло време
Рекла на домашните да улез 

Влашка била ну у ижу, а она излеза над- 
ворка, поди сайвант, та там 
да роди дете, оти срамота йе 

гюрунтия У ижу да раджа, куде има ,тц 
му, домакин лкова народ — мужйе, жене 

и дечища. Поседела она те-

грабнула сърп оди пезуляк 
та му одрезала цревцето и се кар Уайлд) 
опраила, с йедну думу, кико 
требе. Уз пищанье на детето.

си имамо.ви да играете 
НЕДЕЛЯ 23. 3. 1969
10.02 — Младежта пред мик
рофона; 10,50 
честитки,- 12,10 — Музикални 
честитки; 13,35 — Весели ра^ 
дно вести; 19.00 
на Радио Ниш 
ПОНЕДЕЛНИК 24. 3. 1969 
16.00 — Музикални честитки;
18.03 — Резервирано за днес,- 
18.10 — Избираме — избира
йте; 19.000 — Хроника на Ра-- 
дио Ниш;
ВТОРНИК 25. 3. 1969
16.00 — Музикални честитки;
17.00 — Валсове; 18.10 — Из 
бираме — избирайте,
— Хроника на Радио Ниш 
СРЯДА 26. 3. 1969
16.45 — Народни песни; 17-15
— Реклами; 18.10 — Избира- 

19.00 —<

*а оно тънко некико пискаво, 
она се сетила
я не погледа кикво йе! Рас- 
тресла се жената, сетила се 
човекът вой .що йе казал, па! 
у тъмницуту почела под пър учат в училище? 
сти да пипа детето.

иМузикални леле мале;
— Малкия, как не те с 

срам да пушиш? Така ли теХроника У ония петък се запи с при 
ятелье и кумове оди Височ- 
ката села и коджа пцуваньа 
искара, дека за ньи не пису- 
йем, та тия пут реко да ви 
казуйем, кико
се йе раджал и кико баш у 
раджанье жив йе остал. Да 
ли се така йе било не знам; 
оти и тия що ми казуваше; 
а и я што гьи слуша беомо 
пинули.

Майката на
привремила да раджа и у и- 
жуту им (кочка челяд имало, 
вамилия)
стануло. Баща
човек и каведжия, ка се ра7 
запел, ка почел да галати же ка покрай дуварът йедно по 
ну си: „Казуйем ти и нека 
свити чую. Ако па че ми ра 
джаш женско маче, ич не- работуту — извлекла детето.

демек
дали има меджи ногьете жи 
рък. Напипала жената кик
во требало, па тегай ка че ок 
не, та се 
маала: „Йетърве, девери, йе 
лата, овам! Не

— Не, аз още не ходя на
училище.

Вата Влашко
растресла целата ♦

съм родила 
женско маче, детето има па
че, има пачееее!"

■>-. ‘
ДИРЕКТОРЪТ на едно пред 

приятие заварва един от слу 
жителите да спи на бюрото

за раджанье.19.00 . \
Децата потърчала по сокак 

къмто кавенуту и оди врата
та изокала, дека йе мушко. 
Кикво пийенье и йеденье йе 
било туя ноч у кравенуту то 
ва и дън-дънъшан

си.
—Как не ви е срам! Да 

спите в работно време! От 
се прика първи следващия месец ви 

зуйе. А Вата Влашко и дънъ освобождавам ' от работа, 
ска си казуйе — „да бео из 
лезъл без паче, стеше

големаме — избирайте;
Хроника на Радио Ниш 
ЧЕТВЪРТЪК 27. 3. 1969 
16.00 — Музикални честитки; 
16.45 — Музикални честитки; 
17,15 — Реклами; 18,10 — Ме 
лодии на наши автори; 19.10 
— Самодейна трибуна

— Тогава защо, ме будите 
още сега?

ловин саат и ето ти та — по 
шло детето. Она да ме

удаве кико маче! „Имал късси .знаяла
мет човекът. Вай Джора (чехеки хумор)II

НАШИ ~ р/рррлр са Гозорлив
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