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Една историческа Титова реч в Сгошт

Югославската социалистическа история трябва
да създаваме общо, без да посягаме върху
.националните права на отделните републики
Работническото самоуправление бе основата на бързото ни изграждане. Няма да иравим
колхози, но айелираме към нашиШе селяни да се обединяваш заради йо-съврел1енно обработ
ване на земята. Ние ще се борим за разоръжаването, за мира и равноправното сътрудничество
На 8 май т. г. президентът на Републиката Иосип
Ьроз Тито посети град Сплит и близкото място Омиш,
където в „Закучац” пусна в действие новата и засега найголяма наша водоцентрала „Сплит”, чнято мощност е
, един милиард и половина киловатчаса електроенергия
ГОДИШНО.

След пускането на водоцентралата президентът се
завърна в Сплит, където пред повече от 150.000 души от
Сплит, Далмация и Западна Босна държа реч, в която на
прави обстоен обзор върху слабостите, появили се в на
шия обществен живот и посочи пътя и необходимостта от
тяхното премахване.
Титовите думи са доблестно и открито изнасяне на
онова, което пречи и е чуждо на пашата социалистичес
ка действителност и решителен призив към обща борба
против всичко, което задържа нашето развитие и благо
денствието на трудовия народ.
Възторжената маса често прекъсваше президента
с бурни аплодисменти, защото той каза именно оиова, ко
е то всеки присъствуващ чувствуваше. Неговите решите
лни и ясни думи, с конто явно и критически очерта из
минатия път н посочи предстоящите задачи, намериха еди
нодушна и- пълна подкрепа не само от тези 150.000 души
в Сплит, но н пълна всенародна подкрепа.
Макар да са изминали вече две седмици от този
знаменит ден, Титовата реч не престава да вълнува на
шите трудещи се. Тя е нов импулс на трудещите се в тях
пата борба за социалистическо строителство.
За нашите читатели поместваме с малки съкраще
ния тази историческа реч на президента Тито.
След като приветевува уо от извънредната техническа
рата и заблагодари за масо о^еруденост па водоцентра
востта на сбора, президен лата.
„От името на правителство
тът Тито изтъкна, че всички
присъствуващи при пускане то на ФНРЮ, от името на ю
то в действие на голямата во гославските народи и всички
доцентрала край Омиш са би ш: — каза президентът —
ли твърде импресионирани най-топло благодаря от това
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място на всички работници,
техници и инженбри, на вси
ке 8й
чки строители на тази водоЖ':
централа за техния наистина
пожертвовате .си труд. о у;н о
дарение на който успяха да
\
построят този голям н нзклю
чителио важен за нашата
общност обект — почти една
година предсрочно.
Изтъквайки значението на
тази водоцентрала за народа
от този край и за цялата ст
рана, президентът Тито каза:
„Нашата общност с това е
получила много, защото тази
водоцентрала по своите раз
мери, по производството на електроенергня е ио-голяма от
добива на съвкупната елек
троенергия в стара Югосла
вия. По-голяма е с около 600
милиона киловатчаса.
Ние можем да се гордеем
с многобройните досега пое
троени наши обекти в след
военния период. Особено с обектите, които ни дадоха въ
зможност днес у нас да има
ме 10 пъти повече електрое
нергия, отколкото е имала
стара Югославия. Обаче това
не е всичко, оосеги ние щ<строим много по-бързо новг
големи водоцентрали, каквито например са централа
та на Требишница, Дуброва
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ЩвфеЛста в Ниш

В центъра на мислите и делото на другаря Тито
винаги е човекът както и тежненията и
чувствата на народните маси
След като мина през Сло
вения, Хърватско, Босна и
Херцеговина, Черна гора и
Македония, Титовата щафета
за вчера пристигна в Ниш, къ
Аето бе посрещната от над
50.000 граждани. На многолю
Ания митинг по този случай
говори другарят Душан Пет
рович — Шане, председател
на Главния отбор на ССРН
на Сърбия> а от името на ср
ъбската младеж говори пред
седателят на ЦК на Народна
та младеж Душан Митевич.
От митинга бе изпратено при
ветствено писмо от народа и
младежта на Сърбия до дру
гаря Тито.
' „В историята на нашите
народи няма личност — каза
другарят Душан Петрович—,
която да е имала толкова го
лямо влияние върху нашия
живот и която да е спечели
ла толкова голям авторитет,
почит и обич в цялата наша
страна, както що е другарят
Тито. Повече от пет десетиле
тия богата революционна ле
йност, двадесет и пет години
начело на Партията на рабо
тническата класа, която яденно през този период заво
юва историческата си побе
да — това е досегашният ба
лаис на един живот, който
изцяло беше, днес е и ще бъде предан в служба на своя
народ, на интересите иа своя
та класа, на най-благородните идеали на човечеството",

Говорейки по-пататък за
революционното дело на дру
гаря Тито, Аушан Петрович
каза: „Животът на другаря
Тито — на експлоатиран ра
ботник, затворник. нелега-

Това беше възможно само
затова, защото другарят Тито
изникна от народа, от него
вите страдания и борба, за
щото той съумя, каю никой
друг досега, чрез своята ре по

Душан Петрович говори за Т итовото дело
лен, секретар на революциопната Партия, ръководител
на държавата и изтъкната
личност в съвременния меж
дународен живот — е свързан със съдбата на нашите .
народи чрез непрекъсваши '
връзки на борба, свобода и I
обич.

люционна дейност от пет десетилетия да стане най-пълен
израз на велеките тежнения
на нашите народи. Свръзвай
ки своята съдба със съдбата
на народа, давайки всичките
си творчески сили за мощта
на работническата класа и
партия
Комунистическата

.

Другарят Тито говори на митинга в Сплит

другарят Тнто даде мощен по
чат на най-новата история на
пашите народи.”
Отговорността и обичта
към Тито — значи отго
ворност и обич към своя
народ

»» • .. С Тнто пашите наро
ди вървяха от една в друга
борба, а това значи с Тито
от една в друга победа.
Израсъл от народа, друга
рят Тнто, винаги е обърнат
към народа. Всяка негова ми
съл, всяко негово начинание
е положено върху чувството
иа отговорност, че всичко ко
ето прави е изпълнение на о
бвръзкнте към онези, които
му дадоха неограничено до
верие. Затова вече няколко
десетилетия Тито с цялата си
личост се вдълбочава в мис
лите и чувствата на народни
те маси, инспириран от теж
ненията на народа като иайсйгурен пътепоказател на св
оите замисли и начинания.
Израз на тази крепка връзка
на другаря Тито с народа а
огромната му вяра в силата
на народа и работническата
класа, както и безгранично
то доверие и обич, с които
другарят Тито се ползува в
народа.
(Следва на 4-та стр.)

Чката, в Байипа баща и други;,
които ще съдействуват пронз
водството на електроенергия
у нас да стане двойно по-гол
ямо в близките години.
Другари и другарки, кога
то днес тук говорим за едно
ново, велико постижение на
пашите трудови хора, разби
раема е, и гордостта ни. Гор
деем се от постигнатото досо
га, защото Югославия е въз
родена от индустриализация
та, и не само от индустриа
лизацията, но изобщо от на
шето изграждане — тя вече
не е онова, което е била ня
кога. Всеки, който днес идва
в нашата страна се учудва
от труда, който пашите гра
ждани, нашите трудещи сее
трябвало да вложат, за да по
стигнат такива огромни ре
зултати. Но докато от една
страна сме горди от достнже

ннята н творческите спо
рабоот
собности,
п
тата на нашите трудови хо
ра, ^едновременно следва до
известна степен да бъдем за
грнжени, че именно сега, ко
гато вече толкова сме постиг
налн трябва отново да се спи
раме върху разни отрицател
ни явления в нашето общес
твено развитие. На вас ви е
известно, че неотдавна имах
ме заседание на Изпълнител
ння комитет на Централния
комитет на Съюза на югосла
вскнте комунисти. Следва да
ви кажа, че именно тази за
гриженост заради1 различни
те аномалии ни присили твъ
рде обстойно и твърде остро
да анализираме тези явления
и да разкритикуваме и себе
СИ, НО II ВСИЧКИ ДРУГИ, КОИТО

трябва да критикуваме...

ОШново (йрябва да изЯъкнем оГшоворносОИОа
на комунис&иЮе за развишнешо
на социализма у ние
Години наред след Втората
световна война, след освобо
ждението иа страната ни,
ние имахме големи обектив
ни трудности по пътя на на
шето изграждане. Тези тру
дности бяха и от вътрешно
естество, но идваха и отвън.
Днес обаче ние не можем да
говорим само за обективни
трудности, зашото те са поч
ти превъзмогнати. Ако днес
съществуват обективни тру
дности и недостатъци, тога
ва те са резултат на субекти
вните грешки, най-напред на
нашите ръководещи хора —
а когато казвам ръководещи
хора, не мисля за всички, обаче е факт, че не са, малко
тези, за които се отнасят мо
ите думи. Когато говоря за
грешките на ръководещите
хора, подразбирам и посред
ствената отговорност за оно

ва, което са работили други,
а мисля и за всички комунис
ти, защото всички комунис
ти трябва да бъдат отговор
ни за всичко. И сега, следво
йната, в изграждането на со
циализма. Впрочем по едно
време съществуваше мнение,
че затова,, че е извършена
децентрализация, че.сега е де
(мократизацЩ, комунистите
нямали вече ни право, ни за
дължение да бъдат отговорни за вътрешното развитие
на нашата страна. Трябва от
ново да изтъкнем отговорно
стта на комунистите за раз
витието на социализма у нас.
А кой друг и ще отговаря, ако това не са комунистите?
Дълбоко съм уверен, че на
шата Комунистическа парги
я нашият Съюз на комунис
тнте, който е една здрава и
(Следва на 2-ра стр.)
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РЕЧНА ДРУГАРЯ титовсплт
единна организация, че ние
всички сме готови да напра
в им всичко, което е в инте
рес на нашата социалистиче
ска общност като цяло. Ние
имаме на кого да се опрем,
ние имаме и обща основна
масова организация — Соци
алиетическия съюз на трудо

вия народ, в който са и ко
Социалистичесмунистите.
кйят съюз е едно от най-голе
мите ни достижения след та
зи война, защото хората, сплотени в него, са готови да
работят за осъществяването
на социализма, и по-нататък
и на комунизма у нас. Зато-

ва днес тук и изхождам именно от тази отговорност
на комунистите и ви моля
да ми разрешите сега да се
спра върху някои от отрица
телните прояви, които са ста
нали във всекидневното раз
витие у нас, респективно в
течение на изграждането на
нашата страна.

тема и посочи неправилнос
тите във връзка с получава
нето на кредити и инвестиции.
Връщайки се на въпроса за
разпределението и запла ша
нето той каза:
„Проблемът за размера на
заплатите у нас също така е
въпрос от изключително зна
чение - грешките, които са
правени в това отношение са
засягали не само в материален смисъл отделни категории наши трудови хора, но
са предизвиквали и политиче
ски последствия. Раздуване
то на размера на заплатите
у нас е стигнало до иевъзмо
жни граници. Има случая
най-високата заплата да е и
до двадесет пътн по-висока
от най-ниската заплата в един и същ колектив. Прос
то е неразбираемо, другари,
как се е дошло до това, как
така стихийно се е вървяло.
Но ние сега ще трябва да
предприемем нещо, та зана

пред да не се случва това.
Що се отнася до вътрешно
то разпределение на печалби
те в предприятията и тук е
имало разни неправилност.
Имало е случаи, когато рабо
тникът, да кажем, е получа
вал само две хиляди динара»
от печалбите които са реали
зирани, а някой друг е полу
чавал и 80 хиляди динара.
Това не може да се допусне
другари. Но вината за това
лежи и в самите трудови ко
лективи, които са позволили
да станат тези работи. До
бре, ако ръководителят с ко
мупист, ако например е ди
ректор — това не бива да
значи, че той има по-големи
права от другите, освен ако
като специалист е доприне
съл много повече и заради
този принос трябва да бъде
награден. Все пак трябва да
се гледа и доле, на масата,
на ония обикновени полуква
лифицирани и квалифицира
ни работници, защото зара-

дн всички тези и подобна
аномалии, които са ставали,
така да се каже, всеки ден
всичко това се е появявало
като една голяма грешка, ко
ято придобивайки политичес
ки характер, е довеждала до
това тото нашите хора да
стават недоволни всякъде, къ
дето тези грешки са ставали.
От това място ви обещавам,
че ще направим необходимо
то и че вече предприемаме
мерки тези неща да се из
правят и занапред да ги ня
ма.
Да спомена и различните
пътувания в чужбина и раз
хи шаването на наши девизни
средства при това. Много хо
ра пътуват в чужбина непо
требно, за сметка на колек
тива, сиреч за сметка на ця
лата ни общност. Мнозина остават в чужбина и по няко
лко месеца разхищавайки па
ри безполезно. Аз считам, че
това трябва да се ограничи
и ние ще го ограничим.

За командировките в чужбина шоябва да
решава трудовият колектив
Да, има нужда да се отива
в чужбина. Но дали в кон
кретен случай има действи
телна нужда и полза да се о
тива, за това трябва да ре
шават ония, които ръковод
ят предприятието, а това зна
чи самите трудови колекти
ви. Те трябва да решават и
колко дълго трябва да пред
стои в чужбина пътуващият,
Мнтолюзащото се касае за интереси
те на тяхното предприятие,
днаШа
за нуждата ‘от пласмент на
маса
стоки или купуване на маши
ни. А то често се отива в чу
в Сйлаш
жбина без одобрение от тру
одобря
довите колективи. Тук има е
дна твърде отрицателна ра
ваше
бота, за която искам да гово
всяка
ря открито. Случва се, знае
те, по места, че например ръ
масъл,
ководителите на фабрики и
и всяка
ръководителите на местната
власт свирят в един рог, как
дума яа
то казва народът.\За това оба
другаря
че е колективът, който тряб
ва да поправя това. Сега, из
ТиШо
глежда, ще трябва да апели
раме и към едните, и към
другите, т. е. към тяхното съ
знание, но ако това не помог
не, ще трябва да намерим
друг изход. Нека такъв ръко
водител, който не ще работи
най-напред за интересите на
трудовия колектив, за ония,
които създават, а с това, за
интересите на цялата ни об
щност, си отиде от предприя
ще предприемем такива ме тнето, нека си отиде от това
Много хора се питат как е има и друго.
Другари н другарки, моля ркн, конто ще дадат възмож свое място. Защото. това са
-възможно да се дойде до то
ва, да се случват такива не да ме извините, че днес ще пост за по-нормален, по-спра нещата, които следва да из
ща. Едни обвиняват външни трябва да повторя известни ведлшз и по-правилен развой правим...
Когато вече споменах тези
те влияния, влиянията от За неща, за които вече някол на нашето изграждане, на
пада. Други пък считат, че ко пътп съм говорил на раз нашия обществен живот. То командировки в чужбина, и
за това е виновна прекадено ни сборове. Може би днес ва е необходимост, която сле скам да добавя още нещо по
широката демокрация и пр. ще поразширя тези пеша и два да направим. Някои от този въпрос. Обикновено сл
Аз мисля, че главната сла ще ги кажа малко по-остро, вън може бн ще кажат, че ед оня, който е бил в чужби
бост е именно в недостатъч обаче това е необходимо, за ние пак сме започнали със на и се е завърнал, наскоро
ната бдителност на комунне щото ние, и аз, и други дру стягането, че комунистите
тпте, които някак си са нзгу гари, много пъти сме преду пак са взели в ръцете си вси
били из ръце своята ръковод преждавали за многото не чко, и пр.
Нека те си приказват как
на роля. Защото, ако комуни правилност н грешки, а те
стите днес вече не са ония, зи наши предупреждения ми вото щат, ние ще постъпваме
По въпросите на търговия
конто комаидуват, както то наваха някак си край ушите така, както от нас изисква
ва бе необходимо някога, те на хората и някои не обръ да работим нашият народ, и та у нас, президентът Тито
трябва да направляват разви щаха внимание. Най-напред ето, както днес и вие искате. изтъкна:
Днес искам да ви кажа не
тнето у пас, следва да бъдат трябва да ви кажа, че ние не
Ние в Югославия чувству
сме провели заседанието на що за нашето икономическо ваме постоянно, и не) само чув
пример на другите, така
че всички други да могат да Изпълнителния - комитет са развитие, за някои слабости ствуваме, но и виждаме пови
се учат от тях. Също така мо затова да повдигнем ня на нашата икономика, в коя шаването на цените на ня
те трябва да следят за всич кои въпроси и след туй да то всекидневно стават разли кои произведения. На много
кп отрицателни прояви и у скръстим ръце. Няма да е та чин грешки, а така също и произведения цените се пови
комунистите, и некомунисти ка. И затова всички трябва за политическото и култури0 шават постоянно, дори и то
те. А у пас има отрицателни добре да чуят, което днес го то развитие в нашата стра гава, когато виждаме, че жъ
прояви п при комунистите и воря и да спазват мерките, на. Във всичките тези облас твата ще е богата, и когато о
при безпартийните, има хора, които са предприети, или ще ти стават различни анома чакваме тя да донесе стаби
*
които обичат да забогатеят, а се предприемат. Този пъ г ние лии.
лизиране на цените. Човек
се пита, защо цените въпреки
това се повишават. В какво
е причината? Същността най
първо е в слабата организа
ция на снабдяването. Това у
нас вече е известно. Покрай
това ние позволяваме хора
В какво се изразяват ела- | до натрупване в тази и в дру I е предприел такова строене, та да вдигат цените както си
бостите на нашата икономи гите отрасли на нашата инду защото най-големн щети ще искат. А дори и в капитали
ка? В отговор на тези въпро стрия и на нашето произвол • понесе той. В това отноше- стическите страни съществу
си най-напред трябва да ка ство изобщо. Неразбирането ] ние ще трябва да предприе ват някакви регулатори, ко
жа, че и досега често сме пр ма проблема днес вече ни мъ мем остри мерки,
ито спъват прекомерното у
Покрай това е имало греш величенне на цените. — А у
елупреждавалн за прекалява сти. Нне постоянно предупре
ждавахме
да
не
се
пробиват
ки
и
в
планирането.
У
нас
нето по отношение на ннвес
нас се идва до това, че на
тнщпгге, за явлението и стре горните граници на капита- например са строени различ шият търговец, което според
межа всеки да строи какво ловложеннята, обаче за това нн обекти преди да са били мое мнение не прави ни ка
то иска и какво му се харес не се мислеше достатъчно, готови проектите и, разбира питалистът, толкова зорко,
ва. Нне говорехме, че един Сега се налага да направим се, такива обекта са струва бързо повишава цената, щом
ден това щсч ни навреди. И ограничения, налага се пак ли два пъти повече отколко- някои произведения са мал
ето, сега можем да кажем, отгоре да се забраняват стро то е било предвидено. Тогава ко. Има достатъчно случаи
че това ни постига. Днес ве ежи на онова, което не е в всичко това е хвърляно на
да задържа
че имаме по места едно или интерес на цялата общност сметката на нашите труде- нашата търговия
стоки, та те да
друго предприятие, което ут и по този начин нп в пнте- щн се, конто е трябвало да всамагазините
малко на пазара и да се
ре ще трябва да се затвори рее на комуната, п на края притягат ремъка. Имало е и поддържат
високи цени, зара
защото неговите произведе нп в интерес на оня, който такива грешки.
дн това днес по магазините
ния, които са много, не вър
имаме много некурентни сто
вят. Многобройни такива
ки, които търговията не е иЩе се изправят и грешките и разпределени
предприятия не могат да ускала да даде на по-низки
държат, а на вас ви е навес
ето и заплаш !Тв
цени. Заради това днес сме
тно, че всяка комуна, всяка
принудени по места да дава
обшина често е искала да я
В разпределението също та пределението да става съоб ме известни стоки, които сто
ма някакво предприятие, а ка е имало слабости, защото разно с реалните възможнос
при строенето не е нахожда разпределението на средства ти и реалните нужди на ре ят непродадени по магазини
те може би и на половин де
ла от рентабилността и не е та, на натрупаните средства, публиките, и пр.
на. А тези стоки не само, че
мислила какво ив стзие с често нс е шло равномерно.
В продължение на речта
там, но и се развалят.
това пре Занапред ще трябва да дър президентът Тито изтъкна стоят
произведенията
Значи, много се изгуби по то
сметка
и
за
това,
та
раз
слабостите
в
банковата
сне
дирихте, когато се доДде
Мг начин, зарад* ТеОа търго

Ще йредйриемем такива мерки, коишо ще дадаш
възможност за йо-нормален9 йо-ейраведлив и
йо-йравилен развой на нашето изграждане

пристига и автомобил. Питам да повярвам а това.
Значи, че е извършена вя
аз, как е възможно това?
Добре,, има и такива, които каква концесия. Ясно. А та
биха могли да купят автомо зи концесия е била за смет
бил, защото там е по-евтин, ка на нашата общност, защо
отколкото у нас, но аз не вя то нещо е било заплатено
рвам, че от пътните и днев по-скъпо, отколкото е било ну
ните, които се добиват, мо жно, или е нещо продадено
гат да се купят толкова ав по-евтино.
президентът
По-нататък
томобили. Очевидно е, че
работата е по-друга. В чуж Тито посочи още някои по
бина често корумпират на добни явления, между които
шите хора, а след това им из и съобщаването на стопанс
пращат подаръци и пр. А ни ки тайни, като изтъкна, че
ма оня немец, французин, ан ще последват по-остри мерки
гличанинили друг индустриа за нарушаването на разпоред
лец или търговец това е дал бите на наказателния кодекс,
зарад хубавите очи на този отнасящи си до тези въпронаш човек? Никога немога си.

Не смее да се случва някой да
бъде уволнен заради критикуване
Когато говоря за тези раз
лични аномалии, трябва да
изтъкна във връзка с това,
че, когато става въпрос за
критика в предприятията е
необходимо и колективът и
отделните хора да бъдат еди
нодушни, трябва да видят
всяка неправилност, която се
е явила и трябва да направ
ят, че ако някой критикува
да не излети след това от
предприятието.
Колко пъти аз лично съм
получил жалби зарад подоб
ни случаи, зарад уволняване
на хора, които са критику
вали. И тогава е трябвало да
пращаме хора да изпитат за
що се е дошло до това. То
ва е трябвало да се изправя
другари, зашото имаше таки
ва неща. Случвало се е дори

да имало и комунисти, кои
то са изхвърляли такива ра
ботници. Това е било и има
го още. А това не смее да се
случва, защото критиката е
позволена, конструктивна кр
итика, разбира се, критика
на грешките зарад тяхното от
страняване. Такава критика
е правилна, а неправилно е
критикарството, разправяна
за нещо което дори не се поз
нава. Когато човек критикува
нещо, той трябва да докумен
тира тази критика. Критика
рството е вредно, където и
да се появи, а правилната
критика може само да доп
ринесе да се отстранят много
то явления, които пречат за
днешното правилно развитие
и в отделни предприятия и в
нашата общност изобщо.

ТРЯБВА ДА ИМАМЕ ЕДИНЕН ПАЗАР

Грешките в планирането оскъпяват строенето
на обектите

вията да реализира висока
маржа. Това правилно ли е?
Не е, разбира се, защотр тър
говипта е само един медиатор, посредник между произ
водителя и потребителя . Тя
сама не работи нищо върху
отделните произведения, оба
че вместо да продава стоки
те по съответни цени, тя нас
тоява често да добие висока
маржа от 15, дори и от 25, че
и повече процента. По такъв
начин производителя получа
ва малко, потребителят плаща
скъпо, а сметаната, както ка
зва народът, остане на търго
веца, посредника. Слабата сна
бденост и организираност
на вътрешната ни търговия,
представлява значи крупен
проблем. Разбира се, че зара
АИ разрешаването пи този
проблем ще трябва да утвър
Дим и съответни законни пре
дписания. Сега се образува
контрол, който ще проверява
оправдаността от повишава
не на цените и няма да е ве
че възможно те да бъдат по
вишавани кому както ским
не.
Изтъквайки аномалиите ка
то причина за прибягване
към местническа затворе
ност на пазарите, той посочи
явлението на спъване на сво
болното търгуване и обмен
на стоките между републики
те. Осъждайки този факт той
каза:
Това, другари, не може да
се случва в нашата социали
стическа общност. Без оглед
че имаме републики, като ча
сти на нашата федеративна
общяост- ние трябва да има,
ме единен пазар, в това (тт«вшение нито може, йй«>
Д* се спекулира зйийЯч>
това Предизвикай политичес

ко недоволство, а помалко и
национален шовинизъм. А по
някъде го има, и затова се на
лага да изкореняваме в зача
тъка им тези явления, защо
то това са неща, които вред
ят на правилното развитие
на нашето социалистическо
обществено съществуване.
Когато говоря за вътрешна
та търговия следва да кажа,
че сме засегнати и заради известни неспособност не са
мо в организационно отиоше
ние, но и във връзка с недо
статъчното приготвяне и съ
храняване на произведенията.
Досега положението е би
ло такова: производителят ма
село е произвел например
много домати или други зе
ленчуци и овошия и ако изкупвачът, или предприятието
което посредничи между не
го и потребителя, не изкупи
това количество, той не е
стимулиран за по-нататъшно
производство. Той ие иска да
рискува, да му се развалят и
занапред зеленчукът или овощията и заради това паза
рът често остава без доста
тъчно някои селскостопанс
ки произведения. Днес напря
мер дукът е по-скъп от злато
то. Такъв е случаят и с някои
други произведения. А този
провлем може лесно .да се
разреши, ако между произ
водителя и някое големо пре
ДЦриятие, което изкупува сто
ката се заключи договор за
яакупуване па производството- И изкупните предприятия
требва Аа рискуват нетно.
Днес
и имаме яз цяла Юго
. . Д*
Славия хладилници, в които
кожш дд съхраним големя
количества такива оелокосто
(Следва «а З-Та Огр.)
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ВРАТстао

Нашата нова конституция трябва да бъде основа на нашето по-нататъшно
обществено развитие и регулатор на нашия вътрешен развой
(Продължение от 2-ра стр.)
лански произведения, където те няма да се развалят. А
днес те стоят празни, а на па
зара нямаме произведения,
които тук са могли да бъдат
запазени. Всичко това са ела
мента, които проиизвикват
недоволство у нашите хора.
Какво е това, другари? Ние
не сме по-неспособни, отколкото сме били по-напред, ко
гато започнахме. И защо се
га, след толкова годишен
труд, след толкова огромни
постижения в индустрията и
във всичко друго, защо днес
когато сме и много по-богати
от преди, се идва до такива
явления и неправилност? Ка
то че ли някак си по-добра
вървеше, каточе по-добре са
разбирахме, докато бяхме по
-бедни ог днес. Какво значи
това? Значи, че причината

си е у нас. Аз не мога да го
воря против демокрацията!,
обаче демокрацията все пак
трябва някак си по-малко да
се развива на зиг-заг, отколкото се е развивала у нас.
Инак излиза, че за някого де
мокрацнята е бог, а за няко
го дявол. Затова се налага
съобразяване, така че демо
крацията да бъде еднаква
за всекиго. Демокрацията е,
знаете, въпрос и когато се
касае за стомаха. Тя не е са
мо форма, тя трябва да бъ
де действителна, основана въ
рху материалната основа, ма
териална, такава, че всеки
наш човек да я чувствува ед
накво. Нашите трудови хора
от нас няма да искат онова,
що го няма, обаче те са недо
волни и протестират, когато
знаят, че нещо има, или мо
же да го има ,а все пак не
може да се получи.

ТРЯБВА. ДА ЗАПРЕТНЕМ РЪКАВИ] ЗА ДА ПРЕДОТВРА
ТИМ ДОСЕГАШНИЯ РАЗВОЙ НА НЕЩАТА
Вие видяхте, че веднага сл
ед заседанието на Изпълните
линя комитет на ЦК СКЮ ус
воихме няколко спешни мер
ки, между които и забрана
та на вноска автомобили. Та
зи забрана трябваше да стъ
пи в сила, мисля, на 2 май. О
баче какво стана? Две хиля
ди автомобила пристигнаха
на нашата граница един ден
преди рампата да бъде спус
ната. Представете си, две хи
ляди автомобили! Ако всеки
от тях струва само по хиляда
долара това вече са два ми
лиона долара, а това не е ма
лка сума. Сигурно е освен то
ва че много са останали вън
и те няма да дойдат вътре ле

води чрез своите органи то
гава той трябва да понесе и
отговорността и трябва да
не позволи такива работи. Ра
збира се, че от друга страна
не могат да се обвиняват са
мо директорите нито да се
води една обща хайка про
тив тях. Ние имаме много до
бри директори, отлични хора
отлични другари, които нико
га не са понечили да искат
заплата по-голяма от оная ко
ято са им определили трудо
вите колективи. Обаче има и
такива директори, които са
гледали да припечелят и не
са държали сметка за онова
което е решавал колективът.
Такъв директор се свързвал

би, в предприятията, къдетоОт друга страна, именно за
се стагнира в производството,,
рад такива слабости, за кои
където производителността
то говорех преди малко, ела
на труда е винаги на едно
бо се повишава равнището
равнище.
на труда, макар някъде да
може да се направи много
Ако заплатите в такива пре
повече в това отношение. Ра
ботникът има право да полу дприятия растат, за сметна
на кого е това? То върви за
чи от печалбите, които създа
сметка на някой друг работ
ва. Това негово право не мо
ник, друг трудещ се. Работни
жем да му оспорваме. За ела
бото повишаване равнището ците трябва да се стараят да'създават принадена стойност
на труда, струва ми се, има
отностно печалби, които да
много вина и в това, че се е
могат, да разделят. Ясно, по
дошло до някаква апатия, до
невярваие, че работникът ще ставя се и въпросът, как ще'
получи част от онова, което се делят те? Ако те се. делят’
създава. Обаче ще се утвърд както досега, тогава работни.
ят такива постановления, кои ците няма да имат никакво*
то ще позволят работникът желание да бъдат по-иастойда получи онова, на което и .чиви. Работникът трябва дама право и което е зарабо види, че той сам има полза
тил. Ясно е, че не можем да от увеличаването на произво
се съгласим с това да се де дството. Тези неща трябва да
лят печалби там, където не I поправят самите трудови ко*
лективи.
се създават никакви печал-

РабоЯническогао самоуираеление е •енокаша, еърху кояШ» сме могли да изграждаме Шика бързо
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ПРИСТАНИЩЕТО В РИЙЕКА

Зарад слабостите на външната
търговия често губим Пазари
Спирайки се на въпроса за
външната търговия!, президен
тът Тито изтъкна и нейните
слабости, на първо място ог
ромния брой вносни-износни
предприятия достигащ цифра
та 540.
Затова преди две години о
ще бях казал, че 540 износни
и вносни предприятия са из
лишни и че този брой трябва
да спадне на половина. Сега
пък ги има повече. Не стру
ва да говориш само докато
не вземеш работата в ръцете
така, че тогава да не! рекат то
ва е недемократична метода.
Вие виждате, другари, тези
наши износни и вносни пред
пряятия работят различни не
ща от такова естество и дей
ствуват отрицателно поняко
га така, че заради това често
губим отделни пазари в чуж
бина и изглеждаме несолидни. Заради тази тяхна раба
та например ни връщат ня
кои продукти. Такъв несоли
ден търговец счита, че може
да излъже потребителя в чу
жбина и да му продаде гни
ли ябълки или сливи, а те
именно заради това търгове
цът чужденец често пъти вр
ъша цялата пратка назад.
Кой тогава е загубил? Цяла
та наша общност, нашия тру
дещ се, всички ние.
Когато става дума за външ
но търговските предприятия
да спомена и представители
те, които тези предприятия
изпращат в някои отделни ст
рани. Изминах I редица стран
ни И в Африка и в Азий и иаме
рих достатъчно такива наши
търговци, които там седят с
месеци по кафенетата без да
намерят нито един купувач.
Седят без полза и харчат де
визите, които получават от
страната, а купувач не нами
рат, защото нито познават па
зара, нито са разработили то
зи пазар, нито са го опозна
ли достатъчно, за да знаят
какво е потребно тук и как
во може да се продава. Зато

ва се случва например някъ
де в гореща Африка да изп
които дългета.
ращат
го време са стояли по ма
газините и които у нас ни
кой не носи, и които ни там
никой не може да носи. Раз
бира се, тази стока тогава
пропада, а така е и с някои
други произведения на наша
та страна. Всичко това и те
зи явления накърняват на
шия углед в чужбина.
Президентът Тито осъди в
речта си и стремежа за бър
за печалба, която нанася вре
да на нашата търговия в чу
жбина и на нашия престиж
а след това продължи:
Всичко това вреди на на
шия престиж в чужбина, кое
то посредствено се отразява
и на нашия вътрешен живот
__и тук ние губим много, за
щото днес имаме и голям до
фицит в заплащането в чуж
бина.
Истина е, че ние постоянно
внасяме повече, отколкогЪ из
насяме, обаче много сме загу
били и заради своята несоли
дност, респективно заради не
солидността на тези наши из
носни предприятия. Днес у
нас се внасят всякакви рабо
ти, макар че нашата индуст
рия не е слаба. Нейният асо
ртимент е твърде голям и у
нас може да се получи поч
ти всичко. Обаче стоките по
инерция се купуват в чужби
на. И не е тук въпрос само
за инерцията, но става дума
и за това нещо да се припечели и за свой джоб. Отиват
хората в чужбина и купуват
Често и онова, което не ни
трябва, казват че това там би
ло по-евтино. Да, но това
плащаме с валута, която не
ни стига. Днес ние дължим
на чужбина около 800 милио
на долара, а нашият дефи
цит расте постоянно. При то
ва положеие следва да се опрем на собствените вътреш
ни сили, следва да намалим
вноса и да увеличим износа.

сно. А колко покрай това не
нужни работи сме внесли пр
ез тази година? Добре, авто
мобилът е необходим, макар
че може да се постави въп
рос кой как е дошъл до не
го. Обаче имало е други не
ща. Едното е сигурно-ще тря
бва да се установи известен
контрол и то не само за авто
мобилите но и за къщите. За
щото всички тези неща са ви
дели нашите хора и очакват
от нас да се неправи и в то
ва отношение неправилното.
Както виждате, другари и
другарки, насъбрали са се до
ста грешки и сега не може
да се очаква всичко навед
нъж да изправим. Трябва до
бре да запретнем ръкави та
най-напред да успеем да осу
етим работите да се развиват
така както досега, а след
това да га исправяме посте
пенно.
Сега да се върна на някои
въпроси, които вече преди
малко докоснах. В какво на|пример се изразява слабостта
на някои наши трудови коле
ктиви? В това, че не са полз
вали правата, които имат. Ако трудовият колектив ръко

с някои ръководители от мес
ната власт и е бил пълен господар в предприятието. Това
трябва да спре. Трудовите
колективи трябва да употреб
ят всичките си права, които
имат, та възможно по-правил
но да се организира произво
дството и да се извършва
разпределение т. е. определя
пето на заплатите. Това днес
е длъжност на трудовите ко
лективи. Днес е смешно ко
гато някои казват, че ако по
ложението не се поправи ще
вдигнат стачка. Против кого
ще стачкуват? Против сами
себе! Такива работи не бива
да се позволят, но ако някой
не струва трябва да се иехвъ
рли. За такива аномалии сме
отговорни и ние горе. Ако
някой дойде при мене, а аз
не искам да му помогна тога
!ва значи и аз не трябва да бъ^
да на това място, на което
съм.
Това важи и за всеки дру
га ръководител. Всеки има
право да иска отстраняването
на онова, което пречи, та да
може възможно по-добре да
употреби своите творчески
способности—умствеш! и фи
зически.

Имаше дума и за това, че
работническото управление
не показало особени резулта
ти. Работническото управление обаче бе за нас единстве
ното спасение и то спомогна: нашата страна да тръгне
напред с високи темпове, на
шите трудещи се да ррояват
в пълна степен своите творче
ски способности и енергия.
Това бе основата, която ни
даде възможност за такова
бързо изграждане. Сега е до
шло време, когато е необходимо някои неща да се поправят, та работниците отно
во и с по-висок елан да вървят напред. Днес те са много
по-способни и имат много по
голям опит, отколкото преди.
Като държим сметка за венч
ко това, следва да предприе
мем мерки тези неща в пред
приятията да се уредят така,
както е най-добре за интере
сите на нашите трудещи се и
за нашата общност като ця
ло.
Другари и другарки, разре
шете ми да кажа няколко
думи за слабостите в нашия
полштгчески живот. Аз вече
споменах някои ог тях. През
последно време има немалко
такива вредите,ши прояви,
каквито са местничеството, а
така също и шовинизмът, ко
ито се създават по материал
НИ причини и от небдителнос
тга на комунистите. Някои
комунисти са забравили пошироките интереси на цяла
та общност. Някои комунне
ти гледат само своя най-те
сен кръг, така че се е дошло
и до политическо недоволст
во и_до неправилности в пя
кои републики. Ние пролях
ме море кръв за братството
и единството на нашите на
роди и няма да позволим на
никой! да посяга или да ру!
ши отвътре това братство и
единство.
Тези политически слабости
и неправилности са резул
тат на културното развитие
у нас. В някои наши републи
ки при гражданските пнеато
ли се случват такива работи,
че е невъзможно просто да
се разбере как е възможно
това в една социалистическа
страна. Хората се връщат на |
зад в своята история, започ-]
ват да ровят по нея н да забра
вят бъдещето развитие на на

щата социалистическа об.щно
сп\хато цяло. Нито една наша
република не би била нищо,,
ако всички не сме заедно!
Ние трябва да създаваме своя история, своя югославска
социалистическа история единни и занапред, без да пося
гаме върху националното пр'
аво на отделните републики
да поддържат своите тради
ции, без вреда но в интерес
за цялата общност, за взаим
ното допълняване. Това е на
щиятпът. Това искаме, а не
разбиване на нашето единст
во заради различни работиНие не мислим, както разли
чните граждански елементи,
които не са се приобщили
към социалистическата ми
съл, че в нашето развитие
трябва да се връщаме на ст
ар път. А те са ония, които
влияят и върху някои кому
нисти.
Ние сме позволили да се
пише всичко и в нашия пе
чат. Погледайте някои списа
ния и различни статии и ще
видите как разорително дей
ствуват. Тровят дори и наша
та младеж. Мъка хваща чове
ка, когато види как този шо
винизъм е започнал да се ко
рени и в нашите младежи*
Аз смятам, че това не е до
шло от облаците, но от къ
щи, от по-старите. Ние тряб
ва да пазим нашата най-голя-ма придобивка-братството и:
единството на нашите наро
ди, защото това ни дава въз
можност да вървим творче
ски напред, да създаваме мо
гъ ща - социалистическа общи- ■
ост и по-щастлив живот за.
нашите хора. А днес, петнаде
сет и повече години след вой
пата, ние трябва да говоримвсе още за братството и един
ството, макар че те вечетря
бва да бъдат кръв и месо на
всеки югославски
гражда
нин.
В продължение на речтапрезидентът Тито изтъкна и
обективните слабости- мина
логодншната суша и слабата
жътва, тазгодишните навод
нения, но същевременно за
яви, че това не са най-важни
те причини, защото всичкоможе лесно да се преодолее,,
ако сме е|дшши и ако предот
вратим всички тези анома
лии и грешки.

МЕХАНИЗИРАНОТО СЕЛСК О СТОПАНСТВО ОСИГУРЯ ВА ПО- ВИСОКИ ДОБИВИ
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социалистическия сектор
Ще се върви към разтиряване на
в селското стоианство
Това обаче не е лесна рабо ,
та. Както казах, всички неша
трябва обстойно да се разработат, защото не бива да по
зволим Конституцията да има слаби места, конто ще по
зволяват да се случват таки
ва работи, както тези, за кои
то говорих. Напротив, необходимо е постановленията
да бъдат такива, че всеки,
който има нечиста съвест,
да внимава какво работи. За
щото, ако може да надхитр“
закона, няма да може да над
хитри Конституцията. А кой
то се опита, този би почуствувал тежките последствия.
Указвайки върху необходи
мостта от обща помощ в прове
ждането на мерките, конто
ще> последват, президентът Ти
то каза:
Не са достатъчни само те
зи и такива мерки а, е небхо
димо всички наши трудови
хора, всички ние да следим
зорко, дали някой не съблю
дава тези наши мерки. Необ
ходимо е да ни помогнете в
това всички, защото, както
казах само мерките не са до
статъчни, но е необходимо
да меним и хората. Покрай
това, ако в разните ръковод
ства някой не се е показал
способен, трябва да се смени.
На мястото на такива хора
трябва да се доведат нови.
Това е необходимо и разбира
емо в едно такова динамич
но обществено развитие, каквото е нашето социалисти
ческо развитие.
С една дума ние ще напра
вим всичко, което можем и
което мислим, че е необходи
МО, та когато излезем пред
нашите хора на такива сборове да можем отворено да
гледаме на всички в очите и
да им кажем, че сме напра
вили онова, което са очаква
ли от нас. Бъдете уверени,
че ще е така, докато сме на
това място.

Искам, другари и другар това получи и условно осво
бождение, излиза, че за една
ки, А-1 ви кажа нещо и за на
година и половина е спече
шего селско стопанство. В
лил добра пара. Отгоре на
този отрасъл ние сме имали
това го назначат някъде за
известни трудности по обеккасиер. Сега обаче това ня
тив1Ш причшш, ооаче в селсма да го бъде. Ние ще напра
кото стопаиство ние сме . извоювали и огромни резулта вим допълнение на закона,
което ще бъде твърде строго
ти. Разбира се, в социалисти
не само по отношение на при
Чсскня селАОр, а не на онези
съдите, но и по издържане
малки парцели, конто като
килим се редят една до дру на наказанието. Това затуй,
че тня аномалии и този сто
га. Тези малки площи не са
пански криминал у нас са
могли да изхранят ни самия
били в голяма степен после
1 олемите успехи
селянин,
дица от препаления либера
ние сме постигнали в социализъм. В това отношение пр
листичсеюи е кооперативни
опускът не е само наш, горе,
стопанства, които се оораоот
но и долу са взимали тези хо
ваг общо и където се изпол
ра, които са крали, на рабо
зват съвременни технически
та при себе си или са ги из
и други средства, конто мопращали в други предприя
гаг да дават големи доошзи.
Това високо равнище ооаче тия на същото работно мяние не сме постигнали в ця сто. А тези, които крадат об
лото селско стопанство, за вшостта и трудовите хора за
щото социалистическият сек служават най-строго наказа
ние.
тор оо хваща само някакви
По въпроса за изготвянето
си 12%, което не е достатъч
на Проекта за новата консти
но да изхрани цяла тигославия и нейните градове, -зато туция президентът Тито кава е необходимо да вървим
за:
Трябваше да отложим при
към разширяване 1.а социали
емането на новата коцештуетическия сектор. За тази
ция до есента на тая година,
цел ние си служим с разни
защото тази работа е твърде
методи, купуваме земя, склю
чваме договори с частни зе чувствителна, където всички
меделски стопани и пр. Оба въпроси трябва да се проуче и в това отношение след чат твърде внимателно, всее
трайно и обстойно. Това от
ва да вървим по-бързо, за да
там, защото когато законите
постигнем, що го нашето соб
се изготвят набързо-а ние че
ствено производство да ни е
сто сме ги донасяли така, в
достатъчно и то не само за
тях остават много празни ме
една година, но и за създава
ста, които дават възможност
не иа запаси. Ние не можем
на хора, без достатъчно чув
да зависим от пшеницата, ко
ство за интересите на цялата
ято внасяме от Америка и др
общност, да изнамират вся
угите страни, но трябва да я
обезпечим от собствени сред ка дупчица и да настоят по
такъв начин да припечелят
ства. За тази цел трябва да
нещо за себе си. Нашата новървим по-смело. Нашите се
ляии трябва да знаят, че на ва конституция трябва да бъ
де основа на нашето по-ната
предъкът на малко парчо
тъшно обществено развитие
земя никога не е дълготраен,
и регулатор на нашия вътре
нито сигурен н че затова е
шен развой.
необходима обща
работа.
Сега се работи върху Прое
Ние сега няма да възобновя
кта за нашата конституция.
ваме колхозн, обаче апелира
ме към съзнанието на наши
те селяни да се обединяват
заради по-доброто и по-съвре
мсино обработване на земята.
Това са пашите грижи по
селското стопанство, къдет°
триона да отпуснем и по го
леми средства, както що тря
бва да поправим и начина
за отпускането на тези сред
ства, защото така, както дн.На края президентът Ти
ес се работн, не струва. Тря
то направи кратък обзор въ
бва по-големн средства да о
ставнм долу, по републиките, рху външнополитическата обстановка.
конто най-добре знаяг къде е
Днешната международна °
най-нзносио да се вложат, а
не всичко да се дава постоя бстановка—каза президентът
—не е много розова. Вие ви
нно отгоре. Аз, другари, съм
против това даване отгоре. ждате, че ядрените опити
продължават. Тези хора не
Ние взимаме от долу, па тота
ва даваме отгоре, а при това ги интересува какво мисли
значителна част се изгуби световната общественост. И
ето сега САЩ продължават
из иътя по банките. Днес со
случва банките да делят на експлозиите на атомни бом
своите служащи по 18 зштла би. Няколко експлозии вече
ти годишно. Какво са зарабо са извършени и ще се продъ
лжи с тях и до края на тознтнли те, и откъде им е това.-1
Направили ли са нещо? Както месец. Какви ще бъдат после
казах преди малко, аз счи- дствията за живота на хора
там, че материалните средст та, за всички живи същества
на Земята, това ще почуетву
ва, конто се създават долу, ват
идващите поколения, а то
трябва и да-останат там н да
и днес вече се чувствува.
се използват за онова, което па
Страшни са и тежки последи
е предвидено. Ние можем да
вършим контрол отгоре с ците. Това оръжие и опитите
конто се извършват с него,
цел да координираме, и за
не са само военно средство,
правилното изпълнение на
нещо което здравият човеш
плановете. Разбира се, не стр
ки мозък не може да разбе
от контрол, който много да
ре, те са опасни н като се
пречи иа хората, но такъв,
който да държи сметка тези извършват. Защото, след те
средства да се изразходват зи опити вероятно и СССР ше
извърши нови опити, тъй ка
според предназначението им,
то САЩ досега са извърши
а не да шътат насам-натам
ли около 180, а СССР около
и след това да са малко до1(Ю опити.
дуПроблемът за разоръжава
Президентът Тито изтъкна
нето също така не е разре
след това, че една от първи шен още. Огромни парични
средства на различни нароте мерки за уреждане на по
ложеннето ще бъде създава ди, с които би могло хората
нето на нови закони и поста да станат щастливи, се разновленпя, някои от конто ве пмляват днес с шеметна бър
че са готови. Между тези за зина. Средства с астрономи
кони са законът за общест ческа стойност се дават за
вен надзор и контрол, зако създаване на средства за ра
нът за вътрешната търговия, зрушение, вместо за благодейогвпего на хората. На това
законът за контрол на цени
те и допълнение на Наказа поле Югославия ще устои и
ше Се бори против ядрените
телния кодекс, отнасящо се
за стопанския криминал. По отпи—както това неотлавн3
това допълнение на Наказа видяхте от нашето изявление
телния ко.улсс президентът
отнасящо се за този въпрос
така. както ше се бори и за
Тнто каза:
За ла ме разберете, следва разоръжаването, за мира и
да ви кажа, че няма да е нов за равноправното междуназакон, но допълнение на до ро1 но сьтпу ' ннчестчо
Нзвестио вн е, другаря н
сегашния. Как беше досега?
Когато някой открадне пет другарки, че неотдавна бях в
Египет. Да вн спомена н то
шест или седем милиона ди
,л
«~ьм плнара той е осъждан на две зи птпЛ-»'
дял разговори във връзка с
голина. Излиза, че така е за
работил повече, открдкото а въпроса за Обшия европейс
ки пазар. Изпаднали сме в еко е бил в чужбина. Ако ПРН

без да имаме големи щети.
Ев^п^ката обвшсхп: има
Има много неща, които тряб
друг вид, но кот^о пр^
, Ва да променим, да кажем,
ляват ^скр^'^ се налага няма да купуваме някои суро
УГИте Заради това се налщ»
вини на Запад, ако те са про
по някакъв на
А
пр А
изведение на някои африкан
приемем
М^.
ска или друга страна, но наки за 0С1^Я^ПН,!„ 6^едиправо в Африка или в Латинче ние чувствуваме пс>“еА^
ска Америка или в Азия. Ю
ците от това, което става в
ва бе причината за разгово
Европа и тР^^^.^свот
рите, които водихме и сега
на къде ще вървим със свои
по този въпрос се подготвя
те произведения. Ние трябва
една' конференция на иконо
да разширяваме вр
„
мисти, на която всички тези
и да се договаряме с много
неща трябва да бъдат оосъдсстрани от Азия, Африка па
ни и за които трябва да се
и Европа и Латинска Амер _
ка, за да изнамерим
П°Покрай всички тези грижи
за отстраняване дискримш а
ние
които си имаме у нас, ____
цнята на пазари към они ,
трябва да се грижим и за те
които не са включени в тях.
зи работи, защото сме свърI
Трябва да обсъдим по кой
зани с този свят, та по няканачин ще надделеем това,

ТИТО Е ГРАЖДАНИН НА СВЕТА И СЪВЕСТ
НА ЧОВЕЧЕСТВОТО
(Продължение от 1-ва стр.)
В центъра на грижите на
другаря Тито винаги е чове
кът. Неговата мисъл и дело
никога *уе са имали друг сми
съл, освен • грижи и . любов
към човека. Нито една рево
люционна ' акция не е пред
приемана, той да не мисли за
човека, който трябва да я из
вежда и заради когото се из
вежда... Човекът за другаря
Тито винаги е първа мисъл,
за която струва да се живее,
да се бори и да се създава.
Тази огромна, дълбокочово
шка и благородна идея дава
тон на всички негови дела,
за да стане днес в социалис-

Братството в единството — гаранция на всички
наши досегашен и бъдещи победи
„С името на другаря Тито
най-крепко е свързано в рево
люцията и социалистическо
то строителство изкованото
братство и единство на наши
те народи. За късо време Югославската комунистическа
партия, начело с другаря Ти
то, успя да обедини разедгг
пените и обесправени наши
народи, подтиквани в между
особна борба, и крепко да
ги -свърже в неразрушима
крепост, иа която е изтъкна

Югославия ще се бори против
ядрените опити, за разоръжава™
пето, мира и равноправното ме
ждународно сътрудничество
дно неудобно положение, на
само ние, но и повече страни
които са извън тези обишости-защото имаме Съвет за икономическа взаимопомощ и
Европейска общност, които
наистина не могат да бъдат
турени в един кош, защото

къв начин да излезем от това положение и да не попад
нем в още по-тежко от това.
в което сме днес. Именно та
зи обстановка, която се гот
ви и каквато е сега, ни пока
зва, че е необходимо във со
бствената страна да осъща
ствим покрай максимум нко
номия и максимум единство,
единство на мислите и пр.,
та да можем по-леко да се пр
отивопоставим на какъвто и
да било натиск отвън и да
обезпечим на нашата страна
мирно развитие и понататъ
шен прогрес на нашето об
щество.
Ето, другари и другарки,
днес това исках да ви кажа.
Желая ви много успехи в по
нататъшния творчески труд.

.. 'Т.Ц -

На трибуната се намираха ръководители и младежи
тическата общност основа,
върху която се изграждат съ
щински социалистически от
ношения, основа на същин
ски обществената програма.

то знамето на революцията и
социализма. Това беше въз
можно, защото политиката
иа братството и единството
отговаряше на жизнените ин

тереси и тежнения на всич
ки наши народи, защото тя
представляваше и ггредставля
ва гаранция на всички наши
бъдещи и сегашни победи.
Само обединени в братска
социалистическа общност на
равноправни народи, единни
и монолитни, нашите народи
можеха да победят всички
трудности, само така те мо
гат и да продължат пътя на
всестранен прогрес). Заради
това братството и едннетвото на нашите народи беше
постоянна идея-пътепоказател
ка, на която другарят Тнто ви
наш указва, а която той найдълбоко и най-всестранно си
мволизира в своята личност
и своето дело.”
Другарят Петрович истькна, че с името на Тито са св
ързани и много положител
ни тежнения към прогрес, па
зависимост и равноправни от
ношения в международни!»
отношения, че другарят Тито
в съвременните международ
ни отношения внесе ново по
нятие и нов дух — миролю
биво съвместно съществува
не. И тъкмо затова в чужби
на нарекоха другаря Тито
„гражданин на света” и „съ
вест на човечеството".
Накрая другарят Душан
Петрович подчерта, че 25 май
е празник на безгранична вя
ра и преданост на младежта
и всички трудови хора към
другаря Тито.

Сътрудничество на крайграничното
население и граничарите
Едиа от най-съществените
характеристики за жпвота
на крайграничното населе
ние в Босплеградско е твър
де тясното сътрудничество и
взаимонодпомагане между то
ва население и представите
лите па ЮНА. Тази сърдеч
ност а признание към онези,
конто пазят свободата и неза
висимостта на родината се
вижда п от традиционно ус
тановените посещения на гра
1шчарите от страна на младе
жкше активи, трудовите ко
лективи, синдикалните органпзашш прочие.
Целият този месец ще мине в
знак на пълен израз на това
| сътрудничество. Тазгодишни■ те посещения на граничарите
започна младежта от средно
"■"о щческо училище,
то
която гостуваше при войни
ците з Прекопланци. На 2.
май пък при граничарите от
Арамлня гостуваха трудови
те колективи от тъ рговското
пие лппиятне „Слога”, земеде
леката кооперация „Напре
дък' в Босилеград н колектн
вът от Народната банка, кои
то занесоха на граничарите
ттюг-тнетор и други подаръ
ци Същия ден и колективът
от здравния лом гостуваше
при граничарите в Груинтш,
на конто подари транзистор.
Особено е за отбелязване по
сещението на граничарите в
Жео-вино от страна на Ару
щ-твого на жените в Агни-»
Т',тчино п Бистър, където
сътрудничеството между гра

ничарите и местното населе
ние е намерило най-пълен из
раз. На 2. май трудовият ко
лектив от транспортното пра
дприятие „Весна кобила" и
дружеството на жените в Ра
йчилозшт посетиха гранича
рите в Рибарци, ма които съ
що занесоха подаръци, меж
ду които и един транзистор.

От посещението не изоста
на и дружесвото на жените
в Босилеград. То беше на го
сти иа граничарите от поста
Бумбар, на които занесе по
вече подаръци и един транзи
стор. А пък общинският ко
митет на Народната младеж
посети граничарите на поста
Сушица.

На 5 юли по случай Деня
на боеца Сдружението на бор
ческите организации ще. бъ
де гост на граничарите в Ре
сен. С това ще бъдат завър
шени тазгодишните посеще
ния на граничарите от стра
на на трудовите колективи и
различните организации.
М. П.

Избирателите в Божица разискват по всички
обществени въпроси
На неотдавнашното прове- I изисквания на хората Мест
дено събрание на избирате„
лирата, местлнте в Божица бе разгледан
Ната канцелария също е в
обществения план на общша стара сграда, а. да не гово
та Власннска Округлица. Из
Рим за младежки дом читабираелите обсъдиха набеле- лище...
жените предложения, а след
За дограждането на учили
това се спряха на някои от
рицателни явления и пропус
щната сграна са предвидени
ки в организацията.
2 милиона динара, а сьбраИзтъкна се, че в Божица
нуждата от общесвена сгра нието прие тази сума да се
да е нараснала, но досега нс
увеличи на пет, за да се за
е удовлетворена. Амбулатори
доволята потребите на учени
ята, в която работи един ме
Ците, които поради огранидецинеки работник е* цомес
чен брой помещения са при
тена в нехигиенично помеще
нудени да работят в две еме
ние и далеч е от това, да от
ни. Училището в Деянова ма
говаря на съвременно изиск
хала няма вода за пиене и се
ване на нуждите. Също се о
налага да бъде построена че
тбележи от собствен лекар е
Шма.
голяма, а лекаря, който от
По-нататък се отбеляза не
време на време дохажда, не
съвестното отнасяне на вето
може Ад удовлетвори всички
ринареките органи, както и

на някои служащи от общи
ната, които връщат хората
по няколко пъти да отиват я
губят време за една и съща
работа.
Обаче не само неправилнос
тите бяха отбележени на съ
бранието. Изтъкнаха се и н*
кои положителност (пуска
не на автобуса Босилеград—.
Ниш), които говорят за съз
нателно и конструктивно кря
итикуване на избирателите.
Вл. Харизаноа

б

ОБЩИНСКА ОТЧЕТНО - ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ В БОСИЛЕГРАД

Комунистите ще бъдат в челните реди
ци на. борбата за превъзмогване на сто
ланската изостаналост на комуната
Оловно - цинковите залежи — надежда на комуната, ф Ще се обърне па-голямо внимание на животновъдството.
За нов секретар на общансквя комитет отново язбран Вннко Стоявов.
На 12 май тази година в Босилеград се състоя годиш
■а отчетно-изборна конференция на Съюза на комунисти
те от Босилеградската община. На конференцията присъстьуваха Василне Смаевич, член на Централния коми
тет на СКС, Миле Стошич, организационен секретар на
околийския комитет на СКС във Враня, Асен Лазаров, пред
седател на комисията за идеологическо-политически въ
проси на околийския комитет на СКС във Вранска око
лия и други. Доклад за работата и задачите на комунис
тите от Босилеградско измежду Ш-та и IУ-та общински
конференции поднесе секретарят на общинския комитет
Викко Стоянов.
В изчерпателния доклад са
изтъкнати успехите и слабос
тите в досегашната работа
на Съюза на ком[уни стите от
Боснлегр адско, Изтъкна се.
че в някои предприятия и учреждения са се самозабра
вили и допуснали известни
грешки, които бяха най-ост
ро разобличени. Комунисти
те от Босилеградско изрази
ха пълна готовност да разгър
нат по-пълно своите творчео
ки сили в борбата за превъз
мотане на икономическата
изостаналост на комунистнте.
— Комунистите от някои у
•чителски колективи (в села
та Горна Лисина, Долна Лю
бата и Брестница) не са дей
стаували ефикасно и са пбз
волили лични ежби и раз
при да завладеят и в редово
те на първичните организа
ции.
В тези организации и в ня
кои други, комунистите са се
препуснали на стихията не са
действували на време, така
че е дошло до сериозни гре
шки и опущения. Освен това
в някои първични организа
щш е била слаба, борбата на
мнения и това е имало също
така лоши последици. Често
пъти се е случвало да не се
провеждат последователно
решенията, които се взимат
на заседанията на първични
те организации.
Такива случаи е имало »
първичните организации в
Рикачево, Гложие и други се
ла.
На общинската конферен
ция най-остро бяха разобличе
ни явленията на своеволие и
неправилно отношение към
народното имущество (Весна
кобила и др.). Персоналът в
Здравния дом е отишъл дал©

::

че в увеличението на запла
тите, че наистина са изгуби
ли всяко чувство за мярка.
Някои лекари са търсили у
величение на заплатите и
над 120.000 динара! Наисти
на пример за порицание. То
зи постъпки бяха най-остро
разкритикувани на конфереи
цията. Комунистите в това
заведение не са предприели
нищо, за да се заздрави по
ложението или пък тези и по
добни явления да се избег
нат.
В бъдеще се предприемат
най-сернозни мерки срещу
такива явления. И Общински
ят комитет занапред ще бказ
ва по-голяма помощ на пър
вичните организации по пред
приятия, учреждения и села
в превъзмогването на разлн
чните трудности, които изпъ
кват в ежедневната работа
на комунистите.
На конференцията беше
консатирана и слабата идео
логическо-политическа подго
товка на членовете на пър
вичните организации. Семи
нарите и сказките не са би
ли достатъчни за по-сериоз
но идеологическо-политичес
ко издигане на комуниститеОсобено това се забелязва
при младите членове, които
често пъти се приемат в ор
ганизациите недостатъчно по
дготаени и в тяхната рабо
та се чувствуват известни
празнини. Те трудно се ори
ентират в работата си.
Освен това голяма част от
комунистите в Боснлеград
ската община не следи доста
тъчно ежедневния, периоди
чния и партийния печат и по
този начин запоставят своето
изграждане. Разпространение
то на печата ще трябва да
бъде по-широко.

Криикацстюто-пречка в рабатата
на «ървичиите организации
В реферата на другаря Ви
нко Стоянов, особено място
беше посветено на критикар
стаото, което в някои първи
чии организации е взело ши
роки размери. Това произли
зж оттам, че мнозина непра
вилно са разбрали ролята на
критиката и несамокритичес,
ки сс отнасят към много явления. Това, от друга страна,
зле се отразява върху един
ството на организациите. Ср
ещу критикаретаото трябва

да се води безпощадна борба, защото то не води към
нищо добро. В някои села то
ваг критикарство е огишло
дотам, че е преминало в тес
ногърдие и шовинизъм (село Извор).
Оттук произлиза и слабата
активност на някои членове
на първичните организации в
секциите на Социалистичес
кия съюз. Народната мла
деж и други. Особено пока
зателен в това отношение е

случаят в Горна Любата. Ко
мунистите от Горна Любата
не са схванали, че неуспехи
те в работата на Социалисти
ческия съюз са преди всичко
техни неуспехи. Слабата ра
бота на някои младежки ак
тиви също така говори за
това. Членовете на първични
те организации не са им ока
зали нужната помощ и резул
татнте, разбира се, са слаби.
От Ш-та общинска конфе
ренция до днес е забелязана
добра активност в синдикал
ните организации.
Членовете на Съюза на ко
мунистите са достатъчно за
стъпени в органите на общес

таеното и работническото
самоуправление. Обаче дося
гашната активност в тези фо
рми не е за похвала. Случва
ло се е. че решенията на мес
тните отбори са променяни,
без някой да е подвеждан
под отговорност. Именно то
ва е довело до там, че в ня
кои села не се посещават ре
ловно събранията на избира
телите или конференциите
на Социалистическия съюз.
Комунистите са ония, които
трябва най-много да се борят
за последователното провеж
дане на всички решения при
еги на тези събрания и кои
ференции.

Слабо оеведомяване
на гражданите
Това довежда до известна
незаинтересованост за тези
събрания. От друга страна
това има за последица и ела
бата осведоменост на нашия
гражданин, който после, не
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Василийе
Смаевич
член на
ЦК на СКС
поздрави

конферен
цията
★

запознат с проблемите на св
оето място разисква неправи
лно. Това довежда до непра
вилни тълкувания на запла
щането на данъка или някои
други повинности.
Хората от общината не
трябва да се плашат от кри
тика, отправена по техен ад

геологическите изследвания
в Босилеградско. Установени
те резерви на оловно-цинко
ви залежи в недрата на Бес
на кобила са надежда на ко
муната. Освен това ще про
дължат изследванията на гр
афитните и други залежи в
Босилеградско.

ГОЛЕМИ ПОСТИЖЕНИЯ В УЧЕБНОТО
ДЕЛО И иОДОБРЕНИЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
През последните няколко
години в Босилеградско е обърнато голямо внимание на
учебното дело. Построени са
много нови и са достроени
редица училищни сгради.
През 1961 година на терито-

Делегати и гости на конференцията

реферата

рее — каза другарят Винко
Стоянов. Трябва да се изслу
шват и имат пред вид пред
ложенията на нашите граж
дани.
В реферата се говори и за

;; I ^
: 4:

Винко
Стоянов
чете

★

Г»

;

★

рията на Общината са рабо
тили 32 основни четиригоди
шии училища. Всичко—40 училища със 109 преподавате
ли на 2,990 ученика. Това не
що свидетелствува за огром
нитс грижи, които сс пола
гат за създаването на гъста
мрежа от училища в Босиле
градско. Покрай това в тече
ние на тази година ще се по
дигнат някои нови училищни
постройки, които ще допри
несат за още по-големия раз
цвет на учебното дело в този
край.
Освен това в реферата е
засегната и електрификация
та на Босилеградско. Елек
трифицирането оказва чувст
вително влияние върху подо
брение на жизнения' уровен
на нашите хора. При елек
трифицирането на селата ко
мунистите са изиграли ръко
водна роля. Обаче в някой
села те не са били достатъч
но дейни и за това планът
на електрификация не е из
пълнен (Лисински район).
През изтеклия период в
Босилеградско са постигнати
добри успехи в засаждането
на орехови дръвчета.

ЖивошновъдсшпоШо и
овощарсШвоШо—наде
жда на Босилеградско
Перспективите на Босилеградско не са само в увелича

нието на рудодобива. Тук съ
ществуват прекрасни усло
вия за интензивно животно
въдство и овощарство. Досе
га не са направени сериозни
усилия за подобрението на
животновъдството. Простор
ните пасища около Босиле
град са реална основа за съ
здаване на модерно овцевъд
ство. В Босилеградската ко
муна на 70.000 овце не същес
твува нито една овцеферма,
а в Димитровградско на око
ло 30.000 — съществуват ня
колко. Това ясно говори, че

да изпълняват всички задачи,
които поставя съвременно!*
развитие пред тях.
Стоян ГРУЕВ, делегат от
Долна Лисина изтъкна нуж
дата от заставянето на миг
рацията на младежта от се
ло. Тази отговорна задача
принанлежи на земеделските
кооперации, които трябва да
създадат по-добри условия
за работата на село.
Любен АРСОВ подчерта ня
кои слабости в работата на
комунистите в секциите на
Социалистическия съюз и ос

НОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ СА:
Васил В. Захариев, Радивое М. Иванов, Славчо С. Ян
ков, Стойне В. Иванов, Винка С. Константинова, Захарж
С. Рангелов, Любен А. Рангелов, Стоян А. Станков, Владо
М. Стойков, Винко Д. Стоянов, Борис С. Стоилков, Симе
он 3. Стоименов, Харалампи К. Сотиров, Владимир М.
Стоименов, Цоне С. Тодоров, Иван Б. Трайков, Радомир
М. Чирич,,
За нов секретар на общинския комитет на Съюза
комунистите повторно бе избран другаря Винко Стоянов.
В РЕВИЗИОННАТА КОМИСИЯ БЯХА ИЗБ РАНИ :
Стончко Ангелов, Любен Богословов и Драган Мнтов.
Делегати за околийската конференция на Съюза на ко
мунистите във Враня:
Филип Зарков, Сима Иованчич, Владо Мнтов, Винко
Стоянов, Стойне Иванов, Любен Рангелов, Стоян Станков,
Славчо Сотиров, Иван Трайков, Вене Дойчинов, В
Константинова и Владимир Стоименов.
От конференцията б-ха изпратени поздравителни
телеграми до ЦК на СКЮ и другаря Тнто ж до ЦК
СКС.

г

и в Босилеградско съществу таналите масово-полиппески
ват условия за създаване на организации.
модерни овцеферми.
Иван АНДОНОВ говори за
Просторните и сочни паси криминални прояви в стопах
стаото в Босилеградско. Той
ща ще бъдат използвани ра посочи
неправилното отно
ционално. Покрай това в Бо шение към народното имущ*
силеградско се върши мелио ство в транспортното пред
рацня на пасищата и по този приятие „Весна .кобила" ж
начин се създават нови прос други предприятия в града.
Славчо СОТИРОВ говори
транстаа, годни за напасване
на едрия и дребния добитък. за ролята на членовете на
първичните организации в
През последните няколко органите на общественото ж
години в Босилеградско е на работническо самоуправле
правена и сериозна крачка ние у нас, които не винаги
напред в подобрението насъ се заемат решенията на те
общенията. Босилеград е свъ зи органи да се провеждате
рзан с всички по-големи про дело. Той изтъкна, че служи
мишлени и стопански цен- телите поставят нереални ио
три в страната. Съществуват каиш.
редовни линии за Враня, Вл
В разисканията взе учаоадичин Хан, Ниш, Скопие и
тне и делегатът на Централ
други градове.
В разискванията взеха уча ния комитет на СКС другарят
стие голям брой делегати н Василне СМАЕВИЧ. В своя
та реч той изтъкна огромни
гости на конференцията.
Владо МИТОВ, говори за те успехи, които са постигна
още по-интензивното разви ти в социалистическото стро
тие на минното дело в Боси ителстао у нас и готовността
леградско, подобрението на на комунистите от Боснлегживотновъдството и овощар
другото радско' да вложат максимум
стаото. Измежд
илеград- усилия за премахване на ела
той заяви, че в
ско съществуват потенциал,- бостите в досегашната рабо
ик резерви за жизнения та. Изложението на другаря
уровен. В борбата за подоб Василне Смаевич често бе
рение на същия видно място
заемат комунистите, които прекъсвано с бурни аплодис
са готови да жертвуват венч менти.
След това се пристъпи към
ко от себе си за по-светлото
утре на Босилеградско. Той избирането на нов секрета
подчерта готовността на ко риат на Общинския комитетМ. Лидожоа
мунистите от Босилеградско
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МОДЕРНА ОВЦЕФЕРМА
Това поле, което тъй _могъ
що се простира всред верига
та от ниски и високи върхо
ве и което е опънало зеления си килим под щедрото
пролетно слънце е боровско
поле. Намира се в центъра
на Бурела, а около него са
разпръснати малките и поголеми бурелски селца; едни
сгушени в дълбоки долини
потънали в цвят, други нака
цали по баири и чукари се
1 къпят в лъчите на майското
слънце.
Боровското поле представ
лява вйсоко плато, покрито

със злачни ливади и сочни
пасища. Именно затова земе
делската кооперация в Барйе
(така се нарича центъра на
селото) се ориентира към ра
звитие на модерно животно
въдство в този район, преди
мно овчарството.
МОДЕРНА ОВЦЕФЕРМА
ВСРЕД ПОЛЕТО
През 1960 година започна
изграждането на овцеферма
та в боровско поле. В север
ната част на полето, край е
динствения извор, в подножи

Зшбележепо — да съдиЛв етмп

ДИМИТРОВГРАД НЯМА
ЗЪБОЛЕКАР
Вече няколко месеца Дими
.тровград е без зъболекар.
Нуждата постоянно се увели
чава и разрешаването на тоя
въпрос все повече е неотло
жно.
' Миналата година Димитро
вград имаше» двама зъболека
ри. Обаче тази година няма
нито един. Броят на болните
бт ден на ден се увеличава,

нараства. Хората непреста
нно търсят помощта на зъбо
лекар. Все по-често болните
биват изпращани до Пирот,
при специалист. Веднага се
поставя въпрос: дали това
„шетане” за малки неща се и
зплати? А изразходваните
средства за път, надници? А
изгубеното време?
П. Н.

ДУМИ И ДЕЛА
Както всяка година така и тази Поганово реши да
отпразнува Първи май с обща трапеза и всенародно ве
селие. В навечерието на великия празник този въпрос е
бил повдигнат на първичната организация на Съюза на
комунистите. Един другар, член на секретариата нй~ орга
низацията, почти половин час говорил за нуждата от пра
знуването на този велик празник по вече утвърдения на
чин. Но, този другар който (между другото е шеф на ме
стната канцелария) не присъствува иа тържеството. Зли
езици приказват, че в последно време се посветил на една
друга пасия—ловуването__________________

БЕ} ЗАОБИКАЛЯНЕ
НА- ЗАКОНА
I
В Погановското осмокласно училище се открива ново
работно място-секретар на училището. Един стар човек
от селото, започна да търси прнятели-влнятелни хора,
които да ходатайствуват при урпавителя на училището,
председателя на училищния отбор и другите отговорни
фактори в селото, за да заеме това място.
Вторият кандидат е млад, но недостатъчно образо
ван човек, според злоезични приказки, агитира здравата
и той. Дори е отивал на поучение при един преподавател
който да му даде основни познания по воденето на учи
лищната администрация.
А общите разпоредби на нашия Кодекс на труда и на
Кодекса за обществените служители са много ясни. —
Назначаването на лица става само чрез конкурс и място
то принадлежи не на приятеля и роднината, а на найспособння_сиреч на оня, който изпълнява условията на
конкурса. В случая топа може да бъде лице с най-малко
завършено средно образование или дългогодишен адми
нистративен служат, имащ определено звание в служба
та, защото естеството на работата изисква такъв човек.

ето на Рудината личи модер
ната овцеферма. За построя
ването на овчарника земеде
леката кооперация е вложи
ла над 1,500.000 динара капи
таловложения. Първоначал
ният капацитет на овчарни
ка беше 250 овце. Днес броят
им възлиза на 500. В течение
на миналата година се нало
жи изграждането на сграда
за квартири на овчарите и
помещение за преработка
на млякото. Освен това земе
Делската кооперация отпус
на 130.000 динара за постро
яването на корита за водо
пой.
За сега боровската овцефе
рма произвежда само мляко, сирене и извара, а в бли
зко бъдеще, когато се увели
чат стадата и броят на овцете
възлезе на 700 ще се отпочне с производството на каш
кавал. /Ръководителят на ов
цефермата, трудолюбивият и
енергичен Никола Иванов
живее с успехите и неуспехи
те на своя цех — овчарника.
— Едвам удържах да не о
бходя фермата по време на пъ
рвомайските празници, — ра
зказа той. Не мога да търпя
ако не съм в течение на ра
ботата.. инак не може!
И наистина, на трети
май, рано сутринта без да
знае за нашето посещение
другарят Никола Иванов пр
истигна цял час преди започ
ване иа работното време. Тв
ърде грижливо напътствува
работата на овчарите, пома
га на майстора по млекопро
изводството Милчо Димов и
упрочие. Той разказа за уси
лията на земеделската коопе
рация в Борово за по-успеш
но развитие на овцевъдство
то в този район. За сега овце
фермата притежава компле
кс от 20 ха под различни фу
ражни треви. Обаче той не е
в състояние да задоволи на
шите нужди и затова еме пр
инуденн чрез арондацня да у
величаваме. Освен това паси
щата с които разполага овце»фермата в Рудината се оказаха недостатъчни и затова
сме сключили договор с гор
ското стопанство за ползва
не| на. техни пространства,' в
Грапската рудина, които за
емат площ от около 50 хекта
ра и заедно с нашите пасища възлизат на над 130 хекта
ра повърхност по която па
сат кооперативните стада, до
като се прибере сеното в полето... Увеличението на паси
щата оказа чувствително вли
яние и на млекодобива. На
шата овцеферма произвежда
висококачетвени млечни про
изведения, които по нищо не
отстъпват на тези от овцефер

След §ефициШа в Кишелишка&а. кооперация

СКЪПО ЗАПЛАТЕНО ДОВЕРИЕ
Преди известно време бе а- Припомняйки си за тия неща
рестуван главния магацио хората сега приказват, че манер на каменншката коопера гационера бил доста доверция поради направен дефицит чив, честен човек и някои, по
от около 200 хиляди динара. знават неговото материално
В следствието продължава и състояние със съмнение глев скоро време същият ще бъ дат на твърдението, че той е
де изведен пред съд, за да направил дефицит от 200 хиотговаря за своите грешки. ляди динара. В неговата къМоже бн за това нямаше ни ща не е намерено нищо кое
що да се пише на страници то би потвърдило съмнениете на нашия вестник, ако сл то за кражба на парите. Но,
ед това не станаха известни както и да е той е бил задъ
разисквания между членове лжен с магазина и ще заплате на кооперацията относно ти за това свое доверие.
Обаче нужно е да се напоработата на магационера и
някои отрицателни явления мни оше нещо което говори
всред колектива на коопера за отношението на самоуправителннте органи на кооперацията.
Заслужава внимание фак цията и ръководството към
тът, чс от главния магазин тоя въпрос. В скоро време
на кооперацията за който е след арестуването му започотговарял арестувания мага- на акция за събиране на пационер разполагали с ключ ри между работниците на ко
още трима служащи. Според операцията с цел да се внеизказване на хората съшито сат в кооперацията и съшия
са и продавали бира, дини да се освободи от затвора,
и други неща. Когато по Такава грижа към хората за
сочвам това не искам да твъ служава внимание, обаче ну
рдим, че същите хора са под жно е в тоя случай да се до
кралвали магазинера, може бави следното. Такава триби те напълно навреме да са жа към магазинера колектн
му' предавали парите, обаче ва на кооперацията е трябва
такава работа която не е пр ло да обърне по-рано и да му
иета в нашата практика, си помогне в работата за да не
гурно е дало възможност за дойде до тук. Сега на тоя въ
нечестни работи. Хората ко прос трябва да се гледа с Ар
очи. Ако се смята че той
иго са купували тамо на дреб еутн
виновен за дефицита. 3X0 е
но, макар че това е магазин за
той
откраднал парите тогава
снабдяване на продавшщите
по селата, с очудване се запи с неоправдано тая великоду
от страна на колекти
твали как може в елин мага шност събиране
на средства
зин да разполагат трима слу ва за се
освободи един чо
утаиш с кюч от магазина. за да

век, който откраднал или
със своята работа дал възмо
жност за разсипване на обше
ствени средства. Как може в
тоя случай и управата на ко
операцията да гледа с такива очи към една акция която
може само да окуражи онези които разсипват обществени средства. С това може са
мо да с^| кажа : „Крадете
вие, а когато затреба ние ко
лективно ще съберем средст
ва и ще ви помогнем". Така
трябва да се гледа на тоя въ
прос ако се смята, че той е о
ткраднал или е виновен за
дефицита в кооперацията.
Ако пък на някои е нечиста съвестта и смятат; че не
не само той, а и други са от
говорни за дефицита в кооперацията и сега с тая „хума
нна постъпка” искат да помогнат на човека това е съв
сем друга работа. Все пак за
очудване е как кооперативния съвет и до сега не е раз
гледал обстоятелствата около тоя дефицит, защото не се
касае сега за спасяване на
тоя магационер, но нужно е
да се пронамерят причините
които са дали възможност
за такива нежелателни про
яви, защото при една по-голя
ма контрола от страна на ко
лектива сигурно бп били осу
егени подобни дефицити. За
това има место да се разиек
ва по тоя въпрос от страна
на колектива и предприемат
известни мерки за осуетяване на подобни грижи.

Надежда на
село Борово

мите във Висока и Забърдието. За това нещо свидетелствува и все по-нарастващият интерес на градовете от
вътрешността, където наши
те произведения вече си обез
печиха пласмент.
В навечерието на първом
йските празници към- коо
перацията се обърнаха Белгр
ад, Пирот и други градове с
поръчки за мляко и млечни
произведения. Работата на
овцефермата затруднява не
завършеният път през поле
то до Барйе и главният ггъг
за Димитровград. Щом поп
равим пътя за нуждите на о
вцефермата ще набавим един трактор за оран, сеновоз и други полски работи.
— Друг проблем в разви
тието на овцефермата е ли
псата на инвестиции. Вече го
дини наред търсим инвести
ции за овчарника, за да ос
вободйм умъртвените наши
пари с които бихме повърши
ли много спешни работи... но
надяваме се, че тази година
ще ги получим.
„ОВЧАРОВА

ЖАЛБА"

I

В този момент влязоха че
тиримата овчари: Марин, Иван, Григор и Стоица, току
що бяха завършили „премуз". Всички се подсмихвах^
лукаво и гледаха към Иван.
На младия и юначен овчар
домъчняло да скита след си
вото стадо. На първи май
слиза в селото. На селския
мегдан се виело кръшно хо.
ро. Обаче Иван не се хва
ща на хорото, а влиза в са
лона на новия кооперативен
дом. Сяда всред приятели
веселяци и чашка по чашка
— здравата се нарязва. Дори
припада. Роднини и приятели
го занасят на ръце дома му..
Не можах да устоя... разка
зва Иван празнувах двоен
празник — празник на труда
и празник на новия коопера
тивен дом. Сега Иван е на
..работното" си място, гледа
своята работа както и преди.
— Запиши, казва той, и то
ва, че през тази пролет за
продадени агнета нашата ов
цеферма взе 6,900.000 динара.
Това значи, че през зимата
це сме седели със скръсте
ни ръце...
Времето доста напредна и
овчарите хванаха в три посо
ки из Рунината...

Предприятие „Слога“
е един от добрите
примери
Търговското предприятие
„Слога” е едно от малкия бр
ой предприятия в Босиле
град. То не разполага с огро
мни оборотни средства и мо
же би тъкмо затова се отли
чава с положителен баланс
в работата си. Разполагаеми
те средства миналата година са направили къргообръ
щение над десет пъти. В ма
газините на предприятието,
няма некурентни стоки, кои
то да затрудняват работата
на предприятието и да умъ
ртвят оборотните му средства. През миналата година
предприятието е направило о
борот от 135.805.570 динара, с
вкупен доход от 10,820.557 ди
нара и чист приход 9.958.374
динара.
Особено отбелязване заслу
жава отношението ка трудо
вия колектив в предприятието
към въпроса за разпределе
нието на чистия приход. Сл
ед заделянето на известен пр
оцент по съществуващите фо
идове на колектива останали на разполагане 2590.039
динара, които трябвало да се
включат във фонда на лич
ния доход. Обаче колективът
се отказал от тази част на ли
чния фонд и споменатата су
ма приложил към оборотни
те средства. Това наистина
заслужава повхала, защото о
бщите интереси, интересите
на предприятието били по
ставени над личните интереси.
Предприятието „Слога” има осем магазина на терито
рията на Босилеградската и
Власинскоокруглпшката об
щина и то: в Босилеград 3, и
по един в Бистър, Горна Лю
бата. Долна Любата, Горна
Лисина и Божица. За редов
ното и навременно снабдяване на тези магазини с необходимите стоки предприятие
то пак с всестранно заемане
на целия колектив, си снабди
ло камион.
Заслужава да се отбележи,
че потреблението чрез „Сло
га” и в този край все повече
се разширява. Освен храни
телните, текстилни и железа
реки произведения, днес все
повече се купуват различни
мебели. През последно вре
ме, особено след разрешава

нето въпроса за постоянно
електрическо осветление, хо
рата започнаха да купуват и
електрически апарати. Тук
са вече и първите телевизори.
Предприятието предприема
мерки в най-близко време да
открие и магазин за самоизбор на стоките. Той още по
вече ще позволи на потреби
телите да дойдат до по-хубав
избор и по-хубави стоки.
М. П.

□огановскята тухла
рница се модернизира
Шез тази година земе^ел
ската кооперация в Поганово ще извърши модерниза
ция на тухларницата. За двн
гателна сила вместо конски
впряг, който се използваше
през последните няколко го
дини, ще се ползва мотор. Съ
що така ще се набавят нови
двойни цилиндри, шнек-преси и други машини, които
ще дадат възможност за поинтензивно производство.
I Това се налага затова, за
щото керемидите от поганов
ската тухларница станаха на
далеч известни със своето
качество и твърде достъпни
цени (първо качество струва
28 динара, второ 12). През
последните няколко години
земеделската кооперация нма поръчки за керемиди не
само от Димитровградско, но
от цяла Нишка околия дори
и от НР Македония.
Само през изтеклата годйна тухларницата донесе чи
ста печалба на кооперацията от 1, 200.000 динара. Тези
машини ще дадат възможно
ст дневно да се отсичат по
3500 керемиди.
Земеделската кооперация/
ще увеличи и надниците на
работниците и по този начин
ще обезпечи на време работ
на ръка. За пръв път тази го
дина вместо дърва ще се упо
требяват въглища и с това
кооперацията разчита да спе
сти значителни материални
средства.
М. А.

За пръв път в новия) салон...
■ ,1

Години наред боровчани се
канят да строят кооперативен
дом. Елем прс;з 1960 година
запретнаха ръкави. Строе
жът напредваше бавно но си
гурно. По инициатива на ме
стната организация на Соци
алистическия съюз на добро
волна база се докараха ка
мъните, дървения строите
лен материал и даде работна
ръка. Земеделската коопера
ция отпусна над 700.000 дина
ра пари за набавката на ония
материали с които боровча
ни не разполагаха. А после
вички прилегнаха на работа.
Новият кооперативен дом в
село Борово е дело на сгово
рност. На първи май-вели
кия празник на труда, трудолюбивите боровчани за
пръв път празнуваха в но
вия салон. В големия хол на
дома беше устроена обща
трапеза. Празнуваше се дво
ен празник!
От около 113 домакинства
в селот° над 100 участвуважя ! “бщия обел- Всички бя
^кАОВОЛНИ от г°лемата при
добивка и че по такъв начин могат да чествуват вели
кия прадник. Селската „мези

Ж:
т

Трактористите от „Нишава" имаха много работа та
зи пролет, поради закъснялата сеитба.
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Тезн лни и
канцелариите
на земеделската кооперация
в селото, които се намират
в частна нехигиенична
къща
ще бъдат преместени
вия кооперативен дом. в йо
Останалите помещения ще
оъдат използвани за устройване на
на активност.
Топлото пролетно
слънце
поздравява
трудолюбивите
хора из полето. Далеч на юг
блестят снежните
преспи на
Руй...
М. Андонов

Б последно
купуват гумени време все по-често стигат търговци Ай
нишки в Димитровград. И на тази с®***ка се
как разглеждат
калемите с шапки.

.БРАТСТВО
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Пред Деня на младостта

В Димитровградско всичко е готово
мстила зо откриване но X фестивал
■■—■ РЕТОВАРЕНИЯТ автоте на другари и девойки, ко
навърши вече и година отка
I бус пълзеше по долиито сега може би също си
кто благодатната сила на то
ната на реката, а мо спонят за него, са пред очите
ка потече и през границата
торът му стенеше под тежко
му...
и свърза двете съседни стра
то бреме и не попускаше. Ня
Централите се редят ед ни. Потече като добрата на
кои от пътниците^ вече дреме на след друга. Изпращат хи ша, югославска воля да поха, други си приказваха не ляди киловатчасове електри- кара стотици мотори в двищо, трети... Само той бе сед
ческа енергия на цяла Южна жение, да внесе повече свет
нал на мотора и с особено
Сърбия. И нещо повече — и ! лина в дълбоките шахти на
любопитство се взираше, ту
на съседна България. Ще се I мнна Перник...
в завоите, ту в редките мост
чета, целинйте, едва забеле
Бькъш и йройадпалпШа конница
жими развалини... Той разг
леждаше любопитно.
Друг
та я алко са поколенията,
1913 година, някъде около
пък любопитно наблюдава
I у I които не помнят тре Видовден. Един български
ше него. Мургавият мъж ми
савищата на Власина. ескадрои вървял в бойни ре
слеше нещо. И другият също.
Това не беше отдавна. Пре дици по посока на Чемергшк.
Обаче мургавият не чувству ди години, преди десетиле Цялата околност била обрас
ваше любопитния поглед на
тие... Лазурното езеро, което нала с трева. Бойната редица
непознатия спътник. За това
е открило своята зеница към настъпвала. Изведнъж коне
жените по-голям инстикт. Вс
сините небеса е младо, как- те от предните редици започ
яка жена досега щеше да се
то и поколението, което ос нали да пропадат. След тях
обърне с привидна случайно
тави светлите си спомени в и- изчезнали и войниците. А др
ст... А той не се обърна, ся зграждането на Власинските уги налитали върху тях и по
каш беше толкова безразли електроцентрали.
тъвали също. Тресавището
чен към всички пътници. На
Поетът добре каза, че в со сякаш се разтворило, за да
веде се още по-низко, съсред
циалистическото изграждане спре една неразумна алчно
оточи погледа си към една
страната измени своя образ.
ст. Останали само задните ре
полянка отвъд реката.
Доскоро вместо езерото дици, които успели да задър
— Ах, ето тук бехме! Да,
тук се простираше тресави
жат конете. И се върнали на
да тук бехме. Помня и оня
ще, чиито нрави подобават зад, покрусени.
камък, дето седехме — прого
на онези огнени земи от при ,
- :ш
вори той. Говореше сам за
казките, за които се казва,
Езерото и рибите
-себе си, а като че ли разказ
че са отваряли, - поглъщали
ваше на някой от спътници
хора и добитък и отново за
^ Настъпиха нови времена. Е
тваряли тайните си двери...
те си, на близък, на другар.
днн подиробед във Власина
■— Хубаво беше, да, да... ху Легендата говори, че от мо дойдоха инженерите, обходи
чурището и тресавището вся
баво...
ха тресавището, околността
ка сутр1ш и вечер излизал
— Извинете ме — намеси
му. После дойдоха други. Ме
се оня, който го наблюдава огромен бик, с дълги рога, с риха, измерваха, а селяните
които можал и планини да
ше досега, — но~тук нямани
ги гледаха с недоразумение.
повдига. Излизал да се бори Не мина много — започна и
що хубаво. Обикновена кли
сура, камъни, букови усои със селските бикове, конто
строежът на централите, по
обшсаляли около по ливади стройването на каналите. За
ща и една пенлива речица.
те и чиито рев отеквал нада бумтяха и машини. Събраха
Мургавият едва сега се олече. Но те били слаби, би всички потоци и тресавище
бърна. Погледа някак си сту
ли дребулия за бика, който то започнаха да превръщат в
дено събеседника си.- Очигле
излизал от тресавището. Той езеро. Работеха година, две...
дно той не споделяше мнени
само набождал селските би
ето на непознатия.
Един ден затвориха езерото.
кове на големите си рога и,
— Горе е хубавото, на езе
Тресавището потъна някъде
сърдит
че
му
нямало
равен,
рото... Има и пастърва —
дълбоко под водата. А след
продължи непознатият. — А- се завръщал назад. Излизал
това езерото се разширява
само
сутрин
рано
и
вечер
ко имате време отбийте се и
ше
нагоре и надолу. Водата
късно
когато
нямало
хора
одо Водояж. Няма да съжал
растеше. Потопи н част от ли
коло тресавището. Не искал
явате.
вадите. Зеницата на езерото
да го видят хората...
" „Пак не можа този да раз
се разтваряше, от която поте
бере? Да, не може... Хубаво
Един старец решил да ос че електрически ток. По ар
то за него, значи трябва да
вободи власинци от това зло. териите от Власинските цен
бъде хубаво и за мене. А ето
Най-хубавите бикове изчезва
трали потече нова енергия в
хубавото за мен е тук... Бе ли под тресавището. Всяка
цяла Южна Сърбия.
ше юли месец. Тогава тази
сутрин и вечер слизал край
В езерото заплува и пастър
долина не беше такава пуста.
него и чакал бика. В ръцете
Кипеше и денем и ношем... И
си държал голям нож. Гове ва. Тя създаде нов живот и
сега като минавам тук сякаш
дата пасли покрай тресави нов свят в него. Власинци за
почнаха да идват с въдици и
се срещам с едно мое Аз; кое
щето, а старецът чакал. И
то витае между тези усои.
една сутрин когато бикът се да ловят риба, за която по-ра

Изглед от Власинското езеро
бъбри си с приказливата ре
чица, така както бъбрехме и
ние. Тогава бях младеж—гим
назист. На полянката пи бе
ше младежкият стан. Гръмжеше цялата клисура. Висо
коговорителите раздиряха ве
ковната й тайнственост. А
пие пеехме и се веселихме.
И като си тръгнахме плаках
ме. Бяхме' мъже и плакахме.
...Ето я и първата централа.
Тя ш е свидетелка за хуба
вия живот, когато забравиш
на всичко лично, слееш се в
колектива и чувствуваш кол
ко си силен със колектива.
Като си отидохме, разпокъса
хме се, станахме малки, дреб
ни хорица...
Той беше някъде от друг
край. Преди голина беше ра
ботил като младеж на власи
нските водоцентрали. Тук бе
прекарал само един месец,
но чувствуваше като че ли
това беше най-хубавата част
от живота му. Мъзолите, дъ
ждът, дежурството — всич
ко това е забравено. Образи

бил засилил да набоде па ро
гата си един от най-хубавите
селски бикове, старецът за
бил дълбоко в гърлите му
големия си нож. Бликнал'
кръв, която потопила цялото
тресавище,
От проляната
кръв останала червепо-жълта маса. По-късно когато ко
сачите газили по тресавище
то да косят високата трева,
тази маса се залепвала за др
ехите им и никак не могли
ла се очистят от нея. Това
била кръвта на бика.
Легендата за бика е само
предание. А случката с кон
ницата; която потънала под
тресавището, е дейстпител'
пост от едно размирно воен
но време. Легендата се пре
давала от поколение на по
коление, а свидетелите за по
тъналата конница са още жи
ви във Власина.
Един от тях е и дядо Свето
зар Яиковнч, едни от онези
старци, конто помнят много
работи за Власина, за треса
вището... Това станало през

Разнообразна програма за’фестивала

На 6 май тази година в По
ганово се състоя районен пре
гЯед на програмата, с която
населението от този край ще
участвува на фестивала в
Димитровград. Още рано су
тринта в центъра на Погано
во цареше оживление. Всич
ки ученици от основното учи
лище, както и многобройни
любопитни граждани очаквас нетърпение започването на
състезанията.
Ръководителите на съсгеза
телите извършиха последни
приготовления. Около 10 ча
са прегледът започна.
ЦВЕТАНКА ЩЕ ПЕЕ.„.
Между публиката владее
ше огромен интерс за млада
та изпълнителка на народни
песни и шлагери, осмоклас
ничката Цветанка Стефанова
/И ето тя нзлфе. Най-напред
майсторски изпълни „Децата
на Птгрея” а след това, прид
ружавана от Опаса Стефано
ва, изпълни песните: „Месече, бекрийо”... „Я излези ли
бе на пенджер" и „Доста, до
ста лично бре Стойне”. За ус
пешното изпълнение публика
та ги възнагради с бурни ап
лодисменти.
След това преподавателят
Кръста Петров изпълни две
народни песни („У пол ба
щи”... и „.Шумадийа мой йе

ти при осмолетката. Те изпъ
лниха китки от български и
сръбски народни хора, меж
ду които заслужава внима
ние изпълнението на хорото
„Шумадински чачак" и „Бу

Фолклористите от Поганово
Ва изпълни две борчески пес:
ни („Титов рожден ден” и
„Младежки”). Втората песен
беше добре изпълнена, дока
то при първата се чувствува
ше известна несигурност и
недостатъчна тренировка на
младите хористи. Особено бу
рно бе поздравено настъпва
нето на младите фолклорио-

гарчица”. С още малко уси
лия танцовият състав може
да постигне още по-завидни
резултати.
Ръководителят на танцо
вия състав Георги Димитров
и младия акордеонист също
заслужават похвала за вло
жения труд и усилия.

Населението от Димитровградско
и Босилеградско изпрати своите
Поздравления до другаря Тишо • • •
От всцчнк краища на стра
ната ни щафетата се пренася
като любимо нещо, нещо с
ко:-Л-о искаме да отворим сър
цата си и цялата обич да вле
ем в няколко реда: „Живей
ни още дълго, другарю Тнто,
води ни към все по-големи
трудови успехи”...

Д И МИТРОВ ГРАДСКО
След сливането на местни
те щафети в' Димитровград
се състоя митинг, на който
говори другарят Стоян На
ков п бяха изпратени поздра
вителни писма.
В писмото напасано от учешшнте на основното учи
лище „Моща Пияде” между
другото се казва: „Твоите ду
1 мп пскаят любов към. всеки
човек, Твоята ръка достигна
ндонаЛ|Зтнелння|човец, чпя
то ръка самоТннскрепопто
плопло стисна и вдъхна му са
моквсрепост. Твоите думи за
пост за неговото пълно осво
божденпе. Твоите думи за
мир н приятелска дружба ме
жду народите от целия свят
отекнаха навсякъде по земно
то кълбо.
Драги другарю Тито, чести
тайкп Ти седемдесетия ро
жден ден като наш ръково
дител и учител, ние Ти поже
лаваме още дълъг живот за
да ни водиш към нови трудо
ви победи и успехи в мирно
то изграждаме на социализ
ма”.
Оттук щафетата се упъти
към околийската щафета, за
да се елне в огромния поток
па пскрснн благопожелаиня,
но знаеха само от книгите.
— Ще дойде време — каз топли поздрави и трогпаиш
сърца.
ва дядо Светозар Янкович —
когато старите все разказват,
БОСИЛЕГРАД
че някога тук имало тресапн
ще. А може всичко това и да
Изпращането на щафетата
се забрави. И за бика и за
п Босилеград бе особено тър
конницата...
жествено. Пред пощта на у— Околността около езеро
красената трибуна говори др
то ще се превърне в стопан угарят Славчо Сотиров, пред
ство — добавя председателят
седател на общинския отбор
на общината. — По ливадите
па ССРН. Другарят Влади
мир Михайлов, председател
и пасбищата ще угояваме до
на общинския комитет на На
битък, по нивите ще садим
родната младеж. прочете по
картофи, а от езерото ще ва
злравителиото писмо. Изпра
дим добра риба.
щането на щафетата от Боси
леград стана особено тържес
Мургавият мъж ще разказ
ва па своите внучета за чуд 1 твено от ммоглюден митинг.
пата клисура и Власинското I
БОЖИЦА
езеро, кълсто той самият ра |
ботил, както разказват и на
Щафстата от Босилеград
шите деди, кои го отивали в
Америка ла спечелят пари.
бе предадена иа младежите
Той няма да разказва за Аме | от Божица. Тук също бе тър
рнка п разказът му няма да
жествеио посрещната и изпе печелен като техните.
рп~„,,а от населението на Бо
Ж'"Щ.

Миле Присойски

край”) акомпаниран от Ста
врн Апостолов на акордеон.
След това хорът при основ
ното осмокласно училище
под ръководството на препо
давателката Драгица Петро-

От Божица

щафетната па

лка бе поета от
младеж
та от Власина. Тук ка мнтинга също бе изтъкнато зна
чеиието на 25 май като се
приветствуваше другаря Тито и отдаваха се пълни приз
нания на неговото дело.
От Округлица щафетата
палка бе предадена на младе
жпте от Сурдулица, които я
препращат по определена ма
ршута.
КЛИСУРА
Щафетата в Клисурския ра
йон тръгна от две посоки.

най-отдалечени крайгранич
ни села. Носена от младежи
граничари и пионери щафет
ната палка започна от с. Па
ля през Кострошевци и Су
хи дол. Вторият клон започ
на от с. Стрезимировци, през
Грознатовци и Драинци. Две
те щафети се срещнаха при
местността Пладнише, от къ
дето тържествено бе посрещ
ната в Клисура. Тук се състоя тържествено изпращане.

Програма на фестивала
24 МАИ — ЧЕТВЪРТЪК
1. В 15 часа в сградата на гимназията ще бъде от
крита стопанска изложба на общината. 1Це участвуват:
комбинатът на гумени изделия „Димитровград”, „Цнле“
„Механик“, ..Труд", „Свобода“ н земеделската коопера4
ция „Нишава”.
2. В 16 часа откриване на художествена изложба
от Веселин Деикзв в градското читалище.
3. В 17 часа откриване на изложба на прсАарнраин
птици н животни, устроена от Костадин Асенов, от село
Славния.
4. В 18 часа откриване на шггсрзип—изложба, ус
троена в културния дом от Никола Филнповнч.
5,; в 20 часа представление на комедията „НесуЬени
зстовп от С. Иастаснсвнч, в изпълнение на самодейците
от село Смнлопцн.
6. В 20 часа срещи между отделяйте райони в градската градина с програма от народни пееш!, народни хо
ра, изпълнение на народни мелодии на различна ннетурЛ1СНТИ. В тези срсщн ще участвуват най-добрите изпълни
тели на народни песни а хора от срещите, направени по
районите.
25 МАИ — ПЕТЪК
1. В 9 часа парад. Посрещане на парада па игрище
то на „Спортист”. След парада митинг, на който ще гово
рят ръководители от околията и обвитата.
2. В 14 часа фнекултурен събор па игрището на
„Спортист”.
3. В 17 часа състезание по хазена на игрището на
„Партпзан”.
4. В 19.30 часа в дома на културата срсщн на основийте училища с разнообразна и богата програма от хо
рови песни, народни песни, народни хора н пр.
5. В 20 часа в градската градшш срещи между отде
дните райони с програма от народни песни, хора в нзпъл
пение на танцови състави, хуморески, Изпълнение на на
родни МСЛОД1Ш II пр.
26 МАИ — СЪБОТА
1. В 8 часа състезание между първенците по шах
мат от районните срещи, което ще се състои в помещения
та на центъра за ВВВ.
ч
2. В 9 часа лекоатлетически състезания, състезания
по волейбол и хазена, конто ще се състоят на игрищата
на „Спортист” н „Партпзан“.
3. В 10 часа състезашю между стрелците в градската градина.

. Просвета
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Владимир Назор:

НА ВУЧЕВО
Под непрестанен огън от небето
по планината се катериме н с мъка
навлизаме в гората — о, гора спасителка!
Жестока хайка ни души отвред
и огненият обръч се стеснява.
Умората ломи нозе, гладът гризе
стомаха ни, и жаждата ни мъчи,
ала гората е без плод и без вода,
постелите са влажни и трънливи
и камъните остри — о, гора предателка!
Все пак полегваме; убийствен сън
жестоко приковава на земята
безбройна челяд болни и ранени,
конто води нашата войска.
О, радост да потънеш в сън безсвесен/
Аз бдя и гледам хората заспали
и сам не мога да ги разпозная.
Телата са съсипани; по босите крака
съсирена и черна кръв.
;Ь * •
.> I
През дрипите се виждат людските тела
1
разядени от студ, от глад измършавелн,
от камъни н търни наранени,
а по лицата сто печата е ударило теглото!
Спи челядта, аеропланите кръжат,
като че пазят своите жертви.
»•; I
И мисля аз: не е ли туй тълпа
разбита, жалка: скъсана опашка
от тялото на армията;
членовете са изнемощели,
прекършена е волята, а силата
е изцедена. И привечер щом екне
заповедта за тръгване — във лагера
купчини мъртъвци ний ще оставим,
а призрачно шествие от партизани
ще тръгне по следите
на смелите бойци.
Ах, никой няма да се дигне жив от тук!
Но гръмва заповед: Напред!
И гледай — „мъртъвците” стават!
И под клоните
раздвижват се овце, коне и хора,
шумят, и викат, и се блъскат.
— В редици! Колоната се построява
и излиза
от папратта и от тревата,
извива се като змия,
върви по билото, а слънцето на запад
с лъчите си я осветява,
и дрипите блестят като коприна,
лицата светят в слънце и в злато.
Намусените крави, морните коне,
овцете гладни, бедните жени,
които карат стадото и носят пушки,
ранените и болните борци
в миг се съживяват и пристъпват
с бодра стъпка, с дигната глава!
Не чуват новата наредба: — Тихо!
опасност ни грози!
И в унес странен
колоната върви без страх и пее.
— Тихо! Но песната — славонска, сплитска,
банийска, босненска и кой ли знай чия
н откъде, но наша — проечава
нз планината, пълна с опасност.
И от гръдта на цял народ излита
луд вик на гордост и на врява.
Напред! Нататък'
Тук всичките пътеки са открити
и няма мъртъвци! Тук
властиува живота!

Градинчани ще набавят
радиоуредба
Неотдавна в Градини се
състоя конференция на Соци
алиетическия съюз. На кон
ференцията беше разисквано
по въпроса за въвеждтне на
уличното осветление. Затова
е взето решение всяко дома
кинство да докара на глав
ното^ шосе Белград—София
по 3 кубически метра камък

за сметка на управлението на
пътищата от Ниш- което сре
щу всеки кубически метър
камък ще им заплати по 1000 ,
динара. С тези средства гра
динчани ще поставят елект
рическо осветление на 8 ме
ста в селото, а с останалите
средства ще набавят радио у
редба.
М. А.

ПЕИСАЖ
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РША ГРАМ СЕ МЕСТО И УАШ
Д!|'КОМУИЕ-ИРЕНА ВАЦРТУ УШЙ
1
'

А ВЕЛИ КОМ ДЕЛУ Шира и сагаапе.

- .

;Щ

кналия граждански елемент;
по време на Първата светов
на война като орган на бъл
гарската едра буржоазия из
лизал вестникът „Моравски
глас"; след първата светов
на война излизал вестникът
„Нова победа"; вестникът
„Нишава” се отнасял за поли
тически, просветни и стопан
ски въпроси от Пиратско и
Царибродско; група напред
ничави студенти през 1937 го
дина издава „Наш лист" и о
ще други вестници като орга
ни на реакционни и програ

' :

. ' •

В помещенията на Художо
стаената галерия в Нишката
крепост е окрита изложба
за историческото развитие
на печата в Нишка околия.
Изложбата документира из
лизащите вестници в перио
да от 1892 до 1962 година. По
край изложените различни
вестници, също са изложени
материали от предизборните

агитки на различни партии,
преди освобождението, чиито
брой е бил доста голям.
Също така са изтъкнати пе §
чатни материали след Втора е
та свеовна война.
Между имената на вестни- - *
ците, излезли в периода от §■
Първата световна война до ^
освобождението са: „Млади га
нишлия” — вестник на зая.
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БРАТСКО ХОРО
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Хванахме се в братско хоро,
един до друг — толкоз вредни,
завещахме в своята клетва
вечна любов да ни следи.
Една майка ни роди,
роди всичките ни,
стара сдава, майка мила
братска дружба ни откри.

I

г=

г*

Бран на Соча, Драва, Сава
и от Вардара горещо гали,
татковино мила наша
в силен огън ни разпали.
Хванахме се в хоро братско _
дружно, сложно кой е млад,
да подигнем и построим
твърд, челичен братски град.
Симеон ГРЕГОРЧИЧ
(преп. Ст. Н.)

С. Н.
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сивни партии, чиито брой
бил доста голям.
След втората световна во
йна излиза „Народен лист”,
„Народне новине", Глас омладине" и пр.
На изложбата е помества1
и печата на българското на
ционално мълцинство: „Брат
ство” „Другарче", „Свобода*,
излизаща 1955 година в Пи
рот.
Изложбата е открита от 12'
до 25 май.
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Изтраяло е слънцето високо
над нашите ниви и жита,
а полето все тъй е широко —
оттук ще гледам света. -

I

Ще гледам планини далечни,
морета, океани, градове,
ще гледам небето, звездите,
родината, която ме зове.
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Обичам хората, полята, горите,
на родното слънце златните лъчи,
к®гато запяват в нивята момите —
а техната песен далече ечи.
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Обичам Родината си мила,
над нея грее родното слънце,
ний всички сме нейната закрила —
тя нашето юнашко сърце.
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Оттука ще гледам Авала,
Неретва и Охрид дори,
оттук ще гледам слънцето,
то моята Родина зари.
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Александър ДЪНКОВ
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КОИ Е ТИТО
През НародоосаоОодитекната борба фашистите поло
жиха много усилия да узнаят
кой е Тнто- Тяхната поляцей
ска и шпионска мрежа пре
върна всички донесения за
дейността на Югославската
комунистическа партия и за
нейните ръководители. Разпи
тваха в плевените партизани.
Картотеките и архивите бя
ха неми, не можаха да намер
ят в тях отговор. А партиза
ните говореха с гордост:
— Той е нашият Върховен
комендант!
С неговото име на уста те
умираха в затворите н
стрелбищата.
и така целя две ГОДИНИ на
войната фашистите оставаха
без отговор.
Но затова пък всеки ден
получаваха потвърждение за
храбростта. умението и сила

та на партизанския
дант. Чрез хиляди пушки, ка
ртечннцн, бомби и стотици
диверсии той им говореше
кой е. Те виждаха, че Тито
— това е разбунтуваният
род-.
—Внимание, внимание! —
съобщаваха от Берлин. — Во
днага отговорете кой • Тяго
— Я, майи Гот! Кой се
крие зад този прякор? —ви
каха сърдито, разбеси елите
се германски коменданти и
нареждаха да се намери агго
вор.
И тогава започнаха предно
дожеянята:
Тито е сигурно някоя извее
гна личност, някой от ръко
водителите на Коминтерна.
Това е непременно човек, ко
йто е участвувал а други ре— Та бея такъв

може да води такава борба! и каквито и да било други
— говореха шефовете на Гео А» нии. А на страница 189 пи
галото.
ше: „Тихо — Маге МустаИ тогава изброяваха разля
3- А- 54 Грабогал. Имотчии имена. Никак не предпо ски, агент ГПУ — IV Ес".
лагаха, че Тнто е някой от юИ нищо повече Фашистите
гославските комунисти. Та
си мислеха, че Тнто е някой
те да не познават лич боеанец.
не '
ността, която така умело ръ.
ководн с Югославската ко да свържат презимето Броз
мунистическа партия и Наро с името Тнто. Никой от фа
шистката полиция не
доосвободателната борба?
Фашистката полиция има това до началото на 1943 го
ше записано в картотеката Анна. Тогава Тито беше избси името на Тнто, но все п«» раи за председател на Коми
гета за национално освобо
не знаеше кой е той.
на Югославия, а вра
Още преди войната фащис ждение
гонете още не .чняе-гЯ кой е
тнте бяха започнали старатед той.
но да водят сведения ха юго
Берлин съобщаваха:
славските комунисти за раба
тата на Югославската кому „Фюрерът иска — отговорете
нистическа партия. Книгата Кой е Тито? Отговорете кой
със списка на личностите кои е Тито?"
то би трябвало да се аресгу
Фашистката полиция при
ват, имаше 210 страници. Ме пряно събираше сведения. Вс
жду тези лица беше и дру ичко изпращаха в Берлин.
гарят Тнто.
Там в главната квартира на
На осемнадесета страница водача на Райха се търсеше
Книгата на преследваните отговор
■ъпроса, кой е Ти
за Югославия се намира са го?
мо предимно Броз, без
НаАопапште
фашистка

исти денонощно об
ръщаха, съпоставяха н срвп
ияваха предвоенните ■ пар
тизански снимки и сведения
и едвам установиха кой е Ти
то.

. Вестта, че Тито е металора
бопгак-комуиист действува,
ше поразително
фапшетпкиге главатари.
Нима една такава, на тях Не
известна личност, да им тт>а
толкова главоболие? Щгоу
пението и бесът се превърна
ха в разписване на -награди
за залавянето му. Бяха отпе
чатани хиляди позиви, в ко
иго обещаваха:
„Сто хиляди райхемарки в
злато ще получи оня, който
доведе жив или мъртъв ко
мунистическия водач Тито".
Но те не можаха да разбе
рят, че дотогава неизвестни
ят водач Тито е — разбунтуваният народ и че народът
ве може да предаде сам се
бе си.
Тито н народът ставаха е-

дно. Непознатият водач на
малкия народ стана най-из
вестната личност на история
та, а малкият народ — най-хр
абрият борец от Втората
световна война.

•*

И съюзниците се питаха'
кой е Тито? Псевдонимът-пря
корътна Носил Броз обходя
целия свят. Всички вестници
всички радиостанции говоре
ха за него, а никой не знае
ше кой е храбрият коменда
нт на въстаническата войска.
Тогава американският вее
тник „Нюйорк таймс” твър
деше че Тито е известният а
мериканскн комунист Бекср
от Детройт. В Чехословакия
се носеха слухове, че Тито е
истински чех.
По този начин Тито бе гтря
свояван от много народя Я
считан за техен сънародник.
А когато се узнае кой е Тя
то, той остана мил на всички
народи, другар и приятел яа
всички хора чието тежнеяяе
е свободата.
М. Иевтояяч
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„че през 1961 година Югос
лавия е имала 2.445 ж. п. гари.
...В началото на Втората
световна война, 1941 год. юго
славските военовъздушни си
дн са имали около 300 воен
ни самолети, разпоредени в
осем полка.
...общата дължина на Ду
нав се числи на 2.860 киломе
тра, а тази през Югославия
на 362 кл.
..за най-малък град в сво
та се смята Ил Асзрванд в Ка.
нада. През 1951 год. той е ицал 17 жители. Оттогава бро
ет на жителите се намали и
днес има всичко 2 жители.
Но Ил Дорванд продължава
да се счита за град.

Югославска
»Венеция«
«
I
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Това название е получило
селото Тияне край Шкодрен
ското езеро, в Черна гор.а.
Всяка година по шест месе
ци селото е под вода, защото
през гтт.ролетта езерните во
ди много се увеличават, из
ливат се и плавят селото. През това време животът в се
лото не спира. Хората употребяват като превозно сред
ство-лодки.

Използване на чая като
лечебно средство

В “НОГО страни, па и V нас
ез зимата. Ако се заследи с
кГна т<ГПОЛЗВа За п°АГотов мед,
липовия чай е твърде
ка на топли питиета често вкусен.
сокИ3атаг>РаВЯН с лимонов
Цвят от лай-кучка представ
м^п,Шр ИЛИ мляко Негова лява
осушени цвет от същои
та хранителна и биологичесрастение, което ви
”°ЙНОСТ зависи от даде меното
ната подправка захар или ли рее в много наши краища.
мон. Както и кафето, чаят о Този чай действува против
разстройството на органите
таРиНигк умората> с^нливост- за
варене, облекчава болки
ко" УСК°рЯВа ниркулително те и гърлото, остранява зъбо
количество таннн (7—20% 1
болието и пр. Дава се на ма
който облекчава работата на лките
лица' като клизма. Же
храносмилателните органи
г1ай место чаят V нял
_л лателно е лай-кучката да се
лзва през зимата*—^?® ПО смесва с други билки (мента
настиване. Обаче той^,ожг I.® ~ мамината душица"),
да се употребява' и
Т съдържи определени суптото студено освежаващо -пи станци> които действуват ус
тие' особено ако се додаде
лимонов сок. Лица който, са
чувствителни на средства за
надразяване им се препоръ<Д
ва да разблажват чая с Мал
ко, понеже тогава значител
на част от кофеина се свърз
постава*бмопасен Т°‘ На<ШН
Предн ?70 ГОАВ™'
Твърде при^' а лечебни "
АжС“С Ват' за ** т
питиета мошТ^Гсе по^ “=РИ ТОАезната работа на
ВЯТ от сухи липови листа и машика< която открил (пър
цвят, плодове на вишни, смес витс употребени парни ма-,
ване различни билки (на при шшш в историята на технимеР-, словенски
„Народен ката) впрегнал край нея е
чай и други) мента, лай-ку дин силен кон, който със соб
чка, белия слез или шипков ствена сила извличал вода
Липовмт чай изобилствува “ опрсАелсна височина. За е
с ароматични веществаГтЪй ^ час' на височина от с
е отлично средство против
настинка, понеже предизви
ква потене то след взимането
му да не се напускат запосле
ните помещения, особено гтр-

покоително на организма.
Ментата спада в най-стари
те лековити билки. Тя съдър
жи значително количество а
роматични масла (ментично
масло) и ментол, даващи му
специфичен мирис и вкус.
Чая от ментата представлява
отлично средство за успокоя
ване и облекчване болките
и гърчевите в стомаха и чре
вата.
Осушения шипков плод е
също добър чай, който облек
чава кашлицата, а препоръч
ва се на лица подлежащи на
заболявалия на бъбрезите и
жлъчката.

„Конска силс?‘-единица за
измерване на силата
дин метър, конят издишал
365.000 килограма вода. Тога
ва Ват пресметнал времето
в секунди и по тоя начин по
лучнл практическата елини
ца в теехническата система
за измерване силата, която
нарекъл „конска сила" — означаваща сила, която е ну
жна за повдигане на 75 кхр
на един метър височина.

Орелът и пчелата
По Крнлов

ПРИСПОСОБЯВАНЕ
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(Посветено на ония ръководители, които високо летят)
Гледайки как пчелата облита цветята, орелът с през
рение започнал да й говори:
— Просто ми е жал, когато те гледам как работиш.
Защо напираш сили през целия ти живот, когато утре те
умреш напълно неизвестна. Я погледни каква е кварти
рата ти и колко ниска заплата имаш. И по какво пък
твоят турд се различава- от труда на другите пчели — ря
ботннцн? А виж как живея аз. Когато разперя огромните
си крнле ■ летя във висините, където погледна все страх.
Пред мене бягат всички птици. Погледни как другите
итицн ми свалят шапка, а общината ми даде нова квар
тира. Чак и моята другарка се ползва с авторитет, а от
децата ми и учителите се плащат. Кой какво ми може. На
мене критика не помага. законите за мене не се отнасят.
Мога да правя какво си ща...
При това орелът разперил крнле, направил няколко I
кръга и пак къцнал гфя пчелата:
__
_Колко е хубаво горе във височините, продължил
орелът всички с трепет гледат в мене. А какво тн ,>ж*
даш? С -.у™ замах хиляди като тебе ще изхвърля от цвет
ата.
— За всичко това те поздравявам-отвърна пчелата. —
Аз откак се родих все за общи работи се трудя, без да гле
дам дали някой ми признава труда. Но като гледам нашц
те пити аз се задоволявам от мисълта, че в тях има е
капка мой мед.
Богдан Николов

БАЩА И СИН
В Деветата далматинска
дивизия имаше млади парти
зани, скоро деца. Фране бе
ше най-малък между тях и
вече година и повече воюва
ше в съща част заедно със
баща си. Малкият бързо ста
на любим на всички бойци и
ръководители.
Веднъж бащата се скара
на сина си зарад една негова

грешка и го удари по глава
та. Най-малкия боец му отго
вори така:
— Чале, ти си мой баща,
но за своите грешки аз сега
отговарям пред своите коман
дири, а не пред тебе. Поча
кай да се завърши войната,
пък тогава отново ще те при
зная за ръководител.
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Уредени отношения

I

Учителките Милица и Даница застанаха пред своя
управител на училището, в което работеха.
— Извиках ви, другарки, — започна той — защото
нещо не е в ред при вас.
Милица и Даница се зачервиха но това не може
да се види под пудрата.
— Работите в едно училище, а не сте в добри отно
шення. Чувам че всеки деи се карате.
Двете учителки заклатиха глава.
— Това не е истина!
Ръкозодителят се зачуди...
— Как не е истина, какво не е истина!
Милица първа взе думата.
— Ето цяла година и половина как не сме се ка
рали...
— И няма изглежда вече никогаш да се караме! —
добави Даница.
Ръководителят се развесели.
—■ Е радва ме, ако е така. Вие сте значи уреЛили своите отношения
— Да.
— А как успяхте да .'о направите това.
Двете жени отвърнаха в един глас:
— Па ние и да желаем да се караме, не можем да
направим това, защото ето вече година и два месеца как
пе приказваме.

БАИ ОНЗИ
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— Всички пътища за чужбина
са ти затворени, другарю
ръководител:..
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(Б. Николов)

В

— Защо пе изграждате общственвте
просторни...
— 'Чакай, бързаме квартирите на ръко
водството...

ТЕКСТ И РИСУНКИ
М. ПЕТРОВ
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На един от приемите в Бе
дия дворец бяха дошли и две
русокоси момченца. Искаха
по всяка цена да си пробият
път до самия Тито и да му
честитят рождения ден. Оба
че това не беше така лека ра
бота. Бутаха се между дру
гите, тласкаха се, но от свои
те по-възрастни другари не
можаха да направят нито кр
ачка напред. Изведнъж русо
косото момченце викна:
— Та пуснете, пуснете ме,
моля ви се. Аз съм Титово ку
мче. Бързо му сториха място
да мине. Момченцето досто
инствено пристъпи към Ти
то:— Другарю Тито, аз съм
твой кум.
Другарят Тито се усмихна
и каза:
— Аз съм твой кум, пали?
— Да — отговори малкият
като се изчерви.
Другарят Тито се наведе,
прегъпна го и го цслуня, а
малкият посочи момченцето,
което стоеше край него:
— Другашо Тито, това е мо
ето другарче.
Тито се усмихна, пристъ
пи към „другарчето", ръкува
се с него, целуна и него и
прегърна и двете момченца.
ПРЕГРЪДКА, ВМЕСТО ПРИВЕТСТВЕНО СЛОВО
Другарят Тито много се за
радва когато видя най-малки
те как вървят през травиика
едно след друго като пеперу
дн.
— Това са децата от дет
ския дневен дом на Институ
та за ядрена енергия във Ви
пча-каза някой на другаря
Тито.
През големия травник кра
чеха малчуганите.
— Нали първо нещо да му

изпея? — запита своята възпи
тателка едно чернооко мом
ченце.
— Не!...
— Да му кажа „здравей".
— Да, кажи му „здравей".
Момченцето припна и изле
зе начело на своята „колона"
Пристъпи към другаря Тито,
крачейки като войник, искаше нещо да каже,, па млъкна. Другарят Тито се наведе
и му подаде ръка. Момчен
цето се ръкува и бързо пре
гърна и целуна Тито, а след
това се обърна към своята
другарка и каза:
— Хайде, бързо, другарят
Тито може би и тебе ще це
луне.
Момичето припна в Тптовата прегръдка.
ИМАТЕ МНОГО РЪЦЕ
Целия този ден другарят
Тито посвети на наи-малкнте. Преди обеда прекара с го
стите си от различните край
*чл па
А«‘Р

слрапа, а ио
арпе

трто

песни. Засмян, Тито внима
телно изслуша дългоподготвяната програма. След като
им поблагодарн, той предло
жи на гостите си да мината
голямата стая, където чака
ха масите, препълнени с раз
лични сладкиши: големи па
ници пълни с едри като кр
ъв червени череши, ягоди *
много различни сладки.
И това посещение продъл
жи приблизително два часа.
На края развеселилите се пи
онери от Чукарица подадо

децала
Чукарица ояла
юл>1ишш дьрпепа ара1п>1 жЛ

X /ка^ка

-,ау

ио-рагЮ. Ю1ша>11 АШаСиц А*>Ж

ДСц 1»с им иоиремп. шкхОН-

ха малко

пред

ара! пя* а, а

ПРИСТИГНА ПРОЛЕТТА
ПЪЛНА СЪС ЦВЕТЯ.
МНОГО ТЯ ЗАРАДВА
МАЛКИТЕ ДЕЦА.

Олга СКАКАВАЦ

С ВЕСЕЛА УСМИВКА
И ЦВЕТНА ОБВИВКА
ОЗЕЛЕНИ ПОЛЯТА
И НАРЕДИ ГОРАТА.

ПОБЕДИХМЕ РЕКДТД
Бързата, прпдошла Ерма,
която мннава през Клисура,
сруши моста и заплашваше

МОЕТО СЕЛО
Хубаво си мое село,
малко, село Буцалево.
Ти си мойта родна' стреха,
мойта радост и утеха.

Ци а лгШшптспца о т 1>«,1и^/ад----

от ^жукарица.

ха ръчичките сп па другар:
Тиго. Всички ъискаха да с<
поздравя ф
— Имате много ръце!—ка
за Тито смеейки се. — Н<
зная на кого първо да подам
ръката си!
Вместо поздрава се разно
се ръкопляскане и слщх.
В градината отекна песег!
Косът беше млъкнал...
Първият мрак се беше
че спуснал.

йймдо*
ъш/т

Аз обичам твойте ниви,
гори, усои и ливади;
Твойте води бистри, живи
и децата твои млади.
Никола Александров
Босилеград

да унищожи ученическата т<
полова гора. Но учениции
веднага се дигнаха да зашз
тят своите малки тополи, кс
ито току що бяха започнал*
да се развиват. След' някол
кочасова борба те отблъсна
ха реката в старото й корите
и изправиха повалените то
полки.

ЦЪФНАЛО Е ВЕЧЕ
БЯЛО КОКИЧЕ,
МНОГО ТО ЗАРАДВА

Реката вече не се излива.
Цено Миликне:
Клисура

ЦВЕТЯ ЩЕ НАБЕРЕ,
БЯЛОТО КОКИЧЕ,
Мт*,ото ЛРУГАРЧЕ
С НЕГО ДА ПОЗДРАВИ.

С/кС/л, хклли
ио р^Д
преа ЮлУд1И)( Дьор К'Ьл1 ЗиЛс

Ьага градина.
колиото повече наближава
ха до Титовата вила, детска
та глъчка все повече стихва
ше. От градината ясно се чу
ваше песента на коса.
Вратата на вилата беше отворена. Всичко беше готово
за гостите.
Щом другарят Тито се по
каза в големия хол отекна
ръкопляскане, а след това и

Нашите
хиляди
ръце
Кой ще измери силата паша?
Тя не лежи в едно сърце.
Светлшт правят хиляди лъчи,
също така и силата наша
правят я мощни хиляди ръце.
С песен строеж, със строеж песен._
Без сила, рекс, разхвърляш шепи,
предай се, виждаш, укроти те младост,
бъдеще светло в борба ни крепи.

От следващия брой „Братство разписва нов ко
нкурс за малките читатели който няма да се прота
ка в няколко броеве на вестника, но ще трае само в
[ю два броя. Този конкурс, значи, ще е месечен и
по-удобно ще е да се събират купончетата за изпра
шанс до редакцията.
Конкурсът обаче няма да е както предишните.
.Братство“ е решнло този път първата награда да е
ГОСТУВАНЕ НА РЕДАКЦИЯТА В НИШ.
Ония, конто правилно решат поставените въпроГ
си, имат изгледи да посетят Ниш и всичките му зна-1
мешггостн на разноски на редакцията. Освен това I
ще последват и други награди: книги, физкултурни I
реквизити II пр.
Конкурсът ще се провежда както и досега с куИ
попчета, конто при излизането на втория купон тря-И
бва да се изпратят до редакцията.
Тъй като конкуренте ще продължават и през
лятото, трябва да помолите учителите си да ви абоЦ
ннрат на вестника и през летния период, и то наИ
име, за да можете да си получавате вестника наИ
право в къщи. През летния период ще излязат пе-Л
броя, а това ще са три конкурса, които не бива дгЯ
изпуснете.
До първия купон за конкурса остават още 1$'|
дни. Можете да ни обадите дали този конкурс, койН
то Ще трае по-кратко време, вие е по-изгоден, илЯ
пък да нн предложите някой нов начин на провеждж
не на конкурсите.
Г

Размах™ Другарю, да пръсне пяна,
в желязо стегни пенливи вълни,
легенда стана нашето дело.
Жив мост ще дигна, Ще подложа гърди
да мине влак из моето село.
О. напред, напред, другари млади,
кипи ни кръвта кат младо вино,
лудувам в радост, раскъсвам гърди,
светът да види пламенно сърце.
големо като небето с1шьо.
Славко ЯНЕВСКИ
(прев. С. Н.)

ЛЪВЪТ И МАГАРЕТО
Додеяло на едно магаре да
мъкне цял ден пълните чува
ли н затуй решнло:
— Ще побягна. С глас като
моя все ще се изкара някъде
по-леко прехраната, може до
ри с лъва да се побратимя!
Речено — сторено.
Енна нощ магарето се из
мъкнало тихомълком от до
ма н щом излязло на полето,
търтило да бяга, накъдето му
видят очите.
Ч
Бягало, колкото бягало, о^ съмнало в една вековна го■ ра. В същата гора се намирала бърлогата на елин стра
шен лъв. И, не щеш ли. слу
чнло се така. че първата жи
за душа, която срещнало ма
гарето' в гората, бил този
лъв...
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— Какво те е довело тука,
глупаво магаре, дето друга
живинка не смее да припаРн?_
озъбил се лъвът сре
щу неканения гостенин.
Знаеш ли, че аз съм лъвът,
царят на всички животни!
Вместо да се изплаши от
тази страшна вест, магарето
изревало радостно:
— Че аз точно тебе
тръгнало да търся!

съм

— Така ли? — удивил се
лъвът. Защо съм ти? Да не
ти е докривял нещо животът,
та,си решило само да се пъх
неш в устата ми!
Не. не! Побратим искам
да ти стана!
— Ама с какво те ми пома
гаш, ако наистина станем

Д* •

побратими — засмял се лъ
вът на магарешката дързост.
— С гласа си! — отговори
ло гордо магарето. — Имам
глас за чудо и прнказ...
На шега ли, на истина ли,
лъвът приел магарето за по
братим. И още същия ден дв
амата побратими излезли за
едно на лов... Магарето заета
нало в средата на гората, на
дуло гърди, ревнало. Мигом
гората онемяла от ужас. жи
вотиите наострили уши, за
треперили от страх в скрива
ли щата си. А когато магарето изревало втори път, всич
ки хукнали през глава да се
спасяват, накъдето видят, от
незнайното страшилище. А
лъвът това и чакал — пресре
шал едно след друго ужасо-

ните животни и начаса ги по
валял. Така до вечерта пред
бърлогата на лъва се появи
ла цяла грамада от убит ди
веч.
— Е, побратиме, какво ше
кажеш сега за моя глас? Не
гнетих, като го хвалех тай
сутрин, нали?
— И още питаш! — усмях
иал се лъвът. — Да си ка
жа правичката, и аз самият
ш.ях да се изплаша, ако ио
знаех, че си... магаре!
'

Георги РУСАФОВ
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