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Работите по електри
фицирането на Висок 

се провеждат усилено
1

* ВЕСТНИК НА БЪЛГДРСК&ТД НАРОДНОСТ В сдар ЮГОСЛАВИЯ .
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ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО 

ПОЧЕТЕН ДОКТОР
I

На 30 май на тържествено заседание 
в Скупщината на Белградския универ
ситет президентът Тито е промовиран за 
почетен доктор.

— Титлата почетен доктор се присъж
да на президента Тито — каза ректорът 
на Белградския университет Йован Гли- 
гориевич — за безмерните му заслуги 
по откриване на нови пътища на истори 
ческия прогрес и развитието на нови и- 
деи и инициативи на социализма; за не
говия принос към теоретическата мисъл 
и практика на съвременния социализъм; 
за водещата роля в създаването и реа
лизирането на концепциите и стратегия
та на народоосвободителната война; за 
огромния принос към разрешаването на 
националния въпрос, за прокарване пъ
тищата на югославския самоуправителен 
социализъм като нов тип на цивилиза
цията; за международна политическа до

ктрина на необвързването и за теория 
на съвременните международни отноше 
ния. 1

Президентът Тито във встъпителната 
беседа изтъкна, че всеки интелигент, ко 
йто работи по образованието, изследва
нията или в производството и другите _ 
обществени дейности е трудещ се, и не- = 
говите интереси са еднакви с интереси- щ 
те на другите трудещи се. Всяко проти- = 
вопоставяне или отделяне е във вреда 
на всички, на правилните социалистиче
ски отношения между хората и във вре
да на цялото общество.

След това президентът Тито 
Урбанистнческия институт и се запозна 
с градоустройствения план на Белград 
до 2000 година, а после в Градския об
щински съвет му бе връчен адрес на бел 
градчани.

посети

В момента най-интензивно се работи на трасето 
Долни Криводол — Изатовци — Каменица — Сено- 
кос. Освен местното население в работата участву-

капитан Томи-_ „ Чествуване Деня на младостта
В ТОЗИ брОИ . уП! в Босилеград...

ват и армейците от подделението на 
слав Йованович и подофицера Райко Станкович. И
тук те работят на най-тежкия участък от трасето, 
но работата напредва добре. 1Търженствено и достойноИнтервю на Прези

дента Тито пред 

Белградската 
телевизия

На трасето от Монци до Горни Криводол на дъл 
жина от 7 776 метра вече изправят ръст електриче
ските стълбове. Тези дни има

стълбове. Предприятието Импрегнация” 
от Чичевац не достави на време 70 стълба от по 12 

някои спънки в производството.

известен застой в до
ставката на

м, тъй като имало
Преди няколко дни и тези стълбове пристигнаха в 

акцията по електрификацияДимитровград така че 
продължава със същия темп.Стр. 3, 4, 5 и 6

А. Димитров
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Пролетна сеитба
край на учебната 

година Благоприятни условия 

за добра рвнолтаУспехът — изпод 
очакванията ЗвонскаИв

добра реколта от пролетни- 
цпте.

Що сс касае до •есенници
те, позоваваме се на оцен
ката на Йордан Марппков. 
селскостопански инспектор, 
който казва, че продължите 
лната суша през пролетта 
много е навредила па есен
ниците и само благодарение 
на условията в димитровгра
дското поднебпе — вегета
цията значително закъснява 
— дъждовете са дошли на 
време. Достатъчното количе
ство влага щс подействува 
па пшеницата добро да сс 
разиие.

Стр. 9 Сеитбата на царевицата в 
ди м итро вградс ка общи I га 

приключи. В равнинните 
предели и край Нишава и 
частните производители пре 

засели хибрид.
сор- 
вече

баня

Завърши димно са
Предимството на тези 
товс производителите

са забелязали и в сел-фестивала
„ЗВОНСКА

сами
В Димитровград 
завършиха работни
ческо - спортните 

игри

скостопанската аптека купу- 
хибридно семе по 17 ди- 

Сентбата се 
блато-

ват
нара килограм, 
извърши при твърде 
приятни условия — 
беше влажна и топла, а то-

БАНЯ-72и
почвата

необходими условиява са
за добро поникване на царе 
вицата.
първия повод да се очаква

Стр. Ю Това може да бъДе:г М. В,Стр. Н



Чсствуване празника на младостта в Босилеград

ТЪРЖЕСТВЕНО И 

ДОСТОЙНО
портрети на др. Тито. След това в двора 
па училището сс състоя митинг.

Митингът откри председателят ма бо 
силеградската младеж Раде Стойков, а 
секретарят па КО ма СКС — др. Стоичко 
Ангелов, говори за историческото значе
ние на делото и личността но др. Тито.

Гимнастическите упражнения започ
наха след митинга. Между участниците 
особено се отличиха учениците на осиов 
мото училище — с масови упражнения 
и свободни съчетания, армейците и гим
назистите. Същевременно бс изпълнена 
и културно-художествената програма — 
хорът изпя „Интернационала“, фолкло
рната група изпълни няколко' хора, бяха 
изпълнени и няколко песни.

Атлстическите състезания също пре
дизвикаха интерес. И надбягвания на 80 
м. най-добрите бяха между пионерите — 
Димитър Василев, а от младежите — ар
меецът Мула Османович — Мухарем, 
тласкане на гюлле — Мато Дърмач, ска
чане на дължина — Мула Османович, 
скачане на височина — пионерът Драган 
Ангелов и младежът Борис Тасев, овчар 
ски скок — Иван Димитров. В следобе
дните часове се състояха финалните сре 
ЩИ по малък футбол между Ю|НА и ги
мназията :— победиха арменците.

Вечерта, когато на най-добрите бяха 
разделени грамоти и връчени наградите, 
драматичният състав на гимназията из
пълни пиесата . Албена" от Йордан Йов 
ков. С това приключи двадесетипетомай 
ската програма.

Общо впечатление е, че тазгодишно
то чествуване, в сравнение с предишни
те, години е много по-богато и по-разно
образно.

Тазгодишното чествуване Празника на 
младостта и рождения ден на другаря 
Тито — 25 май, и в Босилеград измина 
под знака 
— 80-ия рожден ден на югославския пре
зидент Иосип Броз Тито. По тоя повод 
и програмата на чествуваието бе обога
тена и разнообразена с нови изпълнения.

Тържествата започнаха на самия 25- 
ти май, когато в следобедните часове на 
спортните терени се състояха последни
те срещи по малък футбол между класо
вете на основното училище — победите
ли бяха IV и VIII клас, и по волейбол ме 
жду отборите на ЮНА и Училището на 
учениците в стопанството — победи от
борът на КУНА. В помещенията на учи
лището същевременно бе открита учени
ческа изложба, на която бяха изложени 
ученически творби по изобразително из 
куство, ОТО и пр.

Привечер из улиците на Босилеград, 
първо се състезаваха 
пионери и .младежи, победи Георги Сто
йнев, а сетне участниците в кроса (побе
дител Славчо Иванов). Накрая ученици
те на основното училище минаха във фа 
келно шествие. От улиците тържеството 
се пренесе в кинозалата, където се със
тоя викторина върху делото и живота 
на другаря Тито. След доста равноправна 
борба първо място спечели гимназист- 
ката Вера Василева.

на забележителния юбилей

колоездачите

Централното тържество се състоя на
26 май.

Пред няколко стотин жители на Бо- 
силеградско в предобредните часове ми 
на парадът на участниците в спортната 
и културно художествената програма — 
ученици, младежи и девойки, войници 
от местния гарнизон, с много знамена и Ст. Н.
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На 21 май т. г. на „Водоя- 
жа" при Власинско езеро се 
проведе братска среща на за 
пасните военни 
Югоизточна Сърбия, северна 
Македония и Косово 
вод 80-годишнината от рож
дението на другаря ТИТО и 
20-годишнината от съществу 
ванието на Съюза на запас
ните военни чинове.

На срещата присъствуваха 
около 3.000 посетители от ве 
че поменатите места. От офи 
циалните лица присъствува- 

МИЛИЯ РАДОВАНО- 
ВИЧ, председател на Репуб
ликанския отбор на Съ^>за 
на бойците в СР Сърбия, НИ 
КО МАРКОВ ИЧ, секретар 
на Съюзния отбор на Съюза 
на запасните военни чинове, 
БОГДАН СТУПАР, председа 
тел на Републиканския от
бор на Съюза на запасните 
военни старейшини в СР 
Сърбия, СЛАВОЛЮБ ПЕТРО 
ВИЧ-ГЕРО от ДСИП 
гашен секретар на Окръж
ния комитет на ЮКП в Юж
на Сърбия през време на 
НОБ и един от организатори

По пътя на славното минало ние в България с тежки мъ
ки е станало на краката си. 
В тези дни нашата помощ 
нм е била безмерно ценна. 
Трънският отряд и Първа со 
фий ска бригада са формира 
ни тук. Настаняването им, 
храната им и гледането на 
ранените им партизани 
организирани тук, в същите 
села, които е до основи уни 
щожила и опожарила фаши 
стка България. Народа 
зи краища предвождан от 
ЮКП е умеел да разграничи 
злодеянията на българските 
фашисти от българския 
Р°А» който и сам е тръгнал 
в борба за освобождението

чинове от СРЕЩА и БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТОпо по-

те на борбтата срещу фаши- 
зъма в Югоизточна Сърбия 
и КИРО СОТИРОВСКИ, пре 
дседател на републиканския 
отбор на Съюза на 
те военни чинове в СР Маке 
дония.

Срещата откри СТОЯДИН 
СТОИЛКОВИЧ, секретар на 
ОК на СКС в Сурдулица.

За революционния път на 
другаря ТИТО говори друга 
ря СЛАВОЛЮБ ПЕТРОВИЧ- 
-ГЕРО. Между другото той 
каза: ,Личността на Тито и 
неговото революционно 
ло, което всекидневно се по
твърждава, са станали жива 
легенда, която отдавна над
мина границите на държави- 
вите и континентите 
та... ТИТО победител 
рой от времето на НОБ

нал навред в света 
на борбата за свобода и за 
правото на всеки народ за 
самостоятелно и независимо 
развитие, за равноправни от 
ношения между народите, 
без разлика на тяхното бога 
тство и големина...

Особено
всички ни представлява 
шението на Съюза на запас
ното войнство от Южна Сър
бия, голямата част на Маке
дония и от Косово на Власин 
ско езеро да се чествува ро 
ждвиия деи на другаря ТИ- 
ш и 20-годишнината 
ществуванието на Съюза на 
запасното войнство.

... Особено значение 
край има, че във времето на 
Народоосвободителната бор 
ба и революцията тук на бо

йното поле са се свързвали 
народите от Южна Сърбия, 
Македония и Косово в бор^ 
бата с неприятеля. Това 
особено значение 
нския народ, който в истори 
ята си е винаги бил предмет 
на непризнаване на национа 
лната му индивидуалност на 
договори между по-силните. 
Единно в

символ

са
запасни- е от 

за македо
от те

ха:
удоволствие за

ре- на-тази революция и 
при такъв характер на наро
доослободителното си.движе-

С топло късо приветстве
но слово се обърна към на-

к,ш« и КИРО СОТИРОВСЖИ 
от Македония.

След това 
жествените

ние ведно със сръбския 
род и останалите народи на 
Югославия това свое право 
е могъл да извоюва — изгьк 
на Петрович.

на-

де- от съ-

От особено 
Геро

няко- културно-худо- 
„ Дружества „Пан 

^Пешев и „Илинден" от 
Куманово изнесоха концерт 

народни и забавни песни и хора.

значение каза 
е помощта, която този 

край е давал на българското 
освободително 
Антифашистическото

този
в све- 

и ге- 
е ста движение... 

движе-Страница 2 М. Величков

братство т 2 юни 1972



ИНТЕРВЮ НА ПРЕЗИДЕНТА 

ТИТО ПРЕД БЕЛГРАДСКАТА
ТЕЛЕВИЗИЯ

нвота и делото му и до по-важните съ- 
онтия от по-новата история.. Белград пък фракционери 

бяха Симо Маркович и Любо 
Радованович. В Белград не 
искаха да м-е при-емат мито 
в една партийна организация 
защото бях дошъл от Загреб 
и не принадл-ежех мито към 
една от фракциите. Тогава 
видях, че положението е твъ 
рде лошо.

Вашият революционен 
път е започнал преди повече 
от половин столетие. Вие сте 
бил сведител и участник в 
Октомврийската 
ческа революция. Определи
ли сте се за революцията. По 
стъпили сте в Червената гва
рдия и сте станали член на 
Комунистическата партия.

Моля Ви разкажете ни, 
как тези събития са влияли 
върху Вас?

вече ме е уверило, че работ- 
класа о огромно 

значим фактор за промяна 
на обществения порядък и че 
аз в това трябва да участву
вам, колкото ми позволяват 
физическите 
Защото тогава аз още 
слаб зарад раняването ми.

— Но аз пак ще Ви питам 
за приемането в Партията. 
Димитрие Георгиевнч говори 
за приемането на група юго- 
славяни през 1920 година. 
Спомняте ли си за случая?

— Това бе приемане в юго
славската секция, обаче не и 
направо в партията на бол- 
шевиките.

ническата

социалисти

възможности.
бях — Колкото ми е известно 

правили са Ви спънки и в 
настаняването на работа?

— Да, да. Искаха по няка
къв начин да се освободят от 
мене и да ме пратят в прови 
нцнята, в Кумаиово. И това 
именно ме насърчи да започ
на борбата против сектантст- 
вото. Като на организацио
нен секретар на Градския ко 
митет в Загреб ми бяха даде
ни големи възможности. Ко- 
гато подготвяхме Осмата кон 
ференцпя в Загреб в ръковод 
ството на Градския комитет 
бяхме петима. Стигнахме до 
противоречия по доклада за 
конференцията, защото на 
мен не ми харесваше, че в 
доклада има саМо хвалби. Но 
аз победих. В тридесет и ед
на първични организации аз 
получих 29 гласа. След това 
написахме писмо до Комин- 
терна, с което ги уведомява
хме за положението, за гла-

Искам първо да направя 
малка корекция на вашия въ 
прос. Тогава не съм станал 
член на Партията. По време 
на пребиваването ми в Омск, 
аз имах декларация, че мога 
да стана член, обаче тогава 
и не приемаха. Нямаше да
же и кандидатствуване. но 
само се попълваха деклара
ции.

— Спомняте ли си къде и 
кога е било това? те въпроси. Доколкото си спо 

мням; в Коминтерна работих 
седем или осем месеца.

Що се отнася до работата 
ми в Коминтерна, аз рабо
тех в Балканския секрета
риат под ръководството на 
Пик и добре се разбирахме с 
него. Присъствувах на всич
ки заседания на Балканския 
секретариат, а само два пъ
ти на заседанията на Изпъл
нителния комитет на Комин
терна. И то когато се разгле 
ждаха югославски въпроси.

мах време да чета „Капитал“. 
Четях го на немски, а също 
и „Антидюринг“ и някои дру 
ги книги. Значи, там, в зат
вора, доста четях. Особено в 
Марнбор, когато в една стая 
бяхме повече души. Тогава с 
мене бяха Чолакович, Вуйо- 

Леви, Чолович,

— Това стана точно в 
Омск. Георгиевич изглежда 
не си спомня така, както аз. 
Бюрото на югославската сек
ция на Комунистическата па
ртия се помещаваше в зда
нието на банката, която то
гава беше най-голямата сгра
да в Омск. Намираше се в 
едно помещение в партера. 
Значи това беше в града, а не 
в Атамански хутор. Тогава 
Атамански хутор още не бе
ше съединен с Омск, но се 
намираше два километра да 
лече от града. Около гарата 
имаше поселище, в което жи
вееха предимно казаци.

Иначе питахте ме кое в Ре 
волюцията е повлияло върху 
мен, да я приема веднага. То 
ва е съвсем ясно. Аз бях со
циалист, принадлежех на со 
циалистическото работниче
ско движение. Тогава още ня 
маше комунистическо, но и- 
маше социалистическо дви
жение. Принадлежех към не 
го и, разбира се, когато по
паднах в среда на такива съ
бития, каквато бе великата 
руска революция — това ме 
обзе изцяло и аз приех иде
ите за промяна на обществе
ното битие, на обществената 
система. Особено и затова, 
че преди бях видял 
царистическият режим, абсо- 
лютистически и угнетяващ. 
Моите мисли и моята раоота 
бяха в пълно съгласие с ^ми
слите и дейността на работ
ническата класа в Съветския 
съюз, макар че аз бях пленен 
австрийски войник.

вич доктор 
Трайкович. Моша тогава не 
беше с нас. Той беше с нас 
само в Лепоглава. Тогава бях 
ме постоянно в стаята. През 
деня имахме един час разход 
ка, а останалото време 14 — 
15 часа четяхме. Имахме си 
програма, която обхващаше 
политическа икономия и раз 
ни други теми, които обикно 
вено се преподават в универ 
ситетите. Това беше сериоз
но учене. Между нас имаше 
и професори, които ни нала
гаха този стил на учене. Там 
и превеждахме. Всеки който 
знаеше немски, получаваше

сувансто и за настроението 
на работннчеството. Макар 
че на конференцията присъ- 

Райко Йовановичствуваха 
(той беше левичар), Симо Ма 
рковнч и други, нищо не мо 
жа да ни отклони от курса 
за ликвидиране на фракции
те. След това Коминтерна

— Бихте ли казали нещо
за атмосферата в Колшнтер- 
на през годините, когато Вие 
сте бил там?

прати отворено писмо до ю- 
гославските комунисти, кое
то бе прието от всички орга
низации, включително и от 
белградската. Особено младе 
жта оказа голяма подкрепа 
и така бе постигнат значите 
леи успех. Но с оглед па то
ва, че ние — протагониститс 
на курса на борбата против 
сектанството — наскоро бях 
ме арестувани и осъдени па 
каторга, работите спряха, и 
ссктантските борби продъл
жиха. И едвам през 1937 го
дина разрешихме въпроса.

какъв е — След победата на Октом 
Виеврийската революция 

сте продължили да работите 
в югославското работниче
ско движение. Работили сте 
в Загребската организация, 
обаче не само в нея. Вие сте 
бил един от инициаторите на 
борбата против сектанството 
в партията. Моля Ви, кажете 
как оценявате този период, 
състоянието на работническо 
то движение и Вашата рабо
та в него?

— Какво по-точно .мислите?
по няколко десетки листа да 
превежда, защото имахме са 
мо по един екземпляр от да
дена книга.. Например от Хи- 
лфердинг, Меринг, Франц и 
т.н. Там аз много превеждах 
от немски. Превеждаха и 
други, които знаеха този е- 
зик. Всичко това представля
ваше, така да се каже, едно 
самообучение.

Когато моята каторга свър 
ши. беше ми жал, че време
то е минало толкова бързо, 
защото не бях завършил про 
грамата. Ученето пи беше об 
хванало толкова много, защо 
то знаехме, че като излезем 
от затвора, навън няма да п- 
мамс такива условия.

— Мисля за периода на чи
стките в Съветския съюз и 
как те са се отразили върху 
работата на Коминтерна?

— Разбира се. когато чи
стките започнаха, обстанов
ката стана тежка, а това за
почна през 1936 година. За 
нас, югославяните, трудности 
те бяха н в това, че другите 
партии ни подценяваха като 
фракцнонерска партия и тря 
бваше много доказване. А с 
Думи не ое доказва, но с де
ла. Аз на Димитров казах, 
че Югославската партия ще 
отстрани слабостите и ще ста 
не истинска революционна 
партия. Фракционерството в 
партията не възникна извед- 
наж, но съществуваше кол
кото п партията. И именно 
затова нашият престиж в Ко 
мпнтерна беше много слаб.

Докладите от страната бя
ха противоречиви. Например: 
ръководството от чужбина 
праща един доклад, а от стра 
пата пристига доклад с дру
го съдържание. Всичко това 
много отслабваше авторите
та на нашата партия. Поло
жението беше тревожно 
само в пашата, но и в други
те партии. Започнаха и аре
стувания

— Един път Вие казахте — 
да Ви цитирам: „През юлски 

времепоте демонстрации, 
на Керенски, ми се искаше 

по-скоро да се върна до- 
въстание“.час 

ма и
Моля ви да ни кажете нещо 
за това?

— Аз съм работил не само 
в Загреб, но и в нровинция- 

Първо бях в Бйсловар, къ 
дето работех по организира
нето на работническо кому
нистическо движение между 
селяните. След това бях в 
Кралсвица, къдсто работех 
по организирането на работ- 
ничсството. Тук добре упоз- 
нах живота им. После зами
нах в Смедерсвска паланка.
Това мое пребиваване
тия градове и запознаване с — След топа Вие етс оти- 
обстановката и със слабото шъл на каторга, а н иначе 
участие на комунистите в ак като комунист са Ви доста 
У т преки добрите ус- гонили. В затвора сте прека*
довия, ме подтикна ла отида рали над пет години. Как еге 
в Загреб. Някои другари от използвали тези години за 
Белград искаха да ме пратят партийна работа/ 
в Кумаиово, да работя в сд- 

мелница като машинист, 
който Ос

да вдигна
— Загребската партийна ко 

значе-га. нференция с била от 
ние за консолидиране на ...

_ Слушайте, това е съвсем 
проста работа. Когато човек 
се намери в чужда страна и 

какво става там. а иде 
тези съби-

— Да. от огромно зпаче- 
защото това беше чистопие,

работническа партийна орга
низация. По онова време тя 
беше силна организация с 31 
членове от предприятия и за

гледа
йно е съгласен с 
тия — ясно е, че първата му 
помисъл е да стане в своята 
страна някакъв важен фак
тор, който да направи нещо. 
Това ме носеше и мене, мла
дежа. Имах желание да бъда 
час по-скоро в страната си. 
И по време па Кол чак, и по 
време на болшевиките аз 
бях в Омск, в Сибир. Чете* 
тамошните вестници, в кои 
то пишеше: „Хорвати^ кр^

бил зе-

води. — Като представител 
югославските комунисти Вие 
от 1935 голина много 
сте били в Москва. Даже ед

на
по
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на част от времето на рево
люционната си дейност сте 
прекарали в Коминтерна, къ- 
дсто еге участвували в рабо
тата на югославската грдуа.

за

циите,

Моля Ви, кажете нещо 
тези дни?— Мисля, че съм ги изпол- 

монзвал отлично. Това са 
години, конто никога нима да 
забравя, защото имах време 
да уча. без оглед на някои 
тормози в началото, когато 
още нс бях осъден. В Лспо- 
глава, вирочес, работех като 
ръководител на електроцен
тралата. Имах доста време, 
защото там имаше дизелови 
мотори, които не искат да 
си постоянно край тях. С мен 
там беше и Моша. Бях уре
дил да ми помага при смаз
ването на лагерите. Тогава и-

пастяиство тръгна 
даният"кадър!'Т/сГтова време
всичко у “-/‘^Гв сгра- 

това би

при един комунист, 
народен представител през 
1920 година.

Аз обаче роших да отида в 
Загреб. Тук станах ръководи 
тел в профсъюзите, а след 
това в Партията. Тогава ви- 

нашето рабо I иичсско

— Да, дойдох от Виена в 
Москва някъде в края на де
кември 1934 или в началото 
на януари 1935 година. Най- 
напред бях един месец на по 
чивка. Назначиха ме за ре
ферент на Югославската ко
мунистическа партия в Ко- 
минтсриа. Там бяхме двама 
— аз н Чопич — Сеико. Той 
беше представител на парти
ята, а аз служещ в Комните 
риа, референт по югославски

же
лание да
пата си. Мисля, че 
било желанието иа всеки чо
век, който е попаднал в га- 
кава среда и събития. комунистическо движение е 

просто казано без истинско 
ръководство. Още » Белград 
видях, че има две фракции. 
Б Загреб имаше лява фрак- 

която ос разполагаха 
Чогшч. В

не
__ Участието в тези демон

страции сигурно Ви е напра
вило силно впечатление?

_ да участието в демон-
странните сигурно още по-
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на някои хора от
ция, в 
Джуко Цвиич и Страница 3

братство т



ИНТЕРВЮ НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО ПРЕД 
БЕЛГРАДСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ

лямата подкрепа в разгромя* 
вансто на фракционните гру 
пи извън страната.

— Вашият избор за гене
рален секретар, във всеки 
случай не с бил случаен?

ис бяха 
тях главно изна- 

и приемахме
— Тези заседания— Когато станахте генера

лен секретар, кои бяха пър
вите Ви инициативи за ук
репвано на Партията?

ста. По-нататък не ходихме. 
Посетихме тогава и някои ко 
операции, относно колхози, 
което по мое мнение, разоча
рова нашите 
страната. Това бяха тогава 
Петрович, Йованович, Стоя- 
новнч, мисля че сега той е 
полковник в пенсия. Петро
вич беше керамик. Един от 
тях беше металоработник, и 
всички бяха разочаровани. 
Селата бяха бедни, а коопера 
циите, колхозите изглеждаха 
твърде мизерно. В нашата 
страна колкото да е изоста
нало и селското стопанство 
все пак много по-добро изгле 
ждаше и жизненото равнище 
на селяните беше по-високо. 
В много неща се разочарова
ха, само аз им казах да не 
говорят за това в Югосла
вия.

редовете на комунистическа
та емиграция, а това създава 
ше несигурно положение.

— По това време са постра 
дали и част от югославските 
партийни кадри.

дълги и и а
сяхме отчети . „А1_
твърде кратки решения. Ьдпо 
от тези решения например 
беше и това, че ма каторга 
да се свали Петко Милстич 
и на Моша да се довери май 
дата организацията да вземе 
в свои ръце.

делегати от
— Преди всичко, получих 

задача от Комиитерна да раз 
пусна всички ръководства, 
намиращи се в чужбина. Ня 
кои от тях бяха в Прага, а 
някои във Виена, а тук се 

и за техниката. Тря

— Па на мене не можеха 
никога нищо да ми пришият. 
Бях много пъти арестуван и 
почти шест години прекарах

-Аа.
с из-Тук беше и въпроса

бойци в Испа-Казахте че сте присъству- 
вали на две заседания на Из 
пълнителния комитет на Ко- 
минтерна. Достатъчно ли раз 
бираха и уважаваха това, за 
което настоявахте, а Вне сте 
настоявали за бързо разреша 
ване на въпросите на наша
та Партия?.

— Член на Комитсрна от 
съветска страна — преди да 
дойде Мануилски 
някои, който по-късно беше 
открит като привърженик 
на руската „Охрана“. Той дъ
лго време оглавяваше съвет
ската делегация. Тогава за 
първи път бях против някои 
становища, а и след това, ко
гато се решаваше по някои 
наши работи. Разбира се, ра
ботите се уясняваха сравните 
лно бавно.

касаеше 
бваше да сваля редица хора: 
Чопич—Сеико, дори Шмиг— 
Парович. Той беше прекра
сен комунист макар че има
ше някои лични слабости. 
След това замина в Испания 
и там загина.

Още през тридесет и шеста 
година получих задача да ор 
ганнзирам заминаването за 
Испания. Докато беше Гор- 
кич, върху тази задача рабо
техме на два коловоза. С не
го сътрудничеха Бранна Фос. 
една добра жена от Рига. 
Той и нея пращаше в стра
ната по една линия, а аз оти
вах по друга с намерение да

пращането на 
пия. След това приемането 

известия, които пристига
ха от страната, разрсшаваис-

в затвора.
В полицията никога ижцо 

не можаха да ми сторят. Бие 
ха ме и ме изтезаваха, но аз 
никога нищо не казах. Ос
вен това бях работник, рабо 

I фабрики. В Ко- 
всичко това беше

на

то на някои персонални въ
проси и ти. Това бяха крат
ки заседания; повече работех 
ме п страната, отколкото в 
Париж.

тех в много 
минтерна 
известно, беше добре извест 
но миналото на хората и то
ва ми даде възможност 
заема поста генерален секре
тар.

Ла— Всдпаж казахте, че то
ва Ви е било твърде тежко. 
Защо другари* Тито?

— Хъм, това е малко 
трудно нещо. За това само 
накратко щс разкажа.

беше — През лятото на 1936 го
дина в Москва е избрано но
во Политбюро, на което Гор- 
кич станал политически сек
ретар а Вие — организацио
нен. През тая година Вне раз 
вихте твърде важна актив
ност в уреждането на парти
йните ръководства в страна
та. Практически, вече като 
организационен секретар Вие 
сте водили всички по-важни 
партийни работи. Така ли е?

— Точно така. Това са. ми 
сля, в моята революционна 
практика били най-трудни ча 
сове.

Първо, имах за задача в 
страната час по-скоро да ре
организираме Партията, защо 
то партийните организации 
бяха слаби, разбити от шесто 
януарската диктатура и тряб 
ваше да създадем ръководст

— През август 1937 година 
Вие искахте ръководството 
на ЮКП да мине в страната. 
Какви бяха трудностите да 
се осъществи това?

по-

— Още на VII конгрес на 
Комиитерна аз говорих в на
шите кръгове, че ръководст
вото трябва да се върне в 
страната. Там тогава не ис
каха и да чуят — ни Мануил 
ски, ни други. Когато дойдох 
през 1937 година поставих 
твърде енергично този въп
рос. Казах, че ръководството 
трябва да се върне в страна
та, защото иначе, намирайки 
се извън, не познава положе
нието и е парализирано. Из

— От онова време сигурно 
си спомняте за срещите ви с 
генералния секретар на Ко- 
минтерна Георги Димитров, 
който изглежда е имал важ
на роля при решаването на 
въпросите на нашата партия?

— Да, когато той се върна 
от Германия, след арестува
нето му. той веднага бе наз
начен за генерален секретар. 
Тогава аз няколко пъти 
срещнах с него и той беше 
съгласен да ни помогне.

тъквах. че ръководството тря 
бва да живее сред 
Тогава също казах, че никак
ви парични помощи няма да 
приемаме, защото 
та рево.иоционна партия, а- 
ко работи добре може да по 
лучи и парична подкрепа в 
своята страна, което се и по
твърди. След това 
толкова, колкото ни трябва
ше. Но това решение доста 
дълго време се отлагаше, за

масите.

се во. истинска-
Второ: трябваше сам, като 

секретар, да върша и други 
работи.

Трето, и на каторга продъл 
жаваха тежките фракционни 
борби. Това беше борба на 
Петко Милетич срещу Моша. 
Петко провъзгласиха за ге
рой на полицията, а тъкмо 
той беше предател. Полиция
та го форсираше, което по- 
късно бе разкрито. С една ду 
ма, положението беше теж
ко. В Комиитерна не се зна
еше какво ще стане с нас; го 
вореше се, че ще ни разту
рят. ако нещата и занапред 
продължат да се развиват 
така. На мен тогава ми бе- 

много тежко. Освен това, 
налагаше се постоянно да пъ 
тувам, да бъда ту в Париж, 
ту в Югославия, ту в Москва. 
Налагаше се сам да измислям 
различни неща, за да не ме 
заловят някъде на границата. 
Това бяха 
жки часове.

Когато от Париж дойдох 
в страната, съобщи ми Ку- 
хар — нашият писател Пре- 
жихов Воранц, който тогава 
в Париж държеше партийна 
книжарница — че е пристиг
нала телеграма от 
веднага да отида там. 
дох в Париж и търсих да ми 
подсигурят билет и друго, й 
получих това. Пътувах 
самолет. Не знаех 
се касае, но си помислях, че 
нещо не е в ред с Горкич, 
щом ме викат. Когато стиг
нах там Горкич вече не нам е 
рих.

Но нещастието беше в то
ва, че някои наши хора, като 
Горкич и други, бяха дълго 
време извън страната, бяха 
се бюрократизирали и идва
ха в страната като метеори. 
Пристигне и си замине, пред 
стави недействителен доклад 
и пр. Всичко това създаваше 
твърде лоша обстановка. А 
и между нас там нямаше ис
тинско сътрудничество. Това 
пролича по време на Седмия 
конгрес на Комиитерна, кога 
то югославската

имахме

щото не се вярваше в него. 
В Комиитерна мислеха, 
винаги е по-добре част от ръ 
ководството да

че

намира
извън страната, за да го и- 
мат по-лесно в ръцете си, за
щото живее на тяхна смет
ка. Ако ръководството отиде 
в страната може да се отмет 
не, т.е. един ден

сеш
4.4-чЛ Л

делегация 
видяха това, особено Мануил 
ски, който протежираше Гор 
кич, а и други, се разсърди
ха. Но аз не бях виновен, че 

предлагат. Тогава те пре
махнаха нашето членуване в 
Изпълнителния комитет, 
тавиха само един кандидат, 
и то Горкич.

Те искаха него 
цена. Само в него 
верие. а в никой от нас, кои
то бяхме дошли от страната. 
Горкич там бе отишъл още 
като младеж. Постоянно бе
ше в Комиитерна и в него 
имаха

каже
„досвидания“, до което 48 се 
стигна. В моето искане ръко 
водството да се върне в стра 
ната Димитров ми оказа го
ляма подкрепа.

да
ше

ме

ос-
мобилизирам колкото се мо
же повече хора. Когато за
рад неконспиративност, на 
черногорското крайбрежие 
пропадна парахода с испан
ските доброволци, Комиите
рна ме обвини и мене — 
кар че главно Горкич беше 
виновен — и бях 
под следствие. Казах, че ня
мам понятие за това, защото 
работех по една, а това вър
веше по друга линия. На вси 
чко това ми казаха, че аз ка
то организационен секретар 
и не само като организацио
нен, съм отговорен за всич
ко, което става в Югославия. 
Отговорих му:
— приемам, какво друго мо-

Разглеждахме въпроси във 
връзка с Испания. Някои хо
ра, които се занимаваха с 
разузнаване, търсеха от мене 
да им дам хора за тази слу
жба. Аз не дадох. Защото съ
ществуваше правило и Коми 
нтерна изобщо, членове на 
Партията да не ое дават за 
тази работа. Тогава се

— В началото на май 1938 
година формирахте ръковод
ство на ЮКП в страната. 
Как след това вървеше рабо 
тата по консолидацията 
Партията и нейните 
вки за съдбовните 
които последваха следващи
те години?

на всяка
имаха до- тежки, твърде те

нама- подгото-
събития,подведендоверие. Това го уни

щожи.
каса-

Москва 
Оти- — Новото ръководство бе

ше съставено от млади хора, 
изникнали отдоле. от 
да, от организациите. Това 
между другото бяха: Кардел, 
Дола Рибар, Ранкович, Джи- 
лас, Лескошек и т.н. След то 
ва: Кончар, Краш. Иван Ми- 
лутинович, и редица други, 
включвайки и по-младите, ко 
ито дойдоха от каторга. То
ва ръководство беше наисти 
на способно и единно. Нико 
га нямаше никакви стълкно
вения

еше и за моята глава. Трябва 
ше да работя, да пътувам, да 
оъда предпазлив. Това беше 
една наистина тежка работа.

Имаше и

— След Конгреса на Коми- 
нтерна Вие сте пътували по 
Съветския съюз. наро-

със 
за какво взаимни обвине- 

1_?ия> защото фракционната 
борба мина от каторга в Ис
пания

— Да.

— Имате ли някои особени 
впечатления от това пътува
не?

щом е така , а от Испания в Па- 
Тук бяха и Кусовац и 

Марич и още някои да не 
споменавам това, които рабо 
теха против линията на Пар
тията. Трябваше за това да 
доведа от Прага Кидрич, 
гото там Горкич смени. Въз-

га.
Тогава— Пътувах с делегация ка

то член на Комитерна. С ед
на делегация ходих на Урал. 
Бяхме в Куйбишев, в различ
ни фабрики, на университе
ти. Ние говорихме за поло
жението 
класа — ив нашата страна, 
и в капиталистическите стра 
ни. Особено в Екатеринбург, 
днешния Свердловск, след то 
ва в Уфа и разни други ме-

получих мандат да 
изпълнявам длъжността 
рален секретар и да оспособя 
11артията. Димитров 
„Слушай, Валтер, 
няма да се шегуваме. Аз бих 
искал да помогна, най-много, 
колкото мога, но другите не 
искат. Виж, гледай,

— В Москва 
свалянето на Горкич?

— Да, в Москва.

— Вие през 1937 
прекарахте много 
Париж, където 
повече заседания на Полит
бюро. Какво бихте ни каза
ли за дните, прекарани " на 
работа в Париж?

ли узнахте загене-

ми каза 
тоя път между нас. Всяко ре- 

изпълняваше. В
ко-

шеиие се 
Лола Рибар, 
ръководител,

ложих му задачата да рабо
ти всред студентите югослав 
яни в Париж и той с огро
мен успех я изпълни. Всичко, 
което поемеше той наистина 
изпълняваше отлично. В Па
риж Кидрич ми беше най-го

като младежки 
имахме твърде 

умен комунист, който 
низира младежта,
СКОЮ, който

година 
време вна работническата

се състояха орга- 
особено 

за кратко вре
ме нарасна на 30.000 члено
ве. Именно, това бяха 
мунисти.

що по-
скоро да уредите нещата в 
Югославия“. все ко
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ИНТЕРВЮ НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО ПРЕД 
БЕЛГРАДСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ

— Макар че за Петата 
ционална конференция е 
зано много бих ви молил да 
ми кажете как днес вижда
те нейното значение в под
готовките за предстоящите 
събития?

на-
ка- вич, който неотдавна почи

на. Там той имаше добри съ 
трудници каквито бяха Кон- 
чар и други. В Черна гора 
отиде Милутинович, в Босна 
— Вукманович-Темпо, който 
по-късно бе изпратен в Ма
кедония. Накратко: сериоз
но започнахме с подготовки 
за въстанието.

Диверсантските действия в 
Белград започнаха веднага. 
От Ненадовичевата къща на 
Дединя наблюдавах дали в 
определения час ще бъде 
взривен оня гараж и не се 
излъгах. Това стана точно та
ка, както беше и предвиде-

В Белград имахме партиза
нски отряд, ударническа гру 
па, която спаси Ранкович от 
болницата. Когато Ранкович 
беше арестуван, дойде при 
мене Цана и аз казах, че на 
всеки начин трябва да го 
спасим. Отрядът нахлул в бо 
лницата и спасил Ранкович, 
а с него и бъдещия комен
дант на белградския бата
льон.

Започнаха акциите, но и 
терора. На Теразии започна
ха бесилките. Тогава, край 
Шабац, се стигна до масови 

насяхме лекции: един ден кланета край Скела. Този те-
Кардел, един ден аз и така рор разпали още по-голям 
по ред. Школата завърши, гняв сред народа. Но и енер 
хората се разотидоха и ней- гня и бързо групирахме хо- 
ното значение за оспособява- ра. 
нето на хората беше огром
но. И на Конференцията, и 
по време на обучението бях
ме твърде уверени, че ще 
трябва да подготвим и нещо 
друго и то не само на хар
тия, но в действителност. На 
хлувашме всред армията. На 
пример Мнтър Бакич имаше 
някои връзки в армията, в 
Загреб всред авиаторите и 
той ме запозна с тях. След 
това аз отивах на събрания 

В тази

ме такъв ход. Дража Михай- 
лович искаше да ни изиграе 
и доста ни излъга. Защото 
той получи пушки от нас, а 
след това се стигна и до теж 
ки и кървави борби. Стигна 
се до разплата, както и в Хъ 
рватското между партизани
те и усташите.

Усташите имаха голямо 
влияние върху радичевската 
организация, домобранството 
и мачековците. Подобно бе
ше и в Словения. Това беше 
значи гражданска война. Но 
затова не искахме да гово
рим през войната, защото не 
би било от полза.

Нас в това и Сталин мал
ко ни подозираше: дали ние 
наистина работим да се сти
гне до споразумение или не, 
но дали не правим маневри. 
На първо време и той иска
ше да се стигне до споразу
мение с четниците. Аз казах, 
че ние можем и искаме да 
сътрудничим с четниците 
при условие да не вървят 
против народа и да не се бо
рят срещу нас. Обаче беше 
трудно тази тяхна неискре
ност да се докаже, още по
вече, че в началото някои че 
тници от Равна гора правеха 
малки диверсии. Съществува 
ше една група офицери, ка- 
къвто беше Мартинович и 
отряда на поп Владо, който 
Заедно с Мартинович водеше 
боеве край Лозница. А това 
създаваше смущение в света, 
а и в съветското ръководст
во. Трябваше да мине много 
време докато докажем, че 
ние сме тези, които се бо
рим.

Разбира се, на мене тога
ва ми беше много тежко, за
щото аз много бичам руския 
народ. Там съм прекарал 
шест години, много съм до
живял и претърпял. Но аз и 
след това живеех с револю
цията. Революцията за мене 
беше онова, което ме носеше 
през целия ’ живот до днес. 
Октомврийската революция 
не е обикновена революция, 
а тоя народ е много добър 
народ. Обаче много мои дру
гари, които също бяха там* 
но не бяха пропити дълбоко 
с живота на съветския на
род, както аз малко по-дру
гояче доживяха това. И идва 
ха при мене и ме питаха ка
кво да се прави сега? Нищо 
— казах, сега има смисъл да 
се живее и да се борим. Тря 
бва да се борим срещу това, 
трябва да изтраем на своето. 
Ако съзнаваме това, че ни
що не сме направили за да 
дойде дотам, което ни беше 
инсценирано — тогава като 
комунисти трябва докрай да 
останем последователни на 
себе си. И не се излъгах. Ние 
имахме подкрепа на огром
ното болшинство. Подклекна 
ха само отделни хора, слаби 

беше на
пример началник на щаба 
Арса Йованович. Той и не бе
ше комунист. На времето си 
е преследвал комунистите.

А що се касае до ония мла 
дежи, които изпратихме в 
Съветския съюз на специали
зация, някои от тях мислеха, 
че там е тяхното бъдеще и 
повече заради това там и ос
танаха, а не че идейно бяха 
загубили вяра у нас. Някои 
може би са и загубили. Но 
ония, конто избягаха оттук, 
това са слаби характери, ко
ито преследваха лични амби 
ции, желанието някои да се 
проявят, да се представят, ка.- 
то противници и да спечелят 
някаква своя позиция.

правилно сме постъпили. То
ва бяха тежки моменти.

— На Вас съветският пос- 
колкото си спомням,ланик,

в Загреб Ви предаде писмо
то на Сталин и Молотов.

— Петата национална кон
ференция ние подготвяхме 
при твърде тежки условия 
на терор. До това време та
кава конференция трудно би 
могла да се проведе, а да не 
узнае за това полицията. 
След 1937 година и консоли
дацията на Партията, създа
дохме такива условия, че мо 
жехме да доведем, така да 
се каже, под носа на полици
ята, 150 делегати и да прове
дем Конференция, която 

трая няколко дни. Когато се 
разотидохме нито един чо
век не хванат, полицията ни
що не узна, само усети, че 
работата е тръгнала по-дру- 
гояче.

След това там организира
хме партийно училище за 
двадесетина души, с което 
ръководише Попивода. И та
зи партийна школа органи
зирахме под носа на полици
ята. Ние неколцина там из-

— Да.
— Какво е останало в спо

мена Ви?

— Ох, тежко беше тогава. 
Получих го там, в една вила. 
Стоех сам, облегнат, четейки 
това дълго писмо. Нещо ужа
сно ставаше у мене, бях стра 
шно огорчен. Тогава седнах, 
но него не го поканих да сед 
не. Само на руски му казах, 
че ние „обсудит и ответит — 
больше ничево; досвидания“. 
Той се обърна и отиде.

Аз веднага там, на масата, 
на един дъх написах оня дъ
лъг отговор. Когато се вър
нах в Белград обсъждахме 
този отговор в Стария дво
рец, с другарите, а там бяха 
Жуйович и още някои малко 
колебливи.

но.

— Вие тогава казахте на 
Сталин — не! Това беше ис
торическо НЕ. Другарю Ти- 
то, днес когато размисляте 
за тези събития, дали може 
да се каже, че бацилите на 
недоразуменията и стълкно
венията със сталиновата по
литика се намират в трудно
стите, които са се появили в 
отношението на Коминтерна 
към ЮКП в предвоенните го 
дини?

характери, какъвто

В Ненадовичевата къща по 
чнах да издавам бюлетини. В 
първите два-три броя бяха и 
известия за акциите. Въста
нието се развихряше и ние 
реши.кме да напуснем Бел
град. Аз заминах на валев- 
ския фронт. Водеше ме Рай- 
тер, като придружаващ „фол 
келойчер“, а съпровождаше 
ме поп Милутинович като че 
тнически войвода Яворски. 
Аз имах личен билет водач 
на чета. И сполучливо изля- 
зохме навън.

— Не. Не бих казал, че е 
така. Защото Сталин беше 
малко навит към мене. Той 
искаше, така да се каже, да 
ме придобие по някакъв на
чин. Спомням си едно съве
щание в Москва 1946 година. 
Бяха там и Коча Попович и 
Ранкович, бяхме неколцина.
И след полунощ — Сталин 
обикновено работеше нощем 
— отидохме в неговата вила, 
а там беше цялото тяхно Бю
ро. Сталин беше толкова на
строен, че в един момент ме 
сграбчи около кръста и ме 
издигна. Гледа ме и пита: „Ви 
здорови?“ Рекох 
„Берегите свое здаровие, ну
жно будеть для Европи“. А 
ние след това около него: 
„товаршц Сталин, Ви здо- 
ров, Ви крепки, Ви долго 
жить будете ...“ А той отвър 
на: „Нет, я знаю свое здаро- 
вье и свое физическое состо- 
яние“.

Но малко по-късно, след 
размяна на писмата 1948 го
дина, чух, че Сталин при е- 
дин американец казал: Не 
ми харесва това своеглаво 
държание.

— Кога за пръв път сте се 
срещнали със Сталин?

— 1944 година, когато за 
пръв път към края на война
та пътувах в Съветския съюз. 
Първите срещи проведохме в 
лични разговори, а имахме 
няколко такива. Сталин ви
каше нощем, около десет, е- 
динадесет часа и тогава ос
тавах при него понякога и 
до шест часа сутринта.

— Като революционер, до- 
живяли сте много тежки ча
сове. Един от тях е и стъл
кновението с Инфорбюро, ко 
гато заедно всички югосла 
веки комунисти доживяхте 
нови изкушения. В какво ви
ждате най-големите реперку- 
рсии на тази борба за отно
шенията между комунисти- 

и социали-

на техните клетки, 
клетка имаше неколцина ме 
жду тях, между които и Ла- 
заревич, сега генерал в пен
сия. Когато отивах на техни 
събрания нощем двама ме 
придр\,жаваха из града, така 
че никой не можеше да ми 
се доближи.

С една дума, работеше се 
с пълен темп върху това ко- 
лкото може по-скоро да се 
направят подготовки за въо- 

въстаниеч Всичко 
вървеше постепенно.

— Дали пазите спомена на 
атмосферата, която владеела 
на заседанието на Политбю
ро, когато е взето решение 
за вдигане на въстанието.

— Имаше ентусиазъм и го 
ляма радост. Струва ми 
че присъствуваше и Дсдиер.

Ето, това бяха твърде теж
ки часове. Ние взехме тога
ва решение аз да не отивам 
нито
Киев. Аз знаех какво би пред 
ставлявало това заминаване. 
Добре, аз още тогава отдав
на бях отплатил своя живот, 
можех и да отида и там да 
загина, ако това можеше да 
бъде от полза. Но знаех, че 
полза няма да има, но тъкмо 
тогава ще настане трагедия.

Спомням си и когато дой- 
спомена

ческите партии 
етическите страни. Букурещ, нито вв

— Съвсем е разбираемо, че 
за комуниста 
тежък час в живота е кога
то се стигне дотам да му се 
разруши всичко онова, в ко
ето е вярвал и върху което е 
изграждал себе си. Сега тря
бваше да сс сепнем и да об
мислим какво може да зна
чи това. Трябва да_кажа, че 
много размислях, 
беше да сс реша. Но в мене 

се пречупи, особено с 
оглед арогантността на ония 
писма и обвинения, конто сс 
хвърляха на нашата 
и нашето ръководство, след 
всичко, което ние в тази ;<ър 

борба направихме 
себе си и за Съветския съюз. 
който пи беше светиня. За
щото нашите хора умираха 
с името на Сталин на уста. 
Знаете, това мс беше 
уда]р, по нещо много по-дъл 
боко. Размислях накъде води 
това и какво може да се по
лучи. Тогава за пръв път 
зах: Тук има нещо, за 
трябва да се живее и бори, 
а човек да не напусне идеи
те на марксизма и ле ни и из» 

остане комунист, бо
рец за права и равенство мс 
жду социалистическите стра 
пи и комунистическите пар- 

Аз бях и написал това в

може би най-се, здрав.

Кое е най-тежкото Ви 
шениеръжено 

това
Ние не се готвехме авантзо- 
ристически, знаехме какво 
искахме и бяхме уверени, че 
в своята страна ще успеем.

оперативно военно ре 
по време на войната?

— Беше ми тежко решени
ето на Неретва, когато запо
вядах да сс разрушат мосто
вете. Само аз взех това реше 
ние, защото знаех, че ще ус
пее.

де при мене — да 
между другото — по време 
на подготвянето на тази резо 
люцня и съвещанието, Ма- 
шетов, младеж, снкавсдист, 
който бързо се издигаше, 
предваше. Дойде в моята 
целарня, в У жичка улица и 
ми донесе кратко писмо сега 
ис си опомням кой го беше 
подписал — с покана със сво 
пгс другари да отида на съ
вещание в Киев. Аз веднага 
си помислих: „Каква е раз- 

да отида в Киев или

Тежко ми

— Решаването за въоръже
но въстание и началото 
революцията означиха 
ера в живота на югославски 
те народи, а сигурно и във 
Вашия живот. Затова позво
лете да Ви попитам кака днес 
виждате обстоятелствата, 
които е взето решение за въ
станието?

нещо
на на-нова В Летата офанзива най-тс- 

ми беше когато не мо-
канпартия

жко
жахме да посрещнем дивизи 

Саво Ковачсвич, за-ята па
щото немците ни преградиха. 
И реших. че трябва да вър
вим по-нататък. Но аз вьр- 

тила, с Чствър- 
Имаше дос-

10п, м; I
в

вях с ония в 
та черногорска, 
та такива решения.

ликата
и Москва, както и по-късно 
» Букурещ. Това беше пър- 

косто ми беше съмните 
Казах сам: Нег, пет — 

ида! Казах, че сме обви
нени. че ни викат на подсъ
дима скамейка, а ме 
защо.“

А тъкмо тогава стана и 
следното. На стената в моя
та канцелария стосха два го- чувствувахте, че съществува 
леми портрета: на Ленин и известно недоверие или недо 
Сталин. И малко преди Ма- разумения? 
шетов да влезе портрета на 
Сталин беше паднал на шка
фа, подпрян на стената. А 
той бързо забеляза това и ве 
че си помисли, че съм сва
лил портрета, по още не съм 
успял да го скрия. Това оба
че беше само чудна случай
ност. Имаше значи и такива

само— Това стана в къщата на 
Рибникар. Ясно ни беше, чс 
времето е подходящо за въ
стание, че трябва да го запо
чнем и че Партията трябва 
да застане начело. Няма кои 
друг. Знаехме, че комунисти 
те трябва да иосяг главната 
тежест на това въстание и
то не само неговата органи- — Ясно е, че има. И то има 
зация, но и на борбата. Ни- Мцого, защото борбата трая 
кой не остана някъде в ти- дълго, няколко години. Опи
ла. Ние нямахме щабове, пя- райки сс диес върху целия 
къде осигурени, само от тях този процес — на подготов- 
да се ръководим, но се на- ките, в началото 
лагаше да отиваме по тсре- на опитите да се договорим 
на и всичко да организира- с Дражо заедно да вървим и 
ме. т.и. — още по-ясно стана, че

Първата акция беше в то- т°»а
ва, че болшинството ръково ЖДУк^0исе у,иамираШс па
летва бяха разпратени по “раната на окупатора, дока
Гиума Г̂:Роти^ха Чо^ко- ,с

минуемо трябваше даР прие-

— За събитията от времето
на въоръж«11ата борба е

много. Да- 
има някой

вото,
лмо.ка ка-

заио и написано МСкоето
ли от тоя период 
важен момент и събитие, за 
което не сте говорили досега?

знаем

ма, да — А кога пръв пъТ по

тни.
първия коицепт ма писмото, 
именно бях написал накрая, 
чс тук се касае за въпрос на 
равноправие и по-нататъшно 
развитие на социализма. Аз 
още тогава така схващах то
ва. Само Джилас и още ня
кои, по-късно, малко бяха рс 
дактирали текста — бяха го 
изхвърлили. Но аз пая ори
гинала.

— 1947, когато започнаха 
да ни обвиняват, че имаме 
неприятелско становище към 
техните специалисти у нас. 
Тогава видях, че тона прили
ча на оная приказка, в която 
вълкът упреква агнето, че $гу 
мъти водата, макар че 
изпод него. Тогава почувству 
вах, че нещо не е в ред.

па борбата.

пие
опити да ни доведат там. 
Ние не отидохме и съвсем
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ИНТЕРВЮ ИА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО ПРЕД 
БЕЛГРАДСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ

ствува. Аз виждам силна, е- 
динна Югославия с все по- 
голсми достижения и голяма 
бдителност. Ние още 
ще укрепим нашата страда. 
Понеже това, което спечели 
с борбата си през късия исто 
рически период, не е така ле 
сно да сс унищожи и напус-

е смекчена. Ако си спомня
те, на Белградската коиферс 
нция, ние цяла нощ заседава 
хме, за да се договорим и 
приемем решение една деле- 

да замине в Москва, а 
във Вашингтон, да тър 

поне от тях да се срещ- 
Тогава 

митинг,

политическо издигане. Аз 
трябва да кажа, че работата 
върху идейното възпитание 
на комунистите доста закър* 

За това трябва да водят 
особено сметка комунистите 
на университетите.

— По един повод Вне ка
захте: Които не зачита своя
та страна н своя народ — 
том не може ни другиго да 
уважава. Дали в това неза
читане е същността на хеге- 
моннстическите стремежи и 
тогава, и в съвременния 
свят?

— И днес още е така. Кой 
то е в състояние своята стра 
на да подреди на интерсси- 
те на другиго, той и него не 
може да уважава.

— Аз бих Ви питал какви 
са реперкусиите от стълкно
вението с Инфорбюро на въ
трешния план. в нашата 
страна?

— Тъкмо зарад единството 
на нашия народ, който абсо
лютно прие политиката така, 
както тогава я инаугурирах- 
ме, това имаше огромно зна
чение за вътрешното разви
тие на нашата страна. Ясно 
е, че и днес има известни ос
танки от това време; все о- 
ще у нас има хора, които не 
могат правилно да оценят то 
гавашното ни становище. II» 
ма хора, които зарад някои 
наши вътрешни трудности 
днес мислят, че е щяло да 
бъде по-добре, по-другояче да 
сме се поставили. Това са 
хора, които искат всичко ле 
сно да мине през живота, ко 
ито мислят че трудностите 
по-лесно биха се превъзмог
нали, защото това е велика 
страна и т.н. Но за една стра 
на, каквато е нашата, с по
вече националности, е невъз 
можно да се води така оп
ростена политика. Ние тряб
ва да се стремим към това, 
нашите отношения със Съвет 
ския съюз да бъдат отноше
ния на равноправие, какви- 
то и изисква социалистичес
кото развитие. Това изобщо 
важи за целия свят, за вси
чки, а не само за отношения
та между нас и тях. Не сме
еш никога да се съгласиш да 
бъдеш ничий спътник, или 
да пълзиш пред някого. То
ва не значи да не обичаш 
Съветския съюз, съветския 
народ. Това само значи, че с 
тях искаш да бъдеш равно
правен, без оглед, че това е 
велика страна.

— Все пак не струва ли 
Ви се днес, че това е била 
борба за собствен път в со
циализма?

— Да. Това беше борба за 
социализъм, за развитие на 
социализма в една страна, в 
която не могат да дойдат под 
внимание всички елементи, 
както в Съветския съюз. но 
че трябва да се приспособя
ваме към своите специфични 
условия. Не сме и ние, й по* 
край всичко това, винаги у- 
лучавали всичко, както тря
бва.

без оглед, че още нямахме 
материална основа. Но нека 
оега той я създава. Това бя
ха основните елементи за на 
шето ускорено развитие и 
за разгръщане широката и- 
нициатива на трудовите хо-

повече

пя. гацин
друга 
сим -
пат и да разговарят.

онли
ра. — Как доживявахте раз

делите С ДъЛОГОДИШИНТС си
съратници?

— Тежко. Загубата па Ки- 
дрич много тежко ми падна. 
Па раздялата с Милситис. 
Тежко беше: само па някол
ко часа преди това ми изгле 
ждаше здрав, разговаряхме, 

— няма го. Или

не.— Кой е, според Ваше мне
ние, фундаменталният въп
рос на самоуправлението ка
то обществено отношс1ше?

— Самоуправнтелят окон
чателно да управялава не са
мо с труда си, но п с доходи
те, той да бъде тоя, който ще 
осигури правилното разпре
деление и преразпределение. 
А днес още не е така.

— В какво виждате особе
ното значение на социалисти 
ческото самоуправление в 
многонационална общност, 
каквато е Югославия?

— Виждам го като фактор, 
който силно действува за въ
трешната кохезйя. Преди по
вече години, аз размишлявах 
че не е така лесно в много
национална страна да се съ- 
здате дълготрайна кохезпя. 
Считам обаче, че насоката, 
която имаме, то ест самоуп
равлението е онази сила, ко
ято ще запази Югославия ка
то единна държава.

изтъквахме: 
онли митинг. Положихме го
леми усилия и работехме въ
рху това те да започнат ме- 
ждусобпо да разговарят, 
прешатата обстановка да 
пусне. Ръководехме сс, 
чи, ог идеята 
па напрежението в 
Ето, така това се раждаше.

— През педесет и повече 
революционна дей-години

ност, Вие сте натрупали го
лям опит, видели сте много 
страни и запознали много хо 
ра и проблеми на съвремен- 

свят. Моля Ви да изне-

на-
по

зиа-
за на мля ва не 

света. пия
сете Вашите размисли за све 

който живесме, з]а пъ
тищата на социалистическо 
развитие и за бъАСЩ^то на 
човечеството.

и изведнъж 
например Моша Пиядс. Аз 
бях смаян, когато получих 

Париж, че Моша 
той

та, в
— Необиързаността значи 

и борба за независимост. Ка 
кво значение има, по Ваше 
мнение, независимостта 
малките и средните страни 
на актуалната международ
ната сцена, или да кажа, в 
борбата на великите за подя
лба на интересни сфери?

— Между необвързаните 
сс явява известна отпусна
тост, няма достатъчно актив
ност, ]а тъкмо активност ние 
търсим. Вижте, много от тях 
прекалено са погълнати от 
собствените си интереси, па 
не искат да укоряват други
те. Но ние трябва да бъдем 
сега активни.

Въпросът за независимост 
на малките и средните стра
ни е велико нещо. И необвър 
заността тука играе значите 
лна роля. Тази голяма роля, 
на първо място, се изявява в 
обединените нации. Понеже 
оега в тях доминират необ
вързаните. Там например са 
приети и подкрепени някои 
решения, които да кажем 
Съединените американски 

щати трудно прегълщат, но 
все пак прегълщат. Не 
КЦМ повече да повтарям, но 
необвързаните 
направиха с принципиалната 
си политика, политиката на 
независимост, 
то, политиката на съвместно
то съжителство.

Какво значи 
жителство? То не подразби
ра някаква

вестта от
си отиде. Не знаех, че 
има инфаркт. Аз него считах 
за твърде жилав човек, а той 
п беше такъв. Много тежко 
мп беше. Много неща прежн 
вяхме заедно в затвора и 
през войната.

И така — множество хора. 
Тежко ми беше във война-

на
— Аз действително имах

възможности да обменя мне-
глави нание с държавни 

много страни и трябва да 
кажа, че получих впечатле
ние, че повечето страни, ко
ито посетих, желаят ново, 
стремят към обществено пре 
образование. Наистина при 
някои това са все още само 
стремежи, не могат така бър 
зо да се осъществят, зарад 
недостатъчна развитост.

та като гледах как загиват 
хората. А най-тежко ми бе
ше да гледам как гинат де
ца, младежи, момиченца. Не 
са, тъй да се каже, закрачи
ли в живота, а вече загиват. 
Това бяха ужасии неща.

— Някои Ваши сътрудни
ци си отидоха и зарад стъл- 
кновяванс с партийната ли
ния?

— Вижте, аз все пак, ни
кога не съм чувствувал ня
каква омраза към тях. Вина
ги си спомням онова, което 
е било преди. За мен това 
беше повече някаква горчил- 
ка, изненада — как е възмо
жно това, защо така? Ако 
нещо има — да разговаряме. 
Тежко е това, знаете ли, ко
гато си отиват...

Човечеството върви, следо
вателно, в тази насока. И все 
повече получава облик на 
ненавист към намесването 
във вътрешните работи на 
другите. Да вземем напри
мер Африка. Там още има 
различни преврати, но това 
постепенно ще прекъсне.

— Макар че напоследък за 
това повече пъти говорихте. 
Съюза на комунистите днес 
моля Ви да кажете нещо за 
и за неговото действуване 
при условията на все по-раз- 
вито самоуправление?

— Съюзът на комунистите 
днес — когато трябва напъл
но да се осъществи стойно
стта на

Огромно число страни, в 
това се уверих, се стремят 
към по-добро бъдеще, иска

самоуправлението, 
когато работническата 
трябва да има всичко 
което й е гарантирано с Кон 
ституцията, когато основният 
фактор на нашето общество 
стане производителят на

класа
онова. да се развива, да ползва опи 

тите на онези, които вече са 
осъществили добри придоби
вки и чиито вътрешни обще
ствени отношения по-бързо 
се развиват. Тези страни взи 
мат онова, което може да им 
послужи като пример, не вси 
чко. Те не искат във всичко 
да копират останалите, но 
да развиват своите възмож
ности и вътрешни ресурси. 
Ревниво пазят своята исто
рия каато възприемат отвън 
онова, което е хубаво. Ето 
светът се движи в тази насо
ка. Би било абсолютно 
решно да се загуби

ис-— Позволете ми сега ня
колко въпроса от междуна
родната политика. По време 
на студената война се 
концепцията на политиката 
на необвързване. Вие сте е- 
дин от инициаторите на та
зи политика. Кажете ни как 
се роди тази идея?

—- Доколкото лично се от
нася за мен, до тази идея до 
йдох след срещата в Бандунг, 
след приемането решенията 
на Панчашил. За 
беше недостатъчно

страни много— вси
чки олага — има много по- 
усложнена ситуация. Но по
ради всичко това и заслужа
ва възможно повече да се 
ангажира. Аз затова 
ложих

яви-
ненамесване-

и пред- 
реорганиза- 

смисъл партийните ор 
ганизации да се приспособят 
към днешните изисквания на 
самоуправителното общест- 
во. Съюзът на комунистите 
тряова да действува във вси
чки среди, във всички сфе
ри, но не като комендант а 
като фактор, който правилно 
насочва нашето социалисти
ческо развитие. А това тря
ова да бъде нещо повече от 
онова, което е прието на VI 
конгрес, то ест Съюзът на 
комунистите да бъде 
каква насочваща сила Аз 
мога да кажа, че това насоч 
ване до неотдавна, до У1ТТ 
конгрес бе твърде слабо.

Обаче посещавайки 
някои краища видях, че ор- 
ганизациите се приспособя 
ват към нашите изисквания. 
Организации на Съюза на 
комунистите с членство от 
по няколко стотин, па и до 
хиляда души, не живееха 
лен партиен живот. Те от 
време на време 
събрания,
Двама или 
кои

известна съвместно съ-ция, в
незаинтересова

ност, така да каж^а, живур- 
кане на страна със страна, 
но активно сътрудничество. * 

Някои велики 
много

мен това страни не са 
въодушевени от необ- 

вързаността. Но макар че ис 
кат не могат да пренебрег
нат необвързаните, не могат 
да им попречат в активност
та, те могат да играят 
по-голяма роля.

пог- 
вярата

във възможността един ден 
светът все пак да се сепне и 
великите да разберат, че по
литиката на сила, която днес 
преобладава, 
да тръгне по оня път, по-кой- 
то вървят най-развитите стра ни.

повече
като нещо декларативно. Ка 
зах, че ние в тази насока тря 
бва да отидем по-далече. На
блюдавах не само азиатски
те страни, но и по-широко. 
Понеже още пречи светътсъществуват два бло 

западен, който е създа
ден много преди, и източен. 
Източният, по мое 
трябваше да дойде 
тивовес. И това 
се отразява и в Обединените 
нации. И в обединените на
ции бе трудно да се дойде 
до някои добри решения. 
А огромна част от страните 
които инак са членки на о- 
бединените нации, са извън 
тези блокове. Размислях: па 
все пак тези, които са извън 
блоковете, трябва някак си 
да се обединят не 
чат някакъв 
облик, като 
блок. А някак

ка:
— На равноправието на на 

родите и народностите, един-
зГна° ^ Югославия и Съю-

само ня
мнение, 

като про 
започна да — Като

пето „К.0'!У"‘'СТИТе’ ‘«'Раждането на социализма, г 
ветили целия си живот 
волюционна дейност. Как 
Другарю Тито, виждате бъде 
щето на социалистическа Ю- 
гославия?

революционер с та 
къв опит, какво има да по- 
ръчите на младия човек, кой 
то днес влиза в такъв 
свят?

сте пос
ее га и ре-

и тоя— Ние тогава избрахме пъ 
тя на самоуправлението, кой 
то бе озаконен и започна да 
се осъществява през 1950 го
дина. Това безспорно бе но
вина в съвременното работ
ническо движение...

— Но марксическата нау
ка не е новина...

— Препоръчвам 
младо поколение 
небрегва и 
риране придобивките 
постигнахме досега. ’ макар 
че нямаме съвършенство на 
вътрешните обществени от- 

Но осъществихме 
такива позиции, които ни да 
ват възможност нашата стра
вя ЖЖ>*ьр30 Аа « Разви- ва. Младите трябва да знаят, 
че светът не се мени по тоя 
начин, че едното прекъсва, 
а нещо друго, съвсем ново 
се ражда, но че едното изра 
ства и се развива от друго
то. Ако нашата младеж бъ- 
де последователна 
те си и на най-близките 
предшественици, ако продъл 
жи да развива придобивките 
на революцията 
бъдеще ще бъде

на нашето
да не пре- 

не гледа с игно-Аз наблюдавам 
етическа Югославия _ 
народна констелация 
текс^ на по-нататъшното ме 
ждународно развитие Оптш 
мистически гледам върху ра 
звоя у нас, особено имайки 
предвиди всичките мерки
ляИТ° <?Ие "РеАприемаме^ за’
Да стабилизираме нашето въ 
трешно състояние.

спечели много престиж 
натеКоНгИе На посАеднаРта во1 
вече създадем

социали
пъ- в между 

в кон-
които

провеждаха 
на тях говореха по 
трима, и това ня- 

приемаха, някои 
емаха и т.н.

да полу- 
организационен 
някакъв трет

^ си да се спло- 
тят един кръг хора и държа 
ви, всички онези, които са 
против блоковто разделение 
а за онези принципи, приети 
в Ьандунг и още някои, кои
то по-късно бяха допълнени 
в Белград. С една дума, раз
мислях, че ние някак трябва 
да съберем третият

— Как се роди у нас идея
та за въвеждане на самоуп
равлението?

не при

Организациите трябва 
действуват на всички 
ри и да се занимават с 
чки проблеми така - 
ва да участвуват всички 
нове. Това, на

да
секто- 

вси- 
че в то- 

чле
първо място, 

важи за организациите в про 
изводството, чието действува 
не трябва да се почувствува 
на по-широк обществен 
Уличните, масовите 
зации не могат сами 
тъчно идейно да направят. Те 
трябва повече да 
ват с въпросите на идейно-

— Ние настоявахме възмо
жно повече елементи на мар 
ксистическата наука да внед 
рим на практика, в живота 
си. По това

вия

още по- 
средства,

неща а 'нараства
значиНа?лИеТ° За това какво значи единна Югославия
Трябва да бъдем малко^о- 
дителни и да не позволим 

различни отклонения, поне
же противникът, и вътре и 
извън страната, все още дей-

материални 
хората по-инак 
много

време имахме 
много трудности в различни 
сектори. Размишлявахме за 
това как да дадем повече им 
пулси и енергия на 
трудов човек. А как другоя
че, но давайки му възмож
ност вече днес да 
марксическите

свят.
Идеите на белградската, 

каирската и конференцията 
в Лус]ака се разоасят по све 
та, те действуват дори и 
ре в страните, намиращи се 
в блоквете. Сега тази кон
фронтация между блоковете

план. на предцинашия органи-
доста сивът-

прилага 
принципи. се занима-

— нейното 
велико.Страница 6
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и свойствата на отделни ви- някои болести, или от хра- 
дове млека. Нормално — сь . ната. Ако в млякото има 
веем прясно мляко, представ 
лява непрозрачна бяла 
ност, с харктерна миризма робите са причина за черве- 
подобаваща миризма на те- ния цвят, млякото е при до- 
лото на дойните животни.

Ако по дълго време стои 
на въздуха, губи харктерна- 
та си миризма, а също така 
намалява се и еднообразно- 
стта, като се част от млечна 
та мазнина отделя на повър
хността на млякото.

Цветът на кравето мляко е 
бел със слабо жълтеникъв 
отенък. Овчето мляко има 
бел цвет със слабо пепеляв 
отенък, козето, бел цвят със 
слабо синкъв оттенък, а би
волското, чисто бел цвят. А* 
ко ое отнеме на млякото ма 
слото му, и ако същото из
ливаме на тънки струи, то 
има слабо синкъв отенък.
При предаването на мляко
то в мандрите, опитните май 
стори при изиепване на мля 
кото в кацата, според цвета 
му, могат да определят, да
ли млекото е обезмаслено 
или силно оводнено.

Млякото има специфичен 
мирис, който напомня на 
дъха на самото животно. О- 
свен това, млякото има свой 
ство да силно погълща окол 
ната миризма. Затова е нуж 
но да се обърне голямо вни
мание на чистотата на само
то дойно животно, дояча и 
околната среда, както и на 
съдовете в които се дои мля 
кото. Млякото може да по
лучи лоша миризма и от раз 
валена храна или при забо
ляване на животните.

Вкуса на млякото е прия- 
тен-сладникав и специфичен 
за отделни видове млека. В 
отделни случаи, млякото мо
же да има и неприятен вкус 
— солен, горчив, кисел, са
пунен и пр. Причините за 
това са различни както — 
болести, храната, замърсява-

С Т о Ч А Р« кръв, то още при доенето 
има червен цвят. Ако мик-теч*

енето с нормален цвет, а 
след издоявянето постепенно 
получава червен цвят. 

Количеството и качество-
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пен са в зависимост от на
чина и условията при които 
става доенето. Доенето е де
ликатна работа, защо се бо
рави с един от най-важните 
органи — вимето. В краве 
фермите където има по го
лям брой дойни животни, до 
енето става посредством дои 
лни машини. При този на
чин се получава хигиенично 
мляко, защото няма допир с 
околната среда. В земедел
ските стопанства с малък 
брой дойни животни, маши
нно доене не може да наме
ри практическо приложение 
защото е по скъпо, и няма 
нужните условия за негово
то приложение. Затова, тук 
се доенето извършва посред 
ством на ръката. Ръчното 
доене се извршва на различ 
ни начинни, в зависимост от 
това, как е свикнал дояча. 
Някои доячи при доенето се 
служат с двата пръста — 
палеца и показалеца, или 
пак подгъват палеца който 
служи като опора при наля 
гането на цицката. За по ле 
сно плъзгане на пръстите, че 
сто пъти се овлажняват с 
млякото. Такава практика и 
начин на доене не е за пре
поръчване, защото е в пове- 
чето случаи болезнен и не
хигиеничен. Тъй като дойни 
те животни чувстват болки, 
раздразняват се и не дават 
да се доят, или както се ка
зва, „дигат млякото“. При 
това положение, някои доя-» 
чи прибягват към биене на 
животните. С такава постъп
ка, дояча нанася вреда на 
себе си, защото животно, ко 
ето се бие дава по малко 
мляко и може преди време 
да пресъхне.

Най-разумно е, доенето да 
се извършва с цяла ръка. 
без да се подгъва палеца. То 
зи начин на доене е безболе 
знен, животното е спокойно.

Преди доенето, вимето 
трябва добре да се почисти, 
Като за целтта си служим 
с хладка вода. а след това 
със суха кърпа подсушваме 
вимето. Ако дойното живот
но трудно си спуща млякото, 
след почистване на вимето, 
полезно е да се направят ле
ки растривки на вимето. Са 
мото доене трябвя да бъде 

последното 
При

започване на доенето, пър
вите струи на млякото тря
бва да се отстранят защото 
е замърсено. След издоява- 
нето, препоръчва се лека ра 
стривка на вимето. Това спо 
мага да се правилно дораз
вие млечната жлиза и сетне 
образува повече мляко.

Донсто трябва да става в 
чисти съдове. Оборите в ко
ито става доенето, да бъдат 
по възможност по чисти. За 
това се препоръчва, почист
ването на оборите, или хра- 
нинито на животните да 
става на един час преди за
почване на доенето, или пак 
веднага след доенето.

След издояването, млякото 
се прецежда върху чисти 
цедилки и ако не се ведна
га предава в мандрата, ох
лажда, за да несе развали.

Надяваме ое, че тези редо 
ве ще допринесат да ое про- 
шират познанията на земеде 
леките стопани по отнаще- 
иие на млякото, а това не
що ще допуринесе, да се из
бегнат неоснователни 
при между тях и майстори
те в мандрите по отношение 
качеството на млякото.

НОВИ ЦЕНИ НА МЛЯКОТО
В последно време все по 

често се поставяше въпроса 
от страна на 
стопани, какви ще бъдат це
ните на млякото през тази 
година. Но, този въпрос не 
интересуваше само земедел
ските стопани, но и коопера 
тивните и държавни земедел 
ски стопанства, стопанските 
камари и компетентни орга
ни. Отговор на този 
даде Изпълнителния 
на Социалистическа репуб
лика Сърбия с решението си 
Но 238 от 11 април 1972 
дина. Според това решение, 
минималната цена на една 
маслена единица овче и кра
ве мляко, е 0,55 динара. То
ва решение е публикувано 
в държавен вестник на Со
циалистическа република 

Сърбия № 15 от 15 април 
тази година, а влиза в сила 
на втория ден, от деня на пу 
бликуването му. Следовател 
но. новите цени на млякото 
ще се прилагат от 16 април 
1972 година.

Земеделска кооперация 
„Сточар“ в Димитровград, 
следователно, ще изкупва 
млякото по следните цени:

ва по-културен, колкото по
вече като храна употребля- 
ва мляко и млечни продук
ти.

На всички 
млякото ое образува в мле
чната жлеза (вимето). Спо
ред формата и големината 
на млачената жлеза, съдим 
за млечността — 
животни. Дойни животни с 
по-голяма млечна жлеза, да
ват обикновено и повече, 
мляко. Вътрешното устрой
ство на млечната жлеза да
ва възможност да се излъч
ват от кръвта нужните мате 
рии за образуване на мляко. 
С една дума. млечната жле
за (вимето) със своите съста
вни части, представлява ед
на работилница, в която се 
образува млякото. Имайки в 
предвид, че кръвта е главен 
източник на материали за 
образуване на млякото, твъ
рде важен е въпроса, как 
ще се отнасяме с дойните 
животни, за да се осигури 
по голям приток на кръв във 
вимето. Също така. извест
но е, че не всичкото мляко 
което се издои, се образува 
през времето до самото дое
не. Доказано е, че около ед
на половина от издоеното 
мляко се образува през вре
ме на самото доене, относ
но сучене от хмалките бозай
ници. Затова се препоръчва 
при сученето или доенето, с 
животните да се отнасяме 
внимателно, да не се вика 
или бият. с цел да се избег
нат всекакви нервни дразне 
ния. В противен случай, ще 
се намали или из цяло пре
крати притока на кръв във 
вимето, а с това ще спре и 
образуването на мляко.

Предназначение на мляко
то е, да служи като първа 
храна на новородения бозай
ник. Затова, то съдържа в 
себе си всички съставни ча 
сти нужни за живота и ра- 
стенето на бозайника. По ва 
жните съставни 
млякото са: вода, 
вещества, млечни 
млечна захар и минерални 
соли.

Водата в млякото се нами 
ра в най-голямо количество 
от 76 до 88%. В нея са раз
творени всички останали съ
ставни части на млякото.

Белтъчните вещества са е- 
дни от най-важните състав

на млякото. Те вли 
зат в състава на всяка жи
ва клетка и без тях е иевъз 
можио нарастването

бозайници. Подсирванс 
то на млякото с мая се дъл
жи на белтъчните вещества. 
Долната таблица ни 
какво е средното съдържа
ние
различни видове мляко.

Срелсп процент 
на белт. вещ.

мляко има бял цвет със ела 
бо жълтеникъв отенък, в ко 
зето, бел със слабо синкъв 
отенък. Най-колеблив е цве
тът на млечната мазнина в 
кравето мляко 
жълт, до злато жълт. Това 
нещо ое дължи преди всич
ко. на храната. През сезона, 
когато кравите се хранят със 
зелена храна, млечната маз 
нина има злато жълт цвет, 
а при режима на сухо хра
нене, бледо жълт цвет. Мле 
чната мазнина има малко 
относително тегло, в сравне 
ние с останалите съставни 
части на млякото. Затова, 
след издояването, тя изплува 
на повърхността на млякото 
и образува млечен пласт, на 
речен каймак или сметана. 
Това свойство на млечната 
мазнина, трябва да има в 
предвид всеки стопанин в 
случаите, когато задържа е- 
дна част от млякото за соб
ствени нужди, а останалото 
предава в мандрата. Често 
пъти, в оставеното мляко за 
нуждите на домакинството 
се изсипе по голяма част от 
млечната мазнина, а при слу 
чай на контрол на млякото, 
същото има масленост.

Средно съдържание на ма 
знини в отделни видове мля 
ко е както следва:

земеделските

е известно, че
от бледо

на дойните
въпрос

съвет

го-

Овче мляко
С масленост до 7,2% по 0.55 
динара за една маслена е- 
диница;
С масленост над 7,2% по 4 
динара единия килограм;

не и др.
Низките температури не о- 

казват никакво влияние на 
състава , на млякото, а го пре 
дпазват от развалянето му. 
При ниската температура, 
променяват се свойствата на 
млякото. Маслените клъбца 
се втврдняват и млекото ста 
ва по гъсто. При температу
ра —0.54 до —0,58 градуса 
целзиеви, млякото замързва. 
Високите температури про
меняват и състава и свойст
вата на млякото.

Под влиянието на околна
та среда, на някои болести 
или пак от храната, често 
пъти се случва да имаме мля 
ко с нссобствен вкус, цвет 
и др. Ще посочим само по 
важните недостатъци на мля 
кото, които всеки стопанин 
трябва да знае.

Провлечено мляко. Мляко 
с такъв недостатък при на
ливаме на тънки струи, се 

зелева чорба. Та-

Вид на млякото 
Краве мляко 
Овче мляко 
Козе мляко 
Биволско мляко

%
3.2 до 4,2 
6,5 до 7,5 
4 до 4.5 
7 до 8,5

Краве мляко:
С масленост до 4%, по 0.55 
динара за една маслена е- 
диница;
С масленост над 4%, по 2,21» 
динари единия килограм.

Млечната захар придава 
на млякото приятен сладни- 
къв вкус. Прокисването на 
млякото се дължи на ферме 
нтирансто на млечната захар 
която ое разлага и превръ
ща в млечна киселина. Това 
свойство на млечната захар 
дава възможност да се при
готовляват различни видо
ве сирене и млечни питие
та. При висока температура, 
млечната захар се превръ
ща в карамел със свойствена 
миризма. Това нещо го наб 
людавамс, ако допуснем при 
варенето на млякото, 
то да ос разлее по горещата 
печка. Средно съдържание 
на млечната захар в отдел
ни видове мляко е:

заТези цени ое отнасят 
здраво и в прясно 
ние мляко. Свободно можем 

че сегашните це- 
млякото ще доприне-

състоя-

да кажем.
ни на
сат да се увеличи ороя 
дойните животни, защото о- 
безпечават на млекопроизво- 

и съответни печал

на

части на 
белтъчни

дителите
би. пълно, защото 

мляко е най-маслено.мазнини.
Цените се отнасят само за 
качествено мляко също
С оглед на това, че цени- 

млякото се определят 
според качеството му, взи
майки в предвид на преден

точи като 
кова мляко се получава при 
заболяване на животните и- 
лн пак при змърсяването му 

негодно за употреба в 
състояние и прерабо

тка в млечни продукти.
получава 

което преждевреме- 
се пресича. Причините 

за да се получи такова мля
ко са: кисела храна или пак 
ако са дойните животни в 
напреднала бременност. Съ
що така, животни конто се 
държат в много горещи обо
ри или ако са преуморени, 
често пъти дават такова мля 
ко. Много естествено, че та
кова мляко е негодно за у- 
потреба.

Мляко с горчив вкус се по 
лучава най-често от развале
ни храни, горчиви треви, 
или от заболели 
Такова мляко е негодно за

те на

маслеността му, 
нужно, дв запознаем 

по по
4 до 4,5% 

4,5 до 5 
4,5
4,5 до 5

Краве мляко 
Овче мляко 
Козе мляко 
Биволско мляко

план.
и етам замлекопроизводителите 

дробно, какво представлява 
млякото, какви са неговите 

как да се от и а 
от момента

пряснони части
Често пъти ос

на мал мляко,Минералните соли в мля
кото служат като градивен 
материал и за закрепване па 

на бозай ни*

свойства и
издояването му, до конзуми 
райето или преработка в 
млечни продукти.

Не ще сгрешим
млякото е едно ог

произведения, 
■от ЛОЙ1Ш- 

Про-

н а покит-е

костната тъкан 
ците. Млека бедни иа мине
рални вещества причиняват 
мекотта на костната тъкан* 
бозайниците биват рахитич
ни. Също така, млека бедим 
на калций, трудно се подем- 
рват или се сираг. В разли
чни млека, различно е съдъ
ржанието на минерални ве
щества, което се вижда от 
долната таблица.

показа
ако ка

па белтъчни вещества в
жем, це 
най-ценните 
които получаваме 
те животни. Неговото 
изводство и преработка 
от голямо значение за раз 
питието на скотовъдството
” 33 ТлГкГпГо~иСГе 

храна е неза 
за малките, 

как-

Вид на 
млякотоса

2,8 до 3,5 
4,3 до 4,8 
2,8 до 4 
3 7 до 4

Краве мляко 
Овче мляко 
Козе мляко 
Биволско млякоте на

Млякото като 
менимо, както 
така и за възрастните, 
то за болните, така и 
здравите хора.

Мнозина учени ценят -кул
турата на един народ спо- 

~ппа колко се пада сред
но годишна употреба на мля
„л елин жител, като ка.г 
*ат че Сш народ е толко-

животни.0,6 до 0,7°/о
0 6 до 0 8% употреба и преработка, за- 

' - щото горчивия вкус ое пре
дава и на млечните продук-

Краве мляко 
Овче мляко 
Козе мляко 
Биволско мляко

Освен химическия 
на млякото, който е харак
терен за отделни видово 
млека, нужно с да познавам

мазнина се па-
миража"млякото във вид па 
дребни клъбца. Най-малки 
маслени клъбца са в козето 
мляко а иаи-голяма в ов 
чето мляко. Цветът иа млеч- 

мазнииа с различен, в 
вида иа мля- 

овчето

рас-
0,6 до 0,8%

състав ти.Често пъти млякото има 
червен цият. Червения цвят 
се получава от кръвта, от Кирил Апостоловната

зависимост от
Мазнините в Страница 7кото.

2 ЮНИ I?72БРАТСТВО



Съвещание по развитието на субрайон ПиротРазговор с производственици

Трудещите се не са до- Развоят на неразвитите е от 

волни от положението си интерес за цяла Сърбия
брайон: .. .застъпваме сс и
търсим съществуващият за
кон за недостатъчно развити 
те области да се измени или 
допълни и то така — да сс 

в които

1 830а в бабушнишка само
глава от иаселе- 

Колко Бабушиица е 
показа и факта,

Съвещанието миналата ссд 
мица в Пирот на тема „Про
блем и н възможности за раз 
питието на субрайон Пирот 
като недостатъчно развит ра 
йон, па което покрай общес
твено-политическите и стона 

техническите меки радетели и представите 
ле, взе участие и 
па Изпълнителния съвет 
Сърбия, оглавена от Ради- 
вое Марковнч, не беше орга
низирано, както изтъкна сек 
крета ря па ОК па СКС 
в Бабушиица, „за оп
лакване“ пред другари

те от Републиката (ма
кар че неминуемо има таки
ва томове), но зарад общо съ 
блюдавапе ма положението 

примери па една територия, на която 
на изказване в трудовите ор живеят към 140 000 жители н

където в отделни райони, ка 
то резултат па изоставане, 
клонят към точка, която мо 
же да бъде твърде неприят
на. На съвещанието не доказ 
ваха толкоз своята загриже
ност зарад неразвитостта на 
областта по отношение на ре 
публикаиското обществено- 
икономическо развитие, кол 
кото зарад сериозните преду 
преждеиия тези „растояния” 
в последно време да се уве
личат.

ОК на СКС и Комисията 
за обществено-икономически 
отношения при ОК на СКС 
в Сурдулица са организира
ли разговор с производстве
ниците от Сурдулншка об
щина. Целта е била да се 
конкретизират Тсзнсптс на 
ЦК на СКС за обществено- 
икономическото положение 
на работническата класа в 
локални условия и матерна 
лите да се представят на Об 
щннеката конференция на 
СКС, която ще се състои в 
началото на пони.

— Трудещите се и членове 
те на СК между тях още се 
опасяват да дават отговори, 
страхувайки се от наказа
ния.

с тях. Не сс държи сметка 
за практическото им обуче
ние.

— Съществуват аномалии 
в разпределението па лични 
те доходи между непосредс 
твеннте производители и тру 
дящите се в 
служби и администрацията 
в полза па последните. Обе
ма на работата, условията в 
процеса на производството 
и др. недостатъчно се уважа
ват.

динара на 
иието. - 
изостанала 
чс от 1966 до 1970 година (за 
пет години) общо, и с думи, 
88 работници. Топа ще рече. 
чс мп 100 души са настанени 

работа 4,8 работници, 
Сърбия — 17,7.

Председателят на ОС в Пи
рот Любисав Дилич приведе 
три основни причини за това 
изоставане: историческата и- 

вмиаги забавя об

намалят границите, 
може, а в които не може да 
се интервенира със средства 
та на фонда за насърчаване 
развитието 
развитите краища 
та на стопанството... По на- 

мнеиие, трябва да бъде 
приоритетен степена на раз- 

отледни общини.

а вделегация на на недостатъчно 
и в областпа

шс

витост на 
„Също така” считаме, че твър 
де бавно се интервенира в 
областта на развитието.. . об 
разованисто, културата, со
циалното осигуряване, здрав 
пата защита и съобщенията.

— Жизненото равнище ста 
шира в последно време при 
непосредствените произволи 
тели. а още продължават не
реални съотношения в лични 
те доходи.

Ето и поотделим

зостапалост 
щсствсио-икономичсското раз 
питие; зарад прекъсване 
материалната интервенция от 
страна на Републиката в 
папското развитие и зарад 
бавното приспособяване 
регионалното стопанство към 
изострените рсформиски ус
ловия па стопанисване.

на

сто

на На съвещанието, между 
другото, се изтъкна, изостана 
лите краища, какъвто е и Ба 
бушнишкия „да имат пре
димство при ползването на 
банкови кредити за стро
го определени средства за 
развитие на обществените де 
йиости, за насочване капита
ла на трудовите организации 
от развитите към неразвити
те райони и за влагане на 
обществени средства в спо
магателни обекти”... „В то
ва направление не само че 
очакваме, но и инсистираме 
да се промени закона и при 
емане на предписания, които 
ще дадат възможност такива 
компенсации да не останат 
само в рамките на политиче 
ски обещания.

Между другото членът на 
Изпълнителния съвет на СР 
Сърбия Радивое Марковнч 
оцени, че такива съвещания 
са твърде полезни, защото 
ще помогнат на Изпълнител-

— Трудещите се имат зд
рав резон относно икономи 
ческите и самоуправителнп 
отношения, обаче идеологи
ческото им равнище не е 
на нужната висота за дейно 
участие в същите.

— Мнозина работници ня
мат нужните квалификации, 
и се чувствуват зависими и 
подчинени.

— Те се информират по
върхностно, със закъснения 
итн.

ганнзацип:
— Работник от ФК-а „Мач- 

катпца” е казал чс работни
ческото самоуправление не 
е развито в тяхната трудова 
организация. Слабо се слу
ша думата на трудещите се 
от непосредственото произ
водство. Самоуправлението 
служи като параван за осъ
ществяването на нечии тен
денции. Много неща се пре
мълчават. Правата на трудя 
щите слабо се зачитат.

— От V отдел на „Застава”

Изоставането и неразвитос 
тта са всестранни. Димитро
вградската община търси ин 
тервенцйя на Републиката в 
изграждането и насърчаване 
то па шосейното стопанство 
и електрификацията на сели
щата, представителите на Пи 
рот иисистират да не се до
пусне дублиране на мощно
стите в пнеуматиката, облек
чения на услугите на стопа
нисване в преработвателната 
промишленост, която предим 
но се обляга върху вносни 
суровини, отплаща високи 
ануитети, които погръщат на 
трупванията, средства за на
сърчаване модернизиране и 
комплектуване на мощности 
те, активно отношение в по
добрението на селскостопан
ското производство, специал 
но животновъдството. Белопа 
ланачките радетели инсисти- 
рат за получаване на намале 
ни лихви за 
от развитите области, които 
искат да влагат свои капита
ловложения в неразвитите ра 
йони и други облекчения. 
През това време председате 

на Бабушнишка община 
Светомир Николич така фор 
мулира исканията на най-не- 
развитата община в този су-

— Самоуправлението не е 
достатъчно развито, чувству 
ва се доминиране на ръково 
дителите в трудовите колек
тиви.

— Броят на трудещите се 
от непосредственото произво 
дство в самоуправителните 
органи още е недостатъчен, 
някои, за да си осигурят лич 
на изгода, не се борят доста
тъчно за превес на самоуп
равителните решения.

— Някои са незаинтересо 
вани за събрания, конферен 
ции и др., а след това крити 
куват неправилностите, кои
то се явяват.

— Предложенията на тру
дящите се от непосредствено 
то производство формално 
се приемат, но по-късно се 
заобикалят с „оправдание” 
поради тежки технически, 
технологически и икономиче 
ски причини.

— Положението на млади 
те производители не е доб
ро. Те не са добре организи 
рани в младежки организа
ции. Участието им в органи 
те на самоуправлението още 
се свежда само до задоволя 
ване на структурата. Органи 
зациите на СК в предприя
тията недостатъчно приемат 
младите в СК.

— Положението на учени
ците в стопанството е неза- 
доволяващо. В известни слу 
чай се непристойно постъпва

Докато националния доход 
пък казват: „Много труднос иа глава от населението през 
ти надделяхме. Сега работи.м 1956 в 
добре. Но непосредствените 
производители в самоуправи ското равнище през 1961 не 
телните органи са малко.” повече от 54%, 1965 се пови- 

— В ПТК „Масурица“: ,,Ин ши на 70%, а през 1968 годи 
формирането не -е развито.
Във връзка с това идва до

субрайона 
само на 36% от републикан-

възлизаше

на — лентата започна да се
връща назад и националният 
доход е по-малък с 4%, а ве
че миналата година, според 
изчисления е по-малък с це
ли 10% от националния до- 

органи трудещите ход от 1968 година, 
се делят на „желани“ и „не- Настоящето положение най 
желани“. Критиката макар и добре илюстрират следните 
принципна се пренебрегва, сведения: националният 
а понякога си отмъщава на ход на глава от населението 
ония, от които е потекла”. в Сърбия в 1970 година беше 

— От строителното пред- 6490 динара а в Пирот - 
приятие „Зидар казват: „С г 7(П - ' р
работника не се потсъпва до 5 ооач-е миналата 
бре, ако открито изнася мие 
нията си, защото ръководите 
лите цялата „демокрация“ дъ-- 
ржат в свои ръце.

В разговорите са подчерта 
ни и други проблеми във връ 
зка с жизненото равнище на 
работническата класа в сур- 
дулишка комуна, образова
нието на децата на работни
ците и др. Темата е съвсем ак 
туална и крайно е време от 
крито и ясно да се обсъди 
обществено - икономическото 
положение на работническа 
та класа в комуната и да се 
приемат съответни решения.

М. Величков

недоразумения и стълкнове
ния. Най-много ни пречи ло 
шата трудова дисциплина. 
При избиране на самоупра
вителните

ния съвет по-реално да оцен
ява стопанските и други про 
цеси, което е от интерес не 
само за този субрейон, но и 
за цяла Сърбия, както и за 
проверка на вече определени 
те становища. Той апостро- 
фира исканията

огранизациите
до

година
в димитровградска община 
тази категория е изразена в 
3 430, в белопаланачка в 2 300,

за укрепва
не на фонда за неразвитите, 
което в предстоящия период 
ще се регулира със закона.

М. Б.

\я г

За проблемите на босилеградска община

Липсват конкретни програми
А Губи се ценно време 

за акции в областта на живо
тновъдството

Досега обаче на фонда не 
е предложена програма, коя 
то да бъде финансирана. Въп 
рос е дали и кога такива ще 
бъде готова. Наистина, на 
споменатата среща директо
ра на тлъминската

рспективите на селското 
панство в районите си. Това 
се вижда и от средносроч- 
ния план за икономическото 
им развитие до 1975

Посочените факти не охра 
оряват. Напротив —• говорят 
за неясните перспективи 
селското стопанство в Боси- 
леградско.

сто

Републиканският фонд за 
развитие на неразвитите кра 
ища предлага сравнително до 
бри възможности и на боси- 
деградската община, 
нещо бе потвърдено в разго
ворите между директора на 
фонда Петър Йованович 
ководителите на обществено- 
политическите и стопански 
организации в комуната.

На граничния преход Градини година.
земедел

ска кооперация заяви, че не
говатаТоваЗАЛОВЕН КОНТРАБАНДИСТ С ХАШИШ стопанска 
ция готви проекти

наорганиза- 
за птице- 

въдна. овчарска ферма и 
млекара. Поставя 
дали тази

и ръНа 20 май митническите ор 
гани на граничния преход 
при Градини са конфискува 
ли десет килограма хашиш, 
който се опитал

-капри”, с холандска регист
рация БСА-46. При проверка
та на багажа на Йолгун Кйе- 
мал, в два куфара с двойно 
дъно е намерен десет кило
грама хапгиш.

Тези въпроси би трябвало 
да се обсъдят не 
моуправителните

се въпрос: 
кооперация при се само в са-гашното си деловоНа тази среща се изтъкна, 

че босилеградската община 
може сигурно да разчита да 

1 средства от фонда за разви- ма? По-точно, 
тие на животновъдството. В 
тази област съществуват ре
дица неизползвани
ности. Първата е в естестве- АВе кооперации?

положе
ние ще е готова да бъде но
сител на една такава

органи
кооперациите, но и от обще
ствено-политическите 
зации. Същевременно, 
жда, че е крайно време 
операциите да се

нада пренесе 
през югославско-бългаската програ-Митническите органи 

изгле- 
в ко- 

поведе от- 
интегриране- 
главна дума 

от не- 
производст-

органи са
конфискували хашиша 
казли провинения с 15.000 ди 
нари. Понеже не 
ри да си плати глобата. ОЙол 
гун Кемал е наказан 
твор от два месеца.

Против Йолгун Кемал 
възбудено углавно дело.

граница турският гражданин 
Йолгун Кемал (32), работник 
от Истамбул.

Йолгун Кемал 
като съпътник

дали е в състои на яние такива обемни 
да подеме 
без участието

акции
самостоятелное имал па-

възмож- на останалите крит диалог за 
то им, при което

със за-е пътувал 
на турския 

гражданин Реджей Йесало-
ните условия, съществуващи 
в Босилеградско, а втората в 
нарастващато търсене на леи 
вотновъдни продукти.

Трябва да имат работниците 
посредственото

да се изтъкне, че 
лисинската и босилеградска
та кооперация во'.ва, с лека кола марка „Форд засега нямат 
съвесм ясни концепцииА. Д.

за пе В. В.
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Успехът — изпод очакваниятаСтрои се ново училище Успехът на учениците от 
четвърти клас на гимназията 
,,Й. Б. Тито” в Димитровград 
през учебната 1971/72 година 
е под очакванията. Класът 
завършват само 44 ученик^ 
или 55%. Ако се има в пред
вид, че през миналата годи
на 75% учениците са били 
без слаби бележки това ще 
рече че успехът в тази годи
на е с 20% по-слаб. За отбел 
язванс е, че тази година нито 
един ученик от четвърти 
клас на димитровградската 
гимназия не е завършил уче 
бната година с отличен успех 
От 75 абитуриенти много до
бри са само десет. С добър 
успех класа завършват 28 уч
еника, а със задоволителен 4.
На поправителен изпит с ед
на слаба остават петнадесет, 
а с две слаби също петнаде
сет ученика. Тази година кла 
са повтарят трима ученици.

С шесдесет нтрнма от 75 ду 
ши направихме анкета, с же 
лаиие да узнаем техните по
нататъшни насоки, а също и 
мнението им, смятат ли, че 
правилно са се определили, 
когато са избирали измежду 
езиков и математически про 
фил. От 42 ученика от езико
во-хуманитарен профил, са
мо двама смятат, че са напра 
вили грешка в определението 
си. Що се касае до въпроса 
на учениците от естествено- 
математическия профил от 
22 души, профила би проме 
пили 5 ученика. Между ония, 
които са имали желание да 
изучават естествено-матема
тическите предмети, а са за
писали езиково направление, 
четирима смятат, че това са
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медицината. За нея се опре
делят шест ученика, поради 
желанието да се намерят на 
помощ на хората. '

Освен юристика и медици
на има желаещи да следват 
славистика (пет ученика), ес 
тествено-математически фа
култет (шест ученика), ико
номика (четирима), техника 
(двама) и пр.

Характерно е, че гимнази
алният профил не влияе мно 
го върху бъдещето им опре
деление.

направили понеже не им вър 
вяла математика.

ИДНАТА година село Пре 
■ в Бабушнишка общи- 

на, ще има едно от най-ху- 
оавите

Макар, че успехът на уче
ниците от четвърти клас на 
гимназията 
слаб, всички от анкетирани
те желаят да продължат об
разованието си.
Най-много от учениците же 

лаят да следват юристика — 
11. Те

около 25 милиона ст. д;г- 
ра. Засега има обезпечени от 
общината и

дина-сека
е относителноосновното учи

лище в Звонци към 9 милио 
на стари динара, а селяните 
от Пресека с труд и осигу
ряване на материали ще на- 

проектираната цена с 
още 7 милиона динара.

Ако работата върви без 
застои, училището ще бъде 
готово до края на тази годи

училища в тази ко
муна.

Неотдавна започна 
нето на нова сграда в 
то. Според проекта училище 
то ще има две учебни стаи, 
кабинет, физкултурен салон’ 
хол и помощни 
Ще има и

строе-
село-

малят
се определят за та

зи наука, понеже считат, че 
тя най-много отговаря на тех 
ните желания и в нея нами
рат себе си и бъдещата си 
професия. На второ място е

помещения, 
квартира за учителя.

Целият строеж на.
А. Д.ще струва Й. Миланов

Конкурсната комисия на Основното училище в Сми- 
ловци, Димитровградска община, обявяваТЪРЖЕСТВО В ЗВ0НСК0Т0 

УЧИЛИЩЕ КОНКУРС
ЗА НЕИМЕНОВАНИЕ НА ДИРЕКТОР НА УЧИЛИЩЕТО 

(ПРЕИЗБИРАНЕ) (КОНКУРСЪТ СЕ ПОВТАРЯ)
Освен общите условия, предвидени със Закона за тру- 

дови отношения кандидатите трябва да изпълняват и отго
варят на условията, предвидени в правилниците на учи
лището и то:

1. Да имат виеше, полувисше или средно образование 
и съответно звание: гимназиален учител учител в основно 
училище или първоначчален учител, и държавен изпит с 
най-малко десет години учителска служба.

2. Задължително е да знаят български език.
3. Кандидатът да се изтъква с професионални и орга

низаторски способности.
4. Освен директорска длъжност, приетият кандидат е 

длъжен да държи и 10 часа в училището.
Личният доход се определят според Правилника на учи

Основното училище „Брат
ство“ в Звонци отпразнува 
на 20 май патронния си праз 
ник.

Учениците се представиха 
пред населението с физкул
турни упражнения, самодей

ни изпълнения и с виктори
на.

На заслужилите бяха връ
чени награди, а след 
бе устроен обяд за учител
ския колектив, гостите и у- 
ченнците от осми клас.

Й. м.

това

Тези дни излиза от 
печат „Мост“ кн. 20 
посветена на другаря 
Тито.
Направете си поръчки.

лището.
Квартира не е осигурена.
Молбите и нужните документи с обширна биография 

за досегашната служба да се подават до конкурсната ко
мисия на училището в срок от 15 дни от обявяването на 
конкурса.

ПЪРВИЯТ КОНКУРС ЗА ТОВА РАБОТНО МЯСТО Е 
ОБЯВЕН В СЪЩИЯ ВЕСТНИК НА 31 МАРТ Т. Г.

Абитурентът Аца Новков и неговите 

творчесни ангажименти
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „ВИДЛИЧ“ 

ВИСОЧКИ ОДОРОВЦИ

обявява
поезия проза и компоиира.

Аца Новков, свършва гим 
назия. Убеден е, че ще след 
ва в Белградската театрал
на академия. Не се обеспо- 
коява и от факта, че от пет
стотин и повече кандидати 
студенти се приемат 
двадесет.

на ученическия 
абиту-

председател 
комитет, в момента 
реят, който носи на своите 
все още недостатъчно силни 
плещи, покрай всичките 

свои вътрешни монолози и 
известна сигурност.

завър- 
сце-

един младеж.

В момента когато 
шиха викторината, на 
ната излезе 
който трябваше да забавля
ва зрителите, докато жури
то изчисли резултатите и 
провъзгласи победителя 
викторината. И също 
на панаир, той почна да хо
ди по сцената, донесе кита
ра, нещо работеше с тъпани 
те, на главата си сложи ня
какъв кръг и на него устна 
хармоника, пищялка и сицс 
някакъв си инструмент, за 
който разбрах, че трябва да 
символизира петел ... И тоя 
младеж каза, а може би и 
не е казал:

— Казвам се Аца Новков, 
съм в четвърти клас 

гим-

конкурспа
околокато

Изпълняваше своята 
песен за Октомврийската ре 

войната във Висг- Говорихмс дълго след 
говитс изпълнения на викто
рината и тези дни, когато за 
него свършва учебната годи 
на. В тия моменти си спом
нях и оня леи. когато случа 
йно се намерих

Иа вратата бе иаииса- 
„Вход забранен". И тази 

Прилича 
все

ие-волюция, 
нам, за клошарите гюл мо
стовете на Сена, за битиици- 
те на една фарма там нскъ- 
де в Африка, къдсто убиват 
конете а може би и хората... 
За много работи, а в също
то време свиреше на китара, 
удряше в барабаните, свире
ше с устна хармоника и чрез 
подражание иа петел изразя 
ваще протеста си. Всичко 
това беше някак си хаотич
но, но и толкова хармонич
но, щото имах впечатление, 
че надхвърля очертанията, в 
които са намирахме, и гра
да в който живем. Всичко

за вакантно място 
ШЕФ ПО СЧЕТОВОДСТВО

в неговата
стая.
по:
стая беше чудна, 
па студентски стаи и 
пак сс много различава от 
тях, В нея сс намират и Мар 
ксовите дела и снимката па 
Чс Гевара, нищеща машина 
и китара, снимки иа позна
ти хора и артистите на Хо
ливуд ... Всичко това беше 
в пълен ред, ио все пак оста 
ваше впечатление на творче 
ска атмосфера.

Освен общите условня, кандидатът трябва да 
изпълнява и следните условня:

ученик
на Димитровградската 
назия. Имам деветнадесет го 
дини и вече две години съм 
член на СЮК. За матура дъ 
ржа изпит по философия и 
музикално образование. Му
зикално образование ■ 

Моцарт, философия 
Зснон и Маркс, заради 

и филосо-

а) Завършено икономическо училище и 5 годи
ни трудов стаж,

по- това на известен начин от
страни впечатленията ог вик 
торилата.

поради 
ради
неговия реализъм 
фската му размисъл.

.. Светлината угасна, а 
тока

б) непълно средно училище с над 10 години 
труд на счетоводствона работа

В тия моменти мислех, да 
ли Аца Новков 
представител иа своята генс 
рация и дали операцията му 
сс различава от миналите. 
Позволете ми гоя път глас- 

да мисля: Всяка генера- 
иоси в себе си времето

Не избрах случайно Аца 
Новков да пиша за 
Той е участвувал иа мина
логодишната 
тото“ в 
що е изпълнявал протестни 
меси и), гостувал е 
и Унгария с музикалния 
самбъл „Весела младеж“ от 
Крушсвац, участник е в мла 
дежки трудови акции, пише

е типиченнего. Личният доход според споразумение.
когато отново пуснаха

„Песен иа ля- 
Загреб (къдего съ-той каза:

Конкурсът важи 8 дена от обнародването му.— Ще ви пея протестни пе 
Първата съм компопи- 

рал сам. В тоя момент, мо- 
би късно, разбрах, чс на 

един младеж иа

в Италия иосни.
ция
в което живее и всеки пред 
ставитсл на някоя генерация 
е само част от нея.

ап-
же
сцената е 
19 годими, с дълги коси и 
изпито лице на стоик, бивш
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Светът на бъдещето

Когато започна едно велико дело, хората, кои- 
осъщсствяването му, винаги искат 

докъде ще ги доведе то, какво ще им до-
то се залавят за
да знаят
песе. Сега човечеството е започнало научно-техниче

какреволюция и ние с право се питаме
когато тя бъде завърше-

ската
ще изглежда нашият свят, 
на. Както казва човек„нашият свят“, днешният 
разбира все още „нашта планета“, той още не е сви 
кнал да мисли в мащабите на Слънчевата система, 

Галактиката. Затова да започнем

Щ Първо място за забавна музика спечели 
ДРАГАН ЖИВКОВИЧ от Бабушница, а за 
родна музика — ИВАНКА ДЖОРДЖЕВ от Я- 
сенов дел.

на-
още по-малко на 
с-|,с Земята!

Това са най-близките до нас задачи — 
по място, но и по време — задачите на първия и 
евентуално на втория век от третото хилядолетие, 
през които Земята ще бъде благоустроена, ще бъде 
направено всичко, което е необходимо, за да 
ят хората по най-добрия възможен начин на нея.

Основната насока на развитието е ясна — зем
ната повърхност ще бъде предоставена единствено 
на живота ,а техниката ще се скрие в недрата 
планетата. Всички енергетични, производствени и

бъдат построени под

не само
Гигов, Росица Николова и 
Асе»: Коцев, които биха топ
ло приети от публиката. Осо 
бено с внимание бе приет ве 
чо проявилия се изпълнител 
на народни песни от Димит
ровград ПЕТЪР ГИГОВ. Той 
прочуетвено изпълни песента 
г.Димитрне, сине,Мнтре”.

Отборът на с. Звоици ста
на първенец по малък фут
бол. В проведеното съревно
вание между отборите от 
Лужница отбора на е. Звон- 
цн в срещата си с В. Боннн- 
ци победи с 6:5 и срещу от
бора на Камбелсвцн с 2:1 и 
по този начин зае първо мя
сто в общината. Те спечели
ха купата на фестивала.

На фестивала в Звонска ба 
ня участвува младежкия със 
тав „Албатроси” от бабушни
ца, който изпълни с успех за 
бавни мелодии.

ПО СЛУЧАЙ рождения ден 
на другаря Тито и Деня на 
младостта в Звонска баня се 
състоя фестивал на младе
жите от Лужница под назва
ние „Звонска баня 72“.

Всред хубавата природа на 
банята н древното Асеново 
кале, пред няколко хиляди 
зрители от Звонскн район и 
Лужница младежите се съре 
вноваваха в забавна и н^год 
на умзика. Взеха участие най

живе

ца

транспортни съоръжения ще 
повърхността не за да не замърсяват въздуха (това 
пече е задача наХХ век!), а за да не заемат площ. 
Всичкчи съвременни сгради (с изключение на па
метниците на културата) ще бъдат съборени, за да 
бъдат построени нови градове, отговарящи на оп
тималните изисквания на хигиена, удобства и кра-Изнълнеппе па народим 

песни сота.
Големите градове ще изчезнат, хората ще 

разпилеят да обитават равномерно цялата планета. 
При съобщителните и транспортни средства на бъ
дещето това няма да представлява никакви трудно
сти. Разбира се, паралелно с това ще бъдат прео
бразени в цветущи градини всички сегашни пустини 
и некултурни земи. Климатът на Земята ще бъде 
изравнен до степен да се смекчават разликите му: 
полярните области ще заприличат на днешния уме-

се

И тъзгодишния младежки 
фестивал „Звонска баня 72”, 
който се проведе в организа
ция на Общинския отбор на 
ССРН. младежкия комитет, 
Културно-просветната общ
ност на общината, завърши 
с успех. От 1968 година, кога 
то се проведе за пръв път до 
днес той намери своето мя
сто в културно-забавния жи
вот на младежта от Лужни-

рен пояс, а в тропиците ще стане много по-прохла- 
дно. Целият растителен и животински свят ще бъде 
,,култивиран”, в смисъл — научно управляван от чо 
века. Вероятно ще бъдат запазени определени обла
сти-резервати, където природата ще бъде оставена 
в нейния девствен вид.

Човешката цивилизация, така да се каже, до
сега е била двуизмерна — развивала се е в хоризо- 

— по повърхността на планетата. През 
бъдещето хилядолетие тя трябва да стане триизме
рна — да овладее и вертикалната посока: надолу 
и нагоре.

Всичко, коерто не

Отборът на Звонци спечели 
купата

ца. 'И нтална посока
МИЛАН ЦВЕТКОВ от Зво 

нци след фестивала заяви:
— Доволни сме от фестива

ла ,,Звонска баня 72” като 
наи-голяма културна проява, 
която е известна вече и вън 
от комуната. Този фестивал 
може да стане още по съдър 
жателен и предвид на това, 
че се провежда в Звонска ба

'
е необходимо да заеме място 

на земната повърхност, ще се скрие в земните нед- 
ра.Каква нужда има, например, 
растителност един напълно

Петър Гигов пее
добрите изпълнители в общи 
ната. Журито на феситвала 
и публиката провъзгласиха

да измества земната
автоматизиран и кибер- 

нетизиран завод, в които не работят никакви хора? 
Цялата икономиказа първенец на естрадни из

пълнения ДРАГАН ЖИВКО
ВИЧ от Бабушница и на на
родна музика — ИВАНКА 
ДЖОРДЖЕВА 
дел. Първенците

добивът, обработката и ра 
определението на материалните блага ще бъде скри
та под повърхността и ще бъде ръководена 
жество регионални и

ня. всред хубавата природа 
може да има и туристическо 
значение. Затова

от мно-
спецнализиранн кибернетични 

централи, които пък ще бъдат взаимно свързани и 
управлявани от един световен център. В цялата тази 
дейност хората няма да взимат никакво 
само ще получават благата. Разбира 
ще бъде опасана от

от Ясенов
получиха съществува 

мнение от следващата годи
на фестивала да се превърне 
в среща на народни танци от 
югоизточна Сърбия. Тъй ка
то Димитровград има среща 
на народностите от Сърбия

парични награди.
Във викторината ^ВСИЧ

КО ЗА ТИТО” младежите от 
Лужница отговаряха на въп
роси из живота и дейността 
на другаря Тито. Най-добри
те във викторината също по
лучиха парични награди.

На фестивала „Звонска ба
ня 72”, като гости, взеха уча
стие и изпълнителни от Ди
митровград в състав Петър

участие, те
се, планетата

единна комуникационна 
ма, така че всеки човек, където 
може да се свързва чрез

систе-
и да се намира, да

ствени цветове. Те ще заместят не само радиото те
левизията и телефона но, и вестниците и списания 
та, книгите, картините, посещенията 
концерти, опера и всички 
могат да се

своя

считаме, че този фестивал в 
Звонска баня ще може 
привлече любителите на ху
бавите танци 
на нашата страна.

да в техните есте-

от тази част
Изпълнение на забавни 

песни на кино, театър, 
други зрелища. В тях ще 

„ възпроизвеждат всякакви образи
о се излъчват в момента или се ’

тта на специалните библиотеки 
шини. Накратко — 
блюдава (да гледа 
ко, което някога 
сано за наблюдение.

Колкото

Б, Николов
кои-

съхраняват в паме-
на електронните ма- 

чрез тях човек ще може да на- 
и да слуша), когато пожелае 

някъде е било излъчено
вси- 

или запи-
и да се слави с

човекът ■„ досега продължава Г бъдТсухоз^”3”'

ма от СветовнтПкетн т1 ПОВЪРХНОСТ™ й се зае
то богатство на живата е съсреАоточено основно 
е, че досега н^е^ш^отношение" на^морето*аИСТИНа'

шце в положението „а неандерталците йро“'-малко из него, ловуваме и не бродим по
до стадия на първобитните племена - нТ^Г” А°РИ 
ваме с морско земедрлмр т» » Н€ се занима-
маме селища „а Горе АотО Д ноСКО ск°™”-Аство, 
му. морското дъно или на повърхността

Съ-

все

ня-

А. Коцев, Р. Николова и 
П. Гигов

— Следва —Публиката с внимание следеше изпълненията
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Забавни новини Спорт С „БРАТСТВО“ И „ФЕРИАЛТУРИСТ“ НА МОРЕ

Плодовете на 

пушенето
ХАНДБАЛ: „АСЕН 

БАЛКАНСКИ'-МЛА 

ДОСТ“ (КУРШУ- 
МЛИЯ) 23:25 

(13:11)

КУПОНЧЕ №>9

Въпрос: КОЯ ГОДИНА ОТ ТРИБУНАТА НА 
СЪЮЗНАТА СКУПЩИНА ТИТО ОПОВЕСТИ ЗА
ПОЧВАНЕ НА РАБОТНИЧЕСКОТО САМОУПРАВ
ЛЕНИЕ

Отговор 
Име и презиме 
Точен адрес —

:
Според един доклад на гла 

хирург на САЩ изслед
ването на 100 хиляди новоро 
дени е показало, че децата, 
родени от майки, които пу
шат, тежат средно с 200 гра
ма по-малко от децата на май 
ките. които не пушат. Изслед 
ването е показало също, че 
жените които пушат, раждат 
много по-често недоносени 
деца.

много богати на белтъчини. 
Кактовпия съобщава 
„Сценс Дигест” - 
се събират и добавят в хра
ната на животните. А някои 
специалисти по храненето см 
ятат даже, че този продукт 
след време ще влезе и в хра 
ната на човека.

списание 
тези семена

На 28 май в Димитровград 
се състоя първенствена ханд- 
бална среща, между отбори 
те на „Младост“ и „А. Балкан 

След равностойна игра 
в първото полувреме, по-под- 
готвения отбор на гостите 
успя да се наложи с по-доб
ра игра във второто полувре
ме и спечели срещата с резу 
лтат 25:23.

Отборът на „А. Балкански” 
игра в следния състав: Став- 
ров, Михайлов, Соколович 6, 
Гогов 1, Д. Гюров 4, Петров 
3, Симов 1, Пейчев, Милев 8, 
Найденов, Киров, Н. Гюров.

ски Седмо теглене

1. Симеон Костов — Димитровград
2. Раде Стойков — Босилеград
3. Лгобиша Ристич — Сурдулица
4. Славолюб Тодорович — Бабушница

ГРАД С ОТРОВЕН ВЪЗДУХ
Както показват данните от 

проведените неотдавна изсле 
двания, печалното първенст
во по замързяване на град
ския въздух принадлежи не 
на Токио или Ню Йорк, и на 
Сеул в Южна Корея. В него
вото промишлено предградие 
на 1 кв. км територия на ме 
сец падат 30 тона прах. В 
Сеул има около 4000 автобу 
са с остарели дизелови дви
гатели, те отчаяно димят и, 
разбира се, внасят своя дял 
в отравянето на въздуха.

ТЮТЮН — В ХРАНАТА?
На всички е известно, 

тютюнът се пуши, а всички 
също знаят, че това е вред
но. Какво ще стане, ако запо 
чнем да го ядем? Обаче, кога 
то става дума за употреб 
тютюна в храната, има 
предвид не на листата, а се
мената. Работата е в това, че 
семената на някои сортове 
какъв никотин, но затова са 
не съдържат абсолютно ни-

че

а на
се

А. Д.

Че ме извинявате за онуя 
неделю що се не яви, ама и 
за това имам дебело оправда 
ние. Окнуше ме и мене на зе 
мледелску коверенцию у Бел 
град. Стео пак да се обадим 
с две-три дум е да имаше на 
ше „Братство” кико други 
весници разни ми ти апара
ти за теквея големе работе. 
Толкова за мойе оправдание.

Од нашият край две неде- 
лье су мислили преседникат 
на Социалистическият съюз 
И други големци из градат 
кога кико доброга и чесного 
земледелца да испрате на 
туя важну коверенцию, та ем 
он да чуе кво се орати, а и 
ако и сам да каже некую ду 
му за наща патила по планн 
ннте куде се ни брица не 
раджа, а камоли жито и мо- 
руз. Смислили на краят ок- 
ну йеднога, даду му и пари- 
це за пут, урачунаю му и по 
двоз до Белград, а наместе 
човеци та га откараю джабе 
до Белград, показали му ку
де йефтино да спи. куде да 
руча, та да може да му и ос 
тано нской динар да си купи 
неща за бабуту. Искарал на 
шият селяк йедан дън на ко 
всренцшоту, чул неща не чул, 
посъбсре си пъртошннкете, 
вале първият воз за Цари
брод па назад. Стигнал он ве 
черту у Цариброд па улезне 
право у кавенуту.

В ДИМИТРОВГРАД ЗАВЪРШИХА 

РАБОТНИЧЕСКО - СПОРТНИТЕ ИГРИ
Я си знам — отворил 

он, испил йедно студено пив 
це па си отишъл.

На ютре дън дойде нашият 
делегат право у комитет.

В ДИМИТРОВГРАД от 5 
до 26 май се проведоха работ 
ническо-спортни тири орга
низирани от Общинския син
дикален съюз по случай 80- 
годишния рожден ден на дру 
гаря Тито и 25 май-Деня на 
младостта.

Проведоха се състезания; 
по футбол, волейбол, шахмат 
и спортна стрелба. Особено 
голям интерес бе за състеза
нията по футбол. На всеки 
от тези мачове, имаше пове
че зрители, отколкото на ма 
човете на „А. Балкански” В 
състезанията по футбол взе-, 
ха участие отборите на девет 
трудови организации. Резул
татите по футбол са следни
те: „Свобода” — „Циле“ 1:0 
„Сточар“ — „Братство 5:4, 
, Тигър” 1 — Димитровград 
-1- „Услуга“ 2:1, Ж. П. — га
ра — „Тигър” 2 — Димитров 
град 2:1, „Свобода“ — СВР 
3:1, „Сточар" — Ж. П. — га
ра 2:1 и „Свобода“ — ..Сто
чар" 3:0. Първо място 
годишните игри 
зае отборът на „Свобода", ко 
йто във финалната среща се 
наложи .Сточар“ с резултат 
от 3:0. Играта беше интере
сна, хубава и се проведе 
спортсменска атмосфера. По 
бедата на „Свобода“ е заслу
жена и е спечелена след по- 
добра игра в течение на мача 
Отборът на „Свобода" полу-

вестник „Братство" като от
бор, който е постигнал най- 
добри резултати в тазгоди
шните работническо-спортни 
игри.

За отбелязване и похвала 
ческо-спортни игри бяха ма
сово посетени и сс отличава
ха със спортмснство. Също 
така и броят на участвуващи 
те не беше малък, участву
ваха над 250 работници-състе 
затели.

чи купата на Общинския син 
дикален съюз 
награди ще 
и спортни реквизити.

В състезанията по волей 
бол участие взеха отборите 
на осем трудови колектива. 
Резултатите са следните: „Ус 
луга” „Сточар“ 2:1, „Ти
гър“ 1 — .Тигър“ 2 2:1, „1т 
ле" — „Свобода“ 2:1, СВР — 
„Услуга“ 2:1 СВР — „Брат
ство” 3:0, „Тигър“ 1 — ,.Ци- 
ле“ 2:1, и във финалето, от
борът на „Тигър” 1 спечели 
мача срещу СВР с резултат 
2:1.

— Па що си дошъл бре, ли 
коверенцията йош трайе, па 
що смо те ни испратили, що 
паре арчимо за тебе, ванул 
да га чегари преседникат 
Илия.

з, а също като 
бъдат разрелени

— Малко сте ми паре дали, 
а я разбра други делегати по 
колко
ми дали толко сам седел.

су узели. Колко ~сте

— Ама, че бре човече — ра 
сърдил се вича млого пресе- 
дникат — па това смо ти да
ли аконтацию — знайеш кво 
йе аконтация — па ка се въР 
нещ све чети урачунамо и че 
ти исплатимо до динар.

Заслужава похвала и пред 
седателя на Общинския син
дикален съюз Милорад Зла
танов, който най-много се 
ангажира в провеждането и 
нормалния ход на игрите.

Единствена забележка, коя 
то можем да направим на ра 
ботническо - спортните игри 
се отнася до футбола. 
Тази дисциплина търси 
подготвени спортисти и 

дълги тренировъчни заня
тия. Колко с и полезна, 
като н всеки спорт, когато 
се упражнява всекидневно, 
толкова може да бъде вред
на, когато се практикува от- 
време на време. А за съжа
ление, поне 90% от състеза
ващите сс по футбол не бя
ха подготвени. А всеки мач 
за неподготвен спортист е 
вреден психо-физически, а 
особено с вреден за кръвна 
та и мускулна система.

Също и в състезанията по 
спортна стрелба, в които взе 
ха участие десет спортни от
бора. „Тигър” отбеляза най- 
добър успех. След отбора на 
„Тигър“ 1. се класираха: СВР, 
„Циле“ и т.н.

Най-масови бяха състезани 
яга по шахмат — участвува
ха единадесет трудови орга 
иизации. Резултатите 
дните: „Тигър” 1 — Ж. П. — 

3:1. СВР — „Градня“ 2:2,

— Дайте ми парете що ми 
следую одма я, че се върнем 
онака нечу ванул да се опеня 
нашият делегат.

— С тебе не може да 
орати — рекъл преседникат 
па си излезал. Нашият деле
гат си узел палту под мишку 
и си отишъл у село.

Кво че каже на човеци, ку 
де йе бил, кво йе работил, не 
знам, елем види ее тешко йе 
да накараш нашега 
да му се негде чуйе глас бед 
пару.

се
са слс

в таз- 
по футбол гара

Общинската скупщина —
— „Сточар” 4:0, „Тигър" 2
— Търговски работници 4:0, 
„Циле" — „Свобода 3:1. „Ги 
миазия“ — „Тигър“ 2 2:2, „Ци 
ле” — , Градня,, 4:0, „Тигър" 
1 — ОС 3:1, „Гимназия“ — 
„Тигър” 3,5:0,5. Победи от
борът на „Тигър“ 1, който но 
тоя начин спечели купата на

човекав

— Бре, ама ти носи ли у 
Белград — пнтувалн га чове

Манча. с. р.А. А- цн.

Г^Т/о. ген е много ггеете- 
ЛИА ■ енно - ггеети
с/)гп/н М-о се ГС&ОТР1/Г-^ 

- геен-и ЧК/РО
-КАК. ТВО0Г Ь/чеНИК,ПЕСТЕЛИВ ЛГИН/1ВА ли ?I ф"'

0 //
0 П П Vцшт. петров

он^и
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Репортаж

КЪМ РИБАРЦИПЪТЬОМ
Дали шумптп и пенливата реСЛЕД нас се дигаше об

лак прах. По прашливия и 
разбит път забелязвахме сле 
ди на влечуги. Пътуването 
беше бавно.

Към Райчиловци ни пресре 
щнаха посърнали огради, зе 
лени ливади и градини.

— Постъпиха нечовешки 
— заоплаква се събеседника 
ни, — който събираше пова 
лената край пътя ограда. — 
Тези от пътната секция в Бо 
снлеград, едно утро без да 
ни осведомят, срутиха огра
дите, че уж сме присвоили 
пътното землище!

И други събеседници ни 
се оплакаха за това. Казаха 
ни, че има и такива техни 
съселяни, които се борят да 
заграбят от чужд парцел. Но 
малцина са. На мнозинство 
то пътят им е по-важен от 
няколко педя обществена зе
мя. Всъщност недоволството 
е от постъпката. Негодуват 
райчиловчани защо поне на

ден — два преди не са ги 
осведомили. Тогава оградите 
щели сами да ги померят. 
Същевременно ни объркват 
с въпрос, защо пътната сек
ция не е махнала две — три 
частни сгради в Горна Люба 
та, които са застроени на

ка ще пресуши с изгражда-
нзовира в Горна Липето на

сина? Дали ще има достатъ
чно вода, която да запази раз
кошната зеленина на гради
ните и изобщо па котловина
та? С такива въпроси ни

И ми-пакпътно землище.
Темпът на живота като че 

ли е пълен с парадокси и не 
справедливост. И сигурно е, 
че на всеки зададен въпрос 
има отговор...

Изминахме Райчиловци и 
Раднчевцн. В село Млекоми 
нцн същата тази секция, ко
ято поваля оградите, тук на
бляга да построи нов мост. 
Старият е пред рухване и е 
опасен за моторизираните 
минувачи. Десетина работни 
ци бързат, надпреварвайки 
се с хубавото и топло време.

Надолу към границата, в 
малката котловина се виж
дат забрадени жени и чорла 
ви детски глави. Окопават 
зеленчук в градините.

посрещнаха, 
елите ни бяха: колко е важ
но по-често да има събрани,*, дни), който 

пренесе злато.
преди няколко 
се опита да

лсз. Това, че няма пътници 
е последица на лошия път. 
Но когато след година — 
две асфалтното шосе приети 
гие. положението 
ще се измени. Защото 
прелез предлага най-кратка 
връзка на пътниците от Бли 
зкия Исток за Адриатическо 
то море.

Тук срещаме митничара 
Харалампи и милиционера 
Симеон. Без оглед че няма

на които да се дават офици 
ални отговори. Само така ня 
ма да има съмнения. И

пари и др.
Първите съседи на митни

чарите са граничарите. В та
зи осамотена клисура, съз
дадена от ръката на приро
дата те съжителствуват мно 
го добре. Всъщност и едни
те, и другите имат подобни 
задачи, а също отговорна 
цел.

за сигурно
да не се препусне улицата 
да бъде информатор. Нали 
за това са събранията на из
бирателите, местните общно
сти, подружниците на 

ССРН...

тоя

Все така до границата: 
срещат ни жени, старци и 
по някой осамотен овчар^ 
пладнил стадото си под гол
ям дъб.

На митницата, както вина 
ги е тихо. Пришелецът има 
впечатление, че тук не съще 
ствува международен пре-

Когато тръгнахме в обрат 
на посока, ни се струваше, 
че природата е някак спота

пътници, те са винаги на 
своя пост. Единствено, кога 
то пристигне автобуса Боси 

Кюстендил, те
ена и изглеждаше ни по-при 
витлива. Само, че пред нас 
отново се извиваше прашни 
ят и разбит път.

леград
имат повече работа. Макар
че няма контрабандисти — 
намери се по някой (както В. Велинов

Училищният звънец означи 
необикновен час. В скамей- 
ките.в същата учебна 
отново бяха насядали босиле 
градски гимназисти, излязли 
с дипломи преди двадесет го 
дини.

Започваше срещата на ед
но поколение — школувало 
се в бурните следвоенни го
дини. Мнозина, след толкова 
години се виждаха за пръв 
път.

Срещи ни труженици на самоупра- 
вителния социализъм в нашастая,
та страна.

След това, в един неофи
циален разговор всички 
казаха желанието си да по
могнат на своя край. Готови 
са да дадат помощ за догра- 
ждане на пътя към Босиле
град, електрификация на се
лата и др. Те също така пред 
ложиха често пъти да се ор
ганизират така наречени „бо- 
силеградски вечери”, на кои 
то да стават срещи 
всички онези, които се нами
рат вън от Босилеградско. 
При това изказаха

След двадесет 

години
из-

■ ■ ■

нато или пропуснато в тези 
бурни и динамични години! 

И Николов отново

Часът продължава. .. СТО
ЙНЕ ИВАНОВ, най-младият 
им тогавашен учител се из
каза, че това младежко по
коление излязло от гимнази
ята е за пример на 
останали.

С трогателно чувство към 
своите ученици се обърна и 
пенсионирания учител ПЕНЕ 
СТОЙНЕВ: — Драги мои уче 
ници, щастлив съм, че от съ
щата катедра, както и преди 
двадесет години ви се обръ
щам. Вие съзнателно

КОВ, председател на босиле- 
градската община и ВАСИЛ 
ЗАХАРИЕВ, специалист 
хирургия. Захариев се обър
на към
и съучениците си със следни 
те думи: — В тия щастливи 
моменти трудно би могло с 
думи да се каже това, което 
чувствуваме, връщайки сена 
зад в своя живот... Нашите 
учители могат да бъдат гор 
ди, защото продължават 
живеят в нашите сърца. Всъ
щност те ни откриха пътя 
към бъдещето. ..

Ние сме поколение — каза 
Захариев, което израстна във 
вихъра на войната и непосре 
дствено след нея. Тогава, ко
гато бяхме

Часът започна. В скамейки 
те възрастни мъже и жени: 
магистри, лекари, инженери, 
икономисти. Отсреща — учи 
телите им, някои, от които 
днес са пенсионери.

В учебната стая влезна ди
ректора им ЗАНКО НИКО
ЛОВ. Всички бяха на крак 
както и преди двадесет годи 
ни. Той отвори дневника и 
направи проверка на присъс 
твуващите. Със същата сери
озност. както и някога...

С едноминутно мълчание 
отдадоха почит на починали 
те учители и ученици.

Часът продължи. Необик
новен и до сега единствен та 
къв забележен в босилеград 
ската гимназия. Едно поколе 
ние възкресява спомените 
си и за миг става по-младо 
за две десетилетия. А колко 
много е преживяно, постиг-

вижда
в спомените си онази весела 
младост, пропита с чувства 
и творческа любов. Очите му 
насълзяват от щастие. Гласът

по
между

директора, учителите
всички

желание 
най-голямата им връзка с ро 
дния край да бъде чрез вест 
ник „Братство”.

Раздялата на

му трепери .Но той бързо се 
събра и сериознитя му глас 
отново отекна в учебната 
стая, както и преди двадесет 
години.
Николов говори за тия труд 

ни години пълни и с неизве 
стност за съществуването на 
босилеградската 
Нямало кадри и основни уче 
бни помагала. Но волята и 
ентусиазма се наложили.

Някогашните ученици вт
ренчено слушат своя дирек
тор и мислено се връщат в те 
зи незаборавими години, пре 
карани тук в прелестното 
градче, край пенливата и пгу 
мна и бистра Драговищица.

това поколе
ние също бе трогателна, оба 
че подир пет години то отно-да
во ще се срещна в същата 
учебна стая на гимназията.изпъл

нихте своя ученически дълг, В. В.гимназия.
а днес още по-съзнателно из 
пълнявате своите 
постове. Това ми

отговорни
дава вдъх

новение да се чувствувам 
млад и още дълги години на 
блюдавам вашата добросъве 
стна работа в изграждането 
на нашето

повече
отколкото сити, но безграни 
чната воля и енергия за уче 
не ни водеха напред... Наши 
ят край е беден, но прекра
сен. Той ражда и отглежда 
способни хора, които на 
довите си постове са отлич-

гладни

социалистическо
общество.

От името на учениците го
вориха ВЛАДИМИР СТОИЧ тру
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