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ТОДОР СЛАВИНСКИ
Вестникът нализа на I и 1$

и селата на нашата братска социалистическа общност.
С радост и гордост са изпълнени нашите сърца. Празних е нашите за

води, в предприятията, иго нашите поля, в нашите домове, украсени с букети от
празнични хризантеми.

Осемнадесетмилионен народ празнува седемнадесетия рожден ден на Ре
публиката.

В празнична атмосфера си спомняме за младите, за онези исторически 
дни през ноември 1943 година, когатовъв вихъра на победоносната Народна
революция е босненския градец Яйце се роди нова народна държава.

Роди се държава, а ведно с нея, свобода и равноправие за всички югос
лавски народи и национални малцинства.

Вейте се, празнични знамена!
Нашата Република има седемнадесет години! С небивал ентусиазъм и

героична неотклонност. присъщи само на младостта, тя направи онова, което из
глеждаше невъзможно: от полуколониа лна тя израстна в мощна индустриално-
аграрна страна с материална база, коя-то другите народи създаваха с векове. 
Тя даде на хората по-добър живот, създаде им възможност да станат 
правители на заводи и кооперации, на училища и болници, на театри и други 
културни и социални заведения. Нашата страна претвори в дело думите на

самоу-

Маркс.
Вейте се празнични знамена!
Днес е нашият празних/ Празну ваме го е условията на мир и мирно стро 

ителсгво на социализма. За нови успехи нужен ни е мир и разбирателство с
другите народи. Затова арената ни неотклонно следва пътя па мирно

между народите. Тя е против войната-бори се атомът да ста-
съвмес-

тно съществуване
не истински приятел, а не враг на днешния човек. Оттук и от цялата ни прин- 
ципиална (политика произлиза авторитетът, с който се ползваме, оттам приятел
ството ни с всички народи, които се борят за мир и свободен живот. Затова на
шата Република за световната прогресивна общественост стана синоним на по
нятието: съвест на съвременното човечество.

Вейте се празнични знамена!
Българското национално, малцинство, заедно с останалите братски на

роди, чествува общите победи в социалистическото ни строителство. Общият и 
небивал подем на страната ни обхвана й нашите комуни-те се отскубват от ве- 

изостаналост и вече крепко крачат по пътя на стопанския и културен 
прогрес. Недрата ма Весна Кобила са проучени. Открити са големи богатства. 
За нашия народ, за Нашия трудов човек! В Димитровград крепнат социалисти
ческите предприятия, а край Нишава и под Мрътвината израстват нови проми-

невиждан досега напредък.

ковката

мощности, които ще тласнат ко муната къмшлени станаха фабричниДов черашните погърбени над ралото
заеха мощните кооперативни трактори 

живеем по-добре от когатр и да е. Селищата ни, а вед- 
Растем заедно с нашата Република, в герба

малоимотни селяни
работници. Тяхното място
Купуваме повече стоки и
но с тях и хората, променят своя лик.

символизирано най-скъпото на всички ни: братството и единството
народоосвободителна борба, укре-на която е

нашите народи създадено през герои ••м.атана
пнало в епохата на успешното социалистическо строителство.

дело: новите мини и фабрики ще повдигнатСимволът се превърща в
висота, на която се намират оста-

М. Мл.

През тази ноемврийска 
нощ в сърцето на поробена 
от Хитлер Европа, се роди 
нова държава, с ново об
ществено устройство — дъ 
ржава на равноправни на
роди с федеративни едини 
ци: Сърбия, Хърватско, 
Словения, Македония, Бос
на и Херцеговина и Черна 
Гора.

Със споменатите си ре
шения Второто заседание 
на АВНОЮ не само, че 
представлява рожден Ден ■ 
на Републиката, но и нов 
исторически етап в развоя 
на югославската народна 
революция, в осъществява 
него на вековните тежения 
и идеали на нашите наро
ди, в осъществяването иде 
алите на революционния 
ни пролетариат, ръководен 
в героичната борба от слав 
ната ЮКП и легендарния 
ТИТО.

Поради необходимостта 
от гаранция на завоювани 
те успехи ЦК на ЮКП и 
Изпълнителният отбор на 
АВНОЮ свикаха-АВНОЮ 
на Второ заседание, кое
то се състоя на 29 ноември 
1943 г. в Яйце. На заседа-. 
нието присъствуваха 240 де 
легата от всички краища 
на Югославия. Под сигур
ната охрана на неустраши 
мите партизански 
укрепили се по 
ридшца на Яйце, в Култур 
ния дом, край река Плива, 
народните делегати взема- 
маха едно след друго исто 
рически решения за бъде
щата съдба на своите на
роди и на страната. Вместо 
старата, разпокъсана и раз 
ядена от вътрешни раздо
ри Югославия, в героична
та борба в Яйце израсна но 
ва, млада пълна с бодрост 
и творчески сили — Феде 
ративна Югославия.

ПЪРВИЯТ НАРОДЕН ПАРЛАМЕНТ 

В ПОРОБЕНА ЕВРОПА
героична, неустрашима вой ! присъствуваха 54. Делега- 
ска, която ежедневно нана тите от Словения и Македо 
сяше на врага все по-смър ния, възпрепятствани от

неприятелските офанзиви,

лин и Нерчил в Техеран 
между другото, делеха све 
та на интересни сфери, 
распокъсваха и без -това ра- 
зкъсната Югославия, тога
ва югославските народи в 
град Яйце сложиха гранит
ните основи на своята нова 
(държава - Демократическа 

Федеративна Югославия
Югославската комунисти 

ческа партия, начело с дру 
гаря Тито, обедини разпо
късаните поробени народи 
е мощно Народоосвободите 
лно движение, което в кър 
Бавите си кърщения все по 
вече израстваше в едно 
всенародно движение за о- 
освсбождение от окупатора 
'за окончателна разплата с 
домашната реакция в стра 

чужбина. Партизаи 
ските отреди израстнаха в

Когато на източния фро
нт съветите предприемаха 

противконтранападение тоносни удари, в надчове- 
шките сражения славеше • не можаха да стигнат на 
победа след победа, освобо заседанието. Между друго 
дените оази се разширява ' то, събранието, прие резол 
ха в пространна свободна юция за образуването на

АВНОЮ, бе изразено при- 
Върховния щаб знание на ЮКП като орга 

все по-обемни вое- низатор на НОВ, изразено 
доверие и благодарност на 
Върховния щаб и другари* 
Тито, като върховен комен

разорите лнагерманската 
машина, за да я унищожат, 

Сталинград, а на За- войски,
околните

при
пад Лавал отстъпи на Гер
мания търговския флот в 
Марсилия и германските 
войски окупираха Южна 
Франция, тогава под бун
товния Гърмеч в старинн
ия босненски град Бихач 
бе оформен АВНОЮ, като 
ръководящо репрезентати 
в но тяло на Народоосвобо- 
дителното движение и вър 
ховен орган на същинската 
народната власт- Година 
по-късно, когато на Източ 
ния фронт германските во 
йски вършеха най- ожесто 
чени контраатаки в посока 
на Киев, а Рузвелт, Ста-

територия. 
Пред

стояха
нни операции за окончател 
ния разгром на врага. На 
освободената територия 
трябваше да се решават 

Това на-
дант, за постигнатите успе 
хи в борбата, АВНОЮ бе 
провъзгласено за политиче 
ско представителство на 
Народоосвободителното дви 
1жение със задача да обедик 
ява усилията на всички ю- 
гсславски народи за окон
чателното освобождение и 
и победа на революцията.

редица въпроси, 
ложи оформяване на съ
щински тела на новата 
власт.

На 26 и 27 ноември 1942 
г. в Бихач се състоя ггър- 

, учредително събра
на АВНОЮ, на което 

от повиканите 71 делегат

вото
ние М. Николовната и

На своите читатели „Братство“ честити Деня на Републиката - 29 ноември
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Знатни хора 

на нашето време
ЛШЖЛУЦАРОДдЦЕ чсо

НАРОДИТЕ ПРОТИВ 

ДИКТАТОРСКИТЕ РЕЖИМИ
ВЪЛНЕНИЕ
В КАРИБСКО МОРЕ

След Ганди, Перу е най-нз- I сззпсккзстта наЕгнпет, а след 
тъкнатпят индийски борец за ! Арабско-израелската война 
освобождението на Индия от през 19*13 година той дава нни

циатпва за създаваме на рсво 
люционната организация „Сво 
бодни офицери”, която започ
на борба против феодализма, 
чуждестранното подтисничест
во и монархическия режим на 
Фарук и през 1952 година о- 
кончатслно го свали.

е райета па Карибско мо
ре и че народите от тези 
страни ще се борят против 
отживелите своето 
диктаторски режими, про
тив политическата, стопан 
ска и всяка друга зависи-

компрометираните, реакци 
отживели режими.

засилено пезадо-вълиа от 
волство на народите в те- 

политиката

Както е известно в стра- 
иите на Централна Амери- 
ка-Гватемала, Хондурас и 
Никарагва-дойде до бунто
ве против диктаторските 
режими в тези страни. Във 
вързка с това правителст
вото па САЩ взе решение 
да отправи в района па Ка 
рибско море войскови час
ти от своя всппоморски 
флот, за да защитят непо-

онни и 
През 'последните години чу 
ж'дестрапия капитал успя
ваше по всевъзможни

да. даде работа на ме
консервативна ари- 

за да задържи

зи страни от 
на диктаторските режими,

време
па-

които най-мощна опора на 
лират в деловите кръгове 
на Уолстрит и

Разбира се, военната на
меса па САЩ не е нещо но 

този

чини 
стпата 
стокрация, 
обш,ествепо- политическите 

далеч от съвре 
Сегашните дейст

Джшхарлал
Манхатаи. мост, до окончателно изво

юване па свободата.Н9РУ Политическата дейност на 
Насър е твърде богата. Като 
държавен глава, през 1955 го
дина той постигна споразуме 
ние с Англия за изтегляне на 
английските войски от зоната 
на Суец, а по време на англо- 
фексно-кзраелското нашествие Н режими в тази част па сее 
върху Египет вдигна египет
ския народ и го ръководи в 
съпротивата му срещу нашест
комиците. Той е ръководител Ц ралпа Америка са неразви 
на преобразованието на Еги
пет н Сирия, на пкопомнчес-

ЙОТОВотношения 
мекостта, 
вия 
че когато

по. От началото 
век американската военно 
морска пехота се памесва- 

няколко пътге о Ку

па

опит, 
пътища и 

достатъчни да

представляват 
тези

Държавният секретар 
на външните работианглийското колониално роб

ство. Роден е през 1889 година 
в семейството на богат брама 
Кец-адвокат к политически 
деец. Завършил право и есте 
отвени науки в Кембрпджския 
университет в Англия.

През 1912 година става член 
на партията Индийски нацио 
цдлен конгрес, а през 1918 го 
Мина е избран за член на Об- 
■цоиндийския комитет на кон 
греса.

Зарад непримиримата му бо 
рба против английското коло 
ниално господство в Индия 
девет пъти е бил осъждан на 
затвор в който е прекарал око 
ло 13 години.
. Между Ганди и Неру съще
ствуват различия във възгле
дите им. Докато Ганди основа 
ваше борбата си против анг
лийския колонпалйзъм зърху 
морални и етически принципи 
опиращи се на релнгиозност, 
Перу, като либерален социа
лист се застъпваше за нацио
нализиране на индустрията,, 
за. провеждане на аграрна Ре
форма и за демомчггичеекс» 
правителство на независима 
Индия.

ше ка
0а, Доминиканската Репуб 
лика и Никарагва.

Този път-както и преди

пулярните и реакционни
начини не са 
се прибегне към пряка вое 

да се зъдържи Коча Пшовичта.
нна сила, за 
колелото на историята в таВсички страни па Цепт- ошиъшува за Австрияшест години а Гватемала, 

намесата е облечена в из
носената мантия „за борба 

сли

зи част па света.
Загрижеността порс&ди 

военните действия на САЩ 
пзс твърде широки ризме- 
ри в страните на Латинска 
Америка и е редиь,а глав
ни градове в Европа, Азия 
и Африка.

Вълненията, и бунтовете 
напомниха на света, че ис
торическият часовник чука 
със своята пеминуемост и

ти в стопанско отношение. 
Макар че Хондурас, Гва- 

В темала и Никарагва са бо- 
| гати с рудни блага и твър- 
в де търсени метали (бакър, 
| олово, калай, антимон, сре 
Е бро и злато) минната про- 
| мишлепост е слабо разеи- 
| та и стопанството па тези 
8 страни, зависи главио от ба 

каните и кафето. Тези два 
износни артикули довеж
даха досега централноаме- 
рикапските страни в зави
симост от САЩ, които из
купуват от тези страни на 
Централна Америка почти 
целокупната годишна реко 
лта. Освен това американ
ският капитал се внасяше 
в цептралноамериканегште 
страни само за развитие 
на селското стопапство-по- 
специално па Плантациите, 
които се намират в ръце
те на чужденци и поради 
това страните в Централна 
Амрика останаха иноустри 
ално неразвити•
Докато плантациите на ка 
с.бе обработват предимно\ 
домашни плантажери, то о 
громните бананови планта 
ции се намират в ръцете на 
чуждестранни дружества и 
компании. Така напр. аме
риканската компания „Ю- 
найтед фрут къмпани” при 
тежава около 5600,000 хек 
тара обработваема земя, 
2,300 километра железопъ 
тни линии, 334 километра 
трамвайни линии, 75.000 
глави добитък, 66 парахо
ди и телефонна мрежа, коя 
то свързва централноа.не- 
риканските страни със 
САЩ.

Такова политическо и 
стопанско положение в те
зи страни е постоянен ирто 
чник на бунтове и кръво
пролития, които не стихват 
вече години наред. Послед
ните бунтове против реак
ционните режими на Ане
стезия Сомоза в Никараг
ва и Идигорас Фуентес в 
Гватемала, както и вълне
нията в Хондурас и Коста- 
рика са резултат на нова

. *•
кото издигане на страната и 
на демократизацията нп иело 
купния обществен живот в 
ОАР.

,,....
/АААзпротив комунистическо 

яиие” Дори и сегашните во 
енпи действия на САЩ в 
Карибско море звучат твъ 
рде неубедително и пеефи 
каспо-загцото без оглед па 

обяснения се да

Външно-политическата афпр 
мацпя на Насър е резултат на 
неговата огромна роля. която 
играе в борбата за укрепване 
на единството на арабския 
свят и в провежданата от не
го политика ма неутралност ^ 
на ОАР п застъпването му за | 
политиката на мирно съвмес- Ц 
тно съществуване между на- I 
редите в света.

Благодарение на тази поли- 9 
тика на мирно съвместно съ- В 
щсствуване и сътрудничество I 
крепнат и ежедневно се задъл у 
бочават дружбата и сътрудни | 
чеството между нашата стра- 8 
на и Обединената арабска ре | 
публика.

това какви 
ват, ф>акт е, че американ
ската флота е изпро,тена в 
Карибско море да защити

8ест от Конго

Кръвопролитието продължава 

в Леопглцвил
многобройни „белгийски— 
съветници” а в Обединени 
те нации САЩ.

На 22 ноември войни
ците на полкоеник Мобу- 
ту нападнаха посолството 
на Гана в Леопслдвил. На 
чело на нападателите се е 
намирал помощникът на 

I пС:лкрв™к;МсбХтХ Коколо 
който е бил убит. В това

Неру на няколко пъти преди 
Втората световна война 
зц своята ненавист към фаши 
зма и фашистките палачн-Хит 
лер и Мусолини.

Събитията в Конго пока 
зват че Обединените нации 
не са действали ефикас- 

! но за да се предотврати а- 
ванткфизъма и външните 
влияния които се борят за 
престиж в Конго, нито пък 
са предприети мерки да се 
осуетят действията на ме- 

Обединените

пока-

Фидел
Кастро

д.

-След Втората световна вой
на Англия бе принудена да да 
де на Индия известна незави
симост. В правителството, ко 

тогава бе образувано Не-

сражение от войските 
Обединените нации е бил 
убит един есйник и 9 ране 
ни.

на Държавният секретар на 
външните работи Коча По 
пович отпътува на тридне
вно приятелско посещение 
в Австрия.

Преди отпътуването си 
Коча Попович заяви меж
ду другото, че това посеще 
ние ще представлява по-на 
татъшна значителна крач 
ка в международно запоз
наване и разбирателство, 
както и в развитието на 
приятелските отношения и 
всестранното сътрудничест 
во между Югославия и Ав
стрия.

ето
ру зае поста заместник мини
стър-председател, а през 1947 
година, когато Индия получи 
пълна независимост, той стана 
министър председател и мини 
стър на външните работи на 
Индия.

След това кърваво стъл 
кновение около посолство
то на Гана, войниците на 
Мобуту са арестували и на 
несли побой на голям брой 
функционери на ОН. Пред 
ставителите на Мисията на 
ОН не са успяли да освобо 
дят 12 функционери на ОН 
които са откарани е лагера 
Леопслдвил II.

Тези кървопролития в 
Леополдвил и решението 
на Общото събрание Каса 
вубу да представлява Кон 
го в Обединените нации 
представляват опит да се 
осигури с външна намеса 
тъкъв строй в Конго, кой
то би заместил бившата бе 
лгийска власт с нова—ако 
не послушна то поне пред* 
анна на западния сеят и 
на неговите материални и 
политически интереси. В 
първите редици на борба
та за осигуряване на такъв 
обрат в Конго стоят: в Лео 
подвил мнегото и все по-

Филол Кастро, 
председателят на кубинското 

един от най-

министър- тежниците. 
нации и тяхните войски в 
Конго могат да помогнат 
на Конго да реши вътреш 
ната си криза само с енер
гични и ефикасни мерки. 
Също така трябва да се о- 
уетят и опитите за саботи- 
ране на работата на коми
сията на петнаесетте—съз

правителство е 
младите държавници на наше 
то вя-ме. Роден е през 1927 го 

професия е адво-дмна, а по 
кат.приятел наНеру е голям 

нашите народи, и на всички 
народи които се борят за не
зависимост. Той е върл против 
ник на политиката на блокове 
те и студената война и затова 
пътят на Индия е път на мир- 

съществуване

ФиделЖизненият път на 
е пълен с богата революцио
нна дейност, която му обезпе-

обич и авторитетчи огромната 
Върл "противник на диктатура 
та На неизгодните режими, той 
още през 1947 година участ- 

опита за сваляне на Ди

дадена по решение на ОН 
— чието присъствие в Кон 
го би могло да ускори про
цеса на умиротворяването.

но съвместно 
и неутралност. А тази полити 
■ка възглавявана от Неру. не 

е съдействувала за Ре
вува в
ктатора Трухилоо в Доминикан 
ската република. А 
през 1952 година подофицер
ът Фулгенсио Батиста се про 
възгласи за кубински диктатор 
Кастро организира 
(1953 г.) в провинцията Ориен 
те. След неуспеха, той е зало 
вен и осъден, заедно с брат

петнадесетгодишен зат
години по-

веднаж
шаването на редпца спорни ме 

проблеми.

когато

ждународни
които патрулират в Кариб 
ско море.

ПАРИЖ

Министър-председателят 
Мишел Дебре е съобщил, 
че президентът Де Гол ли 
чно ще отпътува в Алжир, 
за да обясни референду
ма по алжирската полити
ка, който ще се състои 
през втората половина на 
януари 1961 год.

БЕЛГРАД
Като съобщава Танюг во 

йниците на полковник Мо 
буту са нападнали югослав 
ския сержап Мачкич, кой 
то се намира в състава на 
военно въздушните сили 
на ООН в Конта.

РИМ -
Тук е публикувано офи

циално комюнике за разго 
ворите на Макмилън с ита 
лианските държавници, 
комюникето се изтъква, че 
са водени разговори по въ
проси па сегашното между 
народно положение, за 
лантическата солидарност, 
положението в Африка, за 
работата на ООН и помощ 
та на неразвитите страни. 
Отделно са разглеждани о- 
тношенията между Изтока 
и Запада.

въстание
ЩШТЯ14

Гамзл
Абдел
Насър

САЩси. на
вор Обаче, две 
късно той бива помилван и 

Мексико, а след Според съобщенията от 
Ню-Йорк 
президент на САЩ Джон 
Кенеди 
ята

емигрира в 
това в

Обичта му към обезправения 
стихва.

новоизбраниятНю-Йорк.

ще наименува сво 
администрация до края 

на ноември.
кубински нароД не 

Той събира демократически 
тях образуКогато през месец юли 1952 

родина революционната орга 
ннзация „Свободни офицери”, 
V, помощта на армията свали
корумпираното
на крал Фарук и провъзгласи 
република Египет появи се и 
мего на младия полковник от 
египетската армия, който зае

заместник-предсе-

привържениии и с
„Движението 26 юли”, на 

което основната цел е: борба 
за политически н социални 

кубинския народ. В 
1956 година със свои

Парижва

Членовете на парламен
тите на15тестрани-членки 
на Атлантическия

НЕЖЕЛАН ЗАЩИТНИКправителство
права на 
края на
привърженици
риоти— 
ска земя и 
на борба срещу Батиста в пла 

Сиера Маестра. Б*ързо 
„ба

пакт са 
разисквали вчера в Париж 
при закрити врата по въз
можността за засилването 
на НАТО на политическо
то и военно поле.

__кубински пат
на кубинтой стъпва 11постовете: 

дателна Революционния съвет 
заместник министър-председа- 

министър на вътрешни-

започва въоръже-

теЛработи на Египет. След ос- 
Нагиб,

нината
се увеличава армията на 
рбудосите”, борещи се за де
мократическите права на наро 
да Батиста търпи поражение 
след поражение в борбата сре 

1 януари 1959

тавката на генерал 
през 1954 година, Насър ста
на председател на Революцио 
ния съвет и министър-предсе
дател, а от септември 1954 г0 
дина и президент на републи
ка Египет.

КИПЪР

Министърът на външни
те работи на Кигшр Кип- 
рианос е заявил, че Киплр 
ската Република ще води 
политика

В
шу народа и на 
година въоръжените отреди

Хавана. на неутралност и 
че ще основава становище
то си върху свободата и 
правдата.

лягачд-г
на пощенски служащ. По 

военно образо 
бил

на Кастро влязоха в 
столицата на Куба. ат-

Въпреки външния натиск Ка 
стро води Куба към пълно за 
личаване раните от диктатор 
ските режими, към икономиче 
ски разцвет и 
независимост.

ство
лучил е виеше 
мние обаче никога не е 
привържен на монархическия 
режим. Още седемнадесетгоди 
шен като член на нелегална
младежка организация, започ-

революционна борба за е

САЩ

Представител на 
департмента е заявил, че 
САЩ не възнамеряват да 
оттеглят своите Упараходи,

Стейт
политическа

Гватемалецът: Моля ви се, престанете вече с тази ва
ша „щедра закрила!”М. Нейков

ва
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Из сиоменише на подпредседателя 

на ,АВ'ЩШО 'Марко Вуячич
' «с# '* 'АЛо\ь-

нншкн значки. Слаб^^рпит от | тра Митроаич, Борис Кидрич, 
работа, йо бодър' и/ засмян. Иоснп Впдмар, Иво Фрол и ДР. 

Всички-4-Се «.превърнахме с 
вснчшгтябдахме в него.

...„Това утро осъмна 
Мъглите се разкъсваха по бо- 
санските радища, наоколо се 
разливаше слънчева светлина.

Весело расположение, песен 
въодушевление. Градът Яйце 
бе препълен от гости, делега
ти, които, за да стигнат на за 
седанието пробивайки си път 
през вражеските вериги и най 
трудните пътища, изглежда
ха уморени. Но във всеки пог 
лед се четеше гордост, че са 
преодолели опасностите и до 
чакали този славен ден.

Срещнаха се стари другари, 
прегърщаха се, преразказваха 
детайли от борбите. И всички 
особено се интересуваха 
това кога ще се срещнат с ДРу 
гаря Тито, със славния си ко
мендант.. След това се запоз
нахме с всички ръководители. 
Тамо бяха нашите прославени 
коменданти, скромни и без ка 
квито и Да било значки, с ко 
ито би се отличавали от оста 
налите бойци.

В десет часа преди обед на 
делегатите обадиха да отидат 
при другаря Тито. Тогава ста 
на възбудително, защото по- 
вечето от хората никога пре
ди това не бяха виждали Ти-

днте на Югославия. Въз осно
ва на ЩекДдрпцнята председа 
телствсто Донесе акт за съз
даване на Национален коми
тет на народното освобожде
ние като временно югославско 
правителство и решение за о- 
тнемане на всички права на 
такмиареченото югославско 
правителство в чужбина и за 
забрана да се върне в стра 
ната бившия крал.

При това неописуемо въоду 
шевление всички станаха на- 
крак н с безкрайни възклица
ния одобряваха това решение. 
Чуваше се:

„Да живее АВНОЮ! Да ши 
вее Тито! Да живее Национал 
ният комитет! Да живее наше
то първо народно представи
телство!”

След това на трибуната из
лезе другарят Иосип Видмао. 
С възбуден и разтреперен 
глас каза:

„От името на словенската 
делегация предлагам на този 
висок Дом другарят Тито да 
се провъзгласи за маршал на 
Югославия”.

Настъпи момент който не се 
поддава на описание. Това бе 
ше истинска буря от възклиЦа 
ння, ВСИЧ1СИ бяха накрак, и 
над всички гласове преодоля 
ваше:

„Да живее маршал Тито!’.
От всички страни идваха Де 

легати, честитиха на Тито, а 
галерията и задната част на 
залата, където бяха войници
те. хората конто заедно са ми 
нали с-ьс своя комендант през 
всички борби и споделяли 
страданията, и победите, отек 
на песен:

„Наш маршале друже Тито”.
Над босанските ри диша на

стъпваше зората, предвестява 
йки нов Ден, с който се отвар 
яше новият период от борбата 

че АВНОЮ се на югославските народи за ос 
вобождение и по-добро бъде
ще...”

ясно.

След това председателят съ 
общи следващата точка от 
дневния ред: доклад на дру
гаря Тито за развитието на 
НОВ във връзка с междунаро 
дните събития. Засмян другар 
ят Тито се качи на трибуната 
посрещнат от искрени въоду- 
шенени възклицания. Дълго, 
дълго трая аплодисментът на 
делегатите, войниците н гра
жданите за обичания Тито. По 
сле настъпи дълбока, свеще
на тишина. Всички искаха по- 
добре да чуят Титсвнте думи. 
да не пропуснат пито една ДУ

него,
чакахме неговите думи. Кога- 
то седнахме, Тито ни каза: 
„Зная че сте имали големи у 
силня и трудности при мина
ването през вражеските редо 
ве. Трудно беше това да се 
преодолее, но нашите бойци 
могат всичко. За тях няма пре 
пятствия на света. Историята 
ни е определила да поемем го 
леми трудности, да дадем го
леми жертви, за да могат след 
ватите поколения да имат по 
добър и по-щастлив живот”.

След това ни почерпи с ка
фе и ракия, а имаше и помал 
ко сирене и хляб.

Поздравихме се с Тито

за ма.
Тито започна историческа

та си реч с анализ на НОБ, на 
борбите в течението на две и 
половина години и напълно 
разоткри предателската дей
ност на емигрантското прави

телство п крал Петар II. С 
повдигнат глас продължи: 
„Необходимо е днес АВНОЮ 
да стане най-висше законо
дателно и изпълнително тяло 
на народите на Югославия. До 
йде вече времето днес да се 
създаде един изпълнителен о- 
рган във вид на временно пра 
вителство, който ще бъде спо 
собен да ръководи с всички 
Работи, които трябва да из
вършва едно истинско народ 
но правителство”.

Цялата зала тътнеше от въ 
одушевление, одобрение и въз 
клицания: Да живее АВНОЮ* 
Да живее истинското народно 
правитлетво!..

Подир това започнаха ра
зискванията по доклада на 
другаря Тито. В тях взеха уча 
стие повече от 20 делегата. 
Всички единодушно приветст 
вуваха изложението на дру

гаря Тито, заявявайки, че в 
него е изразено желанието на 
всички югославски народи.

По предложение на д-р Вой 
слав Кецмакович бе приета 
декларация, 
провъзгласява за най-висше 
представително тяло иа наро

и о-
тидохме да се подготвим за 
заседанието, което трябваше 
да се състои в 8 часа вечер
та. Тамо бяха Едвард Кардел, 
Александар Ранкович, Моша 
Пияде Иван Милутинович, 
Владимир Бакарич и други. 
С тях се съветвахме за плана 
на работа, за ораторите които 
от името на земските съвети 
ще поздравят заседанието.

В залата беше шумно от раз 
говори. Около 7 часа влезе 
другарят Тито. Крачките му 
бяха отмерени. Той беше об
лечен в обикновени войниш
ки дрехи. Беше придружен от 
председателя на АВНОЮ д-р 
Иван Рибар. От началото въз 
цари тишина а след това ця
лата зала се олюля от ръко- 
пляскания от истински бурно 
въодушевени възклицания:

то.
Влезохме в работната му 

стая, намираща се в един из
коп горе на баира, който по
добаваше на тунел. Тито бе
ше в скромно облекло: старо 
сиво войнишко палто, без войО^вДРУгарят Тито и И. Рибар през НОБ

РЕШЕНИЯТА НА ИСТОРИЧЕ
СКОТО ЗАСЕДАНИЕ

— Да живее другарят Тито* 
— Тито!... Тито!_. Тито!... 
Когато овациите стихнаха, 

на трибуната се качи д-р Иван 
Рибао и откри заседанието с 
Реч, в която изложи едного
дишната работа на АВНОЮ. 
това, поздравляйки заседание 
то, говориха Едвард Кардел 
Александар Ранкович, Родол- 
юб Чолакович, Моша Пияде. 
Пайо Грегорич, Иван Мнлутн- 
нович, Владияир Бакарич, Ми

I *ГXV'-'г-.П Г

щението за въвеждане на 
тази титла. Това решение 
изрази най-висше призна
ние на нашата войска, то
ва решение съотвествува 
Да факта, че нашата вой
ска със славните си дела, 
под ръководството на леге 
ндарния си върховен коми 
ндант, е застанала равно
правно между големите во 
йски на нашите съюзници. 
Словенския народ е щас- 
лив, че решението за въве 
ждане на титлата маршал 
в нашата войска и провъз 
гласяването на другаря Ти 
то за първия маршал на 
Югославия бе предложено 
тъкмо от словенската деле 
гация.

Второто заседание на АВ 
НОЮ взе още редица мно
го важни решения, чието 
есетестго се състои в това 
да ускорят Народоссвобо- 
дителната борба и да обез 
печат със силата на зако
на сегашните и бъдещите, 
елементарни права на на
шите народи

Решенията на Второто 
заседание на АВНОЮ са 

доказател-

Първото историческо ре 
шение на Второто заседа
ние е решението за 
яването
Югославия. Това

?*снр желанието на 
югославските народи, Юго 
славия получи истинско за 
конодателно и изпълнител 
но тяло, истински парла
мент, който съотвествува 
във всяко

е решението за отнемане 
всички права на законно 
правителство от бившето 
югославско правителство в 
Лондон, респективно в 
Кайро.

учред 
АВНОЮ вна

решение
■ . ; нтпоктопосгг; да *>ц г.е о*т

Четвърти по-логичен ред, 
а по значението си без съ-
мнение първи, са решени 
ето за образуване на Наци 
оналния комитет на освобо 
ждението на Югославия 
като временно югославско 
правителство и решението 
за самото провъзгласяване 
Ма Националния комитет,

отношение на
нуждите на Народноосво- 
бодителната борба, 
тинската демокрация и во 
лята на

за ис-

югославските наро 
заседание на 

е напълно призва 
но да вземе едно важно ре 
шение...

да. Второто 
АВНОЮ което бе взето от предсе- 

АВНОЮдателството на 
въз основа на решението 
на Второто заседание. С 
Националния комитет за 
освобождението на Югосла

Второто историческо ре
шение на заседанието на 
АВНОЮ е за федеративно 
то устройство на Югосла
вия. С тоЕа решение 
югославяните, постигнахме 

на юго

вия югославските народиние,
получиха първото си пра
вителство, което бе истин
ското им желание. Нацио
налният комитет за освобо 

Югославия

Две неща. Първо, 
славските народи бе закон 
но потвърдено и гаранти
рано, че от тяхната кръ-
вава и незапомнена тежка 
Народноссвсбодителна бо
рба е изникнало

ждението на 
съотвествува на интереси
те на Народноссвободител- 
ната борба и на нуждата

пълно ра 
вноправие за тях, и второ, 
това решение

красноречиво 
ство, че това заседание е 
във всяко отношение гра
нитна скала в развитието 
на нашето Народоосвобо- 
дително движение, гранит
на скала в нашата нацио
нална история. Огромното 
значение на Второто засе
дание се вижда и от обрата 
в западния съюзнически 
свят, обрат в отношението 
му към нашата Народоос- 
вободителна борба...

(Извадка от статията „Ис 
торическо събрание в Яй
це” публикувана във вес
тник „Людска правица” от 
31 декември 1943 година.)

циментира 
още пс-здраво разбирател
ството и единството между 
нашите народи. Нова, брат 
ска, изградена върху наци 
онадно равноправие Феде
ративна Югославия, чийто 
основи бяха положени под

от гаранция за демократи ч 
но и свободно бъдеще на 
народите и държавите в 
Югославия. Националният 
комитет за освобождение
то на Югославия е като ис 
тинско правителство в оте 
чеството, като найгвисш 
изпълнителен орган на АВ 
НОЮ и като най-висш ю- 
гославски наредбодателен 
орган — най-важният плод 
на Второто заседание на 
АВНОЮ.

Петото историческо ре
шение е решението за въве 
ждането на титлата мар
шал в Народоосвободител- 
ната борба и провъзглася
ването на другаря Тито за 
първия маршал на Югосла 
вия, првъзгласяване извър 
шено от председателството 
на АВНОЮ въз основа ре-

* ••• • 4'
Другарят Тито говори в Ниш

ЯЙЦЕ ПРЕЗ 1943 ГОДИНА
ва на пазаря и в бакални- 
ците в Яйце. Конете на се 
ляните донасяха товари 
жито, картофи, месо. Снаб 
дяването на военните час 
ти беше улеснено, а селяни 
те доволни от товарите с 
лимени бъчви, в които се 
нармираше карбидът.

Градът имаше електриче 
ство. От неговата станция 
тръгваше влакът по парти 
занската жлезопътна ли
ния. В пазарните дни гра
дът беше пълнен от селя
ните.

Това беше атмосфера на 
един нормален 
то че ли не 
(Из споиените на В. Велвбнт)

На 17 август 1943 година 
Яйце отново бе освободено 
от врага, за да стане след 
три месеца място на рожде 
нието на нова Югославия.

В началото другарят Ти
то живееше в къщата 
Анте Бурич, малка къща, 
построена в народен стил. 
По-късно на близкия баир, 
който се издига над града 
бяха построени две дърве
ни бараки. Другарят Тито 
се пресели в тях за да бъ
де денонощно в помещени
ята където заседаваше Въ
рховният щаб.

За другаря Тито, речи си, 
нямаше свободно време.'

Тогава минахме от па 
ртизанския етап, така да

кажа, на държавен и на 
истина тогава имахме съ
всем малко свободно вре- 

Не си спомням за дру 
гаря Тито да е имал поне 
малко време за разходка.

Нормализшгчрането 
живота в Яйце беше една 
от грижите на другаря Ти

ръководството на гениални 
я им водач и военачалник 
другаря Тито, от кръвта и 
жертвите на най-добрите 
синове на югославските на 
роди, стана истинско отече 
ство на всички югославски 
нареди. Решението за фе
деративното устройство на 
Югославия повдигна и но
ва вълна на дълбокия юго 
славски патриотизъм, кой
то всеки съзнателен слове 
нец, сърбин, хърватин, чер 
ногорец и македонец всеки 
съзнателен 
чувствува днес в сърцето 
си и изразява с борческите 
си дела...

Трето историческо реше 
ние на Второто заседание

на на

то.
Намери се решение в про 

изеодството на карбид. „Ка 
рбидушите” можеха да вне 
сат светлина в селските до 
моЕе и в помещенията на 
военните части. Първото 
производство беше 30 то
на карбид. И той стана мо 
пета на натуралния обмен, 
който започна да се разви

югославянин,
живот. Ка-

се воюваше.
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НОВ ПОДЕМ НА МАКЕДОНСКОТОПетият конгрес 

на ССРНСБосилеград полека, 

но сигурно напредва СЕЛСКО СТОПАНСТВО
е открит

Селското стопанство на ( ско производство на пше- 
Народна република Маке
дония върви с бързи кра
чки напред към модерниза 
ция и високи добиви.

Само през периода 
— 1900 година стойността 
на селскостопанското про-

На 24 ноември в девет 
часа сутринта в тържест 
вената зала на Дома вв 
синдикатите, в Белград, 
бе откригПетият конгрес 
на Социалистическия съ 
газ ня трудовия народ на 
Сърбия. Конгресът бе от
крит от председателя на 
Главния отбор Йован Ве
селинов.

На Конгреса присъст- 
вуват 1270 делегата и о- 
коло 200 госта.

С едноминутно мъ тча- 
ние Конгресът почете 
паметта на изтъкнатите 
ръководители и ревело1 
пионери конто починаха 
между двата конгреса — 
Моша Пияде, Никола Гру 
лович, Иван Караиванов 
и Сретев Вукосавлевич.

След избирането на де 
лови президиум и прие
мането на дневния ред, 
от името ня Главния от
бор на ССРНЮ. Конгре 
сът бе приветствувзн от 
другаряИван Гошняк.Пре 
дседателят на Главния 
отбор на ССРНС Йован 
Веселинов изнесе доклад 
.Ролята на социалистиче
ския съо!з на трудовия 
народ на Сърбия в изгра 
ждането на социализма“

Конгресът продължава 
работата си.

Материали от V кон
грес ще поместим в сле
дващия броч.

ница.
В сравнение с 1950 го

дина това е почти двойно 
увеличение на добивите от 
пшеница в Македония. 1956 
година добивите на пшени 
ца възлизаха на 9,3 центне

И по-младите поколения 
помнят когато Босилеград 
беше само от лявата страна 
на Драговищица. От друга 
та страна на реката се на 
мираха само две къщи и 
старото училище. Останало 
то пространство беше сало 
зеленчукови градини и ца 
■ревица. Към края на пър 
вия километър се намира
ше лесничейството и раз
садникът. Нататък, до Рай 
чиловци, до самата долина, 
ие съществуваше иито ед
на сграда. Само разклоне
ните ябълки край пътя го
вореха за намесата на чове 
шка ръка тъдява, само у- 
висналите клони със узре

бариера. Пулсът на новия 
живот от вътрешността на 
страната ни да достига и 
до Босилеград, без прегра
ди. Постепенно, но сигурно 
се вървеше напред. Съоб- 
гиителната артерия от Бес 
па кобила се пренесе па 
Божица-Округлици. Вмес
то камионът с дървени ска 
мейки и брезент; през кой 
то вятърът режеше и в пай 
-горещи дни, предприятие 
го „Беспа кобила" пусна 
рейс... Подир това купи е- 
дии, два, три нови рейса. 
Всяки ден от Босилеград 
тръгват рейсове — едни 
през Беспа кобила, другм 
през Округлица. Пътува 
се удобпо и спокойно.

Камионът с брезента ос
тана минало, което вече се 
забрави. Споменава се са
мо в шегите за „удобно" 
пътуване.

Така върви до първия 
сняг на Бесна кобила, а по 
сле остава връзката през 
Божица-Округлица. Пре
късванията са незначител 

I пи. Възстановена е постоян 
I на вързка с цялата страна. 

Естествената преграда вече 
се преодолява.

ва е първата им среща, ко 
ято предвестява, че не та
ка далече е времето, кога 
то напълно ще се свържат, 
когато няма да знае къде 
са границите им.

Някога мостът свързва
ше Босилеград със селата 
от южната част па този 
край.

Някога на дървения мо
ст, в тихи лунни вечери, 
или в романтична мека зи
ма, влюбените мечтаеха за 
щастие.

В ново време мостът е 
артерия па Босилеград. Пр 
ез иего тече живот от раи 
на сутрин до късгю през 
поща.

1956

ри от хектар.
Важен елемент за увели 

ченисто па селско-стопан
ското производство е обсто 
ятелствсто, че в Народна 
република Македония пове 
че от половината от земе
делските площи са общес 
твена собственост- В репу
бликата има над 80 земе
делски стопанства и 618 зе 
меделски кооперации с над
80.000 членове. Напоителна 
та система в Македония 
спомогна, напояването на 
повече от 51.000 хектар пло

площ или 36.000 
хектара повече отколкото 

Бойната. Пелаго- 
ния, Тиквешкото и Стру- 
мишко поле, Брегалнишка 
та долина. Скопското Пре 
спанско и Стружко полета 
са разнообразени сега Тук 
виждаме овощни градини и 
лезя, памукови и тютюне
ви полета, нови изкуствени 
езера и канали и фабрики 
за преработка на селскосто 
пански продукти.

Преди войната в цялата 
република имаше само 
шест трактора. Днес обаче, 
{земеделските организации 
имат около 3.000 трактора 
и други земеделски маши
ни. Освен това македонско 
то селско стопанство завър 
ши напълно успешно есен 
ната сеитба в земеделски
те райони. Около 290.008 
хектара са засети със зър 
нени храни, фураж и ин
дустриални растения и зе
ленчукови култури. Тази 
есен с високодобивни сор- 
тоЕе пшеница са засети
100.000 хектара или 35.000 
хектара повече отколкото 
миналата година. Есенната 
сеитба премина под знака- 
на цялостно прилагане на 
агротехниката Ф. ПопоЪ

изг.одство достигна сумата 
от 277 милиарда динара. А 
тазгодишното селско-стопа 

възли-нско производство 
33 на 60 милиарда динара 

14 милиарда динара 
отколкото през 1956

или 
повече
година. Това показва, че и 
националният доход на ма 
кедонското село е увеличен 
де а пъти в сравнение с то 
зи преди пет години. Вси
чко това е резултат на тво 
рческите сили и бързия по 

се в НРдем на трудещите 
Македония особено след

дороднапочина за меахнизиране на 
и вне-селското стопанство 

дряЕането на Йсопериране 
то между земеделски сто
панства и кооперациите.

преди

Селското стопанство в 
Македония се развива рав 
нс-мерно, без пренебрегва
не на които и да било кло 
нове на селското стопан
ство. Добивите са увеличе 
ни почти от всички култу
ри, които се сеят в Репуб
ликата. Тази година, въпре 
ки някои неблагоприятни 
атмосферни условия, са по 
стигната 18,8 центнера пше 
ница от хектар, с 1,1 цент
нера, койтодобив е по-ви
сок от средното югослав-

КЪМ НОВ ПОДЕМ
Динамизмът на новия 

живот създаде условия тво 
рческото любопитство на бо 
силеградчани да се разши 
ри Iповече.

Новият живот наложи и 
нови нужди, нови пробле
ми, за да се живее по-ху
баво и по-удобно. Внимани 
ето се съсредоточи е недра 
та на земята. Всяка година 
капиталовложенията се у- 
величават, за да се вникне 
по-дълбоко в утробата на 
земята. Откриват се нови 
блага, за които порано са 
предполагали само мечта
телите. Оловото е известно 
отдавна. Но волфрамът, ка 
чественият графит, фосфа 
тите и другите руди, чиито 
запаси са толкова големи, 
че дават основание за все 
по-големи капиталовложе
ния, за развитие на рудар- 
ството.

Пробната експлоатация 
на волфрама в с. Бресница

БОСИЛЕГРАД

ли плодове през есента, 
привличаха вниманието на 
пътниците от южната част 
на Босилеград ско. Това бе 
ше до неотдавна, толкова 
скоро, че и пръстите на ръ 
ката са достатъчни за броя 
на годините.

— Босилеград и Райчило 
вци скоро ще се съставят 
— заключва днешният път 
пик.

ВРЪЗКИТЕ С ВЪТРЕШ
НОСТТА НА СТРАНАТА 

ОТЛИЧНИ
Някъде връзките с въ

трешността на страната не 
се споменават. За Босиле
град, за целия край, това е 
съществен въпрос. Приро
дата била щедра с красоти 
те си, които давала ка то
зи край. Но, за да не бъде 
много, ставала му и естес 
твена ограда — високи пла 
нини с лошо прокарани Упъ 
тища. При слабите съоб
щения
„държава” в държавата. 
От ноември до април Бо
силеград живееше сам за 
себе си. До него не дости
гаше никаква вълна от мо 
дни стремления. Само печа 
тът, телеграфическите връ 
зки и радиото го свързва
ха със страната и света.

Общинският народен отбор 

Димитровград
Честити на населението 

от Димитровградската общива
През следните години, 

от другата страна на Дра
говищица почнаха да ник
нат, една след друга, реди 
ца постройки — жилищни 
сгради, обществени учреж 
дения. Първата къща, бя
ла, висока, израсна край 
■училището. Но вече не при 
влича вниманието на път
ника като нова. След нея 
почнаха да никнат една 
след друга от двете страни 
на пътя. Редяха се една, 
че две, че три... пет. Меж
ду Драговищица и потай
ния поток Добри дол. Нови 
постройки не се строеха то 
лкова колкото през реката. 
Босилеград растеше ната
тък, сякаш между буйна
та зеленина, намираше по 
вече въздух и повече прос 
тор за живот. Новите сгра 
ди от печени червени тух
ли свързаха Босилеград с 
лесничейството. Но строе
жите не съгряха тук. Тръ
гнаха по-нататък, по-наго
ре, към първия километър. 
Издигна се една хубава къ 
гца, след нея втора, от дру 
гага страна на пътя, па тре 
та. Близо до тях се издиг 
на и една райчиловска къ 
ща. Босилеград и Райчило' 
вци се срещнаха на среда
та на разтоянието им. То-

Деня на Реиубликаша — 29 ноември

и му пожелава нови трудови 
победи в социалистическия 
възход на комуната.

Босилеградско бе

Голям брой обекти 

строят наши специалисти
в света

Има ги, така да се каже, 
на всички географски ши
рочини, в Азия, Африка, 
Латинска Америка... Над 
двестотин души. Цифрата, 
наистина, не е голяма, но 
тъй като става дума за ре
дки специалиста, тогава не 
е малка, особено за страна 
каквето е Югославия. За- 
щото тя, .както и всички ос

Така например при иракско 
то правителство работят 
като

построило 
Латакия в Сирия, а сега 
построява 
Асаб в Етиопия. Предприя 
тието „Инвест-импорт” от 
Белград привършва изгра 
ждането на фабрика за ко 
жи, фабрика за мушами и 
леки метални конструкции 
■в Судан. Специалстате и 
работниците на загребско- 
то предприятие „Ингро” из 
граждат най-голямйят бент 
е Ирак. По проеюгите и 
плановете на „Енерго-про- 
ект” от Белград са постро 
ени голям брой обекти в 
.Судан Бирма, Индонезия, 
Иран.

пристанището

надзирателна група 
двадесет инжинера и тех
ници на изграждането на 
бента Дербенди Ка. В 
нейските училища работ
ят двадесет и пет наши про 
фесори, а в Мароко работ
ят 15 медицински

пристанището

гви-

специа- 
листи, известен брой здра
вен персонал и няколко екс 
перти по финансии 
ско стопанство. Югославя- 
ни могат да се намерят на 
важни

танали които надхвърлят, 
своя ръст, е „гладна” за ек 
сперта необходими за раз
витието на много, особено 
стопански отрасли...

В много страни на света 
днес се намират

и сел-

работи и в много 
друти азиатско - африкан
ски страни—Тайланд, Цей
лон, Йордан, Пакистан, Си 
рия, Конго.

„НА МОСТА" югослав-М. Петров

Така беше до неотдавна.
В условията на социали

стическото изграждане, ка 
то пръв въпрос се налага
ше премахването на тази

ски специалисти. Те работ 
ят Еърху развитието на о- 
бразсванието, организира
нето на здравни и медицин 
ски центрове, изграждане
то на нови обекти, те дават 
своя

дава все по-големи количе 
ства руда. В течение са и 
Приготвленията за флота
ция на графит на „Две ре
ки". Следващата година 
ще бъдат вложени нови 200 
милиона динара капитало
вложения за издирване на 
руди.

След завършването и из 
пълнението на петогодиш- 
ния перспективен стопан
ски план, Босилеградско 
ще стане същински минен 
басейн. С това ще бъде ра
зрешен един от най-глав
ните проблеми на комуна
та — проблемът за матери 
алната основа на стопанс
кото развитие.

Миле ПРИСОЙСКИ

Работейки Все по-голямото утвърж 
даване на Югославия в све 
та създава благоприятни У 
еловия за по-всестранно 
сътрудничество с 
страни, особено в икономи 
ческо-техническата област. 
Оказването техническа по
мощ на новите, независи
ми и неразвити държави е 
едно от най-важните це-

в тази страни, 
югославските специалисти, 
както ония които е испра- 
тила Организацията на обе 
динените нации, така 
ния, които е изпратило на 
шето

принос в научно-из- 
следвателските служби и 
селското стопанство. Най- 
вече ги има в Судан, ОАР, 
Етиопия, Индонезия, Ли- 
бан и Бирма. Според 
ните на Управлението за 
техническа помощ на ФН- 
РЮ, в тези

многои о-

Общинския народен ошбор — Босилеград правителство, са пое- 
тигнали твърде добри ре
зултати. Много от 
своето

тях съсЧестити на трудещите се от Босвлегрвдско дан- старание, извънред
на професионална подготов 
ка и успехи се ползват с 
добро име в

Празника на Републиката 

29 ноември
зали на нашата страна и 

това е напълно разбирае
мо че радушно и винаги ко
гато е възможно се отзова 
ваме на молбите за изпра®

които

шест страни от 
1952 година до днес са ра
ботили около 100 югослав
ски експерти, а сега 
намират над двадесет.

Значителен брой 
листи се намират в Ирак 
Гвинея, Мароко и Индия!

отделните стра
ни.

В света съществуват гол 
брой обекти-дело 

гославските специалисти и 
отделните трудови колекти 
ви. Сплитското Морско 
строително

там се ям на ю-кзто им пожелава нови успехи в социалистиче
ското изграждане на комуната. специа ане на специалисти 

всекидневно пристигат от 
много краища на света.предприятие е

Г
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, •Общински конференция на Съюза на женскнШе дружества в Димитровград „Тьргоизхрана“ - Димитров 

град готви нови удобства 

в снабдяването
Наравно с мъжете в обществено 

политическия живот
динара, колбаси 400 
сушена сланина 400 дим., 
и сухи ребра 360 дин.

Според плана предприя
тието през тази година трж 
бва да осъществи продук
ция на стойност от 60 доели 
она динара, а за девет ме
сеца от тази година то е 
изпълнило плана си със 
75°/о. Досега предприятие -

Предприятието „Търго- 
исхрана” от Димитровград 
е направило за четири ме
сеца оборот, възлизащ на 
стойност от 41,800.000 дина 
ра. Предприятието е обез
печило своите потребите
ли за зимния сезон с доста 
тъчно количество картофи 
чушки, яйца, консерви и 
тн. Всички тези стоки пред 
приятието изкупува от зе
меделските 
Димитров градската общи
на. В млекарницата си то 
има хубаво краве мляко, 
което продава по 35 динара, 
сирене по 280 динара, каш 
кавал по 460 динара- В ме 
сарницата винаги има гове 
ждо месо по цени от 
дин., телешко 300 дин. и о- 
вче 240 динара.

Предприятието йма рабо 
тилница за преработка на 
месо и тя редовно снабдя
ва потребителите с качест
вен салам по цени от 450

'*>
в тържествено украсена 

зала на Дома на 
в Димитровград

справяне на зимница и пр. 
За този вид курсове жени 
те са проявили особен ин
терес така че през тази зи 

ще бъдат организирани 
нови подобни курсове осо-

дейност, а много дружес
тва наравно с мъжете са 
участвували и в редица тру 
дови акции за постройка 
на пътища (Желюша-Пога 
ново, Димитровград - Дол

детски градини и други со 
(циални заведения'] тя да 
бъде освободена от разни
те длъжности в дома си.

В разискванията по до
клада взеха участие друга 
рките Лиляна Йосифова, 
делегат от Димитровград, 
Василка Георгиев*, деле
гат от Горни Криводол. От 
името на Социалистичес
кия съюз, конференцията 
поздрави др. Стоян Наков, 
председател на Общ. отбор 
на ССРН.

Конференцията избра 
нсв пленум на съюза на 
женските дружества. Из 
редовете на пленума се кон 
ституира секретариатът на 
женските дружества—Сав 
ка Стефанова, председател 
Русалка Кирова, подпред
седател, Вера Максимович, 
секретар, Мика Маринова, 
касиер и единадесет члено

та «алка 
културата

20 ноември се състоя об 
отчетно-изборна 

на Съюза на

на мадинената 
конференция
женските дружества 
^лтровградската комуна, 

гости присъствуваха

от ди

Като
другарите Кирил Ташков, 
председател на общинския 
народен отбор, Георги Але 
ксов, секретар на ОК на 
Съюза на комунистите, Ст 
пян НакоЕ, председател на 
Общинския отбор на ССРН 
и други лица.

то е осъществило чиста пе 
чалба възлища на 5,116,000 
динара, от която за фонд» 
вете на предприятието са 
заделени 750.000 динара.

През пролетта на 1961 г. 
предприятието възнамеря-

кооперации в

ва да отвори млечен ресто 
ранг, в който ще обслужва 
гражданите на Димитров
град с различни 
произведения и хлебни за 
куски. Ресторантът ще бъ
де (поместен в сградата, к» 
ято се строи недалече от 
„Балкан”.

Доклад?’ за работата на 
Съюза на женските друже 
ства през изтеклия двуго
дишен период изнесе дру
гарката СаЕка Стефанова.

260
млечни

*
Говорейки за дейността 

на жените, другарката Сте 
фанова каза че задачите 
които са били поставени 
пред женските дружества 
са били съгласувани с раз 
витието на комуната. Тя 
особено подчерта че жени 
те са имали положително 
влияние при ЕЪЕеждане на 
кови сортове пшеница, на 
нови породи добитък и пти 
ци, при коопериране на ча 
стаите земеделски произ
водители с кооперациите. 
Това и занапред остава ка 
то основна задача пред же 
Вите-селянки. Дружества
та са постигнали добри ре
зултати и в областта на 
здравната просвета ор
ганизирани са многоброй- 
ни сказки и беседи с жени 
те на здравни, хигиенични, 
педагогически и ’ подобни 
теми. За някои от беседите 
са били ангажирани и лека 
ри — специалисти. В до
клада се подчерта и голе
мия интерес на жените за 
родителско — учителските 
срещи.

Участничките в конференцията
на Невля, Каменица-Сено- 
кос и дл.), за благоустрой- 
ване на селата и пр. Осми 
март—Денят на ясените 
във всички селища е праз 
нуван като народен праз
ник, а дружествата винаги 
са излизали със съответна 
художествено—музикална 

програма и доклади. Жена 
та и до сега е била актив
на в обгцествено-политиче 
ския живот, но тази актив 
ност ще бъде огце по-голя 
ма когато се създадът ус 
ловия (различни сервизи за 
[помощ на домакинствата,

бено по шиене (с помощта 
на екипа от фабриката „Ба 
гат”). Направени са първи
те стъпки по пътя на пов-

Ц. Е.
в е.

След конференцията за 
жените—делегати бе уре
ден тържествен обед-

Трябва да се подчертае 
високото съзнание на же
ните-делегатки. Въпреки 
че времето бе дъждовно 
всички избрани делегати 
дойдоха на конференция
та, а между тях и другар
ката Н. Джуричкович, де
легатка от Каменица, коя
то дойде с дете от няколко 
месеци.

Общинският комитет на СКС
ДИМИТРОВГРАД

дигане културното равни
ще на жените, особено на 
снези които заедно с мъже 
те си-работнмци и служащ 
ти населяват града. Подоб 
ни акции ще бъдат пред
приети и по селата.

чесЯиши на шрудещигие се

Деня на Реиубликаша
— 29 ноемвриИзтъкна се и ролята на 

жените в обществения кон 
трол, а особено в търговия 
та, защото жените са тези 
които най-често правят по 
кунки.

и им пожелава нови уейехи в усилията 
за икономическото издигане на комуната 

‘ и Родината

Общинският комитет на СКС
БОСИЛЕГРАД

честити на трудещите се ош 
Босилегра дско

Деня на Републиката
— 29 ноември

и им желае да Постигнат още много тру
дови иобеди в социалистическото 

изграждане

Трансформатори за СССРл

Особено внимание бе пое 
ветено в доклада на поли
тическата дейност на же
ните. Докато в града жени 
те в това отношение пока
зват по-завидни резултати, 
то в някои села тази актив 
ност не е само в къщата. 
Като членки на ССРН же
ните са показали завидна

Фабриката „Раде Кон- 
чар” изпрати тези дни за 
Съветския съюз 180 транс 
форматора на стойност от 
320.000 долара. Трансфор
маторите имат мощност от 
200 до 1000 киловат-ампе-

ду вносителите в тази ст
рана съществува голям ин
терес. По думите на пред
ставителя на фабриката, зя 
досегашните доставки ня 
„Раде Кончар” от СССР не 
е направена нито една ре 
кламация, което най-доб
ре свидетелствува за каче
ството на трансформатори

ра.
Освен това в някои 

жества са били проведени 
курсове по

Това е втора през тази го 
дина пратка трансформато 
ри за СССР, за които меж.

ДРУ-

готвене, шиене, те.

т.ребителя с едно:

— Заповядайте, лекарст
вата! Хапчетата п(ред яде
не по едно. а праховете 
(два пъти ка ден. С много 
вода, не забравяйте.

Това е другарката Спас- 
Ка 'Петрова, магистър на 
фармацията, родом) от Ди
митровград, Винаги на своя 
пост зад рецептурата Гото 
в а да услужи сериозно и 
внимателно всеки, който 
влиза с (рецепт или който 
се интересува за някои дру 
ги препарати на фармаце
втичната промишленост.

В аптеката работи от 
1955 година. И тя принад
лежи на онова поколение, 
1Което слел войната завъР - 
ши гимназия и в Белапрад 
получи пиеше образова
ние.

(рани, той се отнася много 
дружелюбно. Готов е на 
Всеки да даде лВДро&ти 
обяснения по даден въпрос 
1да му даде напътствия как 
трябва да постъпи в даден 
случай. Лравилмю1то облага 
не зависи порядъчно от не 
го. Най-трудно е с занаят
чиите. Те винаги деклари
рат по-малки доходи.

— Нашата данъчна служ 
ба е една Юг най-добрите в 
Околията, казва бай-ФерДо 
ил 11 но- точа го каза но-нами
раме се на второ място* 
след Бабушница.

В неговата канцелария е 
винари мнехго живо. Поето 
яино идват граждани раз
питват се. искат справки, 
удостоверение... Бай-Феги- 
до не знае да повиши глас. 
Спокойно и тихо обяснява. 
Така десетилетия наред. 
Скромна служба, но и твър 
де важна. От тази служба 
зависят приходите на об
щината.

то нашите заплати, вярвам, 
ще бъдат утр(р по-високи, 
когато и нашето предттрия 
тис укрепне. Нашият зана 
ят е интересеи и той, раз
бира се, както и всички за 
наятн си има свои сгоди и 
несгоди.

Милки портрети нп наши хора
Не става дума за хора с 

изключителна биография и 
заслуги. Това са скромни 
труженици гго своята спе
циалност. Няколко от мно- 
гото такива...

Работниците се увеличили.
Когато Георги Йорданов 

постъпил като ученик в це 
ха работели само 5- 6 ра
ботника, а сега в „Меха
ник” работят около 120 ра 
ботчика-

Георги е станал секретар 
на партийната организация 
в предпиятието, председа
тел на работническия :ъ- 
съвег. През 1948 година чи 
рак днес—ръководна лич 
ност в органа на работни
ческото самоуправле те.

— Радва ме това, че тези 
«гьт националния празник 
пое 'чшяме в новите произ 
водствени хали, с нови ма
шини и с производство, ко 
ето надминава двойно омю 
ва, което бе запланувано! 
— накратко се изказа Геор 
ги —. работник в синя блу

седем години. Иначе е стар 
зидар. [Родом е от село Бай 
ски Дол.

Завършил е четвърто от 
(деление. И станал зидар. 
Но с ученето! е продължил 
едвам през последните го
дини. Посещава курс за ви 
оежоквалифицирани работ
ници. Когато не е имал въз 
[мюжност ма млади гадим и, 
то и сега нс е къоию. Вре
мето изисква това.

— Уча ведно с децата си. 
Син. ми посещава млекарско 

училище — най-старият. 
По-младият е щ IV клас, а 
иай-малкото е в IV отделе 
ние.

Доаен
наI Г- Ш

Израснал .у, служите
латепред-е щМ■у,щ ■:

шШШЙприятнето(
Фердинанд А. Андог-поо е 

скромен и прилежен служи 
тел в Общинския народен 
отбор. Работи в финансо
вия отдел.

За отбелязване е че бай 
Ферда е един от онези слу 
жители, конто работят в 
общината без прекъсване 
от Освобождението, по-то
чно от 15 декем/ври 1944 го 
дина.

— Още тогава, когато се 
формира първият нарошно- 
о свободите лен отбор, аз по 
стъпих в отбора като Фи
нансов служащ и от тогава 
променям канцеларии, ара 
ботата не.

Неговата работа за някой 
може би е иеннтересна. По 
стояли» е между цифрите и 
изчисленията. Той издава 
(всевъзможни удостовере
ния за имоти» състояние, 
той разпределя Данъците, 
той облага с данъци част 
ните занаятчии, 
и други, С гражданите—ст

Неговата биография, ка
жи го, започва от онези дни 
през 1948 година, когато по 
стъпил в предприятието 
.»Циле" (тедехиджиско — 
ковашки цех) като ученик 
в стопанството. Тогава е 
имал завършек IV клас и 
петнадесет години. Родом] 
е от Лукавица.

Семейството му живее в 
(Бански дол. Той им: донося 
[мсечмо 15—17 хиляди.

— Как поорещаме нацио 
налшия празник? Ние стро 
ителите оме давЮлни, че за 
Празника завършваме още 
една жилищна ограда в Ди 
•митровград, с шест комфор 
таи квартири и две търго- 
виноки помещения. Тук вси 
'чжи са наши хюра: н зида
рите и инженерите. Лреди 
(войната това то 
Нямаше учени 
край!

— Има ли при вас мла
ди зидари-ученици?

— Нямаме млади кадри, 
макар че има много млади 
хора, които искат да рабо
тят. Нашата професия сега 
се тъРси много, защото ми 
ся» се строи и тук и в ця
лата ни страда. Учудва ме 
защо не идват нови, защо

До вчера Дака да се ка
же тя беи-с- студентка на 
бс-люрйдския университет и 
с книги под мишка бърза
ше «ъм клиниката или сту 
Иеитокия дом или студен
тската столова. Хвалеше се 
1Пред приятелките си с по
ложените изпити и мълче
ше, ако прескочеше редо
вен срок.

Днес гя работи в* град
ската аптека. Вече е омъ 
жена. Майка е.

Апотекарската работа е 
прецизна и отговорна.

С много такт и търпение 
трябва .да се обясни на псе 
хи човек, как се упкугребля 
ват лекарствата. А болни
те често нервчичат.

%
Заловя лЕЕ, 

дайте 

лекарст-

Раснал е заедно 
приятието. Ло-късно тене- 
|киджинте и ковачите се 
отделили и формирали от
делна занаятчийска работи 
лница.

Той станал металостру-

с пред

щ

ШЛнямаше, 
от нашиябригадир ва!

гар.
През 1952 година станал 

член на СъЛ/за ча комуни 
стите.

Работилницата прерасна
ла в предприятие „Меха
ник”.

'Всекидневно се намира 
вад рецептурата на град
ската аптека в Димитров 
град. Приема м-ьлком |реце 
штите, хлърла поглед към: 
рафтовете, взима исканите

Той е зидар-бригадир. На 
(мерих го ка първия етаж 
«а жилищната постройка 
На улица Маршал Тито. В 
строителното предприятие 
.^Изграждане” работи вече

Работата напредвала „Ме 
ханик” иарастнал и 
нал да строи

Спа ска е първата жена—, 
аптекар сд Димитровград 
око.

вал оч- 
нови хали. каруцари

лекарства, подава ги на по М. Младенов
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ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 
ИДНАТА ГОДИНА— 
ПЪЛНО ЗАТЪМНЕ
НИЕ НА СЛЪНЦЕТО

СТАРИТЕ КУБИНСКИ 

ПАМЕТНИЦИу ПАСИВ СВЯ.ТА

ЗВЕРСТВАТА НА ЛЕ 

ГИОНЕРИТЕ В АЛЖИР
На 15 фебруари идната 

година, в 8 часа и 30 мину 
ти, ще настъпи пълно за
тъмнение на Слънцето. Пъ 
лното затъмнение на Слън 
цето, което е забелязано 
преди 93 години, а отново 
ще се появи чак след 191 
година, най-добре ще може 
да се наблюдава в района 
на Сплит- За тази цел там 
ще се съберат много учени 
от Австрия, Германия, Пол 
ша, Холандия, САЩ и дру 
ги страни.

Пълното затъмнение на 
Слънцето ще трае около 
дае и половина минути. В 
краищата където минава 
пълната линията на тсна- 
литета ще настъпи мрак ка 
то през нощ, а на хоризон 
та ще се появи Месецът.

В бообата против алжирски \ Хартокоттф, бивш германски СС 
те въстаници и алжирския иа 
РОД.

ли и семейството на убития, 
ние получихме нареждане да 
обиколим цялата 
'да стреляме срещу всичко кое 
то се движи. Моята група уби 
само три сузцн, но останалите 
ратгортираха че са избили же
ни и деца”.

И останалите .завърнали се 
легионери разказват за изде
вателствата на френските вой 
цици срещу пленените войни 
щ| на Нар1одно-оазобо|дите'л- 
иия фронт на Алжир и мир
ното население. Те разказват 
за масови разгрели и даюжар 
яване 'па цели села, за ужасни 
те методи на измъчване като е 
лектричен ток, отрязване на е- 
зик. побои идр.

офицер. Двамата арестувани 
бяха съблечени поли а иа ръ
цете и краката бяха им еложе 
ни вериги. Понеже арестува
ните нищо не признаваха на

която продължава вече околност и

поло'внти органи им сложиха 
метални плочи, конто бяха свъ 
рзанн с електричен ток. Х,ар<г 
копф наре1ди ш.а се поливат с 
вода зада се засили още пове 

- че действието на електрмччтото 
измъчване”.

„На 27 февруари 1959 годи
на бе нападнато моето поиоде- 
ление. Ние имахме десет мър
тви, ‘.между които и тгаручиц, 

^ син иа един генерал. След лом 
погребение на което 

присъствуваха трима генера ■&т
пезиото

е

БРАНИСЛАВ НУШИЧ И АЛЕКО 

КОНСТАНТИНОВ В ЖЕЛЮ ША
ат

Фигурите на Рамзес II

Големият Асуански язо
вир, чието построяване за
почна, трябва да увеличи 
селскостопанското бегатет- 
ео на ОАР. Обаче гигантско

ра, за да се спасят тези це 
нни паметници на древна
та египатска култура. Пра 
вителството на ОАР също 
така отпуска награди на 
доброволци, които ще уча
ствуват в спасяването на 
паметниците.

Във връзка с това в Ну- 
бия пребивава и една юго 
славка делегация и напги 
специалисти ще помогнат 
за спасяването на древни
те нубийски паметници.

На снимката големи фи
гури на Рамзес П, издълба 
ни в стена (1290—1223) пре

'? (Всеки един документ за наши 
те селища от близко и далеч 
но минало има за нас голяма 
цена, защото такива дрмумен 
тн са твърде малобройни. За 
село Желюша. Димитровград 
ско, поради случайното съзпа 
денне на редица обстоятелст
ва, оставили са ни редица ове 
делия двама велики писатели 
—сръбският Вранислав Нуинич 
и българският Алеко Констан 
типов и то почти по едно и съ 
що време към 'края на ,миналия 
век.

текст за Желюша, десет годи 
ни след войната:

„ В Желюша, кой какаото 
ще да казва, беше весело. Ра 
збира се. че разгалените от о- 
бстоятелствата парвенюта се 
мръщиха и там, че нямало у- 
'добства... При онуй ветровито 
дъждовито време, при онуй 
грамадно стечение на хора, по 
добро не можеше и да се очак 
ва от бедните желюшки ханче 
та. Гладем, жедеи ннкюй не о- 
стана. Народът беше оживен, 
весел. Сърби, българи — вси 
чко бе се смесило в пи.ъша, нг 
рал.ша, въодушевена маса” 

Спас Крумов

през тт^измата на поетичната 
и чувствителна 1душа на мла
дия Нушнч:

„Селото ‘Опустяло, никъде 
нито жива душа. Върху про
зорците на ниските къщурощ 
(дъски или черги, и ннмой от 
там не наднича. Само от моди 
на на една къщурка се лелее 
тънка струйка мъглив пушек, 
вероятно от огън, иойто вече 
догаря. Единствено под пей
ката в общинския двор леже
ше един пес, който лениво пов 
дига, когато ние стъпихме, и 
заджавка шва-три пъти. като 
че ли това млг беше някъкво 
общинско задължение, за да 
веднага след това изчезне зад 
ъгъла' на сградата: От към по 1■ ( 
тока повторно зазвънтя вед- 
наж-два пъти медния звънец 
на гарата «а една белушка, тя 
повдигна глава, мудна. и след 
като постоя още няколко ми
га в такова положение, за да 
може би, .разбере какво впеча 
тление е оставила, продължи 
ра^модуц** (да’ 1пл)одае' ейЩГ 
дребноръст зелен .дущ.”.

Не само тоя; но и всички о- 
станали разкази на 'Нушич са 
дълбоко трогателни и лрочув 
ствени. Не по-малко емоциона 
яност и човекюлюбие, омраза 
към всички видове шовини
зъм, срещаме и във фейлетона 
на Алеко Кск-гсбанй-инов лДю 
Желюша с 'повежщи вапЦни” 
пътни бележки, които се от
насят за събития станали де
сет години след оръбокю-бъл- 
гареката война т. е. през 1865 
гсид. Тогава също така били 
в традиция съоборите измежду 
българското и сръбското край 
гранично население и ставали 
обикновено в Желюша. Алеко 
Константинов., койпо бил пре
дан любител на туризма и при 
родата. не пропуснал възмож 
ността да се запознае и с пей 
сажите на Желюша (април), а 
гго-късно и Погаиовоки мама- е елементът силициум. В 
стир (септември 1895 година). природата най-често се на- 
Ето и един откъс Ют неговия мира във вид на пясък. То

то езеро, което ще се съ
здаде, заплашва да унищо 
жи много древни културни 
паметници, между които 
около 20 фараонски храма, 
които спадат между най-ху 
бавите и 
дела на човешката култу

Страдат и най-малките

шест родини, Франция хвърля 
хиляди привърженици ма Ле
гията на чужденците. Те ид
ват от .всички страни на за
падна Европа, а най-веч е от 
Западна Германия.

Много "от тях минават иа 
страната иа въстаниците кои 
то им дават възможност да се 
завърнат в техните страни.

най-грандиозни

ра.

ООН отправи апел към 
цялото човечество за съби 
ране на 100 милиона долаНеотдавна западногормански 

ят младежки, .вестник ,,‘Елан” 
публикува изявления гча избя
гали и пленени легионери ко
ито са били очевидци на стра

При ръка имаме второто из 
... дание на Нудшгчевите ,,‘Еазка 

зи на един ефчййтсУр” писани' 
за съжаление, по повод на е- 
дно от най-тягостчите и мъч 
ни събития измежду двата бра 
тски народа, по повод на сръ 
боко-българската 
1885 под., в която 
взел участие. Първото изда
ние на „Разказите” издезнало 
още през същата 1885 под, а 
второто десет години по-къс
но. Записките на Нушнч са из 
повед на един велик пацифист 
и хуманист, който се оттараща 
вал от бедите и злините. кои 
то войните донасят. Ето една 
от печалните военни картини 
на село Желюша, пречупена

ди нашата ера..ч - ; *.!|Ч
>■**«?*■: •

ПЯСЪКЪТ СУРОВИНА ЗА СИНТЕТИ
ЧНИ ВЕЩЕСТВА

цпгия терор и престъпления на 
„елитните” отряди на Легия
та на чужденците в Алжир.

Ето какво разказва един от 
легионерите:

„Още по време на своето о 
словно военно обученние имах 
възможност да се 
методите на френската армия 
спрЯмо алжирските пленици. 
През май 1959 подяна бяха а- 
рестувани двама алжирски гра 
ждаии обвинени че са ломага- 
ле на легионерите 'да избягат. 
Следствието водеше Сержант

■война от 
и Нушич

зи обикновен пясък е суро 
вина за изработка на раз
лични синтетични вещест
ва наречени силикони.

Силиконите могат да се 
преработят в смазочни ма
сла, изкуствен каучук, ла
кове и пластмаси. От оста 
налите изкуствени вещест 
ва те се отличават по из
вънредната си устойчивост 
на топлина и студ, на наля 
гаке и химически влияния

В началото на този век 
в целият свят се произвеж
дало около 20 хиляди тона 
синтетични вещества годи 
шно. Тогавашните видове 
пластмаси можеха ца се из 
броят на пръста. Днешно
то световно производство 
па изкустеерц вещества 
пт.злиза на па-.' 3 милиона 
тона. Химиците неуморно 
търсят нови суровини, от 
които ще могат да се полу 
чат вещества, кито да заме 
стят металите, дървото, ко 
жата, стъклото, естествени 
те влакна и други матери
али, необходими на проми 
шлеността, техниката и до 
макинстЕото.

и затова те са и най-съвър 
шепи изолатори.

Силиконите могат да се 
употребяват и в домакинс
твото. Съвсем тънък слой 
предпазва мебелите и подо 
вете от прах и замърсява-, 
не. Днес вече може да се 
каже, че силиконите ще 
проникнат във всички об
ласти на съвременния жи
вот.

запозная с

НОВИНИ
Австралия е единствена

та страна в света, където 
има твърде малко жени. 
Населяването на работна 
ръка от Европа след Вто
рата световна война увели 
чи броя на мъжете с над 
половин милион. Според 
данните на австралийското 
правителство, браковете в 
Австралия в повечето слу 
чай се сключват без пред
варително 
Млада девойки от Италия,

Гърция и Испания склю
чват бракове с преселници 
те в Австралия.

ЛЕК ПРОТИВ СТРАХАо
На университета Корнел 

в САЩ, е конструиран ком 
байн за бране на фасул и 
грах. Конструкторът на ко 
мбайна, професор Уесли 
Гънкел изтъква, че тази 
машина замества стотици 
работници на големите пла 
тации.

Лек, който веднага отстр 
анява страха е пронамерил 
д-р Нил Милер, професор 
на университет в САЩ. У- 
ченият и неговите сътруд
ници са произвели изкус
твена субстанца, 
вече опитана върху живот 
ни. Новият лек толкова ус

пешно отстранява страха, 
че някои диви животни и 
птици съвсем спокойно са 
приели близоста на човека. 
Д-р Милер възнамерява да 
опита този лек върху гру
па студенти, които добро
волно са се явили за експе 
рименти.

Един от най-новите отра 
сли на тази промишленост 
са силиконите. Главната 
съставна част на силикона

която езапознаване.

вжи онзи • Урежда: МИЛАДИН НИШАВСКИ 
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4 БРАТСТВО

ВИДЛИЧКИТЕ ОВЧАРИ Зайиски за нашата здравна служба

Линейката сиасява 

животи
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мъ-к. умри ли много злато. Той 
има ттлан. ама кой знае да ли 
камъкът не е обран... Има не 
що вярно в той а —: заключава 
нмаияроки настроеният старец 
и угихва.

Но побити камъни има на 
Милиони тук из обширния Ви 
щлич, а много малко злато е 
имало по света. Може би и 
затова приказките привличат, 
и иманярствуват хората, ка
то хабят сили в копане и тър 
сенс на нещо. което съШес- 
пува само в приказките.

а—' "ЖЖЛХГ.Т;- • • •

Може би ще става дума за голям усиех 
на един наш лекар ?

Във всекидневния живот нали — „А да не беше ли- 
не обърщаме внимание па нейката?" 
минутите. Когато става ду 
ма за човешките животи 
минутите са твърде ценни.
Санитарната линейка па 
Здравшгя дом в Димитров 
град, ако знаеше да прика 
зва, можеше да пи разправи 
редица интересни случаи...

• *

ЕДИН ОПИТ 
НА САМОУБИЙСТВО

Старецът X. X. от Одо- 
ровци опитал да се самоу
бие чрез прерязване на 
гръкляна. Но нямал сила 
за това-само тежко се нара 
пил и получил кръвоизли 
яние. Видяли го хората. Те 
лефон. Селяните го покара 
ли с кола. Линейката ги 
срещнала. Лекарят оказал 
първа помощ. След това ли 
пейката поела път към бо 
лницата.

Другият дядо окончава 
За миг той обвини 
че те са намерили

разгсгара. 
юруцнте. 
златото па -Видлич. а после не 
усстно премина в спомените 
за онова време, когато около 
„Вия вода” господарили юру- 
цитечкаракачани и не давали 
да се минава мерата им...

шш СПАСЕНА МАЙКАТА И 
НОВОРОДЕНОТО ДЕТЕш§ >;'
Другарката Н. Н. от с.

Петърлаш е имала трудно 
сти при пораждането. Мъ
жът й я докарал веднага с 
капииа в Димитровград. Ле

Тема след тема.
В лунната нощ 

впътгец (ив гушата на някоя 
овца. залаят 'Кучетата и разси 
не се гласът им из нощта. На 
дигат се тогава овчарските то 
ял-и и обикалят впрека. 
вълци опя ден изядоха 
копче на „яловината” и могат 
да наминат и тук.

измрънка

коггстатирали те- 
случай и веднага по

карите 
жък
телефона съобщили на бол 
пицата в Пирот, че тръг
ват с линейката. Придру-

„ЧЕРБЕЗ” ОПАСНО КРЪВОИЗЛИ 
ЯНИЕче

Бавно и предпазливо, защо 
то камъкът пълзи назад, изка 
чваме стръмната виддичка „чу 
ния”. Горе над нас са сиви и 
остри зъбери, бездънна вие и 
нажежено слънце. Вплетен в 
лъчите му , от скалата, като 
каменна статуа, следи, изкачва 
нето виддички овчар и се чу 
ди «а „глупостта” ни. че се ка 
торим тук в неговия свят.

А всеки метър нагоре ши
ри просторите към. далечните 
княжевски планини и облачна 
та пола на Витоша и Руй.

Очакваме равнина, пусти не 
■обпледнн простори,, а на пъ
рвата крачка — далечен звън 
на стадо и от първия въртоп 
вдигната тояга, която спира 
кучетата, тръгнали да прогон; 
ят поканените гости без ов
чарската униформа: тояга, яму 
рлух и торба, „изписана с пу
дове” от една, втора, от тре
та война), оставили овои ди
ри и във въртсхпацнте на Вид
Л1ГЧ.

ца добитъка, а водопоите ста 
пат свърталище на всички ов
чари, моито с часове седят в 
долината на Чербезките кла 
дейци и чакат свой ред.

А кс(гато напоят 
слънцето вече се е изирашдо 
зад „Големи върх” и вечерта 
неусетно пристига. Час след 
това «лумнат светлинни на па 
Дината — из егреците.

Когато стадото е приютено, 
започва отмората на овчарите. 
Дълго в 
огъня и развързват приказки 
и разговори, но оная делова 
загриженост за водата Ютстпъ 
ва място на мечтите, и та ми 
наялото, завито както всялсьде 
из нашите краища и тайнстве 
на предугащка

А приказките са интересни 
Край отъня до егреците:

— Давно било това. — Та
ка започват разговорите отна 
чало — 'Из тия кърища нямало 
хора, но сила турска подгони 
па народ от далече и те сти 
риели в бягството си що Вид 
пич, прехвърлили го и се за
губили из Стара пианиста. Но 
тук на Видлич ги застигнали 
турците и те хвърлили всичко 
какаото имали., дори и злато 
то си... Когато бях войник, на 
мерих един цаборлия, далечен 
човек, и той ме пита - има ли 
към моя край Видлич плани
на. Там прадедите му били в 
бягство и в един изправен ка

еднодалече, до световната попити 
ка. Дядо Лека, чиито години 
наближават осемдесетата пръв 
задаще въпроса: „Носиш лн 
вестник дете?” А след това], 
като извинение за такъв въ
прос, обясни: „Забравиха да 
ми изпращат синовете по ия 
кой брой, работа ги е обзела. 
И, сега незнам какво става с 
Турция
ама не мога да то разбере съ 
веем.

И след Турция, дойде въпрос 
за Америка, за Русия, за Кае 
тро-,,това дете, дето като че

Жената П. П. от Мъзгош 
била бременна в трети ме
сец. При полска работа на 
нивата незнатно получила 
кръвоизлияпис. Поиска 
на била пом.ощ от Дими
тровград. Линейката се 
стрелнала към Козарица-..

Само след половин час 
тя се намерила в болница 
та в Димитровград. Спеш- 
гна интервепция-абортус. 
Кръвоизлиянието е прекра

жена от акушерка, жена
та с линейка се запътила 
към Пирот. След 30 мину 
ти тя била в болницата. О- 
перациопната зала била го 

Лекарят-специалист

МЕРИНИЗИРАНЕ И ВОДАстадата,

И тук хората не живеят без 
планове и замисли. Мериниза 
цията бе на Привършване, 
хората планираха броя на ме 
|ристките и недоимъка на хра 
на, и доходите 'от меката въ 
гана. „която все пак ще оста 
ва много из трънаците наго 
ре, а това ще е шета. не мал 
ка”. Водата за тях е проблем; 
ню може да се реши с копане 
тЮ на още бунари и строеж 
на постави в Чарбез 
ве, пластове, които сигурно ше 
се осъществят.

Тези разговори водеха хо
рата преди месец. Сега на Ви 
длич е мъгла и сняг. И ни
кой нима да застане на скала 
та, където вилней к-ривъцът 
и лели затеклата се дъждов
на вода в камъка. На пролет 
из 'Видлич цъфтят божури, и 
вода потича- от всеки камък, 
тревата става буйна, мека зе 
лена..

Тогава- отново ще тръгне дъ 
агата вър-лшглипа към скалите 
— овчарите пред стадата си.

това.
не се двоумел — направил 
царски рез” и жената би 
ла спасена■ Също така и де 
тето от нейната утроба. Ра 
знесгьл се детски гглач. Ле

а
те почнаха нещо.

мощта подклаждат

ли върви по нашите стъпки,,..
Вест-»- във въртопащпе на 

Видлич. В ръцете на старец, 
без очила, с овчарска тояга 

ч”, с който реже хля

карите доволно се усмих-

Плано
и „клапа 
ба си и пуска кръв на болни
овце.

Каква картина: запладненк 
овце, и събрани в сянка на 
брекините -овчари — сташг, 
млади... И дядо Лека измъкнал 
Вестник, чете... (Може би по- 
младите го четат, може би и 
най-малкият овчар, Нейчо. ко 
йто немирно дялка тоягата си. 
Но това е великолепна чнтате 

I лека -група, единствен, поли ги 
чески час, създаден не тюку 
така от скука, която дотегва 
в планините, »о навик, редо
вен и получен през малкото 
вимни дни, прекарани в се 
лата, където, животът струи 
пълиокръвсто и раздвижва ду 

_ха у кората.

НОСИШ ЛИ ВЕСТНИК?
И посрещат ни радушно, с 

любопитство, хората от Вид 
иич, нас непознати, ню добре 
дошли хора, лащото бързо се 
изчерпват овчарски разговори. 
А и те какви ли са: за засуха 
ва изчезване на млякото у ов
цете и на Виячвода за мериии 
вирането, моето тук, на план.и 
ната, започва и свършва.

Ти идваш отдолу. Може би 
си далечен или знаеш новини 
те. Затова им е приятно да ова 
лят ямурлуците си, да полег
нат на сухата и дива трева 
и да те запитват и слушат, ва 
щото ти нямаш торба, „изпи 
сана с пулове”, и неачаеш жаж 
дата на стадата им край Чер 
I -без — ти знаеш друго.

А започне ли, разговорът ня 
(ма к1Рай, защото и ти разпит
ващ, а колко много неща зста 
ят. хората тук.

Бързо идва изненадата в ра 
зпавора. -Вкдличкият овчар, не 
е някогашният, неук здравен
як, който познава само цафа 
рата. Тези хора, покрай свои 
те ежедневни разговори водят 
и други, които надмопват вид 
личкото всекидневие и стигат

НЕПРЕСТАНЕН ПАТРУЛМики НЕЙКОВ

тено. След няколко дена 
жената се намирала отново 
в селото си.

ИМАНЯРСКИ ПРИКАЗКИ 
КРАЙ ОГЪНЯ ПО Г А Н О В О :

Хората издигат паметници 
— на герои, ста обикновени хо 
ра, на кучета. Може би някъ
де има паметник и на водата. 
Но ако търсим правото му 
място, тогава той би трябвало 
\да е тук. в „Чербез”, където 
пад 2000 кофи дневно трябва 
да се Измъкнат от бунарите, 
за да се напои стадото. Вид
ите н няма друга вода. Напро1 
лет зашуртят изворчета из ка 
мъста-ка. ню за дест-два тгоесъ- 

се скрива до

ЗА КАМЕННИТЕ ВЪГЛИЩА В „ГЛАМА“ МОЖЕ БИ ГОЛЯМ 
УСПЕХ ?

Интересен е случаят с 
другарката Д. от Димитров 
град. Тя вече няколко годи 
ни боледува от леукемия. 
Вила е при различни ле
кари—специалисти и е ре
дица клиники. Всичко ми
нало без значителнлл подо
брения. Провежда поетоя- 
нко лекуване и у дома си. 
Пргг една криза тя се обър 
ща към местния лекар за 
помощ. Според по-раншпа 
та диагноза тя е гинала 127 
хиляди бели кръвни зрън.

‘ца. (пет пъти повече от 
гюрмалата). Лекарят, прило 
жил стария начин на лег.у 
ване с една нова интервеп 
ция — комбинация на ня
кои нови инжекции. Резул 
татите слисали и самия ле 
кар: 127-те бели кръвни 
зрънца били намалени на 
13000. Това е успех които 
не е забележел ни в по-из 
вестните клиники.

Малко хора от нашата о- 
бщина знаят, че в село По 
ганово има залежи от ка
лени въглища.

Изследванията на капди 
дат минен инженер Милко 
Златанов започнати още 
през 1954 година показаха, 
че съществуват залежи от 
калени въглища. Своите о- 
ткрития другарят Злата
нов изнесе пред Общин
ския народен отбор, които 
покани една специална ко
мисия от Белград (За прове 
ри тези открития. Комисия 
та, съставена от двама про 
фесори на мино-геологичес 
кия факултет в Белград и 
началник отдела при геоза 
вода за въглища на ПР Съ 
рбия д-р Бора Миловано- 
вич потвърдгг че съществу 
ват залежи от калени въг
лища.

Понеже за изледовател- 
ските работи не бяха пред 
видени парични средства, 
работите не можаха да по 
чнат на време. По-

изследването пое минното 
предприятие „Видлич”, ко 
ето отпусна 328,000 динара. 
С тези минимални средст
ва бяха постигнати значгг- 
телни резултати, обаче ра
ботите бяха преустанове
те Резултатите от изслед- 
вателските работи бяха из 
пратепгг на Геологичския 
институт на ПР Сърбия, 
които отпусна 3.000,000 ди
нара.

Изследванггята показаха 
че в месността „Глама” съ 
ществуват калени въглища 
с калоричност от 11 хиля
ди калории, годни да 
ползват не само в проми
шлеността, но и за получа 
ване на кокс, от който се 
нуждае нашата страна. За 
лежите от тези въглиша се 
протягат от Долна Невля 
до село Власи или на дъл
жина от 20 километра.

Ц. Еленков

Гражданите иредлагаш
хпзат и водата 
друго пролет.

Богатите пасища, остават по 
този начин недостатъчно из
годни, защото жаждата съсип

Подобрение нз уличшо 
осветление

Улицата, която води 
от града към болницата 
много слабо е осветена 
и мнозина я наричат тъ 
мна улица. Макар че тя 
се намира, така да се 
каже, ггзвън града, все 
пак меродавните трябва 
да предприемат нещо, за 
да получи тя нужното о 
светлепие най-вече за
рад болницата. Там хора 
отиват и вечерно и'нощ 
но време, и когато е об
лачно единствената кру
шка не помога много и е 
щастие че още не сме и- 
мали случай някой в тъ 
минната да загази във 
водата при мостовете. 
Още по-опасно е за оне 
зи, които идват с кола-

Ако се гледа някакво 
първенство, 
тази улица-път към бол 
ницата трябва да се из
равни с главната улица 
на града.

ОбщинскияЩ народен отбор-Димитровград

обявява
се из

КОНКУРС
за сШийендиране на 1о студенти, следва-

Висшешо йедаШиче- 
училище е Наш.

щи български език на 
ско

Кандидатите трябва да поднесат до Общинския 
отбор — Димитровград следните документи:

1) Молба
2) Удостоверение, че са редовни студен- 
ВПШ- група български език
3) Кратка биография

късно

По този случай лекарят 
Цветков не иска да каже 

Той 
наис 

той го

*
Общинските отбора на 
Социалистическия съюз 

в Босилеград 
и Димитровград

Честитят на

нищо по-конкретно. 
сало каза, че случаят 
типа е интересен, че 
следи, но че е още рано да 
се дават заключения без

най-еминея

ти на

желаят да се запишат до-Оисзи, които 
пълннтелно, трябва да приложат изявление че 

най-късно до 5 декември т. г.
молбите е до 10

консултация с 
тните специалисти от тази 
област.

трудовия народ от двете общини
тогава и 29 ноември—Деня на Рвпублинатаще се запишат

Срок за подаване на Може би ще стане дула 
за едип голял успех па и 
митровградския лекар?!

като им пожелават нови успехи в социаллисти- 
ческото строителство на комуната и Родината

декември.
конкурс имат всички студенти 

език от Нишка околия.
Право на 

по български М- Мл.

-• У
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вило лесно. Да знаеш само как съм плакала ве- 
нещаста бях, колко самотгса се чувству- 

би могъл да разбереш защо искам да

деляни, мъжете, жените и децата-поотделно. Деца, ко 
ито се връщат от унилище виждат, че родителите им 
са изчезнали. Жени се връщат от пазара и откриват, 
че техните домове са затворени, а семействата им ги 
няма.

не е
чер, колко 
вах, тогава ти 
отивам горе. Аз съм стигнала вече до този момент, ко 

да живея самостоятелно без съветите на 
някого другиго по този въпрос; но всич- 

само така, за една нощ, а след у-

АНА ФРАНК

гато мога 
мама или паДневникът

на едно 

младо момиче

Холандците също са разтревожени, защото изпра 
щат синовете им в Германия. Всички се страхуват.

И всяка нощ стотици самолети прелитат над Хо
ландия и отиват над германските градове, където ра- 
зоряват земята с бомбите си. И всеки час стотици и 
хиляди души измират в Русия и Африка. Никой не 
може да остане настрагга от това, пилото земно кълбо 
воюва и въпреки че нещата вървят добре за съюзни 
ците, краят още не се вижда. Що се отнася до нас, 
ние сме щастливи. Да, ние сме по-късметлии, отколко 
то милиони други хора. Тук е спокойно и безопасно 
и ние, така да се каже, живеем като рентиери. Ние 
сме дори толкова егоисти, -че можем да говорим за 
времето ,след войната”, радваме се при мисълта, че 
ще имаме пови дрехи., нови обуща, а всъщност би тря 

' бвало да пестим всяка стотинка, която имаме, за да 
а можем да помогнем на други хора и да запазим това, 

което е останало за след войната.
Тукашните деца тичат наоколо, облечени само с 

по една тънка блузка, с дървени обувки, без чорапи, 
и никой не се грижи за тях. Стомахчетата им са праз 
пи, те дъвчат по един стар морков- за да залъжат гла 
да си и излизат от своите студени домове на студена
та улица, а когато отидат па училище, класните стаи 
там дори са още по-студени. Да, толкова лош стана 
животът в Холагсдия, че безброй деца спират минува
чите и просят парче хляб. Бих могла с часове да раз
казвам за всичките тези страдания, които войната до

ко това не се случи
жестока борба и много проронени сълзи, а о- 

самостоятелна, каквато съм сега. Ги мо- 
вярваш, но това не ме

порита, 
като станах
жеш да се смееш и да не ми 
засяга. Аз зная, че съм еднл самостоятелна личност и 

най-малко отговорна пред никогоне се чувствувам пи 
от вас...

...И сега вече съм преминала всичко. Сега, когато 
знам, че борбата е свършена, искам да продължа соб 

който смятам за правилен. Не можеш 
трябва да гледаш на мен като на 14-годишна.

ствения си път,
и не
Всички тези тревоги ме направиха по-възрастна. Аз 
няма да съжалявам за това, което съм извършила, по 

така, както намирам за правилно. Ти
( Откъси)

ще постъпвам 
"не можеш да ме убедиш да кб ходя горе. Или м.и за
брани направо, или имай доверие е мен. Каквото и да 
правя, само ме остави па мира-”

,А» се навявам, ще ще мега да 
Ши се доверя напълно, Шаха 
никого; надявам /е, че Ши ще бъдеш 
голяма оПора и уШеха за мен"

...И с това аз стигнах до същината на въпроса, 
причината, Пгоради която започнах дневника: тя е, 
че аз нямам истинска приятелка.

Затова започнах този дневник,
•и представя по-ясно образа на 
е-ъл чакала толкова време. Не искам да 
моя дневник

яакШо

ЕПИЛОГ

На 24 август 1944 година въоръжени полицаи от 
германската Държавна сигурност, съпроводени от 
германски нацисти, направили хайка в главната кан
тора и заставили Кралер да открие входа на „Задна
та къща”. Всички живущи там заедно с Кралер и Ко 
фуис били арестувани. На трети септември арестува
ните евреи били изпратени в конски вагони към из
ток в Аушвиц — лагера на смърта 
Полша. „Задната къш,а” била опустошена от полиция
та. Няколко дни по-късно, сред куп стари вестници, 
оставени на земята, чистачката на кантората намери ' 
ла тетрадките с дневника на Ана. Без да знае какво 
представлява, тя ги предала на Мийп и Ели. Тези две 
момичета задържали дневника и го предали на баща
та на Ана Франк, който успял да остане жив и да се 
върне следи края на войната.

Междувременно другите по-възрасти членове на 
групата постепенно гаснели при страшните условия 
на живот в Аушвиц. Другите концлагеристи-повече 
от 11 хиляди души били евакуирани на запад при на
стъплението иа Съветската арм.ия. Между тях бил и 
Петер, за когото никой не е чул повече нигцо.

за да мога да
приятелката,, която 

вписвам в
само празни факти, както правят по-

самият дневник да бъде•ечето хора, а искам 
приятелка. И аз наричам тази приятелка Кити.

Никой няма да разбере за 
почвам моите писма до Кити така, изведнаж. И 
все че няма да ми бъде много приятно да 
историята на моя живот, аз ще започна

моя

какво говоря, ако за 
при 

описвам

в окупирана

така:
Баща ми бил на 36 години, когато се оженил за 

майка ми. Гя била 25-годишна. Сестра ми Маргот е 
родена във Франквурт на Майн 1926 
еъм последвала на 12 юни 1929 година. Като

емигрирали в Холандия през 1933 година, 
където баща ми бе назначен директор

година. Аз
евреи

ние сме
в акционер

ното дружество ,Травис". Животът пи беше изпъл
нен със страх, защото останалата в Германия част 
от нашето семейство почуствува 
на Хитлеровите антиеврейски закони. През 1938 го 
дина след погромите, моите двама вуйчовци избя
гали в САЩ, старата ми баба дойде 
беше тогава на 73 години. След лай 1940 година до 
брите времена бързо отлетяха: първо войната, след 
това капитулацията последвана от идваггето на гер 

маяците. Тогава започнаха истинските страдания 
една след друга. Евреите трябва да посят жълта 
звезда, евреите трябва да предадат велосипедите 
си, евреите не се допускат в трамваите, за леки ко 
ли въобще не може да се говори. Евреите могат да 
правят покупки само между три и пет часа, и то 
само в магазините, които носят патписа „магазин 
за евреи”. Евреите трябва да се прибират по домо
вете си в седем часа и даже не могат да седят в сопст 
вените си градини след този час. На евреите е за
бранено да посещават театри, кина и други места 
за развлечение, на евреите е забранено да участву 
ват в Спортни игри...

Нашата свобода беше строго ограничена. Но 
всичко беше още поносимо...

пълната тежест

при нас: тя

Двете момичета Ана и сестрата й Маргот — били 
изпратени в Берген — Белзен, в Германия, два месе
ца след смъртта на майка си. Там. Ана показала същи 
те качества, смелост и издържливост, с които се отли 
чила и в Аушвиц. През февруари 1945 година двете 
сестри се разболели от тифус. Един ден Маргот, коя 
то спяла над нара на Ана, се опитала да стане, загу
била равновесие и паднала на земята. Следствие ней
ната слабост този шок я умъртвил. Смъртта на Мар
гот направила на Ана това, което всички страдания 
не могли да направят: Това прекършило нейния дух! 
Няколко дни по-късно, в началото на март, тя умр
яла.

несе, но това само ще ме накара да се чувствувам още 
по-нещастна. Ние не можем да Нравим нищо, 
да чакаме търпеливо, докато свърши нещастието. Ев
реи и християни чакат, цялата земя чака, а има мно
зина, които чакат смъртта.

\
Легенда от Боснлеградскоосвен

ДЯДО УЗУН
Неделя сутринта 5 юли 1942

По време на турското ро 
бство, в с. Брестнида-Боси

вилает нахлули юруци. В 
знак на благодарност за вя 
рна 20-годишна служба 
при него султанът му дал 
ксница и го пуснал да за
мине за Брестница да изго 
ни юруците, а след това да 
си остане дома.

Дядо Узун идва с коница 
та в Брестница, където се 
завързал жесток бой с к>- 
руците. Те почнали да бя
гат към планината Црноок 
обаче коницата на дядо У- 
зун ги стигнала и избила. 
Мястото където са избити 
днес се нарича „юручки 
гробища”. Дядо Узун оста 
нал след това да живее в 
семейството си в село Брес

Преди няколко дни, докато пресичахме нашия 
малък площад, татко започна да разправя, че 
ще трябва да „изчезнем” Аз го попитах, защо поч
ва да говори отсега за това. „Да Ана — каза той, — 
ти знаеш че сме изпратили храна, дрехи и мебели 

от една година насам. Ние не

Сряда 22 март, 1944
Мила Кити, междувременно тук става все по-ху

баво. Струва ми се, Кити, че ние наистина ще изживе 
ем една истинска, голяма любов в „Задната къща”. 
Не се безпокой не мисля да се омъжвам за Петер. Не 
зная какъв ще бъде когато порасне, нито зная дали 
ние някога ще се обичаме достатъчно, за да се оже
ним. Зная само, че той ме обича, но точно колко, още 
не зная!

ние
леградско, живял някой си 
Дядо Узун. Още на млади
ни той бил взет в турската 
войска и като сеизин при 
султана служил 20 години. 
Когато стъпил

до някои хора вече 
искаме да оставим пашите неща па германците, а 

искаме да попаднем в турската 
войска, оставил в селоато

ръцетевоще по-малко 
■им- Затова ще изчезнем по собствено желание, пя
ла да чакаме докато те дойдат да пи вземат-”.

Аз се уплаших от сериозното лице на татко.
„Но кога ще бъде това татко?”
„Ги не се безпокой затова, моето дете, ние ще 

•наредим всичко. Порадвай се на свободата, докато 
Това беше всичко...

жена с мъжко дете. Дока
то се намирал в Цариград, 
в село Брестница дошли ю 
РУДИ откъм Егейска Маке 
дония. Когато

Дали той търси само добър другар или аз го при
мога давличам като момиче или сестра, все още не

открия.
чул за нах

луването на юруците, 
го се разтревожил. Една 
сутрин извел конете на Сул 
тана да ги напои вода и до 
като конете пили вода, той 
бил дълбоко замислен. Сул 
танът забелязал това 
попитал:

Той е толкова красив и когато се смее, и когато 
гледа замислен пред себе си. Той е толкова 
лкова добър. Предполагам, че много се е зачудил, ко 
гато е открил, че аз ни най-малко несъм повърхнос- 
тна, светска Ана, какаото се показвам, но 
„мечтателно създание, с толкова трудности, колкото и 
ма и самият той.

мноможеш.,,
мил и то-*

Петък 21 август 1942
Мила Кити, входът към нашето жилище е ве

че грижливо прикрит. Господин Кралер мислеше, 
е по-добре, ако постави един шкаф за книги

мно-

съм едно

тница. Днес има една мест 
ност, която се нарича „Узу 
нова воденица”.

че ще и го
защо е толкова 

загрижен. Узун отговорил 
на Султана, че

(защото сега претърсват 
велосипеди), но, разбира се, шка 

да може да се

пред нашата врата 
го къщи за скрити
фът трябваше да бъде подвижен, за

__ ----- Планът бе осъществен от гос-
Гаик фТсеш.. Ако искаме да слезем долу, най-на- 
ппед трябва да се наведем и след това да скочим, 
защото стъпалото е махнато. След първите три 
ние всичките ходехме с Подутини на челата си, за- 
Н‘1К Сега обаче за-

вратата едно

Петък 5 май, 1944 Любен Т. Мановв неговия
Мгсла Кити, татко не е доволен от мене. Гой 

легне, че след нашия разговор в неделя аз автоматич 
но ще престана да ходя горе всяка вечер. Той 
да се „натискаме” — дума, която не мога да

мис-

дни не иска 
понасям.

Достатъчно гсеприятно беше да говорим за това, защо 
трябва да правим нещата още по-неприяти? Аз ще 
му говоря днес. Маргот ми даде добър съвет 
случай. В общи черти това е което искам да му кажа-

в ниската врата.щото се чукахме
горната част на рамката на

Да видим дали това ще покачггхме в
със стърготини.чувалче 

мог не!
за този

1943Сряда 13 януари
Мггла Кити, тази сутрин отново бях толкова 

п че не бях в състояние да си помръдна
^ЗСсТна’вън е ужасно! Ден и нощ все повече от 
пръста. Навъ * у извличани ка улицата

тези ™'%™*%\блалКо пари. По пътя шч ог-

с“'йс”“ 6“"т

„Предполагам, татко, че очакваш обяснения от 
мен, затова ще ти го дам. Ги си разочарван от мен, по 
неже си очаквал повече въздържност и сигурно ис
каш да бъда като другите 14 — годишни. Но тук си
грешил• Откакто сме тук, т. е. от юли 1942 година, до 
преди няколко седмици, мога да те уверя, че за мен


