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ВЕСТНИК ЗА ОБЩЕСТВЕНО
_^ОЛИТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ВЪПРОСИ НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО В ЮГОСЛАВИЯ

Възторжено посрещане на президента на Републиката в Белград

Неангажираните
към „трети блои 

анциошн© еднтетв© и ешюразузкетваие

страни не се стремят
но към по-засилено

Слея седемдесет 
дни, прекарани в 
посещение на при
ятелските страни в 
Западна и Северна 
Африка, на 27 ап
рил 1961
президентът Тито 
пристигна в Бел
град. На големия 
площад „Братство- 
единство” пред га 
рата и по околните 
улици над 300,000 
белграждани топло 
приветствуваха пр 
езидента Тито и из 
казаха радостта си 
че отново е между 
тях. Президентът 
бе посрещнат от 
най-високите дър
жавни и политиче 
ски ръководители, 
а от името на бел- 
граждани другаря 
Тито бе при1 етству 
ван от секретаря 
на градския коми
тет на Съюза на ко 
мунистите Милой- 
ко Друлович, кой
то каза, че белгра
ждани с нетърпе
ние
ли завръщането на прези
дента от този път на мира.
Другарят Тито благодари 

за радушното посрещане 
и ги осведоми за впечатле 
нията си от пътуването из 
страните на Африка.

И най-обикновеният 
африкански човек знае 

за Югославия

3;

Спирайки се 
Еърху днешното положе
ние в света той каза:

„Изостреността в света е 
стигнала до кулминацията 
си и поставя се въпрос ка 
кво още може да се случи. 
Обаче, ако всички ние, кои 
то сме ръвлечени в крупни 
те международни проблеми 
стоим със скръстени ръце 
може да се случи и най-ло 
шсто. В речта си той се за 
стъпи за мира, като изтък 
на катастрофалните после
дици от евентуални войни.

На края той изтъкна, че 
доброто на човечеството е 
мирът и междуоеобното ми 
ролюбивото споразумяване.

сеща само сълзи и страда 
ния.-а;

й< Упрекват ни, че сме иска 
ли да създаеаме трети блок, 
че сме претенциозни. Не. 
Ние работим оноЕа, което и 
други, подобни нам, наро
ди искат. Желаем да живе 
ем независимо и както ре 
че много пъти сме изтъква 
ли да работим за умиротЕо 
ряването в света и за осу 
етяването на нова военна 
катастрофа. Тъй като бол
шинството от човечеството 
е извън блоковете, ние иска 
ме това болшинство- да не 
гледа безучастно как други 
кроят съдбата му, но да у 
частьува активно в това.

година
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МАЙ НА ГОРДОСТ \
И СЛАВА ч

ч
Има дни, когато много 

случки от миналите майски 
празници навират в споме-

Нека този Първи май бъ Ч 
де благодарност на нашия с 

Вожд, който мисълта за I 
труда и сговора, за брате- ^ 
твото и любовта разна я | 
плувайки без отмора по да > 
лечните приятелски страни, | 
проповядвайки единствено N 
възможната правда за всич ( 
ки хора и напътствувайки ч 
със своя пример останалия | 
нервозен свят,че единстве- ч 
но възможно е да се живее | 
за мира.

Нека и в неговите паз
ви, в неговите ръце на ра- Ч 
ботницнте и войните, учите I 
лите и мисионерите, дойде N 
най-хубаиото цвете на Ре | 
волюцнята, нека му попад- Ч 
нат младите издънки от се . | 
мето. което Той в едно теж ч 
ко време хвърли, и което к 
изникна, въпреки труднос- ч 
тнте. Нека на озареното му к 
лице усмивките на нашите у 
деца върнат всички онези 
усмивки, които неговите че ^ 
рвени войни развиваха в 
атаките.

Нека всички мостове, кои | 
то Той разпъна над водите ч 
да бляснат йод небето 
слава. Нека щастливците 
минават от единия на дру- к 
гия бряг и нека смисълът 5 
на нашия честен живот про 
дължи в безкрая. И нека ^ 
Първи май на 1961, когато к 
в света се случиха толкова д 
неправди и злодейскн убий к 
ства на борците за свобо- ^ 
да, прокънти навсякъде къ 4 
дето има хора. И нека в то 
зи момент на прегръдки н 
на слава никнат нови въз
можности за онези конто се У 
борят и за всички ни, кои Ч 
то след битката строим ня Ч 
бъдещите щастлив и пълно |

Президентът Тито — неуморният борец за мир в света ^
ми, той изрази загриженос йство на Лумумба и изтък- | 
тта си от последните съби на всенародния югославски !>. 
тия в Конго, Куба, Лаос и протест, той се спря върху 5 
Алжир. Като се спря на не последните събития на Ку | 
отдавнашното зверско уби- ба: ч

Конго, Куба, Лаос и Алжир — опинци, 
които мошш да заПаляш света

грози? Тя е малка тя няма
фабрики и няма никаква а ь
томна бомба. Трябва да й у
се позволи да покаже сао |
ето високо политическо Iссъзнание и да съществува ' 
такава, каквато с. ГТо-на- 
татък той изтъкна и случа | 
я с Конго, като каза, че ко- ' 
нгоаският народ също: така | 

е способен
път за своето вътрешно ра ч 
звитие. А в Ласс нямаше [ 
да се случи това, което ста ч

на.
(Чаевете на нашето стра

дание и на нашите мъки!
За всичките майски праз 

ници, които празнувахме, 
защото нашето сърце тупте 
ше заедно с всичките ра
ботнически сърца на Земя
та днес сме длъжни да из
кажем думи на величаене 

и слава. Погледът ни не би 
ва да прескочи разсеяните 
гробища, мъчилища и опо
жарени места, та да не оти 
дат тези опустошени покра 
йннни, където и да е, но 
да останат и когато се чес 
твува ведрината. Защото о- 
ння които пострадаха не
могат да почувствуват пло 
довете на своята саможерт 
ва и всеотдайност.

Затова този Май нека бъ 
де и Май на дължимата по 
чнт!

Да бъде Май на благода 
рност!

Да бъде Май на гордос-

знаят за Югославия. Обик 
новеният овчар знае кой е 
дошъл в посещение, знае 
че са дошли европейци, бе 
ли хора, но с най-добри на 
мерения към тях, техни пр 
иятели. Тъкмо това бе изра 
зено в силния възторг, 
който ни посрещаха, а ко 
йто много трудно може да 
се опише... Децата сринаха 
думи на наш език, учеха пе 
снички за да ни поздравят с 
тях. Ясно всичко това дъ 
лбоко ни трогна и ни убе
ди, че в африканските на 
роди имаме големи прияте 
ли.

очакваса

5
N
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а„Онова, което в последно 
време се случи с Куба и ко 
ето още може да се случва 
ако не надделее здравият 
разум, също така ни безпо 
кои. Това не би била само 
ликвидация на тази демо 
кратическа република — а 
ко и по-нататък се продъ
лжава с тези опити 
и едно опасно дело, което 
би могло да хвърли света 
в твърде големи изкуше
ния.

аБяхме удивени от това, 
че и обикновените хора, а 

ръководителитене само 
във всичките тези страни Iно

да си намери чНа африканските народи е нужна 
голяма Помощ \ \\

тта!
Те отхвърлят, каза той. 

всичко онова, което е о"жи 
бяло и което не може да 
бъде полезно. Аз се учуд
вам, обаче, че днес има хо 
ра по света, и то държав
ници, които осъждат тези 
страни зарад техния прог 
ресивен път.

На тези стремежи па аф 
риканските народи трябва 
да се помага без каквато 
и да се умисъл, без какво 
то и да е инфилтриране 
или налагане на свои мето
ди или системи защото те са 
мй си избират онова, кое 
то най-добре може да им 
ползува.

В продължение на речта 
си другарят Тито говори за 
солидарността между афри 
канските страни и за взаи 
мната помощ която не е и 
кономическа, защото те са 
бедни, но морално-полити
ческа и само частично ико 
номическа.

Говорейки за най-акутни 
те международни пробле-

Колониалистхте, които в 
тези страни гссподствуваха 
по-рано, не се постараха 

да възпчт-гг нови хора. ко
ито да умеят да водят стра 
ната си, 
ниалистите 
Тези страни правят у- 
силия час 
подготвят хора, 
да ръководят 
ката и другите вътрешни 
работи на страната. Още по 
вече се уверих ,че нашите 
грижи, грижите на миролю
бивите хора, са необходи 
ми и в бъдеще. На тези на 
роди трябва да се помогне 
било по билатерален път, 
или чрез ООН

Африканските народи 
са за извънблокова 

Политика
Другарят Тито запозна 

белграждани с вътрешните 
политически и икономичес 
ки проблеми на африканс 
ките страни.

Този Май нека остане в 
нашите сърца като Май на 
една огромна победа над 
всичко, което бе зло.

Нека всички трудещи се 
да го почувствуват. Нека 
да полети от устните им. И 
да озари хиляди нови сели 
ша, и свободно да мине по 
хубавите шосета, протегна 
ли се вече от край до край. 
Нека да влезе този Първи 
май на 1961 във всички до
мове между хората, жените 
и децата. Нека е поздравен 
с разперени ръце. Да бъде 
посипан със цветята на Ре 
волюцнята. И да пламнат 
от възбуда бузите му, кога 
то се понесе тежкото хоро 
през площадите, дворовете, 
уличките н моравите.

Нека пред храмовете на 
социализма, пред 
индустрия, с вдигната гла 
ва н с мисъл за мир и раз
бирателство, остане 
потвърждение на едно свещ 
ено дело. което героите да 
риха на онези, що двадесет 
години след това. на Първи 
май. ще минат по улиците 
на Родината, и ще имат 'си 
лни ръце.

г.а сега, ако не беше намеса | 
та отвън. ' г 5Мисля

нтът — че от тези събития 
трябва да извлечем поуки, 
защето целият свят с най 
-голямо възмущение се оп 
ълчи срещу агресията про- 

тази млада република.

каза президе-

И Лаос и Куба и Конго и 
Алжир и всички други по | 
добни случаи не засягат са ^ 
мо тези страни и ония дъ
ржави, които се намесват 
в техният работи, но засяга 
и нас и всички миролюби | 
ви страни в света.

Нашият интерес е 
мирът

Тьърде често някои по | 
старт -ъпроса, каза лРУ" ^ 
гарят Тито,. защо югеелав т 
янитг- се интересуват 
бсинки тези неща и ни упр ч 
екват дори, че се намесва 
ме навсякъде. По-нататък ^ 
той обясни, че това правим, ч 
защото всички тези събити | 
я се отнасят и до нас, за- ч 
щото и ние имаме интере | 
си, а този интерес е мирът, . 
Този интерес е и на цялото * 
миролюбиво човечество, ко | 
ето иска да запази мира ч 
и да отхвърли войната, но ,

когато коло- 
я напуснат. *

чти в
Въпрсстът за вътрешното 
устройство на Куба е 
на собствена вътрешна ра 
бота. Всеки народ е спосо 
бен, по един или друг на

по-скоро да
I
Ч

ТЯХкоито
икономи- Iч

!
чин, да реши своите вътре 
шни проблеми и да си из 
бере такава система, която 
най-много му отговаря. Въ 
ншната намеса е най-опас 
ното нещо и ние най-енер 
гично осъждаме всеки опит 
за намеса отвън. Кубински 
ят народ знае, че му е нуж 
на помощ и сътрудничест
во. Трябва да се опрем на 
тази негова зрелост, на по 
•литическата му зрелост и 
да го оставим мирно да из 
гражда живота си. Мисля, 
че малката Куба не угрозя 
в а никого. Кого можо да у

ценен живот

.4за

нашата

;
като

жж
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Телеграмата на Фидел Кастро 

до президента Тито
1! Д\ 1'„0'-Д НО‘"А ВесШ #® Конго' ;Безславен5 край на ултраколониали-
!1 6', .Р- ; П жетическия заговор в Алжир Съвещание на 

ошцейницише риализма е борба за свето
вен прогрес и мир.

От името на кубинския 
народ и правителство изка

Президентът на републи
ката Йосип Броз Тито полу 
ни телеграма, в която мини 
стьр-председателят на ку
бинското правителство Фи- 

Кастро изрази благо-

Й У', *..*-- Л:'2
Ултраколониалистите о- 

ще един ггьт се опитаха да 
срушат френската републи 
ка за да могат да възпрат 
хода нд историята и да за
държат алжирското насе
ление в робство. и

Още един път не успя о- 
ггитът на ултраколониалис 
тите. Републиката остана 
нектьтната, благодарение на 
масовата готовност на фре 
нските трудещи се да посре 
щнат враговете на френ
ския народ и енергичните 
мерки, които този ггьт взе 
прив ателств ото.

Сега, една седмица след 
започванео на бунта, може 
да се направи резюме на 
■събитията:

Бунтът на генералите
22 април. През нощта гру 

па пенсионирани генерали, 
начело с генерал Шал обя
ви бунт срещу републиката 
и Де Гол. Започна се в град 
Алжир с арестуването на 
команудувагция френските 
въоръжени сили в Алжир, 
генерал Гамбие и с улти
матума, отправен до комен 
дантите в Оран и Констан
тин да се приключат към 
бунта.

Целта на заговора
23 април — ултраколони 

алистическите заговорници 
прокламираха целта на бу
нта: осуетяване на френско 
-алжирските преговори за 
миролюбивото разрешава
не на алжирския проблем. 
От Испания пристигна ор
ганизаторът на миналогоди 
шните януарски събития ге

тищата във Франция. Ор
ганизаторите на бунта Шал 
и Салан в бягство. Оран от 
ново е в ръцете на френ
ските войски останали вер

нерал Салан, а метежници
те заеха и град Оран.

В метрополата ултрако- 
лониалистическите елемен
ти мируват. Смо в град Ту- 
луз назначителни демонст
рации. Френските трудещи 
се изразиха готовността си 
да защищават републиката 
от ултраколониалистите.

10 малнопа трудещи 
сс в защита па репу

бликата
24 април — От официал

но място бе съобщено на 
френския народ, че ултра- 
колониалистическите заго
ворващи от алжирска тери 
тория възнамеряват да ата 
куват Париж с парашутни 
войски. Генерал Де Гол от
прави възвание до нацията 
в което я призова да бъде 
готова да възпре метежни 
ците. Провъзгласено е из
вънредно положение. Над 
10 милиона парижки труде 
щи се със стачка осъдиха 
ултраколониалистическата 
авантюра и изразиха готов 
ността да бранят републи
ката. Доброволци навлизат 
в казармите и получават о 
ръжие.

На 24 април в Кокилат-
Еил-административния цен
тър на Екваториалната про 
винция Конго пристигнаха 
над 200 конгоански полити 
ци да присъствуват

дел
дарността си за изразените 

към борбата нани на Де Гол.
Дали окончателно е завъ 

ршен бунтът на ултраколо- 
елементи

симпатии 
кубинския народ и солидар 
ността с тази борба. В теле

на из
работната на плановете за 

на Конго,
ниалистическите 
във войската на Франция? 
И няма ли да се направи

грамата на кубинския мини 
стьр-председател се казва:разпокъсването 

започнато още през. мина-, 
месец на конференциянакрая нужният извод, че 

Алжир и алжирската проб 
лема искат по-бързото раз 
решаване, защото спиране
то на кръвопролитията в 
Алжир и даването свобода 
на алжирския народ сигур 
но ще бъде от полза и за са 
мата Франция.

„Кубинският народ и пра 
вителството се запознаха с 
Вашето изявление, в което 
осъждате агресията против 
Куба и в което се казва, че 
тази агресия не представля 

атака против Куба

лил
Тананарив. Тук са сета в

събрали и всичките извест 
ни огцепници:
Илео, Цомбе, Калонджи и 
др. Дневният ред на кон
ференцията е определяне
то на принципите за създа
ване иа нови държави, 
ределянето на компетенци
ята на конфедералното пра 
вителетво и обсъждане на 
икономическото и финансо

Касавубу,

ва само 
и нейната независимост, но

насоченасъщо така тя е 
срещу мира. Както това ху
баво каза високият ръково 
дител на братските югосла 
веки народи, онези, които 
подпомогнаха контраревпл- 
юционните сили от чужби
на и които дадоха възмож

Д. Й. — М. Н.
оп-

Нова ашомна 

екейлозия Фидел Кастро

звам към Вас нашата бла
годарност за така изразе
ните
ност, които 
шия народ още по-крепко 
да продължи борбата си за 
защита на своите права и у 
крепне неговата готовност 
да се постигне напредък и 
мир в света, в най-тясно съ 
трудничество с братските 
страни — борци за съвмест 
но съществуване и 
вен мир.

Отново изказвам към 
Вас своето най-голямо по
читание!

На 25 април Франция из 
върши още един опит с ато 
мна бомба в Сахара. Тази, 
четвърта по ред, експлозия 
е извършена над земята и 
е била с малка сила. С та
зи нова експлозия е завър 
шена програмата на атом 
ните експлозии във възду 
ха на африканска земя.

во положение. Не е труд- 
разбере, че цялата

които подтикват на-ност,
ху себе си голяма отговор- 

пред света, защото о- 
играят със съдба-

но да се 
работа е в това да се създа 
де „единен фронт” на отце 
гшиците за борба срещу за

симпатии и солидар- 
подтикат на-ност 

пасно си
човечеството. Тези ду 

потвърждават убежде
нието на кубинскя народ, 
че борбата му против импе

та на
конното правителство на 
Конго, Бодено от Антоан Ги

ми

Безславен край
25 април — Трагичен епи 

лог. Бунтът на ултраколо- 
ниалистически настроените 
генерали е 
Френският 
флот се противопостави на 
парашутните войски при 
града Мерс Ел Кабюр. Лет 
ците вдигнаха самолетите 
ог Алжир и дойдоха на ле-

зенга.

Положението в Лаое
прекратяване на огъня свето-парализиран. Очаква севоенноморски

Конг Ле исе състои през месец май, 
вероятно в Женева.

Същата 
предаде, че водачът на дви 
жението Патет Лао-принц 
Суванувонг е поздравил 
възванието и приел идея
та за свикване на конфе
ренцията на четиринадесет 
те страни. Виентианското 
правителство на Бун Ум 
формално е приело предло 

на СССР и Вели
кобритания. Представител
ят на Бун Умовото прави
телство е изразил надежда, 
че в Лаос още на 26 април 
ще дойде до прекратяване 
то на огъня.

Всъщност борбите продъ 
лжават. Особено в централ 
ния Лаос, където войскови

те единици на 
на Патет Лао постигнахаВеликобритания и СССР 

отправиха на 24 април 
звание до воюващите стра
ни в Лаос да прекъснат о- 

едновременно се об 
ърнаха към Индия, която 
да свика международна 
мисия за верифициране на 
примирието.

В Лаос това възнание е 
прието от двете воюващи 
страни „Гласът на Лаос” 
предаде, че председателят 
на легалното лаоско прави
телство Сувана Фума е поз 
дравил възванието и е пре 
дложил образуване на едно 
разширено правителство в 
Лаос, което би изпратило 
своя делегация на конфере 
нцията на четиринадесетте 
страни за Лаос, която ще

въ- през последните дни значи 
телни военни успехи.радиостанция

ПОСЛЕДНИ НОВИНИгъня и

ко
гоЕорниците. В град Алжир 
Еойските започват да съби
рат оръжието от граждан
ството.
са заели отново властта в 
град Алжир и другите 
жирски градове.

Генералската авантюра в 
Алжир е завършена. Вода- 
чат на метежниците гене
рал Шал е арестуван и се 
намира в известния париж 
ки затвор „Санте”. Остана 
лите водачи на бунта са 
избягали.

Париж с най-голямо удо 
волствие прие тези вести. 
Генерал Де Гол сега има 
възможност веднаж зави
наги да се освободи от еси- 
чки влияния на ултра-коло 
ниялистите. Полицията е 
започнала е арестуване на 
офицери и служители, кои 
то са сътрудничили със за

Силите на Де Гол

ал-

жението

На 26 април в Кокилат- 
вил е арестуван Моиз Цом 
бе, самозваният шеф на Ка 
танга. Арестували са го во 
ените части на Мобуту. Мо 
тив за арестуването е напу 
скането на отцепническото 
съвещание, което през те
зи дни се провежда в Коки 
латвил.Детайл ст миналия» референдум

Външнополитически фейлетонземното население, острова би 
ва завладян от Испанците—е 
изпълнена 
оня против чуждестраните по 
робители. Когато през 1898 го 
дина американците „освобож 
дават” Куба от испанците, тя 
фактически пак остава под ек 
сплоатацията на чуждестран
ния капитал.

лични диверсии и атентати. На 
4 януари 1961 година америка 
нското правителство прекъсва 
дипломатическите отношения 
с правителството на Фидел Ка 
стро под претекст, че кубин 
ското правителство искало да 
се намали броят на персонала 
в американското посолство на 
11 души.

Пре3 март и април т. г. ид
ва до редица инциденти с бо
мби в Хавана и други градо-

на Лае Внляс да бъдат пала
чи, на кубинските идеали, бя 
ха унищожени за по-малко от 
три дни. Тази някогашна обе
тована земя за капиталисти от 
целия свят потвърди своето 
право на свободно съществу
ване с борбата на живот и смъ 
рт в мочурливите равнини на 
Лае Виляс. Обаче с разбиване 
то на пиратското нападение 
не са отстранени всичките тру 
дности. Опасности, клопки и 
заговори тлеят на различни 
страни, защото за някои съсе 
ди на Куба, тази островска 
земя е твърде неприятен съ
сед. Американското правител
ство обясняваше подкрепата 
на реакционните интервенти 
с „отбрана на свободния свят 
и свободата”. Но обстоятелст 
вото, че Фидел Кастро без ни 
какво колебание раздели оръ
жието на работниците, студен
тите и селяните, твърде убеди 
телно събаря тезиса, че Кубин 
ците жадуват за „свобода” ко 
ят0 им предлагат американци-

Куба, която често наричат 
бисер на Антилите” с остров 

който заема 114,500 квадратни 
километра повърхност, дълъг 
1250 а широк 35 до 200 кило
метра. Нито едно място на ос 
трова не е отдалечено от мор 
ския бряг повече от 100 кило
метра. 4,0

Куба е аграрна страна, наи- 
важни селскостопански произ 
ведения са захар и тютюн. 
Производството на захар дава 
1/4 от националния доход и 4/5 
от стойността на износа.

РУДНИ БОГАТСТВА

с кървави въста- Куба някога и сега
визор от чисто злато. И дока 

Батиста и американските 
капиталисти трупат несметни 
богатства кубинският работник 
получава надница от 1,5 пезо-

прнятня за подобряване соци 
алНото положение на работни 
ците и селяните. Започ
на изграждането на ра
ботнически жилища, учили
ща, болници итн. Определени 
бяха също така и минимални 
работнически месечни заплати 
от 85 пезоса (1 пезос се равня 
ва на 1 долар). Със специален 
закон бе гарантирано правото 
на работата за всеки който ис 
ка да работи.

През септември 1960 година 
започва агресията срещу Ку
ба. На територията на Куба са 
прехвърлени контрареволюци- 
онни герилци, но биват бързо 
унищожени. От този момент 
се редят една след друга раз-

то

Особено бурна е историята 
на кубиския народ през по- 

години.
са.

НАЧАЛОТО НА КУБИНСКА
ТА РЕВОЛЮЦИЯ

На 26 юли 1953 година ше
па възтаницн напада казарма 
та в Сантяго де Куба. Това е 
началото на въоръжената ос
вободителна борба, която в 
последващите години все пове 
че се разгаря.

На 1 януари 1959 година въ 
станиците начело с Фидел Ка 
стро влизат в Хавана, а дик
таторът Батиста напуска стра 
ната. През януари 1960 година 
Кастро взима властта и ведна 
га започва с провеждането на 
аграрната реформа, а през ав
густ същата година национа 
лнзирането на американските 
делови компании. Според за
кона за аграрната реформа от 
собствениците се отнемат всич 
ки земевладения по-голями от 
400 хектара и се национализн 
рат всички имущества на чу 
ждестрани поданици без ог
лед на големината. Този закон 
засегна най-вече американци
те, конто на Куба притежава
ха ЗОТо от обработваемата зе 
ия. Правителството на Фидел 
Кастро предприе н други меро

десетинаследните 
През март 1952 година десни
чарският генерал Фулгенцио 
Батиста идва на власт и УсТа 
новява режим на кървава дик 
татура и корупция. С идване
то си на власт диктаторът на 
Куба Батиста освобождава а- 
мериканските каипталисти от 
данък върху прихода, така че 
Куба става рай 
ларските магнати. По 
ва време в Куба е имало око
ло 10.000 американци, които и 
нвестират в Куба над 1 мили- 

долара капитал, а вно-

ве.

\ ПРОВАЛ НА АГРЕСИЯТА И 
ТРИУМФ НА РЕВОЛЮЦИОН 

НИТЕ СИЛИМакар че не е индустриална 
за това има да за-страна, а 

благодари на своя голям съ- 
сед-Куба разполага с богатя 
мини н?а желязна и машгано 
ва руда, мед, никел, живак и 
находища на злато. До идване 
то на Фидел Кастро на власт 
и национализацията,

неговото правител-

На 17 април 1961 година бе 
извършена инвазия срещу Ку 
ба. Две хиляди модерно 
ръжени пирати, които техните 
главатори и инсипаратори хвъ 
Рлиха в мочурливите

за до- въо-
то-

плажи
която

ард
сът на захар от Куба вълиза 

на 1,3 от консумацията в 
САЩ. Като награда за тази 
голяма услуга американските 
магнати дават възможност на 
Батиста да живее най-луксУз 
но и да стане най-богат човек 
на острова. В раскошната ви
ла на Батиста са се намирали 
ретки скъпоценостн: картини 

майстори,

проведе 
ство през 1960 година, произ
водството на желязна 
се намираше под контрола на 
американската компания „Бет 

мините

руда те.ше

Поражението и смъртта в 
мочурищата на Лае Виляс, коя
то унищожава наемническите 
разбойници, поучително пред 
упреждават, че днес не е така 
просто да се повтори Гватема 
ла и че стрелките на часовни
ка на историята не стоят вече 
на 1902 година косато амери
канските моряци окупирах* 
Хондурас, само заради това, 
че не беше в състояние да за 
плати лихвата за американски 
я заем.

настил”лехем
никел под контролата на амери 
канските компании „Рейнолд 
метал’ и „Фрипор сулфат , 
находищата на нефт под „ЕС- 
СО стандард ойл къмпаии”

ЧЕТИРИ И ПОЛОВИНА ВЕ- 
‘ КА ПОД ЧУЖДО ИГО

най-прочутн 
униформи нзвезени със злато, 
ордени с брилиянти и 114 те- 
левнзиони и радиоапарати, ия 
сталирани дори и по клозети
те. В работния кабинет на Ба 
тиста

на

Историята на Куба от 1511 
година-когато след кървавото 
физическо истребление на ту теле-намиралсе

поход
Д. И.
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ксраба „Йозеф Конрад” от 
10.500 тона товароподем
ност за полската океанска 
линия е Гдин. До края на 
годината на Плоша ще бъ
дат доставени още два та-* 
кива ксраба.

Корабостроителницата ,У 
ляник" предаде на полско- 
то океанско корабоплаване 
танкера „Бескиди” с 20.500 
тона товароподемност.

Под аржентинско знаме 
от рйечката корабострои
телница отпътува един то
варен кораб от 10.500 тона 
товароподемност. Този е пт» 
рвият кораб от серията 6 
кор аба, които се строят за 
Аржентина.

По поръчка на швейцар
ската фирма „Ацена Шипи 
нг” в Рйека бе заЕършен 
корабът „Брегаля”. Негова 
та товароподемност е 18500 
тона, дълъг е 170,5 и ши
рок 22 метра. Корабът еспе 
циално конструиран за пре 
еоз на зърнени храни, ру
ди, въглища и подобни то
вари.

От началото на годината 
югославските корабострои
телници спуснаха в морето 
редица големи плавателни 
съдове, които плуват под 
югославския трибагреник и 
ли под знамето на други дъ 
ржави.

Нашият търговски флот 
получи .няколко кораба. 
Най-големият от тях е тан
керът „Севойно”. Със своя
та товароподемност от 
32.600 тона, дължина 202, 
широчина 27 метра и висо
чина 4 метра, „Севойно” е 
един ст нашите най-големи 
плавателни съдове. Той е 
дело на трудовия колектив 
на корабостроителницата 
„Трети май” от Рйека.

Нашият търговски флот 
получи още един голям ко 
раб. Това е товарният ко
раб „Любия” от 18.400 тона 
товароподемност. Корабът 
беше пуснат в морето от ко 
лектива на пулската кора
бостроителница „Уляник”.
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Пролетта запали още едни 
пожар. Земен пожар, младеж 
ки пожар от Гърделица до Ге 
вгелия. Пустата, мъртвата, ст
рахотната клисура от начало
то на април се превърна в мла 
дежкн пожар. Пожарът горн 
към Гевгелия. Ще гори цели 
осем месеца. Простете, не е по 
жар на пустоша. Пожар на 
младежкия труд!

Тази година нашата младеж 
за 220 дена трябва да построи 
138 километра модерен асфзл 
тен път. Това значи, че <д на 
чалото на април до края на но 
еври 52.680 младежи и девой. 
кн от селата, средните учили-
Ща и факултетите, включени 
в 439 трудови бригади, Ще про- 
дължат строежа на артерия- 
та на братството и единството 
на югославските народи, коят0 
започва от Ллюблина, включ- 
ва животворната кръв. слива 
Ща се в Загреб, тече през Бел 
град, Ниш, Скопие — все до 
най-южната точка на социалис 
тическата ни родина — Гевге
лия. Миналогодишните и таз
годишните строители най-же- 
стока битка бият в дивата Гър 
делица, където неукротимата 
стихия през вековете, всичко 
превърташе в пустош. Младе 
жите я опитомяват, укротяват 
като дива вълчица, през ко
ято ще пулсира новият соци
алистически

Нашите корабостро
ителници строят 
кораби за чужбина
През същия период на

шите корабостроителници 
доставиха на чуждестра
нни параходни дружества 
няколко големи кораба.

Рйечката корабостроител 
ница „Трети май” достави 

съветския търговски 
флот кораба „Труд”, пост
роен за нуждите на Одеско 
то черноморско корабопла
ване. Новият кораб с това 
роподемност от около 25.000 
тона се числи между най-

Корабостроителницата 
„Тито”
на ДЕа кораба за Индонези 
йското министерство на мо 
рското дело. В разни кора
бостроителници в 
страна се строят още осем 
кораба за Индонезия.

започна строеж

живот. Покрай 
споменатите 138 километра ас 
фалтиран път, младежите и де 
войкнте-строители на Автопъ 
тя трябва да изградят 422 ме
тра мостове, дълги от 6 до 30 
метра, 326 пропуски, дълги до 
5 метра, много тунели и виаду 
ктиге при Владичин хан и Ку 
маново. Трябва да изкопаят 
цял баир от земя — 2,531,300 
кубически мегра, 63.000 куби
чески метра и подпорни каме- 
ни стени и пр.

нашата

Югославия заема деве
то място в света По 

строеж на моторни 
кораби

Капацитетите на нашите 
корабостроителници са ан
гажирани за няколко годи
ни. Доброкачествените ко-

от студенти. Това значи, че у 
чащата се младеж поема вър
ху себе си много повече рабо 
та, о-тколкото през изминалите 
години.

Между младежи^е-ороите-1 
ли ще бъдат и нашите брнга 
дири. Младежите от Нишка о 
колил, между тях и димитров- 
градчани, ще продължат тра
дициите на ударните бригади 
и тази година. Нишка околия 
Ще изпрати 13 бригади, от ко 
ит0 7 селски и 6 средношкол
ски и студентски. А младежи
те от Вранска околия са дома 
кини. Сега повече от минала 
та година. На нейната терито 
рия се строи голяма част от 
артерията. Тук е най-обемна 
та и най-трудната работа.

хранят ги. Работи се само 6 
часа, а след това културен й 
забавен живот, 
изграждане на 
Младежите строят трасето, а 
то изгражда нови хора на ко
лективен труд, другарство, 
сърдечност и братска любов. 
През свободното време младе 
жите от селските бригади и- 
мат всички възможности за у- 
чене, за усвояване различни 
специалности. Колко трактори 
стн, шофьори, монтьори, ово
щари, тенекиджий, шлосери, 
мотоциклисти, фото-аматери, 
радио-техници и проче ще се 
завърнат от Автопътя! Като 
всяка година така и сега Авто 
пътят ще даде нови майстори, 
от които някои опитно ще стъ

пят на поста си в нашето раз
витие
(строителството, полевъдство-

в промишлеността, наразвлечение, 
новия човек. то.

Нашата младеж строи Авто
пътя, своето величествено де
ло—строи пътя на младостта! 
Автолътят изгражда своите 
строители. На трасето в мла
дежките станове израстват но 
ви хора, с нови разбирания и 
нови другарски, патриотични 
привички. Изграждайки Авто
пътя, най-великата артерия На 
братството и любовта, младеж 
та изгражда и себе си.

Между младежите — 
строители ще бъдат 
и чашите бригадири
И тази пролет двубоят запо 

чнаха селските бригади, кои
то остават на Автопътя все До 
юни. В началото на юни на тя 
хно място ще настъпят младе 
жите и девойките от средните 
училища и университетите. У- 
чащата се младеж ще води 
двубоя цели три месеца, а ня 
кои може би ще останат и 
през септември. На тяхно мя
сто отново ще насъпят селски 
те бригади, които ще преда- 
дат тазгодишната част от Ав
топътя на нашето социалисти 
ческо общество, като свое де
ло, като дело на младите по
коления, родени през години
те на Народната революция.
За разлика от миналите годи
ни, тази година само една тре 
та от бригадите строители на 
трети ще бъдат съставени 
от селска младеж, докато две 
третине ще бъдат съставени
от средношколска младеж и ’ те им подпомагат, пълнят ги,

у ТрпРЯд
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Стопански новини §%
1Фабрика за пластмасиВсе ио-благоприятни 

условия за работа 
и забавен живот

В промишлената част на 
Загреб, в Житняк преди ня

25 и половина милиарда ди 
нара.

След пускане е действие 
фабриката ще произвежда 
стоки за около 14 милиарда 
динара яодишно.

Дело на нашите корабостроителници
съвременните кораби от то 
зи вид в света.

Същата корабостроител
ница завърши строежът на

колко дни започнаха строе 
жите на фабрика за пласт
маси, една от най-големите 
И най-съвременни фабри
ки у нас. От 1963 година, 
когато ще бъде пусната в 
действие, фабриката ще 
произвежда 
пластмаси годишно и око
ло 15.000 тона други орга
нически произведения за 

химическа

Условията за работа на тра 
сето са повече от благоприят 
ни; в младежките станове по
вече от удобни за живот. Ма
шините на различните пред
приятия извършват най-голяма 
част от работата, а младежи

раби югославско производ
ство, се търсят много. От 
разни страни идват нови по 
ръчки.

Неотдавна сплитската ко 
рабостроителница „Сплит”, 
сключи договор с американ 
ската фирма „Мистик стим 
шип дивизио” от Бостон за 
построяване на един кораб 
с 22.000 тона'.товароподем
ност.
сплитската корабостроител 
ница строи вече кораб с то 
вароподемност от 22.000 то 
на. Съгласно договора с фи 
рмата Ливансон в Сплит 
ще бъдат построени три ко 
раба с по 22.000 тона това
роподемност.

Сплитската корабострои
телница боди преговори с 
някои фирми за строеж на 
големи кораби до 50.0000 
тона товароподемност.

Както пише известното 
английско списание „Мот
ор шип”, по строеж на мо
торни кораби над 1.000 тона 
товароподемност, Югосла
вия се намира на девето 
място в света. Списанието 
прибавя, че миналата годи 
на у нас са построени 16 
моторни кораби с обща то 
вароподемност 191.288 тона.

През последните две годи 
ни Югославия е надминала 
Италия. Сега пред нашата 
страна се намират: Япония, 
Великобритания, Западна 
Германия, Швеция, Холан
дия, Франция, Норвегия и 
Дания.

Общинските комитети на Съюза 

на комунистите и общинските 

отбори на ССРН от Босиле
град и Димитровград

15.000 тона

по-нататъшна 
преработка.

Построяването на 
фабрика ще струва

ш За същата фирма

тази
окело

честитят на всички 

трудещи се между
народния Празник на 

труда —
Добри вести 

от Пролетния 

загребски 

Панаир ПЪРВИ МАЙ
като им Пожелаваш ирияшно Прекарване на 

Празника и нови трудови Победи!
На тазгодишния пролет

ен Загребски панаир, състо 
ял се неотдавна, бяха склго 
чени търговски сделки на 
стойност от 31 милиард и 
150 милиона динара. От 14 
до 23 април панаирът бе 
посетен от 257 хиляди по
сетители и над 500 делови 
хора, представляващи 27 
чужди страни. От сключе
ните сделки 25 милиарда 
се падат на вътрешния обо 
рог,' над 3 милиарда на 
носа, докато 
сключиха сделки от 2,9 ми 

I лиарда динара.

Общинските народни отбори 

на Босилеград и Димитровград
честитят на всички граждани 
Празника на труда и им По
желаваш нови уейехи а изгра

ждането на социализма!
ИЗ-

в носителите

ХООО — РУК!

А
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л Босилеград:ЖЕНИТЕ В РЕВОЛЮЦИЯТА Оживена кул
турна дейностчрез напредничавото жен- I наж завинаги да утвърдят

един факт: че тази борба 
неминуемо трябва да доне
се плод и за жените на юго 
славските народи, че никой 
и никога вече не ще може 
да истръгне от ръцете им 
тези скъпо платени плодо
ве! Зад това дело на наши 
те жени ще стои народоо- 
вободителната войска и вси 
чки жени, намиращи се в 
първите редици на велика 
та борба.”

многобройни групи жени 
събират санитарен матери
ал и други необходими не
ща за бойците, организират 
канали за прехвърляне на 
санитарни и други матерна 
ли за отрядите, намират 
квартири на нелегалните, 
посещават курсове за бол- 
ногледачки и с редица ак
ции помагат борбата. В ня 
кои градове като в Мостар, 
Шибеник, Любляна, Сплит 
и др. те явно демонстрират 
против глада и скъпотия- 
та и против отвеждането на 
жените и децата в затвори 
те и концлагерите. Десетки 
хиляди жени са били аре
стувани и отведени в лаге
ри, осъдени на смърт и раз 
стреляни, държейки се хра 
бро до задния час.

Това ангажиране на же
ните в бойните задачи полу 
чи още по-широки размери 
след създаването на Анти
фашисткия фронт на жени 
те в Югославия. Защото и 
на многобройното включва 
не на ясените в първите 
дни на въстанието доприне 
се и предвоенната работа 
на Партията между жените

Многобройното участие 
на жените и тяхното герои 
чно държание в течение на 
Народоосвободителната бор 
ба отделно характеризира 
борбата на югославските 
народи. От 1941 до 1945 го-

ват и по други начини в на 
родооевободителното дви
жение.

В много случаи грижата 
за ранените е възлагана на 
жените, които под най-тру 
дни условия и въпреки кър

ско движение и чрез раз
лични други форми на ор
ганизация.

От началото на април 
Босилеград се чувст

вува оживен културно-заба 
вен живот. Нормализирани 
те съобщения дадоха възм 
ожност на самодейния те 
атър от Враня, който съв-

с армейския дом ,

в
ПРИЗНАНИЕ НА 

ПОДВИГА ИМ
Първата национална кон 

ференция на жените на Ю- 
гославия, на която бе съз
дадена организация та 
АФЖ означаваше нов под 
тик на жените за участие 
в борбата, защото все пове 
че се убеждаваха чеНародо 
освободителната борба до
нася освобождение и на 
тях, не само от окупатори
те, но и от всички окови и 
дискриминационни постъп
ки, на които бяха подложе
ни жените през време на 
антинародните режими, 
ще едно потвърждение, че 
старото никога вече не ще 
се върне бяха думите, кои
то им отправи другаря Ти- 
то в своята реч на Първата 
конференция: „Жените на 
Югославия които в тази бо 
рба с такава самоотверже
ност дават такива жертви, 
ония които така упорно сто 
ят в първите редици на На 
родоосвободителната борба 
имат право тук, днес, вед-

местно
от Враня се представи на 
Сосилеградската публика с 
драматизираната хуморес
ка „Преживелиците на Ни 
колетина Вурсач” от Бран 
ко Чппич. С тззи програма

Антифашисткият фронт 
на жените даде своя огро
мен принос в по-нататъшна 
та борба за освобождение 
не само с мобилизирането 
иа жените за помощ на вой 
ската, но и с работата за тях 

политическо и общо

бяха устроени две предста 
вления — едно за гражд.а 
нството и едно за ученици
те.

Също така дружеството 
за телесно възпитание „Пар 
тизан” при средното иконо 
мическо училище усхрои 
твърде интересни представ 
ления
програма. Освен предста 
еленията за гражданството 
и учениците те устроиха 
специално представление 
зародителите на учениците 
ст училището, от което те 
останаха много доволни.

ното
просвещение и въобще с ра 
ботата за развитие на съзна 
нието за равноправие меж-

О-

ду жените и мъжете. Но та 
зи роля изиграха и органи 
зациите на Народния фро- 

| нт и народоосвободителни-

разнообразнас

те отбори, с това че в свои
те редици и ръководства 
равноправно включваха и 
жените и мъжете.

Ст. А.д. п.

Димитровград:

Голямо ученическо тържество
В първите бойни редове вите училища говори Нико 

ла Вученов-от името на ре
публиканския Съвет за про 
света и култура.

По случай на патронния 
празник на образцовото о- 
1Новно училище „Моша Пи 
яде” в Димитровград, 22 а- 
при.ч бе тържестзено отпра 
зг.уван. На ученическите 
тържества присъствуваха, 
покрай представителите на 
народната власт и Съюза 
на комунистите, на съсед
ните училища и педагогичс 
ски институции видни го 
сти от Белград—представи
тели на Съвета за просвета 
и култура на НРС, другари 
те Никола Вученов, Рад - 
ван Теодосич, М. Миркович, 
Д. Стефанович, Бошняко- 
аич и др.

В навечерието на празни 
ка учениците с помощта на 
своите родители уредиха 
училищния двор, построи
ха модерната ограда и уре
диха пред училището хуба 
ва градинка.

Тържеството започна с 
дефиле на учениците през 
града. След това в салона 
на културния дом се състоя 

пираните градове и села ’ тържествено утро. Реч за

се с завидно художествено 
равнище. Особено заслужа 
ва да се изтъкне изпъл- 
ненито на ученическия хор 
под диригенството на Ки
рил Михайлов.

След обед бе открита уче 
ническата изложба в по
мещенията на училището.

Вечерта се състоя другар 
ска вечер на просветните 
работници, на която присъс 
твуваха и много поканени 
гости.

досегашната дейност на у- 
чилището и за бъдещите 
задачи на образцовото учи
лище изнесе Кирил Трай-

вавия терор на врага са ги 
гледали и спасявали. За та 
къв подвиг селянката Да- 
ринка Радович от Райковец 
при Аранджеловац е повъз 

I гласена за народен герой, 
макар че самата тя никога 
не е имала пушка в ръцете 
си. За да изнудят призна
ние от нея къде крие ранен 
партизанин, четническите 
главорези пред нейните о- 
чм заклали двете й дъще
ри. Нито дъщерите, едната 
от които била на 18-годиш- 
на възраст, а другата на 13 
нито майката, не искали да 
кажат скривалището на ра 
пения другар. През цялото 
време майката се държала 
упорито и на края и сама 
паднала под четническата 
кама. А такива и подобни 
примери на геройско дър
жание на жените, забеля
зани и незнайни, е имало 
по цяла Югославия. В оку-

дина в редиците на парти 
занските отряди и Народо
освободителната армия са 

. участвували около 100,000 
[жени, от които 40,000 са 
били ранявани, а 25,000 из 
губиха живота си в борба
та. В течение на войната о 
коло 2,000 жени са били 
произведени в чин на офи
цери (между тях и ония, 
които получиха чинове 
след войната). Между носи 
телите ни „Партизанска 
споменица 1941 година има 
около 1,900 жени, което оз
начава 10,7% от всички но
сители на това отличие. 
Много от тях носят и други 
високи военни отличия, а 
63 жени са наградени с О- 
рдена народен герой.

МАЛКО ЗАБАВА

Как се иушело 

някога
НЕ САМО В БОЙ
НИТЕ РЕДИЦИ

В първите си допири с мес
тното 'Население от Антилски- 
те острови, европейците мог
ли да наблюдават ктк туземци 
■те .пушат тютюн.. Именно, те 
и ползували тръсттихюви "гър
би141™, които. На единия край 
връзвали във вид иа вилкт с 
даа 1кухи зъбци. Тютюна слага 
ли да наблюдават как туземци 
отправя по тръбичката, напра
но ио|са. им:

В Южна Америка е бни раз 
пространен друг начин. — тю
тюнът вид слаган! в предвари
телно нз котата. ямичка, -след 
това го запалвали, като по ос 
тавяли да тлее. Няколко души 
тогава .сядали около я.чичката 
и започвали да смучат : 
ма с тръстикови тръбички).

Като

Тсчка от ученическата
ков директор на училище
то. За ролята на образова
телното дело и на образцо-

програма 
Учениците след

музикално литерату 
рна програма, отличаваща

Покрай участието в бой
ните редици, още в първи
те дни на въстанието, десе
тки хиляди жени се е ключ

това из
несоха
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Двадесет години оШ Народната революция анците, а откъм Ис-ч и Но
ви Пазар германците въ 
ведоха в сраженията две

сока Маглич—Зеленгора— 
Яхорина—Източна Босна. 
Веднага бе изпратена Вто 
ра пролетарска 
към Вучево, с цел на вре
ме да бъдат заети проходи 
те на Маглич, за да може

та на пробоя. Но в 
чени 
наха

ожесто 
стасражения, които 

тук Първа, Втора и 
Седма дивизиянови дивизии, като се раз 

поредиха на сектора Бера- 
не-Андреевица-Колашин. 
Нашето настъпление

бригадаЗначението на успяха да 
се пробият, докато Трета ди 
визия в героични сражения 
то на дивизиите. В тези бо

от ддкъм
Петата неприятелска о- 

фанзива, която като продъ 
лжение от Четвъртата за 
почна през пролетта 1943 
година срещу свободната те 
ритория в Черна Гора и Са 
нджак, ще остане в исто 
рията на нашите народи 

като най-славна епопея от 
Народоссвободителнаборба.
Такава борба и при такива 

условия, както казва друга 
рят Тито в доклада си пред 
Петия конгрес на ТОКП, са 
могли да издържат само 
.челични хора — комупис 

и младежи, които е въз
питавала ТОгослав
с1*; та комуни.:ги• ь-сса пар
тия. През време на Пета 
та офанзива ние загубих 

сраженията- около 
8,000 другари, прекрасни бо 
Й1Ш, командири, комепп.лн 
ти и полит комисари.

се вижда от го1рс-ште 
прммерщ, трябвало, е да мине 
Доста нарече, докато хората 
!ее еетядн да си. направят лула.петата неприятелска офанзива

изток стсва беше осуетено.
Обаче с бързото прехвърля 
не на войскови части от Мо 
стар и Сараено неприятел
ят затвори и свободната по 
сока към Невесин 
новик и Гацко—Фоча по ре 
ка Сутйеска.

Така неприятелят напра 
ви пълно стратегическо об 
кръжтване на нашите сили, 
от което трябваше да после 
два общо настъпление за 
унищожението им. Срещу
20.000 наши бойци стояха
120.000 германци, усташи, 
италианци и българи.

Тогава нашият Върховен 
щаб, начело с другаря Ти 
то взе решение обкръже 

нието да бъде разбито в по

Болшинството от тях бяха 
партията и на 

Обаче ние разкт. 
сахме железния обръч на

да се осигури преминава
нето през най-мъчно прохо 
димата планина. От друга 
страна с усилен марш бе 
изпратена към Гацко Вто
ра далматинска бригада и 
тя зае Горни бари, височи-

з ащщцав а ше прехвърляне 
еве загина и нейният коме 
ндант Сава Ковачевич. 

Нашите

членове на 
СКОЮ.

единици с безир 
имерен героизъм и пожерт 
вувание — н

неприятеля и изгладнели и
-Кали-изтощени тръгнахме ведна 

очистим Източна Бо направиха про
бите неприятелски 

1 юни 1943 го

:а да
сна от неприятеля. Такава бой на г 

обръча. На
на в триъгълника на горно 
то течение на реките Сутй
еска и Неретва, който 
представляваше една 
най-важните 
бригада по-късно

ройска може да възпитава 
Комунистическата партия.

Тъй като чрез Четвърта
та офанзира нашите сили 
избегнаха обкрт»жаването, 
неприятелят веднага прег
рупира силите си за нова 
офанзива. Ог областта на 
Сараево германските сили 
се прехвърлиха през Више 
град и заеха долината на 
река Лим. Посоката Тито- 
град—Никшич заеха итади

тук Дина ударната група на на 
войс- 

наглезе в
родоосвободителната
ка победоносно 
Източна В

от
точки. Тази

изигра
решаваща роля при преми 
наването на главните сили 
през Сутйеска.
Неприятелят обаче забеля 

за това и започна да прид 
вюква големи 
ния, които заеха всичките 
по-важни точки на линия-

осна и продължа 
настъпвате днитм

сак, Властница* 
Среюърница и Зворник ’ 

Така завърши тази ела» 
на епопея на

вайки
олерации,

ме в
подкрепле-

нашите наро
ДИ.
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Новата система писмо от звонцина ^ управление 

в кооперациите и обществените 

земеделски стопанства
ВСЕ ПОВЕЧЕ РАДИОПРИЕМНИ

ЦИ И ПЕРЛОН
Ако за село Звонци и о- 

колноетта му хората често 
обичат да казват, 
„апендиксът” на Димитров 
градско и Лужнишко, то е 
само зарад отдалечеността 
му от железопътната лини 
я и от по-добрите пътища. 
И много греши оня, който 
мисли, че този край не жи
вее с темпа на новото вре-

През тази година в някои 
кооперации и земеделски 
стопанства ще се въведе но 
ва организация на ръково
дене и разпределение на до 
ходите, за да могат до края 
на годината на всички сел
скостопански 
да бъдат даде! ги, определе
ни опити за това

потвърждаването на 
тия приход първо да се по 
криват загубите на нерента 
билните отделения, 
след това да се върши раз 
пределение на дохода. По 
този начин толерирано е 
съществуването и на пасив 
ни единици с низка произ
водителност и е пренебре
гван принципът, приходите 
на работниците и служите-

чис- мулирането и част за дохо 
ди на отделните произведи 
тели. Тези доходи ще се у- 
величават само в 
мост от ръста на произво
дителността и на финансо
вите успехи на единиците. 
От дохода единиците би за 
плащали известна част за 
развитието на общите слу
жби, каквито. са: лаборато
риите, някои промишлени 
капацитети и пр.

Новата организация изме 
ня почти из основи съще
ствуващите отношения в 
кооперациите. Администра
цията в тях би оформила о 
тделни единици за всеко 
производствено отделение. 
Едновременно с това ще се 
променят ролята на центра 
лните работнически съвети 
т. е. на кооперативните съ
вети. Те ще станат така да 
сс каже парламент на коо
перацията, в който ще се 
съгласуват съотношенията 
и развитието на стопанство 
то в цялост.

Това са само някои поло
жения на новата организа
ция на ръководенето в коо 
перациите и обществените 
стопанства. Въпреки че е- 
дни такъв опит се прави с 
отделни стопанства, не е

че това е

а чак зависи-

организации

как на 
лрктика трябва да се осъ
ществи принципът за дава ме.

Електрическото осветле
ние и малката железопът
на линия, отиваща чак до 
ракитската мина, правят се 
ло Звонци и околните села 
съвременни селища. Не тр 
ябва много да се рови чо
век из малките улички, за 
да почувствува това. Чети
ри търговски магазина на 
три стопански организации 
— „Таламбас”, „Ветрен” и 
Земеделската 
от Звонци, хубаво училище 
здравна амбулатория, ле
кар и уютен ресторант. Раз 
бира се, още много неща — 
творения на новото време.

Споменахме търговските 
магазини, захцото обикнове 
но за този край се казва, 
че е беден. Много неща оба 
че говорят друго. През 1960 
година са продадени около 
40 шевни машини, повече 
от това модерни емайлира
ни печки, много пружине
ни кревати и около 50 ра
диоприемници. Това доста
тъчно говори за покупател

село Звонци
та-малкият червенакав 
плод който все повече се 
разполага из неплодните 
нивици на звончани.

Близката мина също та
ка дава възможност да се 
заработи.

И една ,тайна”: искате 
ли интелектуалци — звон
чани потърсете ги в Пирот,

I Ниш, Белград, Скопие... Ис 
кате ли учители по селата 
—тук са... Звончани има на 
всякъде, но злите езици ка 
зват: „Повече навсякъде от 
колкото в Звонци. Уж не 
били свикнали да стоят у 
дома си.

ната мощ на населението и 
за това, че всеки има опре 
делени и добри приходи. И 
не само това. Ако по-рано 
селяните — жители на зво 
кския край, купуваха обик 
новения американ и тънки 
те басми, новият мюгцери 
я купува перлон, найлон и 
скъпоценни платове.

Миналото някак е забра
вено. Тази поена Звонска 
земя, която раждаше няко
лко десетина килограма о- 
Бес или царевица, сега ста
на плодна, защото се наме 
ри онова, което може да ви 
рее и на нея и да дава деб
ри приходи. Това е малина

I
I

кооперация

I

Събрание на кооператорите

не на по-големи права на 
непосредствените произво
дители.

Демократизацията на ръ 
ководенето в областта на 
селското стопанство не е и- 
зраз на стремежа то да въ 
рви в крак с подобните про 
цеси в останалите стопанс
ки отрасли, но преди всич
ко е необходимост, щото 
непосредствените произво
дители да се заинтересу
ват повече за повишение на 
продуктивността, за акти
визирането на човешките и 
материални мощности в ра 
мките на една кооперация 
или земеделско стопанство. 
Оамо такива (наслоявания 
могат да предизвикат сни
жените на разходите и на 
растване на акумулацията 
за по-нататъшна техничес
ка реконструкция на селс
кото стопанство. Днес, след 
приемането на мерките, с 
които е регулирано място
то на селското стопанство, 
това е от голямо значение. 
ОСНОВНО ЯДРО — ИКО
НОМИЧЕСКАТА ЕДИНИ-

лите да зависят от постиг
натите резултати. Тази пра
ктика бе особено разшире
на в кооперациите и с тоЕа 
меже да се обясни защо фи 
нансовият резултат в тях 
не винаги е бил съразме
рен на големите капитало
вложения за модернизира- 

I не на производството. 
САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА 
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЕДИ 

НИЦИ
Икономическите единици 

би разполагали с определе
ни мощности — земя, оръ
дия, обекти; решавали би 
за насоките на производ
ството, за 
към другите единици, а съ
що така самостоятелно би

Любомир Яначков

Пъшяш ирез Весна кобила
зле и в останалите коопера 
ции да се опита прилагане 
то на тези принципи,

е разчистен
Босилеград отново е свър 

зан с Вранска баня с пътя
лата Плоча, Барйе, учени
ците от основните учили-3. Т.

И ТАЗИ ГОДИНА ТЮТЮ
НОПРОИЗВОДСТВО

Резултатите от договори 
райето за производство на 
тютюн в тази година меж-

„Нишавска долина” ще 
даде на производителите 
редица нови производстве

ни съоръжения на кре
дит и ще им обезпечи нуж
ните количества изкустве
ни торове. С това пък про
изводството на тютюна ще 
бъде облекчено, а качество 
то ще достигне значително 
по-високо равнище отколко 
то в миналата година. Есте 
ствено, това ще се отрази и 
върху равнището на цени
те на изкупуването.

ду частните производители 
от Димитровградско и пред 
приятието „Нишавска доли 

разпореждали с осъщесгве [ на” са задоволителни. Въ- 
ния доход. Това право са
мата единица т. е. събра
нието на производителите 
или на работническите съ 
вети да решава за разпре
делението и за другите съ 
ществени въпроси на про
изводството ще имат голя
мо влияние върху по-ната 
тъшния интерес на членове 
те на колектива за произво 
дителността и за общия ус 
пех на тяхната икономиче 
ска единица. По такъв, на
чин досега отдалеченият и 
почти неясен процес на о-, 
бразуването на дохода би 
се доближил до произволи 
телите и те би знаели от ка

отношенията

преки песимистична —- прес 
метания тази година над пе 
тстотин частни производи
тели ще засеят над 7 и по
ловина милиона стръка тю 
тюн, с което при благоприя 
тни и нормални климатиче 
ски условия през сезона 
ще могат да се получат око 
ло 70.000 качествен сух тю 
тюн или пресметнато в па- 
ри-около 32 и половина ми
лиона динара. В контракти 
рането най-добри резулта
ти показаха производите
лите от района Забърдие, 
които ще засадят около 3 
милиона тютюневи стръка, 
а след това селяните от ра 
йона Бурел, които уговори
ла да засадят 2 и половина 
милиона стръка, докато о- 
станалите един милион и 
половина ще бъдат засаде
ни от производителите в 
Димитровград, Лукавица и 
другите крайнишавски се-

-V.- ' Штт
Гаражът на „Весна кобила”

през Весна кобила. Орга
низациите на ССРН от се

ща в Горна Любата и Дол
на Любата работиха някол 
ко дни. Служащите и работ 
ниците

Г. Младенов

ЦА от предприятията 
и учрежденията от Босиле 
град и група 
СИУ взеха участие в разчи 
стването на снега. Дебели
ната на снега на някои мес 
та бе повече от два мгетра.

За отварянето на 
през Весна кобйла са заин-

Онова което отличава но
гата организация е въвеж
дането на икономически е- 
диници. Те трябва да ста
нат основното ядро на вся
ка кооперация и земеедле- 
ко стопанство. Именно, ечи 
та се, че в тях съществуват 
най-благоприятни условия 
за образуването на тези е- 
диници, защото могат да се 
оформяват според отделни 
групи или видове произве
дения в полевъдството и в 
другите отрасли на селско
стопанското производство.

Доходът би се разпредел
ял в самите икономически 
единици, а това би означа
вало ликвидиране на досега 
шната практика щото преди

Нашият
коментар

ученици отДа умешем гражюшвяа
Събранията на избирателите и организациите на Со

циалистическия съюз не поставиха отделно въпроса за при 
емна канцелария ц служба на правна пемощ в Димитровград 
ската община. Обаче въпросът изпъква сам от себе си. 
когато гражданинът се намери в коридорите на общината 
и стеснително почуква на вратата, за да пита: как да на
пише молба, как да сс жали или кога ще получи търсеното 
удостоверение по подаден иск- Това пречи и на общинските 
служители и ръковерлн лица, защото много пъти биват 
прекъсвани в работата си от гражданина, когато администра 
тивната неосведоменост го кара да 7<. чуки' на вратата за 
обикновени работи.

ПЪТЯ

кво зависи големината на 
дохода и към това би при 
собявали и производствени 
те си планове и единични 
те усилия. Зарад произво
дителите единиците ще раз 
пределят дохода 
предварително установени 
мерила и то на част за аку

терессвани есички стопан
ски организации от Босиле 
градско, а най-много коопе 
рациите, които изнасят тра 
верей. Ст. А.Без всякакво задълбочаване в статистическите данни, 

може да се знае броят на влизащите в една относително 
голяма община. Никакви числени определения не са нужни 
— такива хора са много, защото растат и нуждите ни от ад 
мннистратнвнн услуги — тъРсим работа, стипендии, помо
щи, документи.

Разбира се, с това расте и нуждата от бързо услужва 
не, от осведомяване и упътване — от правна помощ.

Проблемата още не е решема. (Това не е случай са
мо в Димитровградската община, но и в много други, по. 
малки и по-големи общини). Но тази проблема прннципиал- 
ио е поставена от по-горните органи и редица общини имат 
свои приемни канцеларии и служба на правна помощ.

В Димитровград въпросът се обсъжда, но още не се
необходимост във

според
Добри изгледи за бо

га ги а жъшва
След дълго очакване и 

сушав период в цяла Сър
бия и Македония насадяха 
дъждове. Посевите, които 
бяха в опасност, сега отново 
се съвземат. Колко навре
ме дойдоха валежите не тря 
бва и да се говори. Те ще 
спомогнат да се ускори и 
пролетната сеитба, която 
вече е на привършване.

Пшеницата и пролетните 
култури вече са много по- 
добре след първите дъждо 
ве. В по-голямата част на 
страната ни пшеницата ве
че е достигнала над 40 сан 
тиметра, което е незначите 
лно по-малко, отколкото тя 
трябва да е висока в този 
период.

Можем да очакваме нова 
богата реколта през лятото.

ла.

Историята на плуга
гато след дълги години чо 

започнал да употреб 
опитомените животни 

за теглене на това оръдие.
Старите гърци употребя 

вали орало, което имало дъ 
бов корпус, 
бряст и дъбова дръжка. 
След това орало вървял чо 
век с мотика и разбивал и- 
зораните буци.

Оралото на римляните ве 
че прилича на сегашния 
плуг. То имало железен па 
лешник, специален резец за 
разцепване на целината и 
било поставено на

Знаем, че предтечата 
на нашия плуг е ралото. О- 
баче не всякога то е изгле
ждало така, като. днес. Ста 
рите перуанци (Южна Аме 
рика) са имали рало, което 
е било без дръжка. С него 
работили около С души. Е- 
дни теглили, а един е тряб 
вало с крак да натиска на
пречното дърво, за да се за 
бива в земята.

Египтяните първи се се
тили да сложат дръжка на

;т- векът 
явай? :

към реализиране на тазипристъпва
всекидневното общуване на хората с администрацията. Смя 

че недостигат добре упътени в общпнецнте Работита се, 
хора.

Изговорът има оправдание, ако се тръгва от равни
щето на образцово уредена такава служба. Но ако тръгнем 
от стеснителното и извинително обръщение на гражданина 
нн което и в такъв вид пречи на работата на служители
те, или от удължената административна процедура в обра 
ботката на акта, тогава би трябвало с налични сили да се 
направят първите крачки към формирането на приемна и 
служба на правна помощ. Самият опит по-нататък ще на
прави своето.

Тогава още
ските служители и Ръководство, които и така се ползуват 
с доброто име на услужливи и културни в обноските хора.

запряжка от

Ш
Ш ::м

повече би пораснал престижът на обишн-
оралото и вместо с крак, за 

натискат спочнали да го 
ръце. Това облекчило рабо 
тата на орача, особено ко-

М. Нейков

колела. VСв. Сотиров, Скица
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път трябва шосе да стане. ^
Не само за „джипове”, по й 
и за тежки камиони « аз | ■

. тсбуси... зарад експлоатаци

хххххххххххххххххх'
СРЕЩИ С ХОРАТА

ЕДИНАЧЕ 

В СЕМЕЙСТВОТО
като пагарска и весела 

б лагден.
Приказки се развързаха | 

и сърца се отвориха, като IПРОЛЕТ,
ТЕБЕШИР И ЛЮБОВ

I

\* Единствен куло дете в семей- 
Й ството обикновено* задава гол 
^ яма приши тру1!ИШ0СТ,и/.Н'1К1еп.р1ИЯт 
^ И01СТ1И' на рддителите. Не шра
* дмтова, че детето с само © къ

ята па старопланинските го ^ Ши, ню поради това, че роди- 
ри., зарад овцефермата, за- 6 телите винаги се стараят то да 
род бъдещето на Висока! | °ляма г^ш
Видлич стана тъмнозелен. ^ не ,01Гфедалят на дете-

Спуспаха се облаци. ^ то п,ОСТоЯ|Н!еи родителски съз-
И започна дъжд. Проле ^ питатешви режим. Родители с

^ единствено дете са изложени 
2 от приспособяване към личнос 

Шр\ Ъ тта на детето и неговото „аз ,
л 2 Л.ОКОИКОФО не са предпазливи 

ШЖ\/Х '* в постъпката могат да наяра- 
; й вят груби грешки (развиване 

2 "а твърдоглавост), които труд 
А Ъ но се изправят. Неоснювател- 

2 но е когато родителите казват 
' 'л'" ’* '' че женското дете е „мамино ,

а мъжкото „татково”. Заши да 
се поставя въпроса за пила на 
детето? Не, това е погрешно. 
Трябва да се има предвид, че 
всяко дете е нужна ©рижа1 и 
подходящи условия за разви
тие. Грижата за детето трябва 
да бъде равноправна и всеки
дневна ако се иска детето да 
има радоено и щасливо детст

на оше повече, че съществува 
опасност детето да стане раз. 
глезено и самоволно. Родите
лите постепенно губят конт
рол над него, а детето се раз 
вива стихийно. Детето не тряб 
ва .винаги да се възнагражда
ва за постигнатите добри ре
зултати в работата с пари или 
подобно. Награда може да бъ 
де и устна, похвала като при
знание, а тя е по-(полезна.

Обикновено се счита, че еди 
петненото дете е разглезено. 
В ловенето случаи е така и то 
в а мнение е оправдано. Един- 
ст/веното' дете винаги желае 
да бъде в центъра на внимани 
ето на о>стачвяите и да играе 
най-важна роля в семейството. 
За акоша дете не са виновни 
само родителите, но и бабите, 
които позволяват нейното де- 
те да ..прави каквото си иска, 
зашото е ней го внуче.

От всичко казано до сега 
може да се направи следният 
извод:

пред стари другари.
За всичко стана дума: 

от Куба до Каменица, от 
Брижнтка до Зорица.

Кирил сякаш се ръково 
беше от онази народна, че 
е „по-добра сушеница на 
своя таван, отколкото сви
ня па чуждия", та отправи 
към Зорица повече компли 
мечти, отколкото към Бри 
жичката.

А старият Гоца шепие-

— Добре го каза, време е, 
ама няма! Да сме религиоз 
ни какте някога, па да пра 
виме преперуга... ама мина 
това. Има ли пегцс по ради 
ото? Учените какво казват?

— Обадиха, че ще 
дъжд тези дни!

Каруцарят повдигна очи 
. към облаците.

— Мъчи се, ама пече да 
пада!... Ти гоене изглежда 
имаш? — попита той и по

Когато запъхтяният
„джип” изкачи билото на 
Видлич и започна радостно 

и с подскачане да се спус 
ка по нанадолнището, пред 
нас (по-точно: под нас!) се 
откри прекрасна картина: 
върху
кадифе бяха разположени 
белеещите се села, свърза
ни помежду си с бели плат 
на, притиснати сякаш от се 
вер от легендарния Балкан. 
Изглеждаше всичко като о 
громен училищен релеф. И 
колкото колата повече се 

надолу, толкова

има
зеленото пролетно

I:

ше:сочи към нас със остена си. 
| — По училищна линия!

— Ако, ако... школята
— Ех, даскалска работа! 

После се чудят хората, за 
гцо даскалите се женят все 
за даскалици!

Звъннаха и чаши. Море

! днес се почита. Нека учат 
децата! Другари, почна той 
гордо, знаете ли вие, че на 
шето село е дало сума уче 
ни човеци: доктори, инджи 
пер и, агрономи, профес.ури 

Сега

спускаха 
този релеф ставаше по-дей 
ствителен и толкова гледка 
га се намаляваше, докато

I

гиди, каменишко агне и пи 
ротскс вино!

И потече
1. Единственото дете в се-най-сетне не се изпречиха 

пред нас къщите на Брай 
ковци, бокато не залаяха и 
припнаха след колата едри 
те овчарски кучета, докато 
височкият овчар не поедиг 
на тоягата си. За поздрав!

Тогава колата отново из

мейетвото трябва да се въз- 
така като че е семейс-

историята па 
селото от устата па бип- 
Гсца. От кърджалиите па 
насам. Живата енциклопе
дия на селото отвори стра

и какви питава 
твото има повече деца.

ли не още. 
ги има навсякъде из стра 
ната... Тук сме пие старци
те. Ако, нека проживеят де 
цата, пека разберат какво 
е социализъм! Дий, бре Си 
ечо, тупан ли ти твой...

— Нали знаете — обясня

во.
За неправилното възпитание 

на единственото дете същест
вува още една опасност: ня
кои роди1. л:1 чието детинство 
се е развивало неправилно (съ 

блажено \ провождано .с бетствия и раз- 
лични трудности) щом като им 

й сс роди дете казват: „Ние не 
ом; имали щастливо детство но 
затова на к-пашето дете ще да 

Й дем всичко каквото пожелае”. 
Марин Младенов ^ Такава постъпка не е оправда

2. С постоянен контрол да 
не му се позволи да поеме 
инициатива в семейството.

възмож-
ниците си.

Как само се усмихва Зо
рица!

Как е гъсто това кисело 
мляко — с нож да го ре 
жсш.

— Утре пак ще рабстиме 
па пътя, разправя директо 
рът. Учителите работят за 
едно със

3. Да му се даде 
пост за развлечение с различ
ни полезни игри и извън къ-

тен, благодатен дъжд.
Усмихнал се е 

каруцарят, както Кирил се 
усмихна на Зорица.

тръпна, ревна и ки понесе 
по планинската 
към Каменица.

Със сърдечно „добре до 
шли” ни посрещнаха учите 
лите от основното училище
— и като колеги, и като хо 
ра, с които ще си поприказ 
ват. Да, поприказват! В то 
ва планинско село, що се 
е приютило в полите 
Стара планина и това е на 
цена.

— Какво стана в Куба?
— попита старият даскал 
Гоца.

— Революцията победи! 
Кастро тържествува!...

Iравнина
ва ни директорът Гъргов, 
— ние тук споделяме гри
жите и радостите на тези 
хора. Близки сме. За тях 
сме само даскали-народни 
хора. Хора, — които пома 
гс.т навсякъде и всекиму: 
политическа дейност, коопе 
ративно дело, Социалисти- 
'•.ески съюз, Съюз ::а кому
нистите, Червен кръст, Съ
юз на бойците, залесяване, 
забавен живот...

Даскал значеше някога 
2—3 часа работа в учили
щето и дома.

щата.
4. Към детето трябва да съ 

ществува единствено, станови-Пролет и оран, пролет и 
тебешир, пролет и любов! I.

селяните. Този

ПИСМО ОТ РЙИАЧЕ60на

Примерна нрилежност
По високи чукари възсед 

нала закъсняла пролетна 
'мъгла. Легнала, спуснала 
се близо до Брансвичка ма 
хала. Чукарите подобават 
на ходжи. Тихи и мълчали 
ви, по-мъдри от ходжи. Та 
нг чудни мисли; скриват 
млад живот — красота. Та | 
кой от нас не знае, че под 
булото на мъглата се таят

та” — отпуснаха се селяш
ки сърца.

Така е в Брановичка, Гра 
ховичка, Раковдолска.... ма 
хали.

Дъждът е надежда. Дъ 
ждъг е и хляб и живот!

тютюневи полета за повече 
пари, за - по-хубав живот.

Вместо ръж и овес — тю 
тюн. Само с труд. А моите 
съселяни са трудолюбиви. 
Не пестят труда, а пустата 
му земя понякога скъпер- 
ничи. Особено когато е су
ша.

ще. Ако напр. детето получи о 
правдано мъмрене от бащата 
тогава майката, «е смее да се 
стаоа)е да настрои детето и о- 
братню, за що,те така се създаДс вчера дъждът беше 

само жито. Сега и жито и 
тютюн. Да, и тютюн. Дядо 

току-що разлиснати усои ми не е мислил, че син му 
от вековни буки и храста ' ще сади тютюн; баща ми

не е вярвал, че на нивата 
му ще цъфти тютюн, че ма 
йка ми ще ниже жълти ни 
пи. До преди година, до пре 
ди две...

в а недоверие към родителя.
5. Да се пюзвоялт «а детето 

само да избира компания (при 
това и родителите трябва да. 

-бъдат предпазливи) и да не 
се даде възможност да се дру 
жи с връстници, Така детето 
развива обществени особено
сти и 'постепенно става иютин 
ско социално битие.

Моите съселяни не пест
ят труда си и за общото 
добро. Ако някога минете I 
по пътя към Долно Тлъми 
но, то спрете и погледайте 
ст дясната страна над пътя 
труда на моите рикачевци. 
Нова училищна сграда, как 
вато може би вие нямате. 
Голяма, хубава! Същински 
храм на просветата. Израс 
тнал под ръцете, от потта

I

лаци.
Мъглата взима курбан. 

Курбан на височините, на 
живота.

Моят съсед, моят земляк I

Свободан Николовсс* отправя сутрин нагоре. | 
Впсешал волове, вързал се 
но, скътал парче от погача 
в бохчичка или 
малко сланина или 
върви. Върви той. Върви

В моето село цъфти тют
юн, цъфти живот. И съм
нение, и недоверие. Хората 

отначало.

Малко забава
в чанта с 

месо иДаскал значи днес неумо 
работник. И магарешко

то месо се яде
Той се наемея сеи потри

ръце, сякаш е разбрал, че 1 ргн обш,ествен
Това особено важи за Каме

съмняваха 
Тютюн в Рикачево-в Брано 
сичка, Граховище, Раков 
дол! На мястото на 

| ка тютюн-на мястото на ка 
. ртофите тютюн! А къде е 

слънцето ни! Имаме 
ко, само нямаме слънце за 
тютюн. Трябва много 
Че — дъжд от слънце.

Напразни съмнения.

и труда на рикачевци. Доб 
роволен труд и самооблага
не. Стойността й 17Димитровград епътят за 

напълно поправен и разши съседът му, и неговият съ
сед. Само ако дъжд 
ли. Пък и да вали — 
бре дошъл. Тих,

милио-
И фурна. Просторен у- 

чилищен двор. Наоколо цве 
тя, хубави, пъстри 
Рояк весели

ница и другите села тук. ечеми- на.не ва- 
до-рек. ...Пролет е пукнала! — 

шепнат младите учители: 
Кирил Геров, Тодор Таш
ков, Брана Найденова. Въ 
здишат и си спомнят за 
студенелите пролети, за та 
нцовите, кината, булеварди 
те...

В далечните времена ма
гарето е живяло в диво съ 
стсяние из степите на Сит 
рия, Персия, Мала Азия и 
Арабия.

Хората го ловили зарад 
вкусното му месо. От страх 
да не се пресели или да бъ 
де унищожено, хората огра 
ничвали лева в определе
ни местности, за да могат 
те да се развъждат на мир. 
Тъкмо тези резервати са би 
ли причината за опитомява 
не на магарето. След опи
томяването му то служело 
за носене на товари, обаче 
дълго време се използува
ло и за месо. В староегипет 
ските паметници се говори 
магарешки стада от по 700

1000 глави, които сигурно 
са били пазени 
Но колкото повече то става 

необходимо оръдие за 
работа, толкова по-малко 
било употребявано за кла
не, макар че и днес месото 
му е в употреба от някои 
народи. Пресметанията са, 
не у нас има около 166.000 
глави, а в света общо три
десет и пет и половина ми
лиона глаЕи магарета.

...Издрънка звънецът. У- 
чителите взеха дневниците 
и се запътиха към учебии-

мокър,
благодатен. Та нека завали. 
Сухата пролет не радва ба

цветя, 
дечица си иг

раят през време на между
часията. И техните

всич-

те стаи.
Посетихме часове по бъ 

сръбски език.

СЛЪН"ща ми, съседа ми, съселяни 
те ми — тези, които всяка 
есен и пролет порят земя-

малки
ръчички са сложили 
коя ггухла, подали някой 
пармак, заболи 
нно пролетно или 
цвете.

лгарски и 
Преподават една учителка 
— Брана и един стар учи
тел — Гоца.

Децата хубаво четат и бъ 
лгарски и сръбски.

Рецитират и Ботев и Як- 
шич!

по ня
та, хвърлят едро семе, опло 
дяват я. От Цели тютюневи 

та за повече парн
поле-тази пролет бя 

душата 
им съхнеше на припек, без 
слага, без кръв, без пулс... 
Цели седмици, че и месец...
Не сгмо жито, ръж и 

опее, но и тютюн

Затова приятно ги сепна 
звън на колело, 
цъфна върху лицата 
когато видяха, че присти
гат колега га 
колежка от

стрък ра- 
есенноха загрижени. ИУсмивка

им, Първият плод донесе 
бри пари. В коравите 
шки ръце на някои

до- 
селя- В близкои красивата 

съседното се-
време цяла 

орехова горарика
чевци се намериха от един 
път петдесет, шестдесет хи 
ляди динара. От един 
И за

Еднакво си служат както 
с „ъ” и „ъ”, така и с 
и „*»”/

Малко
българското „якаке” и сръ 
бските падежи. Но нищо от 
това! Ваусното е, че още от 
отделенията тук 
братството.

Училището утихна, кога 
то децата си отидоха...

...Край сградата заскър- 
ца кола, натоварена с тор.

— Даскале, житото воду 
сака, орането влагу сака! 
— обади се мустакат кару

ло.„л” А има 
ва много. Но 
ни не се

още много, толко- 
моите съселя

Отекна звънък смях, ?са- 
заха се топли думи, зараз 
правяха се весели истории 
ки.

Тих, благодатен, напоите 
лен, животворен дъждец. 
Светнаха лицата

път.
пръв път. Няма вече 

съменения. Няма колеба
ние. Значи все пак Рикаче- 
во има

мъка им задава страхуват. Те ще 
постигнат, всичко със своя 
труд и усърдие. Ще наред
ят по-хубав живот. След г0 
дина-две, след три — дой- 
Ди в моето

на моите 
съседи, на рикачевци — на 
морните селяци.

„Що се натопи земйица-
дсетатъчно 

за жълтите низи.
слънцеИ запретнаха се ръкави: 

днес не е ден като всеки 
ден! Гости имаме от Бел
град и Ниш. И колега от съ 
седното училище.

И брюнетката Зорица, ко 
ято пленително се усмих-

крепне
Може още. Може 
Може ли?

повече. село, приятелю, за клане.Другарю! Тогава не ще ви 
по долинатаПо-добро качество. По- 

добро производство. И по 
вече

диш голините 
на реката. Ще видиш орехо 

дръвчета, много

ло

хилядарки. А 
иска да има повече. И 
ко ми, и съседът ми, и него
вият съсед... Тази 
се готвят да садят 
повече от три четвъртини 
от производителите. Цели

вива! всеки
тат- дръвче

цяла орехова гора.
И тази гора ще насадят 

съселяни-мситс

Ние Каменица ли сме и- 
ли не?

И падна едно староплани 
нско агне.

И софра се натъкми дру

та —

година
тютюн

цар със широка усмивка. 
— Зная, време е за дт>-

моите
яци!

зем-
жд/

С. Ст. — м.
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Добрица Чосич:
Христо СМИРНЕНСКИ

ПРОСВЕТЛЕНИЕ ПЪРВИ МАЙ1
I

Да спрат фабричните кумини 
и всеки черен труд да спре, 
и туй на.чръщено море 
от морни роби'и робини 
да озари и приласкай 
усмивката на Първи май!

(Откъс ОЯ шрвмвта „Делби")
Може би е 
Насила са

йна.
Той само 

денията.
Войникът е -най-голям мъче 

ник на света.
Г ерма-нсцът

-въздъхна, притвори очи.
Ще бъдат спасени-.
Сълзи -м-у тежат.
Препери.

IВ зори германците, с карте. 
ччици, и кучета, обкръжиха 
Търнава: ония, конто останаха 
живи, затвориха в черквата.

ба. Мойте -пръстм-, господине, 
са във всички плодове. Всич
ко, к-оето цъфти, мирише и ра 
жда. е мое.

Най-богатият

единаче.
го откарали на во Отаинаги 

сподине.
Ти например ои мързеливец, 

И баща ти беше такъв.
А ти си най-.тош 

селото.

ом е мъченици, го-

излълнява нареже а ля, който 
е -най-здрав. Кажете дали съм 
бил болен някога.

Когато оженя 
ве. някой ме ще 
от -меке.

Господине
силел човек попе ,в

* * * IВратите пак се отварят за 
да ти смаят за миг. Германе
цът е пак свит в -гъстата вря
ла светлина, к-оято се п-ре ли в 
лредвернето, що хората, ня- 
изглед з-асраме-ни -пред този о 
г-ромен -сияещ ден-, от който ви 
ждат само късче гора- по хре 
бета и малко сияела над гора

Iкосач в
Зората пурпурна вестява 
смъртта на тягостната нощ, 
и новий ден с всевластна мощ 
горите тъмни озарява.
И всеки негов лъч сияй 
с победний зов на Първи май!

всичките сино 
е я-о-богат отпусна глава, Ако бях умрял, нямаше да 

зкая, че хората са толоква зли 
Ви-ж ръцетеот мене няма-по 

половин
-м-и, господине,

мазолите са кървавя. 
И м-оите -рамене. Не съм се

родни гърбав. Над мотиката _ 
и плуга ми -се -сви- гръбота-ка и Ц 
гама. си и остана.

Покажете ръцете. На 
повече ще вярват 
-н-а думите.

Мнозина измъкват ,ръце на 
горе и ширят длани над. глави 
те. Те треперят в шума -на ди 
игая-ето. Ръце космати, обви
ти и нтвьраали със жили, по
добни -на -пръст, -всичките тъм 
-к-и, -п-омалко -ръждясали от тре 
-ва, -пот -и земя; -няко-и сини от 
бордолез-ов разтво-р, мякай за 
бити л светлината па са по-тъ _ 
ами от ония в .мрака. Тези -на =

та и над каската н-а германе
ца-. Дишат бързо, алчно, гаре-г. 
ладняло-. Прежеднялю.

Благодаря ти войнико, и не 
ка бехг те награда- за- това.

Нима не ви казах, че и те са 
хора и че не бива да се боите.

межда-

§ О, морни бледолики братя, 
камбанен зов лети над нас, 
вестяващ онзи светъл час, 
когато в огнева разплата 
победата ще увенчай 

§ пламтящий меч па Първи май!

тях 
отколкото

Кой е най-заможеи
вас.

Защо най-замо-жел- гоюподи-
не.

Пак най-заиожннят.
До кога те.
А ние. И «не искаме да жи 

веем.
Урош Бабович е най-замо- 

женнят в нашето юеию.
Да излезе.
Той на време сн отиде в Па 

лаика. Тук, е синът му.
С-инът -му не е тук.
Аз попитах: кой тук в черк 

вата е най-заможният.
В Тъ-рнава-, господине^ няма 

лентяи-.
В-сичюи сме ранобудни.
Ако -нивите ни са различни, 

ние не сме виновни за това.
Бащите малко ни оставиха. 

Държавата не дава да- за 
■ема-ме гора-та.

От нас селяците голям да
нък искаха

Войните и градовете изядо 
ха силите ни. Не съм виновен, 
че са -ми нивите тесяи и- по- ба 
ирищата.

И със -всички -нас, като сме 
тук е така.

Но ние сме невинни-.
А-ко на теб изглеждаме дру 

гоя че, пак не сме виновни.
Аз питам кой . е най-бога

тият. ...
Защо само чорбаджиите да 

се спасят.
Изглежда, че аз съм иай-бо 

гат, а вие хора кажете кое е 
право.

А защо тъкмо- ти. Аз имам 
повече ниви от тебе.

И аз имам.
А аз когато изкореня всич 

ките бранища, ще набирам по 
вече жито от половината село.

Да си кажем правата, тога
ва никой няма по-добър доби 
тък от мене.

Недей така. Кой има по-доб 
ра ливада от моята.

Аз съм -родила най-много- де 
ца и съм «ай-бо-гата.

Аз имам едно. И нека някой 
каже, има лн по-хубава мома, 
сто я тук, виж я господине.

Аз имам ггай-бръз «ои в око 
лията, господине.

Вие змаете: медът е цяр и 
здраве. В Търнава никой няма 
повече кошери от мене.

А аз, що при-садих псето: 
глог и дИванка и получих ди
плома за круши на -нацидаал 
ната селско-стопанска излож-

Когато в черните грамади 
на рухващия кървав храм 
ще изградим, сред дим и плам, 
сред трупове и барикади, 
с тържествен химн па Първи май 
очаквания земем рай...

-пукани юмруц-и все пак -се за
канват и предупреждават, с от 
да-в-на -презряната сила.

Жени, покажете сй -ръцете. 
Маши са, господине.
Сечива за всичко. 
Безотдихмици -са.

Да стихнат трепетните грижи 
о, морни братя и сестри, 
и отдих свят да зацари 
в прихлупените мрачни хижи. 
И нека в тях да възсияй 
усмивката па Първи май!

Будали.
От ъгъла на ,гцредвер(и>ето о

околията.
Бях най-добрият -войник в 

полка.
Аз какво-то имам не бих го

IНе виждаш ли, че сме мъче 
-нищи, господине. Още нероде 
-ил, а мъче-щщи.те-к-на смях, -по-страшен от воя 

ка псувня и закана. Тези до 
вратата, в -светлината, и ония, 
-които шепнеха, скриват лица.

Кажете ми, кой е най-добри 
ят -работник между ва-с.

Всички -оме еднакви -работни

На мгтото от нас -сзаменила за никакъв имот.
А какво -имаш ти, жено.
Сърце имам. Сърце, ето то

ва, господине.
Не се хвали със срама-, зара 

ди такива и трябва да ни запа 
лят.

мотика
отсичаха пъпа на нивите и та 
ка -Н-Н отделиха от майка.

Невинни сме.
Да се обади най-иочтеният.
Ние в Търнава, пооподдае, § 

всички сме почтени.
Живеем -от свое, не оме 

грешни.
И пчелата, божята мУхичка, 

-повече болка може да нанесе 
от -нас селяците.

Поч-щг-аме и бог и власт и 2 
-зсяка -висша сила.

И звяра.
И овошката.
-И треви-ч-ката.
Заемаме си и се помагаме » 

н-ешоля.
Девойките ни са -недокосва =» 

'«и и чисти се омъжват.
Ако къ-м «якой сме сгреши- “ 

ли и на няко-го дължни, то е 3 
към земята, нея мъчим и ча 
-нея и мъртви сме длъжни-.

И добитъка и жените. Те са 
осъдени и само тях можем.

Но аз търся 
межд-у ва-с.

Мъчч.о е да се избере такъв 
геоподмие. У нас винаги 
подозират ония конгго -се хвал 
ят с почтеност.

ци.
Не сме. Защо да лъжем чо

века, когато знае, че не оме. 
Как бихме жм-вели да не сме

Всички ние сме еднакви.
И а.ички смс едно.
Ине бунти: н щи о-т олтара, 

преста-чете.
Това значи, че всички сге 

богати и не можете да избере 
те чай-богапия.

От споиш и сутринта из ле 
жда, че това е вярно.

Със смъртта да.
Гърмежите го потвърждават, 

сега редки, но сигурни. И пла
чът тих, сгъстеч, като благод-а 
-рен на този куп светлина и въ 
здух при вратата, и на герма
неца в нея, свит и замислен, с 
каекг

И на .чего не му е леко.
По такава горещина трябва 

каска да носи.
И ща е закопчан до -гърлото.
Кратък и мърсен е сънят в 

чужда земя.
Където и да стъпи, където и

да тръпне, -смърт.
Виждаш ли, гледа децата. 

Оигур-н-о е оженен и баща.
' Горката му майка.

И сестра. Сестрите най-дъ
лго плачат.

I

По случай 25 май — Деня 
на младостта и_ рождения 
ден на другаря Тито, Реда 
кцията на вестник „Брат

ство” обявява

3

§
I
=
I

Конкурс
1

За най-хубави литератур 
ни произведения на свобо
дно избрани мотиви из жи
вота на нашите народи и 
нашата страна, включвай
ки тук и нашето национал 
но малцинство.

За художествено издър
жаните трудове ще бъдат 
разделени следните награ
ди:

Йован Поповия:
най-почтения ЛАГЕРНИ ОГНЬОВЕ

се
Нито едничка планина не е висока, 
пито едничка клисура — предълбока 
за нас.

Когато е нощта най-тъмна, . 
когато е смъртта пай-стращпа — 
ще чуеш бодрия пи глас.

До пояс във снега, 
сред ледени талази, 
с премръзнали ръце, 
със заледени устни, 
вървим с песента на всички мъки 
и плашимс врага.

Проза:
I награда — 8.000 динара
II „ — 6.000 динара

— 4.000 динара

Изберете си го -вие. Ще взе 
мем- сг-гя, когото гласува бол-ши
11-СПВ ОТО

А зашо »и трябва такъв, по 
сподиме.

Ще остане лн жив този.
ТТТс узнаете па края.
Ж е! п,| ус-м-ц-рсте децата -и не 

пийте повече Още. сме живи, 
трябпа да се -надяваме.

Всички» виждаме че сн до- =

III >»
Поезия:
I награда — 6,000 динара 
И „ — 4.000 динара

крака,— 2.000 динара п
Ръкописите, написани на : 0Ъ1Р-, зк-аеш 1И- с-ръбени, та се Ц

;- разбирам-е. Хората -воюват, че = 
-! (Че се -разбират. Ако- можеха- 5 

да се -обяснят хубаво нямаше Ц 
да им трябват пушки Кажи, 2 
как-в-о ще стане с най-почте 
пия. Виждаш ли колко иещас

III »»

бълграски език и подписа
ни със шифър не трябва да 
бъдат по-големи от 5 стра
ници (36 реда в страница). 
Срок за предаване на ръко 
гтисите е 20 май.

И твоето око е ясно, 
кораво — твоето сърце, 
но топло, 

х нежно,
Ш макар че тъне в скръб.Ж
Щ О, то е толкова широко, 

широко 
като тоя свят,

3 че няма то да се стесни!

тия со отсупрмм ,в село, тряб
ва да се -додавам»

Надявайте се. Зашо мълчите 
В селото- -откос гръме-жи, а 

над 
въ-

Редакцията ще съобщи 
резултата от конкурса 
във вестника, излизащ след 
25 май.

В конкурса могат да учас 
твуват всички лица граж
дани на ФНРЮ, които пи
шат на български език.

Изпращайте ръкописите 
на адрес: Редакция на в. 
„Братство” (за литератур
ния конкурс) Ниш, ул. Ста 
нко Паунович, № 10. о

Всеки участвуващ в от
делен шгик, покрай шифъ
ра трябва да съобщи име
то и презимето и точния 
си адрес.

старица -вдиша кърпа 
глава' и завърза- нов 
зел: да се завържат ръцете, 
които гърмят. Смехът от ъг
ъла упих-иа -стрес-на и младежи

1
Iте от олтар щ -се загуби в

Живеят топли птици 
под трепетната му кора.
Над лудото море 
заруменя зора.

За всички бие твоето сърце, 
огъва се земята

§§ под ритъма на твърдия ни ход.
~ В земята ни се вкорениха

и все пак са крилати нашите крака 
и сякаш че летят, не газят, 
по дългите пътеки, 
а пред нас 
хей, на една ръка, 
е свободата!

плача м-окъ-р н врял.
Смири се, народе, да избе 

ре-м когото той -иск-а, мга-же би 
е за наше до-бро н опасение.

До ког».
Защо.
Лъже.
Бие в олтара, рис -младежи^ 

тишина.
Опасението е -в огооо-ра и 

миро.
Няма -опасение.
Ня-м-а мир.

1
I

I1
1

•:
Превод:

Нейков — ЙотовМ. Петров „Рибари" у
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— Не, господин учител-дето работи той, има

страни верели с бея 
И ако само един от

оставаше някой да остане, за 
да ти даде ключа, когато 
си дойдеш. Ял ли си нещо?

— Какво каза татко?
— Нищо. Какво има да 

каже?
Жан се засмя. Тръгнах

ме. Аз потичвах, защото 
за неговата крачка трото
арите бяха по-къси, откол 
кото за мене.

— Тази сутрин ходих в 
завода, дето работиш, за да 
кажа, че ще отидеш на ра 
бота след пладне. Мама ме 
накара. А могат ли да из
бухнат ония огромни варе 
ли с бензин, дето са при 
входа?

Жан се усмихна.
— Да. Ако избухнеха и 

ако само господарите хвъ- 
ркнеха във въздуха нищо. 
Но с тях би отишъл и поло 
вината от града.
'— Не те ли е страх?

— Защо?
Ние продължавахме да 

вървим. Сега всички гледа 
ха Жан, гледаха също и 
мене. Ернестипа, която ка 
раше количка със зеленчук 
пи каза дори: „Добър ден". 
Другите се обръщаха, ка 
то м.инавахме. Жан не го 
вореше и аз подтичвах, за 
да го достигна.

Филийките с масло бя
ха готови и Жан отиде па 
работа, след като се нахра 
ни, а татко написа до учи
теля ми бележка за нзвиие 
ние на отсъствието. На у- 
лии,ата всички други момче 
та бяха с празни ръце, са
мо аз носех чанта.

— Тази сутрин ти не дой 
де на училище?

— Не, и нося за това бе
лежка от баща ми.

В м.еждучасието ме заеби 
колиха приятели. Всички 
знаеха случилото се с Жан 
и всеки искаше да узнае 
нещо повече.

— Какво каза брат ти?
— О, брат ми ни

кога нищо не казва. За не
го това не е нигцо. Трябва 
ше да видите как само бок 
сира полицая. Ако го беше 
ударил по-силно, щеше да

Той не знаеше нищо и 
ми каза: „Ще отида да про 
сгря”. В салона имаше друг 
полицай, който ме гледа
ше. Бях спокен, 
всичко тук беше тихо. Пър 
вият полицай се яви отно
во: „Ще остане до утре су
тринта — каза той, — да 
му бъде за урок. Твой брат 
ли е той?"

ю...вени в 
зин. и че полицаи идва

ли у дома ви.
— Не е вярно, господин у 

чителю...

тил грамадни варели из 
бухне, целият град ще хвъ 
ркпе във въздуха.

Момчетата ме разпитва
ха непрекъснато. Емил ми 
даде дори един карамел.

— Не за пръв път се бие 
моят брат. Един човек, 
то той боксира неотдавна, 
остана с подсинели очи. Ко

той

защото
Той продължаваше да 

ме обсипва с въпроси, но 
големият училищен звънец 
удари и учениците трябва 
ше да се наредят е редица, 
за да влязат в клас. Наша 
та класна стая беше на пър 
вия етаж. Учителят ме по 
гледна оъце веднъж, когато 
минахме край него. Аз го 
поздравих, поздравиха го 
и другите ученици. Белег 
на вежливост е да поздрав 
яш всеки път, когато сре 
ш,неш някого.

Жан не поздравяваше ни 
кого, дори и свещениците. 
За никого не сваляше сиви 
я си каскет. На приятели 
те си просто вдигаше ръка 
за поздрав.

Но Жан беше голям, а 
аз трябваше да чакам дъ- ■ 
лго още, докато за мене 

тротоарите станат по-къси 
и хората по-дребни.

кого
— Да.
— Хубава тайфа от нехр 

апимайковци сте се събра 
ли там!

гато се преместихме, 
носи сам печката па пове
че от сто метра, а тя тежи 
сто килограма...

Учителят мина край нас: 
„Е, Артур?"

Поздравих го и му преда 
дох бележката от баща ми.

— Баща ти ли писа това?
— Да, господин учителю. 

Написа я тази сутрин, пре 
ди да излезе.

— А брат ти, какво е 
станало с него?

— Нищо, господин учите

Полицаят носеше големи 
обувки и беше препасан с 
широк колан от черна ко 
жа, на който висяха бяла 
тояжка и кобурът с ресвл 
вер. Аз виждах само, че е 
револвер, но Жан би могъл 
да определи и калибъра му.

В къщи всички си бяха 
легнали, освен мама, която 
ме чекаше. Тя не ме попи 
та нищо и аз нищо не й 
разказах. Не беше нужно. 
Жан ч,1 ч < Си се е 
— останалото 7/е беше стч- 
но. Заключих вратата и ма 
ма разбра всичко.

В небето блещукаха мал 
ки звезди — далече от зем 
ята. Луната се бе смалила. 
Но всичко това беше голя
мо, по-голям.о от разните ге 
ографски карти, макар да 
се казваше, 
са над екватора и над дру 
гите линии, гцо прекося
ват земното кълбо.

В леглото бях сам и не 
можех да заспя. Най-мал
кият шум отвън нараства
ше мансардата и будеше ра 
змисли. Жан беше едър и 
обикновено той се затопля 
ше сам в леглото, 
сви.т дори на кълбо, не успя 
вах да Се стопля. Липсва 
ми Жаг1. Мракът в манса 
рдата беше тежък и ме гне 
теше. С отворени или затво 
рени очи, беше есе същото. 
Навън продължаваха да го 
ворят, после гласовете ста
ваха все по-тихи и далечни 
като м.олитви...

Когато Жан излезе от 
участъка, той ме съгледа 
веднага и се усмихна.

Не си ли на училигце?
— Не — казах аз. — Ма 

ма отиде на работа и тряб

лю.
. — Казват, че се бил па у 

лицата...

г-
Казимира АЛБЕРТИ

ШРВЕНА ПРОЛЕТ
Аз знам, че ще настъпи пролет друга, 
която вместо крин, треви и теменуги — 
ще донесе на злите смут и ужаси, 
ше гръ.мл1е по паважа със ботуши.

И тя не ще настъпи с птичи, песни, 
па ъгъла момински рокли няма да развее, 
а ще се втурне вредом, с пристъп весел, 
като река, а ний ръцете си ще стиснем зарад нея.

Не ще да забележим ни тревите, ни цветята, 
с възторга си ще потопим площади, 
дворове, улици и паркове в зеленина — 
без знаме тръгнали самите знамена.

С песници вдигнати, с измъчени гърди, 
като корави дъбове ще се изправим тежко, 
като камбани звъннали навред гце възвестим 
дошлата революция на щастие човешко.

че звездите
...Аз не се осмелявах да 

влезна в участъка. Ставаше 
все по-тъмно, а Жан не из 
лизаше. Сградата беше гол 
яма. На първия етаж, гдвто 
светеха прозорците, беше 
канцеларията. Полицаи из 
лизаха и влизаха, но не се 
виждаше никакъв цивилен.

Часовете се нижеха бав
но, техният звън отекваше 
от близката църква. Профу 
чаваха автомобили, минава 
ха хора, които ме гледаха 
опрян на стената.

Мислех си: „Жан е си
лен и аз съм негов брат.” 
Вгждах се пораснал и си
лен като него. Щях да ка
жа: „Артур, аз съм. „И то
ва щеше да има ефекта на 
удара с юмрук по масата.

В края на краищата гря 
бваше да влеза в участъ
ка: мама искаше това. Раз 
хождах се из коридора със

залепени по стените мал
ки обяви. До стълбището е 
дна стрела сочеше': „Коми
сари"-.

На всяко стъпало медна 
пръчка придържаше тясна ‘ 
та. пътечка, постлана по 
средата на стълбите. Много 
вероятно беше комисарят 
да не е вече там и Жан да 
е пуснат. Помислих си, че 
наистина не си струва тру
да да отивам и да ги безяо 
коя горе, ако Жан си е о- 
тишъл. Не го видях да изле 
зе, разбира се, но не мо
же пък да го задържат то 
лкова дълго време в канце 
ларията на участъка.

Един полицай ме спря. 
Не се осмелих да го поглед

1

А аз,

на в лицето. Пък и той бе
ше много висок, за да мога 
да видя очите му.

— Майка ми ме изпрати, 
полицай... Дали

го простне като пън на зем
ята. За да ми каже, преди 
да влезе в участъка: не се 
безпокой! Iгосподин 

брат ми не е вече пуснат?
значи, не го 

било страх. Вижте, там, п

(ЩР1ШК1-1Ш «В ЕРШШ1ШВъпреки извънредните 
му стихове на любовни те 
ми, все пак когато Смирнен 
ски пее за любовта като че

ва сълзи по раио угаснали
те животи на работнички, 
но се превръща в боен зов 
против неправдата, против 
разкоша на буржоазията, 
милионите да срушат зла
тния трон на буржоазията, 
за да зацари вечна правда 
на света. В поезията на 
Смирненски пулсира пламе 
ината кръв на разбунтува
ните маси против „вежли
вите” тирани. Той живее с 
този величествен поход за 
човешки живот, подкрепя 
изтощените, зове замене
на падналите в боя...

Въпреки всичко това, 
Смирненски все още не в 
заел заслуженото си мяс
то в световната литерттура. 
Причината, струва ми се, 
за това не е там, че високо 
качествената стойност на 
поезията му е съмнителна. 
Тя се състои в недостатъч
ната му известност на кул
турната световна обществе 
ност, па милионите читате 
ли от цялата земна шир- 
Смирненски все още недос
татъчно се превежда на чу 
жди езици. Това е до някъ 
де съдбата на поетите на 
малките народи, съдбата на 
творците на художествено
то слово, писали на неиз
вестен език.

Михаил ПРИСОЙСКЙ

ли се намира някъде у съ 
седите си, където не се чуе 

най-благоприятно. унизен Червен Прометей се 
надигаше от хижите, от ни 
щетата, от презреката беда 
говори през фабричните ко 
мини—говори през ропота 
на милиони пс цялата зем
на шир. Смирненски стана 
■пет на Чероен.ия Промг- 
тей, който се отрече от сво 
ето щастие, заради щастие 
то на всички; който в име 
то на своите свещени права 
пое неотложния път да осъ 
ществи правата на всички.

Това не значи, че само 
Смирненски е писал за бор 
бата на работническата кла 
са, за решителните й схват 
ки със стария свят, за нача 
лото и изхода ог тази дъл
га, жестока и окончателна 
боюба. Напротив, за тази бо 
рба писаха и пишат и дру 
ги поети, 
творчеството на Смирненс
ки, което в най-големия си 
обем е пролетарско, и твор 
чеството на други пролетар 
ски поети съгцествува голя 
ма разлика. Трудно е в сее 
гоената литература (с изкл 
чение на Маяковски) да 
се намери поет, който с та 
кава п,гаменна поетичнареч

с такова майсторство и та
ка всецяло е пеел за борба 
та на Червения Прометей. 
И не само това. В обемната 
пролетарска поезия още от 
началото е разпространена 
тенденцията към повърхно 
стното, към сухопарната и 
дейност, така че мнего от 
създаденото представлява 
обикновени агитки, твърде 
често и без минимална ху
дожествена стойност. Сми
рненски успя да постигне 
нещо друго, което го нало 
жи като велик поет. Той 
спои в една качествено но 
ва цялост вътрешното съ
държание, трезвеността и 
жизнената плътност на про 
летарската поезия, от една 
страна, и художествено — 
естетическата изтънченост 
на символизма, от друга 
страна.
Смирненски не става меха
нически. То е нещо съвсем 
ново и по форма и по съдъ 
ржание, което в действител 
ност не е нито едното, пито 
другото, а е себе си съдър
жа най-ценното нц двете 
стремления в българската 
литература. С това той на

дмина Полянов още като 
младеж, наложи се като 
майстор и като талант, вре 
ди се между Ботев и Яво-

против позора му и с факе 
ла си хвърля светлина по 
цялата земна шир, на вся- 
къде, където милионите 
възкръсват, където бледо
ликите братя се надигат ка 
то ураган, който ще сломи 
световната неправда, 
см.ъкне слънцето от небеса 
та и ще възстанови на зем 
ята вечна правда} Тук вече 
Смирненски престава да бъ 
де само национален поет. 
Той живее и гори в револю 
ционния кипеж не само в 
една малка балканска стра 
на, но на една цяла плане
та. Той е с Делеклюз, и с 
Каръл Либнехт и със Севе 
рния Прометей — навсякъ
де с възкръсващите милио
ни. Той е на кормилото на 
световния прогрес. Въвеж
да в литературата пое мно 
гомилионен свят, който „тво 
ри земните блага”, движи 
живота напред, но лишен е 
от благата, които създава, 
живее е низки хижи, уми
ра е нищета и глад, превър 
нат е обикновена сган. А 
тази истина е огряна в но
ва светлина. Поетът не хле 
нчи, не ■въздиша, не проли-

ствува
Неговото величие, ненадми
магия му творчески гени— 
хомеровски широкият зах- 
ват, байроновската романти 
ка, гетевски дълбоката фи
лософия, блоковската ли
рична изтънченост и про- 
метейската му сила на ме
теор са разцъфнали до не- 
превъзходна художествена 
красота в социалната му 
Лирика. Тук е намерил той 
себе си. И тук наистина е не 
надминат. За това ни дава 
основание неговото поетич
но творчество; защото на 
полето на социалната лири 
ка той е толкова сигурен,

ров.
Смирненски създаде ка

чествено нова поезия, а с 
това се издигна високо над ще
тесните граници на нацио- . 
на лната си литература и 
се зарея в сферите на све
товната литература, между 
нейните великани . По тво 
рческия си динамизъм, по 
сублимираната жизнена пс 
тина е поезията му, по вул 
канично-еруптивния педем, 
по изящната изтънченост и 
неотделима сила на худо
жествената 
творчеството му — на Сми 
рненски се пада . несъмнено 
място близо до Хай не, Пет 
йофи, Мицкевич, Маяков
ски и други велики поети, 
чието творчество е най- 
съвършен синтез на поети 
чната красота—богаго съ
държателна и естетически 
изтънчена.

Но Смирненски не е само 
синтез. Той върви напред, 
изпреварва много- изпрева 
рва своето време, въстава

карасота на
*ге представлява не само из 
разггтел на свещенитетежне 
пия на една епоха, на сигу 

настъпване на работ Обаче междурното
ническата класа на светов- 

обществена сцена, но
Това сливане у

мага
и поет трибун на тази епо
ха. В свещеното настъпва-

кла- 
се бе

ме на работническата 
са Смирненски намери 
си; в
видя светлото утре, в него 
видя осъществяването на 
везсмия: рай. Потиснатия и

нейното настъпване
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■ дармите и чиновниците ка 
Салазар години наред беше 
прикрито от очите на 
обществеността. Сега обаче 
борбата на анголския народ 
за освобождение получи ра 
змери на истинска война. 
Ни 65,000 португалски вой 
ници, колкото ги има 
последно време в Ангола, 
не са вече достатъчни да 
отблъскват нападенията на 
анголските патриоти. Осво 
бодени са просторни облас 
ти в северната част на стра 
ната.

В борбата против освобо

— Повиках вй, за да скиви експерименти върху ин 
предложа една сделка... Го '| тернираните (стерилизира
те® съм да ви продам един

ници. Айхман е честитил' 
на коменданта на концлаге 
ра в Аушвиц, зарад постиг 
натия рекорд — 1 милион и 
300 хиляди мъже, жени и 
деца, избити в срок от три 
месеца.

Днес този човек се бра
ни—Моите ръце са чисти. 
Други са убивали.”

Каква дързост!!!

не, заразяване с заразни бо 
лести, подлагане на човешмилион -чвреи.

в

ТОЛКОВА ЛИ Е СИЛГА 
ПРИСЪДАТА ДА ОТПЛА

ТИ ЗА ЖЕРТВИТЕ?

На снимката: едно тако 
ва племе Баилумдос, пре 
махва дънери, с които анго 
леките бойци са препречи
ли пътя.

дателното движение порту 
галците употребяват не са 
мо танкове- и самолети, но 

най-изостанали, 
почти дави племена.

Биволите не са били 
познати на европейско

то население
Пътят на биволите от тя

хната родина Индия до ев
ропейските страни е бил 
твърде дълъг. Старите ев- 
вропейски народа не са по 
знавали това животно чак 
до II век преда нашата е- 
ра. А самото появяване на 
първите биволи в предели
те на Европа станало ед
вам около 600-та година на 
нашата ера. Най-напред би 
волите били пренесени в И 
талия, а оттам се разпрос
транили по всичките стра
ни на Средна и Южна Евро

и такиваМнозина днес си постав
ят въпроса: може ли него
вата смъртна присъда да 
отплати на света за злодея 
нията, които той е напра
вил. Не, сигуно не. За как
во тогава трябва да послу
жи процесът, ако няма на
казание, което да е равно 
на престъпленията на Ай
хман. Само на една цел: да 
напомня на човечеството 
какви чудовищни машини 
може да създаде политиче 
кият фанатизъм и в какво 
може да се превърне чове
кът.

СЕДЕНКАРСКА СТРАСТ
пъти тс се връщали без да 
видят седяшсата и любимите

През време на: турското роб 
■ство във Висок хорото и седе 
нките са били едичетвемите ме 
ста, където са могли да раз - 
товарят свободно момък и 
девойка:. Момците обикновено 
не са изпускали съборите и 
хорото, а .през есента и зима
та и седемните. Често пъти те 
са превалявали и: до 20 кил ом е 
тра само .в една посока, за- да 
дойдат на седямкт, къ|де’1(до 
били любимите им моми. Хора
та от Висок често споменават 
седенкарската, страст на умре
лия .през 1045 годила предста
вител на това локоелтгие — 
дядо Йото от Сланини, който 
с другаря сн КачО' тръгвал при 

1 вечер от •стадата си е Явор. (Е 
ловншко) за село Брайковда, 
за да бъде с .момата ои Злата 
а при зори се върщал .пане .при 
овцете си. (Разстоянието е по 
ве/че от 30 километра в двете 
посоки).

Момците от селото .обикно
вено ле били любезни към. ста 
раплан ниските овчари и им у.с 
тройвали .засади, така че често

си.

Така говореше Адолф Ай | кото тяло на студ, гладува- 
хман на 24 април 1944 годи не и жажда). Айхман е ор 
на в Будимпеща на Йоел 
Бранд, богатия будимпеща 
нски евреин...

Ще ми дадете за сто ев
реи един камион. Това пък 
ще е 10.000 нови камиони 
за един милион евреи, про
дължаваше Айхман...

Тази „сделка” не бе осъ
ществена. Милиони евреи 
намериха смърт в Аушвиц 
и другите концлагери.

Днес този човек-звяр, ви 
новен за смъртта на над 6

Сила мъжка
ганизирал вадене на злат
ни зъби от устата на жер
твите, които след това из
пращал в съкровищата на 
райхебанката. Той е органи 
зирал събирането на рокли 
чки и кукли на избитите 
деца и ги е разпределял на 
децата на германските вой

Юре Райкович от Лика 
днес е най-силният лича- 
нин: без мъка повдига ра
злични тежести: коне, ко-

Един човек, имащ жена 
и деца и лице подобно на 
в.сички ни. па.

МОЖЕ БИ ЩЕ ВИ ИНТЕРЕСУВА
сигурно е най-тежкият ю- 
геелавянин. Още на десетго

на-гроба му да се намира ма 
нерка, пълна с ракия. Така 
всяка сутрин синът на по
койния Симич налива ра
кия в манерката, от която 
може да пие всеки човек.

Твърде известният гер- 
манки еквилибрист Рикард 
Щнайдер е предприел едно 
необикновено, по начина си 
дори единствено досега, пъ 
туване през Атлантическия 
океан. Той иска 
пътя от Европа до Амери
ка чрез еквилибриране(па
зене на равновесие) на ед- 
на стоманена жица, разте- 
ната между две мачти. Пъ
туването от Осло до Хали- 
факс в Канада трае 180 ча 
са. На пътя Шнайдер не бе 
щастлив да осъществи ре
шението си, защото парахо 
дът „Ставангефйорд” бе по 
срещнат от страшна буря, 

накара Шнайдер да

милиона евреи се намира в 
столицата им Ерусалим, на 

скамейка.подъ съдимата 
Обвинението е тежко. Нико
га човечеството не е имало 
по-голям престъпник...

да мине
При Нови Сад бето

нен мост с най-юлям 
отвор на света

ли, мотоциклети. Юре Рай 
кович повдига 550 килогра
ма.

„ДЕЛОТО” НА АЙХМАН

От своята кабина, с коя
то еврейският съд иска да 
го защити от преждевремен 
но убийство той се брани, 
но за щастие съществуват 
много свидели, случайно из 
бегнали смъртта, които об
виняват и то тежко:

— Айхман лично е учас-

При Нови Сад се строи 
голям бетонен мост, по кой 

линията Общинските синдикални съве
ти в Босилеград и 

Димитровград

то ще минава жп 
през Дунава. Мостът има 
два свода, на които 
рът на по-големия е дълъг 
211 метра, та затова се счи
та най-гелям отвор на света. 
Този мост притежава няко 

световни, европейски и

отво-

твувал в унищожаването 
на евреите във Варшавски 
я гето; той е експерименти 
рал с камионетките за бър 
за смърт, в които стотици 

убивани с

която
слезе от жицата и мачтата.

лко
домашни рекорда. През вре 
мето на -строежа му го по- 

специалисти от 40

дишна възраст той е имал 
120 килограма. Стйепан Къ 
рзнар е станал роб на свое 
то тегло: не може да се 
движи на далечни разстоя 
ния. Разхожда се само око 
ло къщата и то късо вре 
ме, защото, както казва той, 
бързо се изморява.

За неговия случай вече 
са се заинтересували лека 
рите и те се надяват, че ще 
могат да му помогнат.

най-сърдечно честитят на всички 
трудещи се международния Празник

на труда
Необикновено
завещание

В гробищата на село Вра 
на, недалече от Ариля, се 
намира вероятно единстве
ният
че три години стои манер
ка пълна с ракия, 
гроб почива 
който на умиране поръчал 
на сина си цели три години

сетиха
страни — от четири конти
нента.

нещастници са 
отровни газове; Айхман ли 
чно е приложил хапчетата 
„Циклон”, които са убива
ли бързо и не са предизви- 

„шок” у неговите есе

Мостът ще тежи
70,000 тона. ПЪРВИ МАЙНай—тежкият 

ююелавяиип
кали
совци. ,,Писъците на жени- 
те и децата — говорел той- 
пречат на есесовците в ра
ботата им.”

паметник, на който ве
с пожелания за още по-круппи успехи и 
победи в социалистическото» строителство!В този Със своите 220 килогра-

двадесетдву годишния
Стйепан Кързнар

Илия Симич,
ма

измислял
медицин-

— Айхман е 
най-невероятни

младеж

— Какво е това? Дай го 
тук!

да бабичката така милови 
дно, по-нежно от девица.

— Да берат кожа сега — 
рекла си бабичката.

Седи на подсъдимата ка 
то хрисима гълъбица, 
в душата й кипи. Нараства 
отмъгцението като вулкан. 
Ще изригне, когато съдия
та съобщи, че тя е невинна, 
а виновните са те, злите хо 
ра, които я съдят.

Дяволът й се притекъл 
помощ, да я избави от 

злото. Отново извадила чу 
дотворното колце. Смаяла 
съдията, че се загледал в 
нея:

& Божица. А то селоТръгнал нечестивият да 
между

На злободневни темпгнал
ли като село, но цяла дъ- — Такова... те.... кърпа..

— Да видим!
Нямало къде. Чудотвор

ната вещ се намерила пред 
съдията, протоколиста и 
поротата, като на подсъди 
ма скамейка. Имала какво

си търси съюзници 
хората. Вървял, вървял 
цял ден и нощ. Уморил се. 

Бил много гладен,

ржава. Столицата му долу в 
„Мали Лондон”. Нечестиви 

да отиде ДЯВОЛАсъюз с Авят не посмял 
столицата, защото знаел, че 

по-големи дяволи 
и от него. Отбил се в една 
от махалите. И хубаво па- 

Имал щастие. По-

капнал. 
че и болен. за съ-час разпитва хората 

диите. Излязъл тъкмо опя, 
който ще разглежда дело
то й. Извадила

те и па господа. Та пали тря 
бва този 
рави.

Решено—сторено.

там има— Дойде ми края — ре- 
Този свят 
господа и

свят да се по-
къл си той. да видят: колелце от какви 

ли още не гадотии — кос 
ми, кости от мъртъв, во
сък..?!

от джобасе отрекъл и от 
от мене. 
тук, да си поотпочина, пък 
да вървя, докато не ме от 
крият, че спукана ми е рабо

правил, 
паднал в къщата на някоя 
бабичка, която го нагости- 

домакински, че да не се 
оплаче от божичани. И ха- 

й в ера. Такъв е редът.

Да пренощувам си някакво колелце и запо 
чн ала да гледа съдиятаБабичката тръгнала пър 

правосъдието. Решиво от
ла да нареди съдебните ра 
боти, а сетне да се заеме 
с други селско-градски ра
боти, че от земята да напра 

дяволски рай. Имала ня 
дело в съда и:

през него.
—Каквото пожелая, това 

ще правиш, синко! — отдъ 
хпала си тя.

Бабичката била обвинена 
та страна. Съдията 
разпитва страни, свидетели, 
търси правдата... Бабичка 
та погледала съдията през 
чудотворната вещ. Станал 

от мед. Тих, 
кротък като буболечка. Гле

кала О
тата.

Бил стигнал до един кръ 
чудил на къде

лал
След месец, два вместо дя 

вола, па вратата па баба
та похлопал изпълнителни 

околийския

стопът и се 
да върви. Пътища различ- О пита,ви

— Дай това тук! — запо 
ведал строго той.

Преклонила глава, гледа 
ту него, ту протоколиста, ту 
онези дето седят покрай съ 
дията.

коени, неизвестни...
— Няма да вървя по пи

то един прав път — решил 
дяволът. — Около правите 
пътища хората се гложат. 
По-добре през гората.

Случило се така, че сти

ят орган на 
съд от Босилеград. Пустият 

между бабичката

__ И господът и дяволът
са в съюз — рекла 
бичката. — Пък и аз съм с 
тях. Сега зиая колкото дя
волът знае. Друг път като 
дойде, ще научи майстории

— Помагай, опашати гос 
поде!си ба

му съюз 
и давола се продънил.

Остен ЕЖОБ
една 

р а н о 
Седи и ча с п о

Седи бабичката на 
още по- сладъкскамейка

рачо.
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НА ВОДОПАДАМЪРЗЕЛИВИЯТ Пионерски 

привет за 

Първи май
Учителката по ботаника 

ни каза да направим херба 
рии за по-важните расте
ния.

се намираше сладка папрат. 
Стъблата й набързо се наме 
риха в нашите чантички. О- 
бикаляхме, наблюдавахме, 
приказвахме за водопада. 
Но не можахме да го поне 
сем с нас, както понесохме 
листата от растения и тре- 
ви, намиращи се край водо
пада.

На скалата на водопада, 
видяхме гоям, стар орел, 
разперил криле като вечен 
господар на тайните обятия- 
на намръщените скали. Бе 
се издигнал като величее 
твен Прометей.

Изкачихме се по скалите 
и излезохме на открито. 
По клисурата пълзеше 
мрак, предвестник на нас
тъпващата нощ.

Ние се спуснахме надолу 
и се върнахме в село.

Имало един човек — мно 
го мързелив. По цели дни 
лежал Под сенките, а деца 
та му гладували и ходели 
от къща на къща да прос 
ят милостиня. Селяните, 
като минавали край него, 
спирали се и започвали да 
го хокат:

— Децата ти скитат не- 
мили-недраги, целият на
род се труди, а ти лежиш. 
Не те ли е срам? Дигай се 
и тръгвай на работа!

— Работа ли е — не ми

то има една грамада камъ 
ни. Всичките да ги изне
сеш на горния край на гро 
бгацето. Тръгвай! Додето 
съмне, искам камъните да 
бъдат горе.

Мързеливият се запрет
нал и помъкнал тежките 
камъни. Носил, 
препъвал се, падал, ста
вал, целият потънал в пот. 
Като ги пренесъл, при не 
го пак дошъл преоблечени 
ят с камшик в ръка:

— Ела сега да ти платя!
— рекъл му той и го вър- 
згл за едно дърво плюл си 
на ръцете, и започнал да 
:о бие с камшик. Като го 
напердашил хубаво, рекъл:
— Дяволът тъй плаща иа 
слугите си! Влизай 
пак в гроба! — И го повля 
къл към трапа.

Мързеливият влязъл. Нс 
хвърлил

устата навън — да диша. 
Попът прочел молитвата, 
раздрънкал кадилницата 
над купчината и си оти 
нгъл заедно с гробарите.

През нощта работният 
селянин си рекъл: „Я да 
ида да излекувам от мързе 
ла оня, дето лежи в гроби 
щето”. Облякъл черни дре 
хи, нацапал си лицето със 
сажди, сложил си рога -на 
главата, отишъл Н разро 
вил живозакопания с една 
мотика.

Привет на татко 
на майка и 
на батко!
На орачи и миньори, 
на косачи и шофьори, 
на наще икономисти 
и весели трактористи, 
на агрономи и учители, 
на лесничеи и служители,

Аз и моите другари реши 
хме след часовете да оти
дем нагоре по реката и да 
съберем по клисурата нуж 
ните растения. Така и на 
правихме. Навлязохме дъл 
боко в клисурата. Наоколо 
буки, току започнали да се 
раззеленяват и шумът на 
малката река.

Един от другарите ни по 
веде към високите скали, 
за които казват, че подоба 

на Динарите. По ед

пъшкал,

у

иа лекари и зидари, 
на учениГ и овчари!...
Хей, на всички що изграж

дат

вали
на тясна пътека стигнахме 

Пред нас бешедо реката, 
един водопад. Той не е мностраната ни мила и 

нашия роден край — 
нека е честит, 
весел и плодовит 
празникът Първи май!

го голям, но понеже стръм- 
ността е рязка, водата се 
разбива в прах, шуми, ехти 
Колко хубав е този бял во 
ден прах! Колко е привлека 
телен!

На скалата до водопада

сега

Рангел Златков, у-ник от 
VIII клас на основ. учили
ще —Клисура.

. ■<<-> ~

говият мъчител 
две-три лопати пръст отго 
ре му и си отишъл. Съмна 
ло се. Погребаният, като 

дошъл на себе си, пошавнал 
и щом усетил,- че отгоре му

М .Младенов

ХИТРИЯТ ПЕТЕЛ
има малко пръст, скочил 
из гроба и—беж към село. 
Отишъл си в къщи запъх
тян, грабнал една “секира 
и се втурнал към гората. 
Почнал да сече дърва. Ми
нал край него един селя
нин и го поздравил:

— Добър ден, брате! Ка 
кво ново — 
от оня свят?

— Остави се — отвърнал 
мързеливият — не е за ра 
зказване: товарят те с ка
мъни цяла нощ, а за награ 
да почват да те бият, доде 
то ти наместят кокалите!!!

— Довечера ще се вър
неш ли пак в гробището? 
— попитал го селянинът.

— Дума да не става! Ця 
лата гора ще изсека, само 
на дявола ратай не ста
вам.

— МогаГащатият петел разперил 
криле, дигнал се нагоре, ка 
цнал на плета и почнал да 
кукурига с цялото си гър
ло. От съседната горичка 
подала муцуната си кума 
лиса. .

— Добър ден! — викнала 
тя. — Чух те, като куку- 
ригаш. Чудно пееш. Само 
не зная дали можеш да 
пееш тъй, както пееше ня 
кога баща ти.

— Че как пееше баща 
ми? — попитал петелът.

Той стъпваше на плета 
с единия си крак, затваря 
ше едното си око и запсч 
ваше много силно да куку 
рига. Незнаен певец беше.

— И аз мога тъй! — ре
къл петелът и като се из
правил на един крак затво

отговорил 
петелът и затворил очите

рил едното си око- и изкуку 
ригал.

— Ами можеш ли — пс 
питала го хитро (лисицата,

си, но щом Iи -гатворил, ли 
сицата подскокнала и го сг 
рабчила.

Отнесла го в горичката, 
стъпила върху чего и се 
нагласила дз го яде.

— Ех — въздъхнал пе
телът, — спяо време твоя
та майка не правеше тъй.

— Ами как правеше? — 
попитала лисицата.

— Тя, кога хванеше пе
тел, преда да го разкъса, 
имаше обичай да си проче
те молитвата. Набожна ли
сица беше тя.

— Аз съм също като ма 
йка си!—рекла лисицата и 
веднага наумила веднага 
да си пречете една молит 
ва. Дигнала набожно двата 
си крака нагоре, затворила 
си очите и зашепнала.

Петелът тъкмо туй ча
кал. Щом лисицата го пус 
нала той ггръпнал, подхвър 
кнал бърже и кацнал на 
съседното дърво.

— Гръм да те убие, над 
хитри ме! — рекла лисица 
та, облизала се, преглътна 
ла и заминала гладна в го 
рата.

я хвалете! — отвръщал мъ 
рзелизият и се обръщал 

на другата, страна..
Веднъж мързеливият се 

надигнал и отишел при сел 
ския поп.

— Дядо попе — рекъл —— 
опей ме и викай селяните 
да ме заровят жив.

— Защо? — попитал учу 
ден попът.

— Защото ми додея да 
ме хокат хората. Мира ми 
не дават. Всеки ден ме ру 
гаят, задето не съм рабо
тел. Ще ида на оня свят— 
да си полежа спокойно.

— Може — съгласил се 
попът, опял го, викнал два 
ма души да го вдигнат с 
носилото. Понесли го кьм 
гробището. Попът върви на 
пред и клати кадилница
та, а носачите подире му. 
По пътя ги срещнал един 
работлив човек.

— Къде сте го- понесли? 
— попитал тдй.

— На гробището, ще го 
ровим.

— Стойте, тъй не бива. 
Жив човек заравя ли се в 
гроб! Но-кажете ми, защо 
сте го помъкнали?

Носачите му разправили 
как стои работата. Трудол 
юбивият се позамислил и 
рекъл на оня в носилото:

— Слушай, я стани и е- 
ла у дама да ти дам едно 
кринче жито, та да имаш 
хляб, додето припечелиш 
нещо.

Мързеливият се понадиг 
нал и попитал:

— Ами мляно ли ще го 
дадеш?

— Хубава работа! Ще ти 
го дам немляно.

— Тогава носете ме — о- 
бърнал се той към двамата 
носачи — в гробището. Не 
е за мене такова жито. Тря 
бва да го карам на водени 
ца, че да го меля, че да го 
пръщам в къщи, че да го 
меся, че да го пека, че да 
гс ям — дълга и широка 
работа. По-добре в гробище

— Ставай! — сритал го
тсй.

— Кой си ти? — стрес
нал се от сън закопаният 
и скочил.

— Аз съм дяеолът — от
върнал рогатият. — Днес, 
като делихме душите на 
починалите ,твоята се пад 
на на мене. Аз съм ти го
сподар. Каквото ти заповя 
дам — ще го вършиш или 
ще те проводя да гориш в 
един нажежен казан, пълен 
с вряла смола. Свършено е 
вече с твоето лежане.

Мързеливият се разтре- 
перал:

— Каква работа има за 
мене? — попитал той!.

— Хе там, виждаш .ли, 
на долния край на гробище

вехто носиш

— като стоиш на един крзк 
да затвориш и двете 
очи и тъй да пееш?

си
И продължи да сече.

Ученическа изложДа в Димитровград

Интересна и богата активност
По. повод на патронния пра 

зини иа образцовото- основно 
училище „Моша Пияде” в Ди
митровград, на 22 април бе о 
пирита -в помещенията г*а- учи 
лиоцето ученическа изложба-

стнгат заведи и (резулати.
Особено впечатление нрави 

отделението на младите естес

ние е предишните ■падини1 може 
да се ‘отбележи голям напре
дък. На новш-е ученически по 
коления са създадени съврвме 
сам условия за -р-аболпа1. Учени
ческата ‘работилница например 
ново- говори за политехничес
кото ‘възпитание на днешните 
ученици.

Младите художници и скул
птори са се представили с ху
бави статуи и картини в най- 
различни техники. Особено из 
лък ват .произведенията на та
лантливия 
инч, ученик от VIII клас който 
с изложените скулптури се о 
чортава като отли-чен скулп

тор и художник. Изпъкват съ 
що така произведенията на у- 
чстипците Свободаи Лозанов и 
Петър Савов.

(Изложбата бе хубаво уред е 
иа и сред гражданството и ро 
днтелите предизвика голям ин 
терес.

Много хубаво би- било 
-разгледа възможността 
хубавите експонати да, останат 
в училището като ‘постоянния 
изложба. Това предложение о 
дозряват -редица -просветни ра 
ботн1И1цц, но става .въпрос за 
помещения.

твемици, крито са се представи 
ли с препарирани животни, 
сбирки на семена, цветове, би 
лки, коренчета, с много саксии 

които отглеждат различни 
| растения при различни 
! вия с естествен или изкуствен 
| тор, при «ермали-а светлина и 

обратно и др. Техният 
изложбата говори че тези 

I ди естествешици свързват тео
рията с 1Прз«тиката- и че по 

| овеО‘бр|азеи начин* се подготвя 
за напредничави производите
ли. .погледите на -псее-пиггелнте 
често, се спират върху хубаво 

ж.и‘8 отпи-дел.а

I

Първите
ойишомени

в
‘ 1 1 усло-

V. &
да се 
най- животникът от 

•млат Еш -Първото опитомено животно, 
което с първите хсира започ
нало- да, дел-н съдбата на теж 
кия ‘скитнически живот, е би
ло кучето. В далечни времена 
обаче то не е било само дру
гар иа човека в лов.му, но. е 
представлявало, в някои обла
сти, и извер на месо. Така иа 
пример, иа островите на Ти 
хия океан кучетата били ртзвъ 
ждаию зарад .месото им. В Но
ва Зеландия те били нещо ка
то, нашият добитък за клане 
и представлявали важен изто
чник иа меона храна.

Счита ,се, че второто опито
мено животно е била свичята. 
Обаче много народи «иго са я 
отглеждали, мито са яли месо 
то й. Например -старите негь 
реки племена не знаели вкуса 
на свинското месо, също и ста 
рите арийци. Обаче старите е- 
■врюпейски народи са яли свик 
екюто месо, а също така. и лгле 
мвната ро -осТровите на Тю 
хия океан, където свинята е 
твърде разпространена в диво. 
и питомно -състояние.

ЩVI
Воислав Жцвко-

ш препарпраните 
на ученика Ив ай Павлов. Не 
по-малко са 1К1н/ге|решн и еюс- 
ятоматите на младите истерици*

>1
М. М.

исторически <юзр™ карти за 
действията вда 1Н|а|ро|д>осовоболи
телната войска, исторически а 
лбумот със снимки

преглед та ученическата дей
ност -в училището, по -секции
те и кръжоците. Бяха изложе 
чи (множество около на ти, кои
то говорят зл богатата актив
ност на учениците. Всеки пред 
мет и (всяка секция имаше 
свое отделение и кътче © ко 
ето бях© изложени различим 
п ом а г ала, рисунки, графи ц и, 
макети, сбирки, растения, ри
сунки, препарирани животни 
и >гтр. Всичко показваше че у- 
чеемидоге, водени от своите у- 
чители, рабоггят сериозно и *по

иигзрески! от
вестниците, различни графици 
и чертежи. Подорни екопона- 
т и намираме ц при младите ге 
сРрафи (физически* и лолитиче

карти релефи, албуми сски
цветни картички на нашите
Градове, фабрики и .местнос
ти, хубави стоманени карти: ко

то! иго се отличават с 1нагледцо*ст
Отнесли го в гробището. 

Изкопали един трап и спу
снали живия човек вътре. 
Затрупали го с 
му сложили една търба от

и рр). Подобно е и -в отделе
ни ето на младите математици, 
физици, литератори и пр. Изло 
жбата говори; че реформата нопръст, но училището не е празна дума-, 
а действителност. В <сравне-
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