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НИЕ НЕ СЪЗДАВАМЕ ТРЕТИ БЛОК, НИЕ ИСКАМЕ ДА БЪДАТ 

ЛИКВИДИРАНИ И ТЕЗИ ДВА БЛОКА, ДА НЯМА
БЛОКОВЕ В СВЕТА

• Цялаша сшрана е строителна шреска 0 Предимствата на едрото социалистическо селско сшоиансшво ® Ние не създаваме трети блок 
• За разговорите на конференцията на неангажираните страни

още по-упорито ще работим 
и ще настояваме нашата 
страна да върви още по-бър 
зо напред. И вярвам, че и 
тези, и следващите обещания 
ще изпълняваме както тряб 
ва. Искам да използувам то
зи случай, за да ви кажа, 
колко и какво трябва да на
правим още, та от нашата 
всекидневна практика да пре 
махнем известни неща, кои
то, без съмнение, спират до- 
пякъде нашето по-ускорспо 
движение напред. Но пред 
нашите граждани, пред на
шите трудещи се откриват 
прекрасни перспективи па 
прекрасно бъдеще, при усло 
вие, че имаме възможност 
за мирен творчески труд, 
при условие, че мирът ще 
бъде запазен и че ние с в- 
ечки свои сили ще можем 
да се посветим на подобря
ването и изграждането па 
великото бъдеще на социа
листическа Югославия“.

шите материални възможно 
сти, в материалните ни сред
ства'*.

Другарят ^Гито подчерта, че 
ние все още се нуждаем от 
много неща, но във всичките

„дойна крава“ за империали- 
стите, за чужденците, а на
шият работник трябваше да 
работи полугладеп или гла
ден. Тази фабрика беше за 
нашите хора проклетство, 
вместо източник на богатство 
и на по-добър живот за тях 
и за новите генерации.

Нашата социалистическа 
страна, под ръководството 
на Съюза па комунистите, 
включил в себе си най-съзна 
телния дял от нашето граж
данство, под ръководството 
на Социалистическия съюз 
и на всички прогресивни хо 
ра, днес е променила своя 
лик и не прилича вече па 
онова, което беше преди вой 
пата. Досега пие извършвах 
ме главно онова, което обе
щахме преди войната и в 
течение на самата война, .р 
течение на свърхчовешка 
борба със всевъзможни оку
патори. Ние, и всички вие 
вкупом, даваме обещание, че

стигнат ония, които и по-ра- 
ио са .били развити, па за
почват да строят преди да 
са осигурили пеобходимитс 
планове и средства, т.е. пре
ди да имат необходимото по

От 5 до ,7 т. м. президентът на Републиката Йо- 
сип Броз Тито направи обиколка на една част от На
родна република Сърбия, 
промишлените цептрове: Крагуевац, Крушевац, Бор и 
Заечар.

като посети градовете и

На това свое пътуване другарят Тито 
дружаван от високи съюзни и републикански ръково
дители и обществено-политически дейци.

В Крагуевац, където най-напред спря Президентът, 
над 50.000 граждани му устроиха сърдечно 
В Крушевац го поздравиха над 100.000 
и околпите селища, в Бор 50.000 души.

И навсякъде, където мина Синият влак, покрай 
самата липия или на железопътните гари, хилядна маса, 
с букети цветя и сърдечни приветствия, посрещна и 
изпрати другаря Тито.

В Крагуевац другарят Тито посети автомобилната 
фабрика „Дървена застава“ и води разговори за стопан
ското развитие на околията със ръководителите на 
Крагуевачко.

В Крушевац, където президентът идва за пърог. 
път, той разгледа черквата' Лазарица, строена от княз 
Лазар още през 1374. година, а след това посети фабри
ката за производство на трактори и строителни машипк 
„14. октомври“, пред входа на която топло го привет- 
ствува работпичеството от фабриките в града. На митин
га, състоял се непосредствено след пристигането на дру
гаря Тито от Крагуевац, на „Площада па младостта“ 
той държа реч пред 100.000 души, които с бурни апло
дисменти и възгласи: „Герой Тито“ и „Тито е наш“ одо
бряваха становищата по стопанските и външнополитп-

бе при-

посрещане, 
жители на града

Можем да вървим 

напред още по-бързочески въпроси.
Другарят Тито сс срещна и с бойците от Расинско- 

крушевачкия отряд на планината Ястребац, където пай- 
дълго Действувал този отря д.

На 6. юни, около обед другарят Тито, с придру
жаващите го високи личности тръгна към Чуприя, от- 
където се отправи към Бор и Заечар. В индустриалния 
гигант на Източна Сърбия —Бор - той пусна в пробно дей 
ствие два нови големи промишлени обекти: нова топилня 
на мед и гигантски завод за' производство на сярна ки
селина, най-голям в Европа и един от най-големите в 
света. Преди това, на митин га в центъра на града той 
говори пред петдесетхилядна маса за достиженията ни 
след войната и за новите насоки в нашето развитие, като 
изтъкна, че практиката е показала правотата па юго
славския път.

Другарят Тито направи посещение и на Заечар, 
след което се завърна в Белград.

Поместваме изводи от речите на другаря Тито в 
Бор и в Крушевац.

жем да обезпечим па нашите 
хора по-добри условия 
живот, които пред очите па 
всички ни все повече сс по
добряват. Хората, конто ид
ват от чужбина, са удивени 
от това, че цяла Югославия 
е в строителен кипеж. Стро
ят се къщи, жилища, строят 
се шосета, железопътни ли
ши:, строи се всичко, и то 
най-съвременно. Всичко това 
е хубаво и добро, и всичко 
това показва, че ние трябва 
и че ние можем да вървим 
по тази посока още по-бързо 
напред“.

Говорейки за бързото сто
панско развитие на страната 
ни и изтъквайки 
увеличение на индустриал
ното производство и на би
товото равнище у нас в 
следвоения период, той при
веде някои примери;

на
рязкото

— Да посочил! само един 
Какво сте плюлипример, 

преди войната? Колцина тук 
са ил1али радиоапарати, на- 
прилхер? Съвсел! малко. А та
ка, както беше у вас, така 
беше в цялата пи страна. 
Обаче от 1952.—1953. година
ние тръгнахме решителпо 
папред. И от 700.000 радио
апарата сега сл«е стигнали до 
1.600.000 броя. Това пък зна
чи, че на 15—16 души сс па
да по един радиоапарат, ко- 
гато вземем, че имаме около 
19 милиона жители в наша
та страна. Да вземем още 
един пример. Да видим ка- 

беше потреблението на 
нлг

Пред нашия трудов народ се 

откриват прекрасни перспективи
ДА ДЪРЖИМ СМЕТКА 

ЗА МАТЕРИАЛНИТЕ НИ 
ВЪЗМОЖНОСТИ

Изтъквайки, че Югославия 
е осъществила истинска де
мокрация с необходимите й 
материални основи и че се 
върви по линията на равно
мерно развитие на общно
стта изцяло, другарят Тито 
посочи някои грешки, които 
понякога се явяват по отно
шение изграждането на про
мишлени и други- обекти в 
околиите и комуните:

— Има местни и околий
ски отбори, на които поляко 
га сс поще по-скоро да на-

След като благодари за 
величественото и сърдечно

ще премахнат угрозяващото 
действие на отровните веще 
ства върху растенията 
преди всичко върху здравето

Др. Тито пред завода за сярна кисслипа в Бор
похвати трябва да бъдем: 
рационални, защото нераци
оналното строителство може 
да вреди не само на вътре— 
шния стопанско-политически: 
план, но и на външен план; 
може да навредява на пре
стижа ни, който е голям.

ипосрещане, устроено от жи
телите на

кво
захарта преди войната, 
конкретно, колко хора са 
могли да консумират захар. 
Вместо 5,5 килограма, кол-

Бор и околните 
изказа задовол- критие за такова строител

ство. И когато в това изграж 
данс стигнат до половина
та, или не и дотам, тогава 
се палага да сс намеси об
щността и тя да дава сред
ства. А това, другари, прави 
пробив в равнището па па

на трудовия народ от този 
край. А това е полезно и ве
лико дело, което покрай дру 
гото обезпечава да дадете на 
сс^бе си и па общността ни 
нови хилади тона мед и дру 
ги благородни метали.

Припомняйки на старите 
генерации за миналото на 
Бор и за тежките условия 
на работа и живот в пред
приятието, той продължи:

— Известно ви е, че тази 
беше

селища и 
ство от забележителния на
предък на Бор, той каза:

творческа 
работа и усилия на трудещи 
те се, вие 
много. Това показва, че вие 

вървели не само успо-

кото се харчеше преди пет- 
шест години, дпес у нас сс 
консумират по 15,5 килогра
ма, изчислено на глава от 
населението. А така е и с 
другите нсща.Всичко това 
пък показва, че насоките па 
пашата индустриализация с'

С истинска

сте постигнали

сте
редно със своите другари от 
останалите предприятия, но 
в някои работи сте ги зад- 
мипали. Сега ето, вие пуска.- 
те нови, съвременни цехове 
в предприятието си,

Предимствата на едрото социа
листическо стопанствобили правилни и че ние със 

собствен творчески труд мо-фабрика в същносткоито
— Искам пай-папред да ви 

кажа няколко думи за па
тето селско стопанство, за
щото досега нямах удобен 
случай да говоря по този въ
прос — каза другарят Тито и 
изтъкпа, че нашето селско 
стопанство, въпреки пости
женията все още в значитсл 
на степен зависи от природ 
пите стихии 
и засуха и другите елементи 
па стихията. Все пак в соци
алистическия сектор добиви 
те са три и четири пъти по- 
големи, отколкото в чаените 
земеделски стопанства.

— Аз сега пропътувах ед
на част на Сърбия —г каза 
другарят Тито. Видях, а зная 
че е така и в другите репу
блики, че на кооперативно 
обработваната земя, т.е. па 
земята в социалистическия 
сектор, на големите стопан- 
стпа, пшеницата и цареви

цата са отлични, въпреки че 
имаше суша, че сега дъждът 
е в повече и че имахме на
воднения. А из малките пар
цели пшениците изглеждат 
твърде бедно. Какво ши по- 
казава това? Ако нашият 
сслянип беше досега в из
вестна степен * недоверчив 
към опова, което му говорех 
ме за предимствата на съвме 
стпа обработка па земята, се 
га той може да види с очите 
си ползата от пея и да пре
стане да мъчи земята на мал 
ката си парцела, но да я обе
дини, та и тя да се обработ
ва с най-съвременни сред
ства и да дава голели* доби
ви. Ето, това л*е боли, защо
то аз желая и нашето село 
да върви напред* така както 
вървят папред нашите тру
дещи се във фабриките, в на 
стоявапията за повишавапе 
производителността па тру-

от дъжд

да.
(Следва па стр. 2)

Ние не създаваме грети бл ок-залви
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ЮГОСЛАВИЯ ЖЕЛАЕ СЪЗДАВАНЕ НА НАЙ-ДОБРИ 

ОТНОШЕНИЯ СЪС СЪСЕДНИТЕ СТРАНИТИТО
омраза и презрение. Но 

когато известии постъпки до 
стигнат краеп предел, тогава

сме принудени поне нещо да 
ви кажем, за това, което не 
струва.

да кажа нещо за ппкои бъл- 
които

лоОбаче докато отношспилта 
ни с тези страни са такива, 
тук от някои съседни страни 
някои кора подмят&т под кра 
ката пи мамули и пи нападат 
навсякъде, дсто могат. Тази 
тяхна дсйноота пс прекъсва 
вече с години, тя продължа
ва 13—14 години. Разбира се 
заради това ние няма да и- 
мамс по-малко жито и дру
ги продукти, напротив бла
годарение на труда на наши
те хора ние всеки ден ги 
имаме повече. Но ние се пи
таме; нима е възможно дисс, 
в този век, някой така да се 
отнася към една страпа, ко
ято през войната даде тол
кова много жертви и която 
днес иска, колкото се може 
по-бързо да забрави 
злодеяния които през война
та ни бяха направели и от 
някои от тези страни, из кои 
то сега долитат против нас 
гласове на някои хора.

Аз няма да говоря за това. 
което става т.е. което за нас 
говорят някои ръководещи 
хора в Албания, за оня съ
дебен процес,в който ни въ
вличаха и нас и в който 
всичко е измислица. Искам

трябва да се спазва и че ви 
наги трябва да се държи 
сметка за това какво ще се- 
строи и колко средства за то 
зи строеж са обезпечени, за- 
щото инак се идва до неже
лани явления, които се от
разяват върху ' стопанския 
ни живот.

Той изтъкна и нуждата от . 
премахването на последици
те от неравномерното стопан 
ско развитие на някои наши 
краища преди войната и ка
за, че тези последици трябва 
да бъдат премахнати с уско 
рен темп, с помощта на ця
лата ни социалистическа об
щност. Но във всички тези 
настояванил е необходим 
план.

— Трябва — каза другарят 
Тито — планово да подхож
даме към проблемата за по- 
маганс на перазвитнтс краи
ща, та по най-добър път и 
най-скоро да се издигнат г

(Продължение от 1 стр.)
Др. Тито направи обзор, 

върху известното повдигане 
на цените на вътрешния ни 
пазар и обоснова причините, 
които довеждат до това нео
правдано повишение — пов
дигане на цените на някои 
артикули, които се явяват на 
пазарите в малки количе
ства; повдигане на маржите 
от страна на търговските 
предприятия. Той посочи и 
другите извори на това пов
дигане на цените у нас; ие- 
планомерното изграждане в 
комуните и околиите, което 
довежда до изразходване на 
средствата на някои фондо-' 
ве, с които се осигурява пор 
малното производство; на
тиск върху банките да дават 
оборотни средства за капита 
ловложения и други. Дру
гарят Тито изтъкна, че пред
назначението на средствата

гарски ръководители, 
веднага приеха това и пуб
лично заявиха, че и Югосла
вия била замесена тук, та и 

. те осъдиха Югославия, до
като много други социали
стически страни мълчаха. Да, 
обадиха се някои хора от Ки 
тай. Те дават свой той на 
една такава политика на на
падане срещу Югославия ка 
то иа някакъв 
етически агент и подобпо. Аз 

има

Реч на митинга в Крушевац

Нашите постижения са дело 

на собствени сили
да няма блокове, и не ми
слим никак да създаваме пя. 
кякъв трети блок. Още на 
Шестнадесетото заседание на 
ООН ние решихме да продъл 
жим с акцията, която там по 
дехме — да се срещнат пред 
ставителите на великите си
ли и най_сетне копкретно да 
поразговарят .какво да се 
прави. Ние несме тук, за да 
създаваме трети блок. Ние 
сме за това, и тъкмо затуй 
се обединяваме в акциите 
си. да помогнем на тези ве
лики сили по-лесно да се дой 
де до разрешавапето па раз
личните проблеми.

На своето пътуване из Сър 
бия, другарят Тито посети на 
5. юпи Крушевац.Веднага след 
пристигането си, пред 100.000 
граждани па Крушевац и око 
лните села той държа реч,, 
от която поместваме изводи:

Напомняйки за огромните 
имали

империали-

каква ползапс зная 
от това Китай. Това вероятпо 
знаят те, по това не е хубаво 
от другите. Опова, което бъл 
гарските ръководители гово
рят, това е наистина за пай- 
голямо прсзрепис. От една 
страна те казват, че по дър- 
жавпа липия искат с пас да 

добри отпошеиия, че

жертЕИ, ■ които сме 
през войната и които, за 
съжаление, се премълчават 

Титоония понякъде, другарят
каза:имат

искат да търгуват, да осъщс 
ствят обмени и пр., а от друга 
страпа говорят, чс тези иде
ологически въпроси пс бива 
да играят роля в тези отно
шения. А това в действител
ност значи, чс от сдиа страпа 
пи нападат, а от друга страпа 
искат с нас да имат нормал
ни търговски отношения.

— От аграрно изостанала 
и индустриално слаборазвита 
страна, ние дпес сме създали 
индустриално развита Юго
славия, която ежедневно сете.

Интересите на селяшша повеляват да се 
освободи от традиционното разбиране на 

земеделието
достатъчно работна ръка и 
на село, и във фабриките, и 
в другите предприятия. А 
по-високото равнище на про 
изводството в селското сто
панство ще е полезно и иа 
нашия трудещ се селянин, 
т.е. на земеделския произво
дител, и на нашата социали
стическа общност.

Като изтъкна, че у нас съ
ществуват благоприятни кли 
матически и природни усло
вия за развитие и на този от
расъл на стопанството и че 
от нас зависи колко тя ще 
напредва, той каза:

— Ние имаме такива въз
можности за повдигане на 
равнището на селскостопан
ското производство, че да бъ 
дем в състояние да изхра
ним не 20, но 30 и повече ми 
лиош1 души. Това ви го каз
вам, другари, защото наши
те противници отстрани все 
още гледат, как ще се осъ
ществи този наш собствен

Днес имаме голямо прииж
дане па трудещи се от село, 
особено на млади хора, в го
лемите индустриални центро 
ве.( Това е правилно. Но ние 
не можем да се спрем само 
па това. Ние не можем да по
гълнем цялата работна ръка 
от село, която би искала Дс 
дайде в градовете, защото е 
необходимо успоредно да раз 
виваме и земеделското произ 
водство. Налага се и земедел
ското ПрОИЗВОДС! 20, т.е. про
изводството на село изобщо, 
да бъде поставено върху та
кава основа, която да абсорби 
ра по-голямата част от тази 
работна сила. Към това произ 
водство, каьто и към промиш 
леното, трябва да подхожда
ме с цел то да се издигне па 
по-високо равнище. Трябва 
да направим у нас така, че 
г.огато се погледне от само
лет да не се виждат много- 
бройните малки парцелни, 
приличащи на малки кърти

Нашият народ е горд, и когато има нещо 
да каже, казва го открито

I

Обаче това е невъзможно. 
В Югославия на това не мо
же да се гледа с такива очи. 
Това всеки трябва да знае. 
Ние също така искаме да и- 
маме добри търговски отно
шения, но с дълбоко нераз
положение и огорчение гле
даме на сдиа такава солуция, 
че по държавна линия могат 
да съществуват добри отно- 
шепия, а по тази другата не 
могат. На нас днес, другари 
и другарки, много от ръково
дителите на тези страни до 
голяма степеп ни подхвърлят 
мамули под краката и все 
повече изострят положението 
към нас по различни липии. 
Спрямо нашите дипломати 
например в Прага, а неотдав 
па и в Словашко, В Брати
слава, по случай пристигане

гнат целта си т.е., че ще се 
откажем от своята самосто
ятелност (голямо и дълготра 
йно одобрение и възклица
ния: „Ние сме Титови — Тито 
е паш“).

Ние знаем, че тендепцията 
на тези хора е да отцепят 
нашето ръководство от паро- 
да. Те и днес говорят така, 
както говореха преди: че юго 
славскитс народи са добри, 
че с тях се може, но че те 
се намират под натиска на 
ръководсвото си. А вие, дру 
гари и другарки, и всички 
наши хора, най-добре знаете 
какъв е този мним натиск па 
ръководителите. (Десетки хи, 
ляди работници и граждани 
от целия този 'край в този 
момепт едногласно дадоха 
свой отговор: Ние сме Тито 
ви — Тито е наш!).

с майките па загиналитеВ сърдечен разговор

Ето например сега в Виена 
се състоя среща между пред 
ставителите на двете най_го 
леми страни 
съюз и Америка. Ние от все 
сърце поздравяваме тази сре 
ща, която още отдавна тряба 
ваше да се състои, която ние 
искахме още на заседанието 
на ООН миналата година. 
Следователно, пие не създа
ваме трети блок. но искаме 
да улесним постигането на 
споразумения, които желае 
всеки, който желае искрено 
да се решат крупните между 
народни въпроси, какъвто е 
разоръжаването, какъвто е 
ликвидирането па колониа- 
лизма, на неравноправието, 
какъвто е въпросът за ли
квидиране изостаналостта, на 
разликата в развитостта па 
отделните страни ,и т. п. Ние 
направихме това, за да предо 
твратим певтаряпето на опо

доближава до равнището на 
индустриалпо развитите ев
ропейски страни. Ние започ
нахме от пихцо. Опряхме се 
преди всичко на собствените 
сили. Нищо не ни е дошло от 
страни. Като сбезщетепие за 
жертвите, които дадохме, за 
щетите, които претърпяхме 
през войната, ние получихме 
репарации и реституции само 
две па сто.

Съветския

Нима нашите хора щяха 
да имат и най-малко соци
алистическо съзнаиние, ако 
позволяваха някой да им ко
мандва. Дори и тогава, кога
то това съзнание не съще
ствуваше, през годините пре 
ди войната, нашият народ не 
бе съгласен и не позволява
ше някои да му се налагат. 
И преди войната имаше хора, 
които искаха на пашите па- 
роди да патрапят фашист
ките методи, като Стоядипо- 
вич и други, по нашият парод 
не им позволи да му команду 
ват. Днес, когато социалистиче 
ското съзнание дълбоко про- 
пикпа в най-широките парод 
ни маси, нашият народ още 
по-малко позволява това. На 
шият народ и не е такъв, че 
да позволи такова нещо. Той 
е горд, а когато има да каже 
нещо той го казва открито в 
очите и па хората, които ръ
ководят. (Одобряване). А на 
шитс ръководители приемат 
онова, което народът казва, 
макар че попякога нещо мо
же да им е неудобно. Онова, 
което е -истипа, е истипа. На

СВЕТОВНАТА СЪДБА НЕ 
МОГАТ ДА КРОЯТ 
НЯКОЛКО ДУШИ

— Другари и другарки, без 
оглед на това, че тази нова 
история, история на Втората 
световна война и на негови
те разрушения все още е пря 
сна в спомепите на хората, 
човечеството и днес е затри 
жено за бъдещето, страхува 
се какво ще бъде. Съществу 
ва една мътна и неизвестна 
обстановка. Хората очакваха, 
че отговорните хора, велики 
те сили, ще бъдат способни 

защото хсе наеха с това-да 
донесат сигурност, да се по
стигнат споразумения и един 
път за винаги да

ва, което бе в миналото — да 
предотвратим щото Обедине
ните нации да са иструмент 
на една или друга политика, 
да са инструмент на полити 
ката на дадена сила или на
група сили; а представители 
те па малките страни да не 
бъдат вече гласоподавателпи 
апаратчета, които по различ 
ни начини

се предот
врати епопеята, каквато до
живяха народите преди два
десет гедшш. Но за съжале
ние, както виждате, 
се постигна.

и с натиск, и 
с подкупване, и пр. — да при 
добиват за осъществаяването 
на своите егоистични цели, 
на една или на повече голе
ми сили.

Това са причините 
които

това не

Какво направихме ние, за 
да участвуваме и да кажем 
своята дума? Ние сс свърз
вахме с други малки страни, 
с редица новоосвободени стра 
пи, с много страни от Азия и 
Африка, със всички ония, чи 
ято дума на международната 
теглилка, по някаква логика 
на миналото, не значеще ни
що. Свързвахме 
кажем заедно 
пия, които игнорираха 
плето да представителите на 
малките страни — а днес бол 

от човечеството е 
тъкмо на тая страна — за Да 
им кажем; Вие не можете без 
нае. Нито пък ние ще позво
лим съдбата на болшинство 
от човечеството да кроят не
колцина“.

Миньорите от Бор слушат речта на другаря Тито
зарад

ние решихме да се 
устрои среща на незаапга- 
жираните страни.

След като изтъкна, че съще 
ствува страхуване, че там на 
срещата на незааигжираните 
страни ще се напада единия 
или другия блок. и то V ония, 
които нямат чиста съвест и 
след като каза, че това не е 
цел на срещата, той продъ
лжи:

— На тази конференция 
ние ще кажем онова, което 
отдавна сме казали и което

югославски път. Гледат дали 
един ден не ще изпаднем в 
затруднено положепие и оча 
кват да памерят някоя дуп
ка и да ни нападнат зарад 
това. А пие трябва да пока
жем и занапред, както това 
правехме и досега, че на
шият собствен път е успе
шен наистина. Ние и зана
пред трябва да го трасираме 
добре и да покажем, че в не
го няма дупки и че е най- 
добрият път, който сме мо
гли да изберем за себе. Тол
кова по този въпрос.

чки, защото с тях не можем 
да отидем далече в земедел 
ското производство. Нашите 
земеделски стопани 'трябва 
да разберат, че в тяхна пол- 

• за, и в полза па цялата па
ша общност е час по-скоро 
да се освободят от своето тра 
дициоипо 
земеделието. Те трябва да 
разберат, че пие 
Гза тяхна полза; оа тяхно 
;добро, и казваме, че селско
то стопанство трябва да се 
;повдигпе на по-високо рав- 
•пище и че тогава ще имаме

то па премиера Хрушчов, и- 
маше некоректни постъпки и 
дискриминация, 
пристигането на другаря Хру 
шчов в Братислава бяха по
канеше дипломатическите пр 
сдставитсли на всички стра
ни, дори и на западпите стра 
ни. Обаче нашият 
вител пе бе повикан. Такива 
случаи все повече се срещат 
и на други страни.

По повод

шата сила и лежи тъкмо в 
'това, че истината

се, за да 
на всички о-гледаме 

в очите, че признаваме греш 
китс си и че ги поправяме.

разбиране на предста- мне-
говориме

шииствоКогато става дума за отно
шенията ни с някои съседни 
страни, ние бихме искали те

Тогава дали за това, и за
много други неща, можем да 
мълчим? Вие знаете, другари 
че аз дълго време зи отношения да бъдат поне 

нормални. Аз казвам това, за 
щото считам, че отношенията,

не съм 
говорил за това. Вие четете 
нашите вестници, знаете, че 
те твърде внимателно и осто

е идвало до изражение при 
различните наши изказвани* 
в Различните международни 
форуми, преди всичко в Обе 
динените нации. А това е, чс 
към въпроса за разоръжава 
него трябва вече да се при
стъпи, че колониализмът с 
основната и най-трудната при 
чина на папрежепието и не
престанно огнище, което из
правя

ЗА ОТНОШЕНИЯТА СЪС СЪСЕДНИТЕ 
СТРАНИ Тсй подчерта, че това 

Д**н от основните 
свързването и 
сещения.

е е- 
мотиви на 

взаимните по

които имаме днес, пе са нор- 
малпи. От времерожно указват върху тези и 

подобни на времеДругари и другарки, сега 
искам да ви кажа няколко 
думи за нашите отношепия 
с някои нам съседни стра
ни. Твърде жалко е, чс с някои 
съседни страни все още ня
маме добри отношения, ма
кар че Югославия иска това 
и работи за възстановяване 
на най-добри отношения с вси 

страни. Ние

тения със страни, отдал е-* 
чени от нас с хиляди киломе 
три, които почитат усилията 
на нашите народи и дълбо
ко почитат жертвите, които 
Югославия е давала и дава, 
а също така дълбоко почитат 
и достойнството на нашите 
народи и усилията им да из
граждат . живота си по свой 
начин, по свой метод, върве
йки по свой собствен път.

случаи. Ние не иска 
ме нещата да се изострят, но

правените нападки 
нас довеждат това,

върху 
че и по Приказва 

ското се, че Югослав»

™ОТ,ГГЖ.ЛГГ;
рабска република чи опия

те продължават в 
сока. Като че

тази по- държавна линия имаме лоши 
отношения Всичко това 
не ви казваме. Ние не

ли искат да 
няка- 
така

пие 
ви го-

упражпят върху нас и пр., зна. света пред голямата 
опасност от нова световна 
война; че трябва да се реаля 
зира Хартата на Обединени
те нации и Атлантическата
харта, която беще твърде Д° 
бра, но към която, за съжа
ление, не

_____ страни, които при 
*Ге*аТ КЪм незаангажира 
пите страни, искат да създа 
дат трети блок. Ама 
та. Ние искаме 
видирани

къв натиск. Ако мислят 
тогава грешат, лъжат се. Ние 
сме корави и решителни, и 
опези хора, които 
слят, се лъжат, че ще пости-

вориме за всичко онова, което 
те работят срещу нас. Неу
добно ще е. ако ви кажем че рабо_съседни 

имаме най-добри отно- така ми-чки
днес всичко, защото всред нашите 

народи това би
да бъдат лик.

кпт, и тези Два блока, 
които съществуват,

предизвика- пя-се придържат
(Следва на стр. 3)искаме



БРАТСТВО 2

РЕЧТА НА ДРУГАРЯ ТИТО В КРУШЕВАЦ

ИСКАМЕ СВЕТЪТ ДА ЖИВЕЕ 

ПО-МИРНО И ТВОРЧЕСКИ
(Продълж от стр. 2) 

кои големи сили или повече 
то от тях. Ние искаме светът 
вай-сетне да си отдъхпе, да 
живее по-мирно и творчески,

в условията па мир и общо 
с целокупното прогресивно 
човечество да пристъпи към 
създаване на по-добър живот 
за себе си.

Същността на разговорите на конференцията 
на незаашажиранише страни

жертвите и материалните ще 
ти, които претърпяхме тога
ва.

И тъкмо, че това е известно 
па африканските народи, Ю_ 
гославия се ползува с голям 
престиж в техпите страни.

На края на речта другарят 
Титс каза:

Аз желая нашата роднипа 
да се развива и занапред 
така, както се е развивала 
досега, зашото днес пашите 
перспективи са ясни. Ние по 
строихме осповитс на нашето 
по-нататъшке развитие и то 
върви с все по-бръз темп.

Нашият престиж в света е 
голям, престижът на пашата 
страна и нашите народи също. 
Затова не бива Да се удряме 
в гърди повече, отколкотс е 
нужно, защото това, което 
пие направим го вижда все
ки. Можем да кажем-иапра 
вили сме това и това без ня 
каква прспстептнсст, без да 
памалим с това успехите па 
другите. Защото в целия свят 
социалистическите страни ре 
развиват бързо, дори ц па 
Запад не спят, строят. Но 
тук, в Югославия, пие рабо
тим по другояче, отколкото 
например па Запад. Опова, 
което ние сме направили е 
на всички ни, наше, ваше, на 
всяка единна, на цялата об
щност. Та така запапред тря 
бва да говорим за нещата. 
(Бурни одобрявания и възгла 
се: „Тито-Партия!“

— Другари, искам да кажа 
още няколко думи за това 
каква ще е същността на раз 
говорите ни. С?щс веднаж под 
чертавам, че няма да идем 
там, за да нападаме една иди 
друга страна. Ние няма да 
нападаме тая или оная стра 
на. Затова имаме световна 
трибуна — Обединените на
ции. Там можем и там ще 
кажем нашето мнение за вся 
ка страна, ако се върви по 
пътя, по който не трябва да 
се върви..

Тези наши разговори тря
бва да се движат по този 
път: как Да се намерят и о- 
ния елементи в съвременния 
свят, които съединяват хора 
та, които водят към градивно 
сътрудничество и които вод. 
ят към запазването па мира 
и да кажем, да кажем вепч 
ки заедно, че основните про
блеми, които спомепах ще са 
и в бъдеще пашата едиистве 
на политика, че няма да на 
стъпваме хетерегепо. но ще 
пастъпваме акцнопно, едино 
— ив оргапизацията па Обе 
динените наций, и не само 
В ТЯХ, ПО II извън ТЯХ.

Африканските и азиатски
те страни, народите им, които 
вече тръгнаха по пътя на 
самостятелния живот, искат 
помощ. Малките страни, ка- 
квато е Югославия, могат да 
помогнат малко. Ние оказва 
ме вече помощ на много а- 
фриканскн и азиатски стра
ни, даваме им техническа 
помощ, различни кредити, на 
ши професори и учители да 
възпитават техпите кадри, 
примемаме ученици от тези 
страни на нашите универси
тети и училища. С една ду 
ма-помагаме, колкото можем 
повече. Нима това не е до
статъчно?

ти страни, защото тогава съ
трудничеството щс е по-леко, 
по плодно и от всестранен 
интерес. Но лошото е там., че 
това не го виждат опия, кон 
то са най-богати днес и които 
най-много имат. В това и ле 
жи тяхното тесногръдие — 
не виждат, че неразвитите 
страни, каквито са днес, не 
могат да бъдат елемент, кой 
то по-нататък би можал да 
стимулира този бръз прогрес 
ка индустриалното и техни
ческо развитие в света. Т те
хен нптерес е африкапските 
народи да имат по високо би 
тово-културно равнище и да 
имат по-щастлив живот, за
щото осъществявайки по-доб 
ри условия за себе си. афри 
канските народи ще могат да 
правят по-голям стокообмен, 
а с това и индустрията на 
големите страни ще може дз 
произвежда повече. Значи, 
касае се до взаимна полза, 
а не до някакво алтруисти- 
ческо даряване. Такова даря 
вапе не беше ни оная дребйа 
помощ, която ние получихме 
след войната. Това беше само 
твърде малкс обезщетение за

доверие към Югославия
лнфицир'ане на политиката 
на неангажирано и в едно 
с тева принцип, въз основа 
на който ще се определя у- 
частието на страните на пред 
стоящата конференция на 
гксско равнище е, че за неан 
гажирани се считат ония, 
които последователно защи
щават и провеждат политика 
та на независимост, основана 
върху активното миролюбиво 
съвместно съществуване и 
равноправно сътрудничество 
с всички страни, без сгледна 
разликите в обществените и 
политически системи.

Вторият критерий говори 
за тОЕа, че всяка неангажи
рана страна трябва последо
вателно и упорито да подкре 
пя и дейно да допринася в 
борбата за национална неза 
висимост и пълно освобожда 
ване на всички страни.

Останалите критерии се от 
насят до въпросите за непри 
надлежност към мултилате_ 
ралните военни съюзи и ара 
нжмани, които се появяват 
като инструменти на между 
блокови противоположности 
и конфликти, както и до стра 
ните, които са предоставили 
воени бази на своите терито 
рии на отделни чуждестра
нни сили.

По почин на президента Неру и правителството на Аср 
на ФНРЮ Йссип Броз Тито, ганистан с-т 5 До 12 юни в 
президента на Обединената Кайро бе проведена подготви 
арабска република Гамал Аб телна среща за кенференци 
дел Насър и президента на ята на извънблоковите стре_ 
Индонезия Ахмед Сукарно, нм под председателството на 
КЪМ КОИТО Се прИКЛЮЧИХа И ‘ ' паВп
председателят на индийското мим-истра на външните рабо. 
правителство ДжаЕахарлал ти на ОАР Махмуд Фавзи.

Срещата на ръководителите на извънолоковите 
страни ще се състои в Югославия

тел на тази конференция, об 
яви, че конференцията на ръ 

извънбло-
На срещата присъствуваха 

делегатите на следните стра
ни: Афганистан, Бирма, Кам 
боджа, Цейлон, Куба, Етио
пия, Гана, Индия, Индонезия 
Ирак, Мали Мароко, Непал, 
Саудитска Арабия, Сомалия, 
Судан, ОАР, Йемен, Югосла
вия и временното алжирско 
правителство. Представител
ят на Бразилия лрисъствуь з 
като наблюдател.

На пленарнато заседание 
на подготвителната конферен 
ция сг 11 т. м. бе решено 
срещата на ръководителите 
на извънблоковите страни Да 
се състои на 1 септември т.г. 
е Югославия. На същото за
седание ръководителите на 
делегациите на страните-уча 
стнички в каирското съвеща 
ние отдадоха признание на 
югославската последователна 
политика на независимост и 
на активната борба на Юго
славия за равноправие и ме
ждународно 
На заседанието бяха изне
сени три предложения за мя 
стото на провеждане на кон
ференцията. Делегацията па 
Етиопия предложи Югосла
вия. Второто предложение 
поднесе делегацията на Куба 
която изрази желанието кон
ференцията на ръководители 
те на извънблоковите страни 
да се състои в Хавана. Гви- 
нейската делегация предло
жи за място на провеждане 
на конференцията Кайро.

След това думата взе пред 
ставителят на Цейлон Пере- 
йра, който поздрави предло 
жението конференцията да 
се проведе в Югославия, стра 
пата, която със своите стано 
вища, роля и активност в ме 
ждународните отношения, да 
де на света образец на поли
тиката на неангажиране и не 
зависимост и чийто прези
дент Тито е велик борец за 
съвместни акции и обединя
ване усилията на изънбло- 
ковите страни, пък и на сама 
та идея за провеждане на 
конференцията на ръководи
телите на тези страни.

ксводителите на 
ковите страни ще се проведе 
на 1 септември в Югославия.

Петте принципа на 
политиката на неанга

жираните
На 11 юни бе взето реше

ние да се образува специален 
комитет, който.след каирско» 
то съвещание ще отправя 
покани до страните за пред» 
стоящата конференция на 
ръководителите «а извънбло 
ковите страни. Комитетът ще 
отправя покани в съгласие 
с принципите и критериите 
на политиката на неангвжи» 
ране, приети единодушно на 
това пленарно заседание.

Първият критерий за квл

Официално комюнике за разговорите

По отношение на тези осво 
бодени страни се тръгна по 
един крив път. Колониали- 
стите искат по един нов начин 
да се вмъкнат в тези стра- 

по пътя на икопоми-III!
ческото обвързване и иконо 
мическо поробяване. А про- 
блемата е в друго — да се 
дава помощ без условия, без 
политически условия, без раз 
лични концепции, които да 
павредяват на тези страни. 
Дпес съществува падпревара, 
коя страна първа щ» даде 
помощ, по и да постави изве 
стш! условия, т. е. да доми- 

Африкапските наре-

споразумение.
След ссемд.невн.а работа по 

дготвителната среща за кон
ференцията на ръководители 
те на извънблоковите страни 
приключи своето заседание.

Общите разисквания по въ 
просите, които се отнасят до 
свикването на конференция 
та на ръководителите на дър 
жавите или правителствата 
на извънблоковите страни се 
водиха в атмосфера на при
ятелско разбирателство. Бе_ 
постигнато единодушно съгла 
сие по отношение не обходи. 
мсстта от свикване на една 
такава конференция. Участ, 
ниците констатираха, че из_ 
вънблокоЕата зона е разши
рена и че би могла още да 
се разшири, както в терито
риално отношение, така и по 
отношение на 
каго с това би станала реша
ваш фактор за опазването на 
международния мир и сигур
ност. Те са убедени, че с про 
вежда нето на тази конферен 
ция могат да се постигнат по 
ложителни резултати в инте
рес на световния мир. ефика 
еиото международно сътруд. 
ничество и осъществяването 

стремежите на милиони 
хора към независимост и по- 
добро и щаствливо бъдеше.

Те се съгласиха конферен 
цията на ръководителите на 
извънблоковите страни да се 
проведе в Югославия и да за 
почне с работа на 1 септем
ври 1961 година.

На срещата бяха разгледа 
ни сюгжестиите по дневния 
ред на конференцията на из 
вънблоковите страни. Макар 
че конференцията на ръково 
дителите «а страните ще при 
еме собствен дневен ред. на 
подготвителната среща бе пре 
поръчан проектодневен ред, 
за да се помогне на страните 
участнички. Между темите, 
предложени за разискване се 
намират:

Първо — обмен на гледища 
по международното положе
ние.

Второ — установяване и у_ 
крепване на международния 
мир и сигурност;

1. Зачитане правата нз са
моопределение на народите и 
страните, борба против импе 
риализма, ликвидиране на

1колониализма и неоколониа- 
лизма.

2. Зачитане суверенитета и 
териториалната цялост на дъ 
ржавите. ненамеса във вът
решните работи на други 
държави.

3. Расовата дискриминация: 
и политиката «а апартхей. ]

вира.
ди твърде добре разбраха, че 
това е опасно и тъкмо затова 
африканските народи са про 

блоковата подялба и про 
внасяне елементите на 

война в тази часг

На митипга в Бор бяха (дошли планинците от 
иай-отдалечените села

тив
тив

/
Комюнике за разговорите между президентите 

Тито —т Сукарно — Кеита
студената 
на континента. Те съзнават, 
че ннто една страна, колкото 
и силна Да е, не може да за- 

техните нужди. На 
тях може да помогне само 
целият свят, всичките нераз 
вити страни и затова те се 
страхуват от тази подялба на 
блокове. Те искат да приемат 
немощ от всеки, но помощ, 
която се дава без условия, и 
с искрено желание да им се 
помогне. Днес някои страпи 
дават помощ, обаче все още 
съществуват тенденции заед 
но с помощта да се инфилтри 
рат елементи на пеоколони- 
ализма, а той не е по-малко 
опасеп, ако би се успяло този 
процес да продължи и по-па 
татък. Югославия и тук по-

Пълно единодушие по всички 

международни проблеми
доволи

те па активното съвместно 
съществуване и началата па 
Устава на ООН.

По покана на президента 
на ФНРЮ Йосип Броз Тито 
на 15 юни пристигна па прия 
телско посещение в Югосла
вия президептът !на Репблика 
Индонезия Ахмед Сухарно, а 
на 17 юни преди обед прези
дентът па 
Модибо Кеита.

4. Общото и пълно разоръ 
жаване, забрана, на ядрените 
опити, проблемът за чужде
странните военни бази.

5. Миролюбивото съместно 
съществуване между държа 
Еите с различни политически 
и обществени системи.

6. Ролята и структурата на 
Обединените нации и прило
жението на техните резолю 
ции.

значечнието.

Тримата презденти поздра 
виха пеотдапнашпата среща 
между президента Кепсди и 
министър-председателя Хру
шчов и дадоха пълна подкре 

, па на делото на алжирския 
народ, който вече седем годи 

води героичпа борба за 
своята независимост. Те из-

Република Мали

иСлсд тристранпите разгово 
ри. в
зидентите Тито, Сухарно и 
Кеита, бе публихувано съвме 
стно хомюнике, в което три
мата президенти изразиха за 
доволство от успеха на под
готвителната среща в Кайро. 
Те изразиха уверепост, че 
конференцията на ръководи 

извъпблоковите 
възможност 

изкаже

които участвуваха пре
Подкрепяйки предложение 

то конференцията да се про
веде в Югославия, представи 
телят на Индонезия Субаця- 
рио заяви, че изключително 
редки са страните, които тол 
кова много са направили в 
борбата за извоюване на ссб 
ствената свобода и запазване 
на своята независимост и зз 

независимостта

ни иастигна твърде голям престиж 
и иптереспо е, че тези стра- 

юте малко опознах разиха голямата си загриже
ност поради прекъсването па 

Евиан. Разгле

ни, които 
ме, народите на тези страпи, 
сбикповспите хора, зпаят, че 

Югосла-

проблемите на 
нееднаквото икономическо ра 
звитие, на подобряване на ме 
ждунзродиото икономическо 
и техническо сътрудничество

Трето
преговорите в 
даха също така ,и положение 
то в Република Конго и пот

представителите на 
вия са представители на стра 
па, която пе само се е борила 
против различни нашеетвени 
ци, но никога не е била опет 
нена за поробване на други 
народи. Те много добро зна
ят, че Югославия идва в тези 
страни с искрепи намерения 
и с искрени желания да им

върдиха своята пълна под
крепа ца закоппото правител 
ство в Стспливил. Те изрази 
ха дълбокото си убеждение, 
че истинското разрешение па 

в Конго може да се

телите на извоюване 
на другите народи каквато е 
Югославия.. След това гово
ри ръководителят на афгаки. 
станската делегация, който 
каза, че напълно подкрепя из 
бирането 
Суданският представител, по 
слани кът Муктар заяви, че 
избирането на Югославия е 
най-доброто решение. Кандц. 
датурата иа Югославия под 
крепиха и прерставвителите 
на Гвинея, Мали. Камбоджа, 
Саудитска Арабия и др.

Накрая Махмуд Фавзи, в 
качествовато си иа председа

страни Ще има 
едипедуншо да се 
против колониализма и импе

След като изпълниха зада 
чите си по провеждане на не 
обходимите подготовки за про 
веждане на конференцията, 
представителите на държави 
те — участнички на съвеща
нието използваха случая оше

във всичките муриализма 
форми и прояви, против ка- 

е вмешателство
кризата 
постигне единствено в сътруд 
шютво със закопното прави- 
тслство на страната и свиква 
нето па
тата и сигурпостта па 
трябва да се предприемат 
мерки, както това предложи 
правителството па мнпистър. 
председателя Гизспга.

Югославиянапомогне. •
Ясно е, тук пе трябва да се 

разбере, че охо пие например 
даваме някяква помощ на ед 
па или друга страпа. го пра 
вим еднострапчиво, някак си 
алтруистичсски. Не. Тук се 
съгласуват интересите. Това 
са и наши иптерсси, защото 
и наша сметка с тези страпи 

. по-скоро да надмогнат изо
станалостта. да станат разви

квото и да
вътрешните работи павъв

страните и против какъвто и 
да било вид расова дискри-

един път да потьрдят своята 
към извънблоПарламепта за рабо- 

който
привърженост 
ковата политика, като поло
жителен подход към пробле
мите. пред които о изправен

мипация.
Президентите изразиха твър 

убеждение, че копфсдото си 
репциита ще допринесе за 
осъществяване на принципи.

светът.
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АСЕН ЛАЗАРОВ: !Съобщение за срещите на юго 

славско - българската граница СТОПАНСТВОТО- ВИВАГИ НА ПРЕДЕН ПААН
правителство тази година, за 
разлика от по-рано, се нама
лява броят па срещите от 
шест па четири.

На тазгодишните срещи, 
също по искане на българ
ското правителство, ще се от 
меци продажбата на 
стриалии стоки. Запазват се 
само продажба па; литерату
ра и гостилиичарски услуги.

На 25 юни т. г. па „Слав
чо“, край Босилеград, ще се 
състои първата тазгодишна 
среща на югославско-бъл
гарската граница, 
тази в течение на тази годи
на ще се състоят още три срс 
щи (при Стразимировци на 16 
юли Връшка чука, Засчар, 
иа 27 август и Градини, Ди- 

10 ссптсври.)
По искане на българското

ромните обекти в този наш 
малък Босилеград, където 
още сега се строят няколко 
модерни сгради — предвест- 

изглед

телни, но които не щадят о- 
иези, които не искат да се 
уморят ни физически, ни ум 
ствено.

Получава се впечателение, 
че стопанските ръководители 
добре са почувствували на- 
растаналата им отговорност 
за провеждането, на новата 
стопанска политика, защото 
пряко почувствуваха, че над 

. зорът на общността не е' 
намалял,
мнение будно следи 
правят и как го правят на
шите стопански ръководите
ли в комуната.

Когато в разискваната бе 
казано, че всеки 
нин иа комуната трябва да 
стане деен работник в,реша
ването на проблемите за сто-

ПРИЯТИЯ ПОДТИК НА 
ТРУДОВИТЕ КОЛЕКТИВИ 
ЗА ОЩЕ ПО-ГОЛЯМА ПРО- 
ДУКТОВИОСТ. 
ГРАЖДАНИН 
РАБОТНИК ПО СТОПАН
СКОТО РАЗВИТИЕ.

— УСПЕШНОТО РЕШАВА. 
НЕ НА ЗАДАЧИТЕ В НАС
ТОЯЩЕТО СТОПАНСТВО 
ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ЗА 
БЪДЕЩТО РАЗВИТИЕ НА 
СТОПАНСТВОТО. — НОВИ
ТЕ СТОПАНСКИ МЕРО-

Покрай
ници на утрешния 
на модерния и богат Босиле
град, който ще бъде известен 
надалече, през границите на 
нашата социалистическа стра 
на. Всичко това имаха пред 
вид членовете на общинския 
отбор на Социалистическия 
съюз и на общинския синди

- ВСЕКИ 
АКТИВЕНинду-

митровград, па
че той да гледа на настояще 
то и на бъдещото стопанство 
като свое, предприятието и 
кооперацията да бъдат негов 

колкото и па са-

Когато преди известно време 
в залата па общинския на
роден отбор в Босилеград се 
срещнаха членовете на общ
инския отбор иа Социали
стическия съюз, общинския 
синдикален съвет и ръководи 
телите иа стопанските пред
приятия, на кооперациите и 
народния отбор, те знаеха, че 
този съвместен договор ще бъ 
де основен анализ на досега
шните стопански проблеми: 
как се разрешавани те досега 
и по кой начин ще трябва да 
се разрешават занапред в ду
ха на новите стопански меро
приятия.

И никой не се излъга в те
зи предположения. Този раз
ширен пленум на общинския 
отбор на Социалистическия 
съюз ще остане дълго в съ
знанието на всички, които у- 
частвувха в него, защото и 
задачите, които постави изис 
кват дълъг период на реша
ване.

Тук не е важно да се пише 
кой какво е казвал на плену
ма. По-съществено е какво е 
говорено и как са съгледани 
задачите.

Настоящето стопанство, а 
това значи настоящите наши 
предприятия и кооперации в 
комуната са основа на утреш 
ното стопанство, се изтъкна 
на пленума. Итоневматери 
ално отношение, защото тази 
основа дава и ще я дава и 
занапред нашата югославска 
общност, но по отношение на 
школуването на всички ни 
— как трябва да гледаме на 
стопанството, как да ръково
дим с него, как от малките 
предприятия и кооперации 
да се създават големи и бо
гати предприятия и стопан
ски силни кооперации. Само 
по този начин ще можем да 
поемем бъдещите големи сто 
пански обекти в нашата ко
муна, които ще израснат през 
предстоящите години в този 
край. Задачата на Социали
стическия съюз се състои тъ 
кмо в това на сегашното сто 
панско равнище да развие 
такива отношения при всеки 
наш трудещ се в комуната.

че общественотоПървия електронен център когато предкален съвет, какво
стопанските ръководители го 

меко и убедително
интрес,
мия трудов колектив, защо
то комуната е един

вореха
или остро критикуваха бав
ността, безделието и неотго- 
ворността. И пито една дума, 
както и винаги досега, не

га може да се завърши за 
седем месеца.

„Електронните мозъци“ от
давна са известни като помо 
щници на човека в сметане. 
то. Доскоро в нашата страна 
не съществуваха такива ин
сталации.

Неотдавна бе пуснат в Де1”( 
отвие електрония център за 
обработване на сведения. Еле 
ктроният център дава въз
можност много по-бързо да 
се обработват статистически 
те данни. Така например до
сега за обработването на ма
териала от едно преброяване 
на населението бяха нужни 
седам години. Тази работа се

голям
трудов колектив, където сто 
папските задачи винаги са 
първи задачи.

Когато по тези въпроси си 
разискваше, когато критику-

гражда-
ЗНАЧИТЕЛНО УВЕЛИЧЕ

НИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ
НОСТТА В КАМЕНОВЪГЛЕ 

НИТЕ МИНИ

бе остра, защото така харе
сваше някому, но затова, че

Според данпите на Съюзно 
тр статистическо управле

ние, в сравнение с 1939 годи 
на производителността в юго
славските каменовъглени ми 
ни се е 
50 на сто, в мините за кафя
ви въглища с 20 на сто и в 
производството на лигнит с 
90 на сто. Тези данни се от
насят само до производството 
в шахтите и забоите.

повишила с около

Дъждовете няма да повлияят 

върху добивите
Обилните валежи не 

навредили на посевите в Бо- 
силеградската комуна. Про
менливото време най-много 
се е отразило върху овошки 
те. Крушите и ябълките са 
нападнати от краста.

скане на пшеницата против 
плевели. В течение е пърска 
него в лисинската и тлъмин 
ска кооперации. Извършено 
е също така и първото око- 
паване и подхранване на

са

ланското развитие, имаше се 
пред вид, че в областта на 
полевъдството сега задачите 
са най-достъпни за решава
не от всички трудещи се в 
общината. Увеличаване на 
производството в животновъд 
ството и създаването на фу
ражна база за високопродук
тивно животновъдство е зада 
ча на всеки кооператор, за
щото съвместните вложения 
на кооперацията и коопера
торите ще дадат най-добри 
резултати. На хилядите хек 
тара мелиорирани пасбища 
кооператорите вече угояват 
стада от едър и дребен доби
тък, защото на нашия па-

вахме грешките, тогава все
ки участвуващ на пленума 
имаше пред очите си пътища 
та, по които някога едва се 
минаваше, а по които днес 
минават по четири рейса с 
повече от сто пътника и по 
десетина камиони, които в 
двете посоки теглят по сто
тина тона промишлени и сел 
скостопански 
за хората и от хората от то
зи край; имаха сигурно пред 
вид довчерашните голини, ко 
ито сега покриват не 
гори, но и овощни градини и 
изкуствени ливади; 
пред вид работата на компре
сорите и на други машини по 
валозите на нашите плани
ни, чиито недра утре ще ни 
дават милиарди не само за 
доброто на тази комуна, но 
и за цялата ни общност; и- 
маха сигурно пред вид и в- 
сичко останало, което ще из 
растне в бъдеще покрай ог-

се говореше От името на хи
ляди членове на Социалисти 
ческия съюз и в името 
бъдещето, в което тези хиля 
ди още -по-конкретно и по- 
пряко ще ръководят не са
мо със стопанството, но 
със целия си живот 
всичките му области.

А стопанските ръководи
тели най-много бяха упрекна 
ти тъкмо по въпросите за 
провеждането на новите сто 
пански мероприятия. Защо
то много членове на общин
ското ръководство на Соци
алистическия съюз не бяха 
убедени, че ръководителите 
на предприятията и коопера 
циите са направили всичко, 
което е трябвало и което са 
могли, за да се включат в 
новите стопански мероприя
тия, които са * стимулативни 
за онези, които са добри ра
ботници, организатори, висо
копродуктивни и проница-

на

и
във

произведения

само

имаха

зар вече не се търси неохра- 
нен. Производителите сега да 
ват на кооперациите 
по-добър добитък, отколко- 
то по-рано. Тази година ко
операторите само за агнета 
получиха около 20 милиона 
динара. Но все пак се пока
за, че. още трябва да се ра
боти за качественото подоб
рение на добитъка,

много

На територията на босиле- 
градската земеделска коопе
рация вече е извършено пър

царевицата. Очаква се да за
почне и второ окопаване и 
подхранване.

което
бе изтъкнато и на пленума, а 
това може да се постигне с 
още по-близкото и по-все-

Жо смайте на мдроунота реЬалмция

Членовете на партията приемат 

политиката на ЦК на Югославската 

комуническата партия

партията, като узнаха за ин- Шарло и от неговата твърде 
тервенцията на ЦК на КПЮ съмнителна ориентация по 
и за съпротивата срещу Шар македонския национален 
ловата политика в ръководе 
щия актив, идваха в Скопие 
и искаха от мене в техните 
ядки да говоря за това ста-

въпрос.
Стълкновението на маке

донските комунисти с ръко
водството на Шарло се про
яви и по друг начин. Именно 
много партийни организа
ции, независимо от събрание 
то. на Покрайнинския коми
тет и моята задача в Маке
дония, даваха съпротивление 
на Шарловата политика за 
присъединето на македонска 
та КП към българската пар
тия, а особено на становища
та, които той изнесяше като 
преценка за политическото 
положение в Македония и 
въобще като перспектива за 
борбата на македонския на
род.

странното сътрудничество ме 
жду кооперациите и земедел 
ските стопани в областта на 
производството.новшце по въпроса за подго

твянето на въоръжено въста 
ние.

На събранието на ядката 
на търговските служащи в 
Скопие всички членове при
еха политиката на КПЮ. За
едно със Страшо Пинджур 
и Васил Антевски в Скопие 
организирахме събрание с ин 
телигетщята, • независимо от 
това към коя ядка принад
лежат,. Тук присъйтвуваха 

интелигенти, 
членове на партията и нейни 
симпатизери. Събранието про 
дължи няколко часа и всички 
присъствуващи приеха на
пълно становищата на КПЮ. 
Те решително заявиха, че са 
против окупацията; бяха ре
шително и против национал
ното поробване, против разли 
чните фалшиви български 
лозунги за мнимото „освобо
ждение“, и бяха за запазва
не на националната

Всичко, което бе казано на
пленума, може да се резю
мира съществуват 
всички условия за по-богато 
бъдеще на нашия край. Тези 
условия трябва да се реали
зират с общите усилия на 
всички обществени сили в 

. комуната.

така-

пречеха на българския оку
патор, който, заслепен от ил
юзията за „българофилство- 
то“ на македонците, ги заб
рани, смятайки, че сам чрез 
окупацията ще укрепи свои
те позиции в „освободена" 
Македония.

Обявявайки се открито сре 
щу политиката на КПЮ за 
въоръжено въстание, Шарло 
показа с каква дълбока про
паст бе откъснат от партий
ните организации, чиято на_ 
строеност -и преданост на ин
тересите на работническата 
класа и на нашия народ не 
познаваше и за чиято 
ност за борба не водеше сме 
тка. На партийните кадри 
той гледаше като същински 
бюрократ, смятайки, че под 
партийната

(От статията „Майските и 
юнски дни през 1941. го 
дина в Македония, която 
другарят Колишевски на

писа за Сборника по слу 
чай Двадесетгодишнина- 
та от Народната револю
ция.)

Още една жилищна 
страда в Димитровград

наи_известните
гарски примеси. Някои от 
тях считаха, че положението 
води към създаване на „не
зависима Македония“ по об
разеца на Хърватско на Анте 
Павелич, а ДРУГи — че това 
са подготовки за присъеди
нението на цяла Македония 
към България.

Тогавашният Шарлов по- 
крайнински комитет не можа 
да разбере същността на те
зи комитети, а с неговата пре 
ценка за полозкителната ро
ля на тези комитети бе съгла 
сен и ЦК на българската 
партия, макар че по-късно се 
разочарова в тях защото не из 
пълниха онова, което се оча 
кваше от тях. Основното и- 
скане на вс!гчки комитети бе 
ше: да се назначат македон
ски служащи в органите на 
'българската власт, но без у- 
потреба македонски език, ко
ето твърде добре се синхро
низираше с линията на ЦК на 
БРП (к), който считаше, че

През първите дни на оку
пацията очевидни бяха стре
мленията на българския о- 
купатор да се разбие рсяка 
съпротива в Македония кол 

може по скоро. Освен 
маши

Освен кумановската Неотдавна започна строеж 
на още една жилищна сграда 

На мястото на някогашни.; 
те стари търговски дюкя. 
ичета. срещу Дома на кул-

орга-
низация, която пряко бе осве 
домена за подготовките на 
въоръжено въстание, 
прави КПЮ в останалите 
ти на Югославия,, такъв бе 
случаят и в Прилеп, Бе
лее, Тетово, Кавадарци и 
други организации.

Характерно е например, че 
веднага след 6 април почти 
всички партийни 
ции в Македония 
заседания, на които 
окупацията на Македония и 
и много от тях, 
от директивите на Покрай
нинския комитет, не само от 
казаха да предадат оръжие
то, но събираха и ново. Бяха 
организирани и 
стачки.

кото
огромната пропагандна

започна да действу които 
часна, която 

ва след пристигането на бъл 
гарската окупаторска админи 
страция, в македонските гра 
дове пристигнаха около 40 
хиляди войници и полицаи, 
които се настаниха във всич- 

по-значителни места. Бъ 
лгарскпят окупатор схЕана, 
че Комунистическата партия 
е единственият фактор, спо
собен да мобилизира масите 
за въоръженаборба, та затова 
още от първите дни започна 
да се готви да я разбие.

Тази забързаност не бе 
случайна. П покрай дадените 
обещания, българският оку- 

беше сигурен в Хит 
планове, че ще спе 
тях Македония за

ГОТОВ- турата, до края на годината 
Ще бъде построена една гол. 
ямаиндиви

дуалност на нашия народ. 
Тук бих споменал

жилищна сграда с 17
апартамента и с делови поме 
щенияки дисциплина г 

Ще бъдат принудени да при
емат неговата политика 
своя политика. Той не 
жеше сметка, че членовете 
на КП в Македония бяха за
калени в действията на КПЮ 
на принципите, които тя де
кларира. Той не можа да раз 
бере основните тежнения на 
македонския народ, нито пък 
готовността му чрез въоръ
жена борба да извоюва на
ционалната си свобода.
Поради всичко

твърде
значителния факт, че и дру 
гарите в Тетово, което 
намираше под 
окупация, като научили за 
стълкновението в ЦК с Шар 
ло, веднага- поискаха среща 
с мен. Бяха изпратили Слав 
ка Фидановска и още един 
другар, които подробно за
познах със линията на ЦК 
на КПЮ. Без колебание те 
се определиха за тази линия 
за единството на нашата пар 
тия и нашите народи в борба 

' та срещу фашистия

те организа-
устроиха

в приземието, които 
Ще бъдат използувани за ед 
ин модерен гостилиичарски 
обект.

секато осъдихаиталианскадър-
независимо

До края ца годината Ще бъ 
дзт завършени деловите по
мещения и 12 апартамента, 
а в първите месеци на идна-първите
та година сградата Ще бъде 
завършена окончателно За по 

' слеДните 4 години в Дими
тровград се

патор не 
леровите 
чели чрезсебе си Именно след погрома в тези искания лежи „реше.

Югославия в много нието“ на македонския въ- 
градове бяха съ прос. По същността си това 

бе решение в духа на лини
ята на Ванчо Михайлов, а в

След събранието на По
крайнинския комитет реших 

с Пинджур, Мара Нацева 
и останалите 
ангажираме за

това считам,
че последиците от това засе
дание на Покрайнския ко
митет са от голямо значение 
Шарло не искаше 
нае партийните

ме
разви мощно 

строителство Построени са 37
на стара 
македонски
здадени таканаречеяи „маке
донски национални комите.
" « обпазувани от различни рамките на великобългарски 
фашистки, ванчомихайлови- те претензии към Македония 
стки елементи с великобъл-

Другари да се 
провеждане

то на директивите на ЦК на 
КПЮ

окупа
тор.

Всичко това 
съществуващото 
ство на македонските кому
нисти от разколническата и 
опортюнистична политика

апартамента в обществена со 
бетвенсет и над 30 частни жи 
лищни сгради, строени* пре
димно от работници и служи 
тели

отразявашеДа запоз- 
организа

ции със становището на КПЮ 
но затова пък членовете на

недовол- в партийната 
зация в Македония 
оръжена борба срещу 
патора.

органи- 
за въ- 

оку_Но дори и тези комитети
на

в димитровградските
предприятия.



БРАТСТВО
к

РОДНИ ФАБРИКИ На шеми за жизненото равнище

ОБЩО ПОВИШАВАНЕ НА 

ЖИЗНЕНИЯ У РОВЕН НА НАШИЯ
ТРУДЕЩ СЕ

НОВАТА 

В Р А Н С К А
КОЩАНА

В развитите страни като 
показател може да се вземе 
потреблението на така наре 
чените стоки за задоволява
не битово-културните нуж
ди на населението: разните 
апарати за домакинства, ме 
бели, автомобили и т.н. Ето 
какво показва в това отноше 
ние югославската статисти
ка:

високо жизнено равнище — 
по-малка консумация на 
хляб.

Ето някои данни от новия 
петгодишен план за стопан
ското развитие на нашата 
страна в периода 1961/65 годи 
на в областта на изхранва
нето. Потреблението на месо 
на глава от населението тряб 
ва да се увеличи от 29 на 41 
килограм, на захар от 15 
на 26 килограма, на плодо
ве ст 47 на 68 килограма 
и т.н. Значително ще бъде 
увеличено и потреблението 
на текстил — с 50 на сто, на 
обувки с.36 на сто, на елек
трическа енергия с 90 на

ните показва постоянен ръст, 
което в известна степен- е 
резултат и на ускореното 
жилищно строителство. Ред
ки са семействата както в 
градовете, така и в селата, 
които са получили нова квар 
тира, а не са я мебелирали 
със съвременни мебели. Смя
та се, че миналата година са 
купени над 1 милион и 700 
хиляди гарнитури. И през 
следващия петгодишен пери_ 
од се очаква значително уве 
личение потреблението на 
мебели.

Важна компонента на жиз

Домашният пазар 

Износ в Съветския съюз и Полша
0 завладян В нашите домакинства най 

масов апарат е радио-прием 
никът. Миналата година 1 ми 
лиони 600 хиляди домакин
ства имаха радио апарати, а 
само преди четири години и- 
маше
Радио-приемниците са род-

Враня не е вече символ 
на старинното, хаджийското 
Не ухае вече 
лек. Кощана не е 
хубава, омайна циганка, ко
ято замайва 
белокосите хаджии, 
песен и страстни, огнени зе 
ници се изливало злато ка
то дъжд. Кощана

ки и особено на ботуши. На 
времето обущарството било 
един от ценените 
във Враня. Тази традиция 
продължава все до 
дни. Вранските 
от чиито ръце излиза тол
кова „чиста“ обувка, сякаш 
ще проговори, намериха мя
сто в първата фабрика в 
родния си град. Сбоя мерак 
и старание пренесоха в нея. 
Още от първите дни целта 
на старите мераклии и на 
целия колектив бе да се из
работват само хубави обувки, 
които по качеството си и 
фасона няма да имат равни 
йа себе си.

Тази

съмненията и недоверието. От 
начало произвеждаше само 
200 чифта дневно. По каче
ството си те съперничеха на 
италианските модни дамски 
обувки. Появата им в Бел
град и Загреб предизвика 
същинска сензация. Хубави
те, чисти, елегантни обувки, 
изложени във витрините, за
доволиха • изтънчените изис
квания на многобройните по 
требители. Името на фабри
ката „Кощана“ се пронесе 
навсякъде из страната ни, 
нейните обувки се търсеха 
по магазините. Търговските 
предприятия започнаха да 
предлагат сключване на до
говори за цели сезони. Про
изводството на'„Кощана“ не 
само че разби всички съмне 
ния, но напълно завладя до 
машния пазар. Тогава колек
тивът пристъпи и към уве
личение на производството. 
То растеше постоянно, ко
лективът полагаше усилия

700едва хиляди. неното равнище е квартира
та. И досега на този въпрос

на стар боси- 
вече само

занаяти
се посвещаваше голямо вни- сто и т.н.наши

главите и на мераклии,
за чиято

има до
стойна съперница, но за нея 
не се грабят мъже — 
„Кощана“ е нова, модерна 
фабрика, която има 
кателната омайност на 
когашната Кощана и темпо-

тази

гтривле- 
— ня-

вете на модерното време. 
Някогашната Кощана привли 
чала с дайрето, с гласа и 
стана си, а днешната хуба
вица „Кощана" привлича 
,мноПобр<Айните! потребител
ни с модните дамски обукви 
в продавниците в Белград, 
Загреб, Скопие, Сараево — 
по всички големи градове в 
страната ни. Различни моде
ли, с различни токове и раз 
нообразни цветове мамят 
многохилядни потребителни 
— девойки и жени, и гости 
от чужбина. Моделите на 
„Кощана“ не се задържат 
по продавниците. И не само 
това. Те определят сезонните

цел не се постига
ше лесно, защото край опит 
ните майстори седяха и хора, 
младежи и девойки, 
за първи път заучваха осно 
вите

които

на обущарството. По-
вечето от тях за пръв път 
влизаха да работят във фа
брика. Не бяха свикнали с 
никаква трудова дисципли
на. Обаче чрез 
курсове и трудово усърдие, 
ведно с развитието на фабри 
ката прерастваха и работни 
ците в същински съвреме
нни производители.

да задоволи големите нужди, 
кятт» пазеше същевременно 

все по-висо:-:о
различни

да постига 
качество, да изработва кол- 
кото се може повече и по- 
хубави модели, с най-голе- 
ми нюанси на изтънченост. 
Дневното производство се по 
виши на 1000 чифта.

Всяко годна индустрия — по-високо жизнено равнище
мание. Обаче, новият петго
дишен план, с цел да се ре
ши жилищната криза пред- 
вижда още по ускорено жи
лищно строителство. Всяка 
година средно ще бъдат по
строявани 100 хиляди квар
тири, така че на края на пе
тгодишния план половин 
милион семейства ще бъдат 
настанени в нови жилища.

Голямото увеличение на по 
треблението на стоки за за- 
дозоляване на културно-би
товите нужди на населени
ето в никой случай не озна
чава, че то ще бъде във вре 
да на прехраната. Обратно. И 
тук перспективният план за 
стопанското развитие на Юго 
славия в периода 1961—1965 
година предвижда значител
но увеличение на потребле
нието. Според сведенията 
най-бързо расте потреблени 
ето на индустриални храни
телни стоки (консерви), след 
което идват: кафето, заха
рта, месото, млякото и мазни 
ните. Обаче, потреблението 

,на зърнени храни е пониже
но. Това значи, че изхранва 
нето на населението се по-- 
добрява. По-ясно казано, по-

Да вземем още един пока
зател, който влияе върху 
жизненото равнище: общес
твения продукт. Към края 
на миналата година той въз
лизаше на около 350 дола
ра на глава от населението, 
по цени от 1950 година. Съ
гласно новия петгодишен 
план, в 1965 година общес
твеният продукт ще нара
сне на 650 долара на глава

ка година нашите фабрики 
изработват по няколко сто- 
тин хиляди броя. Поради 
доброто им качество големи 
количества се изнасят в раз 
ни страни.

Около 50 хиляди семей
ства гледат на екрана на сво 
ите телевизионни приемни
ци програмите ка трите теле
визионни студиа: Белград, 
Загреб и Любляна. Според 
новия петгодишен план чис
лото на телевизорите трябва 
да нарастне на 340 хиляди. 
Обаче тази цифра, ако се съ
ди по сегашното търсене, ще 
бъде превишена в много по- 
къс срок. Голямото търсене 
на телевизори предизвика 
силно увеличение на про
дукцията им. Само РР-заво- 
дите в Ниш ще изработят та
зи година 100 хиляди телеви 
зионни приемници.

20.000 ЧИФТА ЗА 
СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ

. Обаче фабриката „Кощана“ 
не се задоволи само с това. 
Тя пристъпи и към ланси
рането на моди. За тази цел 
се организират модни ревюта 
във Враня, сега и в Белград, 
където се консултират пред 
ставителите на търговската от населението, или почти 

ще се удвои.
Основа за такова

мрежа. След тези ревюта ви 
наги се пристпъва към 
сключване на договори в 

един за

рязко
повишение на жизненото рав 
нище представлява стопан
ското развитие на страната. 
Перспективният план пред
вижда, промишлената продук 
ция да се увеличава с 13% 
годишно, а селскостопанска 
та трябва да нарастне с 50% 
в сравнение със средната про 
дукция през 1959/60 година,- 
когато бяха получени най- 
високи добиви в нашето сел
ско стопанство. Тези високи 
темпове в стопанското раз
витие ще обезпечат не само 
високо жизнено равнище, но 
и ще наредят Югославия ме 
жду развитите страни в све-

два интервала 
пролетта и лятото, а втори 

. за есента и зимата с около 
100 модела годишно. С 
сококачественото си произ
водство и богатия асорти
мент
тализнехите 
от нашия пазар, така че в- 
носът ст Италия е все по-

ви-
В шивалното отделе ние на „Кощана“

„Кощана“ потисна и_ 
медни обувки

ново движение на машините, 
всяка нова черта, всеки нов 
чифт беше трудова победа 
на целия колектив в овладя
ването па производствения 
процес. Броят на работници
те се увеличи от 180 на 350, 
колкото ги има сега. Повече 
от 200 работника и работ
нички, от периферията па 
града и от околните села, 
преди това без каквато и да 
било подготовка, днес са под 
готозени за отделни опера
ции в производството. Това 
е твърде млад колектив. Сред 
пата му обща възраст е 27 
години. Но младостта и тра
дицията 
ложителните си качества в 
едно цяло, дадоха желаните 
резултати в 
дори и на прецизността на 
производствения процес.

моди и правят трудности иа 
онези дами, които искат по
стоянно да следят ■ модата.

„Кощана“ е нова фабрика, 
нейният колектив е млад. 
Строежът й започна през 
юли 1958. година. За 14 ме
сеца долу, под най-новия 
квартал на Враня, в простор 
ните ниви, където доскоро 
се сееше пшеница или ца-

*малък.
След този пласмент на 

вътрешния пазар, се появи
ха купувачи и отвън 
чужбина. „Кощана“ сега из
нася модни дамски обувки 
в Съветския съюз и в Пол
ша. Понастоящем за Съвет
ския съюз се произвеждат
20.000 чифта, а за Полша
15.000 чифта. Договорът със 
Съветския съюз е за период 
от пет години.

По мнението на ръководи 
телите ка фабриката и на 
работниците, новият начин 
на разпределение иа дохо
да ще действува положител
но върху увеличение на про 
зводсТвото до 1.200 чифта 
дневно, ще влияе върху пе
стенето на материала и към 
още по-високо качество на 
производството. Тогава и 
заплатите на работниците 
ще се увеличат в зависимо-

Бързо расте и покупката 
на електрически готварски 
печки и прахосмукачки. До- 
като в )959 година 135 хиля
ди домакинства имаха елек
трически печки, то следва
щата година техния брой на 
растна на 200 хиляди. По
добно е положението и с 
хладилниците. До края на 
миналата година търговска
та мрежа продаде на гражда 
ните над 100 хиляди хладил
ници. \

И автомобилът, който до 
неотдавна се считаше за, 
лукс, става масово превозно 
средство. До края на мина
лата година 60 хиляди юго- 
славяни имаха свои кола, ко 
ето им позволява по-брзо да 
извършват своите работи 
Тази година тяхното число 
ще бъде значително по-го- 
лямо, с оглед бързото увели
чение на продукцията в на-' 
шите автомобилни фабрики, 
а след пет години тяхното 
число ще се увеличи с още 
100 хиляди, колкото ще по- 
растне числото на частните 
коли, В този период нашата 
индустрия ще започне да 
произвеясда около 30 хиляди 
коли годишно. Още поголя- 
мо е числото на ония, които 
притежават мотоциклет и 
мотопед. Миналата година 
тяхното число надхвърли 150 
хиляди. Трябва да се изтъ
кне, че голямо число авто
мобили и още повече мото
циклети са притежание и 
на нашите земеделски про
изводители.

Между стоките за задово
лявано културноЛжтовите 
нужди на населението спадат 
и мебелите. И тук потребле

от

та.
ревица, израсна първата мо 
дерна фабрика „Кощана“ 
— единствената фабрика за 
медии дамски сбукси в стрл 
ната ни. В нея врацеката 
комуна вложи 380 митт,"'~’~

капиталовложения.

С. Стефаповски

КРАТКИ СТОПАНСКИ НОВИНИ
динара
От тази сума 180 милии..„ 
бяха изразходвани за снаб
дяване на машини и за стро
еж, а 200 милиона 
за оборотни средства. Проб
ното производство започна в 
октомври 1959, а официално 
фабриката бе пусната на 1 
януари 1960. година.

Оттогава почна упоритата 
битка на младия трудов ко
лектив да усвои

съединявайки по /■ да приготви за 8 часа 400 то
па бетоп и да снабдява ня- ■ 
колко обекта, без спиране на 
строителните работи.

НОВ МОТОПЕД 
„ПАРТИЗАН“

Фабрика за мотоциклети и 
велосипеди „Партизан“ в Су- 
ботица произведе нов мото
циклет „Партизан“. Той е то 
жък 52 килограма и на 100 
километра изразходва около 
1 литър и половина бензин. 
Развива скорост до 50 кило
метра в час.

овладяванетодинара

РИБАРСКИ КОРАБИ 
ЗА ТУНИСУВЕЛИЧЕНИЕ НА 

ПРОИЗВОДСТВО ТО 
И ЗАВЛАДЯВАНЕ 

НА ПАЗАРА

Наскоро корабостроител- 
шщата „Цървепа звезда“ от 
Пула ще започне да строи 
пет най-модерни кораба за 
нуждите на туниския риболо 
вен флот.’ Дизел моторите 
за тези кораби ще бъдат из
работени в любляпската фаб 
рика „Литострой“.

изящното
ст от успеха на отделните 
производителни единици.

Ако през миналата година 
„Кощана“ произведе 220.000 
чифта модни салонки, чехли 
и сандали в стойност от 
900 милиона динара, то тази 
година- се предвиждат по
вече от 250.000 чифта в сто
йност над 1 милиард динара.

С това успехите на „Ко
щана“ не свършват. Тя е 
млада фабрика, както е млад 
и трудовият й колектив
Намира се в постоянен въз
ход. Приема нова хора. Да
ва огромни средства на ко
муната. И печелй престиж 
и на чуждестранните пазари.

Миле ПРИСОЙСКИ

на обувната 
— производ- 

дамски

майсторство 
промишленост 
ството на модните 
обувки.

ПРОДАЖБАТА НА „ФИАТ 
600“ В МАКЕДОНИЯ 

РАСТЕ

Първата цел на колектива 
беше да се произведат хуба
ви модни дамски обувки и 
още в началото да се по
стигне отличен пласмент на 
стоката, а втората му цел 
— да се увеличи производ
ството до пълния капацитет 
на фабриката. Втората цел 
зависеше от осъществяването 
на първата.

А първата? Тя се намира
ше под много въпросителни. 
И съмнение, и недоверие. 
Враня няма промишленост. 
Едва ли ще успеят с дамски 
обувки? Да видим, но... ? 
Съмняваха се специалистите 
по обувна промишленост. 
Съмняваха се търговските 
предприятия... .

Но „Кощана" умело вър
веше към успех и победи

През изтеклите пет месеца 
предприятието „Ауто-Маке- 
допия“ е продало в Скопие 
213 малолитражни коли „За
става 600“.

С РАЗВОЯ НА ФАБ
РИКА ТА ИЗРАСТВА Т 

И КАДРИТЕ
ОБУВКА „БОРОВО“ 

В ЦЕЛИЯ СВЯТ

Расте износът на обувки с 
марка „Борово“.

Тази година
Фабриката започна да ра

боти със 180 работника, от 
които само 7 дойдоха отвън, 
като високотехнически ка
дри. Останалите кадри — 
работниците с висока и сред 
на квалификация — били 
от сама Враня.

В обущарството Враня и- 
ма своя голяма традиция. 
Още от миналото вранските 
обущари били прочути по 
хубавата изработка на обув-

КАМИОН — БЕТОНОБЪР
КАЧКА комбинатът 

за гума и обувки „Борово“ ще 
изнесе обувки за 300 милио- - 
на' динара, или два пъти по-

В автомобилната фабрика 
ФАП, и Прибой на Лим, са 
павършени всички пригот
овления за серийно произ
водство па камиопи-бетопо- 
бъркачки. Камионите са 
истинска подвижна фабри
ка, която приготовлява бе
тона в движение. Един ка
мион-бетонобъркачка може

вече в сравнение о минала
та година. Произведенията па 
„Борово“ намират добър па
зар в много страни от Запад
на Европа, в СССР, Африка 
и Азия.



В Р А Т С ТВО
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Чествуване на Деня на боеца и 

Деня на въстанието в Сърбия 

в Димитровградско Запис за удиви
телен труд 

и прекрасна 

персцектива

палени лагери огньове и фо-- 
йервер. На 6 юли ст Дими
тровград в посока Висок и 
посока Трънско Одорс-вцй 
тръгват 250 души на парти
зански марш.

Комитетът За чествуване 
дена на боеца и Деня на въ
станието в Димитровград о- 
кончателно прие програмата 
за тържествата, които по по 
вод на тези два празника Ще 
бъдат устроени в Димитров
градско. Програмата предни 
жда срещу 4 юли да се про
ведат тържествени събрания 
във всички селища на Дими 
тровградско. а на самия ден 
във всички селища да бъде 
организирано групово слуша 
не на радиопредаването от 
централните тържества в Ти 
тсво Ужице.

Денят на въстанието в НР 
Сърбия ще бъде чествуван 
на две места в Димитровград 
ско-в Изатовци и В Трънско 
Одоровци. В Изатовци Ще се 
съберат хората от района За 
бърдИе и Висок, а в Трънско 
Одоровци от Поганово, Трън 
ехо Одоровци и другите рай 
они южно от Димитровград. 
На двете места ще бъдат у- 
строени митинги. На митинга 
в Трънски Одоровци ще го
вори съюзният народен пред 
ставител «а димитровградска 
избирателна колегия То
дор Славинеки.

Тържествата в Трънско О. 
доровци ще бъдат допълнени 
и с тържествено откриване 
на новопостроеното основно 
училище.

В .навечерието на 7 юли, в 
районите, където Ще се състо 
ят тържествата, ще бъдат за_

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ 
НА СЕЛО БОЖИЦА

През миналата и тази го
дина електрическата мрежа в 
Божица се разшири в значи 
телна степен, така че малък 
брой махали останаха не- 
електрифицирани. След елек 
трификацията на махалата 
Център и част от Деянова и 
Златанова, селяните от маха 
лите Могила и Велкичева 
със собствени средства по
строиха електроповод, дълт^г 
около 2,5 километра. Техния 
пример последваха и маха
лите Романовска, Кодина, 
Маричева. Дживина и на
пълно со електрифицираха 
Деянова и Чорбанова маха-

Докато пораснат ооо шките мслолотусът щс об<?зп ечава добри доходи

В БОСИАЕГРАДСКО СЕ ПОВДИГА 

НЕОБГЛЕДЕН ОРЕХОВ ЛЕС
ти площи ще бъде оставена 
за семе. Ако се осигури до
статъчно семе, запланувано е

тази есен да се засеят още 
400 хектара с различни 
треви.

отправяха по адрес па това, 
чс орехът, който дава плод 
едвам след 10—15 години, ие 
отговаря па Босилсградско, 
защото дълго трябва да се 
чака за отплащанс па ипвс 
стициите. Обаче и за това е 
намерено решение, което ня
колкократно намалява капи
таловложенията за 
повдигапе на ореховата план 
тация. А именно, започпа се 
със мелиорация на тези тере 
ни и със засяване на различ 
нн видове треви.

На някога пустеещите зс- 
ряпопа па селата Из- 

Бслут, Босилеград, Ре
ми в 
вор,
сеи, Райчиловци, Радичевци, 
Млскоминци и Рибарци 
повдига иай-голпмата у нас, 
и вероятно в света, орехова 
плаптацил, която заема повър 
хност от 1,800 хектара. Заса- 
депитс вече 700 хектара на
пълно разбиха всички съм
нения, дори и на някои спе
циалисти, в успеха па 
наистипа грандиозно 
Съмненията пай-много

се
С ЛИЦЕ КЪМ МОДЕРНО ОВОЩАРСТВО 

И ЖИВОТНОВЪДСТВОла.
Благодарение на помощта 

на Кодина и Романовска ма 
хали се елктрифицира и 
махалата Прекопланци, на
мираща се на разстояние от 
около 10 километра от Бо
жица.

Досега постигнатите резул 
тати в агромелиорацията, за
саждането на орехови план
тации и повдигането на овощ 
ни градини, насочиха бъдеще 
то развитие на тази кому
на, към тези два отрасла на 
стопанството. Само от оре
ховите плантации след седем 
надесет години вегетация се 
планира над един милиард 
бруто продукция. Освен това 
тези плантации ще

стигне главно чрез увелича
ването на фуражната база, 
(по пътя на засяването на 
пови площи с изкуствени ли
вади) и чрез облагородяване 
на домашните породи гове
да и овце. За развитието на 
този отрасъл от стопанството 
съществуват отлични усло
вия, тъй като в Босилегра- 
дско има много просторни па 
сбшца. В много земеделски 
кооперации като напр. в Дол 
но Тлъмино, Горна Лисина 
и др. са построени обори за 
угояване на овни и едър ро
гат добитък. Според изявле
нието на отговорните факто 
ри от общинския народен от
бор през следващите 5 годи
ни, покрай съществуващите 
пасбища и агромелиорирани 
те напуснати земи, ще се пре 
върнат в изкуствени ливади 
и около 3 хиляди хектара 
площи, които сега са засети 
със зърнени култури, но да
ват съвсем'низки добиви. То
ва мероприятие ще тласне 
още по-силно развитието на 
животновъдството в този 
край.

самото

това
дело.

се
в X.

ТРУДНО НАЧАЛО

»Сточар«с — Каменица: Захариев — ориентировката 
занапред ще бъде към ония 
треви, които не изискват то
рене и особени агротехниче 
ски мерки и които имат дъл
боки корени, за да се осуети

Както всяко внедряване 
на новото в селското стопан
ство, така и това срещна съ
протива от страна на собстве 
ниците на тия терени, на 
които тук-таме сееха овес

БИТКАТА ЗА ПААНА ЗАПОЧНА заемат
значителна работна ръка, чи
сто .значение става още по-плод. Това значи, че още в 

първата година от изпълнени 
ето на плана кооперацията 
ще реши основния въпрос за 
увеличаване на полумерино- 
совите стада.

Едно такова рязко увеличе 
ние на кооперативните стада 
веднага налага и обезпеча
ване на необходмите фура
жни храни, защото е извест
но колко повече взискател-

Земеделската кооперация 
„Сточар“ в с. Каменица за
почна осъществяването на 
петгодишния стопански план. 
Изхождайки от необходи- 

селскостопанското 
производство в Димитров
градско да бъде районирано 
според климатическите и при 
родни условия, тази коопе
рация се ориентира изключи 
телно към подобряване на 
животновъдството във Висо
ка. Понастоящем тя разпола
га със седем летни и 11 зем 
ни овчарници, с мощност от 
над 2,000 броя овце. Също та 
ка за правилното • използува 
не и преработка на млякото 
е построила 2 модерни ман- 

няколко центрове, в 
които се приема мляко и от 

земеделски сто
пани. Тя притежава около 
2.000 овце, които трябва да се 
увеличат до края на 1965 го 
дина на повече от 6,000. След 
вайки очертанията на плана, 
кооперацията започна реали 

заплануваното

голямо, ако се има предвид,
V-;-:

шк НШ':мостта

■/гл\•А . т[ ШШ ' щ щ ■
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>;>, меринките 
Тази

ност проявяват 
от домашната порода, 
пролет кооперацията увеличи 
еспарзетовите ниви от 400 на 
около 700 декара, а ливадите 
на около 1,600 декара.

' \ 1
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Тъй като значителна част 
земеделски стопани от Ви
сок напускат нивите и оти
ват в промишлеността 
при своите деца инженери, 
лекари и други< професии, 
коперацията, по съгласие на 
самите земеделски стопани 
предприе мерки за по-пълно 
комплексиране на еспарзето- 

< вите ниви и на ливадите с 
цел да може да прилага ма
шинно обработване.

При сегашното състояние 
на фуражната база и маши
нния парк кооперацията ня
ма да има трудности в изпъл 
нението на нейния петгоди-

МЕЛОЛОТУСЬТ ОСИГУРЯ
ВА РАЗВИТИЕТО И НА 

ПЧЕЛАРСТВОТО
дри и или

Мелслотусът, както и ос
таналите споменати видове 
треви, дават добри възмож
ности за развитието на пче
ларството. Според преценка
та на специалистите мелоло- 
тусът -осигурява 
сво на 600 до 1000 килограма 
мед от един хектар. Затова 
при сеитбата се избират та- 

треви, .които покрай 
имат

чаените

Детайл от бъдещите овощ пи градини в Еоснлеградско

ерозията. От друга страна, 
по този начин неколкократно 
ще се намалят разходите за 
мелиорация на това землище. 
Част от тревата ще се изпол 
зува за фураж, а една част 
ще се оставя за подобряване 
качеството на земята. Опи- 

1 тйте показват, че един хектар 
засят с мелолотус дава до 
15,000 килограма сено, а капи 
таловложенията възлизат на 
15,000 динара по хектар. Тези 
изключителни резултати на
караха селяните доброволно 
да дадат замята на

осонва че в тази община няма ин
дустрия. .......-..........

Друг отрасъл, за развитие
то на който съществуват доб 
ри условия, и на който в

на
; съществуващите 
предписания за ерозивните 
площи, общинският народен 
отбор беше принуден да из- 

1 дава решения за преориента- 
Общин-

законни
производ-зирането на 

увеличение още тази пролет. 
Тя е изкупила от частни зе
меделски стопани около 5,000 
агнета от полу мериносова по 
рода и е запазила от своя при 
раст около 1,500 такива

Значителна част от тях 
ще бъдат запазени за раз-

поеледно време се отделя го 
лямо внимание, с- овощар
ството. Црез 1957 година Рай 
онната секция за защита от 
порои и ерозии във Влади- 
чин хан, с.помоща.на общин 
ския народен отбор от Бо
силеград в местността Равни 
дел започна със засаждането 
на овощна градина 
площ от 100 хектара.

От тези силно

кмва
споменатите качества 
значение и за развитието на 
пчеларството. Те са известни

ция на културите, 
ският народен отбор съвме-агне-

шен стопански план. стно с кооперациите започ-та. цъфтят от юниК. Гъргов и по това, че
на със засаждането на оглед 
ни площи в района на цяла

до септември.
Окончателното осъществя

ване на споменатите меро-- 
приятия в овощарството и 
животновъдството и занап
ред ще изисква големи уси- 
лиц в продоляването на сти 
хията. Но

■ 'ИГ -
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та община. Бяха засети око
ло 25 вида различни треви, 
за да се изпита коя

върху

трева
най-добре успява на даде- наклонени

площи по-рано се 
силни порои, които нанасяха 
огромни щети на население
то от Босилеград, 
през последните години Бо
силеград беше подложен на 
действието на

Със засаждането 
овощната градина и създа
ването на тераси водната сти
хия е напълно е спряна. При 
това овощната градина е об
кръжена със защитен 
ст борова гора 
различни видове треви: 
здан, канадска детелина, 
лолотус и др, които 
служат като фураж, абсорби 
рат азот от въздуха и обога
тяват земята, която 
богата с фосфор, 
откъм азот.

Младата овощна 
отглежда по 
квания на

стичаха
пия терен. Особено добри ре 

■ зултати са постигнати с тре 
вата мелолотус, 
га височина и до 2 
Отлични добиви са постиг-

общината, 
защото виждат, че с изпол-

тРУДОЛюбивият 
народ на Босилеградско 
ел тежщата задача 
4—5 години да направи 
ва, което сменяващите се сръ 
бски и български буржоазни 
режими не можаха за някол 
ко десетилетия и които всъщ 
нсст и доведоха този край до 
това положение. Очертали
те се условия за развитие на 
рударството

е по 
в срок от 

оно-
Особенозването на тревата и рабо

тата в ореховата
която дости-

метра. плантация 
, ще имат далеч по-голяма пол 
за, отколкото досега. водната сти

хия.нати и с тревите звездан, 
френска и английска глуши- 
ца и с еспарзетата. Според 
мнението на агронома 
общинския народен отбор —

на
Сега на всички събрания 

на избирателите се търси се
ме за създаване на изкустве- 

ливади. За тази цел трева 
та от всички досега

косачите в „Сточар“ наТракторът е изместил ни
засе- и създаването 

на все по-големи възможно
сти за

пояс
и е засета стопли дол под 

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЛЪНЦАЗемеделската кооперация в с. Долно Тлъмино 

между най-добрите в БосилеградскатаДсомуна
развитие на овощар- 

животновъдството, 
окончателно ще извлекат 
селението на този край от 
стопанската изостаналост. До 
сегашните опити .и постигна
ти резултати показват, 
може вече да има никакво 
съмнение в успеха на 
дело.

зве- 
ме- 

освен че
ството и

Трудолюбивите на-селяни от 
Топли дол чрез сговорност и 
усърден труд извършиха е- 
лектрификация 
си. Със собствени 
те купиха трансформатор и 
построиха

иначе е 
но бедна

коло 65 милиона бруто-обо
рот. Само през месец май та
зи година те са имали оборот 
от 18 милиона динара.

Изкугтуг.ането на селското- 
гтански произведения и агне
та през тази година е прове
дено без каквигго и да е тру
дности. Досега са изкупени 
4,000 агнета, на техният брой 
ще се увеличи, тъй като из
купуването °Ще не е завър
шено.

Кооперацията 
със 100 хектара агромелио
рирани ливади и ОЕещна гра 
дина от 50 хектара. Особена 
заслуга за повдигането и ог_ 
гледжданего на овощната гра 
дина има агрономът Васил 
Захариев от общинския на
роден отбор, който полага го 
леми грижи за нейното от

глеждане. Запланувано е да 
се извърши мелиорация на 
пасбища върху плещ от 50 
хектара.

В обл петата на животновъ 
дството кооперацията разпо
лага е помещения за угояване 
ка овни с мощност 200 броя 
и за угояване на овце с мо
щност
рацията е запланувала да по 
строи още две такива ггоме- 
щенияе мащност 300 броя. За 
планувано е също така и по 
строяването на два водопоя, 
единият ст които 
строи, и то със собствени сре 
дства. Според пресметанюгга 
за' тяхното построяване ще се 
исрчасходоват около 250 
ди динара.

Макар да е най-отдалечена 
от центъра; земеделската ко
операция в село Долно Тлъ
мино спада между наи-добри 

Босилградската комуна.

на селото 
средства че не

градина се 
всички изис- 

агротехниката, та- 
година се 
килограма 
които ще 
всяка из-

товаелектропровод 
дълъг повече от 10 киломе- 
тра. Един клон от този

те в _Трябва да се отбележи и то 
ва че кооперацията не раз
полага със свой агроном, но 
от време на време идва агро 

общинския народен

Дим. Йотовелек
тропровод отива чак до горно 
лисинските махали.

ка че още 
очакват 10 до 15 
добиви от стъбло, 
се увеличават със 
мината година. Във 
увеличаването 
ското — 
обмисля

тази
ВСЯстаоРимА Д,ОМАКИН'

От общия брой електрифи 
цирани махали в Божица и 
напълно електрифицирано
то село Топли дол всяко тре 
то домакинство има и. радио- 
парат. На територията на 
ожица и Топли дол - поня- 

стоящем има повече от 150. 
Радиоапарата.

По този начин и в 
планински села 
време се 
събитията

В акцията за електрифи
кация на Топли дол значи
телна помощ оказа и земе
делската кооперация, като 
снабди навреме нужния 
тричен материал и го даде 
на селяните на полугодишно 
отплащане. Това особено до
бре дойде на онези-домакин
ства, които моментално ня
маха достатъчно

300 броя. Коопе-нома на 
отбор в Босилеград.

Затрудненията в транспор 
отразиха много вър

на коопераци-

връзка с 
на рвощар- 

вече се 
и въпросът за по- 

щрояваието на една работил 
ница за преработка на раз- 
лични овощни

производствота не се 
ху успехите 
ята В течение на миналата 
година кооперацията имаше 
46 милиона бруто-оборот „ 
осъществи 1.5 милион чист 
приход. За тази година е за
плануван бруто-оборт от 46 
ми писна, но както заяви у- 
пр”лят га кооперацията 
сигурно ще се осъществят о-

разполага елек

се вече сокове.
скаВИТ1Т0 Кн^ВНБос]^^>ад!

за^^зГуви^Гн^ 
“ТтГ^ва^е^^Г™0-

В

парични 
средства да изпълнаят обвръ 
зките си в общата акция.

В. Харизанов

тези 
хората на 

осведомяват за 
У нас и в. света-

хиля

по-
X.



БРАТСТВО

т
СРЕЩИ НА АВТОПЪТЯ БОСИЛЕГРАД:

В БРАТСКА И ДРУЖНА ЛЮБОВ СЕКЦИИТЕ НА ССРН ДАДОХА 

НОВ ТЛАСЪК НА ОБЩЕСТВЕНО- 

ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ

От Лесковец надолу, по 
долината на Южна Морава 
от двете й страни 
осветени младежки

Много любопитни 
Девойки. СЕЗОНЪТ НА МАЗОЛИТЕ 

МИНА
И този подиробед една че 

та работи на моста. Отстра 
няват градежа след постро
яването на моста.

— Чакай, копай още, мал
ко е.

— Че се извади.
— Храниславе, хайде, ва

ни се горе и при Тарзана 
иди — дава напътствия един 

, мургав младеж на атлетски 
развития си другар.

В тази група е и Симеон 
Николов от Поганово, Деси- 
мир Пейчев от Куса врана, 
Петър Ставров от Било, Ми 
рослав Николич от Долен А- 
дровец, Хранислав Милено-

младежи и
хубаво — Някой

от цигари и рибите умряха. 
А бяха много интересни — 
разказва Ранко.

хвърли фасовестанове 
привличат вниманието на 
многобройните пътници, кои 

тъдява сто минават 
или с рейс. Над тях 
лото на април се

влак 
от нача- Формирането па секции в

организациите на ССРН 
Босилеградската община 
дължи няколко месеца. Пра 
ктиката

етгге в тлъмински район. В 
този район редовно се изна
сят беседи от областта па 
здравеопазването па хигие
ната, възпитанието на деца
та и селското стопанство. Тук 
също така се организират 
практически семинари по 
различни домакински въпро 
си, като папр. за приготвля 
вапе на зимнина итп.

Секцш1 по селско стопан
ство са формирани при псич 
ки земеделски кооперации. 
Сега те се занимават с мелио 
рация на пасбища, засажда
не на овощни градини, зеле- 
сяванс и други актуални въ
проси от тази област.

Организациите на ССРН се 
утвърдиха вече като поенте 
ли на политическата работа 
и трибуна за мобилизиране 
на граждапите. На масово по
сетените събрания 
живо разисват по развитието 
и проблемите па комупата и 
тяхното участие в разрешава 
нето па поставените задачи 
пред комуната става все по- 
активпо и масово.

НА ТРАСЕТО вразвява
държавния трикольор. — 
долината на Южна Морава 
по дивата Гърделичка ’

надолу към 
Куманово и Скопие 
лото на април кънти 
на машини, отекват

В тази г 
вива през 
минава през 
планински 
ито

проПо си част трасето из 
ниви и ливади, 

много буйни 
потоци, през ко- 

младежките бригади и 
предприятията строят 
бетонни мостове. Бригадата 
„Моша Пияде“ работи 
изхвърляне 
на пръст 
стан, и 
строежи към Владичин Хан.

показа, че такъв 
дълъг период е бил оправ
дан.^ Изпълнителният отбор 
па общинския отбор на ССРН 
целеше

клису-
Враня,

отнача^
грохот

ра,

яки хората да схва
нат ролята и значението на 
секциите, да ги образуват не 
формално,

Удари
на кирки и лопати, рушат 
се стени, построяват 
стове, издигат се 
стени до бресовете на Мора 
ва. Главната артерия на брат 
ството и единство на гогослав 
ските народи, тръгнала от Лю 
бляна, дело на

на
се мо- или насипване 

недалече от своя по според мест
ните условия и според въпро 
сите, които занимават члено 
вете на ССРН от дадено 
лшце. Искаше се също 
точно

подпорни Секцията за трудови акции 
манифестира активността си 
с мпогото построени селски 
пътшца и свързването им с 
централния, както и постро
ените училища па терито
рията иа общината. Всичко 
това е плод на тяхната дей
ност.

на заключителните
хоратасе-

така
да бъде определен ха 

и съдържанието 
на тяхната работа, така че 
те да станат израз на актив
ността па гражданите. Тези 
относително дълги подготов
ки дадоха и своите положи
телни
все повече стават

неуморната 
югославска младеж, чрез пот 
и мазоли се придвижва 
Скопие и Гевгели.

рактерът
към

Д. Йотов*
* *

резултати. Секциите 
трибуна, 

където се съсредоточава ця
лата активност.

На територията на Босиле 
градската общипа досега са 
формирани 34 различпи 
ции при 6 местни организа
ции. Както заяви председа
телят па общинския отбор 
на ССРН в Босилеград др. 
Славчо Сотиров, формирани
те секции работят напълно 
успешно. Секциите за идео
логическо-политическа и кул 
турна работа твърде актив
но се занимават с проучване 
то на конгресните материали, 
политическите събития и 
най-повите стопански меро
приятия. В областта на кул
турата се изнасят различни 
беседи, културно-забавни нро 
грами и пр.

Особена похвала заслужа
ва секцията за работа с же-

Младежкият стан „Божко 
Буха“ се намира отвъд Юж
на Морава, срещу гара Вран 
ски Прибой, в селото Вър- 
бово. В него

Строи се път от Сенокос
Стара Планинакъм Прелесие вса настанешг 

трудови 
бригади, между които и Че 
твърта димитровградска бри ! 
гада „Моша Пияде“, в която 
се намират и 33 младежи и 
девойки от Сокобанската и 
Житковачката община. В една 
от бараките, преградена на I 
две помещения, едно за мо-

четири младежки сек Преди няколко дни започ_ 
наха строежите на пътя от 
Сенокос към Стара планина, 
до местността Прелесие. В 
строежите участвуват члено 
вете

на дървообработващата про_ 
мишленост в Димитровград 
растеше и проблемът за снаб 
дяване със суровини. Новият 
път ще разкрие широки въз 
можности старите гори на 
Стара планина да бъдат из
ползвани за димитровградска 
та промишленост.

7

* -V;

на Социалистическия 
съюз от селата на Горни Ви
сок: Сенокос, Каменица. Бо_ 
левдол. Горни Криводол, Бра 
йковци и Изатовци.

Членовете на ССРН 
та Долни Криводол и Вълко_ 
вия работят по разширяване 
то на пътя от Каменица за 
Димитровград.

Трудовият деп започва

— Изгубихме много — ка
зва комендантът на бригада 
та Александър Данаилов от 
село Каменица. — Всеки ден 
вали дъжд. По цяла седми
ца не прекъсва. Морава по
топи всичко. Не може да се 
работи.

— А земята, една такава, 
че само се лепи за лопата
та — оплаква се заместник- 
комендантът Живоин Коцич, 
който поради 
на Данаилов в партийно у- 
чилище, сега бе избран за 
комендант. — Тежка е като 
олово.

— И все пак надхвърляме 
нормата — прекъсва го Ста
нимир Соколов от Скървени

томчета, а друго за момчета. 
95 девойки и младежи (62 
от Димитровградско) от края 
на април делят радости и 
трудности. Съседи на брига
дата „Моша Пияде“ са една 
задарска, суботичка и една 
бригада, образувана от глу
хонеми. Между бригадите 
съществува съгласие и дру
жеска любов. Живеят като 
хубаво сдружена махала, в 

■която за несъгласия няма 
нито помен.

вич от Соко Баня... цяла 
чета, която настоява да уве
личи постигнатите резултати.

ЗАПОЧНА ВАЛЯНЕТО НА 
ПЪТЯ ДИМИТРОВГРАД— 

ДОЛНА НЕВЛЯ
След завършеното извозва 

не на камък пътят Димитров 
град — Долна Невля е в за
ключителната фаза на строе 1 
жа. Завършено е валянето 
на плътя от Лугщвица до Вер 
зарските воденици.

от села

Ръцете на всички младе
жи и девойки са корави. 
Сезонът на мазолите минал

Построяването на пътя Се 
нокос-Стара планина отняко 
лко години насам е належа
ща нужда на този край, защо 
то все по-решителния развой

отдавна.
—■ Гражданите имаха по

вече мазоли шегува
един от младежите — а ние 
селяните си дойдохме с твър 
ди ръце.

се

заминаването

Градушката е навредила на посевите— Мойте ръце сега са по
твърди и от твоите.

Ръцете са твърди на всич,
Над младежкия стан ло

зунг от електрически круш
ки, който отдалече се забел 
язва: „Тито това сме ние!“. 
На една от бараките: „Ние 
строим Автопътя, а Авто- 
пътят изгражда нас!“ Това 
ве е лозунг. Това е най-късо 
съдържание, за онова, което 
става на магистралата, на 
трасето, в становете, в тра
пезарията, между младежите, 
които за пръв път се сре
щат в живота и остават не
забравими приятели, друга
ри.. . у '

Пред бараката на бригада
та „Моша Пияде“ зелена 
площадка и макет на Дими
тровградско 
Бурелът, а на североизток 
Висок и Забърдие. Долината 
на Ерма и малко езеро, в 
което' младежът Ранко Став 
ров пуснал и няколко малки 
риби. Рибите живели дълго. 
Привличали всеки следобед

ки.
Неотдавнашните превалява 

ния на градушка в района на 
Желюша са нанесли значи
телни щети на посевите, осо_

бено на пшеницата. В района че на повърхност от 12,5 хек 
на Желюша градушката нане 
се значителни щети на двата 
блока засети с високодоби- 
вни сортове пшеница. Коми
сията, която е излезнала да 
установи щетите, е намерила,

В КУЛТУРНО-ЗАБАВНИЯ 
ЖИВОТ И В СПОРТА 

СМЕ ПЪРВИ
тара щетите възлизат на 8°/» 
а на втория блок на 6%>. Коо 
перацията и частните земе
делски
жници ще получат необходи 
мото обезщтение.

ца.
— Дъждовете ни пречат 

оплаква се и Сте-много
фан Васов, младеж от Брай 
ковци, технически 
дител на бригадата, участву 
вал на Автопъта в Словения, 
край Ново Место. — Мина
лата декада работихме само 
девет дни. Други бригади и- 
мат
земя. Щом престане дъждът, 
веднага могат да работят. А

Успехът на бригадата не 
зависи само от изхвърлените 
кубически метри пръст и от 
настилката с чакъл и пясък. 
Културно-забавният живот, 
спортът, хигиената, 
дането на барака също така 
опредлят общия успех.

— В културния живот и в 
спорта сме първи.

На представления в стана 
„Божко Буха“ освен брига
дирите идват селяни от Вър
бово, Стубал, Грамади. С ра- 
знобразни програми самодей 
ците на бригадата посетили 
младежките станове в Ма- 
зарач, Грамада, Ранутовец.’ 
Участвували на зонния фе
стивал на младежките бри
гади във Владичин Хан, къ
дето заели второ място.

— Сега се подготвяме за 
фестивала на строителите на 
Автопътя. Взехме по няколко 
младежи и девойки и от 
другите бригади. Надяваме се 
на успех и искаме този ни 
успех да бъде общ с оста
налите бригади в нашия мла 
дежки стан — говори Ранко 
Ставров.

проиводители-съдру
ръково-

Благоустрояване с до
броволен трудуреж-

наПреди три дни над 200 чле
нове на Социалстическия 
съюз в Димитровград започ
наха построяването на улица 
та към бензостанциято и 
пътя към новите хали на Ци 
ле. Тези две улици ще бъдат 
построени изключително с до 
броволен труд на димитров- 
грздчани

ОроизЬодишелише

* /
Незабавни мерки срещу 

иероносиораша ио шюшюна

щастие с пясъкливата

тук е трудно ...
— Затова не можахме 

станем ударна бригада 
прекъсна го един от младе
жите.

на югозапад
Да

— Имаме похвала и спе
циална похвала. Това не е 
малко.

Псропоспората по тютюна, 
опасна

След появявапето 
скрама, тъканта па жълтите 
петна умира, поради 
заразените листа, пък дори и 
цялото растение изсъхват и 
получават сив цвят. 
пъти споменатата скрама се 
образува и на лицевата част 
на тютюпевите листа.

Понеже тази болест

па тазиедна пова и много 
гъбна болест, която минала-Босилеград: коетота година за пръв път бе за
белязана по тютюните в НР 
Хърватско, тази година е 
забелязана в Херцеговина и 
тютюневия 
иа Пирот.

За развитието на тази бо
лест най-благоприятни усло
вия са когато през пролетта 
налят чести дъждове а вре
мето е облачно и студено, 
или когато през нощите тем 
пературата се спуска до 10» 
Ц. а денем се изкачва до 210 
Ц — при отпосителна влаж
ност па въздуха 98,5°/». Лип
сата на светлина също така 
има голяма роля за развити
ето на тази болест. Недоста
тъчно осветлените

35 милиона дина
ри в спестовните 

книжки

Често
разсад в райо-

може
да нанесе катастрофални вре 
ди па тютюнопроизводство
то, а тази година съществу
ват отлични условия за ней
ното развитие, тютюнопроиз
водителите трябва веднага 
да извършат пръскане на 
още неразсадепия тютюнев 
разсад, както и на опя, кой
то е разсаден по пивитс. Пръ 
скането трябва да стане с 
разтвор от 400 грама ципеб в 
100 литра вода, към който 
разтвор па всеки 100 литра 
вода , се добавят 100 грама 
сандовит, който помага за по- 
оигурпото прилепване па раз
твора върху листата.

Спестовността в Босиле- 
градско е съвсем ново явле
ние поради простата причи
на, че хората нямаха по- ра 
но какво и да спестяват. Но 
тя от ден на ден получава 
все по_голям размах. Днес бо 
силеградчаии имат на своите 
спестовни книжки в комунал 
ната банка около 28 милиона 
динара, около 3 милиона в ко 
оперативната спестовна каса 
и също толкова в пощата.

Бригадата не изостава в 
спорта. Нейните волейболис
ти репрезентират целия мла 
дежки стан „Божко Буха", 
а баскетболистите заели пър 
во място на състезанията във 
Владичин Хан.

Освен това повечето брига 
дири са обхванати в различ 

курсове; 26 посещават 
ниещия трактористки, 15 мо- 

10 фотолюбител- 
10 кинолюбителския,

или зассн 
растепиячените тютюневи 

биват най-често засягани от 
пероноспората.ни

Главните признаци иа боле 
стта са леспозабележими и 
производителят има'възмож_ 
ност
нейната поява.

Според статистическите да 
нни най-много спестители и.

между служащите. Йа вто 
ро място са земеделските 
производители. Не трябва Да 
се забравя, че тази цифра от 
около 35 милиона динара би 
могла да се увеличи, ако вна 
сяха всички, които имат въз 
можност за това. Но трябва 
да се има предвид, че нашият 
селянин все още живее със 
старите схващания и навици 
ревниво да пази „в чорап“ о 
нова, което има. Оттук име
нно произтича задачата, об- 
щестЕено-политическите ор
ганизации да поведат широ
ка разяснителна работа, осо 
бено между земеделските сто 
папи, за предимствата иа спе 
стовните влогове в банките.

педския, 
ския,
11 могористкия всички моми
чета посещават

Топа пръскапе трябва да 
се напрани незабавно, защ- 
ото условията за развитие па 
болестта са повече от благо
приятни. След това пръска
нето трябва да се извършва 
след всяки валеж на дъжд. 
Пръскането става с лозарски 
или овощарскн пръскачки и 
то, когато по тютюневите лис 
та няма вода или роса.

Гореспоменатите 
ски препарати за пръскапе 
пече са разделени па район
ните тютюпеви техници, кои 
то ще го раздават па тютюио 
производителите безплатно.

Геро М. Милошев

ма веднага да забележи
велосипед-

ския курс.
И тъй от трасето на репе

тиции, иа курсове, в игра и 
веселие дните летят.

— Не усетихме кога вре- 
— казва една

Перопоспората напада тютго 
па през всичките му фази от 
развитието -— от пониквапе- 
то па разсада все до берит
бата на тютюневите 
Първи признаци на нападна 
тня стар тютюнов разсад или 
па току що разсадепия тютюн 
са: появата на кръгли жълти 
петна па листа и свиване па 
ръбовете му надолу. Най-ха 
рактерното явление при тази 
болест е, че на долната стра 
на на заразешггс 
листа се образува една пух
кава скрама, която съчнпя- 
ват летните спори

листа.мето измина 
от девойките.

— Ще останем до края 
на месеца, а може и до де
сети следващия месец, 
щото от дъжда изгубихме 
няколко дни без работа — 
обяснава комендантът на 
бригадата.

Похвално се изказаха за 
бригадата и от щаба на мла 
дежкия стан „Божко Буха".

Миле Присойски

химаче-за-

тютюпеви

гъби.
Д. П.Младежите работят иа един мост
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ДВЕГОДИШНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

НА СИУ В БОСИЛЕГРАД
НА КУЛТУРНИ ТЕМИ:

ПЛОДОТВОРНА РАБОТА НА САМОДЕЙ
НИЯ ТЕАТЪР »ХРИСТО БОТЕВ« нейното развитие. Благода

рение на тяхното разбира
телство и настояванията на 
нашите политически факто
ри, създадоха се добри усло
вия за нормална работа

През учебната 1959'вО 
дина на редновния конкурс 
бяха записани 70 ученици и 
на извънредния 35. Училище 
то започна да работи с първи 

състоящ се от три па-

го-Преди две години, в рам
ките на общата реформа па 
учебното дело у нас, в Боси 
леград бе открито средно и- 
кономическо училище. Боси 
леградчани радушно посрещ 
паха тази новина, защото йо

на голям успех при истински 
те любители на театралното 
изкуство. Подобно 
със спектакъла на комедия
та „Женитбата на председа
теля на домсъвета".

Всичко това говори доста-

ангажиранисъщевременно 
два ансамбла, така че успо-

Прсз изминалия театрален 
самодейният театърсезон

„Христо Ботев“ од Димитров 
показа завидна творче-

беше иредно се подготвяше „Ми- 
шеловка“ от Агата Крнсти иград

ска дейност, в която се сло
жиха основи на положитсл- 

стремления. Сезонът за- 
и нн- 
друга

наклас
ралелки. Работеха трима пре 
подаватели. Презтая първа го

училището.
През течение на тази учеб 

на година бе направена още 
една крачка в организацио- 
нно-подготвителнито устрой
ство на училището. Ръково
дейки се главно от нуждите 
на комуната и околията и от 
перспективното им развитие,

„Женитбата на председате
ля на домсъвета“ от Душко 
Шалич. В подготовките на 
„М и ш е л о в к а“ самодей
ците се намериха пред труд
на задача; по кой пачнн до 
задоволителна стенен да се 
изнамери смисъл за психо
логическо осъществяване в 
спсцнфичноста на отделни 
образи. Чрез старателна и 
задълбочена работа на целия 
ансамбъл се намеря реше
ние, което достатъчно допри
несе за убедителността и 
жизнената плътност на спск 
такъла. Актьорите бяха раз 
брали добре, че всеки образ 
•има свои две'половини: ав-

цн вото училище откривашевърши о две премиери 
колко спектакли. От 
страна този период серноз- 
тю раздвижи предразсъдъци 

някои хора, които час

тъчпо за значителната про- 
самодсйниядуктипност па 

театър „Христо Ботев“, каките на
тично се занимават е театрал 

като самодейци, 
и възможностите 

ансам-

то и за творческите усилия 
на целия колектив. Този ко
лектив потърси решение на '| 
няколко проблема и наисти
на ги намери. И това заслу
жава признание. Някои от 
тези решения ще останат ка
то основа за по-нататъшната 
работа на самодейния театър, 
например: добрата дикция, 
майсторство в пренасянето 
на текста и ритмично движе
ние на сцената.

Съзнаващи, че за сдип съ
щински театър трябва да се 
създаде извънредно способен 
ансамбъл от актьори, члено
вете на „Христо Ботев“ са 
готови да удвоят усилията 
си, за да постигнат желаните 
художествени качества.

Любиша Джорджсвич

по изкуство
за силите
па димитровградския
бъл. Иа неотдавнашното съ
стезание на самодейците теа- 

„Христо Ботев“ над- 
тсжсст на драма- 

почти

учителският и училищният 
съвет предложиха на съвета 
за просвета във Враня, при 

икономическо учи-
търът 
мина по 
тичсскитс средното 

лище да се оформят два от
дела: книговодителски и фи_ 

което бе прието. Иа

текстове 
самодейни ансамбливсички 

в Южна Сърбия.
Още в пачалото на сезона 

се разчисти с въпроса за 
на самодсйпостта

нансов,
учениците бе дадена свобод
на възможност сами да си из-същността 

и нейната художествена ори- 
с об- берат кой отдел искат да по

сещават. След това начина
ние училището получи три 
паралелки: книговодителски 
отдел и две паралелки фи
нансов отдел.

Като резултат на 
бяха направени 
промени в учебната програ 

училището. Някои

ентировка. Установено 
що съгласие, че самодейнос
тта в изкуството, и покрай 
■скромните желания, не се съ
стои в сухата репродукция 

произведения, 
затвърдеиата

икономическо училище в Босилеградтеитичнето и ново, което се 
съответните

Средното
осъществява в 
обстоятелства. Благодарение дина проблемите се разреша 

ваха съвместно с гимназията, 
от която работеше 
пият осми клас. Това тясно 

с гимназия-

ви възможности за школу
ването на техните деца и за 
създаваме на кадри за сто
панството в Босилеград, и то 
тъкмо на такива, от които и 
сега още се чувствува рязка 
нужда.

па хубавата игра на всички 
сцената бяха

па отделни 
както и 
традиция иа интерпретаци
ята, по че всичко трябва да 
се движи по посока на търсе 
пс нови форми и па по-пъ
лен израз.

послед-
актьори па 
осъществени не така про
сти и противоречиви образи

в
товасътрудничество 

та беше от голямо значение известни
на Агата. Поради тези при
чини „Мишеловка“ постиг- както за новите ученици, та 

ка и за младите преподавате 
ли, които имаха възможност 
да приемат положителния о- 
пит на по-старите колеги.

Новото училище налагаше 
още веднага решаването на I 
редица въпроси, между ко- I 
ито на първо място бяха: об 
завеждане на училището и 
обезпечаване на нужните 
кадри — специалисти. Скоро 
след започването на занят- 
тията бе обзаведен кабинет 
по счетоводство. За тази цел 
околийският народен отбор 
от Враня отпусна 600,000 ди
нара.

В началото на тази учебна 
година, след записването на 
още 70 ученика, бе решен 
въпросът за специалисти по 
всички предмети. Голяма за
слуга за това имат нашите 
млади специалисти, 
дойдоха да работят в Босиле 
град, с най-доброто желание 
да помогнат на комуната в

ма на
предмети бяха изхвърлени.ус-Ло-късно дойде и до 

тройвапе па годишно събра
ние. след което самодейният 
театър „Христо Ботев“ ук- 

оргапизационио. Веч 
от себе си даде въз-

От началото на този месец в Долно 

Тлъмино шест филма
С въвеждането на предме- 

поставита машинопис се 
въгтросът за пишещи маши
ни — за обзавеждане на ка
бинета по машинопис. За та 
зи цел околийският народен 
отбор отпусна 600,000 дина
ра, стопанските предприятия 
и някои учреждения дадоха 
парична помощ на училище 
то, така че то успя да обза
веде кабинета с 27 пишещи 
машини. През 
учебна година ще бъдат снаб 
дени още няколко пишещи 
машини и по този начин ка
бинетът ще бъде обзаведен 
образцово.

В течение на двегодишно
то си съществуване училище 
то вече изгради своя физио
номия и живее твърде ин
тензивен живот. През първа 
та година общият успех бе
ше на нивото на републикан
ския, а тази година се нами
ра на по-висока степен.

Ст. Станков

репна и 
ко това 
можност цялата работа па 
театъра да се свърже с пулса 

и на по-ясен с- но съвместно. Като резултат 
на това сътрудничество 
началото на този месец в се
ло Долно Тлъмино, Босиле- 
градско, бяха устроени 6 ки- 
нопредставления, които посе 
тиха зрителите и от окол
ните села — Бистър, Горно 
Тлъмино, младежи и девой
ки от Рикачево и Ярешник.

на времето 
зик и е отпо-ефектни средства 

проговори за съвреме-да се 
ншгге проблеми.

Реализацията на македоп 
драма „Александра“ отската

Томе Арсовски показа, че за 
младите артисти може и тря 
бва да се държи сметка. следващата

След това устроспата весе
ла програма показа, че мла
ди артисти могат да се на
мерят и между работпическа 

С едпо

Подвижната киноапаратура 
на армейския дом от Бел- 

прожектира няколкоград
художествени и документал 
ни филми.

та младеж в града, 
такова съзпапис се пристъпи
към реализация на комедия 
та „Осторожиост! Непромеп 
лива улица“ от Бранко Сто- 
пар.

В подготовките за чествува 
не двадесетгодишшшата от 
Народната революция бяха

От това начинание на ар
мейския дом населението от 

села
Долно Тлъмино

останаспоменатите 
твърде доволно, като пожела 
такива представления по-че
сто да се устройват.

Сътрудничеството на на
рода и частите на Югослав
ската народна армия в Бо- 
силеградско във всички об
ласти е найтясно. Не един

път, не в една акция народът 
}и представителите (ма ар
мията се намираха сдруже
ни, не едно представление в 
града и по селата бе устрое-

които

М.
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Когато Цилс започва да работи в захарната фабрика в Бели Мана
стир, положението в Югославия и о света предвсстява ноои събитя, свързани 
с иояватз на П световна война. В стремежа си да укрепи своята власт 
югославската буржоазия всс поведе засилва преследването на комунистите. 
Вътрешното положение става все по-тежко, националните права б страната 
все по-угрозени, а на външен план през 1938. година имаме окупирането иа 
Австрия от страна па Хитлер, който с това става съсед иа Югославия.

През 1938. годния станаха в Югославия и избори за народно събра
ние. Ето как Цилс пише за тези избори:

,,В цялата страна опозицията има над 70•/«, въпреки страшния 
цсйски терор и непрекъснатото арсстпуванс па избиратслите-опозиционсри. 
Личните карти иа арестуваните полицията дава на свои привърженици и е 
тях те гласуват по няколко пъти за правнтслств 
около Ниш изборите са прекратени зарад без 
страна на радикалите и полицията. Правителството публикува фалшифицирапи 
резултати от изборите“.

В тези дни Циле е твърде активен. Той събира сведения и запознава 
народа е истинското положение п страната. От месец април 1938. година той 
е б Белград и работи в Индустрията на мотори в Раковица. През 1939. год. 
още по-усилено работи по партийна линия. Затова идва до обяснения межд 
него и управата на фабриката, която не 
година (29 декември) с акт А$ 340 той 
на работниците за опасността, която заплашва югославските народи. Писмото

гласи:

на договор със силите На остта. След падането на Югославия Васяд 
Иванов започва да тълкува на работниците причините за бързото ликвидиране 
на югославската армия 1941 година, като същевременно изтъква необходимостта 
за спешно обединение на всички сводолюбиви сили 
против фашизма и против всички предатели, които 
окупиране на Югославия от

тиката

'
в единен фронт за борба 

помогнали за бързото 
страна на фашистите. В мартовските събития личи 

историческото заседание от 29 март. проведено на Чукарица. На това заседание 
присъствувал и другарят Тито, който пристигиал със самолет от Загреб. Засе
данието е проведено тайно. Покрай членовите на ЦК на Югославската комуни- 
чсска партия, на Покрайнинския окмитст на КП за Сърбия, 
ние прнсъствувзли и членовете на местния комитет ча Комунистичсс 
тия а Белград. На това заседание присъствувал и Васил Иванов, койтс 
време бил активен 
Лазо Кочович,

поли-
на това зассда- 

ката пар- 
о по това

партиен ръководител. Според Пструша Кочович, сестра на 
които по това Бреме бил член на КП. Цилс бил най-напред сск- 

йната ядка, след това инструктор на районния комитет, а по-късно 
член на белградския местен комитет из Партията. Но това заседание с другаря Тито

съюз със СССР, амнсстираис на политическите затворници, чистка в държавния 
апарат от елементите иа петта колона.
ТпЛ ^1™° <ЛеД Т°"а зассдание Ниле «тава секретар за национална помощ. 
Той събира доброволни дарения и ги дава иа работвицитс и семействата ><■ 
•Р*С7Тван,<те комунисти. В тая работа той особено се изтъкнал и бил обичаи от своите другари. м

1 IIОТО. В Крагусвац и рудниците 
редиците, предизвикани

■/

ОТ
V

рстар иа парти

I' й:1&
<ду
39.могла да го търпи. В края на 19 

е уволнен, защото открито говорил

което управата на фабриката изпратил на Васил Иванов-Цилс 
- ,, До господин инженер Васндис Иванович • -V* - • <• »- Г8 | /V г*' ' *— мнж. ИМ—АД—Раковица ВРЕМЕТО НА ОКУПАЩИЯТА

По решение на управителния съвет с днешния ден ви уволняваме от 
служба в това предприятие, като службата ви престава на 31. декември 1939. 
година. С почит ИМ—АД

на едно нелегално заседание в Белград още през месец май 
В квартирата му също

Началник персонален отдел
присъствувал 

_ 1941 година.
са Укривани партийни материали и изгот- 

•«ИК пл.нопе за по-значителни диверсии. Заедно е Божоакч По.аи-член из 
Партията от 1911 година те работили за подготовката на диверсии в разлнч 
2?" ЧаСТИ, "» П»*.. Те заедио извършвали , необходимите Р Р"Л"’'
Един ден 1911 година вестникът „Ново време" публикува . 
експлозия я Белград, близо до Славия. Причините зв експлозията 
етии. Обаче хората, които работеха със Циле,знаеха, че тази експлозив « 
предизвикана по невнимание на Бежови,. който тогд.а и загинал 
известните акции бе извършена през месец юли ,941. годи," , * ,
зиик-Остружница. Главнккт организатор иа тази акция бе Циле Той «

Цялото количество дивамит бе упот^бено 3, про.е^аие" н'а
кокто предизвика големи загуби и. Сприятеля I ио^иг^а дух. каишите” то“!

(подписът неясен) 
организирането на

демонстрации против ненародния режим и на 14 декември 1939. година дъ 
реч на известните студентски демонстрации пред Буковия паметник, 
същото място идва до кървави сблъсквания с полицията. Убити са няколко 
студенти и работници, но народът упорито иска да се засили борбата за 
сключване на договор с Руския и решително да се поведе борба срещу скъпо-

■ АВ края на 1939. година той неуморно работи за
-V * «■

- <3!
такаржи

На

!експерименти, 
вестта за 

не били
щ,Щедна

изве- тмЩЯЯт?:
& & $

I г «г**' '• • , . .зш-гП

тията.
>цин режимът на княз Павле не прекъсна 

бяха създадени коицентрациони 
работници и студенти (документ

Но и след тези демоне 
борбата срещу яел 
лагери, в които б 
ПГ-ХХУ-258-6 градски архив — Белград).

.
монстрантитс. страната

бройяха закарани голям

НАМЕСАТА НА ПАРТИЯТ т
Уволняването от Раковица беше достатъчно Циле да не си намери 

Той с бил вече известен като комунист и трудно можеше :<Мработа в Белград.
сам да си ' налюри място. Всс пак Пратнята се намесва, за да реши въпроса 
за постъппансто му на служба. Един ден в канцеларията на уп 
проведа в Бели Води влиза нсопзнат човек при инженер Васклспич. който 
бил член на управата и активен сътрудник на партийната организация.

казал непознатият — да ви съобша и да 
ден при пас ще дойде инженер Васил И 
кба

х":ЦИЛЕ ПАРТИЕН РАБОТНИК

работил в условията иа партийната му работа, защото той с
и. П.ртият., Хуго Я„с, "ЬТ , 0'1<:ПИраи“" ” псРИ<зда иа нелегалната борба 
грял) казва а. рУаб„та," на Ц„"е: "<РС"°Р Макиш „рай Бел!

„През 19-11 годипа. докато още не бях член па КПЮ раб 
и.т касиса ц 7' Г "а',ТиП«"» оргаиизаци». водена от Циле
« ^ Пт“^г,°Р7«Г'еНа„ 1паРр™йй,ат= ““ «« заповед
и болшинство от другарите били Р АН а °рг-,1И1Г'-ЦИ!1 станал провал
след като Перо Ковачеви? *е потииТ.7. ™ Г &’К ОТ*г,'Т " "счер.
запозная със Цилс. Оттогава запои Д СС ПоразхоД1ш' «мзх възможност яз сс
“ ‘«И“ « -угарката ЙК с^кГяЙГ " "*"■ » -Й

вндял ™ 'иГ:рсТаГззГ.?Г'„ ЧС На "““«*« ■»
":ч»в,с",с ^г:оди-рцд„,зГТ7-"“~"-^- 
например в енпсъците от месец „лГ’ “°„„ц ,ТИГ'"И

Факсимнлс от партийнитералата на воде на Цилесписъци
партийни организации. Но понеже 
точно кои сс тези партийни 
членски носки

списъкът С шифрован, ние не можем да знаем 
от 610 >„1мап1 ^п!« ,й*ИИ' списъка се вижда, че са събрани 

рения от членовете на навоппиа ,На помощ 6^97 динара и доброволни да- 
густ „мз б пз°р”^,Г ~Х,иФРс°йТ2 'чГсп2. ДоГРЛ- В
е направил сметката и че на гопнит, 2 СНа' °Т списъка се виждах, че то
"*«• В последния списък, отиГсящ се пТ Пз1>™”та « "РЯ”-з И.Ш■ ижда чс с ИМало 6 па й сс до мсссц септември 1942 годипа. се
шифровани така: (1—ЖБВ) Ш1Р а?Ил?с\ИИ С „21 члснопс* Организациите са 
първото с организацията на Жарково Г^п 6—МП). Според Янежич,
рика, четвъртото упраппението * БсЛИ поди* пт^рото е захарната фаб-
също така, чс Ипаноп с т« . рсч,,ото корабоплаване и пр. Известно с

на банкнотите (дГмеГ‘мг а °РГЗ',ИЗЗиИЯ В ^ ”
Документ се споменава, че Цил^г ^ Архив на П>*Д Белград).

■ в една друг документ (Д—ц е 6ил сскРстар на райониния комитет.
П>вд. Според изказването на преживелитл^0 ЧЛСИ "а местния комитет в Бел- 
Циле е сътрулпичел и с Маогп ии„ ИТС .^лснове на Партията сс твърди, че 
Дори и тези. писани от окупатора поти-ь Михаило Ш"абич. И другите запазени ръководител. окупатора, потвърждават, чс Цилс е бил висш партиен

' - (Следва)

Идвам ви помоля за 
с молба 

де приет.
някой оан

във вашето предприятие. Настойте да 
съобщим кой с този човек.

св.
бъ

следното: след 
да бъде приет на служ 
а по-късно шс ви

До края на годината Циле бил приет на служба, като личен приятел 
1. декември 1940. година Цилс постъпил в предприятието.

ав-
■ойкоито отех е хората, 

По-късио стана Василсвич и на
Така с помота на Партията Цилс сс намира на работа като инженер, 

с партийната борба. В. новата среда той намерил по- 
просвстснн хора. През 1940. година предприятието 

за пръв секретар бил изабран Васил Иванов.
но не престава и 
добри условя и ^повече 
оформена партийна ядка и

Пера Ковачсвич. конто по това време работил с Цилс, 
иартийната работа на Циле като казва, че имал силата да мобилизира 
м да свършзва огромна работа. Затова пародът от Чукарица. Жарково 
гитс краища на Белград и сега си спомнят за псго.

През 1«41. година по случай мартовските събития Цилс развива твърде 
дейност да обясни на работниците от Бели води накъде води поли-

има

изтъква 
масите 
и лру-

изработвне 
същияипспсктора п 

..местен комитет“
затвора 

името 
от Васил Ивгксз. 
организации. Такаоживена

сс вижда, чс с имало 11
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Геният се показва на млади годиниV НАС И В СВВТА
✓ЙВк *

Как работели първите 

училища в Босилеградско

Може би чудно ще е това 
твърдение, тъй като сме сви 
кнали да гледаме портрети
те на гениите, на които те 
са изрисувани като стари хо 
ра, често с брада и мустаци, 
с много бръчки на лицето. 
Но историята остава неумо
лима: повечето от знамени
тите открития и творби са 
създали велиикте хора на 
човечеството докато са били 
под тридесет и петгодишна 
възраст. Ето някои примери:

НИКОЛА КОПЕРНИК е 
имал двадесетина години, 
когато се е произнесъл, че 
не Слънцето се върти около 
Земята, а обратно и че цен
търът на нашата планетна 
система е Слънцето, а Зем 
ята е само една от плане
тите в тая система. За това 
си твърдение той бил провъ 
згласен за еретик от „чер
ковните отци“, които безми
лостно изтребявали последо
вателите на Коперник.

АНДРЕАС ВЕЗАЛИУС про 
чутият фламански анато— 
мист от Х\П-то столетие не 
е имал ни 20 години, когато 
се противопоставил на уче
нието на Гален, което пове
че от 1300 години доминира
ло в света. На 29-годиШна 
възраст той вече обявил 
анатомията на човешкото 
тяло, с което бе направена 
първата огромна крачка в 
модерната медицина.

ВСЕИЗВЕСТНИЯТ ИСАК 
НЮТЪН е открил законите 
на гравитацията и движения 
преди да е имал 25 години, 
а АЛБЕРТ АЙНЩАЙН, тво 
рецът на теорията на отно
сителността и на теорията 
на квантите създал тези те
ории още млад.

И последните успехи на 
полето на астровнавтиката 
и овладяването на Космоса 
потвърждават това — имаме

Според
данни за крупните открития 
излиза, че 95% от тях 
били открити от хора 
тридесет 
възраст.

редица млади учени, които | 
играят решителна роля 
създаването на техническите 
средства, с които човекът ще 
достигне до Космоса и ще 
започне покоряването му.

статистическ! хте
в

В полза 

на науката
са

под
и пет годишна

В старо време, АТРАКЦИЯТА НА 

ЛОЗАНА
най-основните помагала, У- 
чебната година траяла 6 ме
сеца.
шилите IV отделение 
знаели да четат и пишат.

в къщата 
на даскала, както били на
ричани тогавашните 
ли, се събирали 7—8 ученика, 
които обикновено били от 
същото село. Покрай учител 
ство даскалът рбикновено се 
занимавал и с някой занаят: 
кюркчийски, терзийски, воде 
ничарски и др. Според заная 
та, с който се' занимавал дас 
калът учебната стая се на
мирала или до воденичното 
колело, или до кюркчийската 
каца или върху терзийския 
одър. Условията за работа 
били мизерни, липсвали и

Половината от свър-учите-
едва

КОЙ ПРЪВ Е НОСИЛ 
КОПРИНЕНИ ЧОРАПИ

Може би веднага ще 
помислите, ме първите изра 
ботени копрйнени чорапи е 
носила жена. Не, 
копринени чорапи в Европа е 
обул преди 420 години мъж 

владетел 
Хенрю XIII, когато е пози
рал на своя дворцови худож
ник, който трябвало да изра 
ботй портрета му.

си

първите

английският

ПРЕЗ „СЛАВЧЕ“ Е МИ
НАВАЛО ЕДНО ОТ НАЙ- 

СТАРИТЕ ШОСЕТА

През „Славче“, където и- 
мало и селище, в римско 
време минавало едно от най- 
старите шосета, което най- 
вероятно свързвало Паута- 
лия (Кюстендил) с Ниш. Пътят 
минавал през Горен и Долен 
Коритен, Груинци ... В мест 
костта Прекоп той се раз- 

единият му крак

'4 4 Ш М Я1 % Ь

Лозана (град в Швейцария) 
може би в скоро време ще 
има една от най високите ку 
ли в света. Според замисли
те този архитектурен гигант 
ще е висок 280 метра. Пър
вите 15 етажа би се използу 
вали за различни канцела

рии и няколко зали, между 
които и една концертна за 
около 1000 посетители. На 
върха на кулата щял да се 
построи един ресторан и ня
колко галерии с поглед на 
Алпите и на езерото.

делял
отивал към Божица, а дру
гият покрай Царица отивал
към Власина и Знеполе.. Колко вулкани има на земяша

На земното кълбо има 448 Везувий (Италия), Етна (Си- 
вулкана, като се смятат и те I я) Хекла .(Ислайдия),
зи, които се намират в оке- I
аните. Най-известните са: I Фуджияма (Япония) и др.

КОЛКО ВЪЛНА СЕ ПРОИЗ
ВЕЖДА ЗА ЕДНА ГОДИНА

Целият свят произвежда го 
дишно около 1,25 милиона то 
на вълна. Главни износители 
на вълна са: Австралия — 
580 милиона тона, Нова Зе
ландия — 230 милиона тона. 
Южноафриканският съюз — 
110 милиона тона, Арженти
на — 65 милиона, Уругвай 
— 42 милиона.

Най-много внасят вълна 
следните страни: Великобри 
тания, САЩ. Франция, Япо
ния, Западна Германия, Ита
лия, Белгия.

Производството на вълна в 
света изостава значително 
зад производството на памук, 
което достига 12.8 милиона то 
на и също така и от производ 
ството на синтетични тъкани,, 
което се числи ка 2,6 милио 
на тона.

В новите условия, на все 
по-развиващата се техника 
на текстилната промишле
ност, тази голяма разлика в 
производството на вълна, па
мук. и изкуствени влакна не 
се чувствува значително, за- 
щото все повече човечество
то употребява за обличане из 
куствени и памучни изделия.

ПРОЧЕТЕТЕ И ТОВА
Необикновени сватбарсни обичаиМного легенди говорят за 

това, че прочутите майсто
ри-строители често са дожи
вявали съдбата да бъдат по-

цар Иван Грозни заповядал 
след това да бъдат ослепе
ни, да им се отсекат ръцете 
и да искубат езика им „за 
да не направят никъде в све 
та подобна черква“.

ва бракът е сключен и напъл 
но валиден.

Рискована е женитбата при 
племето курнаи. Курнаите са 
южноавстралийско племе, ко 
ето спада между най-старите 
жители на тази земя. Тук са 
се запазили най-старите о- 
бичаи. Младите съпружници 
трябва да бягат от своите съ 
племеници. които 
Ако ги стигнат имат право да 
ги убият. Изглежда, че тук 
слабите бегачи нямат изгле 
•ди да се оженят!

При североамерикан ските 
пуеоло-индианци начинът на 
склоючване на брак е твърде 
прост. Достатъчно е мъжът, 
който е избрал за себе си 
мома да влезе къщата на нейВ полза на науката 18 шо

тландски гвардейци поднасят 
тропическа горещина в цен
търа на прохладния Лондон. 
В специални дрехи, те по цял 
ден се излежават в твърде 
затоплени помещения и се по 
тят. Целта на тези експери
менти се състои в това да се 
установи действието на тро
пическия климат върху пси
хическото състояние на чо
века. израснал в друга кли
матическа област.

КАКВО ОЗНАЧАВАТ 
НАЗВАНИЯТА НА СТА
РО СЛАВЯНСКИТЕ 
БУКВИ?

ните родители, да посочи с 
пръст избранницата и да ка
же:

I
— Тази бих искал за жена!
Ако родителите се съглася

ват. те веднага дават дъще
рята си на младоженеца, кой 
то я отвежда у дома си. С то

ги гонят.
Първите букви на старо

славянската азбука имат 
следните названия: Аз буки 
вйеди глаголю добро ест жи- 
вети земле ...

Това значи: Аз, знаещият 
буквите, казвам: хубаво е да 
се живее на земята.

) [П•13 №\
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Откога датира приказката 

„ЧеРвената шапчица“
КОЕ ЖИВОТНО ИМА 
НАЙ-МНОГО ЗЪБИ Най-старата версия на дет 

ската приказка „Червената 
шапчица“ е поникнала през

губени или ослепени след 
строежа на някой хубав па 
метиик или черква, за да не 
могат да повторят на друго 
място делото си. Историята 
също така е забележила та 
кива примери на нехуманна 
постъпка срещу древните 
художници. Ето един такъв

11 век на нашата ера. Пър
вата версия била 
на латински език и носела 
заглавие „Момиченце, изба
вено от вълк“.

написана
От нашите домашни жи

вотни най-много зъби има 
свинята- 44 зъба.

НАЙЛОНЪТ МОЖЕ ДА 

ПРЕДИЗВИКА ПОЖАР
КОИ ЖИВОТНИ СЕ 
ИЗПОТЯВАТ

КЪДЕ Е ПОСТРОЕН 
ПЪРВИЯТ СЪВРЕМЕН 
СПОРТЕН СТАДИОН?

Първият съвременен спор
тен стадион е построен 
Атина през 1856 година, за 
да послужи за състезанията 
на първите обновени олим
пийски игри. Стадионът е 
можал да побере 40,000 зри
тели и бил строен по подобие 
на античните атински стади 
они от преди нашата ера.

лон и обувки с кожни под
метки само след 25 крачки 
носи в себе си 600 
електричество. Затова 
препоръчва на жените, които 
работят около леко експло- 
диращи и леснозапалител- 
ни вещества да не носят та
кова бельо или пък поче да 
не носят обувки с кожени 
подметки, но с гума. която 
не провежда електрически 
ток.

Жени, които носят бельо 
от найлон и подобни нему 
материали могат лесно да 
предизвикат пожар или екс
плозии.

Това свое твърдение е из
несъл на едно заседание на 
британското дружество за 
опазване от нещастни слу
чаи английският химик Джон 
Хаулет. Именно, той устано
вил, че една жена която на 
себе си има бельо от най-

Много домашни 
не се изпотяват по 
повърхност на тялото. Някои 
дори не се потят изобщо. Та

животниволти
той

пример от руската история: 
Към средата на 16 век на 

„Червен площад"
цялата

в
днешния 
в Москва е била завършена 
черквата-паметник на Васи
лий Блажени. Строили я май

ка например свинята и коза 
та изобщо не се потят, а по 

повърхност на тя-цялата
лото се потят само конят и

сторите Варма и Постник, 
прочути на време си стро
ители. Тогавашният руски овцата.

I
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гБратство СТРАНИЦИ ОТ ХЪРВАТСКАТА ПОЕЗИЯ 

Мирослав Кърлежа

Една девойка се хвърля от 

третия етаж

■ ■

Велко ПешроЬич

ЗАПАЛЕНОТО ЖИТО
В нозете тсгота от тъмните гранитни стълби, 
едип единствен спомен — споменът от скока, 
Сълза застинала в зеницата дълбока, 
едно движение, и вик, и скръцванс на зъби.

знаете как това бива, когатд 
народът брани нашия насъ
щен хляб. Аз пак ви казвам, 
това е едно народно неща
стие и за това не е виновен 
пито един сам човек, но всич 
ко се запалило едно ог друго 
като и тези божи клас — е- 
дии от друг. Ако някой е ви
новен, право да ви кажа, бог 
да го прости, виновният е то
зи нещастен господар Белян 
Ски; а и той може би не е от 
себе си, но орисията му била 
такава, така му било съдено 
да изгуби разум и,да сгреши, 
а иродът като народ, му съ
дил, а на народа ще съдят 
кралят и бог, Ето, всички бя 
хме на негова страна, когатр 
неговата земя с неговите по_ 
севи, се делеше. Ако е пра
во. тези сиромаси да полу
чат неговата земя, право е и 
за мас селяните, такъв е за 
коиът, обаче не беше право 
тези тук. които не са нито 
орали, нйто сеяли да ожънат 
неговия труд и неговите гри
жи. Но и това, така си ние 
рекохме, като е закон-закон. 
Но когато той забравил, че 
това е хляб господен и хвър 
лил главня в житото, което 
божият дъждец и божето 
слънце дадоха на хората за 
причест и храна 
грях, господине, 
не ,можа да опрости. Жито
то е боже, господине, то мо
же да се украде, тук е съдът 
и нека съди крадците, но да 
не дадеш житото да стане 
храна, на когото и да било 
на този свят, това е хулене 
на бога. Ето, слушаме, че 
през войната в Русия с жи
то кладели печките си, и за 
това бог ги наказал с гладу
ване. Всички ние, които орем, 
сеем и жънем, така мислим, 
господине, за себе и за це
лия бял свят. Кой знае и с 
моето жито кой ще утоли 
глада си и подкрепи силите 
си? И затова, господине тук 
не съществува един винов
ник, всички ние сме винов
ници, или пък никой от нас 
не е, но ни нападнало неща
стие, за да ни се оскверни по 
лето с това пепелище и с 
човешка кръв. А добър чо
век беше този господин Беля 
нски, все до сутринта, бог да 
го прости, и това нещастие 
с него нека се свърши, а бог 
вече наказа и този народ за 
всичките му грешки, с това 
че го опръска човешка кръв, 
преди нашия празник!

— Виждаш ли ги, моля ти 
се, сега плачат и се кръстят! 
— Е, хубаво говориш ти, чи 

чо мой, но съдът все пак ще 
изпита кой повече, а кой по 
малко е виновен и да измери 
всекиму според закона. На
родът не убива, но хората . . . 
Хайде, закарайте всички в 
града! Хей, хей, чакайте и 
вие, къде сте литнали, и вие 
косачи, ами че как, и вие, 
всичко карайте в града, а там 
ще ви пробират. Напред!...

бития покойник, но да го вър 
жат и по, тоаи начин да му 
отмъстят, а веднага след това 
отделил мъжете и жените на 
около да косят и гасят. Мир 
мълчи, когато аз говоря . . . 
А доубила го онази жепетипа 
там, тя го мушкала с онзи 
ключ, с вилата за слама, ця
лата му утроба изкъсала, а 
след това не могла да я изт 
тегли от тялото, та ние я 
извадихме внимателно и по- 
лека, когато беше вече късно

— Чакай старши, да тръг
нем последователно, аз вече 
горе_долу виждам в какво е 
работата: кой е запалил жи
тото, и ако това е сторил този 
господин, как го е направил? 
Мир!

— От изявлението на онзи, 
дългия и от този старец уз
нах, че покойникът пристиг
нал от града още преди зори, 
защото не спал в този чиф
лик. Откак от преди един 
месец земята му била разде
лена на доброволците, него
вите стражари и чифликчии 
постоянно се карали и били 
с личаните, та полицаите тр
ябвало да обикалят деноно
щно тъдява. Тези двамата и 
нощеска били накрак. Те каз 
ват, че го видяли как дошъл 
и вървял през житото; каз- 
Еат. че бил без бомбе и кога
то тръгнали срещу него, каз 
ват, че той отведнъж уж лег 
нал в лситото, а тогава блъв_ 
нал пламък. Но докато те 
стигнали, зовейки хората, че 
житото гори, онзи ударил да 
бяга, хвърляйки по житото 
около себе си нещо запалено. 
По тоЕа Бреме пристигнали 
доброволците, които се насе_ 
лили в онзи напуснат чиф
лик на гражданина, а после 
дошли стражарите и чифлик 
чиите. Стражарите поискали 
да го хванат и арествуват, 
но онези им го отнели и по 
този начин започнала раз
правата, докато онзи дългият 
не поел командуването.

— Господине, слушай как_ 
во ще ти кажа: и така е и 
не е така! — намеси се ста
рият чифликчия.

Поручикът се обърна и, 
без да каже нито дума, за 
няколко мига измери старе
ца. който извежднъж започ
на да се тресе и да хълца.

— Какво си се изплашил, 
чича Рако — просумтя с гра
павия си глас онзи високият, 
черен и опърлен мъж —• поне 
ти за нищо не си виновен, 
всички ще ти посвидетелству 
ваме за това.

— Това е първият чорбад
жия в тоя край, господин по 
ручник —■ каза по-тихо стар 
шията.

— Какво ти е трябвало да 
се бъркаш в това, соам да те

След първия гърмеж на 
противопожарната мортира 
.градът се сепна от утринния 
сън. Надничайки през прозо
рците, само по нощници, гра
жданите оглеждаха металиче 
ски студеното небе на зората, 
търсейки някъде дим и нап
разно подушвайки загоряло. 
От наблюдателницата па об
щинската крепост камбаната 
звънеше изплашено и трево
жно и зовеше на помощ на 
вълни," сякаш хълцаше като 
отчаяно кученце, намиращо 
се пред вратата на пламнала 
къща. Съседите се довиква- 
ха през улиците, долавяха и 
броеха гърмежите. Като из
гърмя четири пъти, а" след- 
това още толкова, всички се 
разтревожиха: „Това е на 
Жарковец, лошо! Нечие жи
то гори“— разтревожиха се и 
онези, които нямаха нитс пе
дя земя, пък дери и скоро 
преселилите се чиновници. 
Като през онези древни вре
мена. кегато и млади ц стари 
тайнствено и постоянно се 
плашеха от гладни години, 
тук в равнината всеки чув- 
ствавуше, че живее ст жито

ство от около половин хек
тар и се чернееше като огро
мна бърлога в безпрегледно_ 
то жълто жито, а около него 
се намираше окосен десетме. 
тров
удряха с лопати, по запалени 
те класове, а след това ги 

Жандармерийски- 
ят началник обиколи всички 
селяни и селянки, с изклю
чение на косачите. Край сея 
ския път, под един орех, ле_ 
жеха трима — един обезобра 
зен леш и двама ранени по
лицаи. И между обкръжени
те селяни се'намираха някол 
ко ранени. Всред мълчали
вата маса от възрастни и мла 
ди мъже, оцапани в кръв и 
сажди, се отличаваха по носи 
ята домашни и доброволци, 
личани и черногорци. Само 
жените нареждаха, но то бяха 
обезумели, та не можеше да 
се разбере — дали е от болка 
от страх, от тъга или сърд-

Звън па стъкла, пет шъпи черни кърви,
, и следователя забъркан и наведен.

Във вестниците нейния портрет последен, 
и погребение, венци, цветя и червеи.

пояб. Пожарникарите

поливаха. Старици тихи, кротки, шепот, скръб унила, 
връз ковчега земя, и дъжд и глипа гнила, 
и чужди люде па разходка ранна. I

О, все пак тук, в кълбото нерви, страсти, вепи, 
в мълчанието, в пулса ускорен
над гроба вехне, като цвет, моминската закана.

Тип Уевич: I

БЕЗДНА !

4О, бездна! Море над плахите ми взори 
със чудни риби, сякаш от кристал. 
Къде ли месецът е отлетял, 
къде са утрипиите кръгозори?

)
НЯ. /Поручикът хвърли бргъл 
поглед върху тълпата и вик 
на презрително на жените: 
„Вие там не правете глъчка!“ 
и с движение на главата по
вика старшията:

— Старши, разпита ли тези 
първите? — и посочи двама 
та полицаи, които, покрити 
с противопожарен бризент, 
стенеха полека.

— Да, разпитах ги.
_ Чакай, а оня жив ли е

още?
— Когато го отвързахме от 

това дърво, още помръдва
ше, но беше вече готово.

— Тогава, нека остане тук, 
докато следователят приети 
гне. а тези натоварете на ко 
ла и в болницата... Започна 
ли разпитването? И какво по 
ложение намери, когато при 
стигна?

— Господин поручик не 
може да се разбере нищо — 
един казва това, друг онова, 
един първо казва едно. след 
това друго, а сетне като че ли 
са. се надумали — някак си 
всички едно -ц също говорят 
Откак онзи старик каза, че 
никой не е виновен, и че

Зората е изпълнена с нежен страх 
и мисълта е бистра, вледепена. 
Далече съм от цялата вселена, 
от всеки земеп, тлепен прах.I то.

За един миг по неравния 
старинен калдъръм затропо_ 
лиха пожарникарски бъчви 
и маркучи, дебели, здраво по 
дковани коне и надебелгли, 
вече задъхани от тичггне, по. 
жарникари. доброволци, ко_ 
ито натъкваха каски и пояси 
А покрай тях проезди взвод 
намръщени жандарми. Но не 
измина ни половин час, и ед 
вам що слънцето близна вър 
ховете на най-високите къ
щи, а на площада, между цър 
квата и общината, пристиг
на един жандарм в галоп. Ра 
знесе се глас, че и войската 
от жарковачкия участък е 
повикана. Преплитаха се най 
противоположни гласове: „На 
родът се разбунтувал! — За 
палили посевите! — Сбили се 
самоволниците и чифликчите-. 
— Проляла се и кръв! — И- 
мало и мъртви! — Тошко Бе 
лянски запалил житото! —. 
Общинските стражари го У- 
били. Не, хвърлил се в ог
ъня и изгорял! ... Но въпре 
ки всички противоречия, на 
гражданите беше ясно, че се 
случило нещо кръваво и стра 
шио, че т.ам на полето, на и_ 
мотите, народът се разбунту
вал. Много от гражданите за 
почнаха да се пипат по джо 
бовете си и навели глави^по 
бързаха в къщи, мислеики 
къде да скрият готовите пари 
и семействата си.

Чуха се и викове:* „А къде 
е главният капитан? И на
чалникът трябва да излезе 
на самото място. Може да се 
случи голямо нещастие, го
дините са метежни и бог не 
знае от кого идва това!“

Жандармерийският пору
чик имаше и какво да види. 
Пожарът беше вече изолщ- 
ран, а и народният бяс, или 
както каза чичо Рака „на
родният съд“ беше вече за
вършил своето. Тук-таме о_ 
ще тлееше едно простран-

Сърцето — свят дълбок, несвесен. 
Човекът чезне под товар небесен, 
крилата на живота искат висини!е, този

народът
4 Без мисли по жени, пресити дни! 

Под ритъма на моите мисли тука 
сърцето ми неспирно чука, чука!

целият народ му съдил — 
всички само това повтарят.

Поручикът се обърна и по 
гледна в първата редица ни
зкия, побелял селянин, най_ 
неизцапан в тълпата: — Та_ 
ка си е, господине, народ е 
това, не е един човек, та да 
се каже .. — и със сакатата 
си ръка обърса малките, бе-

Апшун Гусшав Машош:

НОКТЮРНОли мустаци.
— Щом^като ни видяха, го 

сподин Хладна нощ; в селото лай; неясен 
шум; безбрежна шир.
Влюбени цветя 
славят таен пир.

Чер щурец тук 
като светъл вир; 
морни клетки се затварят 
заросява мир.

От кубето мрачно чук 
чука часовете тук.
Светлина струи

Във среднощния покой 
глъхне остър дрезгав вой: 
влакът вече гълта далнината.

поручик, 
тези нещастници и уж започ 
наха да гасят запаленото жи 
то. а ние още отдалече вид
яхме, че едни косеха и га_ 
сеха, а други биерса тези тук. 
От всичко дойдох до заклю 
чение, че това не е обикновен 
бунт. но обмислено деяние и 
изглежда, че всичко това е 
организирал оня там, висо
кият — с опърлените муста
ци. Тсй си признава, че пръв 
дотичал, защото най-близко 
живее. Той заповядал на ли 
чаните да не претрепат

оставиха

със мирис страстен

свири песен, чистае?
Старецът 

на съседа си:
— Не се цлаша 

съм стар, та жилите

първо отговори в сън и
аз, дете, но

ми по-
пускат... А на вас, господине, 
аз пак ви казвам, 
виновен, дето съм

■Vаз не съм 
остарял, .а 

да съм млад, кой знае, го
сподине, като умен човек вие

от висината.

У-

ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ 

СРЕДНОШКОЛЦИ ЗАМИНА 

ХА НА АВТОПЪТЯ

В Бистър се 

строи ученичес 

ко общежитие

«»
Силене Сщрахимир Кранъчевич:

ЗАВЕТ
Как бих могъл, родино, 
животът си за тебе 
когато тук на тая - 
с майчиното мляко

да те мразя 
да не дам, 

пръст, що газя, 
пих и твоя плам?

При основното училище- в 
село Бистър, Босилеградско 
се строи сграда за ученическо 
общежитие. За нейното 
строяване общинският 
ден отбор отпустна 
лихцния фонд 1,500.000 
ра. Също така и 
чрез самооблагане, доброво
лен труд й пр.‘полага 
лия

— Ще се завърнем като у_ 
дарна бригада. Това ми е вто 
Ро отиване на акция. Ще се 
стараем да направим всичко, 
за да станем пример за под
ражание на всички младежи 
на Автопътя.

Какво ви Елече към Авто_ 
пътя?

— Трудно мога да кажа то 
ва. Може би прекрасните дру 
гарски отношения и мнояно 
то о-с-о-рук, сигурно и тру 
довият антусиазъм на младо 
стта. Но оставете. Да се узнае 
есичко трябва, да се дойде 
на Автопътя.

А Бие — обръщам се към 
девойката Славка Иванова

— Ще се върна като удар_ 
пичка. То" впрочем ми заръ
чаха и родителите.

‘ КаКЕО очаквате ст
кил?

Училищният звънец огласи 
последния час от тази учебна 

Дълги поздравява-
Много! Всичко: 

другарство, забава 
радост. Наи-напред очаква 
срещи с нови приятелки.

Той беше нам—близко, ние 
искаме да си поприказваме с 
още някои бригадир.

Труд, 
и многогодина.

ния. Погледи. Ръкомахания 
и довиждане, но скоро. Обе
щаха да се намерят пред тр
ъгване на Автопътя. И вси
чки изпълниха обещанието 
си. Срещнахме ги на 8 юни 
на гара Ниш. Шестдесет и

Обичампо- 
наро 

от жи- 
дина- 

населението

те, и мойта обич 
със горест как робуват ти. 
Усещам

силна

вече и в моите жили 
горещата ми кръв за мъстБеше

позамислен. Спокойно наблю 
даЕаще - 
зите. Той

кипи.
Но-бързо младите 
не е дошел крила се свиват __редицата на колово- 

Величко Геров: 
Да, спомням си за моята 

акция. Бях 
Обичам

уси-
сградата да бъде завър

шена до началото на пред
стоящата учебна година.

В новопостроената

уреченият час, 
ала ще дойдат дни, 
и слъпцсто ще грейне

шест средношколци ог дими 
тровградската гимназия във. 
формираната трудова брига
да „Сретен Младенович — 
Мика“. весели, ведри и горди 
изпълнени от мисъл за пред 
стоящи велшш подвизи на
Автопътя.

Стояха на перона и чакаха 
на влака.

родино мила, 
и пад нас.първа трудова 

петнадесетгодишен.
Автопътя, защото това е мла 
досгта, Югославия,

сграда
ще се намира ученическата 
кухня и помещения, 
то ще квартируват учениците 
от отдалечените села Голеш 
Жеравино, Доганица, Назъ- 
рица и от отдалечените 
хали на Горно Тлъмино и Ри 
качево. Досега тези 
бяха принудени

И щом народът скочи за„ _ . разплата,
И аз ще скоча, син най-верен твой, 
и с бога, и с милите 
ще полетя във

в кои-и привър 
женост към Тито. Тогава бях 
похвален

хървати 
кървав бой.

сега ще се завър 
На ударник. Отиваме 

на Родината още
И много кръв ще потече 
неверна смърт ще трупа 
но кои би се боял 
е славно за

Да да- 
малко

сили. Ние всички.. 
— Много успехи! Махахме 

с ръка, когато е лакът 
несе към трасето.

тогава,
леш връз леш; 

от смърт, когато 
родът си да умреш?

ма-дем 
от своитетръгването

Петър Манов. ученик в тре 
ти клас сега е заместкик-ко_ 
мендант да бригадата. Не пз 
чака да довършим въпроса:

ученици 
да квартиру 

ват по частните къщи в Би
стър и Долно Ттъмино 
ежедневно да пътуват 
минават по повече от 10 за твоя сто ти

ги по_тази алс или 
и из- 

клиБ. Желязков страдпа,
Ще намериш гроб.


