
БРОЯ 49ГОД. Ш
НИШ, 3. VII 1961 ГОД.

УРЕЖДА РЕДАКЦИОННА 
КОЛЕГИЯ

Редакция: Ниш, Ст. Пауновнч 
№ 10 — Тел. 24-25 

Тек. сметка: 117-14-3-94 
Главеп и отговореп редактор 

ТОДОР СЛАВИНСКИ 
Вестникът излиза па 1 и 1,6 

в месеца
Печатница -Просвета“ — Ниш 

ЦЕНА 10 ДИНАРА

път, който изминаха нашите 
народи в течение на въоръ
жения период от революци
ята, пък ни откъснато от оня 
период между 1945 и 1950 го
дина, когато през упорита 
борба и колебания, през раз
лични трудности, заблужде
ния и лутания търсехме пътя 
на освобождаването от бюро- 
кратическата стихия и идеен 
догматизъм като • нейн за
кономерен съпътник. Общес
твеното самоуправление, ма
кар и качествено по-висока 
степен на социалстическата 
демокрация, е законеп на
следник иа всички ония ху
манистични и демократичпн 
традиции и придобивки, ко
ито характеризираха дотога
вашния ход и път на нашат,а 
борба за социализъм. Тук, 
само на качествено по-високо 
равнище, още един път бе 
потвърдена оправдаността и 
революционността на ориент 
тировката на Съюза на кому
нистите към социалитичсс- 
кия демократизам, към пре
връщането на власта в името 
на народа във власт на на
рода. Практиката оправда 
такава ориентировка и още 
един път показа, че съзна
телните социалистически си
ли никога не бива да забра
вят мощния източник на ре- 
волюционите и творчески

се, че минус
' 1,000 е 10.000, а не нула. То- 
| ва произтичаше от специфич 

ността на оня недостатъчно 
познат фактор, който се на
рича човек, фактор чиито си

зъм на нашата социалисти
ческа резолюция, народно- 
освободителния облик, в ко
йто тя се развиваше, нейната 
широка класова и социална 
основа, ориентировката на 
съзнателните субективни си
ли, които я придвижваха 
към най-широката , опора, 
към масите ,— всичко това 
са. чертите, които характери 
зираха нашето развитие не 
само в течение на войната, 
но и непосредствено след вой 
ната. Бюрократическите де
формации и догматическата 
обремененост, макар да бяха 
започнали да разяждат соци
алистическия организам на 
нашето общество, никога не 
успяха по-съществено да го 
ослабят и деформират. Съз
нателната, организирана и 
решителна борба против бю
рократизма, догматизма и 
схематизма започна в правия 
момент, преди болестта да 
захване и ослаби нашия со
циалистически 
докато още бяха свежи и 
силни демократическите, со
циалистически и хуманис
тични традиции, навици и 
придобивки на нашата ре
волюция. Конфликтът от 1948 
година не е предизвикал на
шата демократична ориен
тировка, както твърдят ня
кои, но и самият конфликт

ли и резерви е трудно да се 
пресметнат все дотогава, до
като не се отхвърлят стари
те мерила и методи, докато 
не се схване, че този фак
тор е субект, а не обект на 
историческото движение, до
като не се види каква енер
гия и творчески способности 
той крие в себе, си, докато 
не се тръгне от това, че той 
не е тесто от което се прави 
история, но че той е този, 
който я прави.

Силата на нашата Партия, 
като двигател на революция
та, е в туй, че това го разбра 
както по време на революци
онните борби против старото 
общество, така и по време
то на сравнително мирната 
творческа работа за построя
ването на социализма. Това 
е записано и в Програмата на 
Съюза на

организъм,

комунистите, 
която се казва, че социализ
мът е власт на народа, а не 
власт в името на народа. Та
кова отношение между кому
нистите и народа беше източ 
пик на сила, която ни даде

в

възможност да преодолим и 
ония неизмерими трудности,

ЧЕРВЕНА» НИШи шии решим
■

:

бе предизвикан от характера 
па дотогавашното развитие на 
Югославия, което в основата 
си беше противно на бюро- 
ратическите схеми и потреби. 
Конфликтът между новото и 
старото в социализма беше в 
дадените условия неминуема 
закономерност, която трябва
ше открито да се прояви 
някъде. Не случайно е, че 
това се случи именно във връ 
зка с Югославия, която 
тъкмо беще излязла от една 
тежка и сурова социалисти
ческа революция.

Затова работническите съ
вети и общественото само
управление, макар да са ка-

настъпили след 1948 година, 
когато нашата страна се на
мери притисната и обкръже
на от всички страни. И тога
ва ’ на мнозина изглеждаше 
че тя или ще трябва да се по 
кори на Изтока или да пад
не в прегръдките на Запада 
и да се откаже от изгражда
нето на социализма. И тога
ва не се изпълниха черните 
пророчества на едните, нито 
реакционните надежди на 
другите. Строителството на 
социализма продължи още 
по-смело, приемайки нови 
форми и освобождавайки се 
все по-смело от догми и шаб
лони. Започна период на

сили, които в себе си съхран
ява освободения народ Без 
опора върху този източник 
съзнателните сили не само 
че стават по-слаби, но и пре
стават да бъдат революци
онни.

Това съзнание, това дове
рие в трудовите хора, опи
рането върху тях, способнос
тта да се ръководи при здра
во сливане с тях, това е не 
само оная червена нишка, 
която се промъква през 'съ
битията в нашата двадесет
годишна революционна бор
ба, но тук лежи и отговорът 
на много загадъчни въпроси, 
които повърхностните набл
юдатели не можаха да отгат
нат в нашето минало, нито 
успяват да отгатнат подобни 
въпроси на днешното ни раз
витие.

опити, за да е винаги дейна 
и борческа.

Оттук марксистката тео
рия в ръцете на нашата Пар 
тия през тези двадесет годи 
ни никога не е.била празна 
муз’ейска пушка, но смърто
носно оръжие, зад което ви
наги е стояла живата сила на 
стотици хиляди трудови хо- 

.ра, тяхното схващане на за
дачите и целите, които по
ставяше . Партията, близкос- 
тта на тези задачи и готовно 
стта да се борат за тях, а 
трябва и да се умира.

Оттук оная неразривна връ 
зка между Партията и наро
да през тези две бурни десе
тилетия, която никой и ни- 

не може да разколебае. 
Оттук оная необикновена ари 
тметика която 

. да схванат ни фашистките 
окупатори, ни техните слу
ги, които свеждаха нещата 
до статични цифри и 
ното пресмятане. Те гово
реха за 
„шепа
„подвеждат“ народа и който 
телесно ще унищожат, а не 
можаха да схванат как 
възможно тези няколко хил
яди комунисти да могат да 
раздвижват стотици хиля
ди хора, да ги вдъхновяват 
за подвизи, организират и во 
дят в така сурова и тежка 
борба. Много доброжелател
ни и честни граждани също 
така-не можеха да схванат 
откъде на Партията такава 
смелост да тръгне на^ 
оръжано въстание. ,
ха -се: на какви >’ сили 

може да се надява!

н какво представяват десе
тината хиляди голоръки ко
мунисти спрямо стотици хи
ляди добре въоръжени и дис 
циплинирани фашистки вой 
ници, спрямо мощния апарат 
на Гестапото, квинслиншката 
полиция и всички сили на 
стария строй, които застана
ха зад фашистките окупа
тори. Питаха се: все пак, не 
е ли това авнатюризъм, ма
кар и благороден и герой
ски?

Югославската комунистиче 
ска партия, -начело с дру
гаря Тито тръгна от една 
друга сметка. Тя вярваше в 
революционната сила па 
трудовите хора, в своята не
разривна връзка с народа, 
вярваше в този обикновен 
човек, който по-рано, през 
вековете беше подценяван и 
поробяван. И този обикно
вен човек под нейното ръко
водство ставаше необикно
вен, ставаше борец, револю
ционер и герой. Партията 
срастна със стотици хиля
ди трудови хора, които се 
събираха около нея, вярваха 
й и следваха нейния път. Тя 
нямаше никакви свои специ
ални интереси, по-други от 
интересите на основните на
родни маси. Затова през ця
лото време на революцията 
се повтаряше една необикно
вена аритметика: стотици
падаха ,а на тяхно място ид
ваха хиляди, падаха хиляди,, 
а на тяхно място идваха де
сетки хиляди нови. Редици 
те на бойците растяха по ня
какви други закони, а не по. 
оция от обикновеното смята-

ашата револю
ция се води за 
човека, да бъ 
де той свобод 
ен и да живее 
по-добре.

Също така и онова, което из
граждаме и създаваме отна- 
чалото на революцията до 
днес, започваше с човека и 

. 'свършваше с него. И то не 
с човек изобщо, с някакво 
абстрактно и изкуствено кон 
струирано същество, което 
живее в книгите или бляно
вете на хората, но с нашия 
обикновен, трудов човек, с 
оня, който лее желязото или 
оре нивите, който обслужва 
елктронните машини или па 
се стадата, който прониква 
в света на атома и микроби
те или строи пътища и изсу 
шава полета. Ние не сме робу 
вали на теории и догми, за- 
щото животът ни е отвиквал 
от това и защото знаем, че 
и нашите велики учители 
Маркс, Енгелс и Ленин са 
изграждали теории и откри
вали законите на развитие
то на обществето не затова 
учените догматици да могат 
да се надхитрят кой по-доб
ре ги е научил наизуст, но 
за да помогнат на трудовия 
човек щото осъзнавайки за
коните на развитите на обще 
ството, по лесно да опознае 
историческата си роля и за- 
Дачи, та да използва теория
та като оръжие в борбата 
за своето освобождение и да 
я изгражда по-натаък, обога 
гявайки я с нови и нови тя

изграждането на такива демо 
кратични форми на социали
стическото общество, в което 
Партията, по-смело от когато | да се гледат откъснато от

дотогавашпия рсволюционеп

чествено нов етап в развити
ето на социализма, не трябва

и да било, се опря па Трудо
вия човек, иа неговата любов
към социалистическата роди 
на и на неговите творчески 
сили Започна периодът на 
изграждането на система на 
работническото и обществе
но самоуправление, в който, 
повече от когато и да е по- 
рано, порасна ролята на та- 
канаречения обикновен чо
век.

ПАРТИЯТА И СКОК) 

В БОРБАТАако

По времето, когато се пов_ лутипович, Раде Кончар, И- 
дигпа въстанието Югослав- во Лола Рибар, Марко Ореш- 
ската комунистическа пар_ кович. Йосип Краш, Жарко 

имаше 12.000 члена, а Зрепяпип, Коста Стаменко_ 
СКОК) имаше 30.000. През те вич, Павле Пап, Милош Зи- 
чеиие па четиригодишната даншек и Франц Шаламоп. 
борба в Партията бяха прие Освен това само през първа
та около 179.000 нови члено- та годила на войната в Сър 
ве. Обаче в Народоосвободи. бия загипаха 4 члена на По. 
телцата борба дадоха живота крайнинския комитет и 80> 
си около 50.000 членове па члена па окръжните и па ме 
Партията и над 100.000 ско- стаите комитета. През перио 
евци. Накрая на войната Пар да от 1941 г. до края На вой- 
тията) имаше 141.066 члена, а ната, в Босна и Херцеговина 
СКОЮ около 130,000. От оне загинаха 5 членове на обла
зи 12,000 члепове, които пар- стаите комитета, 
ткята имаше в началото на на окръжните 
въстанието, само 3,000 прежи околийските 
вяха войната.

В народната революция из. 
губиха живота си голям брой

Понякога на нещата се 
гледа много упростено и 1948 
година се взима някак си ка
то прелом, след който започ
ва еДин период от изгражда
нето на нашето общество, 
почти напълно откъснат от 
по-раншния. Всъщност пери
одът след 1948 година, и по- 
специално от 1950, е време, 
когато започна интензивното 
освобождаване от идейната 
обремененост и шаблонизма в 
практиката, период на търсе
не и изнамиране на пътища 
за по-нататъшното развитие, 
който по-пълно отговаряа на 
нашето конкретно положение 
и на съвременните условия 
в света изобщо. Това не е 
нешто откъснато от предиш
ния ход на нашата револю
ция, но само още по-смело и 
по-последователно продълже 
ние на нейните най-характе- 
ристйчни черта.

.Цайтширокцят демократи- -

тия
що

не можаха
/

тях-

авантюризма на 
фанатици“, които

47 члена 
и 65 на

е

комитета; във 
Войводина от общо 16 избра
ни членнове на Покрайшш-
ския комитет, в Началото на 

лица от ръководещия пар- войната загинаха или бяха 
таен кадър — както във воен разстреляни 13 члена; в Хър 
шгге части, така и на терена, ватско загинаха 10 члена на 
Между тях се памипат и де- ЦК па КПХ, а в Македония 
сет членове на Централния 11 члена на Покрайнинскяя 
комитет на КПЮ: Иван Ми. комитет.

. въ- 
Пита-г

’ V. VI.
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* л1/Жприблизително би трябвало 
да бъде плаетта за да може 
всички тези проблеми' прави 
лно да
придобивките на народната 
борба.

Борбата против окупатора 
можеше да бъде успешна са
мо в случаи „ нея да участву
ват всички народи на Юго
славия. А за да участвуват в 
борбата всички нареди те раз 
бира се трябваше предвари
телно да знаят каква ще бъ
де тяхната съдба след изгон 
павето на окупатора. Пито ра 
ботницнтс, пито селяните, ни 
то народната прогресивна ин 
телигенция нямаше да отива 
доброволно в борбата, — УМ,и

не виждаха в нея оспен по
бедата над фашизма и побе
да пад всичко онова, което е. 
било през миналите режими, 
победа над онези, които угие 
тягаха и се стремят към по
нататъшно угнетяване на ю>’о 
слайскиге народи. Думата на 
ргдоосвободитслна борба — 
гцсше да бъде само една фРа 
за, дори и измама, ако освен 
общсюгсслапски смисъл ня
маше и национален смисъл 
за всеки народ поотделно, си 
реч ако освен освобождени
ето на Югославия същевре
менно не означаваше и осво 
Сождението на хървати, сло. 
гени,и, сърби, македонци, ар 
иаути, мюсюлмани пр., ако 

, народооспободителната борба 
нямаше това съдържание На 
истина да донася свобода, 
равноправие и братство на 
всичките югославски народи. 
В това лежи същността на 
варопоссвебодитслната бор
ба. Днешната народоосвобо- 
дителна борба не би могла да 
завърши е Победа над окупа 
торите и техните слуги, ако в 
тая бербз няма народно един 
ство, ако в редовете на наро. 
дсосвобедителната войска и 
югославските партизапс.ки от 
реди ис биха участвували 
сърби, хървати, словенци, чер 
псгорци, македонци и мгосюл 
глави. Пълното освобождение 
на всеки наред поотделно не 
може да се постигне ако той 
еще сега не вземе пушка в 
ръце и не тръгне в борба за 
обща победа на югославските

■1 ШТОЗИ ОТКЪС Е ОТ ДОКЛАДА НА ДРУГАРЯ ТИТО 
„Ю-ГОДИШНИНАТА НА* НАШАТА НАРОДНА АР
МИЯ“ ИЗНЕСЕН НА ТЪРЖЕСТВЕНОТО СЪБРАНИЕ' 
ПО СЛУЧАЙ Ю-ГОДИШНИНАТА НА НАРОДНАТА АР 
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3Щш/Яте нареди и от миналите бор 
би против ненародните режи 
ми ЦК на КПЮ извлече цеп 
ни поуки н определи ясна и 
твърда линия, линия на без
милостна борба против оку
патора, против всички моито\ 
помагаха на окупатора ц о- 
пия които допедоха страната 
до катастрофа. Тази линия 
па пашата Партия посочпашс

Мрачно и тежко беше тога 
ва положението. На нас. кои 
то и тогава бяхме в ръковод 
ството на Комунистическата 
партия на Югославия бе яс
но, че в началото ще трябва 
да се спрем на първо място 
на съзнателните работници, 
на съзнателните селяни и 
на прогресивната народна ин 
телигенция, защото войска ве

Й-й, А ш
ж м ш ■■;
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С такова оръжие за почна революцията

берейки се без компромиси 
за националната свобода и 
равноправие иа всички наши 
народи, 
партия никога не се отказа 
ннго ще се откаже от своя 
пршщип поставеп от нашите 
велики учители Маркс. Ен
гелс и Ленин, принцип всеки 
■народ да има право на само
определение до отцепление. 
Обаче пс същото време Кому 
нистичсската партия на Юго 
славна ннкега не ще позволи 
и ще се бори против тева що 
то това право да използват 
праговете на народа и вместо 
свобода и независимост да 
създадат средпевсковеп мрак 
и келениалпо робство за на
рода какъвто е случаят е „не 
зависимата“ Хърватска . па 
Павелич.

Югославската комунисти
ческа партия и занапред ще 
се бори за братска свободна 

равноправна общност на 
еснчки югославски народи. 
Ще се бори еднакво против 
всликосръбските 
ети. които се стремят към 
повторно угветявапе на дру
гите югославски народи и 
против онези, които зарад ин 
тереенте на която и да е им 
периалистическа сила би се о 
питали да сеят раздор и да 
пречат на братското съгласие 
па югославските пароди.

Въпросът за Македония, за 
Косово и Метохня. въпросът 
за Черна гора, Хърватско, 
Словения, въпросът за Босна 
и Херцеговина ще се разре
ши лесно и всички ще бъдат 
доволни само по този начин, 
че тези въпроси ще се реша
ват от самия парод. А право 
то за това всеки народ полу 
чава с пушка в ръка в сега
шната ни народоосвободи- 
телна борба.

само против окупатора, но н 
против четниците иа Дража 
Михайлович и останалите вра 
геве иа угнетените народи. 
Какво показва това? Топа по 
казва, че всички югославски 
народи, които в миналото 
бяха угнетявани от пелнко- 
сърбскнте хсгемснисти сега 
в лицето на сръбския народ 
имат свой най-добър и най- 
предан съюзник. Сръбският 
народ даде и дава най-голя.м 
принос в кръв в борбата нро 
тив окупатора и предателски 
му слуги, не само против 
Павелич, Нсдич, Печанец, по 
и против Дражо Михайло- 
вич и неговите четници, а за 
пълната свобода и пезависи 
мост на всичките югославски 
народи. Сръбският народ не 
иска да се върне старото, ка 
кто това не искат пи хърва
тите1, ни словенците,, ни маке 
допците, ни черногорците, ни 
мюсюлманите. Сръбският на
род много добре знае защо 
се дойде до националната тра 
гедия, кой е главният винов
ник; и затова така героично 
се бори и ненавижда своите 
домашни предатели. Свсщец 
дълг на всички югославски 
пароди е поне толкова, ако 
не и повече да участвуват 
съвместно със сръбският на
род ц тази велика освободи
телна война против окупато
ра н всичките му слуги.

Знамето на народоосвобо- 
дителната борба против оку
патора, която вдигна Юго
славската 
партия 1941 година е съще- 
временнои знаме на борбата 
за национална свобода „ рав 
ноправие па всеки народ от
делно. Това е същото знаме, 
ксего, неопетнено носи Кому 
ниетическата партия още от 
създаването на

Комунистическата

пароли над всички народни 
врагове.

Основната пречка за тако 
па пълно единство в борбата 
са онези, кс-ито гледат назад, 
конто се стремят да устапо- 
вят онова старо, което беше 
до пропадането на Югосла
вия. Това са ръководствата 
на различни бивши граждап 
ски партии, това е та.канаре- 
чсиата лондонска линия: „ча. 
кайте още не е дошло време
то“. това. е Дража Михайло. 
внч с неговите четници, кои 
то пед лозунга „за краля и 
отечеството“ водят борба на 
страната на окупатора, про
тив пашата наредоосвободи- 
телна войска н партизански 
отреди; с една дума казапо 
това са венчки ония, конто 
се страхуват народът да 
лучи оръжие в ръцете си. За 
шотс знаят, че тогава не ще 
могат да осъществяват реак 
щюнните. непародпи замисли 
за устройство на Югославия.

Перспективата, която на 
югославските народи носят 
лондонските емигранти е твъ 
рде черна и представлява го 
ляма опасност за венчкм о-

I "
хегемони-

комунистическа
ПО-

Югославия

НАРОДНИТЕ ГЕРОИния народи, ксито от създа- 
пането на Югославия Са били 
угпетявани. Жа н дар мекият 
приклад и четническата ка
та си оили главното средство 

това лондонско бежан
ско правителство за обединя 
ването на югославските на
роди ако тя по нещастие от
ново би пеела властта в Юго 
славил.

От февруари 1942 
когато бе провъзгласен пър
вият нареден герой на Юго
славия, до края на 1957 годи 
на с отличието Орден 
родния герой на Югославия 
са възнаградени 1.307 бойци 
и ръководители на Народо- 
освсбедйТелната войскеъ. От 
този брой пародии герои 410 
са живи, а 897 загинаха. То
ва наше наи-високо военно 
отличие посят хора от всич- 
кн народности и професии: 
работници, селяни, 
младежи и девойки

на народния герой се 
рат и 87 жени, от които 62 
загинаха.

година, намкч
на

Повече от 800 народни ге
рои още преди започването 
па въоръженото

на на.
въстание

принадлежеха на Комусти- 
чсската пратил или па 
СКОЮ, докато сстапалите о_ 
коло 500 -влезоха в Партията 
или в СКОЮ 
Народната

Македонците, арнаутитс, 
хърватите, мгослюмацнте и 
пр. се питат със страх: ка
кво ще станс с нас, 
върне старото? Лопдопското 
бежанско

в течението на 
революция. Най-

голям брой народи!!, Удрои 
(1,261) са бойци,
хд в Народооспободителната 
борба от 18(41 година, а най- 
много загинаха пред втората.

ако се

правителство вече 
се закаипа, четниците вече 
колят където стигнат 
мощта па окупатора и. острят 
ножове за още по-големи 
клапета, — това е от; което - 
всички народи- се‘ страхуват. 

обаче казваме па всич- I 
да не се страхуват; че : 

спасението от; , всичко това е ! 
възможйо 31 то само този ! 
начин ако още сега, незабав ,
но, без колебание се вземе 

ръц5 и '«е тръгне на 
свещейна воина, ■ която води 
нашата героична народЬосво- 
бодителна войска против оку1 
патора._за свободата „ равно 
правието ни всички югослав 
ски народи. Това е единстве. 
пият спасителеп път по кой- 
то трябва давървятвсички 
югославски

КОИТО :стъпи.учегощи, 
и' възра

стни хора, бомбаши, диверсац 
ти. политически дейци, „с„с_

Данните за г еоциалното по по?^ - -^ОРба
текло на народ,ште гоРО„ го . ^ !! ^СбВо0й,фГ?Л,,аТа'6°Р 
всрят за това че в На по по бойните .полета, в
освободителната борба ча уча' т/г»" 3?тв°Рите — народни 
ствували почти всички слое : !! “ Н-а Югослави»»- как
ве от югославското населе” ™ “ оста“алите бцйци на'На
пит °Т °бЩИЯ 6Р°Й на 11аРРД УмираСха °ДИТеЛНаТа В0ЙСК». 
ните герои — 490 са предста На различки на'га*
вители на работническата Най-много 
«ласа, докато 226 Та селя™ Ха ПРЯК0 в 6»Р«ата 
Между интелигенция^" и™' ЕССН“«
мпого се намират студенти и 14° 
учешщи _ 2зз или /7Д1НТН "

Най-голям б>зй

Другарят Тито в дните па Народооспободителната борба с, по-
родтът остана без въоръжена 
сила. па която в течение на 
повече от 20 годипи израз
ходваше огромни средства. А 
по чия вина пропадна всичко 
това? Огромно болшинство от 
народа отведнаж стана съз 

за всичката тежест 
па своята трагедия. Стана му 
ясно кои са главни шгаовпн 
ци. Но една част от виновни 
ците начело с краля избяга 
в чужбина, а втората стъпи 
в открита служба на окупато 
ра в борба против парода. За 
съжаление и една част от па 
рода позволи да бъде заблу
дена от ожупаторската. усташ 
ка, четнишка, нсдичевска' и 
Рупниксва пропаганда „ тьр 
сеше изход

При разработването на пла
на па освободителната борба, 
ЦК подробно анализира при_ 
чипите. които доведоха 
пропадането па стара Югосла 
вия. Трябваше предварител 
но да се знае каква всъщност 
ще бъде нсва Югославия, 
как Ще се разреши пационал 
ния въпрос, как ще се пеши 
социалният въпрос и каква,

дания ако предварително не 
знаеше, че тази борба ще до 
несе едно пово, по_справедли 
по обществено устройство. Те 
зи въпроси бяха между основ 
нкте елементи при разработ 
ката на пашата военна и по
литическо

до Ние
кп

револуционна 
стратегия и тактика на осво 
бодителната война и народпа 
та революция.

пателно

ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС от тях загина^ 
с враже. 

чаети. Около 
народни герои получиха 

това нан-високо 
през течението

, ОТКЪС ОТ СТАТИЯТА „НАЦИОНАЛНИЯТ ВЪПРОС 
В ЮГОСЛАВИЯ В СВЕТЛИНАТА. НА НАРОДООСВО- 
БОДИТЕЛНАТА БОРБА“, КОЯТО ЗА ПЪРВИ ПЪТ ВЕ 
ПУБЛИКУВАНА В БР. 16 — МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 1942 
ГОД. В „ПРОЛЕТЕР“. ТОЗИ БРОЙ НА „ПРОЛЕТЕР“ 
Е БИЛ ОТПЕЧАТАН В БОСНЕНСКА КРАЙНА СЛЕД 
ТОВА БИЛ ПРЕПЕЧАТАН В НЕЛЕГАЛНАТА ПЕЧАТ 
НИЦА В БЕЛГРАД. ТАЗИ СТАТИЯ НА ДР. ТИТО ЗА 
НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС В СВЕТЛИНАТА НА НА 
РОДООСВОБОДИТЕЛНАТА. БОРБА ИЗИГРА ОГРОМ 
НО ТЕОРЕТИЧЕСКО И ПРАКТИЧЕСКО-ПОЛИТИЧЕГ 

КО ЗНАЧЕНИЕ.

отличие още 
на Наародо-на сто..

■убедителната борба, дока- 
останалите бяха провъзгла 

за народни герои след 
година.

народи.
Трябва, да изгькна факта, 

че в редовете на нашата на 
родоссвободителна войска и 
партизанските отреди на 
Югославия от самото начало 
до сега се намират в голямо 
болшинство тъкмо сърби вме 
сто товк да е обратно. Тъкм0 
сръбските, черногорските, бо1 
женски ,, личански нартиза 
ни и бригади, които бяха 
ставени почти и

от тази траге 
съвсем погрешен път, 

братоубийствена 
пътя на покбрност

дия по 
по пътя на 
борба, по 
на окупатора и изчакване на 
„по-добри дни“. За тази част 
от. заблудения народ ние во- 

борба да се измъкне.дихме
от влиянието на окупатора и 
квислиншките главатари • 

имахме добри успе_

I -
Днешната народоосвободи. 

телна борба и националният 
въпрос в Югославия са неРа 

свързани

си. Нашата народоосбодител- 
на борба нямаше да бъде та 
ка упорита и толкова 

помежду | ва, ако югославските

съ_
__ _ изключител

и в това
хл. успет

народиОт тази трагедия на наши. зривно
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. В двадесетата, година на 
[своето съществуване нова со 
циалистическа Югославия 
спада между ония редки, мал 
ки страни, чиято междунаро 
дна рсля е твърде голяма, 
чието относително 
световната теглилка превъз
хожда много нейното абсол
ютно тегло. Нейният 
чува и отеква и в последния 
кът на земното кълбо.

Катео доведе до това и за_

фаза бяха поставени от исто 
рията.

Успоредно с превръщането 
на света от капиталистически 
в социалистически, рязко се 
постави проблемът за насо
ките и облиците на социали
стическото строителство, про 
блемът за практическото, кон 
кретно осъществяване на со
циалистически обществени от 
нсшения. Югославската тео
рия и практика отговориха 
на този проблем за по-ната
тъшен развой със съществе
ните положения за разнооб
разието на насоките и обли
ците. които отговарят на раз
лични, исторически създаде 
ни, услоеия във всяка страна 
на особеностите на конкретна 
та политическа, икономиче
ска и социална проблематика 
ксято главният строител на 
социализма, пролетариатът - 
трябва Да решава, създавай
ки ново общество, на поло
женията за правото и длъж
ността на тези главен строи
тел на социализма да изна
мери тези специфични насо
ки и облици. Защото, колкото 
насоките и облиците на раз
витието са приспособени по_ 
добре към конкретните усло 
еия. тс-лкова творческият тр 
уд на строителите на социа
лизма ще е по-успешен, а у_ 
спехкте по-трайни и по-усто 
йчиви на външен натиск. А 
с това пролетариатът ще нз_ 
праЕи на свой терен най-мно 
го, което може, и за наредите 
на другите страни.
' Със социалистическото пре 
образование на света, със тръ 
гването на, много народи по 
пътя на социалистическо ст 
роителство, действителността 
рязко постави проблемата за 
техните взаимни отношения. 
Югославската теория и прс,к 
тика отговориха на това със 
същественото положение за 
равноправие на социалисти
ческите страни, без оглед на 
тяхното социалистическо ми
нало и на тяхната сила. Само 
този отговор е в съгласие с 
първия, защото всяко нерав_ 
ноправие става, или поне мо
же да се превърне в спирач
ка «а търсенето на най-дебри

решения за конкретни вътре телен или отрицателен фак- 
шни задачи, които изпъкват тор в рамките ка тс-ва поло- 
пред всяка социалистическа жение. Всяка промяна или 
страна. Само този отговор съ стремеж към премяна е отно 
щеБременио е в съгласие и щенията между народите — 
с развититето по посека на например национално-освобо 
изменение ка тези междуна- дителните движения и двмж 
родни отношения, които съ?_ ецията 'за равноправие — се 
даде капитализмът — стно- преценяват и трети се отно
шения на колониален гнет и сят към тях като към поло- 
неравноправие — в междуна жителни 
родни отношения,
трябва и може да създаде положение. Всичко з то.зи 
социализмът, в отношения на смисъл е изопачено. Блокова 
братство между всички на- та подялба.ка снета е стана

ла голяма спирачка за по- 
Социалистическото преобра нататъшния развой. 

зоЕание постави в наше вре Постави се въпросът за
ме един въпрос и от огромно осъществяване на единството С това се внушаваше изхо- 
историческо значение: по коя на прогресивните сили г дие дът още във времето, кога 
посока трябва да тръгне чове шната обстановка, въпросът то още преобладаваше мне- . ки пс същите причини са ори 
чеството като цяло в обстано за техните непосредствени пие, че малки страни е бло- ентирани към пълна свобода 
оката, каквато се създаде в цели, за платформата, на ко_. кезо разделения свят трябва на вътрешното развите на 
международните отношения ятс да се съберат за ссъще- да търсят защита от едната всяка страна и са привърже 
в световни размери след Вто ствяването на тези непссред страна против действителна- 
рата СБетовна война, в отно- отвени цели. 
щенията, които се характе-

ме само на думите си. Нещо 
повече, у нас до изгзстна сте 
пен делата изпреварваха ду
мите— искам дл кажа: тео
рията произлезе ст практи
ката, а нашите предложе- отношения между народите, 
ния на другите от собствения Зарад тоез тези страни са о_

риентирзни към ликвидира
не на неравноправието в ме
ждународните икономически

слаборазвити, всички принад 
лежат към оная част от света 
кеяте с Еекове, и в значител 
на степен и днес е жертва на 
неравноправни икономически

тегло на
пример.

Последователната и успеш 
на отбрана на нашата неза-

или отрицателни еисимсст п несвързване с бло отношения и са привържени 
каквито фактори в разпейте на това ковете — беше пример ог ог ци- на такива международни

рсмис значение. Той показа, икономически отношения, ко 
че съотношенията на силите ито да премахват последици 
н. света-, са толкова, вече-из-. те на -неравноправието (г да 
менени, че и една малка стра създават икономическа осно. 
на може да бъде напълно са за действително пелитиче 
независима и „несвързана“, ско равноправие между наро

ди и страни.
3. Всички страни-участпич

глас се

Що?
Отговорът на този въпрос 

трябва да се търси в много 
посоки, обаче две са важни: 
естеството на властта и вътре 
шната структура на нашата 
страна. Едното и другото, раз 
бира. се, са тясно свързани 
и по същество са отражение 
на едно основно събитие у 
нас през тези двадесет годи- " 
ки, името: на една дълбоко 
автохтонна, 
и социалистическа револю
ция и на революционното 
преустройство на тази страна 
с вексве подтискана, измъч
вана и презирана.

Югославската революция е 
съставна част на демократи
чното и социалистическо пре 
образование на света в наше 
време. Тя започна когато ста 
рият свят, светът на импери 
ализма бе дълбоко разтърсен 
от новите, свежи историче
ски сили. На тези сили в та
зи фаза е достатъчно ясно 
какво трябва да се руши; ка
кво е отживяло, какво при
надлежи на сметлшцето на 

Когато

роди.

цици на ненамеса във вътре
шните работи на други стра
ни. А това е основното между 
народно политическо убловие

демократическа та или привидна опасност от
Нашият принос за изчзмй- другата, 

рането на отговор по тези ре ‘ Трудно е да се съмняваме 
шаващ въпрос на съвременно в това, че нашият опит е въз нормално обществена раз

г.итие на Есеки наред, а с то

ризират с пояЕата на два го
леми еоенни блока и с над
превара във въоръжаването, стта е вероятно и най-глоЯма- действувал върху малките и
създаване и натрупване на та -заслуга на нашата страна, слаби страни, които по това ва и на всички народи. ^ 
боеви средства, способни да СснсЕната ни насока в това време се освобождаваха от Прогресивността на силите, 
унищожат всичките досегаш отношение е политиката на колониалната зависимост, ка които посочват изхода от
ни придобивки на човече- миролюбиво съвместно съще- кто и Еърху ония, които се историческата задънена ули_
сшсте? ( стг.уЕР.не между страни с раз отобоДиха по-късно. ца, именно от студената война
. Опасноста, която се появи личен обществен строй: г дсу Така в Южна Азия и по- блоковете, дава на техните
ни най-малко не е намален..- ги думи казано: борба за но късно в Африка никнаха ре усилия пълната тежест. Зато

степенно надмогване на блоко дица страни, които също тз_ са. че са прогресивни, те са
ка, пс началс, съшиха да нс способни да бъдат последо-
се сБързпват е блоковете. Та- вателни във всички усилия
ка течението, зачатъците на да устоя„ на всеки натиск
което създадохме ние, изра_ целещ да отвърне от доб-

своята същност е предложе. - ртна.във голяма съвременна рия път. Затова, че са пре
ние на платформата, върху река. 
която могат да се обединят
всички искрено миролюбиви ните“ или на извънблокови- ' ни интереси на есички наро.
и демократични сили в съв- те страни, според естеството ди, на цялото човечество, зиа
ременния свят. А тяхното о. на учасниците и на своите чк и на народите и страните,

съвместни цели, представля. включени в блоковете, 
зата на такаЕа платформа, ва изразително прогресивно 
едновременно би означавало движение, 
и насочване н-> тези сили

■I

или изменена ст това, че в 
един от тези два блока пресб вата; разделеност на света и 
ладава по-друг, по-прогреси. за' създаване ка единен сеят 
еен обществен строй, откол. на свободни и равноправни 
кото с другия. Опасността за народи. ТоЕа положение, по 
прогреса, дери и за съществу
ването на всички народи е 
еднаква за всички. Бъдещето 
на есички е' доведено под 
въпрос.

— Всяка теория е сива, а 
дървото на живота е зелено бединение и активност, на ба 
— е казал големият поет, ко. 
готе Маркс и Енгелс толкова 
обичаха и зачитах^ Създаде
се непредвидено световно по към отстраняване на голяма, 
лежение. Съперничеството та спирачка на по-нататъш- 
между блоковете хвърли ся
нка върху всички събития в 
сегашния свят. Всяко обще
ствено развитие, в която и 
да било страна е добило 
характеристични знаци 
рамките на това ново положе 
ние. Към него външният свят ролюбиво световно обществе. 
се отнася като към положи- но мнение, че ние не останах

гресивни. те представляват и 
Движението на „кесвърза. изразяват съществени и трайисторията, 

след Втората световна война_ 
рязко се налагаше въпорсът 
какъв да бъде новият свят, 
какво трябва да се създаде, 
кой трябва да създава и но

тогава,

Тъкмо затова те не могат
какъв начин да създава това 
ново.

В този процес се включи 
югославската революция, пре 
образованието на нашата стр 
ана и нейната външна актив 
ност. В тоя процес страната 
ни даде голям принос на 
световната история. Събити 
ята в самата страна и нейна
та външна ориентировка да
доха отговор на някои осно 
вни въпроси, които в тази

да се понесат.от мисълта за -
1. Всичките страни — уча. създаване на свой, торти блок 

егнички в миналато са били или на каквото и да било, 
колонии или полуколонии, та ксето да прилича на нов блок, 
затова по традиция и по се- защото с такава постъпка би 
гашните схващания са дъл- обърнали гръб на своите со 
боко антиколониалистичееки бствени цели. на бъдещето, 
и искрено привържени към каквето желаят на своите на 
делото на пълно политическо роди: единстеен свят на на- 
равнспрзЕие между народи, пълно равноправни народи,

свят на сътрудничество и вза
2. Всичките страни — уча- имна помощ, свят на мира и 

стнички са икономически на благосъстоянието.

ния развой на човечеството 
— блоковете и тяхното съпер 
ничество.

Това схващане още по-сил
но отекна в света и още пове 

в че подействува върху демо-
кратично-гтрогресиБнсто и ми те.

Увия изхвърли от редовете па 
вражеските единици пад е- 
днн милион войника, от кои
то 447,000 мъртви и 559,434 
пленени. Освеп това Народо. 
освободителпата войска на 
Югославия заплени от врага 
и унищожи следното количе 
сдвото оръжие и военен мате 
риал: 4.630 топа, 13,396 карте 
чпици, 31,819 леки картечни 
ци, 370 противвъздушпи пу
шки,’ 590,894 пушки, 17,994 
шмайзери, 70,178 револвера 
7,149 мипохвъргачки, 1,716,609 
различпи гранати, мили 
бомби, 362,900,000 патропа за 
пушки, 1,615 радиостанции, 
11,330 телефона и цептрали, 
309 самолета, 928 тенка, 20,022 
моторпи коли и още много 
друг военен материал. Освен 
това бяха уиищожепи или по 
вредени 315 бропирани локо 
мотиви. 1,603 обикновепи ло 
комотиви, 1,093 бронирани ва 
гона, около 20,000 обикновепн 
вагона и ти.

КОЛКО ЩЕТИ НИ ПРИЧИНИ
ВРАГЪТ -

дустрия. Броят на разоренит* п.и 28.380 клм. пътища (от об- 
н тежко ещетепи предпри- що 43,600 клм.), отвлечеш!, 
лтия в различните промишле унищожени пли ощетени 1,441 
пи отрасли и рударството на локомотиви. 46,206 вагона, но 
1,105. Бяха упищожепи 57,21 вече ст 36,000 автомобили и 
от пимическата 53,4°/» от тек. автобуси и 2,250,000 велоси- 
стилпата, 49,8°/о от металната педи. Освен това бяха разру. 
30,2°/о от електропромишле- шепи 8,300 клм. граден;; ули- 
ността и тп. Тежки щети пре 
търпя и селското стопанство.
Броят па копете спадна за 
61,6*/о — в сравнение спред-

Общите военни щети в 
Югославия през Втората све 
тавпа война се прецепяват 
на 46,9 милиарди долара, спо 
ред цепите валидни за 1939 
година и курса 44 за един 
долар. Най-голсми щети при
чини Германия (35,858,000,000) 
Италия (9,850,000,000), след то 
ва Унгария и България (1, 
197.000,000) долара. Пряката 
материална щета, причинена 
от унищожаването или пля. 
чкосвансто па националното 
богатство възлиза на 9,145, 
000,000 долара.

Краят на войната затече 
Югославия в страхотии раз
рушения. Повече от 822,000 
г.градм (от 2,426,534 колкото 
имаше преди войпата в Юго 
славил) бяха опожарени раз
рушете или тежко ощетени. 
По този начин повече от 
3,500,000 души остапаха без 
подслоп.

С пряко разорспис и още- 
тспис бяха унищожени 2/5 от 
целокупната югославска ип_

ци. 70,000 клм. общински пъ 
тища, 13 големи моста от сто 
мапена копетрукция г обща 
дължина от 5,450 метра, каки

военното положение — па го 
ведата за 55.6°/», на свипсте 
за 58,7"/о и на овцете 63,3’/.. Бя малки стоманени, бетонни, Ка 
ха унищожени 24,2'/. овощни меппи и други мостове, 
градини, и 3,8*/. лозя. Беше Втората световна война ;па. 
ограбеп или упищожен 56*/. весе огромпи щети и на гол

яма част от нашето културна 
паследсво — библиотеки. му_

то и около 100,000 метра по

пято РАЗХСМАГАКА У 1ЛАТУ ДОБИЬЕ 0ИА.1 К0.1И ДО. 
ВСДЕ ЖИВА ИЛИ МРТВА ИОМУНИСТИЧКОГ ВОЬУ ХИТА.

от селскостопанския инвен
тар, ограбени бяха 1,900,000 
вагона зърнени храни и дру зси, научни институции, - п-о

светни учреждения ,, други 
просветни и .културни обекти 

където Тази щета се преценява на 
185,000 хектара бяха превър. 227.000,000 долара ефективна 
н&тн в голини и тп. Особено стойност, докато но културно 
тежки разорения през тече- художествена стойност тя 
пие па войпата претърпяха 
съобщенията. Бяха упищоже

ги земеделски произведения. 
Тежко страдаха пашите гори 
особено храстовите,ВРАГЪТ СРЕЩУ 

НОБ Възлиза па пад 1,500,000,000 
долара.Жените в 

революцията
Към края на 1942 година 

окупаторските и 
шките сили имаха 745,852 вой 
пика, а към края па 1943 го 
дина германците бяха прину 
депи да оттеглят от Източ
ния фронт част от своите еди 
пици, след което техните ок у 
пациопни сили в Югославия 
зпачителпо се увеличиха. На 
края на тази година на терн 
торията на Югославия дей
ствуваха вкупно 930,000 оку 
патерски, усташкй и четпи- 
чески войника.

Към края па 1944 година 
германците в Югославия дър 
жеха 8 корпуса, 25 дивизии 
и мпогебройпи полицейски и 
осигурителни части с вкупно 
около 360,000 войника. Също 
толкова бе голям и броят 
на упгарскитс и българските 
окупациопи части и па уста- 
шко-домобранските единици. 
(Тогава Италия беше вече ка 
питулирала. а броят на четни 
чсските частта не е известен.)

През течение па четириго
дишната борба Народоосвобо 
дителпата войска па Югосла

На 6 април 1941 година 
Югославия бе нападната от 
14 германски и 16 италиан
ски дивизии, след това от 6 
унгарски бригади, от мощни 
въздушни сили и яки воен
ни флоти. След капитулация 
та на бившата югославска ар 
мия, една част от германски 
те дивизии без прехвърлена 
към Източния фронт. За оку 
пацията на Югославия оста
паха 21 неприятелски диви
зии и известен брой самостоя 
телпи военни части.

Към края на 1941 годипа 
па територията па Югосла
вия броят па окупаторските 
сили беше следния: 25 диви
зии с около 420,000 гермап- 
ски и италиански войника, 
105,000 войника числящи се 
към усташко-домобрапските 
части, 15,000 недичевци, две 
български и една унгарска 
дивизии. Отношепието между 
вражеските сили и Народо- 
освободителпата войска’ към 
края па първата година иа . 
войната беше 7:1.

1квислип-

По време па войната през 
редовете па Народоосвободи- 
телпата войска минаха около
100.000 жени-бойци, болпогле 
дачкм, командири и комиса
ри. В борбите загипаха около
25.000 жени, а 40.000 бяха ра
нени. . .

Над 282.000 жени,, между 
които се намираха много ма 
йки с малки деца, през вой
ната бяха подложени ца ма
сово унищожаване в окупато 
реките лагери и затвори.

След свършването ца вой
пата 3,000 4сенн бяха стопро 
цептни ипвалиди.

Между пародиите герои на 
Югославия се памират 87 жс 
ни. Голям брой жепи полу
чиха високи отличия за вое 
пии заслуги, а около 1,900 жс 
ии посят Партизанската спо- 
мепица 1941. ; -

Българският окупатор разстрелва югославски патриоти край Пиш
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УЖИЦЕ Е ГОТОВО ✓
КРАТКИ СТОПАНСКИ НОВИНИДНЕС ЗАПОЧВАТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ТЪРЖЕ

СТВА ПО СЛУЧАЙ 20-Г О Д ИШНИН АТ А 

НА НАШАТА РЕВОЛЮЦИЯ
ЮГОСЛАВИЯ ОТПУСНА ИНВЕСТИЦИОНЕН 

ЗАЕМ НА ПАКИСТАН

В столицата на Пакистан Карачи между Югосла
вия и Пакистан е подписана спогодба, по силата на която 
Югославия ще достави на Пакистан съоръжения на 
стойност от 10 милиона долара.

щадите-ще бъдат предоставе 
ни на обществената йрехра-

жице. В младежкия стан ще 
бъдат настанени около 500 
членове на културис-худож. 
ствени и спортни дружества.

Участниците в народноосво 
бодителната борба от околи_ 
ите Чачак и Титово Ужице 
ще се сместят в затова при
способени основни училища, 
а другите официални гости 
в хотелите на Ужице и Зла- 
тибор, училищни интернати

Малкият град е Западна Сър 
бия Титово 
тези дни в особена атмосфе. 
ра. Почти всички граждани 
са ангажирани за подготов
ката на централните търже_ 
ства по случай 20-годишни- 
ната от народното въстание.

Дейността на комитета за 
чествуваие, образуван още 
миналата година, от ден на 
ден става все пс-сбемисга.

це—Златибор, недалече от 
село Бела земя, е започнало 
изграждането на нов град от 
палатки, който вече получи 
и име — У жичка република. 
Тук ще бъдат сместени около 
5,000 членове на обществени 
организации, обхващащи и 
младежта. Този град на па
латки се намира иа седем 
километра сг Титово Ужице.

Две хиляди и петстотин

Ужице живее
на. НОВИ ДОСТАВКИ НА „ЛИТОСТРОЙ“ ЗА ИНДИЯНа периферията на гоада 
се подготовят площадки за 
паркиране на около 2,000 ав
тобуси и 5,000 автомобили. 
Подготвен е същто така и пло 
щад иа който па 4 голи в Н 
часа преди обед ще се устрои 
голям народен митинг.

Представителите на печата 
и радиото ще имат всички 
условия за успешна работа. 
В новия обществен дом ще 
бъдат помещенията за рабо_ 

на журналистите. Подо 
брони са телефонните връз 
ки с главните грамове в стра 
пата, а на връх" Овчар се 
строи телевизионна антена, 
която Ще обезпечи цялата 
страна да следи 
тържество. За малкото Ужи 

неговата 
славни

Люблянското предприятие „Литострой“ ще достави 
съоръжения за няколко водноцентрали в Индия. За водно- 
централата Трисул, която ще бъде построена в Химала- 

ще бъдат доставени три Францис-турбини от 4.620 
сили. Францис-турбини от по 50.000 конски сили

ите, 
конски
ще бъдат изработени и за централите Ялдаку и Перияру.

„Литострой“ ще произведе и турбините за водно- 
цснтралите на реките Юано и Шолаяр. На първата река 
ще бъдат построени две централи, в които ще бъдат 
вградени по две Францис и Каплан-турбини, а на втората
една водноцентрала. ✓

Наред с тези сделки „Литострой“, съвместно с някои 
други наши предприятия, трябва да произведе съоръже
ния за воднотехнически обекти в Гана, Того и Либерия.

та та

ДИЗЕЛ-ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛОКОМОТИВ ОТ 850 
КОНСКИ СИЛИголямото

Фабрика „Джуро Джакович“ в Славонски Брод за
върши изработката на прототипа за дизел-електрически 
локомотив от 850 конски сили. Наскоро ще започне сери
йното производство и до края на годината на югослав
ските железници ще бъдат доставени 16 такива локо
мотиви. Следващата година ще бъдат завършени 21 локо
мотива.

це за втери път в 
история настъпват 
дни. Градът в който преди 
20 години, в сърцето иа оку
пирана Европа никна първа 
та народна република ще 
окаже гостоприемство на хил 
яди посетители, които ще

1

ИЗНОС НА ТРИКОТАЖ ЗА СССРпристигнат на централните 
тържества по повод чествува 
него 20-годишнината от на
родното Еъстание.

Стружката фабрика за вълнен, памучен и копри
нен трикотаж ще достави на Съветския съюз 5.000 женски 
жакети. Тази е втората пратка на трикотаж за тази 
страна.

МОДЕРНИЗИРАНЕ НА Ж. П. СЪОБЩЕНИЯТА 
В МАКЕДОНИЯВ 1965 ГОДИНА 

13 МИЛИОНА ТОНА 
ЦАРЕВИЦА През следващите пет години ж. п. съобщенията в 

Македония ще се подобрят значително. Ще започне стро
еж на линията Гостивар — Кичево — Охрид; ще бъдат 
набавени осем моторни влака, 37 дизел-локомотива, шест 
мотриси, 80 пътнически и около хиляда товарни и спе
циални вагони.

Според най-новия перспех 
тилен стопански план в раз
витието на полевъдството, 
през 1965 година в нашата 
страна ще се произведат око 
ло 13 милиона тона цареви
ца. Това ще даде възможност 
за по-бързо развитие на жи 
вогновъдството, защото ще 
бъдат обезпечени достатъчни 
количества качествена храна 
за добитъка.

Този висок добив на царе 
вица ще се постигне с прлла 
гането на съвременни агро
технически мероприятия, осо 
бено чрез употребяване на из 
куствени торове.

Титово Ужице: сградата в която през 1941. год. е било ръководството на въстанието

Получават се доклади от ко
мисиите за приют, прехрана, 
съобщения и забава. Органи 
г.аторите обещават всичко да 
бъде готово до Деня на боеца, 
когато около 13,000 души тр
ябва да бъдат приютени и 
над 100.000 жители от съсед
ните околии, които ще при 
съствуват из митинга, да бъ
дат нахранени.

В двата хотела ще могат да 
бъдат настанени само 200 го 
сти. Но организаторите се 
намерили изход от ^сложени 
ето: край шосето Титово Ужи

КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦАТА „ТИТО“ ИЗГРАЖДА 
КОРАБИ ЗА ЧУЖБИНАпървоберци и представители 

на организацията на бойците, 
както и 1,500 делегата на тру
довите колективи ще се на
станят в казармите и в спе
циалния лагер в предградие 
то на Титово Ужице—Ада. 
Вече са повдигнати палатки 
за старите бойци и за члено 

• Еете ва трудовите колективи 
а в града постоянно присти
гат кревати необходими за 
многохилядните посетители. 
Третият лагер ще се намира 
край аЕтопътя към Чачак, на 
17 километра от Титово У-

и още нензетанените жили
щни сгради. За ония гражда 
ни, които официално не са 
поканени са уредени няколко 
къмпинг-терени, където тези 
.хора Ще могат да вдигнат 
свои палатки.

Не по-малки са усилията 
по обезпечаване прехраната 
и съобщенията. В дните на

Белградската корабостроителница „Тито" строи по
настоящем няколко -плавателни съдове. Между тях се 
намират няколко влекача, танкера „Сисак“, два големи 
пътнически кораба. Тук се строи и праховската флота 
която ще разполага с няколко големи кораба. Тази флота 
ще докарва суровини за нуждите на праховската фабрика 
за суперфосфати, а от там ще товари готови торове и ще 
ги разнася по речните артерии из Войводина.

Корабостроителницата сключи договори за строеж 
на кораби за Индонезия, Обединената арабска република 
и Пакистан. Преговорите <А>с Съветския съюз са към 
края. Сега се строят два кораба за Индонезия 
подемност от по 1.000 тона. ОАР и Пакистан направиха 
поръчки за по няколко подобни плавателни съдове.

тържествата Ужице ще има 
няколко десетки временни ре 
сторани, летни градини и дру 
ги -продавници. Всичките сво 
бодни места в града: парко
вете, детските градини и пло

с товаро-

Ло следите на народната реЬонюция

УЖИЧКАТА ОРЪЖЕЙНА ФАБРИКА ПРЕЗ 1941 ГОДИНА
След освобождението на У- щки, а нещо по-късно се уве ' '

жице не можеше веднага да личи на 500—600 броя. 
започне работата във фабри Освен пушки се изработва 
ката за производство на оръ ха и патрони. Основни мате- 
жие и- муниция. Трябваше риали имаше 
да се поправят машините, да 3,400,000 патрона, но нямаше 
се набавят дребни съоръже- достатъчно друг материал 
ния и да се реши въпросът Непълният вагон с барут' 
за барут. Щом като щабът колкото се завари в склада' 

ужичкия партизански бързо бе употребен. Нужда- 
отряд призова работниците Та рд пушки и муниция ста
да се яват на работа, всички, ваШе все по-голема, защото 
които бяха работили във фа се разширяваще свободната 
бриката, дойдоха отново в територия в Сърбия, Източ- 
нея. Под ръководството на на'Босна и Санджак, а също 
Милинко Кушич, политкоми така и Приливът на бойците 
сар На Ужичкия партизанска. в отрядите бе голям. Тъй ка- 
отряд бе проведено събрание, то нямаше вече барут за пу- 
на което се избра фабрично шечна мунйция, Върховният 
ръководство. На машинния щаб предприе мерки за съби 
инженер Мичо Саветич бе ране на материали по тере- 
възложена задачата да ръко на. За тази цел издаде след- 
води организирането на рабо Ното нареждане: 
тата, макар че бяха известни „На всички другари и ко- 
неговите симпатии към чет- менданти на групи, отряди 
ниците. За негов помощник и чети, политкомисари и 
беГЙазначен Сретен Пенезич, . ВСИчки другари партизани 
металостругар. Днешният ди препоръчваме и нареждаме! 
ректор на това предприятие Навсякъде да се събира и 
Момо Вукович тогава ръко- по най-бърз начин да се до
ведеше отдел за производ- ставя на Ужичкия народо- 
ство на патрони за пушки освободителен партизански 
И револвери, а Обрад Антич отряд в Ужице долу посоче- 
и Никола Златкович, работ- ното оръжие, муниция и ма- 
ници от Крагуевац, ръково- териал:
деха монтажните цехове. Френски трицелни гтуш_

Във фабриката се наме- ки от системата Либел и му
ри материал за около 15,000 ниция за същата, 
пушки, който трябваше да Гилзи за француска три- 
бъде употребен за производ- целна пушка от системата 
ст^о на пушки за бившата Либел.
югославска армия. Имаше п Гилзи ст нашите боеви па 
бракувани материали за око трони 7,9 мм. 
ло 1,000 пушки. Всичко това Маневрена муниция и гил„ 

партизаните. зи ^.„ея...“
Заповяда се също така да 

се събират и изгращат ча
сти от картечници, предпа
зители и запалки за ръчни 
бомби, всички видове експло

се стреля само по видими це
ли, с изключение на стрел- 
янето с минохвъргачи, арти
лерия, бомби и тромблонски 
бомби. Всичко, което трябва
ше да се събира по терена бе 
ше предназначено за прера
ботка в ужичката оръжейна 
фабрика. Още преди издава
нето на заповедта, по нареж 
дене на Щаба на УПО 
събираше материал за фабри 
ката. Тя получи голямо ко
личество артилерийска му
ниция, различни бомби и ми
ни и

жеха да унищожат най- 
важните машини, които вед- 

след бомбардировката 
бяха изнесени от развалини 
те, поправени и поместени в 
подземните съкровища на 

банка. Другите 
машини, които не бяха пре
селени там, бяха монтирани 
на няколко други места и- та 
ка започна работата отново. 
Разместването на машините 
наложи' и нова организация 
и затова беше избрано

офанзиви, когато твърде 
трудноможеше да се даде 
една заповед, от която да за
висят животите на халяди й 
хиляди хора. Струва ми се, 
че никога не ми е било по- 
тежко да дам заповед, както 
тогава, когато 
се реши

ето в Источна Босна. Все
кидневно от него тръгваха за 
Босна камиони, пълни с оръ 
жие, муниция, бельо и остана 
ли потреби. Колко само пуш 
ки „партизанки“ — израбо
тени в нашата оръжейна фа
брика — отидоха в босненски 
те отряди. От Ужице присти
гаше нашият печат ... който 1 
пристигаше във всички наши 
отряди и беше пръв печатан 
материал за политическа ра
бота на освободената 
рия. Освен тази 
материална 
оказа

нага
за около

народната
трябваше да 

— да ли да държим 
тунелите отворени или да то 
затворим, за да предотвра
тим по-голяма катастрофа. И 
чак около 11,30 
треден след избухването на 
ескплозията), когато бях 
гурен, че вече няма, живи, 
заповядак да бъдат затворе
ни тунелите. -Това“ беше най- 
трудният ми момент“.

За два месеца фабриката 
произведе 2.700.000

на

се

(У-часаново
ръководство, което ръково
деше работата на всичките 
цехове, а пък всеки цех има 

свое ръководство. Цехът, 
който се намираше 
ния тунел на народната бан
ка беше най-голям във фа
бриката. Престана да работи 
едвам на 22 ноември 1941 го 
дина. Именно 
искаше на всяка цена да у- 
нищожи оръжейната, 
като не успя да я унищожи 
с бомби, той се опита 
яче. На споменатия ден’ 
ло 15 часа, в десния тунел 
избухна силна експлозия 
склада с бомбите, гранатите 
и патроните. Цяла една ра
ботническа смяна загина, а 
машините бъха унищожени. 
В лявата страна 
който беше свързан 
та имаше гражданство, скри
ло се там от бомбардировки
те. Голяма част от тях, осо
бено жени, деца и старци, 
пострадаха от експлозията 
От тая експлозия, която пред 
извикаха народните 
тели, пострадаха ококо 
души мъже, жени и 
ца. Какво ужасно 
е било това

терито 
значителна 

която
всичко това бе складира 

но в коридора на подземните 
трезори на Народната бан
ка. Успешно се вадеше бару
тът от гранитите, мелеше се 
се употребяваше за пушеч

на муниция.
Недостигът от ръчни бом

би за бойците бе намален 
сечене на водопроводни тръ
би, коиуо се пълнеха с взрив 
и се приспособяваха по на- 
татаък. Те се изпращаха вед 
нага на бойците на УПО, 
също така и на бойците в 
Босна. Във фабриката се 
пълнеха също така и бутил
ки с взривни смеси. Когато 
партизаните заеха склада с 
артилерийска 
тромблонски бомби от френ
ски произход, веднага започ 
на серийна изработка на тром 
блони за пушката 
занка“.

си-
помощ

Ужице, за настроение
то на духовете в Източна Бо 
сна беше важен й фактът за 
самото съществуване на осво 
бодена територия в Запад
на Сърбия и на Ужице, като 

■ партизански, политически и 
военен център ...“.

Споделяйки впечателния- 
та си от пребиваването в 
Сърбия през 
те дни на 1941 година, дру
гарят Тито също се изказва 
най-похвално за работата на 
оръжейната фабрика, 
подчертава, че в нея се ра
ботело твърде интензивно. 
Един път, когато за фронта 
към Валево трябваше бързо 
да се изпрати муниция, а на
лице имаше не повече от 
1,000 патрона, другарят Ти
то лично дойде между работ 
ниците, запозна ги с трудно
стите на фронта и с потреби 
те, като искаше до утрешния 
ден да се направят 50,000 па
трони. С

ше
в дес-

патрона' 
за пушки, 90.000 за револве
ри, 20.000 панцирна пушечна 

300 тромблона, 
18,000 ръчни бомби. Освен 
това в оръжейната фабрика 
бяха извършени 
на две полски

със неприятелят

Тъй
поправки: 

оръдия,
едно противовъздушно оръ
дие на 200 тежки картечни- 

и 4,500 пушки. Произведе 
ни бяха около 20,000 нови 
пушки и 10,000 тромблон бом_

Друго-
око-

въстанически-а на

в ци
Той

муниция и

на тунела, 
с дясна- -ПАРТИЗАН

КИ“ В РЪЦЕТЕ НА 
ПАРТИЗАНИТЕ„парти-

Пушките 
маха „партизанки“ и- 

по-дълга цевТРЪН В ОЧИТЕ НА 
ВРАГА от поз-

Ците мнГ “и3“

ИхЛпТ ТОЧНО- Те се нами- 
Раха далече от Ужичкия
рът. За оръжиете 
брика и

натата
Когато неприятелят 

за работата на
използуваха 
Преди войната мощността на 
машините за ремонт на пу- 

не надминаваше 100

узна 
фабриката 

за оръжие и муниция в У-
жице, той се .----
унищожи. Така на 19 
ври 1941 година

неприя-
200 ок- 

от тази фа- извънредни усилия 
на работниците, тази муни
ция беше изработена и из
пратена към Валево.

.Така оръжейната фабрика 
в Ужице изигра огромна ро
ля в снабдяването с оръжие 
и муниция и

де- 
зрелище 

може да се за- 
ключи от думите на др. Ти-

постара да я за печата, 
първо място за в. 
която също се 
Ужице,
Чолакович
си“.

шки
броя дневно. Тъй като сега 
бе решено да се намали сте
пента на ремонта, дневната 

беше 150—200 лу

наоктом 
германците 

долетяха д девет „щуки“, и 
я бомбардираха 
Макар че бяха

„Борба“, 
почеташе взиви итн. и същевремено се 

подчертава, необходимостта, 
да се пести муницията

говори и ДРУгарят 
в своите „Запи-

жестоко. 
нанесени го- „През цялата война 

тежки имаше
„„„ тт моменти> а особено през Четвъртата и Петата

мощност И да лемшцети, германците не мо „Наистина 
огромно значение

Ужице стана пионер на 
днешната ни военна проми* 
шленост.

имаше 
■ за въстани



• IБРАТСТВО

По случай годишнината от БОСИЛЕГРАД:

Тържества по случай 
Деня на въстанието 

и Деня на боеца
Общинският отбор на Съю

за на бойците и общинският 
отбор на Социалистическия 
съюз в Босилеград израбо
тиха програма за чествуване 
Деня на бореца и Деня на 
въстанието на Сърбия. В на
вечерието на Четвърти юли 
в Босилеград ще се състои 
тържествена академия, а по 

Босиле
град и по селата ще бъдат за 
палени лагерни огньове.

На Четвърти юли на мес
тността Буков рид, при съв- 
местно-повдигнатия памет
ник на падналите партизани 
в борбата против българки
те фашисти, общинският от
бор на Съюза на бойците от 
Босилеград и общинският от 
бор на Съюза на бойците от 
Търговище ще организират 
общ митинг, на който ще 
говори Йордан Петкович- 
Филя, един от партизански
те ръководители на този 
край, участвувал в борбите. 
Освен това двете борчески 
организации ще положат вен 
ци на паметника на паднали
те бойци. В Босилеград ще 
се състои народно веселие и 
спортни състезания между 
представителите на ЮНА и 
студентите.

На Седми юли, деня на 
въстанието в Сърбия, в мес
тността Кин-стан на Църно- 
ок ще се състои митинг. Об
щинският отбор на Съюза 
на бойците от Босилеград се 
обърна с молба към Отбора 
на Съюза на бойците на Ко- 
сово-Метохийеката област да 
изпрати някой от бойците на 
Ксссвския отряд, участву
вал в борбата на Црно- 
ок, за да евоцира своите спо
мени. Подобно предложение 
е отправено и до Главния 
отбор на Съюза на бойците 
на НРМ, на митинга да го- 
БОрят бойци от Трета македо 
нека ударна бригада, която в° 
ди героични сражения на 
Църнояк срещу многоброй- 
ни български фашистки вой 
ски и полицейски части.

Съюзът на бойците от Бо
силеград и военната поща ще 
положат по един венец на 
паметника на падналите пар 
тизани на Църноок.

След това на Кин-стан ще 
се състои народно веселие.

смъртта на

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
Навършиха се дванадесет го
дини откак смъртта отне бе
лежития деец на българско
то и на международното 
работническо движение Геор
ги Димитров. В този скръбен 
ден, на 2 юли 1949 година, 
трудещите се загубиха вели
кия трибун, който дълги го
дини отстояваше правата на 
работническата класа, боре
ше се за победата на социа-

в редовете на работническото 
движение: Германия, Лайп
цигският процес и след това 
Съветският съюз, и застава
не начело на 
който, в 
генерален секретар, ръково
ди от 1935 до 1943 година.

Комиитерна, 
качеството си на

високите места около
През месец ноември 

година Димитров се завърна 
в България. Скоро след това 
той

1945

пое ръководството на 
партията и правителството. 

Истински интернациона
лист и революционер, Дими
тров бе голям привърженик 
на сближението между бал
канските народи, особено ме
жду югославските и българ
ския народ. Още през 
гедина, в статията си „Накъ
де върви България“, той каз 
ва: „Историята на балкански 
те народи

на Съюза наНа снимката е макетът на сградата на Централния комитет
бъде построена в Нови Белград, дясно от буле-югославските комунисти, която ще 

вард Ленин.
Сградата на Централния комитет на СКЮ ще има два дяла: висока кула на 

двадесет и три стажа и кръгообразен анекс. Сградата ще бъде от бетон, стъкло и 
алуминий. Заедпо с бъдещата сграда на РадиотелевизияБелград тя ще представлява 

пейно съседство към Сава ще се намират Музеят на Революцията

. VI

1943

едно цяло, а в 
и Модерната галерия.

неопровержимо
ПИОНЕР НА НАШАТА ИНДУСТРИЯдоказва, че националната не 

зависимост и процъфтява
нето на България са възмож 
пи преди всичко в най-бли
зка дружба със 
славянски народи. Бто защо 
лревърщането на България 
в оръдие па Германия про
тив Съветския съюз и преда
телството спрямо 
вия, спрямо славянските бра
тя на българския народ на 
Балканите — спрямо маке
донците, сърбите, Черногор-

Фабрика за емайлирани съдове в Целесъседните

водствена програма и снабдява 
пазарите със следните качестве 
ни изделия: емайлирани обикно 
вени съдове, емайлирани полу- 
тежки съдове марка „Идеал“, 
„Етерна-специал“ тежки съдо
ве. санитарни .емайлирани уре
ди, цинкови, и други съдове, 
технически предмети за 'домакин 
ства, съдове за превозване на 
мляко, стоманени казани за пар 
но отопление, стоманени радиа
тори и съдове за бутан и Други 
газове, употребявани в домакин 
ството.

Фабриката за емайлирани съ 
дове изложи на международния 
панаир в Загреб значителен 
брой произведения за употреба

Фабриката за съдове в Целе 
и износи

ведена бе такава подготовка на 
работата, която вЪз основа на 
годишното планирано производ
ство даваше възможност за по- 
рационална употреба. С по-доб
ро планово използуване на мо
щностите, рационализация и 
организация на труда, производ 
ството се увеличаваше от година 
на година, а същевременно за
почна и усвояването на нови 
произведения за широко потре
бленне.

Всички инструменти за новите 
произведения са изработили кон 
структо.рите и майсторите в пре 
дприЯтнсто. Ръководството на 
фабриката отдели особено вни. 
манис на техниката на емайли.

е главен производетнл 
тел на емайлирани кухненски 

Основана през 1894.
занаятчий-

I
Югосла- съдове.

година като малка 
ска работилница^ тя запълни 
търсенето на емайлирани произ 
ведення. Но то рязко се увели
чаваше. заЩото пазарите на Бал 
каните и Близкия Изток все 
повече искаха произведения от 
този род. Още през 1904, го
дина бяха изпратени първите 
доставки за Близкия Изток, а 
фабриката бързо се разви в про 
мишлен цех. След 30 години 
във фабриката бяха заети над 
800 работника, през 1939. го- 
динс 2,307, а през 1930 около 
2,000 души.

ците, хърватите, словенците, 
беше най-тежкото престъп
ление“.Георги Димитров

Като възглавяващ българ
ското правителство, той се 
бореше за по-тясно съструд- 
ничество и сближение меж
ду Югославия и България. 
Посещенията на др. Тито в 
България и на Георги Дими
тров в Югославия през 1947 
година се превърнаха във 
всенародни тържества и 
празници.

Й след появата на ИБ. — 
резолюцията Димитров на
стояваше да запази приятел 
ските отношения и сътрудни 
чеството с нашата страна. 
Още в първите моменти след 
публикуването на Резолюци
ята, той заяви, че „тя в ни
що няма да измени съще
ствуващите дружески отноше 
ния между народите на НРБ 
и ФНРЮ“ и че разчитайки 
на пълна взаимност българ
ското правителство ще про
дължава честно и искрено да 
сътрудничи с югославското 
правителство“.

Но сталинизмът попречи на 
искрепите замисли и жела
лия на великия интернацио 
палист и радетел за сближе
нието и сътрудничеството.
А историята, и тогава, 
както в Лайпциг, не можа

лизма и който от подсъди
мата скамейка в Лайпциг, 
разобличавайки 
телно фашизма, едновреме
нно призоваваше трудещите 
се от

унгацожи-

целил свят да сплотят 
редовете си срещу заплаш
ващата опасност от фашист
кото мракобесие.

Целият живот на Георги 
Димитров представлява бор
ба за преуспяване на дело
то на работническата класа, 
за създаване на по-добър 
бщо. Роден в работническо 
живот на трудещите се изо- 
семейство, и сам работник, 
той навлиза в партийния жи

В първите следвоени години 
имаше трудности поради недо- 
стпгна ръководни кадри, но по 
ложенито от година на година 
се продобрЪваше. Кадрите се 
взимаха к подготовяха из редо 
оете на самия колектив.

Търсенето на емайлирани про 
изведения в следвоенните годи
ни беше голямо. Поради това 
трябваше да се обмисли въпро
сът за по-добро използване на 
съществуващите мощности. Въп.

вот твърде рано, издига се 
до степента иа ръководител 
на Българската комунистиче 
ска партия, на която заедно 
с дядо Благоев иззида теме
лите през първите годили на 
нашето столетие.

След трагичния завършек 
на Септемврийското въста
ние, 1923 година, започва не
говия емигрантски живот. 
Тогава,
партийна организация 
радостта да -посрещне вели
кия революционер, като свой 
близък и съратпик.

А после се редят страни-

Среща на югославско - 

българската граница
Същото беше и пред „Вран- 
янка“ както и пред палат
ките на другите фабрики. Но 
за разлика от по-рано, тази 
година по искане на българ
ското правителство нямаше 
търговия на различни про
мишлени стоки. Продаваха 
се само питиета, ястия, слад
киши и книги.

Вниманието на много зри
тели привлякоха земеделски 
те машини 'наше производ
ство, които бяха изложени.

Хубавата, студена скопска 
и нишка бира, печеното аг
нешко и свинско месо и дру
ги ястия и питиета още по
вече привличаха миогоброй 
ни гости.

Фолклорни групи и ансам 
народни 

хора и песни почти през це
лия ден. Бригадирите от Ав- 
топътя бяха най-любими из
пълнители за зрителите от 
двете страни.

На няколко места се извиха 
и кръшни хора.

На 25 юни при. местността 
Славче, Босилеградско, се 
състоя първата тазгодишна 
среща на югославско-блгар- 
ската граница.

В 6 часа сутринта под зву 
ците на духовите оркестри, 
които изпълняваха двете 
химни, държавните знамена 
се издигнаха високо на стъл 
бовете. Граничарите се отте 
глиха и границата бе отворе_

първа пиротската 
има

на.
Двете маси се сляха една 

с друга. Търсеха се роднини 
и приятели. Търсеха се при 
ятели от миналите 
По просторните ливади 
разположиха близки и по- 
далечни роднини. Развърза
ха се бохчи с госби, отвори
ха се бутилки г жълта ракия.

Българските граждани про 
явиха особен интерес 
изложените произведения иа 
нашите фабрики. Пред палат 
ката на фабрика „Кощана“ 
българските девойки и жени 
се любуваха на 
дамски обувки и съжалява
ха, че не могат да си купят.

да опетни чистото чело па 
революционера.

райето и в това отношение бяха 
постигнати сериозни резултати. 
Повечето от старите рецепти за 
емайлиране са приспособени 
към новите суровини, които са 
по-леснодостЪпни и евтини.

Перспективния план за раз
витисто па предприятието

Към края на 1959 година ор 
ганите на работническото упра
вление предприеха мерки да се 
започне с преустройство на фа
бриката поради все по-голЯмото 
търсене на съдове. Беше изра
ботен дългосрочен план иа ин- 
ВССИТМЦ110Ш10 изграждане, кой 
то вече се намира в първата фа 
за на осъществяване. За тази 
фаза на преустройство, която 
Ще трае две години, предприя
тието само Ще осигури повечето 
от необходимите средства, дока- 
то частично Ще получи кредит 
от банката.

Програмата на преустройство 
то предвижда преминаване от се 
гашнито газови пеЩи към елек
трически преминаване от за- 
ннаятчнийска на индустриална 
работа.

На пазарите па Азия,
Африка н Америка

Фабриката за емайлирани 
съдове от Целе изработва про
изведения от наи-качеств.ена 
два пъти декапирана стоманена 
ламарина, по системата на дъл
бокото извличане. Фабриката са 
ма произвежда емайли. Изделия 
та с марката „двата лъва“, при 
надлежат към най-качествените 
и най-търсените изделия в све
та, като се започне от Далеч
ния н Близкия Изток чак до 
Африка и Америка.

Фабриката има богата пронв

в домакинството, които пред. 
извикаха жив интерес у посети 
телите на панаира, очебийно до 
казателство за извънредния на 
предЪк на тази фабрика.

Всичките съдове, конто бяха 
изложени бяха изработени в ра 
злмчни величини, от лека лама. 
рнна и боядисани с привлека
телни пастелни бои.

Особен интерес предизвика у 
домакините малката машина ва 
миене на съдове. Тя се състои 
от 2 легена с рам и похлупак 
от черен бакелит, който едновре 
менно служи за оцеждане на 
съдовете.

Фабриката произвежда серкй 
но всичките произведения и те 
се намират навсякъде из наша. 
та страна.

ците на неговия емигрантски 
постоянната борба срещи.М. Нейковживот и се

ДВЕСТЕ ОСЕМДЕСЕТ И 

ОСЕМ МИЛИАРДА ДИНАРА 

ЗА НОВИ ФАБРИКИ

бли изпълняваха
към

фабрики, които годишно Ще 
произь-еждат около 110 хил
яди тона захар.

отличнитеТази година продължава 
строежът на много крупни 
обекти.

Водоцентрал ите
М.

полу
чиха значително място в стро 

нови обекти. Това са 
Сплит I. Ож_

ежа на
водоцентгралите 
балт. Перучица II и Глубочи 
ца. Също така ще бъдат по
строени нови или ще се Раз 
ширят някои досегашни тер

В периода на работническото 
самоуправление фабриката по
стигна значителни успехи и в 
повдигане иа битовото равнище 
на своите работници и служите 
ли. Тя построи 117 жнлнЩа, а в 
близко време Ще никнат оЩе 77 
нови квартири. Също така преа 
1958 година в местността „Мо. 
шченичка драга" са построени 
хижи с по четири легла, в които 
работниците и служителите пра 
карват годишната си почивка. В 
предприятието пък получават 
безплатно качествени и топли »а 
куски. Спортистите във фабри
ката имат свое спортно игрище 
и други спортни обекти за фнзи 
ческо развитие и отдих На чле
новете на фабричния колектив- 

фабриката за емайлирани СЪ. 
дове направи много за раввитне 
то на предприятието и Иа бкТо 
вите условия иа трудовия човек 
и затова колективът оправдайио 
се гордее от постигнатите успехи

моцентрали, между които се 
намират термоцентралите Ка 
кан, Колубара, Шощан и Ко_
сово.

Предвижда се и строежът 
на огромния завод Майдан- 
пек-Вор, в стойност от около 
50 милиарди динара. Също 

• така се предвижда построява 
него на азотния завод в Пан 
чево в стойност от 27 мили
арда динара. В Титоград ще 
се строи текстилен комбинат, 
а в Джаковица памучна тъкач 
нит тя в Призрен фабрика за 
копринени и превързочни 
териали и тн. Започна и стро 
^жът на пет огромни захарни

ма

М. ПДетайл от срещата при Славче

N



БРАТСТВО

ДО ЖЕТВА ОСТАВАТ БРОЕНИ ДНИ_ 25.000 ДРЪВЧЕТА СА 

П В ОПАСНОСТ, А ТРЯ 

БВАТ 12.000 ДИНАРА
СигиАла у Очакват се: 350 кг пшеница от декар 

В Машините готови за жътва/

малко труд трябваше да про 
изведе и продаде на селските 
степани в комуната.

В разсадника една площ-от 
един хектар и доуга площ

на това благо, което се иаме 
рило в немилост на неот- 
говории хора. По преценка 
на един агроном стойността 
на дръвчетата в разсадника 
възлиза на 2,500,000 динари. 
След тази небрежност стой
ността на това благо се на
малява няколкократно. Гол
яма част от тях, след на
падането от болести, могат 
да изсъхнат, а други закъри 
яват. За да не се стигне до 
това положение били нужни 
30 надници от по 400 динара, 
значи 12,000 динари. Както 
се вижда за 12,000 динари се 
намалява качесг.сната цспост 

стойност от 2,500,000 ди-

От преди няколко години 
. земеделската кооперация ,,На 

предък“ в Босилеград прие 
в свое управление овощния 
разсадник, който преди това

дадатрираните площи да 
среден добив 350 килограми 
от един декар, а домашните 
сортове в частна обработка 
да дадат до 200 килограма. 
Средният добив на високодо- 
бивната 
обработка, при липса на со
лидни агротехнически меро- 
приятя, не ще може да до
стигне добивите на коопера
тивните блокове, но се очак 
ва и тя да надвиши добивп-

чсза количеството, макар 
качеството ма тревите, както 
всяка дъждовита година, е 
малко
сеното от естествените лива-

Димитровградските земе
делски производители и зе
меделските кооперации се 
задъхват от работа. След 
обилни и дълготрайни вале
жи, които попречиха работа
та в полето да върви нормал 
ио, сега се струпали всич
ките работи наведнаж. На 
едни места окопават цареви^ 
ца и веднага започват с вто
рото окопаваме, ма други о- 
копават царевица и пръскат 
тютюна срещу перопоспора- 
та, 1га трети 
картофи срещу 
та се златка, косят люцерна 
ливади и тревожно поглеж
дат към пшениците, които 
вече приемат златисти багр:. 
Неуморен, напрегнат тру,.

по-слабо, особено иа

ди. пшеница в частна
И при другите култури по

ложението е същото. Навре
менните мерки за ликвидира 
но иа перопоспората по тготга 
I-'а, дават надежда, че добиви 
те ще бъдат значително по- 
високи от миналогодишните. 
Такова е мнението за добиви 
те и на картофите, и па ово_ 
щията и зеленчуците.

След малките превалява
ния на градушка, която на
вреди на пшеницата в няко:.

те от домашните сортове.
пръскат

появила. ГОТОВИ ЗА ПРИБИРА
НЕ НА РЕКОЛТАТА

па
нара.

За това вината не пада са
мо върху специалистите по 
овощарство, но повече върху 
управата на земеделската ко 
операция, а до известна сте
пен и върху кооперативния 
съсет. управата на коопера
цията не е отделила мииимал 
ни парични средства за иуж 
иите грижи за разсадника. 
Тя дори ст двамата работни 
ка, които работят е разсадим 
ка, единия постоянно потегля 
да стоваря или да товари 
стоки. Специалетите не пока 
зали енергичност да убедят 
онези, които не могат да вид 
ят големите щети, а ксезера 
тиеният съвет не критикувал 
това явление.

Тога ясно говори, че ксопе 
рацията повече се ангажира 
ла около търговията, която 
още не е изоставила, а мно 
го_ по-малко обръща вниман 
йена основната си задача 
развитие на селското стопан
ство.

Отговорните от коопераци 
ята би трябвало да си при
помнят за казаното на неот_ 
даЕка състоялия се пленум 
на общинския отбро на ССРН 
и за неговите заключения.

м. п.

Практиката от миналите 
години, когато привеждането 
в изправност на тракторите, 
жътварките и вършачките 
се правеше, когато жътвата 
почука вече на вратата, тази 
година няма да се повтори. 
Машинният парк на всички 
земеделски' кооперации е го
тов да започне работа. Нещо 
повече — за тази жътва той 
е увеличен с нови машини, 
между които най-значител
но е че земеделската коопе
рация „Победа“ в Смилевци 
е набавила нов комбайн, 
кейто ще ускори прибиране
то иа реколтата в Смиловско 
поле и съседните селски зем 
лища.

И още една.новина: тази 
година ще бъде въведена вза 
имопомощ между земоделскп 
те кооперации в машини и 
работна ръка. Именно, пора
ди различните климатически 
условия в отделните райони 
жътвата не започва едновре 
менно. Затова машинният 
парк може да бъде обединен 
и да започне да работи най- 
напред там, където жътвата 
започва най-рано, като поете 
пенно се придвижва към рай 
оните, които най-късно жъ
нат. Това има своя практи
ческа стойност — прибиране 
то на реколтата ще се извър 
ши в рекордно бърз срок, 
без особени усилия и ненуж
ни разноски около заплаща
нето на работна ръка. Тази 
инициатива принадлежи на 
земеделските 
„Нишава“ в Димитровград и 
„Победа“ от Смиловцй, но то
зи примр би трябало да по
следват и останалите земе
делски кооперации, защото 
починът 
ние.

■ ' V' , V ■ *

шШ ря.у.';:Така беше някога в разсадника
А. '

от 2,5 декара са засадени с 
овощни дръвчета. На това 
пространство се намират око 
ло 25,000 дръЕчета, които се
га се намират в повече от 
печално положение. Тази пло 
дородна площ въобще не ли 
чи на разсадник. Тя повече 
личи на същински пущинак, 
където по нищо не се вижда 
присъствието на човешка 
ръка. Цялата площ обрасна 
ла с трева, която на места 
е висока колкото самите дръ 
вчета. Те дори не се виждат 
в тревата, изгубили се, изчез 
нали. Тази пролет изглежда 
въобще не са подрязвани. 
Обраснали с леторасти от 
корените до коронката. Ос
вен това болести нападнали 
листата ка дръвчета. Съвили 
се, потъмнели. С една дума 
грозна картина. Всичко на- 
пустнато, изоставено, като 
чели няма никакЕа стойност, 
като че ли е ненужно.

Нека посочим стойността

беше на самоиздръжка, то
гава най-добре уредения ово 
щец разсадник в Босилеград 

1 ско. След регулацията на Дра 
говищица този разсадник бе 

■ ше разширен с още няколко 
хектара. Всичко това бе на
правено със цел разсадникът 
да се развие до завидна сте 
пен, да произвежда всички 
видове овощни дръвчета, ну 

•' жйи за развитието на ово
щарството в комуната, да про 
извежда дори и някои семе- 

г -.Ща. Предполагаше се, че коо- 
< “ Перацията ще покаже нуж- 

Ш1Я интерес да изпълни тази 
. задача, че имението на раз- 

У: • садкика ще бъде образцово 
"— огледно място в комуната.

За съжаление от тези пред 
положения и очаквания не 
се показа нито един лъч. Ко
операцията не подобри раз
садника, не го разви, но го 
упропасти, или по-точно у- 
пропастява онова което е гото 
вс, което с малки грижи и с

Й§И|уШШ ■;&Ж.*-

У I ш

I I

След някой ден ще дойдат машините на жътва
места (район Желюша), хо
рата неспокойно очакват до- 
зряването й, за да снемат те
жкото зърно от нивите.

Димитровградско е засяло 
около 32.000 декара пшени
ца. От тях около 5.000 дека
ра с високодобивни сортове 
в съдружие с производители 
и земеделски кооперации и 
над 2.000 декара високодобив 
на пшеница в частна обработ 
ка. Останалото са житни ни- 
ги. засети с домашен сорт. 
Последните проучвания, из
вършени от страна на спе
циалистите — полевъди, по
казват, че Дмитровградско 
може да очаква богата жът
ва, дори над миналогодишно
то равнище.

Завеждащ
ския отдел в Общината, др. 
Кирил Апостолов се изказа, 
че се очаква високодобивни- 
те сортове пшеници на коопе

кипи из цяло Димитровград
ско.

ОБИЛНО ПЛОДОРОДИЕ

И специалистите, и ръко
водствата на кооперациите, и 
земеделските производители 
са съгласни, че Еъпреки дъл 
готрайните валежи и студо
ве и последвалото закъсни- 
иие в растежа на пшеницата 
и останалите култури, Ди
митровградско може да бъ
де спокойно и доволно от до
бивите тази година.

Най-напред от около 60.000 
декара естествени и изкус
твени ливади се очакват сред 
но по 1,500 килограма 
от хектар, по 6000 килограма 
люцерна и други фуражни 
треви и значително количес
тво отава през есента. Първи 
те откоси потвърдиха .точ
ността на предположенията

В ,^"радня“ казваш:

Димитровградско вече няма да 

внася тухли сено

селскостопан- кооперации
Изглежда, че проблемът за 

собствено производство на 
тухли в Димитровградско, 
е решен окончателно. Някол 
-когодишното внасяне на то
зи строителен материал от 
вътрешността е предизвика- 

, .ло значителни ненужни раз
ходи и е накарало компетен
тните да се позанимаят с въ
проса за организиране на соб 
ствено производство, тъй ка-

Босилеград
заслужава внима-

НАПРЕДЪК“ НАПРЕДВА М. Нейков
II

Боси легр адската коопера
ция „Напредък“ положи до
ста грижи за редовно изкупу 
ване на селскостопанските 
произведения през тази про 
лет. От всички селскостопан 
ски прюизведения най-много 
е изкупен едър и дребен ро 
гат добитък. От началото на 
април босилеградската коо
перация изкупи 3,500 агнета 
от производителите. От този 
брой 1,750 агнетата са изнесе 
ни в Италия, а 1,750 угоява 
предприятието „Стокопро- 
мет“. През същото време са 
изкупени 160 говеда, от кои 
то по-гелям брой, са изнесени 
в Гърция. Кооперацията 
плащала агнетата от 160 до 
240, а говедата от 140 до 170 
динара килограм живо тегло 
Също така са изкупени и 130 
овни.

За трите месеца — април, 
май и юни — 
на добитъка 
направила оборот от 17,500,000 
Динара.

През същото 
рацията, изкупи различни ко 
жи в стойност от 3,500 000 
нара.

ро време да се купи един 
шопар за разплод от порода 
та будявка.

Земеделската

то за това не са нужни осо
бени суровини.
Неотдавна строителното пред 
приятие „Градня“ в Димит
ровград набави една шпек 
преса' за машинно производ- 

мощност

кооперация 
има и скотовъдна ферма на 
просторните пасбища на Цър 
ноок. На тази ферма коопе 
рацията има и 118 овце, ко
ито дои. Досега от тях са 
произведени 600 килограма 
сирене.

ство на тухли, с 
11. 18,000 броя за 10 часа, а пре 

ди това, след проучването на 
пръстта на различни места, 
бе избрано и място за произ 
водствотО на тухи — в село 

а 1 Лукавица, отатък реката.
Първите тухли „проба“, 

изработени ръчно, са готови. 
Над 25.000 броя бяха доста
тъчни да се покаже, ■ дали 

I земята може да даде добро-

П.

.... жшшттт
йроизЬодишелише

1 на

за-не.. качествен продукт или
Остава само да се провери да 

изработената 
тухла ще покаже същите ка
чества и да се премине към 
пълно производство. С маши 
мата досега са изработени о- 
коло 40.000 тухли, които след 

петнадесет дни

ОТСТРАНЯВАНЕ НА 

КАРТОФЕНАТА ЗЛАТКА
:■ ли ’ машинно

Картофената 
вече непозната на нашите 
скостопански 
Досега за

с изкупуването 
кооперацията е златка не е 

сел
до 0,8 литра на декар), лин 
дан С-25 (половин до три 
четвърти килограма на хек
тар), линдан 10 
масло (до литар и половина 
на хектар) и зоралин (1,2 лит 
ра на хектар).

Всички

десетина 
ще бъдат изпечени. Специа- 

; листите — тухлари ще се из
кажат тогава дали Димитров 
градско има условия да за
крие в списъка на доставяни 
те строителни материали то- 

който

производители, 
отстраняването на 

това вредително насекомо от 
картофите някои 
тели не са

време коопе- и линданово
производи 

9е придържали 
кьм съветите на специалис
тите, като са пръскали 
тофите с бордолезов 
и пепел и, разбира 
татите изостанаха.

За премахването на злат
ната могат да се употребят 
различни вещества. Целта
™ тук е Да посочим някои 
от тези вещества, които в 
досегашната практика по 
премахването на златката се 
пока?аха еФикасни.

Най-познатите

ДИ_

*- зи пръстен продукт,
струва скъпо, когато се впа- 

.гея отвън.
’ Най-повърхностните пре

смятания показват, че строи- 
телното предприятие „Град- 

■- .-ня“, в състава на което ще 
ръботи тухларната, ще може 

150—200 хи-

тези средства се 
пръскане накар- 

разтвор 
се, резул

употребяват за 
картофите.

За запрашване 
да се употребяват следните 
вещества: пантакан 
(1.5 кгр на декар), пантанак 
— 5 (2 кгр на декар), пепеин 
(2 кгр на декар) линдал (2,5 
кгр) и дилоден (2 кгр на де
кар).

За пръскането на картофи 
щата могат да се употребят 
обикновени

Преди известно 
перацията купи от Словения 
породист бик за разплод. С 
това ще се продължи изме-

време коо_
Дали тогава Ще по сетили строенето? пък могат

чалната производствена мощ 
пост на шиеха той ще е в 
състояние да задоволи нужди 
те от този строителен мате
риал и да спомогне да бъде 
премахнат вносът.

Досега тухлата, съвсем не
оправдано, беше в списъка 
на критичните строителни ма 
териали, наравно с цимента 
и строителното желязо. „Гра 
дня“ я купуваше чак от Жит 
ковец (Алексинац) и то 
скъпи пари — миналата го
дина по 15 динара брой, та

зи година, заедно с транс
портните разноски, цената на
тухлата се покачи на 22_25
динара.

Всичко това,

10
стването на слабопродуктив- 
ната домашна порода — в о_ 
нези села нада произвежда 

ляди тухли на месец още в 
> първите дни след пускането 

на ■ тухларната в действие.
: По-късно, след набавка 
подходящ мотор, който 
движи шнек пресата, произ
водството може да се удвои.

• Когато се вземе, че цяло Ди-
• митровградско харчи средно 

1 милион тухли,
че и при на-

кооперацията, 
в които още съществува с 
високопродуктивни породи. 
За този бик кооперацията е 
заплатила 150,000 динара.

естествено, 
покачваше цената и на строе 
леите, като същевременно и 
предприятието търпеше 
та. Като се вземе, 
стойността на

на ще- 
че себе- 

домашната тух , 
ще бъде значително

_ вещества са
тези на базата на ДДТ, лин
дан и диелдрин. Това са- 
пантакан, С-25/4 (употребя- 
ва се до 5 кгр на един хек
тар, т.е. 0,5 на декар), панта-
ДекаШ2п (0’4 Д° °*6 Литра на 
декар), пантикан Е-16,7

да лозарски пръ
скачки, докато за запрашва- 
не, при липса на запрашите- 
ли, могат да бъдат употребе
ни обикновени чорапи, в кои 
то се слага прах, който чрез 
лисо протръсване на чорапа1 
се разстиля по картофите.

\
*

Кооперацията 
ла и подобряване 
дството в своя район. За тази 
цел се предвижда в. най-ско

ла под (
цената на вносните, предпри 
ятието ще може да си 
гури значителни средства от 
извършените услуги.

е запланува
на свиневъ

за/■ оси-
нН година 
тогава излиза,

(0,7
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СЛЕДВАЩ ЕТАП: 

ЕЛЕКТРИФИ К АЦИЯ 

НА ЗАБЪРДИЕ

Босилеград: С ъ в е ш и на лекаря '

ДИАРИЯ ПРИ ДЕЦАТАВаксинацията 

се проведе 

успешно
в някое гнойно огнище. Така например 
възпалението на гушата често предизвик 
ва диарии. Всички гнойни рани • ор
ганизма довеждат до покачване на те
лесната температура, а тъй като и 
външната температура през летните ме
сени значително е покачена, то орга- 
пизмът се бори против това чрез по
тене, при което сс губи течността и се 

количеството на стомашните 
раната, която сс внесе в така 

обезводнен организъм, действува като 
странпо тяло в него и червата реа
гират чрез диария.

Втората възможност е причинителят 
па заболяването да проникне в черва-

Прсз летпите месеци, поради съ шеста у 
вансто на голям брой източници на 
инфекции: замърсени овощия. зелен
чуци и друго, децата често заболяват 
от диария. Обаче причината за поява 

тази болест при кърмачетата и при

странлва (чрез замърсени вети и път
ници) и в останалите градове. Тогава 
най-често намираме 
на дезинтср 
инфекции.
нуакдаасм от вода много повече, а тем
пературата па 
зависи 
твърде
това в случай на диария се 
ръчва употреба на варена вода и преди 
всичко дезинфекциа на нехигиеничните

и причинителите 
паратяфус или коля- 

като през лятото се
След окончателното елек

трифициране на селата око
ло Димитровград, на дневен 
ред е електрификацията на 
селата от район Забърдие. 
Тези дни в общинския наро
ден

вод, защото той ще минава 
покрай селото.

Целокупната работа по е- 
лектрифицирането, набавка- 
та на необходимите матери
али и заплащане на квали
фицирана работна ръка ще 
бъдат извършени чрез мест
но самооблагане в работна 
сила и парични средства и 
чрез доброволен труд.

пя.
Тъй

Ваксинацията против дет
ски паралич в Босилеград- 
ската община започна на 15 
февруари и трая все до 20 
юни т. г. На ваксиниране под 

. лежаха 7,636 лица от 6 — ме 
сечна до 20-годишна възраст. 
От този брой първата инжек 
ция получиха 6,515 лица, до 
като останалите 1,121 лице 
се намираха по вътрешно
стта на страната като учени 
ци в различните средни и 
висши училища, или някъде 
на работа. Втората и третата 
инжекция получиха 5,515 ли 
ца. Това намаление идва от
там, щото през пролетта мно 
го младежи заминаха на ра
бота във вътрешността на 
страната ни.

Също така завърши и вак
синацията против едрата 
шарка, тетануса и магареш
ката кашлица. От 2.300 под
лежащи са ваксинирани 2.000 
деца. Останалите не са вакси 
нирани по оправдателни при 
чини болести и др.

За ваксинацията против 
детския паралич е изразход 
вана сума от над 2 милиона 
динара, а за ваксинацията 
против едрата шарка, тета
нуса и магарешката кашли
ца са израсходвани над 
150,000 динара. Ваксинацията 
бе извършена от здравния 
дом от Босилеград.

на 
оо-

Диарията при кърмачето не се пред
извиква само от инфекции, достатъчно 
с да сс направи грешка в прехраната на 
детето — например рязко 
или
в прехраната му. Опасността идва и 
когато даваме на кърмачето 
храна, която не отговаря на възрастта 
му. Тези случаи най-чссто имаме през 
летните месеци, когато повече го храним 
с овошия и зеленчуци.

Млякото, като основпа храна на кър-

нзвори 
то бактериите 

рзо се размножават. Поради 
препо-

нехигиеничните 
външната.

възраснитс деца е различна.
от
бъ]

намаля
сокове

1ВЗ

увеличаване 
намаляване количеството млякоотбор в Димитровград 

пристигнаха проектно-смет- извори.
През топлите летия дни масово се 

размножават и мухите. Те пренасят на 
чката си причинителите на нервните 
оляванкя от замърсени 

върху храната, като с 
викват зарази у консуматорите.

Три часа след 
на млякото в

такаваните документации за елк- 
трифихацията На Забърдие, 
а след няколко дни те ще

кра
заб материали та и да предизвика диария.

Диарията у по-възрастнитс деца се ле- 
благодарсние на 
ис^ицц. Осясн 
строга диета м

това предиз-
кува сравнително леко. 
съществуващите анТибкапването на мухата 

него има бактерии и то с 
У нашит

мечето и па ло-пъзратнитс деца с 
едно от пътнщта, по които бактериите 
доспяват до организма. То може да 
бъде замърсено от нечисти ръце

това с няколкодневна 
очистителни средства (ако причинителят 
е дошел с храната) може сравнително 
бързо да се излекува болното дете.

положението е да- 
коло 5 но сто уми-

опасно за здравето на детето, 
народ съществува схващане, че разва- 

са.мо онова мляко, което «
при

доенето на животното, от съдовете, от 
заболелите пимена на кравите, 
транспортувансто. когато температурата 
сс увеличава,
множават. Три часа слсд доенето в един 
кубически сантиметър мляко могат да 
сс намерят около 20.000 бактерии, а 
само

лсно
вкиснато. Съществуват обаче бактерии, 
които нс меняват качеството на мля
кото. а всс пак с престоя му на стай 
ла температура . излъчват отрови, конте 
с внасянето в организма предизвикват 

В някои села г 
естествен ‘ 

оставя на леке 
и стои с часове, мс- 

мухитс. 
Употребата па

При кърмачетата 
лече по-сериозно. О 
рат’от това заболяване (в изостаналите 
краища чак и 25 на сто). Лекуването е 
сравнително по-трудно, 
възрастните деца и об 
зира на определена диета, 
предписал лекарят.

Диарията у кърмачетата предизвиква 
количество течност, 

нсоб-

При

бактериите рязко сс раз
при
6а-

отколкото
икповено сс

коятодиария у крмачето.
Срем млякото сс вкисоа ..по 
път“

двадесет и четири часа 5 
ледователно, нс е трудно дз

след
милиона. С : след варенето се 

затоплена печка 
покрито и леснодостъпно за 
докато не сс вкиесли. 
такова л!ляко може да предизвика ссри-

СТЗЕ
ЮТО

оляпа за 
МЛЯКО

сс види каква опасност пред 
здравето на децата неварен 
или онова, което дълго е стояло.

загуба на голямо
твърде опасно. Затова екоето е

ходимо до лекарския преглед да нс СеИ водата е един от източниците 
масови инфекции през лятото. Значи

мост от нашето население няма

но
озии вреди па организма на кърмачето, 

по-възрастпитс деца. Затова при 
готвената храна (особено за кърмаче- 

и децата) следва добре да бъде 
и високи летни тсм-

жажда.позволи детето да страда от 
Необходимо е да сс дава 
може повече течност, 
от лай-кучка или преварена 
ката диария предизвиква смърт па 
кърмачето за два-три дни и то най- 
често
закъснаяла лекарска интервенция.

а и нателна
възможност да използува водопровода. 
Мнозина употребяват вода от нехиги
енични бунари или извори. Примитивна 
та канализация за отпадъчни материали 
в изостаналите краища на Босна 
Санджак почти всяка година предизвик 
ва появата на днария, която сс разлро-

колкото се
най-добре

вода. Теж-тата
защитена от мухи I 
ператури. Нзйдобре е храната да 
приготовлява преди употребата.

Съществуват и такива диарии, чиито 
причинители

сс
и поради недостатък ня течност и

лежат в самия организъм.

ПОВЕЧЕ ЕНЕРГИЯ, ОТКОЛ- 

КОТО В ЦЯЛА БИВША ЮГОСЛАВИЯ
м. пътя. В рейса се намирали 

34 пътника, от които един за 
гинал на мястото на злеполу 
ката, а другите били тежко и 
леко ранени. В скопската бол 
ница от нанесените повреди 
починал Владимир Дойчинов 
ст Босилеград, работник в по 
щата. Освен тези двама Д° 
последните съобщения не е , 
имало друти смъртни случаи. 
Другите ранени пътници са 
задържани на лекуване в 
скопените болници.

С колата управявал шоф- 
ьерт Димитър Колев, един от . 
най-добрите шофьори на 
предприятието.

Изследванията за причини 
те, които довели до тази зло 
пелука са в течение.

лиарди и 400 милиона кило
ват часа годишно.

Тази година започна сгро 
ежът на една голяма водо- 
централа на Требишница, к0 
ято получи названието „Тре
бишница I“. Когато строежът 
бъде напълно завършен, тази 
централа ще дава годишно 1 
милиард и 620 милиона кило 
ватчаса електрическа енер
гия, а това значи 450 милио 
на киловатчаса повече от 
общото годишно производ
ство на електрическа енер
гия в бивша Югославия.

Покрай другите електроцен 
трали. със завършаването на 
водоцентралата Баина Баща 
и Сен, производството на е- 
лектроенергия и нашата стра 
на ще се увеличи е осем ми-

I
Вместо парни-нови 

дизел-локомотиви
АВТОБУСНА ЗЛОПОЛУКА 

МЕЖДУ НУМАНОВО И
СКОПИЕОт преди две години на ли 

нията към Загреб и, Любляна 
е место парните локомотиви 
бяха въведени дизел локо
мотиви. Тази година броят им 
значително се увеличи, е вне 
сониге от Съединените амери 
каниски щати дизел локомоти 
ви. Дизел локомотивите заме 
ниха парните локомотиви на 
експресните и бързите влако 
ве и на линията Белград — 
Ниш — Скопие.

На 24 юни вечерта около 
20,30 часа, на пътя между Ку 
маново и Скопие дойде до 
злополука в местността Бу- 
чук. Рейсът на Транспортно 
те предприятие „Весна коби
ла“, който пътувал към Ско 
пие се превърнал на един от 
завоите и няколко пъти се 
обърнал из стръмнината под

НАШ ПОРТРЕТ:

„Техническият“ на „Циле“
От Белград заминава в Ти 

тоград, където оспоеобява ед_ 
но занаятчийско предприя
тие в индустриално. Това е 
днес известното черногорско

всички краища на нашата ст 
рана. Така наттр. „Но^и дом“ 
от Белград е извършил по
ръчка за големи контигенгги 
мебели. Нашите мебели се 
намират и в Скопие, Прищи 
на, Заечар, Ниш, Зренянин. 
Лесковец и други места в 
Югославия.

— Налице са всички усло_ 
вия,' — продължи той — да 
се развием в голямо индуст 
риално предприятие. Остава 
само да оспособим техничес_ 
ки кадри, особено за маши
ните. Аз мисля, че след ня
колко години предприятието 
ще може да за%ме около 300 
работника в сравнение със 
сегашните 120. Със семинара 
за професионално образова, 
ние оспособихме еди* калку 
лант, който сега. е на' опитай * 
работа, а в бъдеще ше се, 

да оспособим

Жизненият му път започва 
в Цариград, Турция, където 
е и роден. Занаята започнал 
да учи при познатата итали_ 
анска фирма за стилови ме
бели „Псалти...“ През периода

Официално той е техниче
ски директор на столарското 
предприятие „Циле“ в Дими 
тровград. Неофициално кал_ 
кулант, планер, чертожник, 
ръководител пс техническа 
подготовка, ръководител на 
семинар за професионално 
образование на работниците. 
Толкова длъжности наисти
на са за учудване, но за този 
човек, чийто цял живот е 
свързан с този занаят пред
ставлява удоволствие.

Заварихме го в канцелари 
ята му, откъдето всъщност и 
започва производствения про 
цес. Около масата група ра
ботници чакат някакви поя
снения за изработката на нов 
тип мебеди.

1 — Извинявайте за момент
,— каза той — и пак се на- 
1 веде над чертежите.

— Откога се занимавате с 
1 тоя занаят?
■ — Откакто помня за себе
си-започна той с лека усмив

ЗабърдиетоВ скоро време Ще ги видим и в
Всички села от района ще 

участвуват съвместно в по
строяването на главния елек 
тропровод Димитровград — 
Смиловци, който ще е дълъг 
около 12 километра, а след 
това ще се строят странич
ните електропроводи към спо 
мечлтите села. Тъй като раз 
стоянието от Смиловци до 
останалите села в Забърдие
то не надминава 4 киломе-' 
тра, работата по довеждане 

■ тока в селата не ще представ 
, лява особена трудност.

бъдат доставени на забърд- 
ския комитет по електрифи
цирането на проучване.

Планът за електрификаци
ята на забърдските села об- 

етапа:хваща главно два 
първият, построяване на елек 
тропровод за високо напре
жение от Димитровград до 
село Смиловци и вторият, 
построяване на два електро
провода с обикновена мощ
ност, от които единият да но
си електрически ток до се
лата 1у.1еновцц и Одоровци, 

йзточ- ' Започване на работите 
по електрификацията се о- 
чаква до есента, а окончател 

построяване ще бъде

а другият към селата 
но1 от Смиловци: Моинци, 
Мъзгош, Пъртопопинци, Бре 
бевница. Село Радеина, кое
то се намира на пътя Димит
ровград — Смиловци, веро
ятно ще получи електричес
тво от главния електропро-

ст
че".

араем пове-
ното
завършено за около две го- С това завърши нашият 

разговор с този скромен гол 
ям ейвциалису, който пръв 
в Димитровград, започна с 
внедряването на новите сто
пански 'мероприятия. Този чо 
век можете" да видите в кат* 
целарията дори и през недел 
ните дни. Черте?ки, планове 
и нови типове мебели — това 
е неговата всекидневна ра
бота.

— До кога ще останете в 
Димитровград? — попитахме 
накрая.

дини. Тсх1П1чсският директор на „Циле“ Никола Филиповци

предприятие за мебели „Мир 
ко Радович".

След завръщането в Бел
град, Републиканската'занаят 
чйска камара го изпраща в 
Димитровград, в предприяти 
ето „Циле“, което нямаше та 
къв специалист. И тук както 
и в Черна Гора с неговото 
идване започва постепенният 
възход на това малко пре- 
приятие.

— Когато дойдох, разкзва 
той, — преприятието беше за 
наятчийско, без машини и 
уреди, без специалисти. В то 
ва предприятие има дебри и 
честни работници и добри 
ръчни специалисти. Веднага 
ми беше ясно. че с такива 
работници може да се съпер
ничи дори и на известните 
в цялата страна словенски 
ггреприятия. Липсваше само 
техническа подготовка и за
това преприятието имаше го 
деми загуби. Изработваха се 
застарели типове мебели, ко 
ито вече не се търсеха на 
пазара. Днес марката на „Ци 
ле“ все повече се търси във

м. н. И. ка.
1935—1938 година живее в 
Скопие, където взима майсто 
реки изпит.

По време на войната през 
1942 година се намира в конц 
лагера Баница в Белград.

— Оттук ме извлаче само 
моя занаят, неволно си спом 
ня той за тези мрачни дни.

След освобождението най- 
напред е принудителен упра 
вител на една малка столар 
ска работилница, която през 
1952 одина прераства в голя 
ма индустрия за мебели, из
вестна под името „20 октом
ври“. По-късно става техни
чески ръководител в инду
стрията за мебели „Тодор Ду 
кин“ и учествува във вътреш 
ното уреждане на най-мону
мент алните сгради в нашата 
столица като новата сграда 
на Съюзния изпълнителен 
съвет, на хотел „Метропол“ 
и др., за което на няколко 
пъти получава награди.

ДОЛНА НЕВЛЯ

След пътя - училищни помещения
ловината от дървения строи
телен материал.

Тази сграда ще бъде до- 
вече съществува-

среща.учителс-родителска 
Понеже предложението на У- 
чилищния съвет и на учител 
ския съвет бе прието работа 
та започна. На помощ се при 

от околните се

Тези дни всички селяни от 
Долна Невля' работиха на 
пътя Димитровград — Долна 
Невля, където въз основа на 
самооблагането , завършиха 
своята част от пътя. В тази 
значителна акция много по
могнаха и учениците от осно, 
вното училище, които в пет_ 
часова работа насипаха с 
чакъл около 400 метра. Уче
ниците с това помогнаха на 
родителите си коитб преди 
няколкб дни започнаха да 
строят допълнителни поме
щения за училището в Долна 
Невля.

Дострояване на училището 
започна по инициатива на 
училищния съвет и препода 
вателския колектив, за което

строена до 
щата училищна сграда и ще 
има следните помещения: две 
учебни стаи, ученическа ра
ботилница и кухня.

—- Най-голямо удоволствие 
изпитвам, когато успея да из 
дигна едно преприятие и за
това ще отида тогава, когато 
видя при себе си достойни 
заместници — отговори той. 
Аз наистина тук имам добра 
заплата, но трябва да кажа. 
че в Белград например аз 
бих имал и по-голяма и по
добри \ условия за културен 
и забавен живот, но искам 
да помогна на тези честни и 
неистина добри работници.

Збогувахме се с него с впе 
чатлението, че той е наисти 
на душата на предприятието 
„Циле“.

текоха и хора 
ла, чийто деца се учат 
ва училище. Бе избран стро
ителен отбор и се пристъпи 
към работа. Тогава много хо
ра дадоха обещание, че освен 
работата — прекарване на 
камъни, изкопаването на те 
мели и др. — Ще дадат гре
ди и друг строителен дървен 
материал, парична помощ и

в то-

С дсстроятането на тези 
помещения ще се. даде въз
можност да се открие пълно 
основно осемкласно училище 
в Долна Невля и обучението 
да се провежда в една смяна. 
В тази акция ще помогне и 
общинския народен отбор в 
Димитровград.

До началото на новата учеб 
на година ще бъде готова по
не една учебна стая.

Давид Герасимов, учител

пр.
Строежът на сградата 

почна от преди няколко дни. 
Хората докараха около 80 ку 
бически метра камък и по-

за-

Д. Йотов
дадоха предложение на една



БРАТСТВО
8 ,

В Босилеград 

се започва с новото 

финансиране 

на училищата

т• *|

ник годишно со предвиждат 
парични средства от 16,000 до 
18,000 динара. Както в първа 
та, така и във втората група 
много повече от предвидени. 
|те средства отиват за запла
щане иа просветните работ-

Макар че според Закона за 
финансиране на училищата 
трябваше всички училища 
още от началото на април да 
минат към новия начин на 
финансиране, в Босилеград- 
ско старият начин се задър 
жа все до края на учебната 
година. Това стана така, за- 
шбто много въпроси около 
практеческото приложение 
на Закона не бяха добре раз 
яснени: във формулировките 
на изработения правилник За 
образуване на специален 
фонд имаше различни стано 
вища и тн. От друга страна, 
най-основцо се проучваше. 
Закона, анализираше се по- 

, ложението в комуната в об
ластта на просветата. Всичко 
това се правеше със цел под 
готовките да бъдат по-добри, 
за да се избегнат възможни 
те по-късно неспоразумения 
между различните фактори, 
заинтересовани за работата 
на училищата.

След тази обстойна и стара 
телна подготвителна работа 
на Съвета за просвета, учили 
щата ще минат към новия 
начин на финансиране. Обра 
зуван е специален фонд. така 
наречения общински обще_ 
ствен фонд, от който ще бъ_ 
дат финансирани училищата, 
намиращи се на територията 
на общината. Назначен е и 
управителен стбор, който Ще 
ръководи с този фонд. Упра
вителният отбор се състои от 
7 члена, в който се намират 
представители на масово-по 
литическите, стопанските и 
профсъюзни организации.

Направена е категоризация 
• на училищата, която е ззлег 

нала в основата на вложени, 
ята т. е. на финансирането 
на училищата. Като основа 
за паричните вложения е 
взет ученикът 
е годишният износ на сред
ствата, 'нужни за неговото о_ 
бучение. Върху тази основа 
всички училища в комуната 
са разделени на две групи. 
В първата група се предвиж 
дат от 21,000 до 23,000 динара 
материални средства за обу. 
чението на един ученик. В 
тази група са включени всич 
ки основни осемкласови учи 
лища, 5 на брой. с още 15 
първоначални училища, на
миращи се на разстояние до 
6 километра от централните 
осемкласови училища. Във 
втората група са включени 
всички останали 19 самостоя 
телни училища. В тази група 
за обучението на един уче-

ници.
Този нов начин иа финаи 

сиране на училищата, покрай 
I общото значение, в Босиле- 
; градско има свое отделно зиа 

с новия начин начение
финансиране ще бъде отстра 
нено явлението учителите Да 
не получат заплата по няко
лко месеца, защото община 
>га няма пари, а след това 
отведнъж да им изплатят 
всичко. Управителният отбор 

о&Щнтгокил 
фонд винаги на време ще 
обезпечава нужните средства 
за заплати и издържки на 
училищата, без оглед дали 
общината има или няма па
ри. При това положение у- 
чителите редовно ще получа 
еат заплатите си.

1

ДОВИЖДАНЕ В СЕПТЕМВРИ — 

ДОВИЖДАНЕ НА АВТОПЪТЯ!обществетна

6 много-добри от първа годи
на и за 21 от втора година. 
А за онези, които имат добър 
успех — няма подаръци. Но 
и те са доволни, защото през 
лятото няма да се готвят за 
поправителни изпити.

Малко са поначумерени 
онези, които имат поправи
телни изпити. В първа годи
на имат по една слаба 34 
ученици и по две слаби 41. 
В първа година повтарят 14 
ученици, а във втора 5. Тези, 
които повтарят не са дошли. 
Някои и от онези, които имат 
поправителни, също не са 
дошли. Останалите са тук, 
в училищния двор, в кори
дора,
градинка, от която 
ароматът на цветя.

В училището е празнично 
разположение. Всички са 
доволни — и преподаватели, 
и ученици. Доволни са от

— Тази година сме много 
по-добри от миналата.

— Догодина ще бъдем по
добри от тази — казва опти
мистично един от учениците.

Звънецът удари. Последен 
път за тази учебна година. 
Повика учениците от учи
лищния двор, от градинката, 
от улиците на града, да бе
рат златните плодови на своя 
труд. Врявата става по-гол- 
яма. Възбудени са и учени
ците и преподавателите. Пре 
подавателите трябва да ка-

А в учителската стая уси
лена работа. Класните на
ставници пишат посвети на 
книгите, купени за подаръци 
на отличните и много-добрите 
ученици. Онези препродава- 
тели, които не са класни и 
те помагат на колегите си — 
по-бързо да бъдат готови.

Краят ма учебната година. 
В училищния двор на сред
ното икономическо училище 
в Босилеград врява и весе
лие. Приказки, шеги, смях. 
Веселие и радост на волната 
младост. Този ден учениците 
ще поемат в ръцете си сочни
те зрели плодове, израстна-

От друга страна новият 
начин на финансиране да
ва възможност и за нов 
начин на 
не на просветните работ
ници. В двете групи, на 
които училищата са разделе 
ни, се предвижда мининум и 
максимум вложения за обуче 
1-гието на един ученик поез 
течението на годината. Там 
къдетс учителите полагат по 
вече усилия и постигат по- 
добър успех в обучението, 
училището Ще получи и по- 
голяма сума. Това същевре 
менно значи, че и самите учи 
тели ще получат по-големи 
приходи. Така например едно 
осемкласово училище, което 
постига добри или много до
бри успехи ще има 23.000 ди 
нара за един ученик, а друго, 
което има по-слаб успех — 
ще получи 21.000 динара за 
един ученик 
приходи. Това значи, че при 
ходите на един просветен ра 
ботник зависят от старанието 
на целия колектив и от уси 
лията на всеки преподавател. 
Трудолюбивите и добре под
готвени просветни работници 
ще имат по-големи приходи 
от онези, които не настояват 
да постигнат по-добър успех.

Новият начин на финанси 
ране на училищата в Босиле 
градската комуна ще бъде 
приложен на дело частично 
и през лятото. Обаче пълно 
то му и всестранно прилага 
не ще започне от началото на 
учебната 1961/62 година.

М. Присойски

възнаграждава-

жат на всекиго по нещо ху
баво, ободрително, насър^и- 

Свидетелстватателно.
учениците са и техни свиде-

на

в малката училищна 
ухае

телства за положения труд. 
А учениците — за тях една 
година по-малко. Една годи
на остава надире, за едно 
стъпало по високо нагоре към 
дипломата, към зрелостта.

Сбогуват се ученици с пре
подаватели:
'тт- Довиждане в септември!
—- Довиждане с нови сили!
Сбогуват се съученици^.
— Довиждане в септември!
Сбогуват се другари, сбо

гуват се другарки, разцелу- 
ват се: .

съвместния си труд. - 
— Средната обща бележка 

на училището е 3,33 — казва 
директорът на училището 
Стоян Станков.

определен

Втора го
дина е. много по-добра от 
първа. Тя има общ успех 3,55, 
значи много-добър, а първа 
3,20.

— Най-слаб е успехът по

Лятото ще прекарат и в упражняване в спортна стрелба
Върху масата романи, повее 
ти, разкази, научни произве
дения за тях, за отличните 
и много-добрите, признание 
за усърдния труд. На втора
та страница на една книга 
мастилото още не е засъх
нало. Учителският съвет 
възнаграждава Боян Илиев, 
ученик от На клас, който има 
само две четворки, а оста
налите бележки само петици. 
Друга книга е за Мага Сто
янова, ученичка от 1а клас— 
отлична ученичка, само с ед
на четворка. Трета е за На
дежда Васева, ученичка от 
Пб клас и така книгите се 
редят една след друга за 6 
отличници от първа година 
и за 10 от втора година, за

и по-низки

ли и напълнели в усилен 
труд и в безсънни нощи. Мо
мичета на групи, там само от 
първа година, тук само от 
втора, на дйуго място от 
двете. Идват и момчета, за- 
дирят ги, шегуват се. Една 
руса девойка потегля аромат 
от разкошно цъфнала роза. 
Мургав младеж посяга да й 
вземе розата.

— По-добре нея — подмя
та друга девойка.

— Много е скържава — 
насмея се младежът.

Спортистите играят топка. 
Захвърлили ризите и обув
ките и се носят като ята от 
единия до другия край на 
двора. Другите седят наоколо 
на сянка и се смеят.

: —- Довиждане в септември! 
А бригадирите:
— Довиждане на Автоггьтя!

М, П.

химия, книговодство и мате
матика — казва един от пре
подавателите. /

След заключителните изпити 

в Димитровградската гимназия
тересно -е, че най-голям брой 
писмени работи имаше по 
история — 11 (от 38 писмени 
работи). Разбира се върху 
определянето на учениците 
за отделни области влияат 
техните склоности и способ
ности, но струва ми се, че 
учениците неоправдано из
бираха по-леките предмети.

От успеха на заключител
ния изпит можем да бъдем 
доволни, защото от общо 38 
кандидата само трима не ус
пяха да отбранят своите пис
мени работи. Иначе 35 кан
дидата постигнаха следния 
успех: отлични 
добри — 13, добри — 8, задо
волителни — 8.

Общо мнение е, че канди
датите в своите писмени ра
боти са проявили необходи
мата самостоятелност и уме
ние в съставянето на дадена 
материя. Някои писмени ра
боти могат и да зарадват със 
всеобхватността на матери
ята и самоинициативната й 
третировка.

Учебната година завърши. 
Тридесет и пет младежи и 
девойки, ученици от гимна
зията „Йосип Броз Титсг“ в 
Дмитровград, успешно издър 
жаха заключителния изпит 
и получиха дипломи.

И този път заключителния 
изпит беше добра възмож
ност за истински, идеални 
срещи с учениците, които 
престават да бъдат такива и 
за правене на изводи за ра
ботата на учениците 
подавателите^ защото, 
местната заинтересованост и 
всестранното допитиване ме 
жду учениците и препода
вателите осигуряваха успех.

Често се чува, че при уче
ниците намалява интересът 
към литературата и че естес 
твените науки все повече се 
налагат. Макар да не можем 

осо-

БОГДАН НИКОЛОВ

Васил ИЬаноЬ - Циле
и пре- 

съв-
На 29 септември 1942 годяла трябвало да се състои партийно заседание 

в едва сграда в Белград, в улица Войвода Глигор № 60. Циле трябвало да 
прнсъствувв иа това заседание като представител на
Партията и бил понесъл важни партийни материали за запознаване иа член- 
ството е някои актуялни задачи. Никой ие предполагал, че още през месец 
март бил извършен провал в партийната организация и че специалната по
лиция знаела за времето и мястото иа провеждане на това заседание. По
лицията била обкръжила сградата. Задачата й била да хване всичките живи. 
Членовете на Партията обаче даяи отпор. Циле, който също бил въоръжен, 
опитал да се прехвърли през една ограда в съседния двор, но бил смъртно 
ранен.

„НОВО ВРЕМЕ** ЗА УБИСТВОТО НА ЦИЛЕ
Една година по-късно, на 16 декември 1945 година вестник „Ново вре

ме“ под крупен наслов: „Преследването на Титовитс бандити“ и „Как са раз
крити двата най-важни комунистически райони в Белград“ писа, че специалната 
полиция през 1942 година успешно направила провал в комунистическата орга
низация. Във вестника се твърди, че от седем района били разкрити пет.

„Организираната партийна работа — се казва в „Ново време“ _ била
провеждана главно чрез два района. Това били - първи (в който работил 
Циле — наша забележка) и седмх партиен район. Към единия принадлежали: 
Вождовац. Душановац и Маркноква бара, а към другия: Чукармца. Болницата. 
Баново брдо. По-късно комунистите се опитали да образуват район „център“ 
и „трети район . Обаче вниманието па властта било съсредоточено на работата 
на комунистите в неразхрнтнте райони и на тези, крито тепърва трябвало да 
започнат с работа. По-нататък съшият вестник пише за работата на първи 

**“'• Пол -Имжснерът от управлението и.водопровода бе писано:
„Напълно независимо от разкриването на комунистите в ссдми район 

полицията разкри и работата в първи район и така се яамернха пред РПълен 
провал двата най-важни комунистически райони в Белград“. Р
с Пр*3 средата на септември бе заловен печатарският работник Лвагутмп
Бабич, секретар на една партийна организация от първи район. Той признава 
своята дейност и разкрива кой му е бил по-горна връзка. Скоро 
попадат в ръцете на властта членовете па този комитет: един ? 
завода за изработка на лари Алсксапдар Мартмнович, печатарският 
ленко Гърбич и Василие Ивановию инженер на водопровода в 
една сграда на улица Войвода Глигор трябвало да се състои заседание 

на районния комитет. Инженер Ивапович дошел с важни парт 
риали. отнасящи се до устройството на партийните организации. П 
го арсестуват. той дал отпор на органите на властта и избягал 
Когато опитал да сс прехвърли от двора на къщата в друга 
ранен. Било установено, че той бил секретар 
в Бел града“.

местния комитет на

6, МНОГО

Два дни по-късно в предприятието, хъдсто работил Циле, пристигнало 
полиция: „На 29 септември т. г. на партийно заес- 

бид заловен и арестуван в 9,50 ч.
заведение. По това време у него с намерен важен комунисти-

известие от специалната 
дание е 
жещ в това
чески материал, с който се потвърждава вече известният факт, че той с 

функционер. По време ня обискирането Ивановмч се опитал

нер Василие Иванович, слу-

висш партиен
да избяга и заради това от страна ва органите, които са го арестували. . 
било употребено оръжие. Прн онмт на бягство Иванович е бил тежко ранен. 
Веднага след раняването в Общата държавна болница е била извършена опе
рация, обаче според доклада на болницата, Иванович не издържал операцията и 
на 29 септември в 21,50 часа умрял от раните, като днес е погребен на град
ските гробища.

да говорим за някаква 
бена криза на литературно- 
художествения усет у наши-след това 

аботник от 
отник Ми

ли води. В 
члене

ни мате- 
ри опит да 

в една къща. 
улица, бил тежко 

на първия комунистически район

те ученици, все пак трябва 
подчертаем, че имаше 
две писмени работи из об
ластта на литературата. Ин-

ра
аб ДаУмоляваме затова да бъде уведомено семейството на споменатия и 

веднага да му се прекрати заплатата и всички други бснсфиции, с които се е 
(квартира и др.). защото е точно установено, че Иванович е висш 

След запознаване със съдържанието умоляваме

Бе3 само
ползувало
комунистически функционер, 
известието да бъде върнато“.

Семейството на Циле не знаело за случилото се. Тялото на загиналия 
гребено в най-строга тайност на Централните гробища в Белград и чак 
обождението Комисията за устаповяване па воеиитс престъпления узнала

Любиша Джорджеввч
било по: 
сред осв_
за гроба па Циле. Веднага след загипаването на Циле известният кръвник, на
чалник на сспцмалната полиция, Бсчаревич идва с група полицаи в квартирата 
иа Циле и прави обиск. Жената на Циле Зора, въпреки че не е знала за 
смъртта на Циле. съобразила, чс е станал провал в партийната организация.

ЩД се кама. че с разкриването и, първи
тУУУ район дошло до разкритие нд важни партийни — 
татд и, комунистите оъп Войводнна. По това 
тарят на войиодинскин покрайнинеки комитет 
ее укривал в Белград.

Така и неприятелският печат бе прииу 
вървил комунистически район и на Васил Йван 
ръководител.

: и ссдми кому- 
сведения за рабо- 

. време бил арестуван и секре- 
Джуро Йованович. който тогава— Идваме зарад брат Ви — казал Бсчаревич. Вие сте сестра на Сииншз 

Николасвич? Последвал обиск и полицията намерила книги, пари (вероятно 
членски внос) и бележки, приготвени за пропаганден материал.
Няколко дий по-късно квартирата посетили и геетаповците.
Понеже семейството не могло да разбере, къде сс намира Циле, Зора 
а Марко Влас който работил в Гсстапото. да й помогне да разбере. 

Той нс знаел, чс Циле бил комунист и много го обичал.

Ден да признае работата на 
ов, който билпартиен

висш партиен

който <,щеКЗкатоЪо“е"«„^ее°"Т "3 ТРИ«“ТЧСТ“Р" годишния революционер Циле Лрпжпчтият, осемнадесетгодишен младеж започна ожесточена буржоазията и отдаде силите си за уквепвапетп н-, ®орба пР°™в
народния фронт против сЪшппи., укр В ПСТО На за създаването на
за победата „а КПЮ и борбата нротнГм™'Д™ ^«‘“.Току^ГоГГдомГ

иа водопровода му ““ °с,°6°*«,|ието. Колективът
лариоет „спомен7 за ф^мГ ^ ” 3"« ™

са „„гребени и'а „„'.Те ТбсДУд УХ™ СЛСЛ «вобождеиието
народоосвободитслната бо^ба. А в род^то ‘ му *ГЬКоводитмите напредприятие, основано елгя „„„ к Р°диото МУ място Димитровград 
км„о иа този ире«„%Г„;ии”„ие0рЖДСП“"а- "Р-Р-тис.

помолила
къде е на 1 -октомври инженер Василсвич съобщил иа Зора. че Циле заги-

полицнята и по нареждане на специалната полиция ги уведомил да напу
снат квартирата дадена от предприятието. След войната, когато бе съден Бе-нал от

нитс предатели.
чаревич. на въпроса на съдиите да лм е имало случаи някои да е загинал при 
•арестуването, той отговорил:

Да, при арестуването са загинали при опит на бягство Милица Мило- 
евкч. Василие Иванович и Мирко Томич".
^ На този процес било установено, чс убийството на Циле последвало оз
провала на партийната организация през месец март 1942 година. А Янсжич 
тврърдил. чс Циле бил предаден от някой си Алскса Мартинович, който бил 
аресту*»" и който отвел полицията на мястото къдсто трябвало да сс устрои

I

първото
носи

заседанието. .
(край)

И той чака септември/



братство 9

Семейството се 

намалява
Родината на 

слънчогледау НАс и в света

КАК СЕ РОДИЛО СЛЪНЧЕВОТО
СЕМЕЙСТВО

Според данните от пребро
яването на населението през 
1921 година в Югославия се 
падало на 100 
средно по 510 жители, или па 
ясно казано следната числе
ност на семейството е възли
зала на нещо повече от 5 чле 
на (5,1). До следващото пре
брояване — през. 1931 година 

. — броят на членовете на се
мейството се увеличил: от 5,1 
на 5.14 члена.

Оттогава до 1948 година не 
е правено преброяване. Пър 
вото следвоенно преброяване 
през 1948 година показа гол е 

. ми промени: броят нл члено
вете в семейството се нама
лява на 4,37 члена. По-късно

този брой постоянно се 
малява: преброяването през 
1953 година показа, че броят 
111 членовете ка семейството 
е средно 4, 29, а тази година 
той е само 3,98 члена.

Това намаляване броя на 
членовете изразява по свои 
начин стопанското развитие 
.у нас. В развитите страни 
семейството е по-малко, за- 
щото има повече дейни сто
пански граждани, а това зна 
чи повече хора са способни 
самостоятелно да образуват 
домакинства и да се грижат 
за тях. ТоБа се вижда и от 
средната големина на семей
ствата е различните наши 
народни републики:

1961

на-

домакинства

Да бе имал някой възмож
ност да наблюдава бързият 
полет иа звездата, която се 
приближава хъм Слънцето, 
би помислил, че сблъсква
нето е неизбежно. Под дей
ствието на нейната притега
телна сила слънчевата ма
терия започва да се издига 
и стреми към нея. Именно на 
това място, върху нажеже
ната повръхност на слънче
вата топка се издигнала пла
нина от нажежени газове, 
висока няколко хиляди ки
лометра.

Звездата привлача към 
себе си слънчевата материя, 
както що Месецът привлача 
водата от нашите морета, 
създавайки по този начин 
прилив и отлив. Колкото по
вече звездата се приближа
вала към Слънцето, тази не
обикновена планета, тази ог
нена язва на слънчевото 
тяло, се издигала все по-ви
соко. Притагатрлната сила 
на Слънцето обаче била още 
по-оилна с.т притегателната 
сила на звездата, която му 
се приближавала и разбун
тувалите се газове не могли 
да се откъснат от него и да 
полетят във Вселената. Но 
в един момент звездата тол
кова дс-ближила до Слънце
то, че нейната притегателна 
сила
слънчевата.
вата""материя със силна струя 
полетяла от своята маса и се

трудно е да се тврди да ли 
цялото събитие е 
точно така, както считат ня
кои познати астрономи 
по някой друг начин.

по-нататъшно

тинско величествено. Пламе
но кълбо, което във вътреш- 

• ността си би могла да сме
сти 1,300,000 земни кълба. С 
7.0000 Ц на своята повръкност 
и 55 милиона градуса в сред

станало

или

В своето

1948

Сърбия
Хърватско
Словения
Боспа и Херцеговина
Македония
Черна гора

В по-развитите републики 
броят на членовете на семей 
стеото е пс-малък, отколкото 
в по-неразвитите. В Слове- 

и ния то има 3,43 члена, а в Ма 
■кедения 5.

Най-големи разлики могат' 
• да се намерят в рамките на

3,954,39
3,563,94
3,433,78
4.635,15

Маслодайното растение — 
слънчогледът 
от страните на Америка през 
16 век. В Мексико и Перу 
той бил отглеждан още пре
ди идването на Колумбо. В 
Европа бил пренесен от ис
панците, • а от Испания по- 
късно бил разпространен из 
цяла Европа.

5.015,27
е пренесен .4,304,51

Сър5ия Войводина има сред 
но най-малочЦслено семей
ство в Югославия. 3,29 члена 
а Космет най-многобройно— 
6,29 члена). Според преброя- 

’ ването през 1953 година то е 
било още по-многобройно — 
6,42 члена.

ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА 
НА ДАРВИНКИТАЙСКАТА СТЕНА

Китайската <5тена е най- ^ тайската стена и днес е до- 
голямият и най-скъп строеж

Когато английският учен 
Дарвин за пръв път приетиг 
нал в Париж, минал с един 
приятел по една дълга пари 
жка улица в която имало 
много магазини с различни 
фи^ми. На края на улицата 
Дарвин повторил на прия
теля си текста на всичките 
надписи, чийто брой от една 
та И другата страна възлизал 
на над 1,000.

бре запазена. С работниците, 
в СЕета. Днес би струвал над ! заети около нейното строене, 

г-500 милиарди английски фун ! се постъпвало твърде сурово, 
ти. Според старите източни» защото това били военопле- 
ци в течение на неговот стро I 
ене са били постоя но .заести |
500.000 работници, докато ня 
кои твърдят, че са били зае 
ти 1 милион, а Други 3 мили 
сна души. За строенето е упо 
требено 170 милиона кубиче
ски метра камък и вар т.е. 
толкова колкото е необходи 
мо по протежение на югосла 
вската граница да се направи 
стена висока 11,5 метри и де 
бела 5 метра. Започнал да я 
строи цар Ши Хван Ти през 
214 година преди нашата ера 
Тя била завършена за десет 
години. Тя е строена за да се 
осуети нахлуването на враже 
ските Хуни, които постояно 
плячкосвали Китай. Стената

станала по-силна от 
Тогава слънче- Ра кета чертеж

ници, затворници и противни 
ци на царя. А щом като ня
кой умре от изиемощялост 
веднага бил Еграждан в сте
ната. Счита се че китайската 
стена е най-голяма гробница

ната си, той е източник на 
топлина и светлина, с която 
се поддържа живота на на
шата Земя.

Колко.е това 55 милиона 
Целзиусови грбдуса?

Това е толкова над всяка 
температура на Земята, 
за" нас въобще не е възмо
жно да схванем какво тя 
представлява. За да ни по
могне в това един астроном 
привежда такъв пример: ако 
би главата на една карфица 
била загрета до тази мярка, 
тя със своята топлина би 
спържила всичко живо на 
растояние от над хиляда ки 
лометра;

Но Слънцето не ще. спър
жи Земята. Превалявайки 
път 6т 149 милиона киломе
тра до земната повръхност, 
за което все пак не им е ну
жно повече от 499 секунди 
— слънчевите лъчи ръпръ- 
сват своята топлина във все 
лената и донасят на Земята 
само толкова, колкото е необ 
ходимо за развитие на жи
вота.

развите планетите значител
но се изменили. Те непре- 
късното обикаляли около 
Слънцето, изпращали своята 
светлина на неизмеримия 
простор на вселената и- се 
охлаждали. Най-сетне всич-. 
ки те станали хладни, твърди 
тела, които през нощите без 
месечево сияние на светли
ната на своя родител, от
хвърляйки се от своите нера 
бни повръхности.

Случили се и други про
мени ...

На Земята се появил жи-

насочила към звездата.
Ще я достигне ли?
Ако тева се случи тя като 

пламенен мост завицаги .ще 
свърже тези две небесни те
ла и звездата вече не ще 
може да се откъсне от Слън
цето. Тя обаче избягнала то_ 
ва, продължила своя път и 
изчезнала във вселената.

слънчева

в света. .

че
ЗЛОБОДНЕВКА

(КОЙ Е НАДЛЕЖЕН?А. откъснатата 
маса останала да виси, об
ръщайки се около своя на
пуснат родител.

Това нажежено газово тяло 
им зло форма на цигара, на 
средата дебела и заострена 

края. (Охлаждайки 
се то се разпръснало в мно
жество капи, от които девет 
най-големи продължили да 
се пробиват между по-дреб- 

отпадъци и да обика-

Модерцизира се целият свят. Всичко се модерни
зира, навсякъде и на всяка крачка. Модернизира се и. 
Босилеград, този хубав, приятен плапипски град, с чисти • 
улици, по които не се намира разхвърлен строителен ,ма- 1 
гериал. по които не текат потоци, както това се случва 
но други „големи“ градове. 1

И любимият „Фича“ не изостапа от този напредък. : 
Тон не е собствепост па общината, нито па някое друго 
учреждение, по па един .от лекарите. Дойде „Фича“ като 
желап гост. Любуваха му се всички, милваха го, хвалиха 
го, угостиха го с ласки и сърдечна провинциална любов.

Но всяко чудо за три дни.
Злите езици започнаха да го одумват. Злословия

вот.
И самият Сатурн станал 

родител на многобройно семе 
йство. От неговото тяло в 
течение на охлаждането се 
откъсвало по някое парче и 
продължавло да обикаля око 
ло него,, както Марс около 
Земята. Едно от тях непред
пазливо се доближило до 
своя родител и той го раз
късал на милиони дребни 
небесни тела. Те образували 
кръг и останали вечно да 
се обръщат около Сатурн. 
Така е създаден прочутият 
Сатурнов кръг, който като 
някакъв ореол плува около 
него.

Но докато през изминали
те милиони години децата на 
Слънцето много са се изме
нили, родителят останал съ
щият — непроменен — 
ти на небесния свод като йе

на дзата е направена главно от кам
ък. Тя извива, изкачва сс по- 
баири и спуска в пропасти, 
така че е истинско чудо как 
са могли майсторите-зидари 
да работят. Дължината 
стената е 2,420 клм., средната 
височина около 10 метра, ши 

8,5 ме-

наните
лят около Слънцето.

Това били планетите, голе- 
деца и послушни чле
на слънчевото семей-

рочияата при дъното 
тра, а при върха 8 метра. По 
стената има кули за по 4 вой 
пика със семейството, които 
и квартирувзли в кулите. Ки

потеглиха да кръстосват улиците па града, да се навират 
в образцово чистите пивници на „Кии-стап“, в канцела
риите на учрежденията. Такъв си е обичаят в Босиле
град — всеки да бъде почерпен с одумки. А този „Фича“ 
пс-чист и по-иевинен от девица, ама като зинала чарши- 

та туй, та онуй__ Ие, че той' има някакви лоши

ми те
нове
ство: Меркур, Венера, Земя, 
Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, 
Нептун и Плутон.

От това събитие, станало 
би и пре-

ята,
привички, та да има какво да се приказва за него. „Фича“ 
обича хората, бензина, автогумите, километрите, а най- 
много паричката. Обича я повече от всичко и за нея е готов 
да понесе голямо тегло. А паричката, като разбрала, че 
е толкова обичана.и тя отговорила е още по-голяма любов. 
Паричката почнала да обича „Фича“ е любовния жар на

ВИДОВДЕНСКИ
ТЪРЖЕСТВА

преди две, а може 
ди три хиляди милиона го- 

изминало много време.ДИНИ,
Много, дери и за астроно- 

и геолозите,
ОТ животинския свят Видовден е чествуван мно 

го преди Косовската битка, 
като старо славянско боже
ство Вид, който бил бог на 
вида (светлината), Чествуван 
е в края на юни, когато дни 
те били най-дълги. При ста
рите славяни Вид се честву- 
вал и като пазител иа огъня. 
При западните славяни той 
се наричал Свантевид и бил 
бог на войната, плодната го
дина и небето. Символично 
го зачитали в лика иа бял 
кон. Според вярването той 
бил обраецов ловец, добър 
ездач и бодил вечна борба с 
мрака и нешта. Като бог на 
войната наричали го Яковид 
или Яки Вид. Негова съпруга 
била Вида, във вид на свиня. 
Някои я отъждествяват с Ви 
досава от нашите народни 
приказки.

които вмите
своите пресмятания на вре- 

нямат нищо общо с на- 
дребно броене на месе- 

Затова твърде

Охлювът за седем минути 
превалява път от един сатгги 
метър. Той може да живее 
без храна цели три години. 
Има само един зъб и в състо 

да понесе тяжест 200

мето 
шето 
ци и години.

гимпазистка.
Влезете в него да се возите само за любов, а то 

стодинарките, петстотинте и хилядарките се влюбили в 
него, излизат от джоба ти и се лепят за портфейла па 
шофъора. (Чаршипта говори, че той е аматьор, че не бил. 
осигурен социално, макар че работи). Тук стодипарка, там 
петстотна — капка капе — вир сс вири. Хилядарки, сто, 
двестс, триста ... Но злословията измислили, че за „Фича“ 
годишно се лепят около 2,000.000 динара.

Каква завист.
Хората от общината се пакапили да го избавят от 

тази паричпа напаст, да му помогнат поне с малко данък. 
Решепо —сторено. Но сега друга белая върхлетя кой. 
е падлежен да направи представка, как да докажат, че, 
парите обичат „Фича“. Зпасте от общипата никой не е 
пътувал с него, та пе знаят хората. Но най-трудно е то- 

кой е надлежен?
Дапо им каже поне свети Петър!

све-

яние е 
пъти пс-тежка ст него.Следи от някогашно 

рударство в Ресен и Извор
★

Пиявицата, която е тежка 
един грам може да исмуче 
4 грама кръв и от това коли 

без каквото й да е 
друга храна, да живее 6 ме
сеца.

местността „Славче“. Най-за- 
от минната дей 

запазени в Грамади- 
махала Бубреница.

На две-три места в земли
щето на село Ресен се нами 
рат големи грамади земя и 
камъни, за които се счита, че 
са следи 
през римско време. Предпо
лага се, че тук е изпирано 

Според едно предание 
старите златогърсачи за та
зи цел докарвали вода чак 

Метохийската река. Дъл
гата вада минавала и през

пазени следи
чествс,ност са 

те и при
Рудата била преработвана 

в местността Кленье, в село 
Извор, за което била отбива- 

Видня,

от минна дейност

★
ва I

на лисечката река 
под Шатковица в Груинци.

отивал

На третия ден след раж
дането газелата тича толкова 
бързо, че може без мъка да 
претече кои в галоп.

злато.
Остен ЕЖОВ

Един клон от вадата 
към Горно Уино'.от
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АЛБЕРТ О МОРАВИЯ

КРАДЦИ В ХРАМА
После тя коленичи на

етккв ЙКлг
кво ли прави вълкът? Сигу_ прекъсна: „Да не искаш да отново помисля за НУ ■ 
рен съм, че той излиза от бър отидеш в затвора?“. А аз ка за брадата му и за ва51™ ~ 
лотата си и тръгва да търси зах: „В затвора поне се яде“, та, с която ми даваше с

„Ти да ... но ние?,,, надува ме смях.
В определения ден оставих 

ме децата на Пулити и сляз_ 
Пулити ми подсказа идеята охме в Рим с трамБая. Също 

за ■ църквата. Той посещава- като два изгладнели вълка, 
ше църквите, за да проси и които слизат от планината в 
може да се каже, познаваше село. Кой и да ни видеше, би 
ги всички поотделно. Казва, ни взел за вълци: жена ми 
ше, че ако вечер се оставя — низка и набита, цялата 
да ме затворят в някоя цър. гърди и рамена, с прави сплъ

пламък

път.
земята в единия ъгъл .на ка. 
полата и сключи ръце за мо. 

Какви молитви са би- 
зиая, но разбрах 

не беше толкова убедена, че 
прави добро, както й бях ка. 
зал и желаеше да се пред- 

можеше. Ви

литва. тяли, не

нещо за ядене, от стчаяине А тя: 
дори се спуска към селото и Това последно възражение 
влиза в някоя къща. И селя. признавам, реши въпроса, 
ните, които го убиват, имат 
пълното право да го убият; 
той също има правото да влц

пази, доколкото 
ждах я да навежда глава, да 
крие лице под кичурите и 
после да привдига лице под 
червената светлинна, да дви 
жи устни и отново да се на
вежда — точно като при мо. 
литва. Приближих се и й про 
шепнах разтревожено: „Мо. 
литЕИте можеше да кажеш 

къщи, нали?". Но тя от-

за в техния до” и да ги на
пада. Всички са прави, няма 
виновен; и от това право се
ражда смъртта.

През онази .зима бях като 
вълк и нещо повече: също
като вълка не живеех в бих могъл да избягам, без да 
къща, но в пещера долу, под ме видят. Но добави: „Обаче слаб, със заострено и почер- 
Мснте Марио, в една изоста- внимавай..., свещениците пяло небръснато лице, г хлъ 
вена кариера за пемза. Има. не са никак глупави... Скъ тнали и изкрящи очи. Бяхме 
ше много пещери, но входо- пите неща държат в каса, а избрали стар храм 
вете от тях бяха препречени това, което се вижда не стру Корсото, на една пресечка, 
ст капинаци. Само две бяха ва пукната пара. „Накрая ме 
обитавани — моята и на един увери, че след като направя църква, понеже беше цялата

удара,- ще препрЬдаде неща. заобиколена от къщи: имаше 
та. Изобщо той ми пусна му- две редици колони, а зад тях

— два тесни и тъмни църко 
вни кораба, с многобройни 

със

коси, катоква и ако после съумея да стени 
действувам добре, сутринта върху главата, с твърд израз

на лицето; аз — убийствено
и в
върна троснато: „Остави ме 
иа мира ... Върви, обикаляй, 
църквата е толкова голяма... 
Точно тук ли намери да сто 
иш?“ Промълвих: „Искаш ли 

се молиш, аз да
ОТ1СЪМ

докато ти 
отворя джамлъка?“ А тя все 
така грубо: ,„Не искам 
ще ... я -по-добре дай 
ва желязо.“ Желязото беше 
малко резе, предостатъчно, 
за да отвори разклатения 
джамлък: дадох й го и се

Беше голяма и твърде тъмна
ни-

ми тостарец, на име Пулити, кой
то просеше или обикаляше
да събира парцали. Под вър хата, въпреки че дълго вре- 
ха местността беше жълта и ме след това и:г;о помислих, 
гола, а отворите на пещерите нито говорех за тая работа, малки 
— целите опушени и чбрни. Но мислите, знаете, са като 
Пред пещерата на Пулити и. бълхите, вървят сами и ко- 
маше винаги куп парцали и гато най-малко очакваш, у- 
той роЕеше из тях, пред моя хапват те и те карат да под 
та стоеше бензинов варел, скочиш, 
който ни служеше за печка.
и моята жена права, с дете ме парна и аз я поверих на бе 
на гърди, раздухваше с ве- жена си. Трябва обаче да се лапис-лазули, поставени вър 
трило въглищата, за да се знае, че жена ми е религи- ху червено кадифе. Този 
запалят. Вътре пещерата из езна и на село прекарваше малък джамлък се намираше 
глеждаше по-добра от зида. поЕече в църквата, отколко в една капела, посветена на 
на стая; обширна, суха. чи- то в къщи. Тя ми отвърна Дева Мария; и действително, 
ста, с дюшек в дъното и зака веднага: „КакЕО, да не си по ка върха на олтаря, под бал 
чени неща по пироните. Та лудял?“ Бях предвидял това дахкн, се издигаше статуята 
оставях семейството си в пе_ възражение и й отвърнах: на Богородица в естествена 
щерата и отивах в Рим да „Това не е кражба. . . Защо големина, цяла изрисувана, 
търся работа: бях наемен ра стоят нещата в църквата? За ореол от лампички, а в козе 
ботник и работех най-пече добро... А ние какво Ще на- те й — множество вази със 
по изкопи. После дойде зима правим, ако Еземем нещо. .. цветя и свещници, 
та и не зная защо, работата Правим добро... и кому дру 
по изкопите намаля, та много гиму трябва да направим до то вече се беше спуснала но 
пъти трябваше да си сменям бро, ако не на самите нас, щта и точно, когато нямаше 
занаята и накрая останах дето имаме толкова голяма никой, се скрихме зад олтаря 
без работа. Вечер, когато се нужда“. Изглеждаше разчу- на капелата, където беше 
връщах в пещерата и виж- Ествувана и ме пепита: „Но джамлъкът. Имаше две или 
дах на светлината на лампа как си могъл да намислиш три стъпала зад статуята, на 
та жена с%., приклекнала на всички тия неща?“ Огвър- които седнахме. В късен час 
дюшека да ме гледа,_и_детето, нах: „Не се занимавай с това, клисарят обиколи църквата, 
което държеше на гърдите а отговори: не е ли писано, като Елачеше крака и мърмо 
си да ме гледа и двете по-го че трябва да се нахранят реше: „Затваряме“, но той не 
леми деца, които играехз на гладните?“ Да. „Ние гладни дойде зад олтаря и се ограни 
пода, и ме гледаха, аз прочи ли сме, или не. Гладни сме! чи да угаси лампите, с изклю 
тах в тези осем очи същия Е добре, по тоя начин ние чение на две червени свет- 
изгладнял израз и ми се стру изггьлняЕаме дълга си като линки, по една от двете стра 
ваше, че съм наистина вълк верующи .. . именно, тъй ще ни на статуята. После чухме 
със -семейство от вълци и по. направим едно добро дело." как затваря вратите и на
мислих: ако скоро не им до- Изобщо толкова много гово- края той прекоси църквата 
неса нещо за ядене, те ще се рих, като наблягах все на и си отиде зад олтаря. Ето 
нахвърлят да ме захапят ... религията, слабото й място,
Пулити, старикът, като го
гледа човек, с хубавата бяла добаЕих:“ Но понеже не же- 
брада приличаше на светец,
а отвореше ли уста, разбира деш с мене... Така, ако ни

капели, пълни 
съкровища. По стените 
джамлъци, пълни със сребъ 
рни и позлатени сърца. Но 
аз бях хвърлил око на един 
по-малък джамлък, където 

Така една вечер тази мисъл сред няколко по-ценни сърца
изложена огърлица от

отдалечих.
Започнах да обикалям, без 

да зная какво праил. Църква 
та в полумрака ме плашеше 
с високите си и тъмни сво- 
доЕе, които дори при въздиш 
ка кънтяха; с главния олтар, 
величествен, едва пробляс- си и аз в
ваш, с черните и затворени по-полека.. ■ какво те при- 
изповедни, сгушени в мрака хващат? „Вкрая на краища. 
на страничните цъоковни ко 
раби. На пръсти отидох до 
Ератата, разбрах, че е дей
ствително заключена и тога
ва се върнах в левия църко от орбитите очи. енорийският 
сон кораб, пред един гроб, 
осветен от червено кандило.
Зазидан в стената, гробът расо, двама или трима поли 
имаше лице ст огромна чер цаи, а между полицаите — 
на мраморна плоча, лъскава, 
с по една фигура от страни.
Един скелет държеше коса 
и гола жена, обвита в собстве 
ните коси. и ДЕете фигури църквата, за да спим“. Тога- 
бяха от жълтеникъв мрамор, 
лъскав, отлично изваян аз се

Така спех, без да забеДежа 
нищо.

След това някой ме. разтър 
съня си казах: Ей,

то мислех за тях.
Е участъка един рус мла

деж, седнал зад писалище, 
като ни видя, каза: „Крадци 
— бегохулци, а?“ Но моята 
жена изведнъж викна с ужа 
сяБащ глас: „Аз съм невинна 

бога“. Не познавах този
та, понеже продължаваха да 
ме разтръсват отворих очи 
и видях хора: клисарят, кой 
то ме гледаше, с изкокнали

пред
нейн глас и останах изнена 
дан. Комисарят каза: „Значи 
мъжът ти е виновникът?“ А 
жена ми: Дева Мария слезе 
ст олтаря, отвори джамлъка 
и ми даде огърлицата“. „Бо
городицата, а и свински 
крака ти даде Богородицата, 
нали?“ Жена ми все със съ-

свещеник, старец с разроше 
на бяла коса и незакопчано

Влязохме в църквата, кога жена ми по-мрачна от всяко
га. Без да мръдна казах: „0_

щия глас каза, като вдигна 
ръка: „Нека умра, ако не съм 
казала истината“. Продължи 
ха да ни разпитват, не помня 
колко време, но аз казах, че 
не съм видял нищо, което 
беше и истина; а жена ми 
Есе повтаряше, че Дева Ма
рия й дала огърлицата. От 
Бреме на време викаше: „Чо
вече. падни на колене пред 
чудото!“ Изобщо, изглежда
ше егзалтирана или направо 
луда. Свърши с това, че я_от- 
Еедоха навън, а тя продължа 
Еаше да вика и призовава 
Богородица, мислех, че са я 
с-ТЕели в болница.

После комисарят ме попита 1 
дали знам. че жена ми е по
лудяла. Аз му отвърнах: 
„Дай боже да е наистина лу
да!“ Мислех си: лудите не 
страдат и виждат нещата как 
то им се харесЕат. Но мислех 
също, че може би жена ми 
каза истината и почти съжал 
явах, че не съм видял с очи 
те си, как Дева Мария слиза 
ст олтаря, с-тзаря джамлъка 
и й дава -огърлицата.

ставете ни на мира... ние 
сме безделници и влязохме в

ва един от пазачите ми пока
за нещо, което в момента, как 

разсеях малко, докато ги на- то бях още сънен, взех за 
блюдарах и от дълго взиране броеница: огърлицата от ла
ми се стори, може би от мра. пис лазули: „А това ... И то
ка, че се движат, че жената Ва ли е за спане?“ След още 
се опитва да избяга от ске- някое и друго обяснение, по
лета, а той, галантен, я за- лицаите ни обградиха и пока 
дър*каше за ръката. Тогава, раха от църквата, 
за да се посъвзема, помислих Не беше се съвсем разсъ 
ва пещерата, за децата, за мнало, улиците бяха безлюд
Пулити и си казах: ако в то ни и мокри от влагата. Бър
зи момент ми предложеха да вяхме бързо между полица-
се върна назад, аз наново нте, с наведени глави, мълча

ни в мрака на това малко бих извършил това, което ливи. Като гледах жена си
че успях да я убедя. После коридорче, между олтаря и извърших, бих направил, ако която ходеше пред мене чес

стените на е.бсидата. Бях тре не същото, то поне нещо по- тна, надута и низка с къса
лая да останеш сама, ще дой скав и прошепнах на жена дебно. Изобщо не случайно поличка и щръкнали коси

си: „Хайде да побързаме... се„намирах в тази църква и дежаля ми и казах на един
ше се какъв престъпник е, открият, ще отидем заедно в Да отворим джамлъка“. Чух не случайно бях дошъл с та- Ст полицаите' Съжалявам
ми казваше често: „Защо ра ззтБора. „А децата?“ Децата я да отговаря: „Почакай, за- зи цел, и не случайно беше за нея и за децата“ Полица
ждате тия деца на света? За ще оставим на Пулити. .Той що да бързаме?“ и след това тоЕа, че не намерих да извър ят ме попита- Къде са ле
да ги карате да страдат? А или , бог ще се погрижи за я видях да излиза от скрива ша нещо по-добро. Като раз цата?“ Казах му а той от
ти защо не събираш угарки? тях“. Споразумяхме се и раз лихцето. Тя отиде до средата мишлявах така, унесох се в върна: Значи ти глава н 
С угарките все по нещо се казахме всичко на Пулити. на капелата и там в полумра дрямка. Заспах тежък- сън семейството. ’ 3
помага. „Но аз се срамувах Той чу плана ни и го одобри, ка се поклони, прекръсти се, без сънища, скован от студа, 
да обикалям и събирам угар но накрая поглади брадата отстъпи назад, поклони се който в тази църква изглеж 
ки: желаех да работя с ръ- си и каза: „Доменико, поелу отноео, и се прекръсти втори даше студ

• как можа да 
ти дойде на ума! Не помисли 

за децата?“ Отвърнах 
направих тсЕа именно, защо_
ли му:като в зимник.

ПЪРВИ стъпкиБългарските поети Димитър Пантелеев и Младен 

Исаев гости на Съюза на югославските писатели Фабричните ко
мини говорят

РЕДАКЦИЯ НА ВЕСТНИК 
„БРАТСТВО“

Двамата известни съвре
менни български поети Ди
митър Пантелеев и Младен 
Исаев прекараха в Югосла
вия -повече от три седмици, 
като гости на Съюза на юго
славските писатели. Двамата 
гости неотдавна се срещнаха 
с ръководители на Съюза и 
с други писатели и водиха 
разговори 
'въпроси. В този разговор уча 
ствуваха Александър Вучо, 
генерален секретар на Съюза 
на югославските писатели, 
Душан Матич, Ели Финци и 
група белградски писатели.

ските списания и вестници 
той публиковал статии за 
творчеството на Прешерн, 
Кърлежа, Цанкар, Жупан- 
чич и писал за нашата съвре 
менна поезия.

Накрая на разговора два
мата български поети се за
стъпиха за по-широко сътру 
дничество на литературното 
поле между двете страни.

запознават с поезията на по- 
вечето югославски поети — 
като Бранко Радичевич, Як- 
шич, Шантич, Змай, Ракич, 
Дучич, Прерадович, Кърле
жа, Матош, Кърклец, Горан 
Ковачич, Прешерн, Жупан- 
чич, Цанкар и други. През 
1949 година Пантелеев пре
вел на български „Горски 
венец“ от Негош. В българ-

обявява
Тихо утро! Свойте гриви 
развяват над пролетните 

ниви
хиляди фабрични кумини 
и напеват любима песен. 
„Другарю, погледни, милиони 

днес
ще направим в своя фабри

чен транс
и трактори, и машини и 

музика,

КОНКУРС
1. ЗА ЧЕТИРИ КАНДИДАТ-ЖУРНАЛИСТИ
2. — ЗА ЕДИН ТЕХНИЧЕСКИ РЕДАКТОР

НЯВАТ Дг^Х’^РНАЛИСТИТЕ ТРЯБВА ДА ИЗПЪЛ
НЯВАТ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1 — ЗАВЪРШЕНО НАЙ-МАЛКО
РАЗОВАНИЕ

2 — СОЛИДНО ПОЗНАВАНЕ
ЕЗИК

3 _ ДА СА СЪТРУДНИЧИЛИ В
НИК

ЗА ТЕХНИЧЕСКИ РЕДАКТОР-

на литературни

която пали сърцата и покан
ва за танц“.

Борис Тодоров СРЕДНО ОБ-
Българските поети се ин

тересуваха за някои профе
сионални въпроси и за ли
тературния живот в Юго- 

Пантелеев и Исаев

Сама лисана НА БЪЛГАРСКИ

в капанаславил.
особено изтъкнаха, че някои 
наши писатели имат голяма 
популярност между българ- 

четатели. Според тя-

НЯКОЙ ВЕСТ-
Край селото кума лисана 
тича гладна гладница.
На бунище съзряла горкана 
много, много кокошки. 
Тъничка беше станала, 
пет дена нищо не яла. 
Вмъкна се лиса

V

1 — ДА ИМАТ НАЙ-МАЛКО “ 
СТАЖ НА РАБОТНО МЯСТО 
СКИ РЕДАКТОР 
РАБОТА В

ските
хното изявление, произведе
нията на Иво Андрич се пе- 

тираж от 10 до 15.000

ДВЕ ГОДИНИ 
_ ТЕХНИЧЕ- 

НА ВЕСТНИК ИЛИ НА 
ИЗДАТЕЛСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

чатят в 
Екземпляра, а „Автобиогра
фията“ Нушич, излязла 
неотдавна от печат в София, 
била* разпродадена

в курника, 
нахрани си сладко душица. 
Тесна й стана вратата, 
не може да излезе горката.- 
Селянин й разби главата, 
друг й строши ребрата.

Любинка Серафимова, 
ученичка от Бистър

“ ПОДНЕСАТ МОЛ- 
, „ РЕДАКЧНЯТА или по ПОЩА В СРОК от

пос-^пв^нГрТботТ^г1^ КОНКУРСЛ-
РАБОТА _ 1 СЕПТЕМВРИ 1961 Г.

за три
ДНИ; : ,Благодарение на преводите 
на Шантелеев, българските 
читатели 1Н. Младеновсе запознаха и се

• I


