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Печатница „Графика”—ПиротОДИТИЧЕСКИ В КУЛТУРНИ ВЪПРОСИ НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО В ЮГОСЛАВИЯ

ЦЕНА 10 ДИНАРА

ЧЕСТВУВАНЕ НА ДВА ДЕСЕТГОДИШНИЯ АТА ОТ ВЪСТАНИЕТО 
НА ЮГОСЛАВСКИТЕ НАРОДИ

ИЗМИНАХМЕ НАЙ-ТРУДНАТА ЧАСТ НА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО
ф Идеяша за миролюбиво и акшивпо съвместно съществуване все ио-мо1ъщо се утвърждава
• Нашите трудещи се Пряко решаваш По всички съществени въйроси на развитието ни — 

заяви йрезиденшъш Тишо на големия народен събор в Ужице
писват най-светлите страни
ци на нашата история. Това 
са велики, исторически дни, 
за които живо си спомнят 
участниците в тези събития 
и съвременниците. Споменът 
за тях ще се предава от по
коление на поколение и ще 
събужда в тях чувство на 
гордост. Славното минало ще 
бъде пример на новите поко
ления как народите на една 
малка страна, твърдо реше- 
ни с цената на най-големи 
жертви да (хранят ' страната 
н свободата си, са били* Го- /

тови по-добре да загинат, но 
да коленичат пред фашист
кия завоевател. И днес, ко- 
гато от някои страни отново 
се правят опити да се пони
жи величието на тези дни и 
години и да се подценят жер 
твите, които паднаха на това 
землище и из цялата ни, из
страдала .в тежка четириго
дишна! йайна, спряна, от тези 
страници на нашата исто
рия искри велика и могъща 
истина, която с нищо не мо
же да се прикрие, нито да 
се понижи.

С тържественото откриване на паметника на дру
гаря Тито на новопостроения Пло1цад на партизаните в 
Титово Ужице,па 3 юли официално започнаха централ
ните тържества по повод чествувапето на 20-годишпи- 
пата от въстанието на югославските народи.

Откривайки тържеството др. Александър Ранкович 
изтъкна, че с този паметник па другаря Тито символизи
раме смисъла и величието на нашата революция. „В този 
паметник — каза Александър Ранкович — ние припозна
ваме и чувствуваме комупистите и революционерите, кои
то се бориха и паднаха под терора па монархията и бур
жоазията по времето на етара Югославия. В него ние 
припознаваме всички стари войни, всички участници в 
освободителната борба. В него ние припознаваме строите
лите на социализма, непоколебимите бойци за мир и про
грес в света".

На 4 юли, в 11 часа преди обед, в местността Кърча- 
гово, край Титово Ужице, се състоя голям народен събор, 
който бе открит од другаря Йовки Веселинов. Той каза, 
че иска най-напред да поздрави първия войник на нашата 
революция, човека, с името на който неразривно е свърза 
на нашата народоосвободителна борба, нейната слава и 
победи — йосип Броз Тито.

Преди да се изкачи на трибуната, другарят Тито по
здрави построените първоборци и народни герои от всич
ки краища на Югославия. След уводната реч ша Йован 
Веселинов другарят Тито пред около 200.000 души, събра
ли се в Кърчагово, произнесе следната реч: -

Исторически ирелом в живота 

на нашите народи
нашата страна. Това бяха 
дни, когато се поставяше въ
прос да бъдем или не бъдем 
в неравната борба с най-мра 
кобесните сили, които светът 
до1сега е опознал.

Югославия дочака фашист 
ката агресия при много тру
дни условия на вътрешна на 
цнема.ша раасд|аненост, ко
ито, в резултат на противо
народната политика на реак 
ционните режими, в навече
рието «а войната бе достиг
нала краен предел. Икомзмм- 
ческото състояние на стра
ната беше също така труд
но: намираща се в постоянна 
зависимост от различни чу
ждестранни кръгове, които 
ограбваха нашите национал
ни богатства, предвоенна Ю- 
гославия в същност се нами 
раше в полуколониално по
ложение. Колеблива по своя 
характер, външната полити
ка на ненародните режими 
се вързваше час за една, час 
за друга западна държава, 
докато най-после окончател 
но не се определи и привърза 
за фашистките сили на остта.

Изкуствено раздухвана на
ционална омраза, изкустве
но предизвиквани национал
ни лргат1Шо(реч1тя през двайсе
тте годами та властвуваисто 
на противонародните режи
ми, а при това и невъзпира- 
на работа на петата колона 
както на оная в страната, та 
ка и на оная отвън, напра
виха, заедно с всички ■остаи1а1- 

еломенти, 
предвоенна Югославия да 
бъде съвсем неспособна за 
отбрана. Именно това е и 
една от главните причини, 
че и тази. мс способни за жи
вот версайлска творба, и ней 
ната армия се разпаднаха 
под ударите на фашистката 
агресия в срок от десетина 
дни. Всичко това даде въз
можност на апресъцрште в та
къв кратък срок да окупи
рат цялата страна и да си, 
създадат мощна подкрепа от 
петата колона и различни 
куизлииговци. Следователно 
в тези трудни часове югослав 
ските народи те се сблъсква
ха само с външен неприятел 
— със силите на Германия и 
Италия, на които Унгария, 
Румъния и България помог
наха да поробят нашата стра 
на — но и с вътрешни вра
гове, -с мвагевдайщи!. юагавмго бя 
ха усташите на Павелич, не- 
дичевците, белогвардейците 
на Рупник, льотичевците, чет 
Ниците и др., които постъпи
ха на сшужба при окупатора, 
против народа.

Ние по-старите все още жи 
во си спомняме за суровата 
действителност на първите 
месеци от окупацията през

какво значи за нашите 
народи тази двадесет- 
годишнина на освобо
дителна борба и на

родната революция, която 
чектвувалге? Гледано пк> цре- 
ме, двадесет години не озна 
чават много в живота на е- 
дин народ, защото народите 
живеят с векове, с хиляди 
години. За нашата страна, за 
нашите народи тези двадесет 
години означават историче
ски прелом в живота, въз
раждане, нова епоха, която 
разкрива и нови хоризонти, 
и огромни възможности за 
всестранен развой на всич
ки народни сили в новото со 
циалистическо общество.

Под ръководството на Юго 
славската 
партия нашите народи взеха 
съдбините си в собствени ръ
це в най-тежки часове. Съд
боносни бяха тези часове за

Другари и другарки, здраво обединени -~вг своята 
социалистическа общност, ко 
ято създадоха с толкова жер 
тви и усилия, народите на 
нова Югославия чествуват в 
тази година и в тези дни ве
ликия си юбилей, горди за
ради своето славно минало 
и своята сегашна борба за 
по-хубав живот в страната 
си и за мир в света.

Двадесет шадюни м^иня/ха! от 
ония дни, когато най-до
стойните синове и дъщери 
на нашите народи с кръвта 
и живота си започнаха да из

В този знаменит ден, ко
гато се навършват 
двадесет години от 
започването на наша

та героична освободителна 
борба и революция, отправ
ям до вас, гражданите на ис
торическия град Ужице и до 
народа от тбзи край, а съще
временно' и др| всички гражда 
ни на нашата страна, до вси 
•пси наши народи, своите то 
пли привети и най-сърдечни 
поздравления. Побратимили 
се в борбата за свобода и
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комунистическа

Съвместно съобщение за пребива 

ването на държавния секретар на 

външните работи Коча Попович 

в Съветския съюз
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също така и по наай важни 
те международни пробле
ми.

>На 13 юли е Белград и Мо 
еква същевремено бе пу
бликувано съвместно съоб
щение за пребиваването на 
държавния секретар на въ 
ншните работи Коча Попо
вич в СССР; което гласи:

„В съгласие с постигна
тото споразумение, от 7 
до 13 юли. т. г., държавни
ят секретар на външните 
работи на ФНРЮ Коча По 
пович се намираше на офи 
циално посещение в Съвет 
ския съюз.

Коча Попович бе приет

Изявление ив Коча Попович след завръщането 
му в Белград

от страна на председателя 
на Министерския съвет на 
СССР Н. С. Хрушчов и пъ 
рвия
тел на Министерския съвет 
на СССР А. И. Микоян, и 
имаше също така среща с 
министъра на външните ра 
боти на СССР А. А. Громи

отряцголлшЛ1ПДвете страни с удоволст
вие констатираха, че отно
шенията между 
ФНРЮ се развиват норма
лно и четехните станови
ща по основните междуна
родни въпроси са подобни 
или се съвпадат. Те изра
зиха надеждата, че сътру 
дничеството между 
страни по въпросите на бор 
бата за мир и за намалява 
не на международното на
прежение и в бъдеще успе 
шно ще се развиват.

Коча Попович и съпрово 
ждащите го лица присъст 
вуваха ка аеромитинга на 
Тушинското летиште, 
посетиха районите 
на новото жилищно строите 
лство в Москва, посетиха 
изложбата на постижения
та на народното стопанство 
на СССР, а също така и Ле 
нинград.

В течение на разговорите 
бе потвърдено, че министъ 
рът на външните работи 
на СССР А. Громико ще по 
сети Югославия във време, 
за което двете страни ще 
се договорят по-късно.

заместник-председа-

СССР и

ко.
Тито н революцията са едноВ течение на разговори

те, които преминаха в при
ятелска атмосфера, бе из
вършен обмен на 
по въпроси за съветско-ю
гославските

двете губи, когато в априлските 
дцк на 11941' година шлемовете 
на югославското правител
ство, начел» с -краля избяга
ха в чужбина. Изправен 
пред окупаторите и домашни 
те предатели, народът и ня
маше какво да очаква от тях 
в това тежко положение. Но

1941 година, когато се разпо
късваше стада Югославия. 
По-младите хора са чели или 
са слушали от нас за тези 
мъчителни дни. За тях ние 
често сме говорили и гово
рим, защото искаме това кър 
ваво минало никога вече да 
ие се гиовтарл мито у тас, .пи
то където и да било в света. 
Затова и сега, на това наше, 
величествено, тържество, ис
кам да напомня за тези исто 
рически събития не 
нашите народи, на вас тук, юо 
ито сте живи свидетели на 
започването на нашата борба 
за свобода и за създаване на 
ново общество, но и на всич
ки доброжелатели, па и на 
зложелателнихе хора отвън.

Общоизвестен е фактъгг, че 
нашият народ нищо не из-

мнения

отношения ,а

дателя Анастас МикоянС С 
тях имахме откровени и 
твърде интересни разгово
ри. Също така водих много 
изчерпателни разговори с 
моя колега другаря Громи
ко'’.

След завръщането си от 
СССР в Белград, държав
ният секретар на външни
те работи на ФНРЮ Коча 
Попович заяви пред наши 
и чуждестранни журнали
сти, че той и съпровожда
щите го лица навсякъде са 
били приети твърде хуба
во, приятелски • и сърдечно. 
„Както знаете, каза той, 
бяхме приети също така от 
председателя на съветско
то правителство другаря 
Никита Сергеевич Хруш
чов и от заместник-предсе

в страната съществуваше си 
ла, която в тези друдаи дни 
има и храброст, и организа
ционни способности да пове
де народа на борба против 
окупатора. Тази сила беше 
Комунистическата 
която много години преди вой 

тежка

само та

партия.
„По наше мнение, каза

между другото той харак
теристично за тези разгово 
ри е, че са водени в-дух на 
пълна откровеност, сърдеч

ната, в условия на 
■елегална работа в страната, 
и е каторга, подготвяше сво 
ите кадри за една такава 

‘трудна роля.
(Следва на 2 стр.)

ност, приятелство и зачи
тане на становищата на 
двете страни”.
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РЕЧТА НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО В УЖИЦЕ

ОЩЕ В НАЧАЛОТО ВЪСТАНИЕТО ИМАШЕ 

ОБЩОЮГОСЛАВСКИ ХАРАКТЕР
шина да се унищожават ос
татъците на ' бившата дър
жавна администрация, които

След извънредните успехи, 
които в Сърбия постигнаха 
нашите партизански отреди, 
изпълнявайки задачите, по
ставени в нашите стратегиче 
ски планове, цяла Западна 
Сърбия бе освободена, а при 
Крупан, Горни Милановац, 
Шабац, Ужице, Кремна и 
други места бяха унищожени, 
ранени или пленени голямо 
число германски войници. Са 
мо при Крупан и Горни Ми- , 
лановац бяха пленени около 
300 германски войника.

След освобождението на 
Крупан, на 5 септември, и 
след решенията в Столице 
за образуване на Върховен 
щаб на . народоосвободител- 
ните партизански отреди на 
Югославия и иа главни ща
бове за отделни покрайнини,

| нашите 'Отреди с жестоки 
! бзйве . освободиха .редица 
: градове в Западна Сърбия,
I а на 24 септември бе освобе- 

дено и Ужице — и тогава 
Върховният щаб и Централ
ният комитет се преместиха 
в този исторически град.

В разгара на тези първи 
големи боеое в Сърбия, ка 
16 септември 1941 година, Хит

единството, освобожда-то и
ване на страната от окупа
тора. Нашата стратегия и так 
гика в .дошлото. ма възстагане служеха на окупатора, и на 
то беше да създаваме парти 
зански отреди, малки дивер- 
еакггскн круши ю свободни те- 

страна.

ця-следваха «' резултат на 
лата предвоенна политика на 
някои западни 
'резултат гга Мюнхен й пр.

В тези моменти, които-бяха 
съдбоносни не само за наша
та страна, и не само за Съвет 
С1СИЯ съюз и Европа, но и за 
целия свят, нашата Партия ре.

призове народа на об 
що въстание. Макар че още | 
от априлския провал на пред 
'Попиха

дадцда»рактер, а не някакав спои- ! тбрюки-гг сили, в дайте — « местшшескщ в някоя I ^ГсъюГюго^лТвската ^ 
покрайнина, у Д Р . мунистическата партия при-
поставя ни въпр зова народа към оОщонарод-
иай-иапред е запоя [ но въстание. Тогава в същ-
станието: неговото а ’ | пост и беше вече кррйно вре
и неговото мяство опр д ме за общо въстание. Окупа-
Югославската комунисти I торът и домашните му слуги »
ката партия и само това с ! ^яха започнали масовно да 
историческата истина, аз и | ^ГМщОЖашзгг машщя 
ра се, това решение за вдига ^ а на ПЪрВО място комунисти- 
не на народа на въоръжена | те и друГИ иай-прогресивни 
борба против силната военна ] наши Х0ра, като целяха да 
*мпшиг-О1 |’Л1' «окупатора с 01 к обезглавят 

защото по

които съществуваха в тога- 
| вашната многопартйна сис- 
! тема.

стр.)(Продължение от 
г-ь а да разберем по-добре 
-2 ролята, която нашата 
^ Партия изигра в това 

време, необходимо е и сега да 
си припомним,

нейната деятелност и

всили

Оказа се, че това беше , 
Нашата Партия !

събития- I
мястото на органите на пре-

правилно. 
цредвидя навреме 
та и, действувайки те цяла 

I Югославия, предприе всичко, 
! което беше посилите й и ней-

-дишната власт да се създа
ват

поне накрат-
1ювн оргапм на «арсцаваритории из цялата 

Нашата цел тогава беше да
ко, за 
роля войната.

Макар и в най-трудни ус- 
нелегална работа,

власт: народноосвободителни 
унищожаваме всичко, което от(зорИ| КОито на първо мяс- 
можеше да служи на окупа- 
тора за успешно водене на 
война против нашия народ,

Съветския съюз и

!1
ши да| иа длъжност, да подготви на

рода и да го поведе на бор
ба против окупатора. Следо
вателно нашето въстание от

ловия на 
Югославската комунистичес
ка партия упорито настоява- 

години

го «имаха -задача «да сс грижат 
за снабдяването на въоръже 
ните части и за правилното 

целокупния 
освободаиието тери-

Югосшашя «оргеяиипредише редица
Втората световна война 
събере всичките прогресив
ни скали за борба .против сътс 
ствуващите реакционни ре
жими и тяхната политика,

против
другите съюзници. Освен то
ва бяхме поставили задачата, 

(Предателство
то на старата държавна ма

да действуваме на 
живот в 
торни.

«к«а
•оглед «а

за по-добри жизнени условия 
«а (работплкчеоюафа кл«аса, за 
борба против раздухването 
на междуособна национална 
омраза, за здраво единство на 
своите редици и пр. В годи- 
ните, когато Втората светов
на война беше пред прага, 
по времето, когато фашистки 
те ерди започваха своя ю~»5е- 
доносен завоевателен поход 
из Европа, слжсрявайки ед
на страна след друга ваша
та Партия, бе предприела ре 
шчтдзСфг лиеркн за мабилн- 
зиране на пародиите маси 
против тази най-голяма опас 

Заплашваше п

Революционно-класовият 

па борбатахарактер
| Въстанието започна да се 

разгръща в нашата 
под ръководството на

комунистическа

I реакционната бур-А как
1НИ1РОД, ] жоазна класа гледаше 

революционната 
телна борба иа югославски
те народи? Голямо болшин
ство на' буржоазията и реак 
цията изобщо още в лтаматю 
то се определи за предател-

страна
Юго-

н а
освободи-

славската 
партия, |, с комунисти н лър- 

бойми редици, И докато 
силите на остта и тогава, и 
през цялата 1941 година, бя
ха в офанзива 
фронтове и постигаха крупни 
успехи, в нашата страна за

витои осуетят всяка 
съпротива и борба на народа. 

I Фашисткото нападаиие про
пи заедно със своите сатели- , в съветския съюз само ус 
ти бяха на върха на своето

толкова шо-тРУ.дал.
време Хитлер и МусолиI това

по всичкипаската роля на помощник 
окупатора в борбата против 

Бурхсоазията 
че по такъв ,на-

_ , кори решението за започва-
; могъщество. Покорил по 1тп | де широко народно въста ; народа, 

цяла Европа, която тънеше , а тук, разбира се, голямо I надяваше,
въб фашистки мрак и те- , 

на 22 юни Хитлер бе го-

се
ност, която 
Югославия. Нашата Партия 
още преди войната бе взе-

чпп, чрез опирането на оку- 
запази своите

згдоченне имаше нашата ре-
рор
тов да нападне СССР, 
сили, които според най-нови 
сведения са начислявали око 
ло 190 германски и сателит- 

дивизии. В този поход, 
нацистка Германия се 

придружиха Румъния, Фин- | 
ландия и Унгария, а по- 
късно фашистка Италия и 
сателетите Франко и Паве- 
лич.

шгшост да изпълним своя ин | патора, ще 
| тернационалистически дълг ( класови позиции и интере

си. Заради това тя предаде 
интересите на страната и не 
само даваше на 
морална подкрепа, но създа 

I ваше въоръжени сили за бор 
ба против собствения народ, 
който бе въстанал

със
ла .практически арении и дру 
ги мерки, в случай агресьо- 
ртъ да нападне страната. И 
не само нашата страна. Да 
си спомним, че когато Хит
лер трябваше .да нападне 
Чехословакия, под влияние 
на нашата Партия бяха се 
явили огромен брой наши 
хора, които като доброволци 
да защищават Чехословакия 
от фашистката апрйачя.

Това бяха резултатите на 
работата по създаването и ук 
репвшетю «а Народния фронт. 
Югославската комунистичес
ка партия виждаше един
ствената възможност за ус
пешна борба в създаване на 
една масова политическа ор
ганизация, в която се вклю
чиха най-прогресивгште еле
менти от различните партии,

към страната иа социализма, ! 
1 срещу която подло бяха.се 
; нахвърлили фашистките ар

мии »та Хитлер.

,
I шокупатора шски

към Отправяйки в ъ з в а ти с 
към народа да се вдигне на 
въстание, нашата Партия | 
оше в сгвсТфо домило отреде
ли и характера на нашата 
освободителна борба. На осво 
бодителната борба се даде 
об1Ша'".а1Р'Одс|Н1 белег. В борба- : против .народа:, .който, се ос|ре 
против 'оку.патр.рп, за .осво- | ше за свое съществуване н за 
бождение на родината. Пар
тията призва всички честни 
патриоти, без оглед на кла- 
созата .и\Г п!р1и«адяс>жггПо|ст. Ка
то основни цели на борбата

против
окупатора. Следователно, тя 
още в началото се определи 
за въоръжена класова борбаБързото нахлуване на фа

шистките дивизии в дълбочи 
иата на Съветската страна 
предизвика по това време в. 
поробена Европа най-големи 
струхувания от по-нататъш- 
раите и:гбс|ди на фашизма. 
На друго място ще говоря за 
това, «какво улесни Хитлер 
и Мусолини така леко да по
беждават в Европа, но и тук 
трябва да спомена, че те по-

свободата на страната. Това
становище на буржоазията до 
принесе щото народоосвобо- 
дителната борба против фаиж 
сткия окупатор постепенноосуетяване• •постав^гха:

ма братоубийствената борба, ^ да получи изразително револ 
осъществяване на братство- I юционно-класов характер.

се

гОО-

ЕМИГРАНТИТЕ МОГАТ ДА СИ УРЕДЯТ ГРАЖДАНСКИЯ , ИВШ1 

СТАТУС И ПОЛОЖЕНИЕТО КЪМ ФНРЮ
— ЗАЯВИ ПОДПРЕДСЕДАТЕЛЯТ АЛЕКСАНДЪР РАНКОВИЧ —

на. Огромно болшинство 
със симпатии следеше осво 
бодителната борба на югос 
лавските народа и следво
енните революционни про
мени в нашата страна. 
След войната, в периода на 
позната кампания на Инфо 
рмационното бюро против 
нашата страна, над тях се 
вършеше открит натиск, 
бяха уволнявадда от работа, 
а голям брой бе прогонен 
във ФНРЮ. Значителен 
брой от ония, които и днес 
живеят в тези страни, а ко 
ито не са ггоиели там чуж 
до поданство, продължа
ват да изразяват желание 
да се завърнат във ФНРЮ 
със цел постоянно да се на 
станят в нея. На всички о 
пия, които изразяват това 
желание нашите консулар 
ни и дипломатически пред 
ставителства в тези страни 
и в бъдеще ще оказват ,ка 
кто вече казахме всичката 
необходима помощ за уреж 
дане на тяхното положение 
към ФНРЮ.

В някои источноевропей- 
ски сто а гга е настанен изве 
стен брой наши граждани, 
които са били в състава на 
ръо въжените окупаторски 
Фоомашти. ччастници в бо 
рбите на Източния гЪпонт. 
липа които са работили в 
гражданския или военен а 
парят на г.учпатопа или еа 
се по някой тгочг 
доброволно изселили 
чия кгоаиша на нашата .стра 
на,, които Ааигистктгте 
латори по влеме на войната 
бяха анекттгоали, и в тези 
страни приели тяхно пода
нство.

Към най-малката 
емигранти, намиращи се в 
тези страни се числят еми
грантите от периода на ка

мпанията на Коминформа 
против Югославия т,е. ония 
елементи, които измениха 
на своята страна, партия и 
революционна борба на сво 
ите народи в най-тежките 
дни на груб натиск върху 
нова социалистеческа Юго 
Славия, борейки се от чуж 
бина дейно против нашата

Подпредседателят на Съ 
юзния изпълнителен съвет 
Александар Ранхович прие 
директора на вестник „По 
литика” Данило Пурич и 
редактора Любомир Стойо 
вич, на които отговори на 
няколко поставени въпро
са във връзка с нашите 
преселници.

ден на ден проявяват поло 
жително отношение към на 
шата страна и стъпват в де 
лови контакти с нашите 
представители в чужбина”.

Отговаряйки на въпроса 
по становището за такана- 
речените „разселени лица” 
подпредседателят 
вич заяви, че състоянието 
в редовете на югославска
та военна и следвоенна еми 
грация много се е измени
ло в положително отноше
ние. Той подчерта, че още 
през 1951 година Съюзна
та народна скупщина е за 
ела становище, че не са 
врагове на нова Югославия 
всички ония, които напус
наха нашата страна и оста 
наха в чужбина. Такова 
становище допринесе за за 
връщането на голям брой 
разселени лица в страната 
ни.
ЗА ЕМИГРАНТИТЕ В ИЗ
ТОЧНО -ЕВРОПЕЙСКИТЕ 

СТРАНИ

Ранко-

национална независимост и 
строителство на социализ
ма. Така те напразно 
литваха да разединят наша 
та емиграция в тези стра
ни и да я ангажират за 
своята неприятелска кампа 
ния против 
След 1955 година много е- 
мигранти от тази

Отговаряйки на въпроса 
как гледа на положителни 
те промени към нова Юго 
славия сред емиграцията, 
оформила се след Втората 
световна война, другарят 
Ранкович каза, че Югосла-

се о-

Алекоандър Ранкович____  на трибуната по време
на откриването на паметника на др. ТитоЮгославия.вия е отделяла значително 

внимание на всички въпро 
свързани с емиграция

та. Изтъквайки, че емигра
цията формирала се след 
Втората световна война се 
състои повече от пленени во 
йници от бившата югослав- • 
ска армия и хора,

Втората световна вой 
намираха в чужбина, 

началото

почна могъщо да се създава 
и развива ново огнище на 
съпротива, което 
края на 1941 година вързва- 
ше за себе си 24

кате го
ри, които все пак съгледа
ха своето заблуждение, се 
завърнаха в Югославия, 
където с помощта на ком- 
1пе'те«нтн1нте ортами 
своите семейни и имушест- 
вени отношения. Но някои 
от тези емигранти, които о 
станаха в чужбина и прие 
ха поданство на споменати 
те страни и днес неприяте 
леки действуват птютив со 
циалисическа Югославия. 
Между, тези има 
които така действуват и по 
рада това. че не са запоз
нати с действителното 
ложеннр у нас. На тях

лер заповяда иа своя комен
дант за Югоизток фелдакцр- 
шал Лист да потуши 
«а цена въстаническото

си,
вече в на вся-

дви
жение в Югославия, защото 
въстанието

окупаторови 
давизии и друпи, по-м-аякн ге,р 
манежи, италманюки, българ 
ски II унгарски единици, 
край шестте домобрански ди 
визии и другите 
сили на

решиха неудържимо се 
разгръщаше из цялата стра 
на. „Преди всичко — пише- 

в Хитлеровата заповед 
покрай другото-касае се за та 
в‘‘ в Сръбската област да се 
осигурят съобщителните лин.ки 
обекти, които са важни, за гею 
майското стопанство, а след 
това с най-строги 
бъде възстановен

които по-
след 
на се
намиращи се от 
под пряко действие на 
ннопресгьпници 

„Но
на престижа 

от който се ползва Югосла 
вия в своята последовател 
но борба за мир в света, с чна Европа, предимно в съ 
постигнатите резултати в } седните, се намират лица, 

и във все по които под определени окол 
ности и от различни подбу 
да са емигрирали от Юго
славия.

ше
въоръжени 

Павелич, Недич, Ль- 
отич, Рупник и на четниците. 
К-Олко големи бяха 
приятелски сили 
гаштска беше борбата 
започнахме 
же би

На въпроса дали може 
да каже нещо за емиграци 
ята в источноевропейските

вое 
той зая- 

благодаре-
тези не-

и колко ги-в и : 
ние която

„ и водехме, мо- 
наи-добре ще

страни, подпредседателят 
Ранкович отговори:

— Ив страните на Исто-

мерки хаи такива __ порядък за
време“’ За изпълне

нието на тази Хитлерова 
повед, с която 
те отреди бяха 
чителни

се види 
че през месец ап- 

р. гоДина Югославия
бе нападната от 56 
телски дивизии 
беше достатъчна 
колко дни да 
к съп/рсут^гва

от факта, 
рил 1941 за-

по- 
съ

що така се дава възмож
ност да уредят слоя подаии 
чески

против наши*неприя- 
и тази сила 
само за ня- 

ликвидира вся-
славеха армия“ 
чадото 1ка
ба на

вдигнати зна 
сили, на 19 септем-

строителевото 
-успешното вътрешно раз
витие на базата на новите 
демократически и социали 
етически отношения, а осо 
бено благодарение на 
по-широкото узнаване за 
действителността 
та страна, болшинсвото за- 

освобождава

ври пристигна 
от Гърция 
18-ти армейски 
рал Беме, който
аа коагемдаит на
кански и, 
ли в борба 
единици, а 
трите

със своя щаб 
комендантът настатус и положение

към ФНРЮ”. корпус, гене 
бе отреден 
всички гор- 

кунзлкиловски 
против нашите 

на когото покрай 
СъпКг, с5аноаи дивизии в 
по™ ЯХа ДаДеии на рас- 

оложение и други сили, ме- 
които и 342-та 

Дивизия,
Франция, 
пехотна 
Източния

начин 
от о-

Преди всичко и в тези : 
страни се изселиха преди 1 
войната известен брой на- ! 
ши граждани следствие на 
безработгщата и тежките и 
конолшчески условия в бив 
ша Югославия. Въпреки 
това, че години наред са от 
делени от своите семейст
ва и роднини, тези пресел
ници не прекъсваха връз
ките със старата си роди-

сщръхчовещка бор- 
пашите народи спрттто 

неприятеля, който по ^ 
време беше 
ите си и

На краявсе подпредседател
ят Ранкович заяви, че в 
близко време може

опу си-в наша- това 
на силв напъна 

против който 
окупирани

да се о 
изпълни

ла разгледа 
. предложенията за урежда 
не на въпроси както до из
селването от нашата стра 
на, така е за изселването в 
нея.

чаква Съюзният в дру-
европейскипочна да се 

от заблужденията за своя
та страна и постепенно да 
обръща гръб на оная шепа
военнопрестъпници и дру
ги врагове на нова Югосла

гите
телен съвет страни 

известна 
ческа 
къде се 
диверсии 
въоржени

съществуваше само 
полити- 

едвам поня 
случваха саботажи и 

и рядко някакви I 
акции.

нелегална 
дейност, а

група пехотна
прехвърлена 

а по-късно и 113-та 
Дивизия, доведена от 

Фронт.

от

те отСъщевременновия.
:

(Следва на стр. 3)
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Истината, за нашата борба се пишеше 

с кръв във всекидневни тежки боеве
(Продължение от стр. 2)

Веднага след идването си 
в Сърбия, генерал Беме из
даде заповед за „очистването 
на Савския лък“ (т. е. Мач- 
ва). На 24 септември 342-ра 
пехотна дивизия 
масово да гирес-пущ-а и раз
стрелва гражданите в Ша- 
бац. Според доклада ,юа щаба 
на 342-ра дивизия само до 9 
октомври те са закарали* в ла_ 
гари около 21.440 мъже, жени 
и дена, а (разстреляли 1226 
лица. Комбинирайки боеви 
действия с масов терор гер
манските фашистки сили в 
операциите през септември, 
октомври и ноември извър
шиха 1МКО|ГОб|Р'ОЙЕ1И| 
разстрели и други зверства. 
Много села бяха запалени, а 
имуществото на селяните за
грабено. На 21 октомври в 
крагуегаац бяха 1йаз)ст1рели*™ 
около 7.000 души, между ко
ито и ученици от ученичес
ките скамейки, заедно със 
своите преподаватели. 
Мачва, където убитите мъже, 
жени и деца са посипвани с 
брашно, за да ги разнасят 
свицете, до Кралево и по- 
нататък- из Сърбия, сурово 
се проливаше кръвта на на
шите хора. Най-сурово бе 
изпълнена заповедта, която

це и от тая част на Сърбия в 
края иа ноември, имаше огром 
но и неоценимо значение за 
цялата ни, по-нататъшна 
борба. Борбата, която се раз- 
®их|ряце И1 в Черна гора. и 
в Босна и Херцеговина, в 
Хърватско и в Словения, 
добиваше все по-масов ха
рактер. У хората с« връщаше 
вярата в несломимата сила на 
народа, който в борбата за 
свобода и за едно по-светло 
бъдеще пак беше намерил 
себе си. Загубата на свобод
ната територия в Западна 
Сърбия беше само един епи
зод от нашата дълга борба, 
в която из цялата страна, и 
тогава, и по-късно временно 
губехме или заемахме винаги 
нови свободни територии. 
Офанзивите на врага и на
шите контраофанзиви - се 
сменяваха една след друга 
от година на година 
единия до другия край на 
кашата страна. В гази борба 
падаха десетици и стотици 
хиляди герои, но по пъте
ките на войната, напоени с 
тяхната кръв, винаги никне
ха десетици и стотици хил
яди нови бойци. Вълната на 
революцията снажно и нес
пирно носеше нашите народи 
напред, разкривайки рред 
тях нови, светли хоризонти.

генерал Беме издаде на 25 
саптемяри та сяаите вюемии 
части, а в която покрай дру
гото ‘Ое «азва: „Втщата ада- 
ча е да кръстошете страната, 
в която през 1914 година с 
потоци е пролята германска 
кръв, зарад подлостта на 
Сърбите
Вие сте мъстители за тези 
мъртъвци".

Първата офанзива, която 
започна така против машата' 
свободна територия в Запад
на Сър&ия, събираше От ме
сец на месец ®се по-числсг.и 
сили на окупатора и на до- 
1з4ашин)иге (предатели: лооти- 
чевци, недичевци и четници. 
Дража Михайлович, който 
още в началото на септември 
с Недич бе заключил спора
зумение за съвместна борба 
против партизаните и който 
от (него бе -получил парична и 
друга поящ, по този начин 
бе се поставил с четниците 
си в служба на окупатора. 
Нашето положение на сво
бодната територия в Западна 
Сърбия и тук в Ужице ста
ваше ©се по-тежко. Борбита 
бяха все по-силни и ние тря
бваше да помислим за оттег
ляне из Сърбия. Обаче пери
одът от над три месеца от 
освобождението на Крупан 
до нашето изтегляне от Ужи-

започна
мъже и жени.

арести,

от

От

Нашите народи ще наиравяш всичко, за да не се 

Повторят никъде военните страдания
Стаята във вилата на Вл. Рнбникар в която е решено да се обяви въстаниетониха над 200.000 неприятел

ски войници — са имали оръ 
жие, което главно са превзи- 
мали в борбата. И не само 
че до 1944 година не сме по
лучавали никаква помощ 
отвън, но оттам по време на 
борбата ни причиняваха и 
различни трудности. Ще при
веда само един пример. Еми
грантското правителство, с 
помощта на известни западни 
кръгове, почти две години 
с различни интриги и лъжи 
заблуждаваше света за дей
ствителното състояние в на
шата страна, като по-вслреше 
за мнима четническа борба 
протрт окупатора, а прем
ълчаваше -нападаше икгпш- 
ската борба на народа, иаче-

И днес, на този велик 
ден, и на това място, 
когато си юпюм-ня.че за 

жертвите, които пад
наха в тази част от нашата 
страна, ние едновремено с 
почит си спомняме и за всич
ки ония, други достойни си
нове и дъщери на нашите на 
роди, които из цялата стра
на вградиха своите животи 
в основете на тази здрава « 
монолитна общност 
социалистическа Югославия. 
Нашите народи никога няма 
да забравят най-трудните ча
сове от своята история: над 
1,700.000 наши мъже, жени и 
деца, 1пад)нал1И1 в огъня на во
йната и в лагерите на смърт 
та, ограбени, запалени и раз
рушени села и градове, опус
тошени и унищожени фаб
рики, железници, шосета и 
поля. Нашите народи никога 
няма да забравят най-кърва- 
вия път в своята история и 
ще щравят воичко, к)оетО е по 
силите им, такива и още по- 
страшни човешки страдания 
да не се 
вече ни у нас, ни в света в 
една нова война.

съзнателните революционни 
сили, е по-силна и от най- 
еъ1В)р-емен(Х»опо оръжие яз «ръ
цете на най-свирепите за
воеватели. Кои все елементи 
осигуриха нашите успехи 
през мъчителната четириго
дишна борба е известно на 
нашите народи. Може би ня
ма да е .Н13Л1ШШО и за това 
да -напомня на »някши хора из
вън нашата страна, които са 
склюми/ не само да г&г забра
вят, НЮ и да я'и подценят 
на различни начини и да 
изопачават

човешко отношение. По так- I ряване самостоятелното раз
витие, за изграждане и ук
репване на новата 
власт и за общо социалистич 
еско обществено преобразу
ване. Така, излизайки от ре 
волюционна въоръжена бор
ба, ние започнахме нова бор 
ба, която съшо така изисква 
ше много усилия и саможер
тва.

отношения между различни
те националности в нова Юго 
славия и упоритото застъп
ване за осъществаването и 
непрестанното укрепване иа 
братството и единството.

От голямо значение беше 
и успешната борба пгютив 
окупатора, в кояпа м-омегктал- 
ните поражения нямаха по

дем С|ра1лпз.,л1?ашо
Ошоше/кието

на нашата народоосвободи- 
.телна йойска към нароДО бе
ше правилно поставено: на
шата войска е била истинска 
нарРдна 'войска, която пазе
ше и зачиташе и имущество
то 1Ш1 хората^ и човешката 
личност. Дори и към подве
дените войници на куинзли- 
павските аюл-н, които <-'а били 
пленявани, ако не бяха зло
деи, имаше едно хуманно

ъв начин< и с 'всички други 
средства е осуетявана брато- 
убийствената борба и отмъщ
ението и е бил защищаван 
народът. Във всичко това, в 
цялата борба, която водехме. 
Комунистическата партия се 
ползуваше с доверието на 
най-широките народни маси 
не само затова, че бешЗ ръко
водител на борбата, но и за
това, че всекидневно даваше 
жертви по всичшгге /полес
ражения из страната. *

народна

1

нова силно и 
въздействие. За да дадем правилна пре 

ценка на величието на изми 
натия път и на постигнати
те резултати, необходимо е 
да юи> птрилшмним от какво н с 
какво започнахме следвоенно 
то /изпражт^агне и с какви тру
дности се срещахме торава.

историческите 
факти за нашата кървава 
епопея.

На първо място, ние пра
вилно поставихгле основната 
цел на освободителната бор-

Това бяха ония основни 
елементи, които ни дадоха 
възможност в най-трудни ус 
ловия да водим успешна 
война — война, която беше 
в . постоянен възход — про
тив окупатора и неговите до
машни помощници.

Наследеното стопанство бе
твърде изостанало: предвое
нна Югославия спадаше меж 
ду стопански най-изостана- 
лите държави в Европа. Ог
ромните военни разрушения 
засилваха тая обща изостана 

на нашата страна. На- 
бяха

От самото начало създавахме нова, 
истинска народна власт лост

шите села и градове 
разрушени и опожарени. Око 
ло половина от малобройни-

повторят никога сно е, че тук имаше I въпроси, както и за съдбата 
голямо значение и ©а емг/,г.г]рг1:-:тсюо'п31 п/равителст
нашата постоянна ра- вю. Так;1ии'а|Р'ачонютойп'Оразу.че
бота по създаването ние Тито — Шубашич беше

на нова, истински народна необходимост за по-мирно 
власт. Още от самото начало следвоенно развитие, т. е. за 
на нашата революционна ггреопишивамето ©т положени'- 
борба работехме върху това. то на пойна към ткосната-
Вие, вероятно, все още си тъшгно, безкръвно рс.ьсспо-

Ц|И|31Н1>ю обществено вътреш
но развитие.

Успешно завършената вой 
на и създаването на нашата 
нова социалистическа и фе
деративно устроена общност 
на равноправни народи, ко
ято заради борбата си доби 
ролям щрестнж и 'признание в 
света, показаха, че доверие
то на широките народни ма
си в нашата Комунистическа 
партия, като ръководител на 
революционната освободител
на борба, е било напълно 
оправдано.

Републиката, която създа
дохме, тогава ни възложи 
нови задачи.

Да се обнови разрушената 
с-драна, да се иацерят дълбоки 
те рани, които ни нанесе вой 
ната, да се започне с изграж 
дането на социализма и да 
се пристъпи със всички си
ли към създаването на един 
по-добър живот в свободна 
страна на братски и единни 
народи — това) бяха основ
ните задачи, които нашите на 
рюди 'I, нашата Партия см 
поставиха в салтото начало 
на следвоенния период от 
нашето революционно раз
витие.

те и изостанали, индустриал 
ни предприятия бяха разру
шени, а шосетата и железо
пътните линии съвсем раз
орени. Бягайки из страната 
шг, неприятелят рошеше мо
стове, сгради и друго, раЗВа- 

ЛИНИИ

Именно това го имаме пред 
вид, когато днес, в борбата 

която водим заедноза мир, 
с другите неамгажир аьм стра- 

миролюбивиге народи,ни и
напомняме и ка нашите съюз 

- войната и на Целия 
значението на нашата

железопътнителяше
и зграбиаше и мъкнене венч 
ко, което можеше. С 
дума казано, врагът след се
бе си остави истинска пус-

спомняте за различни дета
йли от работата на народо- 
освободителния отбор в Ужи 
це през 1941 година. И тук в 
Сърбия, и навсякъде из стра 
ната, огародооов1с]|б|одител1н.п- 
те отбори през време на во
йната изиграха голяма и 
панела роля. . Когато говорим 
за новата народна власт осо
бено трябва да се изтъкне,

ищци от 
свят
борба за общото дело на 
съюзниците. Отначалото още, 

течение на четирите го-

-Ч една
&

и в
дини от борбата, ние привърз 
вахме за себе си и за нашата 

голямо число непри- 
като им 

тежки загуби. С 
железо-

тош.
През войната населението 

беше значително избито и 
съвсем осиромашело от ог
рабването на окупатора. Око
ло 3,500.000 жители останаха 
без къщи и покъщнина, а 
много тежко бяха пострадали 
и здравните, просветните, на
учните и културните заведе
ния.

страна 
ятелски дивизии
нанасяхме
разрушаването на 
пътни и други транспортни 
обекти ние пречехме на не- 

съобщения и

твърде голямото значение на 
АВНОЮ за успеха на наша
та борба. На Първото заседа
ние на АВНОЮ в Бихач на-

приятелските 
транспорт към другите по- 

(Кахво -значещо 
е .нс<обхО“

родните представители, поч
ти от всички краища на на
шата страна, създадоха яд
рото на административно-по
литическата власт. На Второ
то заседание в Яйце, което 
също така се състоя в раз
гара на борбата, бяха взета 
още по-важни решения за 
гк> иапатъшко (развитие на 
новата държава, която създа 
вахме: образувано бе, покрйй 
дру1Гйто1, и първото, временно 
правителство 
комитет на освобождението 
на Югославия, който влезе 
във връзка с нашите съюз
ници с цел да координира 
по-нататъшната борба и пре
говаря за следвоенна Юго
славия и за териториалните

лесражения.
това, мисля, че не

този път наново да Голямо число инвалиди и 
сираци представляваха един 
от най-трудните проблеми за 
нашата народна власт, за 
младата република, която се 
роди в кръв и сълзи, а коя
то трябваше да се развива и 
изгражда в зной и лишения 
на машите трудови хора, като 
бе изправена пред всевъзмож 
ни обективни и субективни 
трудности.

Нашата страна, която през 
войната даде огромни човеш
ки жертви и понесе огромни 
материални загуби, след за
вършването на войната на 
намери на необходимото раз 
биране. От общия износ на 
посините щети, нонто, пре
сметнато по предвоенни це
ни, възлизаха на около 47 ми 
лиарда долара, шие получих
ме като репарации, рертиту- 
щии, ,и други цстсове по- 
малкото 2%. Това, разбира

(Следва на ст.р. 4) ,

димо и
се изтъква. А в морално от

питата борба вст-шзшание 
яше и в другите страни по
степенно да дойде до оказ
ване на въоръжена и друга 

фашисткиясъпротива на 
окупатор.

В условията, под които во
дехме
та борба, нашият принос към 
общото дело на съюзниците 
има изключителна ценност. 
Тази борба се води вътре 
във фашистката крепост, без 
оръжейни фабрики и -скла
дове в самата страна — ако 
изключим фабриката'за леки 
оръжия в Умоице в кацалото 
на борбата — и без материал
на помощ отвън все до 1944 
година. Оръжието и другите 
средства за борба взимахме 
от неприятеля. Около 800.000 
паши бойци — които завър
шиха войната в нашата стра
на 1945 година и само в 
окончателните операции пле-

1Нй|родоосВободите.тна-

националенЖикица Иованович — Шпанац (бюст)

ба: не само освобождаване на 
страната от окупатора, но и 
създаване на нов обществен 
строй, който все повече до- 
узряваше в съзнанието на 
най-широките народни маси. 
Нашите народи се увериха 
на практика, усетиха на соб
ствената си кожа къде са 
главните причини за траге
дията, която сполетя предво
енна Югославия.

Вторият важен елемент 
бяха правилно поставените

ло с Комунистическата пар
тия. Истината за нашата 
борба трябваше да се пише 
с кръв във всекидневни теж
ки боеве. Но тя пак си проби 
път извън нашата страна 
и светът беше удивен от ус
пехите на нашите бойци, на 
машата «цродоюсвободителиа 
войска. Целият свят 
видя от нашия пример, че 
волята ма лоисръкия (народ 
за свободен и нов живот, 
под ръководството на най-

Наследихме твърде изостанало стопанство
ха, че това е една от основ
ните предпоставки за опазва 
нето на извоюваната в вой
ната свобода, за укрепването 
на независимостта, за оелгу-

ясно най-голям елан наши
тите народи насо
чиха усилията си да 

издигнат стопанската мощ 
на страната, защото съзнава-

с
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Наред с икономическия възход развивахме 

и социалистически обществени отношения
(Продължение от стр>. 3.) то стопанство и за осъще

ствяването на всестранен со 
циалистички, напредък. Ние 
проведохме широка нацио
нализация на основните сред 
ства за производство в минна 
та промишленост, транспорта 
и строителството, проведох
ме национализирането на 
банките и търтаииииа, поех
ме имуществото на врагове
те и домашните предатели п 
проведохме успешно поземле 
чата. реформа, 
бе дадена на ползуване на 
ония, които действително п 
обработват.

С цел по-бързо да ликви
дираме наследената изоста
налост .и да създадем . 
вия за по-бързо и по-хармо- 
нично развитие на 
ството и на 
първия
най-голямо внимание на ин
дустриалното развитие, осо
бено на основните й 
ли. Временно заради 
се налагаше да 
развитието на някои други 
области и клонове, па дори и 
повишаването на жизненото 
равнище, и заради изпълне
нието на основните задачи 
временно да се откажем и 
от задоволяването на различ 
ни потреби. Нашите труде
щи се разбраха, че това беше 
необходимо. В този начален 
период на обновата и из
граждането на страната, ко- 
гато трябваше да се борим 
с различни трудности, ние 
приложихме централистиче-

Сфш повицатанс но нпщустрн 
алното производство за око
ло 4,5 пъти 
предвоенното състояние, ин
дустриалното производство 
в НР Сърбия се увеличи с 
4,6 пъти, в Босна и Херцего
вина с 5,6 пъти, в Македо
ния с 8,6 пъти, а в Черна Го 
ра е над 13 пъти.

ската система на ръководе
не, като единствено възмо
жен начин разпологаемите 
средства да бъдат възможно 
чо-рацпопалпз използувани».

Малко усилия ,и етартя 
трябваше да се вложи, за 
да се преодолеят трудности
те! Много от нашите друга
ри съгоряха преди време в 
тази трудна работа. Това из
гаряне трае и днес. Другари
те Борис Кидрич, Моша Пи- 
яде, Джуро Салай и много 
други си отидоха от нас, без 
та дочакат да кадят по-пата- 
таимиия тържествен х'ад па 
онова, за което се бореха до 
края на житата си. Поколе
нието, което носеше и кое
то |и сепа НГО1СМ1 товара па из
граждането на нашата соци
алистическа страна много за
дължи новите млади поколс 
нил, които стъпват или ще 
стъпят в живота при по-ща
стливи жизнени условия.

Нашият труд обаче бе въз 
награден. С гордост можем 
да кажем, че сме преодолели 
най-големите трудности и че 
сме победили, благодарение 
на усилията, упоритостта и 
издържливостта на нашите 
трудещи се, на съзнателни
те трудови граждани. Огром
ните резултати, които сме 
постигнали, днес стоят_като' 
най-величествен паметник на 
всички, които в нова Юго
славия вградиха живота си 
и на всички, които за изграж 
дането на страната дадоха 
всичко от себе си.

иието. Интензивно се разви
ваше и жилищното строител 
ство: след войната много на
ши градОве и села коренно

измениха! изгледа си, бяха по
строени голям брой нови, ш> 
дерни селища из цялата стра 
на.

се, увеличи нашите трудно
сти в следвоенното изграж
дане, между които бяха 
сушата и другите стихии в 
течение на няколко следвое
нни години, както и редица 
други 'неблагоприятни усло
вия. Трябваше също 
да преодоляваме и трудности, 
предизвикани от политичес
кия натиск

в сравнение с
и

Нашите хора неиосредсшвено 

решаваш всички общественитака

въироси на нашето развитиеТакова развитие на произ
водството ни даде възмож
ност за Бсе по-пълно и по- 
добро задоволяване потреби
те на домашните пазари,

НД Н13тОЧЧ10С'ВрО-
пейските страни и от тяхна- 

блокада. 
Това поставяше страната в 
твърде трудно положение и

р сега гражданите на нашата 
страна решават непосредстве 
но по всички съществени 
въпроси, на нашето обществе 
но развитие, че в органите на 
самоуправлението в стопан
ството и другите области на 
обществения живот участву
ват над 1,000.000 лица, че об
ществения сектор на стопан
ството участвува с около 
76% в създаването на съвкуп 
пия обществен! щродукл", че 
в съвкупните инвестиции в 
основни средства, обществе
ния сектор участвува с над 
90°/о, че от съвкупния обще
ствен продукт реализиран в 
обществения сектор, над 75% 
остават на разположение на 
стопанските организации, ко 
муните и на другите самоу- 
правителни органи.

В рамките на развитието 
на системата на самоуправ
лението ние изградихме сто 

(Следва «а! 5 стр.)

споредно с развитието 
на производството и 
укрепването иа мате
риалната база на на

шето -общество, 1П|1ШрСКЪСМИ;Го 
развивахме социалистически 
те обществени отношения, ка 
то по такъв начин осъществи 
хме крупни промени в наша 
та страна. Развихме систе
мата на непосредствената со 
циалистическа демокрация, 
основана върху работничес
кото управление в предпри
ятията и общественото само
управление в останалите об
ласти на обществения жи
вот, в комуната, здравеопаз
ването, просветата и социал
ните и други обществени 
служби.

Колко широка е нашата 
система на самоуправление 
и непосредствената социалис 
тическата демокрация най- 
добре се вижда от факта, че

Ута икономическа като земята
за

увеличаване на нашия външ 
обмен и заналагаше да се отделят ог

ромни средства и за внос на 
храни
отбранителната мощ на стра
ната за запазване ма не- 
ваонотмостта за- осигурява
не ма п-о-нататъшнюто 
стоятелно развитие.

При такви условия се на
лагаше в провеждането 
политиката на обществено и 
стопанско изграждане на на
шата социалистическа стра
на да се опрем на собствени 
сили, на широките народни 
маси ма Съюза на к-омуееисти- 
те, на Социалистическия съ
юз на трудовия народ и на 
нашата младеж, които със се 
беотрицание, както и. през 
войната, започнаха общото де 
ло за обновяването и 
граждането на страната.

След освобождението 
страната ние пристъпихме, 
към 
а-лна
развитието на общественно-

но-търговски 
подобряването на нейната 
структура. Страната преста
на да бъде почти изклгачител

и за уж|р сепвано на
у® ло

но износител на суровини и 
полу произведения, каквато 
беше преди войната. По този 
начин тя си обезпечи не
равноправно положение в 
международния стокообемен.

Един от най-крупните ре
зултати, който постигнахме 
в следвоенния период се съ
стои в това, че успоредно с 
разрешването на твърде сло
жни матерйални проблеми и 
с засилването на материал
но-техническата стопанска 
база изграждахме собствени 
кадри, способни да ръково- 
дът съвременните производ- 

1 ствени средства. Сега вече о- 
коло 32% от общия брой на 
заетата работна ръка в об
що с'пве«|;)Гго 1СТютзк:ство са ква 
лифицирани и високо квали 
фицирани работници.

стопан- 
обществото, в 

период 'отделяхме
■са.мо-

на
отрас- 

това 
забавяме

из-

на

създван-е ка- матсри- 
база, мвабх’0|ди!ма за

Извънредно голям успех в 
досегашното развитие пред
ставлява увеличаването на 
акумулативната способност 
на нашето стопанство, т. е. 
заделянето на големи сред
ства за раширяването на ггро 
мзводството. Общите вложе
ния за стопанското развите 
през целия следвоенен пе
риод възлизаха средно на го 
дина над 29% от национал
ния доход. За тази цел ни 
послужиха полезно и допъл
нителните средства од чуж- 

* бина, които получихме чрез 
кредити и помощи, но тяхно
то участие беше относително 
малко в сравнение с цело
купните наши вложения за ' 
следвоенното развитие. Име- | 
нно фактът, че в своето раз- ■ 
витие се опирахме на собстве 
ни сили и собствена акуму
лация ни даде възможност да 
се ползуваме и с чуждестра
нни средства, да ги приема
ме без каквито и да било у- 
словия и да ги включваме в 
собствените средства и соб
ствените програми на разви
тие.

Нашият шеми на сшоианскошо развитие 

е между най-бързите шемйове в света
ои са най-съществени
те резултати, които до
сега сме осъществили? 

Досега общо взето сме реши 
ли най-главните и най-круп 
ни проблеми. Осъществихме 
такъв темп на стопанско раз
витие, който е между най- 
бързите в света. Направихме 
крупни промени в структу
рата на стопанството и насе
лението, решихме проблема- 
та за кадрите, осъществих
ме високи акумулации и по
степенно, !ню 1ггостоЯ|Н1К!0' увелк- 
чавахме личното потребле
ние и подобрявахме общите 
жизнени условия на населе
нието. По такъв начин пре
върнахме страната от индус
триално неразвита и селско
стопански изостанала селска 
страна в индустриално и аг
рарно развита. Успоредно със 
засилването на стопанската 
мощ на страната и съдаване- 
то на все по-широка матери
ална основа, ние развихме и 
социалистическите обществе 
ни отношения.

к возния парк във 
отрасли на съобщенията и 
транспорта, а мощността на 
корабите на търговската фло 
та почти е удвоена в сравне
ние с продвоенното положе
ние.

панство и за прилагане на 
съвременни агротехнически 
мероприятия, значително се 
увеличиха добивите от основ 
ните земеделски култури — 
пшеницата, царевицата и дру 
ги — особено в обществени
те земеделски стопанства, в

всичките

;
■ ; % ■ -сМк .С увеличени вложния в сел
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Най-сетне твърде важно ре 
щение в нашето следвоенно 
развитие представлява фа
ктът че въпреки трудност,игге 
и успоредно с провеждането 
на политиката на ускорения 
темп на стопанския развой, 
бяхме в състояние постепе
нно и непрекъснато да пови 
шаваме благосъстоянието на 
населението, което не е често 
явление и което създаваше 
особени проблеми в много 
страни, особено в ония, кои
то се намираха на пътя на 
ускорено стопанско развитие.

Покрай увеличението на 
личното потребление, непре
къснато се увеличаваха и 
разходите за обекти на кул
турно-битово потребление, 
за жилищно и ком>пнално 
строителство, за учебното де 
ло, културни и здравни за
ведения и за заведения на 
социалното осигуряваме. Се 
га те възлизат на около 25% 
от целокупните вложения в 
основни средства. Разширена 
е мрежата на здравните за
ведения, ца училищата, на 
културните и научни заведе
ния. В сравнение с предвое
нното състояние, броят на 
учениците и на студентите 
от всички училища се уве
личи с около 1,4 милиона. 
Голямо внимание бе посве
тено за масовото 'Просвеще
ние, а едновременно бяха по
добрени условията на школу 
ването и методите на обуче-

Резултатите на материал
ния развой например се ог
леждат в това, че в сравне
ние на предвоенното положе 
ние нашият национален до
ход се е увеличил с над 2,5 
пъти на глава от населени
ето. Участието на индустри
ята и рудодобива в създава
нето на националния доход 
се е

Ратко Митрович на трибуната
кооперативните стопанства и 
на площите, обработвани в 
съдружие 
частен производител. Наред 
с работата по модернизира
не на земеделието се разви
ваше и животновъдството, в 
което през последните чети
ри години производството се 
увеличи с 60%.

Считам, че и тези някол
ко димни цраоноречиВо, рово- 
рят за резултатите на досе
гашната ни работа. Но ние 
шюстигнахме крупни успехи 
и в останалите стопански и 
други области.

ското стопанство, през пос
ледните години бе укрепена 
неговата материално-техни
ческа база. Само за послед
ните четири подини броят «а 
тракторите се увеличи с над
21.000, на комбайните с над
3.000, а потреблението на ми
нерални торове се е увели
чило за около 800.000 тона. 
Разшири се мрежата на ве
домствата н отделенията за
.селскостопански нужди. В 
резултат на тези усилия за 
укрепване на социалистиче
ския сектор в селското сто-

кооперация и

увеличило от около 27% 
войната на около 50%преди

сега. Индустриалното произ
водство ос увеличи] с 4,5 пъ
ти, а земеделското производ- 

около 60%, при ед-
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'4X- ;ство за 
повременното увеличение на 
производството 
те стопански отрасли. Съще
ствено е изменена и струк
турата на стопанството, а сил 
но се е развила и материал- 

база

и в останали-
.ни Уя
1 чя* ка га ^ . I

&ч;

8 ,нано-техническата
стопанство. Най-големияш резултат 

е изграждането 

на собствени кадри

Осъще-цялото
ствено е производство на ре-

коиго преди . I
лица изделия, 
войната изобщо не са се про
извеждали у нас. В сравне- 

положе-ние с предвоенното 
ние се увеличи 
ството, изчислено на 
от населението: на електри
ческа енергия ц» 75 на 471 
мвч. ма въглища от 452 на 
1220 кгр, на стомана от 15 на 
78 кгр, на сярна киселина от 
1 5 на 7 кгр, а производство
то на прежда и памучни 
8ькани се е удвоило, 
следвоенния период, покрай 
обновяването на повече хиля 
ди километра разрушени и 
повредени железопътни 
к™ и шосета, «ке построихме 

1 800 км нави железопъ
вд^мнни и с нормален
™вад 5.600 километра шосета,
" с съвременен коловоз. По- 
^ай това увеличихме пре-

производ- 
глава къв начин съществено се из

мени структурата на населе
нието, като земеделското на
селение участвува с около 
50% срещу около 75% преди 
войната.

Б ързото стопанско разви 
тие ни даде възмож
ност за постоянно по

вишаване на заетостта на ра 
ботна ръка и за големи про
мени в структурата на насе
лението. Нарастването 
етостта в целия следвоеннен 
период е възлизало на око
ло 150.000 души средно на 
година, а през 
години към

новозаетите работници 
е погълнала индустрията, в 
която сега са заети 
800.000 души в повече, откол 

войната. По та-

1
на за В следвоенния период голя 

мо внимание отделихме 
по-равномерното 
ално разпределение на про
изводителните сили и на по- 
бързото развитие на слабо
развитите краища у нас. В 
зависимост от съществуващи 
те местни условия, построих
ме редица съвсем нови сто
пански центри и участъци.

В на
територи-

посл едните
200.000. Повечетоли-

от

около

Ни най-ужасен терор ис откл они югославските народи
ОТ революцията• хото преди
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Необходимо е да се осигури правилно изп ълне 

ние на принципите на Устава на ООН
(Продължение от стр. 4) 

папска екзема, която почива 
върху
принцип на възнаграждение 
оторед труда н който ©бедим 
ява плановото насочване на 
стопанското развитие със сво 
бодлта та, решаватето н с сво 
бодната инициатива на .непо
средствените производители. 
В нашата система на стопа
нисване трудовите колекти
ви и непосредствения произ
водител решават самостоя
телно за производството и 
за разпределението на част
та от доходите, която им о- 
става след покриването на 
обществените задължения. В 
разпореждането на осъще
ствения доход те самостоятел 
но установяват, мерилата за 
възнаграждаване и определ 
ят дяла, който служи за об
щите 1нужщи ма колектива и 
за следващия развой на сто
панската организация.

Значи, можем свободно да 
кажем, Не досега сме измина 
лй най-трудният дял от пътя 
към социалистическото стро
ителство на нашата страна 
и че С резултатите, които 
сме постигнали, си разкрива
ме твърде благоприятни пер
спективи за |П)а-»аПДтъшен и 
по-бръз напредък.

Перспективата на нашето 
по-нататъшмо развитие изра
зена на този етап в новия пет 
годишен план, е заснована 
върху продължаването на 
пътя, по който досега сме

причини, не са могли да с« 
развиват с такава бързина, 
каквато е .желателна. Наша
та грижа за неразвитите кра 
ища се изразява и в очерта
ния обем на капиталовложе-

обществени отношения. В то
ва отношение н работничес
кото самоуправление, което 
в досегашната практика се 
афирмира т. е. общественото 
управление изобщо трябва и 
по-нататък да укрепва и до- 
пълнява, на първо място с 
укрепването на вътрешно де 
мократически отношения.

Покрай това трябва да се 
има пред вид, че нашата си
стема на стопанисване съгла ' 
сува личната заинтересова
ност и творческата инициа
тива на непосредствените щро 
изводители с общите интере
си, с обществените насочено
сти и с плановите размери 
на развитие на цялата ико
номика. Това на практика 
значи, че макар нашата сто
панска система да е сбо6од- 
на, не може до края да се 
надяваме |сзмо на нейното 
автоматическо действие. Как 
то следва да се държи смет 
ка за това рамките на плана 
и неговите инструменти да 
не угрозяват и спъват само- 
управителните права и ини
циативата на непосредстве
ните производители, така 
също, заради успешното из
пълнение на задачите по пла 
на трябва да се държи смет 
ка нющ плаща на самоунраои 
телността да не се развиват 
разни отрицателни прояви, 
местнически и други вредни 
тенденции, които да пречат 
на провеждането на приети
те цели на нашата политика 
на стопанското и обществе
но развитие. Затова, наред с 
прилагането на икономичес
ките мерки в нашата стопан
ска политика, трябва да по
следва пълното изражение 
>\ влияйте та общността, съ
знателната обществена актив 
ност, та по този начин в най- 
голяма степен да се осигури 
грижата за съвкупните об
ществени потреби и интереси.

Това, което казах налага 
постоянна и упорита работа 
на всички обществени факто 
ри за укрепването и подгот
вянето на органите на само
управлението, за разяснява
нето на различни проблеми, 
за възпитание на хората, за 
развитието на съзнание за 
съгласуването на общите и 
лични интереси. По такъв на 
чин ще се допринесе за по- 
пълноценното и правилно 
действуване на система на 
децентрализацията и само
управлението, та затова б 
тази област всичките обще-, 
ствени и политически орга
низации трябва да прояват 
най-голяма активност.

В настояванията си в прак 
тиката ни да не идва до пов
таряне на различни слабости 
иисдо-статъцп, които могат да 
спъват и забавят изпълне
нието на нашия петгодишен 
план, ние, в това сме увере
ни всички, с реализирането 
на този план ще успеем да 
подобрим значително жизне 
пите условия на нашите тру
дови хора и нашите гражда
ни изобщо и в още по-голя- 
ма степен да улесним наши
те усилия за изпълнението 
на спояващите програми за 
всестранния развой на наша 
та социалистическа общност.

напредването и на социали
стическото преобразяване на 
селото. Значително подобрих 
ме и материалната база на 
селското стопанство. Обаче 
не можем да останем при ре 
зулталгите, които постштнггхме, 
още по-малко смеем да спрем 
пред трудностите, които от 
време на време изпъкват в 
работата ни в тоя отрасъл. 
Също така сте бкза да да|зво- 
лим досега създадената мате 
риална база за развитието на 
(сеьтсногго стопамс-гшо да «е се 
използува до краен предел 
и да не се осигурят оптимал
ни резултати по увеличава
нето на селскостопанската 
продукция и развитието на 
социалистически отношения 
на село. В тази работа, по
край таканаречените обектив 
ни трудности, трябва да се 
видят и различни субектив-I 
ни слабости. Трябва да се I 
имат предвид м навите ка,' | 
чествено по-други задачи, ко
ито и'в тази област се постав 
ят днес. Защото сега не ста
ва въпрос вече само за оси
гуряването иаи .средства., кШ и 
за метода на работата и за 
начина как разполагаемите 
средства да се използуват 
по-добре. Всичко това, раз
бира се, търси най-напред 
една по-грижлива и упорита 
работа със всички селскосто
пански организации и непо
средствена специалистическа 
помощ, която трябва да им 
се оказва при решаването на 
разни проблеми, с които се 
срещат.

Изпълнението на начерта
ната програма за развитието 
изисква едно неотклонно про 
веждане на приетите цели и 
задачи, които сме си поста
вили. При това особена важ
ност има рационалното сто
панисване с отделните мате
риални съществуващи сред
ства. Ако в изпълнението на 
«адачите от петгодишният 
план се остане в рамките на 
осъществените материални 
средства, ако се отбегва про 
биването на размерите на за 
планираните средства, тога
ва няма да има никакви 
спънки програмата на раз
витието да бъде изпълнена 
в определен срок и с много 
по-малки усилия за нашите 
трудови хора, отколко това 
беше случая досега. РеаЛиза 
цията на този план трябва 
да върви с постепенното и по 
стоя! (Но повишаване на жи
зненото равнище на нашите 
хора, но както казахме това 
изисква и едновременното по 
вишаване на производително 
стта на труда, защото това е 
основният източник на сред
ства за повишаването на жи 
зненото равнище.

Разните слабости, които в 
последно време се явяваха 
трябва да бъдат изправени 
и занапред да ги избягваме 
в практиката ни. За някои 
от тези слабости достатъчно 
сме говорили и аз и не искам 
да ги повтарям и тук. Все 
пак трябва да) се подчертае че 
да се премахнат досега про
явилите се слабости е необ
ходимо най-напред по-на- 
татъж да се изграждат и у- 
крепват социалистическите

изострят международното по 
ложемме често са ни нападали 
от различил страни и ни 
причинявали немалки ико
номически и други щети. Но 
затова престижът на Юго- 
с.тазия още повече порасна 
особено между африкански
те, азиатските и другите стра 
ни, а нарочно между ония, 
които пе са свързани с бло
ковете.

първо място затова да мо
жем още по-резултатно да 
действуваме за отбраната на 
мира и за победата на кон
структивните принципи, кон
то на човечеството могат да 
осигурят мир и плодно сътру 
дничество.

Заради това наше незави
симо становище и открито 
посочване на различни) .от 
рицателни елементи, които

социалистическия

ннята в петгодишния план.
Общо гледано, предвидена 

та програма на по-нататъ
шния развой е твърде обеми 
ста и нейното изпълнение
изисква не само огромни ма
териални сродства, но м из
ключително големи усилия 
от нашите трудови хора. Но, 
и покрай това, изпълнението 
на тази програма ще бъде от 
носително по-леко, защото 
не ще изисква такива уси
лия и себеотрицания, какви- 
го бяха необходими в първия 
следвоенен

Фашизмът най-наиред 

се устреми към ония, които съ- 

действуваха за създаването, му
против ония, които в значи
телна степен съдействуваха 
за нейното създаване, а това 
значи, .против западните старни 

Когато това имаме предвщц 
нима не следва да се зами
слим върху това, което днес 
се случва, да се замислим 
Еърху повтарянето на истори 
ята, .въпреки очевидната вреда 
иа-|п|зйобни. факти од недалеч о 
то минало? Защото Западна 
Германия трескаво въоръжа 
ват и то пак като някаква 
ударна сила против мнимата 
опасност от комунизма. За
падна Германия те почти до 
зъби са въоръжили. Наруша 
вайки споразуменията те * 
одобриха да построи 1сьм 
60.000 тона кръстосвани, а 
тези джобни кръстосвани са 
наречени „разрушители“. Ни 
ма и Хитлер не бе също тдда 
подпомаган на различни на
чини щото строейки уж 
„джобни кръстосвани“ да съ
здаде такава морска ударна 
сила, която в последствие на 
несе на съюзниците огромни 
загуби по всичките морета 
на света? Дали е необходимо 
по-добро сравнение, с което 
да се илюстрира слепотата 
на днешната политика на 
някои западни страни, която 
се стреми към създаване на 
така

Разрешете ми да кажа не
що и за това къде в действн 
телност лежат корените на 
това така напрегнато поло
жение в свела, което все 'още 
трови международните отно
шения и обезпокоява света 
зарад възможните .последици.

Днес, всекиму в света е 
добре известно кои са най- 
невралгичните точки, отно
сно огнища, които би могли 
да доведат до ново и общо 
международно сбълскване. 
Но, за да се види как се 
дойде до това и в какво е 
същността на спорните про
блеми, необходимо е да се 
направи един, макар и съв
сем общ анализ.

Ако погледнем положени
ето и международните отно
шения, съществували преди 22 
години, ще 'видим, че тогаваш 
нита 1аветав.н1а. обстановка мн© 
па е приличаща та днешната, 
или по-добре казано днешно
то положение твърде .много 
прилича иа положението пре
ди Втората .световма война.

Различните противоречия 
между великите сили, които 
се проявяваха на заседани
ята на Обществото ца наро
дите, парализираха изцяло 
работата му и окончателно 
доведоха до разпадането на 
тази организация.

Това улесни обновяването 
на реваншистки тенденции в 
Германия и трескаво въоръ
жаване и подготовка на си
лите на остта за втора светов 
на война. Как тогава се отна_ 
сяха към постоянно растяща 
та и заплашваща тенденция 
на германския милитаризъм. 
или по-добре казано фа
шизъм, някои западни сили? 
С разни- концесии с колебли
ва политика и дори с оказва 
не на непосредствена помощ, 
те улесниха засилването на 
милитаризма в Германия. Мга 
нхенската капитулация и 
споразумението, което ма 
Хитлер остави свободата и 
възможността да покори 
седните страни, бяха най-впе 
чатлителното потвърждение 
за тази колеблива политика. 
Това беше връх на една сля 
па качштулайска .политика 
към силите на остта, които 
си бяха поставили за цел 
да покорят света и да въве
дат най-реакционен „нов пор 
ядък“ — фашизма.

Западните страни искаха 
по този начин да отклонят 
от себе си опасността, да я 
насочат в обратна посока, ха_ 
то ударна сила против социа 
листическата страна на Съ
ветския съюз, като същовре 
меино си получат жандарм 
за спиране на все по-бързия 
ръст на прогресивните дви 
жеиияг в Европа и в света. 
Но какво стана? Тази ударна 
сила най-напред се устреми

пе!рм131д. Харак
терът на тези усилия зана- 
(пре(д ще бъде по-друг.

На днешната степен на раз
витието на стопанството все 
псу-поламю значение получава 
борбата за качество за по- 
добро, по-икономично и по- 
рационално производство и 
за увеличаване производител 
ността на труда. Върху това 
се основава и ще се основава 
и по-нататък увеличаването 
на личното потребление и на 
културно-битовото равнище. 
Това пък ще изисква все по- 
голямо икономисване на сред 
ства и работна ръка, все по- 
голямо
на производството и модер
низиране на производствени
те процеси и непрекъснато по

усъвършенствуване
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наречената „бтбранител 
на сила“ на Западна Герма
ния. Смятам, че на всекиго 
е ясно, какви далекосежни 
и катастофални последици 
могат да последват ако миро 
лгабивите сили на света не 
се обединят против по-на- 
татъшнето въоръжаване й 
против тази политика, която 
може да хвърли човечество 
то в нова катастрофа.

Кои са основните характе
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организацията 
се обезпе I тдобряваме на 

ма труда, за да 
по-добри резултати в рабо- 

по-пълно и по-добро

вървяли в обществено-поли
тическия и стопански сми
съл. С изпълнението на този 
петгодишен план, основните 
цели и задачи на който са 
известни, до края на 1965 го 
дина нйе ще увеличим съв- 
купнйя обществен продукт 
и националния доход с над 
70*/», а националният доход 
ка глава От .населението 01 
сегашните 360 долара, ще се 
покачи на около 600 долара. 
Начертаните темпове на сто- 

около 11%

ристики на шестнадесетго
дишното следвоенно разви
тие в международните отно
шения?

Втората световна война ни

тата,
спа Сдаване на домашния па
зар и засилването на конку
рентните способности в обме
на с чужбина.

Във връзка с това все по- 
голямо значение ще има про
фесионалната подготовка на 
нашите кадри и по-нататъ- 
шног.0 .подобряваме на . тех
ния квалификационен 
став. В досегашната практи
ка нашите хора показаха гол 
ям смисъл за работа с най-

остави в наследство много не 
разрешени и спорни между
народни проблеми, между ко 
ито и германския проблем, 
проблема за разоръжаването, 
кологшялния въпрос, пробле 
ма за употребата на атомна 
енергия за военни цели и 
друго. Но, вместо да се за
почне с разрешаването на 
тези проблеми, още на първи 
те международни заседания, 
на които ставаше дума за 
мирните договори и друго, 
се дойде до разногласия и 
отстъпване от принципите на 
Атлантическата харта, която 
бе публикувана ма 14 август 
1941 год. тогава, когато фаши 
стките войски настъпваха по 
всички фронтове.

Атлантическата

съ-

съ-
панския ръст от 
средно на година, дават въз
можност за такава динами- 

която в модерни .производствени сред 
ства, в прилагането на най- 
комплицирани сложни тех
нологически Iпроцеси, в овлад 
йвалето И 
развитие на най-новите науч 
ни достижения. Досега при
добития опит на това поле и 
развитата мрежа на учили
ща и олети ала ви научни заве
дения, ни дават възможност 
да вървим успешно и напред 
в развитието на научно-из
следователските работи, в 
подготовката на кадри и в 
повишаването на общокул- 
турното и квалификационно 
равнище на нашите хора, а 
това ще .представлява твърде 
важно допринасяне на наша 
та борба за по-нататъшното 
повишаване на производство 
то и на производителността 
на труда.

В следващия развой не би
ва да пренебрегнем развити
ето на ония стопански обла
сти и отрасли, които осигур
яват съгласувано движение 
на стопанството и успешното 
изпълнение на поставените 
задачи в областта на ПРОИЗ
ВОДСТВОТО!, пявара и личното 
потребление. В това отноше
ние особено значение придо
бива и работата' за погнататъ 
шния напредък на селското 
стопанство, от което в голя
ма степен зависи и снабдя
ването на индустрията, и ста 
бщцното отношение на- (па
зара и развитието на жизне 
ното равнище. В тази област 
ние постигнахме крупни ус
пехи и определихме по кой 
път и по какъв начин тряб
ва да с* движи процесът на

ка на развитието, 
материално отношение ще ни 
приравнява все повече към 
високоразвитите страни, ка
то същевременно ще осигур
ява- по-нататъшното укреп
ване й развитие 
социалистически обществени 
'отаошения.

Т .Процесът на по-нататъшно 
то.столанскс) развитие ще се 
движи ма,'първо 

" по-нататъшното укрепване
на индустрията и издигането 

.на нейната суровинна база,
, към развитието на селското 
стопанство, транспорта и дру 
гите стопански отрасли, оси
гуряващи хармонично и ста 
билно стопанско развитие. 
Изпълнението на тази про
грама ще доведе до по-на
татъшни структурни проме
ни е стопанството и в обще
ството) изобщо. Индустрията 
ще заеме още по-значително 
място в стопанството. Участи 

. ето на .земеделското населе
ние в общия брой на насе
лението ще се намали от се
гашните 50% на около 41%: 
Ръстът на производството ще 
доведе до съответното увели- 

■ чавгоде го личното потребле
ние и до заделяне на по-голе- 
ми средства за културно би
товото равнище.

Един от М'ай-същесгвеките 
и най-важни елементи на то 
зи петгодишен план е в то
ва, че той предвижда в зна
чителна степен по-нататъшно 
ликвидиране на неравномер
ното развитие на отделните 
краища иа нашата страна, 
които досега поради познати

по-тататъшмгХго

на нашите

Политика на мир харта, в 
същност съвместното из явл е 
ние ма Рузвелт и Чърчил, 
което

(МЯСТО- към
военни цели, това създаде 
огромен престиж иа нашата 
страна в света. Този пре
стиж ние използуваме на'В следвоенния период на

шата страна забеле
жи извънредно големи 
успехи и във външна

та тюлитика. Пазейки* п'осле 
дователно своята независи
мост и самостоятелност във 
външната политика, нашата 
страна твърде 
сътрудничи с огромно бол
шинство държави от всички
те континенти на света. То
ва сътрудничество се разви 
ва на принципа на активно 
и миролюбиво съвместно 
съществуване с гнетиш <с*пра- 
н)И), без оглед 1«а разли
ките в техните обществени 
системи, защото ние считаме, 
че това е единствената алтер 
•к-атлва, ако искаме да (цредо 
тв|раглти.^озата катастрофа. На 
шата последователна и упо
рита борба за ликвидирането 

к*о'л1о(;н1««а1 л и зм а, 
за шомощ пьа меразвитигге 
страни, за равноправни отио 
шения между народите и дър 
жавите, големи и малки, за 
правото на всеки народ сам 
да се управлява, за обезоръ- 
жаването и забраната на 
ядрени опити и употребата 
яа това страшно средство за

впоследствие приеха 
всички съюзнически страни, 
съдържаше следните основ- 

(С ле два *н 6 стр.)
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н»1 положения: правото на 
самоопределение (това анашИ 
(народите имат право да си 
изберат облик на управле
ние, под който да живеят; 
това право трябва да се вър 
не на всички, на които е 
отнето с насилие), право на 
тернткцрнапен пнтегритет (вся 
ха териториална промяна тр_ 
ябва да е в съгласие със 
свободно изразената народна 
воля), премахване на иконо
мическа експлоатация между 
народите (организиране на 
икономическо сътрудничес
тво с цел да се подобрят у- 
сшовия на работа, ма стопан
ски напредък и социална си
гурност). премахване на дис ми жертви.

родите от Европа и от коло
ниите. че победата на сюзни 
цмге щс 
ма собствен но (решаване и теаа 
висимост. Тази харта особено 
поздравиха колониалните на
роди, но много бързо бяха 
разочаравани, защото видя
ха, че от тази харта се отегь 
нва
за тяхната независимост. На 
практика те се убедиха, още 
тогава, че когато става въ
прос за тях, реализацията 
на принципите на Атлантиче 
ската харта зависи най-на
пред от самите тях, от упо 
Ритата им борба за осъще-

Речта на президента Титодаде свободаим

НЕАНГАЖИРАНИТЕ СТРАНИ ИЗРАЗЯВАТ 

СТАНОВИЩЕТО НА ОГРОМНОТО БОЛ
ШИНСТВО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

V
става въпроскогато

•:..... «•',
'•'А. Л) ‘ ***(

става на ООН доведе най- 
напред до създаването ша 
Атлантическия блок, а тогава 
и до създаването на Източен 
блок, относно до Варшавския 
отбранителен пакт, и до ново 
трескаво въоръжаване, за да 
може да се постигне това, 
Щото спорните международ
ни проблеми да се решават 
от позицията на сила. Ако 
исторически 
как се дойде до създаването 
на блоковете, защото логи
ката казва, че виновник е 
одаи, който пръв започне, 
тогава те не могат да бъдат 
изравнени, особено по първо 
битните цели. Но сега, когато 
блоковете съществуват стои а 
въпрос как да се надделее 
блоковата разделеност, която 
бе създадена в момента на 
широкото овладяване на за- 
старелото гледище, че между
народните спорни въпроси 
могат да бъдат решени един 
ствено със сила. Такава под 
ялба на две групировки все 
повече пречеше и днес също 
пречи за правилното действу 
ване на ООН, която е създа
дена заради това. щото по 
мирен път по-леко и по-ггра 
вилно д асе решават .спорните 
международни въпроси. Опи 
тите на някои велики сили 
от Обединените народи да 
създадат инструмент на своя 
политика все повече намаля
ваха престижа на тази уни
версална организация и пра 
аеха нейната ефикасност да 
бъде все по-малка и да нам- 
ялава доверието в нея.

Такава обстановка следва
ше да обезпокоява всеки, 
който се страхува от нови 
военни стълкновения. Това 
безпокойство намери ггълн; 
изражение и на Петнадесето 
то зйседание на .общото събра 
ние на Обединените нации, 
но съществува и днес. Какво 
би се случило, ако Обедине
ните нации доживеят съдба
та на Обществото на народ
ите в Желева, -което се -про
вали 'заради обструлият-а- и 
изс-гъпването на Германия и 
Италия от него? Събитията, 
които последваха са известни 
на целият овят. Днес обаче 
положението донякъде е гто- 
друго, защото огромна маса, 
многочислени малки и сред
ни държави не мислят пасив 
но да наблюдават,- как некол 
цина хора, — представители 
на големите сили. кроят тях
ната съдба. Миролюбивият 
свят не позволява неговата 
съдба да се решава днес в 
задкулисни дипломатически 
игри, но иска и той самият 
да участвува и да каже сво
ята дума. Това вече се проя
ви на Петнадесетото заседа
ние на Общото събрание, къ- 
дето се показа, че именно

мощ да. бъде давана без а»./ 
литиЧески подобри.условйл. 
без съмнения и без разл^чн*., 
задни мисли,. - ,

Под претекст, че над афрн , 
канските страни нададофалф.. 
опадаостта от.кЯМттнаЯрцв' 
те искали да я. отклоня^, ЯРо 
тагонистите на експлоататр-Г, 
реката колониална попити^, 
упорито настояват, да, възп
рат процеса на по,натафиш*' 
та деколонизация и .чрез рар. 
лични натисци да се.цдмесвф'; 
във вътрешните въпроси.>0. 
вече освободените и незавфи 
ми страни. А именно т.ова. /е,’ 
което почти всички азйатбгф 
И африкански страни,. ЪгКЛОц 
ява от блркбвотр. свързване;' 
в техното тежнение; на неза
висима Външна политика И' 
вътрешно разгвйтие.; На тези 
страни най-много оттоваря 
Ратюгикагга на мир ц/прадив-; 
ою мещуяародяо сътгрудНн- 
честзо. Затова! решнтелйб^се' 
противопоставят на пренася- 
него на студената 'война е 
тяхната част -на света'. Фяк-: 
ната изостаналост и нуждата! 
от материални средства,, ко
ято би им пачопнйлишотраюо 

от изоста налог 
стта, им диктуват политика: 
на сътрудничество .с*. всички 
страни и. както вече! -казак,: 
политика нз получаваше на- 
матери астма помощ. без .поли
тически и подобни условия!;

Всичко тов.а : ,оа.; проблеми, 
за които, покрай другото, ще 
се разговаря на срещата на 
шефовете на несвързаните 

_. страни.
Най-трудният, а и най-ело 

жният проблем, който н-ало 
жително иска решение е про 
блемът за. ' разоръжаването, 
за прекратяването'; на. по-на 
татъщиата надпревара1? във 
въоръжаването й- 'Ядрени
те опити а в - р ймКите я а'вси ч 
ко това и првблвиът'зл:' заб
рана на употребата на атомни 
'средства-':». фрнйи\цели- То 
в а е проблем,-.който’ нефася 
да ‘ много д атнр саздо ^кнтер «ок- - 
те на великите; еил*ц нб зася 
га и жизнените' интереф на 
цялота чрвечестф/ /. -Целият 
свят непрестанно-'тр*йпне от 
възможността да бъдат упо
требени тези страшни уни
щожителни средства в едно 
ново стълкновение,. нова 
световна войца/ и всеки. Щ. 
зумен чоБек се пита' не е! ли 
хиляди ПЪТИ пр-дрбре вместо 
за въоръжаване част "от Тези 
огромни средства йа бъДе~да 
дена на слабо ррзйитите' и 
изостанали страни, зк ликви 
дирането на разликите меж- 
дуразвитите и неразвитите 
страни и области-та по тоЗи 
начин да се премахнат -най- 
главните елементи наднеш- 

те»нчесюи средства. Оонав- | ните международни ; размй- 
мото пък при това е, тази по- 1 рици. у ■■■■>- е-.н,; лч.цкзК

страните които не принадле- 
жат Шито 
групировка, представляват 
могъщ международен фак
тор, или по-точно казано — 
изразяват становищата иа 
огромното болшинство то чо
вечеството.

Обединените нации са жиз 
яеиа необходимост за всички 
народи на света. Но тази ор
ганизация трябва да се под
готви да действува възможно 
поправилно върху принци
пите на Устава на ООН в 
полза на мира и на всички 
народи в света, и да не стане 
инструмент на интересите иа 
една или друга голяма сила. 
Дали това е осъществимо? Ра 
збпра се, това е възможно, 
защото представлява жела- 
ние на всички свободолюбиви 
хора на света.

Огромно болшинство на 
човечеството се безпопкои от 
последиците на сегашната ме 
ждународна обстановка. И не 
е съгласно със сегашната по
литика на студена война и 
на растящото недоверие и на 
прегнатост в света. Оказа се, 
обаче, че някои страни, имам 
предвид неангажираните, не 
могат осамотено да направят 
нещо по-ефикасно за подобр 
яване иа положението, кол- 
юото техните- становища да 
са правилни и актуални. За 
това е необходима единна, 
енергична акция на по-голям 
брой страни, които не принад 
лежат към блоковете — и то 
ва и беше целта за свикване 
то на конференцията на пред 
ставителите на извънблоко- 
вите страни на най-високо 
равнище.

Срещата на шефовете на 
неангажираните страни има 
за цел да се направят крайни 
усилия за 1П1Р4д-о'тВ|РЗтява1ке 
на най-лошото и да се рази
сква по въпроса как да се 
излезе от сегашната задъне
на улица и да се направи въз 
можен еди|Н1 градивен уод 
към разрешаването на раз
личните (международни проб
леми Тази среща е логическо 

- последствие на досегашното 
безуспешно настояване на ве 
ликите сили сами. без уча
стието на малките и неанга
жирани страни,/ и извън О- 
бединените нации да разре
шат най-съществените проб 
леели, които постоянно угроз 
яЕет мира в света.

Срещата на най-високите 
представители на извънблоко 
ви1е страни ще е гтродълже 
иие .на овал активност моята 
започнаха 1Пет.к;мата ръково
дители на държави на Пет
надесето зъседание на Общо 
то събрание на ООН, а която 
в единодушно приетата резо 
люция на представителите на 
над 28 държави получи пъл

на морална подкрепа.
Както е известно, в Кайро 

се реши конференцията на 
неангажираните, относно не 
свързаните страни, да се пРо 
(веде у нас. Това решение 
означава голяма признател
ност на ролята на Югославия 
в нейната борба за мир и ме
ждународно сътрудничество, 
е самата конференция ще е 
от извънредно значение за 
победата на ония принципи, 
които трябва да осигурят мир 
и миролюбиво разрешаване 
на спорните международни 
проблеми.

Ясно е, че и несързаните 
страни имат и свои отделни, 
специфични интереси. Обаче 
имат и много неща с извън
редно значение за всички, 
нещакоито са общи не саМо 
за определен брой несвърза
ни страни, но и на цялото чо 
вечество. На първо място, то 
ва е тежнеието им и интере
сът за установяване ка кон
структивно международно съ 
трудничество и-на изнамира- 
не на начини за избягване на 
катастрофата, пай-гол ямата 
от всички, която би сполетя
ла хората ка нашата плане
та Това е то, на което трябва 
да подчиним своите тесни ин 
тереси, защото егоистичните 
интереси на отделни страни 
загубват своето значение пред 
(интересите Иа .целият овйт, 
които днес са силно угрозени 
а наравно с тях >и интересите 
на всяка страна отделно.

Една Ют ний-галемите опа
сности. която непрестанно за 
плашва да предизвика по- 
шнроко въоръжено стълкно
вение е настояването по раз 
лични начини да се попречи 
на ликвидирането на колони 
алдама. Алжир; Конго. Анго
ла:, Южноафриканският съюз. 
Западен Ириан, Лаос и дру
ги подобни места са опасни 
огнища за нови международ 
ни стълкновения.

Огромният размах на осво
бодителните движения, осо-. 
бено на колониалните народи 
в Африка, заставя целият 
свят пред нови задачи, които 
се изразяват в това, щото ма 
териално и колкото е възмо
жно по-рано и колкото е въз 
можно повече да се помогне' 
на тези страни икономически 
да се издигнат, защото без 
своя вина те са останали не
развити и изостанали. Така
ва помощ могат да окажат 
.най-напред 
|страк1и ма света Тая нужда 
не мргат да задоволят една. и- 
ля .няколко страния, щривадле 
(жащк ма едната иди другата 
Щр.у пм ррвка^ |но всич
ки страни, които разполагат 
с необходимите материални и

и а е д и а

стаяваме на независимост, ма 
кр 'и с цената на анай-годе
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На първия войник на въстанието и Революцията

грнминация в световната тър 
говия (всичките държава, го 
леми ши малки, имат една- 
крво право на търговия и 
Световни суровини, необходи 
•ми за техния стопански на
предък), и осъждаше на си
лите (народите на света тряб 
ва"да премахнат употребата 
"на сила. До,катю не се Уста- 
'новИ постоянна и широка си
стема на обща сигурност,

■трябва да се обезоръжат опа 
сните по мира народи).

Създадена във времето, ко
гато силите на остта бяха на 

■^тьрха на своите победи, кога 
тр се' налагаше да се мобили 
зират всичките миролюбиви 
народи против опасността, 
кбйто заплашваше да хвърли 
целият свят в мрак и иай-су 
ров терор, Атлантическата 
харта беше обещание на на-

■Обаче .светът има и друг 
по-важен документ: У- К '/'К:.

; г,."( нвдрф.
к. :• ■'

г;
~т- ■> .»у

многостава на Обединените народи, 
1945 година. Реализи- Идеята за миролюбиво ■ активно съвместно 

съществуване се утвърждава все по-мощно
приет
рането на неговите принципи 
зависи от самите членки на 
ООН, но и тези принципи по 
различни начини се наруша 
Еат. Затова днес е необходи 

да бъде осигурено правил 
ното провеждане на принци_ 

Устава на ООН. Не-

и проче стойността на прин
ципите на миролюбивото съв 
местно съществуване и сътру 
дничество все повече се про
явяват. Тези принципи се о- 
съществяват пълноценно в от 
мошенията ни (с &ачшишетаото 
азиатски и африкански стра 
ни и с някои страни на Ла
тинска Америка, с които ни 
овързват твърде приятелски 
отношения и плодотворно съ 
трудничество в двустранитс> 
отношения и на междунаро
ден план.

Можем ли да кажем също--

шета социалистическо разви 
ти* различни неистини И де
зинформации/ а Щ® премъл
чават нашите градивни'-уеи 
лия във външнатаг политика 
по посока на опазването^*» 
мира, или за . нашата с 1>ЯПИ‘ 
телна и на целият :свяд. нече
стна борба против кодонца- 
лизма и пр. затцруо, цие, »
ме възможност,да;вдияем.^а
родите на тези страци, да уз
наят истината.за нащата,.^» 
на. но. на?сл|ш0йшт^е9т 
да бъда., осуетено шр#- 
ширяването ка. такива, 
Формации и, раздйчни'^<Ф,&' 
вети в другите, .'фийтедаи, 
страни, т/е. такава дефвс7 
тгроти в гнаш ат а*' страна да уУ * 
де (разобл инема! А за"т6ва'К' 
ма.ме дестатъчко цъзо(ожнс>ст'

то и за нашите отношения с 
всички източни страни? Раз 
бира се, не можем. Ръководи 
телите на някои от тези стра 
ни, като на пример «а Китай 
и Албания, водят против на 
шата страна, най-остра студе. 
на война. В някои други из
точни страни, пак по разли
чни начини, било.

Другари и другарки.
Днес все по-мощно се ут

върждава идеята на миролю 
бивото и активно съвместно 
съществуване между народи 
те без оглед на обшествон/ите 
системи в техните страни Но 
за съжаление, мнозина наето 
яват да използуват тази и- 
дея само за пропагандни це
ли. а на практика работят 
обратно. В нашите отноше
ния с някои страни, каквито 
са например Гърция и Итали 
я. а частично и др^ти запад
ни страни, Америка. Англия

мо

гтите на 
зависимите страни тъкмо за_ 

обединяват: по-ефи_ 
да .дейсгпву-

това се
клано де. -мю/гат
ват в тази организация и да 
се борят за нейното правилно 
действув.ане и за миролюби
во пристъпване в разрешава 

на международните про

и№ге(рн|я и 
прикрито, било открито се н>а 
саоява под плаща на идеоло 
гическа борба да се навреди 
на нашата страна Нас не ни

нето
блеми.

Отстъпването от принципи 
Атлантическата харта, 

на У-
интересува много дали в сво 
ите страни ще ширят за на-те на

дори и от принципите

Протагонистите на такава
.студена/, война

. . социалистиче
ска страна с удоволствие и 
често говорят зЦ миролюби- 
ма (Съвмеатно'' съществува:*«■ 
Те говорят и за възмо<мф^ 
за добдащ между^ържаеня 
ношения с нашата СтрШО. и
за икономическо сътрфИ14 
етво, а закулисно

нашата сф/яа-
възможно, заш

пол!Ггика на 
към щайгата

против 
де, къщето с 
то на тях не им харесват ' 
фирмацията на- нашата стр^ 
на и престижът, 6' който фсг 
ползува в света зараД св°^ 
принципиалиа
ка и особено зарад геройсн-е- 

(Следвз на 7



6 Р А Т С Т В О
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КРАЯТ НА РЕЧТА НА 

ДРУГАРЯ ТИТО
СТОПАНСКИ НОВИНИ

Параходите на нашия тъ 
рговски флот пренасят по- 
Еече от половината стоки 
в югославския внсс-53,5% 
от съвкупния транспорт на 
стоки става по море. Това 
значи, че участието на чу- 
ждестраните параходи в 
транспорта на стоки е по- 
малко от участието на род 
ните. Такъв баланс в-мор
ския транспорт е твърде 
благоприятен.

През 1958 година мощнос 
тите на търговския флот на 
дминаха равнището от 1939 
година, а през 1959 година 
търговският флот разпола 
гаше с 574.000 тона бруто- 
носимост, миналата годи
на с 718.000 тона бруто но- 
симост т. е. с около 80% 
по-голяма съвкупна мощ
ност, отколкото през 1939 
година.' С морските парвхо 
ди в международния обмен 
най-много се пренасят въг 
лища, нефт и негови дери 
вати, руди и концетрати, 
цимент, обработено и необ
работено дърво, пшеница и 
зърнени произведения и 
произведения на металур- 
ги ята.

Увеличеното участие на 
параходите под родно зна
ме в превозването на из
носни и вносни стоки до
принася за по-живия и 
бърз обмен, а при това се 
намаляват девизните раз
ходи.

Подобен е балансът в ан 
гажирането на чуждестра- 
ните знамена и в най-сил
ната морска сила, което о- 
ще повече говори за успе

ха на югославския търгов
ски флот.

С по-нататъшното модер 
низиране на търговския мо 
реки флот, който се изгра 
жда главно от родната ко
рабостроителна промишле
ност, ще се създадът още 
по-благоприятни услови* 
за превоза на стоки и път
ници по морски пътища.

Югославските корабостро 
ителници всяка година пре 
дават голям брой караби не 
само на родните предприя
тия, но и на купувачите от. 
чужбина.

През последно време се 
изучават възможностите и 
се проектират кораби, на 
които ще бъде двигател я- 
дрена енергия.

(Продължение от <лр. 6) 
та борба и жертвите 
нашите народи дадоха в ми
налата световна война, в бор 
бата против фашисткия на
шественик.

Днештата

за своите 
този паднали синове, 

спомен да сквернят уста 
шите, избягали в САЩ. 
каква си едновременна 
хида на своите 
шки събратя.

Не можем да повярваме, че 
американските

то ние, от време на време, се 
позащитим от такива напад
ки, тогава те. се сърдят и изо 
пачавет фактите на нашето 
реагиране. Изглежда те като 
че ли смятат, че ние не би тря 
Овало да отговаряме на тех
ните нападки, защото тогава, 
по тяхно тълкуване, това би 
Сило в полза на капиталисти

и на борбата за мир. Това та 
ка се и тълкува в света и на 
нася вреда, на първо място 
и 'Най-много -на ония, 
упражняват такава полити
ка към нашата страна.

Дълбоко съм уверен, че ра 
зни дезинформации, изопача 
вания на фактите и лъжли
вата пропаганда, представля: 
ват в международните отно
шения твърде, опасен елемент 
на студената война и затова 
борбата против такива 
ви и практика е една 
съществените задачи" на бор 
бата за мир ^ правилни мене 
дународни отношения.

Другари и дргарки, нашето 
минало и сегашната ни дей
ствителност ни дават право
то да говорим открито и за 
всичко оноЕа. което, по наше 
мнение би трябвало да се пре 
махне от практиката в отно
шенията между държави и 
народи. Това. сигуно. посте
пенно би допринесло за осъ
ществяването на доверие и 
по-мирно гледане Бърху раз 
личните спорни проблеми. 
Изглежда, че в последно вре
ме такава мисъл се промъква 
пемалко и между някои о- 
гозорни държавници. Ако по 
беди здравият разум, в което 
аз още вярвам, човечеството 
окончателно ще бъде осво
бодено от страха за бъдеще-

които
с НЯ-
пана- 

паднали уста
които

международна 
обстановка задължава 
ки народи агъв всеки момент 
и при всяко действие, което 
не се касае само до вътреш
ния живот на отделни страни 
да мислят за 
с други страни 
света. На интересите на стра 
ната и на добрите отношения 
с Други страни, без оплед на 
техния обществен строй дряб 
ва да бъдат подчинени 
истинните интереси на отдел 
ни хора, или на групи, които 
се проявяват на

всич-
граждани — 

раооено онези, конто загуби
ха синовете ои в борбата .про 
ти® фашист,к^те и кулзаитег- 
ските армии, в редиците на 
които спадат и палачите на 
Павелич— могат да се съгла
сят на поет! ден н изобщо в 
тяхна среда да се отдават по 
чести на усташки кръвници 
които

те.
Често пъти ние си поставя

ме въпрос, до кога ще се пов 
таря това? Ние бихме искали 
да се спре с това в общ ннгге 
рее. Защото ако отношения
та между социалистическите 
стракш ща, добри, те намират 
мощен отзвук във всичките 
части на света, у народите, 
които виждат предимствата

отношенията 
и за мира в

проя
от

са заклали стотици 
хиляди сърби и хърватски 
патриоти. А господинът, член 
на Конгреса, който въпреки 
тО®а се застъпвал за това уста 
шко тържество по-Добре ще 
ше да «шир а/ви, ако обхксцеше 
макар само едно място, в кое
то се е помещавал някой уста 
шки лагер на смъртта, наггри 
мер Ясеновац, 
средствено ст народа да чуе 
кои са тези хора, чието тър
жество се провежда под не
гова закрила.

Случаят, който ви споме
нах, е само един от многото 
примери на неправилно, от
ношение към нашата страна. 
Обаче, когатр различни реах 
ционни елементи в западни
те страни предприемат, или 
поддържат такива или по
добни акции, или когато пи
шат и говорят за нас лъжи. 
когато разпространяват де
зинформации за нашата стра 
на, ние можем да го разбе
рем, защото знаем, че хората, 
които работят това, са наши 
ЮТодрити 
Ние разбираме че това го 
правят заради своите класо
ви и идеологически интереси, 
защото мразят комунизма и 
всичко прогресивно, всичко, 
което цеминуемо действува и 
ускорява разрухата на тяхна 
та отживяла система. Такива 
нападения обаче рядко няко
га се правят от отговорни 
държавници на Запада, ма
кар че и те не са съгласни с 
нашия строй и идеологиче
ските възгледи за обществе
ното развтие.

Обаче тук, на Изток, в бол 
шинстеото социалистически 
страни по отношение на нас 
се случва нещо съвсем обрат 
но. Тук някои отговорни 
ръководители стоят начело в 
такива нападки против наша 
та ооциояистичесюа сирана, 
като същевременно, на друга 
страна, говорят за необходи
мостта от добри отношения 
между нашите страни по 
държавна линия и пр. А кога

его-

един или 
Д1?УГ начин в различни ак
ции и манифестации. Върху 
гова, за съжаление, още не 
се мисли достатъчно,

на социалистическите обще
ствени отношения над капи
талистическите и се стремят 

социалистическата систе 
ма. Обаче, ама тези отноше
ния не са добри, а такъв е 
случаят към нашата социали
стическа страна, тю/гава това о 
гемва още гкнмощно но в отри 
щателен смисъл. Хората от 
ония страни, които знаят и- 
стината за нас, се питат защо 
към нас се заемат такива ста 
новища, какви намерения се 

• смриват зад това и пр. А това 
поражда съмнения и недове
рие не само към отделни со
циалистически страни но и 
към

Монтажът на маши
ните във фабриката 

за гумени нишки 
започна

Преди няколко дни зало 
чна монтирането на маши
ните в първата димитров
градска фабрика за израбо 
тка на гумени нишки. Тази 
работа както казват в у- 
праната на фабриката, ще 
бъде завършена до края 
на месец август, след което 
веднага ще започне пробно 
то производство. Тогава 
Димитровград ще получи 
своята първа фабрика, коя 
то има огромно значение за 
икономическото издигане 
на цялата комуна.

към_ а до
какъв абсурд може да се дой 
де заради това! .и> накцде ®Ю1- 
Ди то, може би достатъчно 
живо Ще ви покаже случка
та, която ще оц приведа тук.

Известно ни е; че

и там, непо-

в света 
има достатъчно хора, коит0 
не обичат нашата 

'■Много реакционерц от За
пад открито говорят, че не 
обичат нашата страна, дори 
мнозина я и мразят, но ние 
това разбираме, защото гле
дайки върху нашата стрзна, 
те изхождат от своите лични 
и класови интереси. Но, кога
то става въпрос за един та
къв изразителен случай, ка- 

• къвто е подготовка и устрой, 
ване на някакво усташко тър 
жество в Америка и негово
то свързване с деня на спом 
нянето за американските жер 
тви във Втората световна вой 

тогава -тук не става въ 
прое само за интересите на 
огделни лица, които стоят 
зад това. Има ли по-голяма

страна.

соди ад и с"П 1ч еск нт с дър
жавния н) обществени отноше 
пия изобщо.

то.
Другари и другарки, позео 

лете ми накрая да пожелая 
на всички граждани на на- 
цата страна най- големи успе 

, хи в усилията за по-натать 
шкото изграждане на нова со 
циалистическа Югославия.

Освен това. такова откюше- 
към социалистическа 

носи в себе си и
ние
Югославия 
елементи на студената война 
и наБредява между другото

класови врагове. На Влашка планина 
се строи водопой

Земеделската кооперация 
от Трънско Одоровци отпу 
сна 12.000 динара за пос
трояване на водопой в мес 
тността. Корита, в подножи 
ето на Влашка планина. За 
строежа на водопоя кусов- 
ранчани дадоха 100 надни
ци от самооблагането, а ор 
ганизацията на Социалисти 
ческия съюз даде 50 добро 
волни трудодни.

С построяването на водо 
поя в Корита още по-раци 
онално ще се използват 
преторните пасбища от о- 
коло 300 хектара, което до 
сега не можеше да се на
прави поради липсата на 
водопой.

7 МИЛИОНА ЗА ПЪТЯ ДИМИТРОВГРАД 

— СТАРА ПЛАНИНАирония ст изравняването на 
усташите с падналите амери
кански войници, против кои
то също така са се борили в 
миналата Еойна тези кръвни 
ци на Павелич?. Могат ли 
150.000 усташи, 
борбата против нашата На- 
родсосвебодителва' 
която беце съюзник на аме
риканците през Втората све- 
тоЕна война, сега да бъдат из 
равнени с падналите амери
кански войници, с ония аме
рикански летци, например, 
които бяха залавяни или уби 
вани от усташите. когато при 
нудигелно трябваше да се 
спускат «а територията, кон
тролирана от тези усташи. 
Нима .американският народ 
може да позволи щото ,в деня, 
когато той чествува спомена

Републиканският инвес
тиционен фонд одобри 
зи дни 7 милиона динара 
за строенето на пътя Ди
митровград—Стара плани
на, който ще минава през 
Забърдието, Каменица и 
Сенокос към Прелесие в 
Стара планина. Този път, 
който през последните 
дини бе почти напуснат, 
след изграждането и части 
чни поправки на места, ще 
има голямо икономическо 
значедае за развитието на 
цялата комуна. Миналата 
година селяните от Сено
кос прокараха трасето на 
този път от Сенокос към.
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Прелесие. Тази година тря 
бва да бъде разширен път 
ят през Видлич и да 
строят два моста — един 
в Брайковци, през Височи 
ца и един в Сенокос. Път
ят ще служи за превоз на

строителен 
старопланинските гори, а о 
чаква се да бъде пусната и 
рейсова линия Димитров- 
град-Висок, й. което да уле 
сни пътуването на селяни
те от Висок и Забърдие.

материал отте-
се по

загинали в

войска,

Гостуването на „Мирче Ацев“ 
6 Димитровград

го-

В рамките на срещата на 
самодейците от Сърбия те 
зи дай е Димитровград е 
гостувало културно-худо
жественото дружество „Ми 
рче Ацев” от Скопие. Скоп

ските самодейци отлично 
се представиха пред дими
тровградската публика, ко 
ято топло ги поздрави за о 
тличното изпълнение на 
народни песни и танци.
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ЗВОНСКИ ЧЕТВЪРТЪКЛ/аъи рвиаршаж

Ще върне грънците назад 
с влакчето, така както ги е 
донел и едва ли и друг път 
ще донесе 
гърнета. Може би само сто 
мни, защото само тях хора 
та купуват. Да и Дерекул- 
а иска повече цинкови съ
дове, изоставяйки лекочуп- 
ливите земяни съдове, кои 
то до неотдавна бяха единст 
вени в селските домове.

На две три крачки висок 
селянин от Куса драна из
бира клопотар. Реди един 
след друг, принася ги до у 
шите, отдалечава, вслушва 
се в гласа им. Отделили три.

— У зни големия — съве 
тва го един старец с шуба-

ри, гърнета. Друг докарал и 
детски играчки. По-стари
ят седи под слънчевия пек 
и едва ли не безнадежно о 
чаква последните купува
чи. Реже с нож разтопила 
се сланина и корка хлеб, 
почти задрямал.

— Колко търсиш за тази 
стомна? — пита една низка 
жена, задянала цедилка 
през рамото с покупки.

— 25 банки.
— За десет банки и по

ловина, бива.
Грънчарът мълчи.
—Колко гърнето?—пита 

друга по-взрастна с бохча, 
в която завързала вълна.

— 20 банки.
Жената отминава ната

тък. Грънчарът не се трево 
леи. Навикнал на такива 
клиенти.

— Никой вече не купува 
грънци—оплаква се той.— 
Всички ударили на цинко
во, на по-евтино и по-здра 
во. Грънците купуват за о- 
цет и кисело мляко.

—• Море бобът убаво се

Просторните жълти поле 
та по долината на Нишава 
" удивляват, а дивните скали 
на Асеново кале, Гребен и 
Влашка планина омайват. 
Тези скали не са мъртви. 
Те говорят, 'пеят, ликуват. 
Ликуват срещу целия свят 
—- срещу раините полета и 
гъстите гори. Забиват се в 
сините небеса, от които се 
точи слънчева сърма и об 
лива Звонци, Ясенов дел— 
целия Дерекул.

И този четвъртък в Звон 
ци се стекъл чуден пъстър 
свят от Дерекула и другите 

■ околни села. Спуснал се по 
тесните пътеки от орлови 
те гнезда в гуняци, в дебе
ли вълнени дрехи и фане
ли, със каскети и шубари. 
Донел от височините свои-

ниците на кооперацията и 
търговското
„Ветрен”, в ковачницата, 
при налбатина — навсякъ
де се търгува с банда. Ря
дко се споменава динар. 
Само когато е неизбежно.

Пред кооперацията жени 
девойки, деца и бабички. 
Пълни кошници с малини 
от малиниците в Звонци, Я 
сенов дел, Вучи дел, Пресе 
ка и др. Беритбата им е в 
пълен разгар. Сутрин от ра 
но вечер до мрак плъзна
ли се берачда по малини
ците. Пристигат на групи в 
кооперацията с кошници. 
Управителят на коопераци 
ята, закупчикът и двама 
работници непрекъснато ме 
рят, записват и не могат 
да постигнат. Берачките бъ 
рзат да се върнат още е- 
дин път, два пъти, повече 
да наберат, повече да зара 
ботят. А буретата се пълн
ят едао след друго, пълнят 
се от засадените 25 хекта
ра с малини.

Тази година малиниците 
донесоха на звонската коо-

предприятие
тенджера и •

Изкупуване на малини в земеделската кооперация вЗвонци

да, с натоварени коне с бра 
шно. Само този ден от ма 
газините на кооперацията и 
„Ветрен” бяха изнесени око 
ло два вагона брашно. В 
кръчмата направен оборот 
за около 50,000 динари. Де 
рекулци и другите, слезли 
на падар в Звонци, обичат 
и веселието, шегите и да по 
канят душата си с радай- 
ка, бира, коняк...

Както’в древното мина
ло, така и сега Звонци по е 
дин път през седмицата на 
подобава на малка палан
ка. Звонци не продава, а ку 
пува. Продават онези, кои
то дойдат от Драговита, Су 
ково, а звончани купуват, 
защото те нито са земедел 
ци, нито животновъди. Те 
са преди всичко миньори, 
по-малко строители, служа 
щи, работници по вътреш
ността на цялата ни стра

на. Мъжете работят в мина 
та в Ракита, в Елашница, в 
Алексинските мини... В се
лото останали само жени 
баби, старци и деца.

— Много се изселяват-— 
разказва дядо Санда.—Ра
боти 6-7
във вътрешността, 
ли някоя пара, намери си 
квартира и отведе цялото 
си семейство.

Но не забравят родното 
си село. След някоя година 
навестяват родния си край, 
в който ухае здраве, къде 
то Фтива проз рачно-чиот 
въздух и зеленина. Идват 
с рейса, който има редовни 
връзки с Ниш и Пирот. 
Звонци има своето неизпол 
звано благо — Звонската 
баня. Тук прекарват почив 
ките си.

г
ра.

Селянинът избира още. 
Не се бърза. Дърне два-три
пъти и слуша колко ще 
продължава гласът на кло 
потара. После вземе втория 
от оделените, пък тре
тия... И пак отначало. Тър 
пеливо, спокойно, г-чят из 
бира коса.

— Колко банке?
— Триес банке.
— 20.
— 28.

те здрави сили, коравост и 
весел дух. Промъкнал се 
през гърлото на Блапьшни 
ца и Ерма. Жени, момиче
та, момчета, деца, 
старци и по някой мъж.
Девойки в копринени рок
ли и вълнени пуловери; .е- 
ни в черни рокли и по ня
кой литак. Между тях чес 
то се мяркат хубави градс 
ки костюми, най-модерни 
рокли и балетанхи. Дошли 
някъде отвън.

На широката полянка в 
центъра на селото полусел > чарът, 
ски

години някъде 
спече—

кува у гърнето — намеси 
се една бабичка.

— За тебе убаво, но за 
■други не... Е узни си гърне.

— Скупе су много.
— Не е само изкопай, па 

продавай — сърди се грън

перация голямо плодоро
дие. И добри приходи, въ
преки, че предприятието 
„Виновоче” от Пирот евти 
но ги.заплаща.

Започва пазарлък. Селя
нинът не придава, а търго
вецът спуска. Селянинът о 
ставя клопотарите. Не съ- През този юлски ден се 
жаллва за времето и за из . ниже пъстър свят по тес- 
бора. Скъпи са. В Пирот ните пътеки под Асеновото 
има по-ефтини. кале. Към пладне се изка-

На полянката, в продав-

облечен Недоволен е той, недово
лни са клиентите. Повече

грънчар,
Дошъл от Крупец, Пирот- 
‘ско, докарал стомни, текже той, отколкото клиентите. чва нагоре с пълни цедил- Миле ПРИСОЙСКИ
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Денят на въстанието СРЕЩИ С ХОРАТА

МЛАДИТЕ
НАПУСКАТ ПЕТАЧИНЦИ

Навсякъде 

тържества и събори Срещнахме се на митин
га на 7 юли в Трънско О- 
доровци. Среден на ръст, 
рус селянин, с обгоряло 
лице от полския труд. От 
очите му избива светлост и 
бодрост, сигурност. Не бе
ше трудно да се подеме ра 
зговор за неговия живот, 
за селото му. — Петачинци 
намиращо се на югославско 
-българската граница. Ма
лко село, отдалечено от вси 
чки центри, откъснато от 
всякакви връзки с външ
ния свят. Само за себе. 
Свят за себе, в който хора 
та се свързват по-плътно 
от всякъде другаде. Между 
хората се пускат чудни ни 
шки, недостъпни за чове
шкото око, които ги свърз
ват в една здрава сила.

Петачинци — в миналото 
бедност и страдение; затво 
рена килия за селяшките ду 
ши, лишени от всички бла 
годати на човешкия труд и 
ум. Петачинци днес — ши 
роко отворени врата към 
хубавия свят на прогреса, 
към култура и възход. И 
нещо друго, което чувству 
ва всяко село, а което Пе
тачинци преживява до най 
-висока степен. Разселява- 
не. Миграция. Изумиране. 
Изчезване. Останали още 
60 домакинства с 141 жи
тел. Между тях само чети
рима мъже на тридеест и 
петгодишна възраст. Оста
налите имат повече от 45 
години. Повече жени от мъ 
же. Много повече. Между 
четиримата е той Иван Си
мов. Останал в селото, за- 
щото нямало кой да се гри 
жи за семейството. Поел 
целите грижи още от рано. 
Глава на семейство. Един
ствена мъжка работна си
ла.

Работа на полето, около 
къщи. И обществена рабо
та. Отборник, председател

— Навсякъде има наше 
нци — казва Иван. — Тях 
ще намериш в Пирот, Ниш 
Белград, там, където живо 
тът е по-хубав.

Там, където животът • 
по-човешки.

А онези, които останали. 
И те не стоят. Правят се
лото си по-уредено. Прав
ят това, което правят и 
другите селяни от Димитро 
в градско. Не изостават в 
нито една акция, в нито ед 
но начинание. Дори в ня
кои работи са и по-напред 
от онези, които имат по-ху 
бави условия.

Тази пролет в селото по 
строиха чешма и корита за 
водопой. Разрушили стари 
те дървени коруби, изоста 
вили замърсения кладенец. 
Общината им отпуснала па 
рични средства за търби и 
цимент, а те положили 
труд и построили хигиени 
чна чешма.

— Сега вече имаме чис
та вода и за нас и за до
битъка.

— Как започна това? И- 
маше ли трудности?

— Трудностите бяха в 
парите. Намери се реше
ние. Първо започна от ед
но събрание на първична
та органипаиия.

— Имаше ли и безпарти 
йни?

— У няма събрание, на 
което не присъствуват без 
партийни. Техният брой 
Еинаги е голям. Предлагат, 
търсят отговори на въпро
си. Благодарение на този 
интерес в нашето малко се 
ло тая пролет приехме пет 
нови члена на СЮК — три 
жени-домакини, един мла
деж и един земеделец.

—. И с граничарите живе 
ем дружно. Няма акция, в 
която не си помагаме. Те 
нямат увеселение без нас, 
ние нямаме увеселение без 
тях.

на местния отбор и секре
тар на първичната органи
зация на СЮК. Намира 
време за всичко. Полага у- 
силия.

. — Отдалечени сме мно
го. Пощата пристига едва 
на седмия ден. До нас къс 
но пристига всичко. Зато
ва младите и не остават да 
живеят в Петачинци. Все

ки завърши училище, и 
зучи занаят или намери

Тазгодишното чествува- 
же на Деня на боеца и Деня 
ил въстанието на сръбския 
народ — 7 юли се проведе 
под, знака на на 20-годиш- 
нината от народната револ 
юция в Югославия.

На 7 юли в село Трънски 
Одоровци се състоя голям 
митинг, но който пред съ
бралите се над 2.000 
от околните села говори съ 
юзният народен представи 
тел за Димитровградско То 
дор Петров-Славински. Ми 
тингът бе открит от секре 
таря на общинския коми
тет на СКС в Димитров
град Георги Алексов.

Топло поздравен от при- 
съствуващите другарят Сл 
авински говори за значени 
ето и ролята на Югосла
вия в борбата против фаши 
зма през Втората световна 
война. Напомняйки, че дн 
ес някои в света се опит
ват да подценят приноса 
на Югославия в окончател 
ния разгром на фашизма, 
той изтъкна, че никой и с 
нищо не може да избрише 
Кадиняча, Крагуевац, леге 
ндарната Козара и многото 
други славни места, къде
то най-доблесните синове 
на югославските народи с

кръв писаха най-новата ис 
тория на Югославия.

Речта на другаря Славин 
ски бе често прекъсвана с 
лозунги „Да живее първи
ят еойник на революцията 
другаря Тито” и „Да жи
вее ЦК на СКЮ”.

След митинга учениците 
от основното училище в Тр 
ънско Одоровци изпълни
ха богата културно-худо
жествена програма. Народ 
ното увеселение трая до къ 
сно вечерта.

НАРОДЕН СЪБОР 

НА КИН-СТАН
души

В резултат на обстойни 
те подготовки-на обществе 
ките организации, чествува 
нето на Деня на боеца и Де 
ня на въстанието на сръб
ския народ -— 7- юли в Бо 
силеград по своята масово
ст и съдържание надмина 
всички досегашни.

В навечерието на 4 юли 
в кино-салона в Босилеград 
се проведе тържествено! 
събрание на което говори 
членът на Общинския от
бор на Съюза на бойците 
Симо Йованчич. На 4 голи 
бяха положени венци на 
гроба на падналия в белгра 
дските демонстрации през 
1940 година революционер 
Славко Динов от Босиле
град. Същия ден в местно

стга Буков рид се състоя 
многохиляден традиционен 
партизански събор, иа кой 
то бяха- положени венци на 
гроба на падналите парти
зани.

Иа 7 юли в местността 
Ким-стан в подножието на-, 
планината Църноок, на ло-
мното място, където са за
гинали 14 сръбски, българ
ски и македонски партиза
ни се състоя голям наро
ден събор и положени вен 
ци от името на обществено 
-политическите организа
ции. На народния събор от 
името на Съюза на бойци
те говориха Милачко Кон
стантинов и секретарят на 
ОК на СКС Асен Лазаров.

Иван Симов

И в село Изатовци друга работа и вече не се 
връща. Много отведоха и 
семействата си. Селото на
маля. Останаха само стар
ци и жени.

Някога Петачинци мрак. 
Преди войната Петачинци 
не е имало нито един обра 
зован човек. Днес—само от 
Петачинци 15 учители, кои 
то работят в Димитровград 
ско.

На митинга в с. Изатов
ци говори Живко Виденов, 
боец от димитровградския 
партизански отряд „Мом
чил Войвода” формиран

към средата на месец юли 
1944 година. Този отряд за 
едно с пиротския де
йствуваше във Висока и и 
маше голяма подкрепа от

страна на местното населе 
ние против българските о- 
купатори. Говорейки за зна 
чението на на 7 юли за раз 
витието на въстанието в Съ 
рбия и в цялата страна изо 
бщо, др. Виденов подчерта, 
че народът от този край съ 
що даде своя принос в бор 
бата против антинародните 
режими. Голямият брой па 
метници и възпоменателни 
плочи ■ в димитровградския 
край говорят за големия 
брой загинали бойци из ця 
лата ни страна до оконча
телното унищожение на вр 
ажеските формации в на
шата страна.

След речта на другаря 
Виденов бе изнесена култу 
рно-художествена програ
ма с участито на младеж
ки групи от Болев дол, Кр 
иеодол и Сенокос.

Народното 
продължи през целия ден. 
В чествуването участвува
ха и голям брой младежи 
от Забърдието.

Едни отиват. Младите о- 
тиват.

V, Откъснатостта сближава 
хората. Стават сърдечни. 
Делят и добро и зло.

Отдалеченото Петачинци 
има свой жизнен ггьт. Мла 
дите поемат пътя към по- 
хубавия живот.

Петачинци ще стане се
ло без младост.

СТРОИ СЕ ПЪТ ОТ КУСА 

ВРАНА ДО ТРЪНСКО
ОДОРОВЦИ
Тази година започна из

граждането на пътя от Ку- 
са врана до Трънско Одо
ровци, дълъг около 6 кило 
метра. Цялото трасе е опре 
делено все до Трънско Одо 
ровци. Досега е просечен 
пътя на около 3 километра. 
За тази цел избирателите 
в Куса врана са възстано
вили самооблагане от по 8

на нормални връзки с мал 
ката теснолинейка в Трън
ско Одоровци и ще се свър 
же с кооперацията. Досега 
Куса врана не е имала поч 
ти никакъв път към Трън 
ско Одоровци, средище на 
тези села.

М. Прнсойскн

ПРЕДПРИЯТИЕ 
В СЕЛО ЖЕЛЮШАФолклорната група на основното уч. в Тр. Одоровци
Предприятието за обработ

ка на кожи „Братство” в 
Желюша, което преди 
колко години започна да 
работи с незначителни сре 
дства, се разшири значите 
лно, благодарение на наето 
йчивостта на работничес
кия колектив. През тази го 
дина предприятието ще по 
лучи нови делови помеще
ния с ползваема площ 1500 
квадратни метра. При това 
този малък, примерен коле 
ктив, който работи на се 
ло, ще може да произвеж
да с пълна мощност. Пред 
приятието е оборуденс с 
нови, яай-съвремени маши
ни за обработка на кожи. 
Машините ще бъдат монти 
рани в новите помещения.

ВЕНЦИ ЗА ПАДНАЛИТЕ ГЕРОИ ТРАНЗИСТОР 
В ДРАГОВИТА

ня-
надници за всички работо
способни, което възлиза на 
около 2.000 надници.

След построяването на 
този път Куса врана за 
пръв път ще получи възмо 
жност за

увеселение
Подружницата на Социа

листическия съюз в Драго- 
вита, подпомогната от земе 
делската кооперация, неот 
давна купи транзисторен ра 
диоапарат, който е помес
тен в читалището. Оттога
ва в читалището идват хо
ра да слушат новини, наро 
дни песни и други радио- 
предавания. Особено в 
деля читалището е препъл 
нено от посетители.

Понякога 
се поставя и в

знорбразна културно-худо 
жествена програма.

Освен другите подготов
ки за тържественото чест- 
вуване на 20-годишнината 

революция, 
Съюза на бойците се погри 
жи за хубавото уреждане 
на паметниците на падна- 

бойци. На 3 юли бяха 
венци на гроба

На 4 юли бе организиран 
народен събор в Стойксви- 
чева махала, където бяха 
инсталирани високоговори
тели така че гражданите 
имаха възможност да слу
шат пренос от централните 
тържества в Титово Ужи-

от народната възстановяване

Босилеград:
лите 
положени ОК на СКСПленум на
на загиналия партиааиин- 
племеник на Георги Дими- 

Лгобчо Баръмов. Вече 
състоя тържествено

На 10 т. м. в Босилеград 
се състоя пленум на Общин 
ския комитет на Съюза на 
комунистите от Босилегр-

не-адско, на който бяха раз
гледани редица въпроси от 
стопанския и политически 
живот в комуната. След ра 
зискванията се взе реше
ние да се положат всички

це.
На 7 юли в с. Стрезими- 

ровци бе организиран гол, 
ям народен събор.

тров, 
рта се
събрание и бе изнесена ра

транзисторът 
магазина в 

селото, където и купувачи 
те се задържат да чуят ня 
коя новина или 
сен.

усилия на време да се съ
бере летнатд реколта, 
ланските

народна пеа сто
организации да 

грижи за 
своята продуктивност през 
летния период. Също така 
и масово-политическите ор 
ганизации да водят сметка 
през лятото да осведомят 
гражданите в комуната за 
всички по-значителни съ
бития у нас й в света, 
че политическият живот в 
комуната през лятото да не 
занемарява.

положат повече
МЛАДЕЖНА ХРОНИКА

Общинският 
Народната комитет на 

младеж в Дими 
тровград ц клубът на сту
дентите от Димитров град- 
епсо изработила

тта на идеологическата, ку 
лтурната и друга дейност. 
Освен това клубът на стУ' 
дентите ще изнесе сказки 
от различните области нз 
науката. В Димитровград 
ще бъде устроена среща нз 
студенти от всички специа 
лности със свършилите зре 
лостници от Димитровград 
ско, на която зрелостници 
те ще се запо'знаят сьС 

. специфичностите в 
кието на различните
лтети.

конкр>етен 
план за съвместната рабо
та през лятото, докато сту 
дентите и

така

средношколска- 
ваканция.та младеж имат 

До 20Пленумът 
за работата на комитета до 
края на септември, в кой
то най-много е отделено 
сто на стопанската и идео
логическо 
дейност.

прие и план т. м. ще се. устроят 
младежки събрания 
йоните, по ра

на които ще присъ 
ствува селската, студенст- 
ката и средношколска, 
деж. На тях

мя
обуче'

фзкУмла
ще се вземат 

решения за акции в облас-
политическатабе изслушана речта на др. Славински П.На митинга в Тр. Одоровци с внимание
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Не всички са доволни СЕЛО НА МИНЬОРИ 

И ПЕНСИОНЕРИ
Необикновена тишина ца

ри тук. По скамейките в кръ 
га на банята група жени сед 
ят и /плетат, друпи се къпят, 
а младежите и девойките се 
катерят /по склоновете на А- 
сеновото кале.

— Как се чувствувате в ба
нята, — залюбопитствувахме 
ние при една група жени.

— Аз идвам почти всяка 
година в Звонска баня — за
почна ерята от жените. Това 
са другарки ,сгг Но®и Бечей и 
по — добре попитайте тях.

— Идвам за /пръв /път в 
Звонска баня — започна дру 
гарката от Нови Бечей, но 
мога да кажа, че много ми 
харесва. Достатъчно е човек 
да диша този чист въздух 
и да се къпе в банята и дру
го 1Н/ан.стииа/ не му трябва.

— Виждате ли този све
щеник и една млада жена 
край него, посочваше една 
от Ниш — те не можеха да 
водят, когсгго июйдоха. в бан
ята. А сега се разхождат ка-

В сградите не съществуват 
никакви 
вия. В ресторанта се готвят 
сама /по три ястия, 
това не е най-трагичното. Аз 
не мога да си представя как 
е възможно гостите поняко
га да се оставят без хляб, още 
повече, че тук болшинството 
плащат пансион..

— Тези хора тук не уме
ят да вземат шарите, кон
то носиме със себе си, про
дължи той с лека усмивка. 
Аз например, пък и други 
от Белград, Скопие, Войво- 
дина, идваме тук да опитаме 
прочутия пиротски кашка
вал, чистия гашшвеки .мед, 
кисело мляко, но за съжале 
ние от всичко това няма ни
що в ресторанта. Потърсих 
един ден пържени яйца.,Кел 
пера, който ни обслужваше 
каточели се учуди от това 
искане и отговори: може ако 
носите със себе си яйца! Е- 
дин ден гостите открито из
разяваха СЕоето негодование

буренясали, алеите непочи
стени, а в кръга на банята 
мъждука 
трическа крушка и то пред 
ресторанта.

Заинтересувахме се при 
нямои от /постоянните служи
тели в банята за съществу
ващия безпорядък, но всеки 
от тях отговаряше, че тук 
няма специално задължени 
хора да разрешават такива 
въпроси. Просто не се знае 
кой каква работа върши.

При разглеждането на сгра 
дите срещнахме група де
войки от столарското пред
приятие „Полет“ в-Пирот.

— Има ли условия за раз
влечение и забава?

— П очти /никакви, поде
ха те в един глас. Ние сме 
тук /вече 16 дни и гарез тс/за 
време само една вечер има
ше танцова забава. Високо
говорители не съществуват, 
така че и /музиката/ не можем 
да слушаме. Остава/ «и 
да се разхождаме по окол- 

" ните баири и да се удивля- 
ваме от природните красоти 
на Дерекула.

Срещнахме се и с упра
вителя на банята и започ
нахме да му разказваме за 
възраженията' на гостите.

— Всичко ми е известно — 
прекъсна ни той — но аз ни
що не мога да Направя. То
ва, което са ви /разказал/и е 
точн/о. Ние -от наша страна 
наблягахме пък и днес на
блягаме да се открие един 
продоволствен магазин и бръ 
снарница, да се подобри пре 
храната в ресторанта -итн., 
обаче нито едно от тези пред 
ложеиия до сега ме е- ацрието 
от страна на отговорните фак 
тори на гостилничарското 
пред/прмЯтне „Руй" от Ба- 
бушница. Единственото не
що, което ние сами можех
ме да направим това е да 
организираме кинопредстав- 
ления в ба'кята^ Досега бе
ше представен един филм. 
до края на сезона ще бъ
дат представени още шест.

Напускайки банята обмис 
ляхме с кого може да се раз 
говрря >пу тези висящи въпро 
си, но не намерихме никого. 
За осведомения трябваше 
да се отиде в Бабушница. А 
това значи 30 километра 
път.

Когато питате одоровча- 
ни за нещо внимавайте как 
ще еи отговорят. Могат и 
да се пошегуват. Имат си 
тоя обичай. Може би зато 
ва, защото Драговита не е 
далече от тях.

— С какво се занимават 
одоровчани най-много?

— С печалбарство — от
говарят по-възрастните хо

От преброяването на на
селението през месец ап
рил тази година се вижда, 
че от общия брой, 1,200 жи 
тели постоянно пребива
ват вън Трънско Одоровци. 
От 240 домакинства
ли от 10 домакинства няма 
заети на работа. От всяко 
домакинство има най-малко 
по един и двама заети.

Одоровци не е имало нито 
един човек със средно обра 
зование, а сега има голям 
бро среднисти. Й висшис
ти започнаха да излизат 
от факултетите. Неотдавна 
в Скопие завърши първи 
ят одоровски икономист, 
в Белград първият агрон
ом, а може би наскоро ще 
излезат първият лекар и 
първият минен инженер.

— А здравеопазването?
Всеки вторник в/ Трънс

ко Одоровци идва един ле
кар от Звокци, преглежда 
болните. Най-често употре 
бяваните лекарства хората 
получават тук в селото. В 
селото постонно пребивава 
един помощник-лекар. За 
здравеопазването се полаг 
ат достатъчно грижи.

Без поставен въпрос се 
появи неочакван отговор.

Преди войната и през 
времето на окупацията в 
селото нямало нито един пе 
нсиснер. Днес в Трънско О 
доровци има 20 пенисонера 
на които всеки месец прие 
тигат чекове С обща стойно
ст от 180.000 динара или го 
дишно 2,160.000 динара.

— На кои земеделски ку 
лтури се обърща най-голя 
мо внимание? .

През последните години 
хората положили големи 
надежди в тютюна. Пости 
гнали добри успехи. Мина
лата година един от тютю
нопроизводителите получи 
по 1000 динара за кило
грам. Бил произвел 93 ки 
лограма. Един от пенсионе 
рите за 61 килограм полу
чил 49,000 динара. По-рано 
от това парче земя получа
вал приход от 1.500 дина-

хигиенични усло-
сасно една елея-

Обаче

щва

Клисурата на река Ерл:а

ра. — Току речи си 
ма мъже в селото. Всички 
отишли на работа.

— Как стои с образова
нието?

Преди войната Трънско

нл-

КЯКС37РН

1 по-добро здравеопазване
й»

Наскоро ще з.апочне с 
работа новопостроената а- 
мбулатория на Власинска 
Округлица, за чиитс стро
еж досега изразходвани 
около 10.000.000 дин.. Амбу 
латорията разполага с 15 съ 
временно уредени помеще
ния, в които ще има и лег 
ла, в които ще се приемат 
тежко болки, докато се пре 
несат в болница и задър
жат хора на няколкоднев
но лекуване. В амбулатори 
ята ще работят 1-2 лекара 
акушерка, помощниклекар, 
лаборант, болногледач и 
др. Също така се предвиж 
да в нея да работи един 
зъболекар и аптекар, поне

же се предвижда да се от 
гори и аптека.

За да обезпечи есички 
нужни кадри здравният съ 
пет взе решение да стилен 
дира два помощник-лекара 
един лаборант, а общински 
ят отбор вече стипендира 
един студент по медицина.

За модерното обзавежда 
не на амбулаторията на 
Власинска Округлица Здра 
винят център от Враня 
отпусна 3,200.000 динара.

На едно от последните 
заседания на общинския 
народен отбор е образува-

Звонска баня
то младежи. От медицинска 
точка на зрение аз не позна 
вам лечебните свойства на 
банята, но мога да кажа, че 

-действува твърде благопри
ятно на нервите. Аз напри
мер, когато първи път дой
дох в банята ръцете ми тре 
переха като клонка на вя
тър. А /сега, /погладиете сами, 
мога свободно да плета. Вие 
сте мъже и неудобно ми- е 
да разправям колко благо
приятно действува това осо
бено на възрастните жени.
По тези въпроси по-добре е 
да разговаряте с лекаря на 
банята...

— Що сс отнася до баня
та всичко е добре, обаче в 
ресторанта не всички работи 
са на мястото ек.

По една от алеите бавно 
се движеше един възрастен 
мъж. Както ни разказаха 

/някоя посетители/ в банята 
той всяка година идва с же
на си.

— Чуваме, че сте един от 
постоянните гости на Звонска 
баня?

— Да, това е вярно. От 
1954 година идвам с жена 
си всяка година. Привличат 
ме прелестите на този край. 
Природата наистина е била 
щедра, дала е всичко, което 
може да се даде. Всяка го
дина идвам с убеждението 
че проблемите в тази баня 
ще бъдат окончателно разре
шени. Но моите надежди и 
тази година не се сбъднаха.

ра.
От миналата година започ 

нали да сеят пшеница ита 
лианка. На височина от 
над 800 метра надморско

затова защото яденето беше 
лресолено. Директора на пре 

, дприятието вместо да даде 
някакво обяснение нагло от
говори на всички ни: това ви 
е за днес, друго няма!

Такива и подобни дребу- 
лии, завърши той, които с 
малко повече усилия, взиска 
телиост н е края гма/ /краища- 
желание могат да се отстра- 
странят, отбиват пастите.

Не трябваше много труд 
и усилия за да се уверим в 
думите на този паоионирйв 
посетител ка Звонска баня. 
Някои сгради все още бяха

равнище тя дала троен 
приход. Миналата година 
с италианка били засети 
12 хектара, а тази година 
20- хектара. От тазгодишна 
та жътва се очаква повече 
от троен добив. М. П.

Не е ли време вече отго
ворните да бъдат тук на мя 
сто — в банята, а не на 30
кли. /раз/стоян/и/с?

на комисия и режиски от
бор за изграждане на моде 
риа амбулатория в село 
Клисура. За построяването 
на тази амбулатория в на
чалото общинският отбор о 
тпуска 1.500.000 
Здравният център от Вра
ня 1.500,000—2,000,000 дина 
ра, настоящата амбулатор
ия от Клисура ще участву 
ва с 500.000

Централна библиотека 
в Димитровград

Неотдавна градското чи
талище в Димитровград по 
лучи нови помещения в це 
нтьоа на града. Помещени 
ята се обзавеждат и към 
края на този месец читали
щето ще започне да рабо-

Д. Йотов

ЖЪТВАТА ЗАПОЧНА динара,

450 килограма от декар
да оспособи пътя Поганово 
—Драговита за безпрепяст- 
вено пристигане на върша- 
чката. Досега е положен 
труд за около 400.000 дина 
ра. Трябва да се насипят с 
чакъл 4 километра, за кое 
то са нужни 2.000 кубичес
ки метра чакъл. Работите 
на пътя ще се завършат 
до края на есента, а пътят 
ще бъде оспособен за дви- 
жние до вършитба. Драго- 
витчани ще поправят и п- 
коло 5 км междумахаллс- 
ки пътища, за да може въ 
ршачката да отиде до по- 
големите махали да овър
шее житото на хората.

Преди три дни в Дими
тровград и околните села 
започна жътвата на висо- 
кодобивна пшеница. Най- 
напред започна да жъне 
з емеделската 
„Нишава”, с комбайни и 
жътварки. Първите резул
тати са 450 кг от декар в 
местността .„Керемиджий- 
ница”, а в околността на 
Желю ига, където блокове 
те бяха пострадали от гра
душка добивът е към 250 
кг от декар. В кооперация 
та казват, че добивите от 
другите блокове ще бъдат 
значително по-високи, за

щото парцелите, където се 
га се жъне, са най-слаби. ти.динара, а и ня 

кои хора са предложили 
доброволен прштег. О' ", ■ 
га страна много от работи
те около строежа ще бъдат 
извършени на доброволни 
начала или чрез самообла
гане.

Тухлите вече се готвят 
за амбулаторията, а наско

Според замислите на съ
вета за просвета и култура 
в Димитровград, читалище 
то ще се превърне в центра 
лна общинска библиотека, 
която ще оказва голяма по 
мощ на селските читалища 
в комуната. Покрай създа
ването на такава библиоте 
ка съветът предвижда и 
някои други мероприятия 
за подобряване работата 
на читалищата. Предвиж
да се значителни средства 
да бъдат изразходвани за 
купуване на книги на бъл
гарски и сърбохърватски е 

В. Н.

О
Тази година в Драговита 

са засети с високодобив- 
на италианка 15 хектара. 
Макар че Драговита се на
мира на около 700 метра 
над морското равнище, ита 
лианката отлично успя. О- 
чаква се принос от 300-350 
кг. от един декар.

Миналата година чрез 
коопериране с. италианка 
.бе засет един хектар, а та 
зи година три хектара.

кооперация

ро ще започне и строежът 
й. С построяването на тези 
две амбулатории на тери
торията на Власикската ко 
мцна ще се разрешат много 
належащи въпроси за здра 
веопазването на население 
то в комуната.

©
Населението от Драгови- 

таат работи все по-усилено С. Игиятов г.зик.
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Тзратотбо ЛИТЕРАТУРА И ИЗКУСТВО
и-

ЪРНЪСТ ХЕМИВГУЕЙ

Домът на войника
ски якички и пуловери. О- — Днеска в салона ще 
бичаше техните копринени играем безбол. 
чорапи и равни обувки. О- — Хубаво — каза той.
бичаше техните фризури и — На всички казах, че не вярваш, майко”? — по- 
походката им. ти си моето момче. Нали пита я той.

Когато беше в града, тех си мой, Хари?
— Може би.

Майката продължи да 
плаче. Кребс 
ръка през рамото й. „Нима

— Сега ти се помоли Ха 
прехвърли ролд — рече тя.

— Не мога — рече Кребс 
— Опитай, Харолд.
— Не мога.

Майката заклати глава. 
— Моля ти се, моляти се 

— Нима братът не може майко! Моля ти се, повяр- 
да бъде мЪмче на сестра си вай ми. 
само затова, защото й е

— Искаш ли аз да се по 
моля за тебе?

ният чар не го толкова въз 
буждаше. Не обичаше да 
ги среща в сладкарницата 
на гърка. Всъщност не по
желаваше самите тях. Тебя брат? 
ха много усложнени. И о- 
ще нещо. Няклкси неясно 
той пожелаваше девойка, 
но не искаше да се труди 
да спечели и любовта на 
някоя. Не искаше да ухаж 
ва. Не искаше да лъже.

Не искаше последствия.
И пак не искаше техните 
последствия. Искаше да жи 
вее без последствия. Впро- 
че не му беше необходимо 
момиче. Войниклъкът го бе 
научил на това. Ако му бе 
ше необходимо момиче, то 
гава леко можеше да се пр 
еструва. Почти всички това 
правеха. Но това не беше 
истина. Не е обезателно чо 
век да има момиче. Не ви е 
нужно момиче, ако не мис 
лите на него. Това той бе 
научил в армията. Рано и- 
ли късно-винаги ще се на
мери някоя. Когато наисти 
на сте зрели за момиче — 
винаги намерите някое. Са 
мо за това не трябва да се 
мисли. По-рано или по-къс 
но то само ще дойде. И то 
ва научи в армията. Сега 
тъкмо би пожелал момиче, 
но когато то само би дош-

— Да. Искам.
— Добре — каза тя 

хълуцайки. Погледа го.
— Вярвам ти, Харолд.

Кребс я целуна по коса- лкова се трудеше да не об 
лицето си ръква живота си. Съжаля 

ваше майка си. Съжалява 
—Аз съм ти майка—рече ше, че го накара да лъже. 

тя. — Носих те край сър- Ще отиде в Казанс сити,
ще намери работа и 1пак 

Кребс се чувствуваше ка всичко ще се нареди. Мо
то болен и изпълнен от не же би ще се случи още е-

дна разправия преди замк-

Майка му се помоли и за 
него и станаха. Кребс я це 
луна и излезе от къщи. То— Не зная.

— Ти сигурно знаеш. Ни 
ма ти не можеш да бъдеш та. Тя сложи 
мое момче, когато аз бих край неговото, 
била по-възрастна и ако би 
ти това поискал?

— Сигурно. Ти си сега чето си.
мое момиче.

— Дали ме обичаш?
— Още как.
— Дали винаги ще ме о- 

бичаш?
— Сигурно.
— Ще дойдеш ли да ви 

диш как играя?
— Може би.
— Ох. Хари, ти не ме о- 

бичаш. Ако ме обичаш си- мйката на Кребс се моле- то да види Хелен как иг- 
гутжо щеше да дойдеш.

Майката на Кребс влезе 
от кухнята в стаята, носей

определено отвръщение.
— Зная, майко — рече наването му. Няма да отиде 

той.—Ще се старая да бъ- при баща си в канцелария 
да за тебе добро момче.

— Дали би искал да кле бегне. Той искаше живо-
кнеш и да се помолиш с тът му глатко да тече. Ето 
майка си, Харолд? сега сигурно всичко е гото

Клекнаха край масата и во. Ще отиде до училище-

та. Тази разправия ще из

рае безбол.ше.

ки в тиганя две пържени 
яйца и малко пържена ела 
нина.

— Хайде, върви си Хе
лен—каза тя. — Трябва да 
говоря неще с Харолд.

'Сложи яйцата и слани-

Карло Десшввник — Каюх:

ЕСЕННА ПЕСЕН
ната пред сина си и седна 
срешч него.

— Искам да оставиш вее 
тниците за един 
Хятолл.

Кребс остави вестници-

НАВЯРНО помните, другари,
как мина ланската последна есен,
как вярвахме е ония дни:
ще закипи ли пролетта у всички люде?

Тъй дълго в копнежи се топяхме, 
а без копнеж не можехме да срещнем 
ний есента, която иде тук, 
о, есента която не е наша 
и есе пак наша — повече от всичко досега.

момент,
ло, _ защото не искаше да 
приказва. Но тук. в къщи 
всичко беше комплицира
но. С френските и герман
ските момичета беше мно-

те.
— Дали си вече ретттил 

какво ще работиш, Ха- 
ролде7 — каза тя.

1— Но — рече Коебс.
— Нима не мислиш, че е 

воеме вече? — каза тя за
грижела.

— Не съм мислил на то-

го по-инак. Всичко бе про
сто и приятелски. Мисле
ше си за Франция, а сетне 
започна да мисли и за Гер 

Лъжите му Г,я с 1 твърде мания. Повече обичаше Ге 
незначителни. Приписваше рмания. Не искаше да я на 
си неща, които други хора пусне. Не искаше да дой- па' 
бяха видели иди бяха на- де в къщи. Но дойде и за- 
правили или пьк бяха чу- почна да седи пред врата- 
ли. Неговите лъжи не бяха та. 
сензациональи дори и в би

Отвсякъде:
КРЕБС замина на война 

от методическия колеж в 
Казанс. Съществува една 
снимка, на която той се ви 
жда между колегите от 
братството. На тази сним 
ка всички носят еднакви 
яки. Записал се бе в моря
ците 1917. и не бе се завр
ъщал в Съединените щати 
все до лятото на 1919 годи 
на — докато и последната 
дивизия не се оттегли от Ра 
йна. На една от снимките 
му, които пази, той е меж
ду две германски девойки 
и с един подофицер. Кребс 
и подофицерът в унифор
мата си изглеждат прека
дено високи. Германките 
не са хубави. Райна не се 
вижда на снимката.

Когато Кребс се завърна 
в родния си град, вече бя
ха престанали въодушевени 
те посрещания на героите. 
Той бе много закъснял. Не 
говите съграждани, които 
се Еърнаха от войната, бя
ха примерно посрещнати. 
В това имаше и много хис

от планини, гори
от разрушени къщи

от гробове
— Бог има за всекито от 

нас по една и друга рабо
та—каза майката. —В Не
говото кралство не бива да 
има мързеливи рътте.

— Аз не съм в Неговото

излита вик:
обнадеждени, вярвайте, другари!

Днес нашият копнеж не е утихнал вятър — 
като безумен кон, със цвилене, 
към нас препуска свободата!

Обичаше момичетата, ко 
ито крачеха от дочгата стр 

Спеше дълго, ставаше ана на улицата. Повече о- 
да се разходи до библиоте бичаше техния изглед, от 
ката и да си вземе някоя колкото изгледа на сЬоен- 
книга, обядваше у дома, ските и германските моми- 
седейки пред къщата чете чета. Искаше някое от 
ше все докато не ставаше тях да бъде негове, но- ня-

лиардната.

кралство.
— Аз се гоижа за тебе, 

Хаполд — продължи май- 
Зная за изкуше

нията. ня които си бил под 
лгокеи Зт-гя я колко хората 
са слаби. Зная какво раз
казваше дядо за граждан
ската война и молех се за 
тебе. По цял ден се моля 
за тебе.

Коебе погледна истина- 
лите яйца и залоената ела 
нина.

— Недей така да гледаш, 
Харолд. Ти знаеш, че ние 
те обичаме и че ти желаем 
добро. Баща ти няма да ти 
ограничава свободата. Той 
мисли, че понякога трябва 
да вземеш автомобила. Ще 
се зарадваме, ако извезеш 
някое от онези хубави мо
мичета. Искаме да се заба 
вяш, но трябва нещо да 
предприемеш. Не е важно 
какво. Но нещо трябва да 
започнеш. Баща ти ми ка
за да приказвам с тебе и

Драгушин Тадаянович :

ЖЪЛТИТЕ ЖИТАзагрижен, а след това оти маше сили да се постарае, 
ваше в града, за да прека Впроче и не си струваше.

Измина почти месец отра най-топлите часове от 
деня в прохладния полу- пристигането му в къщи. - 
мрак на билиардната. Оби Една сутрин майка му вле

зе в неговата стая и седна 
Вечерно време се упраж на кревата. Гладеше прес

илваше да свири на клар- тилката си с ръка. 
нет, луташе се по града, че

и отиваше да спи. звах с баща ти, Харолд — 
каза тя. — И той иска по- 

още герой. Ако той някога да вземеш автомо- 
псискаше майка му му била”, 
донасяше закуска в лег-

Докато той лежеше още сънит. — Да взема ав

Когато в румени зори 
или през ясна утрин 
връвя
из росните полета,
където вятър млад люлее класовете 
на жълтите възправени жита — 
внезапно спирам.
И чуй!
Сърцето ми от радост гласно бие 
като часовник златен.

чаше билиарда.

— Миналата нощ прика
теше
За двете си сестри той бе
ше

— Да? — отвърна Кребс

ГОРАТА СЪНУВАлото.
буден, тя често влизаше в томобила? Да. 
стаята му и искаше да й ра — Да. Татко .ти мисли, 
зказва за войната, но нико че можеш понякога вечер
та не го слушаше внимател но време да вземеш авто

мобила. А ние нощеска, е- 
Преди да замине на вой то така... само си поприказ

вахме за това.

Излизам вън, в нощта. Печален. И се лутам. 
Шосето ми протяга тъмна длан: върви!

Чер облак скри небето тъмно-синьо, 
докато в.итърът, стар скитник, дремеше в гората; 
в ръцете му изсъхнала тояга, 
на пояса му чудни свирки.

Мрак, тежък мрак, лежи на моя лоб 
и разговаря с мене като брат.

Изнемощял се хвърлям на тревата
и със ухото си подслушвам земното сърце:
то бие, бие, бие. __

Край мене тъмните гори сънуват.

терия. Тогава настъпи ре
акция. По всичко личеше, 
че хората мислят, че е твъ 
рде смешно дето Кребс се 
връща толкова късно—ця 
ла година след свършване 
то на войната.

В първо време Кребс, ко 
йто прекара в гората Вело, 
Соасон, Шамнан, Сан Ми- 
хиело и арагонските гори 
въобщо не искаше да гово- 

войната. По-късно по

но.

на, на Кребс не бе позволе 
но да кара домашния авто
мобил. Баща му търгуваше го надумала — каза Кребс.

— Не. Това беше предло после можеш да се отбиеш
до него в канцеларията.

— Това ли е всичко? — 
попита Кпебс.

— Да. Нима не обичаш 
майка си, драги сине?

— Не — каза Коебс. 
Майка му го наблтодава- 

Майка му излезе. Докато ше от другата страна на ма
сата. Очите й светеха. За-

— Обзалагам се, че ти си

с неподвижни имущества и 
искаше автомобилът вина
ги да бъде свободен, за да 
може по всеко време да за

жение на баща ти.
— Да. Обзалагам се, —

че ти си го надумала.
— Ще слезеш ли на за

куска, Харолд? — попита
веде мющериите си до ня
коя от фермите, намиращи

околностите на града, го тя.ри за
чувствува нужда да говори 
за нея, но никой не искаше 
да го слуша. Неговият град 
бе слушал твърде 
ни разкази и трябваше мно 
го, за да бъдаг хората въз
будени Я***Л‘™™*И™ промени. Самб момичетата
Фпяб*Га яа -^ке ако' иска б^а пораснали. Но те жи Обичаше я. Тя бе най-доб трябваше да й каже така, 
трябва да лъже, ак а в един сложен свят рата му сестра. нито пък да позволи тя
хората да го слушат. Установени разрешения — Донесе ли вестници? да забележи това. Глупаво
гато два пъти направи >•- ггоавила ка държа — попита я той. е, че го каза. Само я оби-
ва, у него възникна чу - ^ Кребс нямаше сили Тя му подаде вестници- да. Стана и пое .ръката й.
ство на презрение към во , обие в свят. те. Той разкъса тъмната Тя плачеше, държейки гла

о ^”ПиР;Гакоиго бе Но много обичаше да ги на обвивка, отвори страница- вата с ръцете си.
От лъжите, кои блюдаЕа от вратата, дока- та на спорта от Казанс Си- „

минаваха от другата тистар и дъвчейки залоч- че той. — Само бях ядо-
Обича- на да чете. Сестра му ка- сан за нещо. Не мислех, че

не те обичам.

се в .
Автомобилът стоеше пред — Щом се облека.
сградата на първата народ 
на банка, в която баща му той се оми, обръсна и обле 
имаше канцелария на вто-

ужас почна да плаче.
— Никого не обичам —

че, чу, че нещо се пържи в 
рия етаж. приземието. Докато той за

В града нямаше никакви кусваше сестра му донесе продължи Кребс.
пощата. Кребс я погледна. Това не беше хубаво. Не Културни лееши

СИНЕМАСКОП 

в ДИМИТРОВГРАД
Димитроградските кино- уреди в кинозалата и с то-

любители се зарадваха те- п>а даде възможност яа
гледа

ната и
— Не мислех това — ренея.

разказал, го обвзе отвръ
щение към есичко онова, 
което бе преживял през 
войната.

своята публика да 
_ най-новите наши и чуясД

в Димитров странни филми, снимани
град монтира синемаскоп- данемаскоп-техника.

зи дни на една новина. Ки 
но „Просвета”

то те 
страна на улицата, 
ше окръглите им холанд- за:


