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Интервю на президента Тито за японския вестник »Асахи Шибун«

ДА СЕ БОРИМ УПОРИТО, ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИМ 

ОПАСНОСТТА И ДА ПРЕОДОЛЕЕМ ТАЗИ НАИ-ГОЛЯМА КРИЗА,
КОЯТО СЕГА СЪЩЕСТВУВА В СВЕТА

Президентът иа Република 
Иосип Броз Тито прие на 

23 октомври европейския 
респондент на японския вест 
ник „Асахи Шибун“ Масу 
Моги и му отговори на реди 
ца поставени въпроси.

— Как гледате на бъдещо 
то- развитие на между народ 
негго положение, което сега 
е твърде критично? — беше 
първият въпрос на комента
тор® Моги.

Президентът Тито отгово-

чески прерогативи. За застъпвахме, действуват из
вън блоковете й заемат все 
по-важно място в междуна
родните отношения. Затова, 
по мое мнение, те не трябва 
да се отделят. Освен тези мо 
рално-политически фактори 
ние нямаме други средства, 
за влияние на онези, които 
са отговорни за настоящата 
обстановка в света. Ние ечи 
таме, че е от съществено зна 
чение с политическа мобили 
зация на световното обще
ствено мнение да дадем на 
отговорните да разберат, че 
сме против политиката, коя
то може да доведе целия 
сеят до катастрофа.

съвещателно тяло от пет до 
седем членове, което съще
временно би било и контрол 
за правилното провеждане 
на решенията на ОН.

да мо
же Секретариатът на ООН 
Да изпълнява правилно и е- 
фикасно своите функции, ну 
ясно е да се избере

е вече направено на Запад. 
Кой пръв започна в света 
ядрените опити? Америка, а 
след това Съветския съюз. 
По-късно те съзнаха, че то 
ва може да предизвика те
жки последствия и започна 
ха преговори за прекратява 
не на опитите. Обаче една 
друга страна продължи да 
извършва опити. Това дове 
де до създаване на все по- 
голямо недоверие към друга 
та страна- Ето това са при
чините, които доведоха до 
постъпки, които са за жа
лост.

Що се отнася до нас, ние 
сме абсолютно против всич
ки ядрени опити и сега, кая 
то бяхме и преди Белградска 
та конференция.

ва ми се, че някои хора на 
Запад не знаят да четат до
бре някои формулировки, 
защото конкретно тази моя
та са претълкували погреш 
но. Аз осъдих онова, което 
се случваше «а Запад след 
мълчаливото споразумение 
за временно прекратяване 
на ядрените опити, т. е. ка
зах. че фактът една страна 
членка на Атлантическия 
пакт да продължава да из
вършва опити е за осъда. За 
това и казах, че може зара 
ди това да се разбере и зая
влението на Съветския съюз 
за започване на нови ядре
ни опити. Моето изявление 
не означаваше никакво одо 
бряване на ядрените опити, 
но изразено мнение, че по
стъпката на Съветския съюз 
е резултат на онова, което

та
ко

едно

Принципите на югославската 

външна политика
Въпрос: — Интересува ме кои 

са главните принципи на юго
славската външна политика, ма
кар че с известно, чс това са. 
покрай другото активното съв
местно съществуване, нсобвър- 
заността и др.

та война, с нейната вредна 
пропаганда, изопачаване на 
нещата идр. Защото актив
но съвместно съществуване 
не може Да има, ако се води 
студена война. Като следващ 
принцип на нашата полити
ка е безусловната помощ на 
неразвитите страни, било 
чрез СОН, било по билатера

ри:
— Международното поло

жение днес наистина е обез 
покояващо, но не и безизход 
но. Хората се'страхуват за 
своето бъдеще, защото вла
дее неизвесност за онова, ко 
ето може да се случи утре. 
Всяка държава и всеки на
род имат свои стремления и 
праБЯт планове да си създа 
дат по-хубав живот, но дне

Отговор: 
принципи, на които се основа 
ва нашата политика Еече са 
споменати и в самия въпрос.

Най-главните

Г ерманският 

въпрос
Въпрос: — Във връзка с про

блема за Берлин и Германия 
сега се водят преговори между 
Изток и Запад. Кои, по Ва
ше мнение, и аЙ-в/икките
точкк, върху които би трябва
ло да се постави бъдещето спо 
разумен ис, за да можо то да 
даде положителни резултати?

За отношенията между 

Югославия и СССР
шното несигурно положение 
в света пречи на тези стрем 
ления. След Втората светов 
на война бяха положени го
леми усилия да се построи 
разрушеното и да се напра- 
еят нови обекти, а днес отно 
во всичко е в неизвестност, 
защото всичко това е застра 
шено вследствие на новата 
опасност от война. Следова
телно на нас не ни предстои 
нищо ,друго освен упорита 
борба да остраним тези опа 
сности и да направим всич
ко, за да се преодолее тази 
най-голяма криза, която се 
га владее в света. По мое 
мнение изходът може и тря 
бва да се намери. Става въ
прос за това, че някои отго
ворни хора често пъти от 
дърветата не могат да видят 
шумата и че ръководещите 
кръгове в света, които са от 
говорни за сегашното поло
жение, драматизират и най- 
дребните неща, а в това от
ношение твърде усърдно ги 
подкрепя отрицателната про 
паганда на печата.

Повечето хора в света гу
бят вяра че онези, които са 
най-отговорни за сегашното 
положение, т. е. най-големи 
те сили са способни Да разре 
шат тези въпроси. Откъде ид 
ва това недоверие? То идва 
оттам, че хората визйдат как 
те не са способни да разре
шат и по-малко важни въ
проси, но се егьлкновяват и 
около тях и често ггьти твър 
доглаво инсисгират за нещо, 
което не е от решаващо зна 
чение. Да вземем например 
избора на Бременнен генера 
лен секретар на ООН. По то 
зи въпрос няма съществена 
разлика, и следователно ни 
причина да не се постигне 
съгласие. Обаче бъв връзка 
с това се изостря и без това 
трудното положение и се за 
труднява решението на то
зи и други въпроси. Упор- 
ствувлнето около въпроса, 
колко ще има помощници 
подсекретари довежда до не 
изЕесност и парализира ра
ботата на ООН. Великите си 
ли не държат сметка за то_ 

какво мислят другите 
страни, какво мисли болшин 
ството
нените нации по 
Болшинството
иа ООН, а особено необвър
заните страни считат, че то 
ва може лесно да се разре
ши, тъй като е постигнато 
съгласие за личността, която 
би трябвало да се избере за 
временен генерален секре
тар. Извънблоковите страни 
считат, че на генералния се 
кретар трябва да се даде по 
инакъв статус, че той тряб-. 
ва да бъде само орган, кой
то Ще изпълнява решенията 
на ООН, а не да има полити

Бих Ви помолил 
да кажете пещо за характера 
па югославския социализъм. На 
XXII конгрес на КПСС премиер 
Хрушчов нападна Югославия. 
Какви са основните разлики 
между съветския и югослав- 

ския социализъм? Ках тези 
противоречия между Съвет
ския съюз и Югославия ще се 
развиват занапред?

Въпрос: кой знае колко пъти, обаче 
ако не се създаде необходи
мата материална основа, коя 
то обезпечава подобряване
то на жизнените условия, хо 
рата няма да видят никаква 
полза от това.

Основната разлика между 
нас и Съветския съюз е, че

Отговор: — Нашето стано
вище по отношение иа гер
манския въпрос е известна 

.Ние стоим здраво на стано
вището, че съществуват две 
Германии и четова е факт, 
кой то е резултат на Втората 
световна война и на следвое 
нното развитие. Разговорите 
за статуса на Берлин, които 
сега се еодят, не са от първо 
степенно значение. По мое 
мнение, тук би могло да се 
дойде до споразумение без 
големи трудности и това не 
би трябвало да се драмати
зира. Само е нужно великите 
сили да седнат и да се дого 
ворят по този въпрос. . .

ние не сме в лагера, че счи
таме, както казах преди, за 
погрешно светът да се раз
деля на блокове и вярваме 
че и извън лагера може да 
се строи социализъм, като 
при това може и трябва Да 
съществува сътрудничество 
и Бзаимно помагане между 
социалистическите 
Ние считаме, че всички со
циалистически

Когато ставаОтговор:
дума за изграждането на сО 
циализма, респективно кому 
низма, трябва Да кажа, че 
но отношение осъществява
нето на крайните цели не мо 
гат да съществуват разлики 
между страни, които строят 
социализъм. Разлики могат 
да съществуват само по от
ношение на методите, които 
се прилагат, по отношение 
на пътя, по който вървят от 
делни страни в своето вътре 
шно развитие. И докато по 
отношение на крайните цели 
на изграждането на социали 
зма не съществуват разли
ки, то може да се каже, че 
пътища към социализма и- 
ма почти толкова, кол кого 
има и държави и че всяка 
държава по друг, по свой 
специфичен начин ще строи 
социализъм.

страни.

страни
могат да се наредят в един 
блок, особено днес, когато и 
маме редица страни, чиито 
народи се стремят към социа 
листическо развитие. С ед
на дума трябва да се има 
предвид, че социализмът е 
универсален и че на него не 
могат да се поставят грани-

не

Говорейки за нашето 
више по тези проблеми, пре
зидентът Тито по-нататък за
яви:

Западната пропаца(нда ни 
обвинява, че по този въпрос 
ние следваме и поддържаме 
становището на Съветския 
съюз. Обаче фактът, че на
шите становища по отноше
ние на Германия са подобни 
не е резултат на това, че 
ние сляпо сме следили поли 
тиката на Съветския съюз, 
но тук става въпрос за на
ше становище, което е обу
словено от събитията в ми
налото. Югославия има до
статъчно основание да се 
страхува от милитаризация
та на Германия. В двете све 
товни войни ние бяхме оку
пирани, а особено опрез по
следната война .нашата стра 
на бе страхотно разорена 
главно от германските вой
ски.

стано-

Президент Тито ци.
По-нататъшни изиНо по-важно е какво е съдър 

жанието на тези принципи. 
Тук преди всичко трябва да 
споменем 
върху равноправни основи 
с всички страни, без оглед 
на политическите и обществе 
ни системи, след това нена
меса във вътрешните рабо
ти на други страни и 
Всеки народ има право да 
управлява сам със себе си и 
никои отвън да не му пречи в 

Активното съвместно

Въпрос:
на - КПСС с нападната и Алба
ния. Дали бихте искали да ка
жете нещо за причините на 
спора между Съветския съюз 
и Албания?

На XXII конгреслен път. 
сквания на нашата външна 
политика, и не само на наша 
та, са и общото и пълно ра- 

забраната на 
опити и употреба

та на ядрените средства 
за воешги цели. И най-сетне 
един от най-съществените 
въпроси е проблемът за лик 
видирането на всички видо- 
Ее колониализъм, било да

сътруднич еството Съществуват и елементи, 
които са спорни между нас 
и Съветския съюз, обаче те 
не са толкова големи. Осиов 
ното наше несъгласие е по 
въпроса за разбирането на 
отношенията между ' социа
листическите страни. По тях 
но разбиране всяка страна, 
която строи социализъм тря 
бва да е в лагера. Ние оба
че считаме, че социализмът 
може да се строи, без да се 
участвува в някоя 
формация на държави, защо 
то подялбата на света на ла 
гери е опасна. Това потвър
ди и самото досегашно раз
витие. Днес социалзмът все 
повече добива уигиверсалйи 
характер, на който противо 
речи създаването на блоко
ве. Елементи на социализма 
се появяват и развиват в ра 
злични видове в много стра 
ни, особено в Азия, Африка 
и другаде. Разбира се, тези 
форми някъде са още руди
ментарни.

Ние сме против това в из 
гражданетс» на социализ(ма да 
се върви по един шаблон, 
защото считаме, че всяка 
страна трябва и може да 
строи социалистическа систе 
ма по свой начин, според соб 
сТЕени условия. Социализмът 
не е нещо абстрактно, но си 
стома, която трябва да съз
даде по-добри условия 
живот иа хората. Социализ 
мът може да се прокламира

зоръжаване, 
атомните Отговор: — Не бих искал 

да навлизам в това какво • 
предизвикало спор между 
Съветския съюз и Албания. 
Мога да кажа, че тук не се 
касае до онези причини, ко
ито 1948 година доведоха до 
стълкновението между нас 
и Сталин. Касае се вероятно 
до други фактори, за които 
аз не бих искал да говоря.

тн.

става въпрос за класически 
или неоколониализъм, които 
носят стълкновения и в це
лия свят създават твърде о- 
пасни огнища.

това.
съществуване предвижда не 
отложно спиране на студена лагерна Отношенията 

Югославия - 

Япония

По въпроса за Белградската 

конференция
Затова ние считаме, че 

опасността щеше да се нама 
ли, ако би се приело онова, 
което вече е създадено от и- 
сторическия процес, т. е. а- 
ко би се признадо съществу 
ването да дайте Германии. 
Разбира се, тук спада и въ- 
лпосът за демилитаризация 
та, та Германия да не бъде 
юмрук и постоянно да запла 
шва другите страни, които я 
обкръжават. Ето защо ние 
заемаме такова становище 
по въпроса за Германия.

участвували в Белградската 
конференция акцентираха и 
поздравиха нейните реше
ния. Значи това не го напра 
виха само най-еминентните 
държавници на отделни стра 
ни, но и различни организа
ции и световната обществе
ност в огромното си болшин
ство поздравиха Белградска 
та конференция и нейните 
решения, виждайки в нея 
голяма надежда и приемай
ки документите, които тя у- 
свои. Това значи, че този мо 
рален фактор на междуна
родния терен постепенно се 
превръща в значителен по
литически фактор, а това и 
беше нашето намерение. Ние 
не създавахме никакъв блок, 
защото политическите и мо 
ралните фактори, които ние

Въпрос: — Белградската кон
ференция имаше огромно 
ралпо 
рссуоа
литмчсско влияние може да има 
тази конференция т.с.

мо-
влиянис. Сега ме яитс? 
какао действително по-

На въпроса за мкономичее- 
нтс, политически и културни 

отношения между Югославия и 
Япония президентът Тито « 
отговорил:

— Отношенията между 
Югославия и Япония Са твър 
де добри. Считам, че иконо
мическото сътрудничество се 
развива достатъчно добре и 
че съществуват възможно
сти за неговото разширява
не. Също така се развиват 
добре културните и други 
връзки между Югославия й 
Япония. Не съществува ни
що, което да е спорно в от
ношенията между нашите 
две страни и затова е въз
можно тези отношения да 
се развиват в още по-гол ям а 
степен, отколкото досега...

к

ва, какоа |
роля могат да изиграят в мс- 

събнтия пай-ва-ждунородните 
жнитс страни, които участву- 

п работата па Конфсрсн-
от членките на Обеди 

този въпрос 
от членките

оаха
цията.

Отговор: — Тук бих подчер 
че моралният фактор на 

конференция
Въпрос: — Бих сс спрял 

върху въпроса за ядрените о 
пити. Вшцитс думи пред Бел 
градската конференция, стнас 
ящн сс до решението на сълст 
ското правителство за продъл 
жаваис на ядрените опити, пре 
дизвикаха негодувание от стра 
на на нлкон западни прапитсл 
стла и по-особспо на амери 
канския печат. Бих Ви помолил 
да изпссстс Ва 
по този пъпрос? >. » ’

Отговор: — Това станови
ще не се е променило.1 Стру

сегатал
Белградската 
твърде тясно е свързан с по
литическите резултати, кои 
то сега вече се показват и
които все повече Ще се проя 
вяват. Макар и не в големи 
размери това вече днес . мо
же конкретно ,да се види и 
в ООН от това, че и някои 
други страни; които не "са

шето стаповищс
за

I



вглтство
2

XXII конгрес на КПСС завърши работата сиПрезидент Тито честити 

на Дтемал Гурсел за 

избирането муза 

президент на републина

* (

ПЪЛНО ПОРИЦАНИЕ НА СТАЛИН И ГРУПАТА МУ
Н. С. Хрушчов отново е избран за пръв секретар на ЦК КПСС

обличаването на закораве
лия враг Берия. Понякога 
си помислиш как тези хора

ЦК на КП на Ермения 
Хаджамей, когото' Политбюро другаря Возне- 

сенски и други забележител
ни партийни работници. На 
съвестта му лежи и споме
нът за много ръководители 
ма партийния и съветски 
апарат на Ермения, които по 
негова заповед са били арес
тувани във връзка с убий
ството на първия секретар

наСлед проведените избори Двадесети втория конгрес 
в Турция, новият турски ,) иа КПСС мина под знака на 
парламент избра на 26 октом {) разискване по три земи. 
ври Джемал Гюрсел за лре- Първб, изтъкване значе- 
зидент на Републиката. До- иието на сегашния Конгрес 

Гюрсел беше ръководи- • като историческо събитие, 
тел на държавата и предее- А разкриващо пред Съветския 
дател на Комитета за нацио- ф съюз период на иепосредст- 
нално единство. а вено' влизане в комуиисти-

По този случай президен- ▼ ческо общество — чрез ос- 
Републиката Йосип ф ъществяваието на Двадесет

годишни^ пшаи.
Второ, в доклада на Ни ки

та Хрушчов, в изказванията 
на делегатите и в приветст
вените речи на ръководите
лите на делегациите на дру
гите комунистически партии 

осъдени
поведението па ръководи
телите на Албанската пар 
тия на труда, които са об
винени, че се противопоставят 
на ликвидирането на после
диците от култа към личнос
тта и че продължават да 
прилагат в страната си ония 
методи, които в Съветския 

▲ съюз са прилагани в пери
ода на култа към личността, 

ф че са въвели режим на те- 
ж рор и са паднали на пози- 

Неотдавна премиерът на ▼ циите на сектанството и аван 
кубинското правителство Фи ф,.тюризма.
дел Кастро заяви, че кубин- ф Чжоу ен Лай, ръководител 
нската полиция е разкрила ф на делегацията на Китайска- 
заговор иа една контрарево- * та комунистическа партия се 
люционна група, която гот- т огради от критиките на 
вила атентат срещу кубин- ♦ Хрушчов, отправени към ал- 
ския премиер. ф банското ръководство, като

На един митинг на „Съюза 
на младите революционери“
Кастро е казал, че полиция
та открила в една сграда до 
президентския палат 
жие, с което трябвало да се 
извърши атентатът.

КПСС, и лично Хушчов. 
Трето, остро и многократно 

числя-
другаря 
както по-късно се установи 
бе лично убил Берия в своя 
кабинет...

Ето другари, така нечове
шки разполагаха със съдба
та на невинни хора участни 
ците в антипартийната гру
па. Много години, все до раз

бяха разкритикувани 
щите се към „антипартийна
та група“, особено Молотов, 
Маленков, Кагаиович и Во- 
рошилов. Те са обвинени, че 
са нападали не само отделни 
мероприятия на правител
ството и партията, но са би-

могат мирно да ходят но 
земята и да спят. Тях трябв* 

мъчи мория, трябвада ги
им се привиждат плачът и 
клетвите иа майки, жени и 

иа невино погубените

сега

деца 
другари

ли противници иа „новатор-тът иа
Броз Тито отправи до тур
ския президент следната те- ; Хрушчов за режима на Сталинския курс иа партията в 

цялост, на цялата й генерал
на линия“,

Молотов е осъден като дог 
матик, Маленков за активно 
участвуваме 
чистки и ликвидиране на 
комунистически кадри в Ле- 

Белорусия и Ерме- 
е изтъкнат

леграма:
„Изпращам на Вашата ек- 

искрени честитки Така са загинали много хора, без каквате
и да било вина

селенция 
по случай избирането Ви за 

на Република
о Сталинските

президент 
Турция и най-хубави благо- ,, са 

за Ваше лично
методите и

неш, който, вероятно ръко
воден от доброжелателство, 
го изпратил на Сталин. Ехир, 
Тухачевски и други другари 
бяха арестувани и ликвиди
рани.

Трябва да се каже, че Ехир 
на времето се ползваше с го
ляма почит при Сталин. Мо
же да се добави, че в момен
та на разстрела Ехир е из
викал: „Да живее партията, 
да живее Сталин!“ Той тол
кова много вярваше на пар
тията и на Сталин, че не 
можеше да помисли, че без
законието се прави съзна
телно. Когато на Сталин ка
зали, как Екир се държал 
пред смърт, Сталин го на
псувал.

Да си спомним за Орджони- 
кидзе. Аз присъствувах на 
погребението. Тогава вярвах 
на думите, че е умрял изне- 
надно, защото знаехме, че 
беше болен от сърце. Много 
по-късно, едва след войната, 
съвсем • случайно узнах, че 
се е самоубил. Неговият брат 
беше арестуван и разстрелян. 
Другарят Орджоникидзе е 
видял, че не може да работи 
по-нататък със Сталин, ма
кар че преди това е бил от 
най-близките му сътрудни
ци ... За да не се препира 
със Сталин или да дели от
говорността за неговите зло 
употреби на властта, Орджо
никидзе решил да се самоу
бие.

Така са загинали много 
хора. без каквато и да било 
вина.

нииград, 
пия, Ворошилов

активен участник в
Накрая иа дискусията по 

доклада 
XXII конгрес Хрушчов на
прави изказване, в което по 
край отношенията Изток — 
Запад говори за ръководство 
то иа Албанската партия иа 
труда, за жертвите „от пе
риода на култа към личнос
тта на Сталин“ и за опити
те иа антипартийната група 
да попречи иа политиката на 
XX конгрес.

За нашите читатели по-ме 
стваме откъси от това из
казване на Хрушчов.

„В годините след смъртта 
на Ленин ленинските норми 
па партийния живот бяха 
грубо изопачени в условия
та ма култа към Сталинова- 
та личност. Сталин въведе 
като норма във вътрешиопар 
тийния и държавен живот 
ограничението на вътрешно
партийната и съветска демо
крация. Той погази грубо 
ленинските 
ръководене, 
своеволия и злоупотреба на 
властта. Сталин можеше, са
мо да погледа в някой от 
другарите, с които седи на 
една маса и да каже:

„Днес нещо скланяте по
глед“. След това вече може
ше да се счита, че този дру
гар, който уж скланя поглед 
е станал съмнителен . . . Ма-

планирано предварително, до 
детайли. Двама други слу
жащи от НКВД са били в 
камиона заедно с командира 
иа стражата иа Киров. Шо
фьорът разказал по-ната- 
тък, че човекът, който седял 
край него, когато минавали 
по една улица, му грабнал 
кормилото и насочил ками
она срещу едно здание. Шо
фьорът взел кормилото от 
ръцете му, изправил камио
на така, че само отстрани У- 
дарил стената иа зданието. 
След това му казали, че по 
време иа тая злополука за
гинал командирът на стра
жата на Киров. Защо е за
гинал той, без да пострада 
някой от 
го? Защо по-късно двамата 
служащи на НКВД, които са 
били при командира на стра 
жата в камиона, са били раз 
стреляни? Значи на някого е 
било необходимо да 
така, за да се скрият всички 
следи. II много още.неуяс- 
нени положения в този или 
други подобни случаи има .. .

Един път. в чуждестранния 
печат бе публикувана твърде 
интересна вест, че уж Хит
лер, когато . готвел нападе
ние срещу нашата страна, 
подхвърлил чрез своята ра
зузнавателна служба фал
шифициран документ; че 
другарите Екир. Тухачевски 
и други са агента на гер
манския генералщаб. Този 
„документ“, който уж бил 
таен. попаднал в ръцете па 
чехословашкия президент Бе

пожелания 
добро и напредък на турския 
народ“.

на ЦК КПСС иа
като
„антипартийната група и е 
казано, че имал „дръзко, гру 
бо и предизвикателно“ по
ведение, че „в критични мо
менти“ дори е отказвал да се 

членове на Цен- 
комитет и че искал

!^тШмрдтни новМн
срещне с
тралиия 
„да скрие следите на своето 
участие в репресалите про- 

съвършено невинни хо
ра, особено против кадрите 

военните ръководители, 
известни в цялата страна“.

е обвинен за 
чистките в Укра 

в другите области на 
подд-

РАЗКРИТ ЗАГОВОР ПРО- т 
ТИВ ФИДЕЛ КАСТРО *

ТИВ

и а
Каганович

ролята си в 
и на и 
Съветския с^ьюз, за
ържането на култа към лич
ността и за съпротивата му 
срещу лилията и решенията 
на XX конгрес, както и за 
активното участие във фор
мирането и действуваието 
на антипартийната група.

Много делегати в своите 
изказвания поискаха изклю
чването на членовете на 
антипартийната група от 
КПСС.

придружаващитезаяви, че „изнасянето ма спо 
рове между братски партии 
или братски страни открито, 
геред лицето на неприятеля, 
не може да се счита за се
риозно маркс-ленйнско ста
новище . . В СЕОЯ отговор 

а ЦК на Албанската пратил 
7 на труда, чиято делегация не 
Ф присъствува на Конгреса на- 
ф падна твърде остро и ЦК иа

оръ-

стане
принципи на 

позволяваше
СИРИЯ ПРИЕТА В 
АРАБСКАТА ЛИГА

0Съветът на Арабската ли
га е приел искането на Си
рия отново да си заеме мя
сто в Лигата. След приема
нето на това искане генерал 
ният секретар на Лигата Ха- 
суна извести Съвета, че не
говите
ставителите на ОАР и Си-

! Злодеянията на Сталин 

и групата му
Откъси от разискването на Шелепин, председател на 

Комитета за държавна безопасност на СССР совите репресалии започнаха 
след убийството на Киров . . .

Привлича вниманието фа
ктът, че убиецът на Киров 
е бил два пъти преди това 
задържан от чекистите в окол 
ността на Смолни и че у не
го било намерено оръжие. 
По напътствията на някой 
обаче и двата пъти е бил о- 
свободен. И ето, този човек 
се е намерил с оръжието в 
Смолни, в коридора, по ко
йто обикновено е минавал 
Киров. По някаква причина 
случило се така, че в момен
та на убийството, командирът 
ма телесната стоажа на Ки
ров е изостанал далече зад 
него, макар по заповед да не 
е имал правото да изостава 
така далече от този когото 
пази.

Когато този командир на 
телесната стража на Киров 
е превозван на разпит, а 
трябвало да го разпитат Ста 
лии, Молотов и Ворошилов, 
по пътя е била предизвика
на злополука, от страна на 
ония, които трябвало да до
ведат командира на стража- 

разпит. Обаче излезе, 
че шофьорът, който превоз
вал командира на стражата 
на Киров на разпит, е жив. 
Той е разказал, че край не
го в кабината

разговори с пред-

рйя са потвърдили взаимно- ^ „Сталин и неговите близки 
то разбирателство по въпро- ф сътрудници Молотов и Ка-

4 ганович използуваха убий- 
Хасуна се е срещнал след Т СТВото на Киров като повод 

това със сирийския и египет т за 0рГани3иране разплата с 
ския представители в Лига- ф ХОрата, които не обичаха, с 
ха, за да проучат конкретни- ф изтъкнати ръководители на 
те мерки за образуването на а нашата страна... Молотов, 
специален комитет във връ- | каганович и Маленков грубо 
зка с искането на Насър и У са ЗЛОупотребил'и високите

А си постове в партията и дър 
I жавата. С едно движение на

Сталин писмо, в което съоб
щил, че членът на Бюрото 
на Комисията за съветски 
контрол при Совнаркома на 
СССР Ломов бил уж в прия
телски отношения с Риков 
и Бухарин. Иа това писмо 
Сталин забележил- До дру
гаря Молотов — какво да се 
прави“. Молотов написал: 
„Веднага арестувайте тази 
паплач Ломов.
След няколко дни Ломов е 
бил арестуван, обвинен че 
принадлежи към дясната 
опортюнистическа организа
ция и е бил разстрелян. Сега 
е реабилитиран.

Молотов одобрил да бъдат 
арестувани първият секре
тар на Уралския областен 
комитет на партията Каба- 
ков, народният комисар на 
леката индустрия Уханов, 
председателят на далекоиз
точния покрайнински изпъл 
нителен комитет Крутов и 
много други другари. И след 
всичко Молотов нарича себе 
си ленинист, Това е хулене 
на. името и спомена за Ле
нин. Ленин не учеше това и 
никога не е постъпвал така 
със своите другари по кла
сова борба ...

По кариеристични причи
ни, чрез интриги, Маленков 

бившия 
секретар на ЦК на партията 
другаря Кузнецов, члена на

са.

Хрушчов за албанските 

ръководители
да утвърдят отделни въпро
си за икономическото поло- 
жение на Сирия след отце- 
плението й от ОАР.

Молотов". Защо албанските ръково
дители поведоха борба про
тив решенията на XX кон
грес на нашата партия? Ка 
кво бунтовническо .виждат 
те в тях? На първо място на 
албанските ръководители не 
се,харесва решителното осъ
ждане на култа към лично- 

, ста на Сталин и на неговите 
вредителни последствия. На 
тях не харесва, че решител 
но оме осъдили своеволието 

. и злоупотребата *та власт
та .. .

едно писмо от албански ко
мунисти, в които се обръщат 
с молба да попречи на ал
банските ръководители в раз 
платата им с най-добрите си 
нове и дъщери на Албанска 
та партия на труда . . . Ал
банските ръководители ни 
прехвърлаят, че уж сме се • 
намесвали във вътрешните 
работи на Албанската пар
тия на труда. Искам Да ка
жа в какво се е проявило то 
вя така наречено намесване. 
Преди няколко години ЦК 
на КПСС се зае при албан
ските ръководители за съд
бата на бившия член на По 
литбюро на ЦК на Албан
ската партия на труда Лири 
Гега, която заедно с мъжа 
си бе осъдена на смърт. Та
зи жена много години вли
заше в състава на ръковод
ните органи на Албанската

I писалката са решавали съд
бата на много хора .. .

♦ През месец ноември 
ф година Сталин, Молотов и 

санкционираха 
военен

1937

СЛЕД ОСТАВКАТА НА 
ЛИВАНСКОТО ПРАВИ

ТЕЛСТВО

КагановичI извеждането пред 
съд на големи групи друга- 

изтъкнати партийни дър-Ф ри,
жавни и военни ръководите
ли. (Техните подписи са за- 

на този документ).
тях бяхаIНеотдавна

премиер на Ливан Саеб Са
лам поднесе оставка на це
лия кабинет. Непосредствен 
повод за оставката е било 
становището на министър 
Джумблат, който в знак на 
несъгласие си поднесе остав А такива
ка пред заседанието на пар- 7 ри на нашата партия и дър- 
Яа мента по въпросите за въ- ▼ жава като другарите: Пости- 
трешната и външна полити- ф шов, Косьор, Ейхе, Рудзутак, 
ка на Ливан. Правителство- ф Чубар, народният комисар на 
то на Салам бе на власт 15 ▲ правосъдието Криленко се- 
месеца, което, като се вземат У кретарят на ЦИК на СССР 
под внимание честите проме ▼ Уншлихт, народният коми
ни на правителства в Ли- ф сар на просветата Рубенов и 
вдн, представлява дълъг пе- ф др. 
риод.

Сегашният мандатор, изве 
дтният лидер на опозицията 
Рашид Керами върши кон- . 
султации за образуване на Ф 
ново ливанско правителство, ф 
Очаква се в скоро време да А 
бъдат публикувани първите т 
вести за състава на правител
СТВОТО.

досегашният

пазени
Болшинството от 
разстреляни. Между невинно 
разстреляните и посмъртно 
реабилитираните се намират 

известни функционе- Ста.ггин вече не е между 
живите, но ние считахме че 
е необходимо да се премах
нат срамните методи на ръта иа
ководене, които цъфтяха в 
атмосферата на 
неговата личност ...

култа към

Албанскитеседял служащ 
от НКВД. Автомобилът бил 
товарен. Как е могло да не 
се намери друг автомобил? 
Очевидно е, че всичко е било

ръ к ово дител и 
издигнаха на пиедестал кул 
та на Сталиновата' личност, 
те поведоха жестока борба 
против
конгрес на КПСС, искайки 

отвлекат

копрометиралПрез юни 1937 година един 
на Гос-

е
^ от функционерите

план на СССР е отправил до
партия на труда и беше уча 
стник в освободителната бор 
ба на албанския народ Обръ 

се към албанското 
ръководство» ние изхождахме 
от хуманни побуди и стрем 
ления да не позволим разс
трел на жена. при това бре
менна . .. Дори и в най-мер
ките впемена на необуздана 
тч реакция царските сатра
пи, които мъчеха революцио 
неоите нр се осмеляваха да 
убиват бременни жени. А 
тук в ■социалистическа стра- 
ка са произнесли смъртна 
присада и са погубили жена, 
която е трябвало да стане 
майка, като

: решенията на XX
щайкилаСАРКОФАГЪТ С ТЯЛОТО НА СТАЛИН 

Е ИЗНЕСЕН ОТ МАВЗОЛЕЯ НА ЛЕНИН
социалистиче1-

ските стлани 
к*урс. Това. разбира 
случайно. Всичко 
грешно, което беше 
периода на култа 
стта всичко това в 
ша форма се
банската партия На труда. 
Днес не е за никого тайна, че 
албанските ръковоодители 
прибягват към насилие и

от правилния 
се, не е 

онова по-
- V нас в 

към лично(СТАЛИН Е ПОГРЕБАН КРАЙ СТЕНИТЕ НА КРЕМЪЛ)Ф още по-ло 
проявява в АлТРЕТЯКОВ: НЯМА ОП АС- ^ 

НОСТ ОТ РАДИОАКТИВ
НИ ВАЛЕЖИ

фагът с тялото на Сталин да 
се отстрани от Мавзолея на 
Владимир Илич Ленин, на
миращ се на Червения пло
щад. Приетото решение гла
си:

. На XXII конгрес на КП на 
Ф СС делегатите изнесоха мно 
I гобройни примери за нечу- 

масови

по-нататъшното държане в 
Мавзолея саркофага с тяло
то и а Й. В. Сталин, защото 
Сталин през време на пери
ода на култа към личността 
извърши сериозни наруше
ния на Лениновия завет, зло 
употреби с властта, извър
ши масови репресалии сре- 
Щу честни съветски хора и 
други акции, така че всичко 
това прави невъзможно 
нататъшното Държане на ков 
чега с неговото тяло в Мав
золея на Владимир Илич Ле 
нин“.

I ваните зверства и 
репресалии срещу партийни, 
държавни и военни ръково 
дители в СССР и други не 
винни съветски хора, праве 
ни от Сталин и най-близки
те му сътрудници Молотов, 
Каганович и Маленков и др. 
Тези факти възмутиха и ре 
волтираха не само делегати 
те на Конгреса, но и. партий 
ните маси. Като епилог на 
изнесените факти по пред
ложение на партийните ор- 
ганизации от Ленинград, Мо 
еква, Грузия и делегати от 
други области и републики 
XXII конгрес на КП на СС 
прие решение на заседание 
то си от 30 октомври сарко

тия на тоуля вече дълго вре
гге„^ЪЩеСТВУВат ненормални I иопочни условия, 
всеки човек, който 
воля Ня

Във връзка със зачестили 
те атомни експлозии в СССР 
е увеличена радиоактивно
стта в Скандинавските и дру 
ги страни, 
народите от цял свят включи 
телно и Великобритания.

Функционерът на съвет
ското Министерство^ на соци 
ални
който се намира в посещение 
на Великобритания е заявил, 
че не съществуват никакви 
причини за безпокойство от 
радиоактивни 
добавил, че никакви специ
ални мерки не са предприе
ти в това отношение и в са
мия СССР.

„Двадесет и вторият кон 
грес на КП на Съветския 
съюз реши:

1. Мавзолеят на Червения 
площад, намиращ се край 
стените на Кремъл, който е 
повдигнат за овековечаване 
спомена на Владимир Илич 
Ленин, безсмъртния осново
положник на Комунистичес 
ката партия и съветската 
държава, вожда и учителя 
на трудещите се от 
свят, в бъдеще Ще носи 
то Мавзолей на Владимир 
Илич Ленин.

2. Счита за нецелиеходно

пар

по този начин 
са проявили страхотна суро 
вост.

Това обезпокои
в които
не е по

РЪКОВОДСТВОТО, 
изложен на же- 

петтресалии. Къде са 
очия албански 

ста, които създаваха 
та и се бореха 
манските 
нгистки

по- мо- Етолге да бъде 
стоки каква атмосфера вла

дее в Албанската пзптия на 
труда. Ето защо албанските 
ръководители изстьпват птю 
тив ленинския 
конгрес на партията. Защо
то зя Шеху, Ходжа и ДР- 
ликвидирането на култа към 
личността би означавало о* 
ричане от командните пози- 
нии в партията и държава
та. А те не желаят да напра
вят това . ..

осигуровки Третяков, сега
комуни- 
партия 

против гер- 
и италиански Фа- 

завоеватели? Всич- 
са станали жертви . 

кървзните злодеяния на 
Мехмед Шеху и Ен™Ход

Покрай 
на КП на СС 
в Москва

курс Но XXтова XXII конгрес 
прие решение 

да се построи па
метник на невинно загинали 
те съветски хора през 
ода на култа към личността.

валежи и е целия 
име кц почти

пери

ЦК на КПСС е получил не



БРАТСТВО

3

ВЕЛИК УСПЕХ НА НАШАТА ЛИТЕРАТУРА

ИВО АНДРИЧ - ПЪРВИЯТ ЮГОСЛАВСКИ 

И БАЛКАНСКИ ЛАУРЕАТ НА НОБЕЛОВА НАГРАДА
знавам, още съм изненадан 
и смутен, трябва да кажа, че 
ме Бълнува вниманието, кое 
то ми се оказва. Преди вси 
чко вниманието на завеж
дащ шведското посолство 
който лично дойде да ме о- 
сведоми и да ми честити.

която тя дава разширявам 
нд цялата моя страна и на 
есички нейни усилия. Това 
е моето лично становище и 
само по този начин то пра-

ОТКЪСИ 

от творчеството на Андрич
♦ви тази награда ценна. 

Що се отнася 
отговор, бих казал, МОСТЪТдо моя трети 

че имам 
намерение търпеливо да по 
чакам да минат тези възбу-

ЬА ЖЬПА
IВсички въпроси, които по 

лучих — продължи Андрич ... И тази сутрин везирът 
беше уморен и недоспал, но 

ди, на които не съм привик ф спокоен и събран; трепките 
нал и пялата тази празнич- А му тежеха а лицето му бе 
на атмосфера, а след това А като следено в утринната
птмпвл „_______ _ I свежест. Мислеше си за чуж

Да се а, 1еря в свое- ф денеца-зидар, който починал 
то работно време. Работният 4 и за бедните, които Ще ядат 
ден е за' мене най-големият > неговия труд. Мислеше 
празник. А после, ако здра- 4 33 Далечната планиниста и
вето ми позволи ще отида I ‘ТГГ Б°°На (Бт>а™ и при че 'да у всяка помисъл .на Носна му
в Стокхолм и в страната, 4 беше нещо мрачно!), която 
в която никога не съм бил.“ 4 ни светлината на ислама не 

Журналистите го помоли- 4 освен частично, да о-
зари, и в която животът е, 
без каквото и да било виеше 
приличие и питомост, беден, 
ЩУР и остар. И колко таки
ва покрайнини има на този 
божи свят? Колко има диви 
реки без мостове и бродове? 
Колко много места без питка 
вода и джамия, без украше 
пия и хубост?

след това пречерта и първа 
та част от печата със соб
ственото му име. Остана са
мо девизът: В мълчани
ето е сигурността. Стоя 
над него известно време а 
след това отново \ повдигна 
ръка и с една дебела черта 
изтри и него.

Така мостът остана без име 
и без знак.

Той, там в Босна, блестеше 
на слънцето, светеше на ме
сечина и по него минаваха 
хора и добитък. Лека-полека 
този кръг от изровена пръст 
и разхвърлените предмети, 
които обкържават всеки нов 
строеж, изчезнаха; хората 
го разграбиха и водата от
несе изчупените колове и 
парчетата от скелето и стро 
ителния материал, който бе 
останал, а дъждовете изми
ха и последните остатъци от 
работата на каменоделците. 
Обаче пределът не можа да 
се приравни към моста, пи
то мостът към предела. Наб 
людаван от страна неговият 
бял и смело извит лък ви
наги изглеждаше отделен и 
самотен, и изненадяваше път 
ника като необикновена ми
съл, залутала се и хваната 
в канарите и дивия край.

— бих подредил в три групи: 
какЕо чувствувам, какво ми 
сля и какво

ИВО АНДРИЧ - ЛАУРЕАТ 

ПЛПОБЕЛОВА НАГРАДА 
ЗА 1961 ГОДННЛ

възнамерявам 
пс-нататък. На. първия въ
прос мога да отговоря съв
сем конкретно: главното чув 
стео е благодарност. Преди 
всичко на Шведската акаде 
мия на науките, а след това 
на заведенията и на лично
стите в моята родина, кои
то. ме предложиха за тази

си

ШВЕДСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ПРИ 
СЪДИ ТАЗГОДИШНАТА НОБЕЛОВА НАГРАДА ЗА ЛИ
ТЕРАТУРА НА НАШИЯ ИЗТЪКНАТ ПИСАТЕЛ ИВО 
АНДРИЧ — СВЕТОВНО ИЗВЕСТЕН МАЙСТОР НА ХУ
ДОЖЕСТВЕНОТО СЛОВО. ТОВА ВЕЛИКО ПРИЗНАНИЕ 
ПРИСЪДЕНО ЗА ПРЪВ ПЪТ НА ЕДИН ЮЖНОСЛА
ВЯНСКИ ПИСАТЕЛ Е ОЩЕ ЙО-ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНО, 
ТЪЙ КАТО МЕЖДУ КАНДИДАТИТЕ СЕ НАМИРАХА 
И МНОГО ДРУГИ СВЕТОВНО ИЗВЕСТНИ ПИСАТЕЛИ 
ОТ ТИПА НА АЛБЕРТО МОРАВИЯ.

МНОЗИНА СВЕТОВНИ ЛИТЕРАТУРНИ ДЕЙЦИ 
по ТОЗИ СЛУЧАЙ ЗАЯВИХА, ЧЕ АНДРИЧ Е ЕДИН 
ОД НАЙ-ВЕЛИКИТЕ ЖИВИ ПИСАТЕЛИ.

ха да каже нещо за своята 
първа лектира и до кс|я сте 
пен

:награда... На втория въпрос 
бих отговорил:, че моята ро 
дина чрез литературата е по 
лучила велико признание. 
Авторитетът на Югославия, 
особено през последните

тя по-късно е влияела 
Еърху него, Андрич отгово
ри:

„Съжалявам, че на втората 
част от вашия въпрос не мо 
га да отговоря, защото и сам 
не зная докоя степен тези пър

два
десет години, много нарасна 
е света. Благодарение на то 
ва светът се заинтересува и 
за нейния 
Над 400 произведения от юго 
славски писатели са публи
кувани еъв всички държа
ви на света. По този начин 
можа да се появи и моето

!
В мислите му изкръсваше 

ви прочетени книги са влияе ? ед1/Ш свят, пълен със всевъз 
.«X, «™о. все , ™ “

Слънцето блестеше по дреб. 
ните зелени керемиди на бе 
седката в градината. Везирът 
спусна поглед върху муали 
мовия надпис в стихове, пов 
дигна полека ръка 
пъти пречерта целият над
пис. Спря се само малко, а

Признание на ейическаша сила на 

АндричеЬошо лишерашурно 

СйЬорчесшЬо

лидуховен живот.
пак мога да кажа, че през 4
Ученическите си години мно 
го четях скандинавските пи 
сатели. Спомням си, . че до 
шестнадесетгодишна възраст 
бях прочел петнадесетте то
ма на Стриндберговите произ 
ведения. Зная, че за мене . 
много значеше, когато от- 4 
крих Киркергард. Това бяха 
моите пърЕи литературни ра 
дости“.

новете на Шведската акаде
мия на науките Ще предаде 
на новия лауреат златен ор
ден, диплома, в която са из
несени причините за награ
дата и чек с износът на награ 

• дата и чек с изност на награ 
дата (Андрич ще получи 
250.000 круни или пресмет
нато в наши пари 29 милио
на динара).

Обосновавайки решението 
на Шведската академия на 
науките, секретарят Естерг 
линг заявил,, че Андриче- 
вият роман „Мостът на Дри 
на“ представлява грандиоз
на повест за онова, което 
ставало в историята в един 
чудесен ъгъл на света. Ан- 
дричевата „Травнишка хро
ника“ която току-що излезе 
на шведски език, води чита
теля в огнището на съдбоно 
сни събития, е сръбските сел 
ски бунтове, религиозните, 
стълкновения и във есичко 
останало, което след някол
ко века доведе до експлозия 

та в Сараево.

Секретарят на Шведската 
академия на науките д-р Ан 
дере Естерлинг заяви на 26 
октомври, че с решението 
тазгодишната Нобелова на
града Да се даде на Иво Ан- 
дрйгч Шведската академия 
е искала да изрази и даде 
признание на „Епическата 
сила. с която Андрич в сво
ите произведения е успял да 
представи събитията и съд
бата. която преживяла него 
вата страна в своята дълго
годишна история“. Според 
Естерлинг на Шведската ака 
демия прави удоволствие и 
факта, че, тази награда е 
присъдена на изтъкнатия 
представител на една езико 
ва област, която по-рано не 
бе застъпена между носите 
лите на тоЕа еисоко призна 
ние.

и дватворчество и да получи то
ва признание. Зная, че на
градата може Да принадле
жи само на един човек и за
това ЗМИЯсе чувствувам като но 
сител на награда. А честта,

...Майката постоянно хвър 
ляше поглед към запад, от 
където трябваше да стигне 
спасителната ракия из село 
то, но тези погледи бяха тол 
кова безнадежни и болезне
ни, като че ли това село се 
намираше някъде зад света. 
Вражалицата спокойно 
ваше да подействува нейното 

ска млада лирика , а през ф вражукане. Момченцето гле 
1918 година излезе книгата 4 Даше тъпо пред себи си а

‘ болната
изцапана От пръст 
риза, издала левия си отекъл 
крак.

—• Дали ще умре? — по
пита изплашено по-младата 
сестра.

— Няма да умре ако на вре 
ме успеем да й дадем доста
тъчно количество спирт — 
отговори опитно по-възраст 
ната.

Тихото и еднообразно сте
нене на болната наруша!ва 
пълната тишина. Слънцето 
пече. Кочияшът изчезна няк 
ъде в сивата равнина. Из
глежда че времето не върви. 
То е тежко и неподвижно 
кзкто и сиромашията и бо
лестта, които ги обкържават 

— Боже, Агаго, боже, ка
къв е този живот! И каква 
страна, какви хора! — шеп
неше по-младата сестра, са

мо за да угуши собствения 
си страх.

Агата гледаше в далечина 
та, от къдедо трябва да дой 
де колата. Майката изтри
ваше непрекъснато и меха
нически своите невидими и 
непресъхЕащи сълзи.

Жизненият и творчески 

път на Иво Андрич
Ибо Андрич е роден на 10 

октомври 1892 година в Доц, 
край ТраЕншс. Детството си 
прекарал във Вишеград, къ 
дето свършил първоначално 
училище. Гимназия следвал 
в Сараево, където взел зре
лостен изпит през 1911 годи 
на. След това постъпил на 
Философския факултет, 
отдела за славянска литера 
тура и история и следвал в 
Загреб, Виена, КракДв, 
Грац, където и дипломирал. 
След Първато световна вой
на докторирал в Грац през 
1923 година — с теза за кул
турната история на Босна.

оч акния в антологията „Хрват- Болната от един път започ 
иа да се задавя, силна бол
ка я сей в кръста и тя за
почна да повръща, неповди- 
гайки глава от земята. Май
ката се наведе й повдигна 
главата, а Агата с малката 
кърпичка бършешеI„Експонто“, през 1920 го

дина „Немири“ когато из 
даде и първия разакз „Пътя 
на Алия Джерджелез“, В пе 
риода межда двете войни 
той пише изключително раз 
кази, печатани през 1924, 
1931 и 1936 години. След Вт0 
рата СЕртовна война /.Изли
зат от лечат трите му романа 
„Мостът на Дрина“, „Трав
нишка хроника“ и „Госпожи 
ца“ и двете му повести „Зе- 
ко“ и „Проклетия двор“. 
През 1949 година издаде сби 
рка разкази „Нови разкази“, 
1955 година „Избрани разка 
зи“ а 1958 година пак избра 
ни разкази „Панорама“. Ми 
палата година в издание на 
предприятието „Младост“ в 
Загреб излязоха разказите 
му „Лица".

Иво Андрич е един от най- 
много превежданите съвре
менни югославски писатели. 
Романът „Мостът на Дрина“ 1 
е преведен иа английски, че 
шки, словашки, немски (в 
Швейцария, Западна Герма
ния и Източна Германия), 
унгарски, руски, украински, 
естонски френоки, българ
ски, норвежки, шведски, фи 
ниски, испански и датски е-

лежеше в дългата
и трева

На 10 декември Иео Ан
дрич Ще бъде петдесет и пе 
тият писател, който в Сток
холм ще получи най-високо 
то признание за литературно 
творчество. Тогава един от чле

устата
на момиченцето. Тялото й 
потрепера от болки още ня
колко пъти, а. след това бол 
ната се умири, мъртво бле
да, с къс дъх. Агата повдиг 
на ризата на момиченцето и 
видя, че и'сто,махът му за
почнал да отича. От

па

!
и

1Честитка иа президента Тито 

до Иео Андрич
моми

ченцето се ширСше силен и 
тежък вон на човешки измет 
защото храната започна да 
изилиза от нея навсякъде.

Агата стана

Като ученик влязъл в 
редовете на босненската ре
волюционна младеж, за кое 
то през 1914 година австрий
ските власти го арестували. 
Първата световна война пре 
карЕа в затвора и интерна- 
ция, а към края на войната 
участвува в образуването на 
редакцията „Юъижевни :уг“ 
Веднага след свършването 
на войната Андрич постъпва 
в дипломатическа служба в 
която остава все до 1941 го
дина.

Втбрата световна война 
прекарва в окупирания Бел 
град, не взимайки учестие в 
никакви действия. През то
ва време той се занимава 
'изключително |с писане. 
След войната беше депутат 
в Народната скупщина на 
Босна и Херцеговина, член 
на Пр.ерМдиулга и дългото- * 
дишен председател на Съю
за на югославското писате-

Президентът на Републиката Йосиф Броз Тито 
изпрати на писателя Иво Андрич следната телеграма:

„Драги другарю Андрич,
Твърде мпого се зарадвах от вестта за високото 

признапие и удостояването Ви, с Нобелова награда за ли
тературната Ви дейност. С това Вие сте много доприпесли 
за авторитета на литературното творчество па социалис
тическа Югославия. Честитя Ви от все сърце“.

и с разширени 
ръце и мимики попита дали 
имат вода. В тревата леже
ше стомна, от която изцеди
ха и последните 
капки. Казаха й 
няма воде.

няколко 
че никъде.

СЪБЛАЗЪНПисмо на Едвард Кардел 

до Иво Андрич Събуди го зората, която 
нахлуваше (през прозореца. 
Свещта пламтеше. Със свет 
липата в него навлизаше и 
съзнанието за нещо мъчно 
и мрачно, което бе се случи 
ло. Какво беше това? Защо 
е той тук на миндерлъка, а 
леглото му празно. Първото, 
от снощната случка, което о- 
живл в спомените му бе вра 
тата на двора, която се от
варя само под тежестта иа 
тялото, склулчено на прага. 
Скокна. Претърча коридора, 
в който нахлуваше 
светлина от двора. Вратата 
бе заключена. Пред къщата 
нямаше въобще никого. Ка-

телност, която не може да 
се измени и да се порицае. 
И пред това невидимо и по 
тайно зло като

Между първите писма, пристигнали на 27 октомври 
до Иво Андрич се намираше и честитката на подпредсе
дателя на Съюзното изпълнително вече другаря Едвард 
Кардел:

пред непро
ходима стена той пръв път 
се прекръсти напълно и до 
край, държейки в лявата 
си ръка папук?^ В този мо
мент от двора се обади баба 
Мара.

— Подранил си, фра Сте- 
пане.

Добре, как си ти, Маро?
И този

„Драги другарю Андрич, от сърце Ви честитим на 
призпанието, което е получило Вашето литературно твор
чество с удостояването Ви лауреат на Нобеловата 
града. Радва ме заради Вас, защото с това Вашата работа 
е достойпо оценена и извън нашата страна, а радва ме и 
заради нашата култура, която също така е получила го
лямо празпапие. Пожелавам Ви мпого успех и лично удо
волствие в по-нататъшпия Ви ценеп труд. Със сърдечни 
привети — Едвард Кардел.

на

ли.
Андрич е редовен член на

Сръбската академия на нау зици. Повечето от тези пре
ките от 1939 година. Днес е води имат по „„колко изда- 
член-кореспондеит на Юго-
славската академия на иау- . ния. „Травнишка хроника1 
ките и изкуствата .в Загреб I е преведена на френски, ун 
и на Словенската академия гарски, чешки, руски, англий 
в Любляна. Членена Съюз немота, полски, швед-
ния отбор на ССРНЮ и член „
на Съюза на югославските С1ш’ а романът „Госпожи- 
комунисти. Ча“ е преведен н!а чешки,

Към края на 1956 'година.
Съюзът на югославските пи
сатели и Съюзът ма догослав 
ските книгоиздателства 
присъдиха грамота за „Жи
вотно дело“.

В литературата Андрич се

мирен глас на ста
рицата и поздравът, станал; 
вече навика, защото го слу
шаше всяка сутрин преди зло 
то, върнаха фра Степай 
ко в живота. Той еъкри па- 
пука.

Фратрите, които 
време слушаха тихо 
се споглеждаха, въздържай
ки се да не се насмеят, тук 
Удариха в грхот.

румяна

Рабошнияш ден е за мене 

най-големияш Празник
мал

то заключи отново, той сб 
въриа с наведена глава в 
стаята и покрай стената вид 
я женски папук. Значи това 
е. Внимателно, сякаш 
оръжие, повдигна папука. 
Той беше малък, 
кожа

по едно 
и само

В разговор с домашни и 
журналисти

Еярвам. Казаха ми: качете 
се само горе. Квартирата ви 
е пълна с журналисти... От 
този момент досега постоя
нно говоря. (Вече и заста
нах. Цял подир обед ме ви
кат редакции от Стокхолм, 
Рим, Виена. Но макар че мно 
го се иаприказвахме, макар 

■ че зная, че не съм най-до- I 1 
бър обект за интервю и при I '

поемачуждестранни 
в Клуба на писателите в Бел 
град Иео Андрич, заяви:

„Когато се връщах от е- 
жедневната си разходка, ча 
каше ме голяма неочаквана 
изненада: срещнаха ме двама 
млади журналисти и ми че 
ститиха. Не можах да им по

хидну език, немски; повеста 
„Проклетият двор“ е преве
дена на български, руски, 
немски,

от черна 
с червена звезда на 

върха. Ако не беше
словашки, холанд- 4 дребен, твърд предмет,- щеше 

ски, унгарски, полоки, чеш
ки. Също така много и от

тозиму
да повярва, че всичко това 
е сън или привидение. А се 
га, няма накъде. Всичко е 
невероятно и чудовищно, ка 
то сън, и все пак е действи-

разказите са преведени на 
чужди езици.първо появи със стихотворе
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Ишьл.шгелния огоор па ССР НЮI Заседание наГодишно събрание на Постоянната 

конференция на градовете в Ниш
Обществено-политическите организации 

са постигнали големи успехи
неща, в метода на работа 

организационните форми и 
начина на ръководенето има 
проблеми, които изискват 
бързо и ефикасно разреща- 

Проблемите се отнасят 
главно до изграждането на 
такава структура и такива 
методи в тяхната работа, че 
да отговарят на нашата ко
мунална ситема и иа кому
ната.

Засягайки други проблеми 
Велимир Стойнич изтъкна, 
че някои организации нямат 
необходимите помещения за 
работа, а някои са затрудне 
ни от материалното състоя- 

от недостатъчен обще- 
тяхката

Първият ден от заседаза- 
Постоянната коифс

пределеии връзки със съот
ветни организации в СССР, 

Румъния, Унгария, 
България и

и инавсте, на Френския съюз 
Съюза на градовете на 
падна Германия, на Итали
анската лига иа демократич
ните общини, на марокан
ския град Казабланка и иа 
,Между народната (организа
ция на сити менаджерите.

Под председателството на 
секретар иа

На 30 октомври в Ниш се 
откри XII годишно събрание 
на Постоянната конферен
ция на югославските градо
ве, с привествено слово на 
председателя на Нишката об 
щипа — домакин Иван Вуч- 
кович, който привествувайки

За- нето иа 
фенция на югославските гра 
]ДОве измина под знака на 
(тържественото откриване и 
привествия на което бе приет 

отчетен доклад-

геиералния 
ССРНЮ другаря Александър 
Ранкович иа 27 октомври в 
Белград се състоя заседание 
на Изпълнителния отбор на 
Съюзния отбор на Социали
стическия съюз, на което бе 

международната

Полша,
Чехословакия,
ГДР. За контактите и сътруд 
ничеството с работническите 
и социалистически движе
ния от Запад Видич изтъкна, 

разширяват особено 
по синдикална линия.

особено изтъкна 
национално-осво

ване.
годишния 
за работата на Конферен
цията, отчетите на генерал- 

секретар иа Конферен
цията и па иадзирателния от 
бор и се избра нов прези- 

надзирателен отбор и 
на постоянни-

че те сеобсъдена 
дейност иа ССРНЮ и акту- 

проблеми иа общес- 
на-

пия
Видич 

връзките с 
бодителните движения в ко 

страни, тъй ка- 
коло-

алните 
твените организации вдиум,

председатели 
те съвети иа Конференция-

шата страна. лониалните 
то ликвидирането на

нас винаги еИЗЛОЖЕНИЕ ИА 
ДОБРИВОЕ ВИДИЧта иа градовете. ниализма за 

представлявало условие за 
осигуряването на междуна
родния мир.
ДЕЙНОСТТА ИА ОБЩЕ

СТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
За дейността и проблемите

на обществено-политически
те организации говори Вели 

Стойнич. Той изтъкна 
на обще-

Iиа ПоетоНов председател 
янната конференция е ггред 
седателят на 
бор в Загреб, а в състава на 
президиума влизат предсе
дателите на следните градо
ве: Белград, Скопие, Сарае- 

Любляна, Титоград, Рие- 
Сплит, Прищина, Мостар, 

Приедор,

Уводно изложение за ме
ждународната дейност ма Со 
циалистическия съюз изнесе 
Добривое Видич, чЛен иа Из
пълнителния отбор. Във връ 

особено

ние,
ствеи контрол на 
финансова дейност и проче.

Изпълнителният отбор на
края прие заключения за ме 
ждународната дейност на Со 
циалистическия 
работата иа обществените ор 
гаиизации.

Заключенията за работата 
на обществените организа
ции ще публикуваме в след- 

. ващия брой на нашия вест-

общиския от

това Видичзка с
подчерта значението на иеот 

състоялата се Белград 
необ-

во, съюз и задавиа
ска конференция на 
вързаниете страни, която от 

още по-големи перспек- 
засилваие иа благо- 
залягания за един

ка, мир
големите успехи 
с.твено-политиче,ските юрга- 

говори за пробле-

Зренянии, Осиек,
Битол. Кран. Нов генерален 
секретар на Конференцията 
е Миладин Шакич.

кри 
тиви за низации и 

мите и трудностите, с които 
се срещат тези организации. 
Дскато по отношение целите 
и задачите им няма неуясне-

родните 
по-добър свят и за по-добри 
отношения в него.

Говорейки за конкретните 
международни връзки и ак- 

Социалистическия 
и други обществено-по 

той

Основната част на събра
нието представляват разис
кванията но актуалните въ
проси за системата на об
щественото управление в ко 
муиите. Първият ден от за
седаването именно и започ
наха разискванията с увод
ната реч иа председалетя на 
околийския народен отбор в 
Сараево Драгутин Косовац.

Конференцията продължа 
ва до 3 ноември^

ник.

Пленум на ОК на СКС — Димитровградиации 
съюз
литически организации, 
приведе примера на нашите 
синдикални, младежки, ко
оперативни, борчески и ДРУ 
ги организации, 
дължили да поддържат о-

По-заоилвна идеологическа работа
Другарят Едвард Кардел с председателя па Нишка 

околия н е председателя на Нишката община
изграждането на социализма 
на село и ролята на земедел
ските кооперации.

В доклада на другаря Вуч- 
кович бе изтъкната и ролятя 
на просветните работници по 
селата в организиране и про 
веждане на културно-прос
ветната и идеологическа дей
ност всред народа.

Докладчикът посочи и из
вестни слабости във връзка 
с индивидуалната работа на 
членовете на СК. От 498 чле 
на ' в града той посочи, че 
180 четат печата, а 210 от 
време на време четат днев
ния печат и 98 въобще 
четат дневния печат, а това 
е 20% от членовете в града. 
На село тоя процент е по-го- 
лям, възлиза на 35—40%.

заседанието 
бяха приети заключения, ко 
ито се състоят в следното: да 
се помогне на Народния уни 
верситет в града за 
вяне на плановете за работа, 
да започнат с работа семи
нарите и за членовете 
СК, да се образуват коми
сии за електрификация на 
неелектрифигошаните 
они, да се поведе по-голяма 
грижа за 
работа на членовете на СК, 
и да се направи анализ на 
■идеологическо-политическа
та работа на село.

За нов секретар на ОК на 
СКС пленумът избра друга
ря Кирил Ташков, на мяс
тото на досегашния секпетар 
Георги Алексов. който бе раз 
решен от длъжността 
понеже е постъпил да следва 
на Висшето училите за об
ществени науки в Белград.

които са про Неотдовна в Димитровград 
заседание на об- 

СКС,
се състоя
щинския комитет на

което се направи анализ 
на идеологическо-политиче
ската работа на организаци- 

на Съюза на комунисти-

гостите подчерта небивалия 
и решителен икономически 
възход на нашия околийски 
център.

На това събрание приеъс- 
твуват 608 делегата от 192 
града и подпредседателят на 
Съюзното изпълнително ве
че Едвард Кардел, членът на 
Съюзното изпълнително ве
че Джемал Биедич, подпред 
седателите на Изпълнител
ното вече на НР Сърбия Сло 
бодан Пенезич и Джурица 
Йог'кич, 
на Изпълнителния съвет на 
НР Македония Методи Ми- 
тевски, организационния сег 
кретар на ЦК на СКС Ристо 
Антунсвич, председателя на 
Комисията за обществено у- 
правление на Съюзния отбор 
на ССРНЮ Милка Минич и 
членът на Изпълнителното ве 
че на НР Сърбия Боса Цве 
тич, както и редица други 
личности.

Присъствуват и предста
вители от чужбина — пред
ставители на Международ
ния съюз на градовете, на 
Австрийския съюз на градо-

Заседание на общинския народен отбор п Босалеград ма

Първото полугодие по-големи успехи 

в етопанството от миналата година
ите
те. Любинко Вучкович, член 
на секретариата на ОК на 
СКС, изнесе доклад за идео
логическо-политическата ре

организациитес проблеми за развитие на 
стопанство не само

60.000.000 динара.На 26 октомври в Босиле
град се състоя заседание на 
двете веча на 
народен отбор, на което бе 
разгледано положението в 
стопанството в комуната през 
първото полугодие.

В отчета за стопанското 
положение и изпълнението 
на обществения план през 
пърЕСто полугодие се казва, 
че реализацията във всички 
стопански области е увели
чена за 25,4% в отношение 
на първото полугодие през 
миналата година, а в отноше 
ние на изпълнението на .пла 
на за 1961 година се изоста 

10%. В отчета се ка- 
з(ва, че това неизпълнение 
идва главно от зимните ме
сеци, което било по-голямо, 

по-късно реализацията 
вървяла по-ускорено като 
се стигнало до неизпълнение 
ст 10%. В обществения сек
тор заетостта се увеличила 
за 6%, в сравнение за същия 
период през миналата годи
на, а от друга страна дошло 
до значително нарастване на 
потребителната мощ на насе 
лението като резултат на у- 
величаването на личния до
ход и общото потребление. 
Реализацията в стопанските 
организации показва увели

чение за 
Най-голямо увеличение на 

постигнато

набота в 
Съюза на комунистите.горското 

чрез изкуствено залесяване 
възобновяване на' го 

естествен път. За
общинския реализацията е 

в търговията —• 46.000.000 ди 
нара поЕече, 
същия период миналата го 

съобщенията —

В доклада бяха 
най-главните 
връзка с идеологическата ра 
бота. В общината има 18.500 
жители, 1.025 члена на Съю
за на комунистите, които чле 
нуват в 40 селски организа
ции, 10 предприятия, 3 тери
ториални и една училищна 
първична организация. Иде
ологическата работа в тези 
организации се провежда 
чрез семинари, съвещания и

посочени 
задачи въви чрез 

рите по 
тази цел на територията на 
Босилеградската община е 
забранена, паша на простран 

от 4.089 хектара.

отколко през

подпредседателят дина; в 
11.000.000 динара повече; от 
колко миналата година, и в 

около

не
СТЕО

Освен това съветът се по- 
занимал и с производството 
на тютюн в Восилеградско. 
През миналата година тютю 
нът бил саден в 11 села от 
страна на 124 домакинства. 
Били посадени 1.702.520 стър 
ка, от които произведеш! 
8.219 кг тютюн в стойност 
от 4.039.341 динара. В плана 
за тази . година било предви 
депо няколко процентно уве 
лечение, но то възлязло едва 
на 1. 800.000 стърка. Отделен 
проблем представлява поя
вилата се пероноспора.

Съветът за народно здраве 
и социални грожи често се 
занимавал с проблемите от 
областта на здравеопазване 
то и с работата на здравния 
дом в Босилеград и район
ните амбулатории.

На заседанието на отбора 
бяха взети и други решения 
от областта на стопанството 
и комуналното изграждане 
и други области.

гсстилничарството 
4.000.000 динара. В областта 
на занаятчийството същест- 

намаление за 1.400.000 
Това намаление в

При края навува 
динара, 
сравнение с миналата годи
на се появило като резултат 
на намаления брой работни

доклади.
През миналата година На

родният университет в гра
да организирал семинари от 
областта на марксизма, поли 
тическата икономия и меж- 

работническо

изгот-
ци в комуналното предпри
ятие „Услуга“.

В реализираните приходи 
на кооперациите също така 
има разлика. Земеделската 
кооперация в Босилеград осъ 
ществила увеличение на при 
хода (в сравнение с първо
то полугодие миналата годи 
на) 1.824.000 динара, коопера 
цият-а в Долна ТлъмИНо око 
ло 602.000 динара, а коопера 
цията в Горна Лисина около 
1.443.000 динара има по-ма
лък приход в сравнение с 
първото полугодие от мина
лата година.

През изминалия период 
съветът за земеделие и гор
ско стопанство се занимавал

ванало за

дународното 
движение. През тези семина 
ри минали около 80 членове 
на Съюза на комунистите и 
Социалистическия съюз. Бла

Рай

но индивидуалната

гоприятни условия са създа
деш! за идеологическа рабо
та в електрифицираните се
ла: Желюшл, Гоиндол, Гра
диш! и Бачево, в които има 
75 радиоапарата. В остана
лите села на общината има 
85 транзистора.

В общината се 
185 събрания, на които 
изнесени доклади из облас
тта на селското стопанство,

състояли му,
са

М. Присойскм

една циментова фабрика и 
сега участвува в построява 
нето и оборудването на фа
брики за производство 
цимент в Етиопия и Индия.

Фабриката също е израбо 
тила и над 200 различни ви 
дове кранове, много стома
нени железопътни и шосей 
ни мостове индустриални ха 
ли от различна големина за

стоманолеярни, фабрики и 
различни индустриални обек 
ти, многобройни стълбове за 
електропроводи, антени, ре
зервоари стоманени скелети 
за сгради и пр.

Цехът за 
на мостове
кива конструкции и на Гър 
цня. Турция, Индия, и Бир 
ма. Мостовете на реката Гран

дак в Индия, на река Сит- 
танг в Бирма и др. са пос
троили работниците от фаб 
рикат(а „Джуро Джакович“ от 
Славонски брод. А това е 
гордост за трудовия колек
тив и свидетелство за изве 
стността на техния производ 
ствен опит и успехи в целия 
свят.

Наши гиганти
на

ДЖУРО Д Ж А к о в и ч«» производството 
е доставил та-пролзводство на лохомотиви, 

мостове в Славонски брод
фабрика за 

машини и
извежда вагон-цистерни за 
СССР и големи четириосовни 
вагони за Източна Германия. 
Също така продължава про 
изводството на вагони за Об 
единената арабска република 
и вагони за превоз на цимент 
за Източна Германия.

В отдела за парни котли 
първите произведения са би 
ли изработени през 1926 го
дина, обаче решителният раз 
вой на това производство за 
почва едва след Втората све 
товна война. Редица котли 
и- съотвени съоръжения за 
много наши фабрики, мини 
и стоманолеярни са израбо
тени в тая фабрика, а сега 
се произвеждат такива съо
ръжения и за Индия.

Между съоръженията, ко 
ито произвежда и монтира 
тази фабрика, се намират 
и уредите за производство 
на захар, цимент, вар и гипс 
Освен извършените реконст 
рукции на наши известни за 
харни и други фабрики, та
зи фабрика е участвувала и 
участвува ,в изграждането на 
пет нови фабрики за произ 
водство на захар у нас, на

злични други конструкции.
До днес цехът за.. произ

водството на локомотиви е 
прсизЕел над 750 парни 
ксмстива, доставени са или 
ср намират в избработка 285 
Аизел-)покЗомотива^ а също 

така се намират в производ 
ство 37 дизел-електрически 
локомотиви с мощност 825 
КС. Първият дизел-локомо
тив с мощност 825 КС е пре 
даден на ж.п. съобщенията.

Цехът за производството 
на вагони е произвел над 
5.000 разни вагони, и е по
правил над 20.000 товарни, 
пътнически и служебни ва-

IФабриката за локомотиви, 
мостове „Джуро 'СГ-ч^

Гмашини и 
Джакович“ е основана преди 
четиридесет години в Сла
вонски брод, намиращ се на 
главната югославска

магистрала. Благода
рение на дългогодишния о- 

фабриката се е специа
лизирала за изработка на 
Следните произведения, раз 
лични видове локомотиви

минни, мане-

ло-

железо
пътна

пит

индустриални, 
врени, товарни и пътнически
__ с парен двигател, в по-
ново време започна с произ 
водството на дизел, дизел- 
електрически, индустриални 
електрически и акумулатор 

локомотиви, пътнически 
и товарни вагони, вагон-ци 

; и специални вагони 
за всички видове коловози, 

влакове, трамвайни 
коли и рембркета,

гони. От това количество на 
чужбина са продадени 1647 

вагони. Така на-ски
различни 
пример на Турция са прода
дени 410 товарни вагона, на 
Обединената арабска репуб
лика 75 вагона за транспорт 
на добитък, на Унгария — 
600 открити товарни вагони 
тип Кю‘ на Съветския съюз 
— 415 вагон-цистерни и 192 
четириосовни вагони самосЕа 
ли са изнесеш! в Демократич 

република Германия. Фа 
бриката продължава да про-

стерни

*~^Й§§®Емоторни 
моторни 
котли за 
кораби, за парно отопление 

Също така фабриката 
и комплетни ин- 
уреди за фабри

топлоцентрали, за

II ПР.
произвежда 
дустрпални 
ки за производството на за
хар, хранително-вкусови из 
целия, мостове, кранове и ра

па
Строителен обект „Джуро Джакович“на

в чужбина



братство

5
Есенна сеитба

Зем. кооп. „Напредък“

И ТАЗИ ГОДИНА НОВИ ЗАСЯВАНИЯ 

С ВИСОКОДОБИВНИ СОРТОВЕ
Недостатъчно внимание 

за подобряване на 

селското стопанство
Продължителната суша по , 

пречи за навременното започ 
ване на есенната

зи сортове изискиват прило 
жение на пълна агротехни
ка, и факта, че есенната сей 
тоа Ще стане с голямо закъс 
некие, нужно е сеитбата да 
бъде изпълнена
но, за да може да

В работата на земеделската 
кооперация „Напредък“ в 
Босилеград сганоха значи
телни промени. Ако по-рано 
тя 'бе ангажирана предимно 
в областта на търговията, 
през последните няколко 
години нейната работа се 
насочва към проблемите 
на селското 
Една от 
страни е и тази, че коопе
рацията вдшала достатъчно 
грижи за изкупуване на вси 
чки видове селскостопански 
произведения. Това показва 
и баланса на изкупените сто 
ки от януари До септември 
тази година.

През споменатия период 
кооперацията изкупила дър 
ва в стойност ст 537.630 ди
нара, строителен материал 
в стойност от 754.460 динара, 
траверси за жп линиите за 
0.382.190 динара. Освен това 
е изкупен добитък — говеда 
в стойност от 6.281.736 дина
ра, овце за 14.843.930 динара. 
Не са изостанали и други 
селскостопански произведе
ния. Кооперацията изкупила 
различни кожи в стойност 
от 2.213.732 динара и други 
видове произведения в стой 
ност от 6.237.720 динара.

Освен изкупеното количе
ство селскостопански произ
ведения е стойност от над 
35 милиона динара, сума, ко 
ято е отишла в ръцете на са 
мите производители, на тери 
торията на босилеградската 
кооперация производителите 
предлагат стоки — овце и го

време на закъснялата есен
на сеитба твърде важен е 
въпроса с изкуствените торо 
ве и семена. Известно е, че 
изкуствените торове, употре 
бени в нужните количества и 
правилно съотношение, под
помагат за бързо развитие 
на посевите, та се препоръ
чва този път да се употребя 
ват само по напътствията на 
полевъдно-техническата слу 
жба при кооперациите. Ня
кои земеделски стопани и- 
мат погрешно схващане за 
употребата на изкуствените 
торове. Някои се определят 
за азотните торове, като Се 
оправдават с това, че азот
ните торове имат влияние за 
бързо развитие на посева, а 
не взимат под внимание и 
това, че може да дойде до 
падане на посевите от тях а 
след това и до нар 
маление на добива. Други 
пък, привеждат, че азотните 
торове са във вид на зрън
ца и твърде лесно се разхвъ 
рлят по нивата, даже когато 
е и вятър, докато другите 
торове са в прах и когато 
духа вятърът, тяхното раз
хвърляне е по-трудно. Твъ
рдението на едните и други
те е неоснователно. Нужно 
е да се схване, че едностран 
чивсто торене ме дава нуж
ното увеличаване на добива, 
а при това се получава само 
повече слама. Зарад това 
се препоръчва да се тори с 
азотни, фосфорни и калие
ви торове в съответно отно
шение. Какво количество из 
куствени торове и в какво 
отношение трябва да се упо 
требяват — отговор на тся 
въпрос може да се получи от 
полевъдно-техническата слу 
жба при кооперациите.

веда и други стоки за над 25 
милиона динара. Това значи, 
че през' ноември и декември 
на кооперацията предстои да 
закупи от производителите 
стоки за 25 милиона.

сто и здраво, да има добра 
мощ за поникване и да е про 
изведено при съответна агро 
техника. Само такива семе
на, които имат известно по
текло, могат да дадат висок 
добив. Някои селскостопан
ски производители обаче не 
обръщат достатъчно внима
ние за избора на семето. При 
ето е, че всяка пшеница, 
която няма друга примеси и 
бурен може да се вземе в 
употреба като семе. Поради 
тия причини препоръчител-

сеитба.
Земеделските кооперации и 
частните стопани предприе
ха всички мерки за качестве 
но изпълнение на сеитбата, 
както и за

по-качестве Товасе намал
ят последствията от късна
та сеитба.

Няма съмнение, 
щите,

изпълнение на идва оттам, че през есента 
производителите предлагат 
най-голямо количество и 
най-различни стоки.

Голяма част от изкупени
те стоки са изнесени в.чуж
бина. Най-голпма част от из 
купения добитък е изнесен 
в Гърция. Също така значи 
телна част и от добитъка, 
който ще се изкупи през то
зи и следващия месец ще 
бъде изнесен в чужбина.

Но ако кооперацията по
казва този положителен ус-

плана за сеитба на ЕИСОКО-
родни сортове пшеница. Ко_ 
перациите доведоха в изправ 
ност всички'трактори и оста 
налите земеделски 
ни машини, обезпечиха до
статъчно количество семе от

стопанство, 
положителнитече на пло 

където се провежда 
производство 

-емеделските кооперации Ще 
направят
готевка на земята,

кооперативноприкач-
по-<качествена под

ще взе-
но е производителите да си 
снабдяват семе чрез земедел ’ 
ските кооперации, които им 
гарантират качествено семе. 
През тая година, освен изве 
стните сортове пшеница, ще 
се произвежда в Димитров
градската община още един 
нов пех в изкупуването на сел

скостопанскитефренски сорт „Етоал д 
Шоази“. Този сорт в срав
нение с останалите има по- 
голяма устойчивост 
мразовете и при правилно то 
рене не пада, дава добив над 
100 кгр. от декар, не се рони. 
дава доброкачествен 
Стъблото достига 
до 110 см.

произведе
ния, то в другата област на 
дейността си в развити
ето и модернизирането на 
селскостопанското производ
ство изостава. Нейната по
мощ на селскостопанските 
производители за модерниза

срещу

хляб.
височина

ция на производството и по
добрение качеството на доби 
тъка не е завидна. Нека по
сочим само примера в обла
стта на животновъдството.

През последните години в 
района на босилеградската 

^кооперация качеството на ед 
Грия добитък бе подобрено до 
значителна степен. Обаче в 
гази насока не се продължи 
до края. След закриването 
на разплодната станция, ко

операцията на предприе ни- 
I какви мерки зр запазване 
(на постигнатите резултати в 
говедовъдството. Стигна се 
до там, че монтафонско говедо 
да се оплодява с домашното 
говедо, а тора значи връща
ме назад — там откъдето се 
(започнало.

Това не е явление само в 
областта на животновъдство 
то. Резултатите в полевъд- 
стеЦто, пчеларството и пр. 
показват, че не е успяла да 
действува върху селскосто- 
панскитте производители да 
отхвърлят примитивния на
чин на производство, но и 
нейните имения са слабо об 
работени, изоставени, някъ
де подобават чак и на пущи 
наци. Такъв е случаят с ово 
щния разсадник в Босиле
град, с овощната градина над 
централата и с онази площ, 
която се намира под лесовъ 
дния разсадник в Босиле
град — от лявата страна на 
Драговищица. Тук едно гол
ямо пространство, което мо- - 
лее да се превърне в плодо
родна площ и образцова гра 
дина, сега е същински пущи 
пак, обрасъл с бурени и ра
китак.

Предвид 
личество семе от този сорт, 
препоръчва се на 
площи да се обърне нужното 
Енимание и да с.е търси по- 
голям контрол от полевъдно- 
техническата служба, за да 
може да се получат по-голе 

количества семена за

на малкото ко-

засетите
!'

Първи бразди

високородни сортове пшени 
ца и изкуствени торове. В 
това направление ценна по
мощ даде ДружестЕОто на' 
полеЕъдно селското стопан
ство, което за сметка на зе
меделските кооперации под
готви нужния материал за 
есенната сеитба.

мат сортни семена и изку
ствени торове, та може да се 
очакЕа да се създадат усло
вия за нормално поникване 
На лосеЕите.

Земеделските кооперации, 
които Ще участвуват при из 
пълнение на есенната сеитба 
с машини, след като зем
ята получи нужното количе 
ство Елажност, Ееднага да 
пристъпят к)ъм изпълнение 
на сеитбата. Нужно е маши 
ните да работят в смени (де 
нонощно), за да може сеит
бата да се извърши в по-къс 
срок.

Частните стопани също та 
ка трябва да направят под
готовка на земята и сеитбата 
проведат по-качествено. През

ми
следващата година.

К. Апостолов

Плодотворна работа на 

дружеството на ловците
ЗАДОВОЛИТЕЛНИ УСПЕХИ 

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 
ГОДИНИ ПРЕЗ ТАЯ ГОДИНА НОВИ 

СОРТОВЕ ПШЕНИЦА Дружеството на ловците в 
Босилеградско постави пред 
себе си две главни задачи 
— унищожаване на вреди
телите и грижи за разпро
странение на птици и живо 
тни, които представляват кра 
сота.

Дружеството предприема 
все по-сериозни акции за у- 
нищожение на лисиците, ко 
нто много се навъдили по 
бранищата. За всяка убита 
лисица е предвидена и на
града. Всеки ловец, който у- 
бие до '5 лисици

При кооперациите се със
тояха конференции, на ко
ито бе докладвано на частни 
те стопани за постигнатите 
резултати с високородни сор 
тове пшеница нрез1961 годи 
на. Сьшо така бяха напра
вени догоесри за съвместно 
производство на пшеница 
през 1961/62 година. Досегзш 
ните резултати в тоЕа направ 
ление дават надежда, че пла 

■ нът на сеитбата е висскород 
ни сортове пшеница ще бъдд 
изпълнен с 100%.

Макар че всички подготов 
ки за есенната сеитба -а из
вършени, тя е в закъснение, 
ст продължителната суша, 
която още продължава. И- 
майки предвид, че от преди 
няколко години в нашата об 
щина се отглеждат високо- 
редки сортОЕе пшеница, ко
ито дадоха отлични добиви 
300-400 кгр на декар), и те-

Въпросът за употребата на 
качествени семена е от реша 
ващо значение за успеха на 
производството. От 
твеното семе се търси да от
говаря на сорта, да е чи-

качес-

получава 
по 600 дин. за всяка лисица 
а от 5 нагоре по 2.600 динара. 
След разписването на тезиЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА 

НА БОСИЛЕГРАД
награди при ловците.е създа 
ден по-голям интерес за уни 
щожаване на този вредител. 
Миналата година били убити 
над 350 лисици.

От друга страна Дружество 
то на ловците полага грижи 
в Босилеградско да се раз
въдят фазани. Тази година 
е образувана фазанерия, в

поправки на електропровода 
от Власина до Босилеград ще 
бъдат завършени до 5 ноем
ври. След завършването на 
тези работи Босилеград ще 
бъде снабден с електрическо 
осветление от власинските е- 

' лектроцентрали. Според из
явлението на хората, които 
ръководят с работата Боси
леград ще получи ново освет 
ление през ноемпри, ако не 
се появят евентуални преч-

гражданите проявиха особен 
интерес към това начинание 
като дадоха за всяко дома
кинство по 1.000 динара, за 
да може по-скоро да се пу
сне ток от власинските елек 
троцентрали.

След пускане на електриче 
ство от власинските електро 
централи Босилеград ще има 
електричеотво през цялото 
деноннощие, а освен това и 
дс|атъчно 
енергия за развитие на про
мишлеността и нормална ра 
бота на настоящите предпри 
ятия.

Досега Босилеград получа 
ваше електрическо осветле
ние от малката, дотраяла во 
доцентрала край града, чи- 
йто капацитет е съвсем 
лък.

която сега има 18 фазана. 
Няколко фазана още в на
чалото избягали и живеят в 
околността на Босилеград.
Предвижда се кегато броят 
на фазаните се увеличи на 
около 300 всички да бъдат 
пуснати в природата на сво
боден живот. Това е за пръв 
път в Босилеградско да се 
разпространяват фазани.

Освен това Дружеството по 
лага грижи и за разпростра ,

електрическаС месечна заплата 

— 720 динара!?
ки.

За построяването на елек 
тропровода от Власина до Бо 
силеград и построяването на 
новата мрежа и частичното 
подменяне на места на ста
рата са изразходвани сред
ства и положен труд в стой 
мост- от около 250.000.000 ди
нара. За отбелязване е, че и

-. Тези факти ясно говорят, 
]че пред кооперацията стоят 

, (сериозни задачи за развити 
пение на сърните. В местно | (ето на селското стопанство 
стта Манишино, която заема )
450 хектара букова и храсто ! ^доточено повече на търгови

модерни
зация на 'шроизводстуаюто.

Няколко месеца главна т-е 
ма на разговорите между ра
ботниците в предприятието 
„Васил Ивансз — Циле“ са 
месечните доходи. От два 
месеца в това предприятие 
работниците получават 80% 
от заплатите в сравнение с 
миналите месеци ...

и че вниманието й съсре-
ма- <лта а по-малко нава гора, сега живеят повече 

от 18 сърни. Първо били за
белязани 3 сърни, но броят 
им бързо се увеличил, Пред 
полага се, че те са дошли от 
ловището Варденик. Край ле 
глата ма сърните са напра
вени солила, а тази есен ще 
бъдат направени и навеси. 
Един от членовете на Дру
жеството на ловците е задъл 
жен да се грижи за тях. От 
друга страна и горските стра 
жари пазят на сърните — 
да не ги гонят и да не ги 
избиват.

От стадото в Манишино ид 
ват сърни дори в Райчилов 
ци и в околността на Боси
леград.

В Босилеградско имало съ 
рни все до 1938 год.; когато 
някои босилеградчани и жан 
дарми избили голям брой съ 
рни, а останалите разгонили 
Ловците днес казват, че по 
тяхно мнение това било пре 
стъпление.

Днес в Манишино е забра 
иен всякакъв лов.

М. П.

ХУМАННА ПОСТЪПКА
Това се случи, както те 

казват, след въвеждането на 
награди по стопански еди
ници. Около 40 работника са 
получили за септември 50% 
от заплатите си, а голямо 
число работници са получи

ло 1.000 до 2.000 динара. 
Един работник даже е полу- 

заплата

Подмяна на слсктромрежата

Тези дни в Босилеград у- 
силено се работи за постро
яване на нова и на подмен
яне на старата електромрежа 

града и в селата Райчило 
вци и Радичевци. Група от 
24 работника, ръководена от 
специалисти от Предприяти 
ето за дистрибуция на елек 
трическа енергия в Леско- 
вец й граждани въз основа 
на самооблагане работят у- 
дарнически. За построяването 
на" новата електромрежа и 
за частичната 
места ще бъдат повдигнати 
86 нови стълбове и промене 
ни около 
монтирана мрежа в дължи
на от около 5.000 метра, в 
къщите ще бъдат прегледа
ни и променени старите ин
сталации.

Построяването на новата 
електромрежа и последните

В началото на този месец 
келнерът Георги Костадинов, 
кейто живеел е село Пара- 
лово, след като докарал дър 
ва и' като ■ започнал да ти 
стоваря, се подхлъзнал от кг, 
лата и се набол на острие. 
Веднага г0 докарали в бол
ницата, но след половин час 
починал. Това нещастие тро 
гнало целия трудов колек
тив цд гостилничарското

трудовият колектив взел ре 
шение да изучи едно от де
цата му, които сега са съв
сем малки. От трите сираче
та едно Ще бъде на постоян- 

издръжка на трудовия 
колектив на предприятието 
„Кин-стан“, все докато не 
завърши най-малко средно 
образование и не стане спо
собно само да изкарва сред
ства за живот.

Това решение на трудови
ят колектив „Кин-стан“ бе 
посрещнато с особено призма 
мие между населението в Бо 
силеград и Паралово. При
мерът на колектива на „Ким- 
стан“ с грижите за семей
ството на своя пострадал ра 
ботник наистина е за похва

ли
в

чил за септември 
само — 720 динара!

на

ръководите
лите в цеховете и останали
ят канцеларийски персонал 
е получил месечните си при 
надлежности в пълния си 
износ.

Това явление не отговаря 
ма икономическата мощ на 
предприятието, затова може 
да се предположи, че въпро
са за наградите по стопан
ска единица не е добре по
ставен.

Нужно е в предприятието 
тоя въпрос по обстойно да 
се разгледа иначе се откри
ва въпросът за поминъка на 
ония работници, които са по
лучили низки заплати, си
гурно не ло тяхна вина.

Служащите,

предприятие „Кин-стан“.
Георги бил един от най-до 

брите работници в предпри
ятието. Имал три невръстни 

Колективът

штшподмяна на 1

веднага70 стари, ще бъде деца.
потърсил начин как да под 
помогне семейството на своя

Катопострадал работник, 
първа помощ колйлегивът 
дал на семейството на Геор
ги 30.000 динара. Освен това ла. В моменти на отмора
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БРАТСТВО
в

Поради небрежност
Клисура: В Забърдие се 

пие нехигие
нична вода

СТРОЕЖ НА СГРАДА ЗА 

АМБУЛАТОРИЯ
Забърдие разполага с мал- 

изворна и чиста текуща 
този

хоратавремето ке попречи 
се надяват, че До 1 ноември 
ще я покрият. Както се 
да строежът е вървял с ре
кордна скорост, което се д"ьл 
леи на трудовата готовност 

населението да изгради то 
зи обект и на добрата орга
низация, на рационално

на всеки хубав ден 
работната ръка. В това 

пай-голяма заслу 
на лекаря Стамен

Докато бяха изкопани осно 
вите, прекарани камъните и 

хората приготвиха
В началото на септември в ко

Клисура започна строежът 
на сграда за амбулатория. 
През септември бяха изгот
вени 00.000 парчета тухли. 
Събирането на тухлите във 
фурната за печене бе органи 
зарано на доброволни нача
ла. За два дена двадесет ДУ- 
ши ги събраха на определе- 

място за печене. Докато

вода. Населението на 
край пие повече вода от кла 
денци. Често пъти от един и 
същ кладенец взимат вода 
повече дун/и и това с нечи
сти съдове, така че 
се замърсява и може да дой 
де до заразяване от някоя 
епидемична болест. В 
Радейна от няколко кладен- 
ца се услужва цялото село.

пои до самите'

вижтухлите 
и останалия строителен мате 
риал — дъски и друг мате- 

В обезпечаването нариал.
материал за покрива взе У- 
чаегис цяла Клисура с добро 
волна р.абота, а селата Сухи 

Паля чрез самооблага 
не. Нека изтъкнем само тру 
догота акция за сечене на 
греди, проведена на 15 окто- 
ври, е която взеха участие у 
чителите ст основното учили 
ще, занаятчийте, служащите 
от земеделската кооперация, 
здравната станция, милицио 
перите и други хора. Тогава 
бяхц отсечени 29 дъба и 2 
греди прекарани до мястото 
на строежа.

Строежът на сградата за 
здравна станция започна на 
16 септември и до 10 октом
ври стигна до покрива. Ако

па водата
из

ползване селодол п
и на 
отношениеНОТо

тухлите _се подготвяха, някол 
кократно се проведоха добро 
волни акции за вадене 
камък, нужен за строежа. За 
20 дена ояха приготвени 
ло зоо куо. метра камъни в ко 

се изтъкна пър-

га се пада 
ко Христов, който пе изоста- 

работа,
Добитъкът се 
кледеици, които не са доста
тъчно осигурени и водата се 

същите.
и а

ва от редовната си
всеки нужен момент 

как __  .У.отново в110 ВЪВ
се намери и па строежа.
То И на председател на стро 
ителния отбор Милан Велич 
ков. От как започна изграж 
дането на здравната станция 
лекарят Христов е и лекар и 
майстор-строител, който ра-

око връща
Някои стопани отиват дотам 

вода на добитъка ви дават 
кофите, с които се служат 
селяните. По тоя начин за
мърсената вода може да бъде 
твърде опасна за здравето 
ма хората. И все пак не се 
предвиждат никакви мерки 
за решението на този важен

етсгосооеио 
вичната организация на Съю 
за на комунистите в Клису
ра — Център, която в целия 

излезе единоду- 
работа. Нейният при 

бе последван от служа- 
от занаятчийте в се-

— Времето е още хубаво и часовете по физическо 
възпитание се провеждат в училищния двор па дими- 

гимназия. От това са доволни и учениците 1Iтроиградската
, и преподавателите, макар че след часовете очите им са ▼ 
пълни е прах. Това удоволствие на физкултурниците ще * 

’ продължи до първите есенни дъждове, а тогава въпросът
физическото възпитание щг ф 

дойде пред училищните и учителски съвети на гимпази- 
основното училище къде ще се държат часовите по

пс 3 часа седмично.

си състав 
шно на ♦
мер боти неуморно и денонощно.

Славчо Игнятов
за провеждане часовете по

щите и
лото. В тева отношение не 
изостана ръководството на 

организация на

въпрос.
Почти същото положение 

е във В. Одоровци, Гулеиов 
ци, а донякъде и в Смилов-

ита и
физкултурата? А те пе са малко

бъде освободен физкултурния дом!♦ дместната 
ССРН.

Прекарването на камъните 
на строежа бе из 

Кеба-

ано но-скоро

Още два обекта в 

с. Власи
ци. От Одоровските кладен- ~ 
ци се изважда вода с най- а 
различни съдове, някои от , 
които са неизмити. Там също 1

пдо мястото
вършено от махалите

Клисура — Център.
най

л 1 .

е ш &ствува помпа, обаче същата 
не се пази и често пъти 
разваля.Тя повече служи ма 
децата за игра, отколкото за 
снабдяване на селото с вода.

В Смиловци

псва и
Те Ояха подпомогнати от 
-близките махали и от стра- 

местното самооблагане.
и стоварването

< шсе
Л

ляди динара. И ОНО оказа 
помощ, който отпусна 50 
хиляди динара. Остатъка от 
изразходваните средства да
де кооперацията и други 
предприятия.

Благодарение на сговориос 
тта на селяните и тяхното 
усърдие 
чешмите трая само месец и 
половина.

тяДесетки години с. Власи 
нямаше вода за пиене. Вл

ека ли

-МЩна на
Товаренето 
на колите при прекарването 
на камъните правеше затруд 

понеже тази работа не 
на жените и де- 

Затова служащите 
тази

Шваровити съществува 
която тече бистра

соките
криеха в утробите си сту
дената планинска вода, а хо- 

прена-
чесма, от 
и чиста вода, обаче и съща
та не е запазена от пристъпа 
на добитъка. И тук чешма
та служи за водопой и

замърсяват

Щ г* унение, рата се измъчваха, ЙУе по силите 
войкйте. Г 
и занаятчийте поеха и 

Но същия

[Жусяйки веда отдалече, често 
пъти нехигиенична и замъ
рсена. Тоя проблем от години 
съществуваше.;.

попострояването на шначин
обезпечени и дър-

тоя начин се 
тръбите на чесмата.

Крайно време е тоя въпрос 
да бъде решен. За това не 
се изискват голями парични 
средства. Нужна е само по- 
голяма воля и повече съзна-

работа. 
ояха
ва от село Паля и от района 

Грубина за пече- 
тухлите. Нужното коли 

- чакъл прека 
ра село Сухи дол въз основа 
на самооблагането. Прекар
ването на тухлите 
КостършОБЦи до Клисура, на 

7 км, поеха 
Дпаинци, Грознатов-

'Ч
БШ1

на махала 
не на щ
чество пясък и

• у-ние, че на населението тря
бва да се обезпечи чиста во-

К. П.
от село

да. — Когато през 1954 година получихме новата сграда 
всички се зарадвахме. Но тя вече

всички
разстояние ст 
селата
ци, СтрезимироБци и 
дол. Освен това споменатите 
села изкопаха и основите на 
сградата. Интересно е да изтъ 
кнем, че по-голяма част от ос 
новите изкопаха жените. Око 

на основи- 
самоотвержената си 

Цено 
Драинци, Мил

па гимназията, тогава
стана тясна. В нея се работи в две смени 
кътчета са изпълнени. Не достигат още много помеще- 

едно помещение за гардероб, а за тая 
оградата край приземието. На другия

Забележено в 

Транспортното 

предприятие в 

Босилеград

пия. Няма дори 
цел се използва 
кран е гардеробът за ученичките. Онова, ксето е нужно 
:а обучението — не търпи отлагане.

нн

ло изкопаването
те със 
работа се 
Манолов от с. 
ко Михайлов от с. Грозна- 

Надка Любомирова и

изтъкнаха
'Според даните на общин

ския синдикален съвет, ор
ганизацията в Транспортно
то предприятие е между най 
слабите. Противсположно на 
онова, което трябва да бъде 
—в най-силното предприятие 
— слаба синдикална органи- 
зация. Дълго не могли да из 
берат председател. А слаба
та работа на синдиката про
личава

товци,
Радка Манолова.
ПО-ГОЛЯМА УПОТРЕБА НА

сГвТ, Залесяване

Запланирано е засаждане 
на еще два хектара с канад 
ската топола и разширява
не на „пионерската гора“ 
засадената площ е така на
речена, защото повечето от 
работата е извършена от пи
онерската организация. По 
тези начин селяните ще по

миналата година, на едно 
свсе събрание, избирателите 
решиха да построят две че-.

— едната на средата на 
селото, а другата в една по- 
отдалечена махала 
съберат Еодата в резервоари. 
Обаче
Селото се зае да ги осигури.

По инициатива на Горско
то стопанство от Пирот за
почнаха да засаждат канад- 

За копане на

на есена- 
ката коо- 

от село.
повече 

отколко 
Коопе- 

помощ на

При превеждане 
та сеитба, земеделс 

„Победа“ шмиперация
Смиловци използва 
земеделски машини 
то миналите години. 
рацията-Ще да Де 
75 частни производители на 
площ от 26 ха, а на 200 про- 

ще се ДаДе час- 
Зем е де леките 

година

и в схващанията на 
работниците, особено при мла 
дите.

От изказванията на работ
ници, дори и ойези, които 
най-много допринасят 
дгтриятието, 
служащите някак си насто
яват да се поставят в поло
жение на висша степен, а 
работниците да Зависят от 
тях.

като

средства.липсваха

лучат нови средства, които 
са им нужни за построява
нето на водопой.

за пре 
проличава, че

изводители 
тична помощ. Е. Кръстев

• 1 4 * III
ска топола, 
дупки,тая

помощ от ко
производители
търсят повече 
операцията, отколкото по-ра 

защото сухата земя труд 
обикновен плуг.

засаждане и други 
рабста получиха 

като възна-
видсве 
52.000 динара, — Ученическата кооперация на основното осемкласово 

училище в Босилеград има 
което учениците произвеждат различни видове земедел
ски произведения. Тази есен учениците произведоха 400 
кг хиоридна царевица. Това е ведно и най-високия добив 
в Босилеградско от хибридна 
хектар.

И инспекцията по труда 
открила неправилности по от 
ношение на работниците — 
прековременната работа не 
се евидентирала и не била 
заплащана, учениците 
ланството работят и нощем, 
което не е позволено. Тя 
мерила, че в работилниците 
инсталациите не 
но проведени, 
ват опасности за

и ги използваха Пожар в село 

(Мъзгош
граждение 
за построяване на чешмите.

От друга страна засадени
те площи представляват мо
гъща бариера срещу честите 
на водения на река Ерма. 

Като
дадени 450 трудодни и 
ва се спестиха около 450 хи-

но, свое малко стопанство, нако се оре с „ и „
Селяните от „Забръдие и 

се ориентиратгодина 
сорта „Сан пасторе , ко 

оказа устойчива на 
в то

тая 
към 
ято се
климатическите условия 
я край и дава големи доби
ви. К. Н.

4.000 кг отцаревица
в стосамооблагане бяха 

с то-
На 11 октомври т. г. в село 

Мъзгош избухна пожар, в 
който изгоря къщата на Йор 
дан Ценев. Предполага се, 
че до пожара е дошло от 
хвърлена угарка от страна 
па стопанина на къщата.

Край къщата е имало сла
ма, която се запалила и под 
Помогнала за разширяване
то на пожара. При гасенето 
на пожара взеха участие 
всички селяни от селото и 
граничарите от съседния 
пост.

Същия ден се случи още 
едно нещастие. Трактористът 
Обрен Иванов от село Пр- 
тспспинци бе търгнал с трак 
тора за Мъзгош, за да вземе 
участие при гасенето на по
жара. Той каргше противо
пожарни уреди. При входа 
на селото той се срещна с 
един камион на минна „Вид 
лич“. За да избегне сблъсква 
нето, трактористът удари в 
камък край пътя. Шофьорът 
е леко ранен и е пренесен 
в Димитровградската болни
ца. К. П.

На снимката ученици от основното училище
събират царевица.на

са правил- 
че съхцеству- 

живота на 
хората. Тези работи са пре
небрегвани, а и днес някои 
настояват да отклонят 
маниеторР. ГлаЬно е: 

ИМА ДА ВЗИМАМ
вни.

°т тези проблеми, 
като хвърлят обвинение вър 
ху инспекцията.

В предприятието съществу 
Еат 8 ученика. Ншц0 
предприето за

не е 
теоретическо 

ТО Им обучение. Училището 
за учениците

\
друг път. На последното 
седание съветът е разисквал 
по въпроса за принадлежно 
стите и е 
ПОВИШЕНИЕ НА ЗАПЛА
ТИТЕ (!). На книговодителя 
е увеличена със 6.000 дина
ра, на останалите служащи 
с по 2.000 динара. При това 
книговодителят реши да о- 
стане в разсадника и зана
пред, а
ха доволни от решението на 
работническия съвет, 
само им остава да намерят 
пари за заплащането, защо
то засега всички от колек
тива — има само да взимат...

за-Разсадникът при село Жел 
може би 

тая го-
юша поради суша 
и по други причини 
дина не постигна добри ре
зултати. На това се дължи и 
ненавремеменното получава
не на месечните принадлеж
ности на работниците и слу
жащите. Вече два месеца те 
не получават заплати.

Трябваше значи, работни
ческият съвет да си вземе 
поука от това. положение и 
да предприеме съответни мер, 
ки за подобрение производи 
телността на труда в разсад-

в стопанствотовзел РЕШЕНИЕ за закрито, тези младежи, как
то и другите ученици 
панството, се намират

в сто- 
в тру

дно положение.
Едни от шофьорите често

тръгват на път за Скопие 
уморени, защото сами подгот 
вят колата за, път.

фнамерят на улицвд един от многото, които се
Абено е предпазно силеграД- Една груцД ловци осо-
!те ,еПГ!Г За унии«>*аване и на този дивеч.
а ас често домъкнат убит или
▼живи лисици и техните м™

Някои от

всички останали бя-

Сега На много язовец, убити илиот тези въпроси 
синдикалната организация в 
предприятието не Поискала 
решение. Останала 
наблюдател.

ловците имат 
джийския си живот. Тази 
Костадин Байич.

вече цели албуми от лов- 
снимка е от албума на ловец»ника.

Обаче вместо това работ
ническият съвет тръгна по

пасивен
Н.



БРАТСТВО

Наш Я8ПОПТ0Ж стана да работи оня ден, ко- 
гато изпълни своята задача 
по електрификацията. За 
късо време заемът бе вър
нат на предприятието „7 
юли“ и комисията 
па населението 
ствсто да се заплаща по 16 
динара макар на предприя
тието да се плаща по 6 дина 
ра киловатчас.

Комисията 
писани закони, които всички 
почитат. Всеки е дължен да 
плати двойно за Въвеждане 
на електричество, ако пора- 
но не искал. Ония домакин
ства, които сега пристигат в

Председател на комисията 
— агитатор, работник, елек

тротехник и спикср...

Председателят на комиси
ята Генко Николов по-късно 
превзе и нови задължения. 
Започна като 
гато трябваше да се отива 
от къща в къща и говори за 
електрификацията .. . 
късно когато започнаха стро 
ежите, той работеше като 
физически работник, а при 
въвеждане на електриче
ството по къщите Генко ста
на електротехник и на поло 
вина от селото сам постави

радио. Днес в пощата са ре 
гистрирани 46 радиоапарата. 
Ако се вземе, че има още 
радиоапарата, за които не 
знаят в пощата, тогава мо» 
же свободно да се каже, че 
в Желюша всяка втора 
къща има радиоапарат. А о- 
коло 80% от домакинствата 
разполагат с котлони, ютии 
и други домакински елек
трически уреди.

В скоро време местният от 
бор на село Желюша ще при 
еме на управление електро- 
мрежата, радиоуредбата и с 
това ще поеме задължения, 
които другите отбори нямат...

Пленум 00 ССРН в Димитровград

• Ш'Т- л Обсъждане на 

обществената акивносш 

на жените

предложи
електриче-

агитатор, ко-

По-
има и свои не-

...
За председател ва 00 ССРП избран е Михаил Тодоров

На края бе изабрана коми
сия от редем члена, която ще 
подготви общинска конфе
ренция и подготви доклад за 
работа на женските друже
ства.

Конференцията ще се съ
стои на 5 ноември в Димит
ровград.

За нов председател на об
щинския отбор на ССРН бе 
избран другаря Михаил То
доров, намъстото на досегаш 
ния председател Стоян Ни
кое, който отива на нова 
длъжност.

На 21 септември в малка
та зала на културния дом в 
Димитровград се състоя пле- 

ф нум на общинския отбор на 
$ ССРН, на който присъствува 
? и цялото ръководство на 
$ Дружеството на жените.. До- 
5 клад за обществената дей

ност на жените изнесе дру
гарката Савка Стефанова.

В първата част от доклада 
тя говори за решенията на 
конференцията, състояла се 

^ в Белград, на която другар
ката присъствувала като де
легат от Димитровград. Тя 
посочи новия характер на 
организацията. на жените — 
Конференцията за обществе 
ната дейност на жените, — к0 
ято ще може да отклони преч 
ките, които пречат на обще- 

. ственото им утвърждаване. 
Тя каза, че в тоя момент 
твърде важна е задача за 
включване на жените в сто
панството, за здравното и 
политическо просвещаване 
на жената.

Пред членовете на плену
ма бяха изтъкнати редица 
слабости в работата с жени
те и грешки, които особено 
се проявяват около приемане 
на жените на работа. Дори 
и земеделските кооперации 
в общината не приемат жени 
в своите редове и по тоя на
чин се запазва традицията, 
че само мъжете могат да у- 
частвуват в работата на ко
оперативното дело.

По въпроса за заетостта 
на жените нищо не е напра 
вено и в града. Още преди 
няколко години жените бя
ха поискали от общинския 
отбор да се образуват серви- 
си за облекчение на работа
та на жените, но и до днес 
това не е направено, макар 
че за това съществуват ус
ловия.

Затова, както бе посочено 
в доклада, организациите на 
(жените слабо работят. От 
25 дружества на жените са
мо 14 проявяват известна 
дейност.

ГОДИНИ НА ПОДЕМ
!

селото заплащат по 6.000 ди 
нара, за да им се одобри да 
се електрифицират.

По тоя начин комисията 
милионер успя на 29 ноем
ври 1959 година да освети и 
улиците на селото.

Големи електрически круш 
ки разгониха мрака на жел 
юшките улици и сокачета . ..

Любовта бе принудена да 
търси спокойствие извън се 
лото . ..

Околните села със завист 
поглеждаха към светналото 
село и говореха: „Желюша 
отиде далеч“.

вътрешните „Няма да спрем с тези 
победи..

В Желюша вече няма чо
век, който не приема задачи, 
които се поставят пред се
лото. Спасенко Тодоров, А- 
сеи Ненов вече няма да о- 
станат пострани както при 
електрификацията на селото. 
В бъдещите акции те ще 
бъдат първи. Тия дни в се
лото се разисква за постро
яването на мелница и водо- 
вод... Това не се нови идеи, 
но сега се съзрели услови
ята и тая мечта на желюша 
ни да бъде осъществена.

За млин е по-лесно. Коми
сията вече разполага с око
ло половин милион динара, 
определени за тая цел. С во 
довода е малко по-трудно. 
Но желанието да се има до
статъчно студена вода ще 
преодолее всички трудности. 
И утре, когато се „хване“ во 
дата от „Студен кладенец“ 
и „Бочев кладенец“ и кога
то се направят чешми в се
лото, водата ще навлезе в 
къщите и желюшани ще за
пишат нова дата в своята 
селска хроника.

инсталации 
пръв пусна светлината в до
мовете. Сега има още едно 
задължение, което с удовол 
ствие изпълнява

иДвадесет и девети ноември 
е велика дата. В Желюша 
тоя ден се чествува и като 
ден на светлината — 1958 го . 
дина бе пуснат електриче
ски ток

Смнловчани ще строят 
културен дом

той е В организациите на ССРН 
от Забърдие и Висок през 
месец октомври се проведо
ха масовни събрания, на ко 
ито се разисква върху пла
новете за работа през след
ващия период.

В плана на организацията 
на ССРН от Смиловци се 
предвижда засилване на кул 
турно-просветната дейност. 
Членовете ще бъдат запозна 
ти с няколко въпроса из об
ластта на земеделието (като 
„Животински и изкуствени 
торове“, „Фуражни расте
ния и тяхното използване) 
и политиката (Социалисти
ческа Югославия — борец за 
мир*1 и др.).

В Смиловци се правят при 
готовления за изграждане на 
културен дом. За изгражда
не на тоя обект са заинтере
совани всички членове на 
организацията.

На конференциите бяха 
отчетени известни слабости 
в работата на секциите при 
някои местни отбори на Со
циалистическия съюз. Зато
ва ще се превземат известни 
мерки за оживяване на тях
ната дейност.

спикер на радиоуредбата.
— Това въобще не ми е 

трудно. Живея близко и 
всяка сутрин ставам малко 
по-рано да пусна уредбата. 
А вечер ми прави удовол
ствие, когато зная, че из се
лото (всички слушат край 
високоговорителите хубави 
мелодични песни. Слушате
лите вече стават взискател
ни, но затова пък не е тру
дно да им изпълним жела-

в електромрежата 
на селото, и по стаите, дво
ровете, хамбарите бляснаха 
електрически крушки.

И засвири в селото ра
дио . . .

И кощта се превърна в 
ден. . .

Тая вечер само няколко ду 
ши от селото запалиха газе
ни лампи. Няколко дни по- 
късно поискаха да се „при
ключат“ към електрическа
та мрежа . ..

Внимателният хронолог о- 
баче не може да не забеле-

лЧй *'Т .. " -
* Vжи още няколко такива да

ти в най-новата история на 
село Желюша:

На 29 ноември 1959 година 
селото получи улично освет 
.ление.

На 29 ноември 1960 година 
бе пусната в действие ра
диоуредбата и. ..

А за 29 ноември 1961 годи
на .. .

Сигурно нова изненада за 
другите и нов успех за се
лото . . .

1 1'

** *
Бъдещето на Желюша е 

ясно... В своите стремле
ния желюшани ще успеят, 
защото имат дейни хора и 
усет да действуват навреме. 
Край международното шбсе 
нивите се ангажират за нови 
къщи. Селото „слиза“ от пла 
нинсакта част долу край шо
сето и новата сграда на пред 
приятието „Братство“.

Още много семейства ще 
поискат да станат жители на 
това село — първенец, което 
в своята най-нова история 
постига завидни резултати в 
социалистическото строител- 

Богдан Николов

Комисия милионер

(Всичко^ Чоето има днес 
Желюша се ръководи от пър 
вата комисия формирана 
през 1958 година. Всички 
планове, събиране на сред- 

-ства, агитация — взе на се
бе .си комисията. По-късно 
тя стана пръв стопанин и 
ръководител на селската е- 
дектричедка мрежа, която 
струва милиони. Нови про
блеми: поддържане на мре
жата, наплащане на електри 
-чеството, ремонт и това пое 
комисията, защото тя не пре I всствуват с нова песен ..

В радиоуредбата
Миналата година на 29 

ноември мнозина бяха при
ятно изненадани, когато из 
селото се раздаде гласът:

„Внимание! Внимание!
Тук радиоуредбата на се

ло Желюша! Слушайте ни 
всяка Еечер и сутрин..."

От този деи всяка сутрин 
и вечер желюшани се при-

на магнетофоннанкето
лента записвам ония песни, 
които най-много се слушат...

46 радиоапарата в селото 
За желюшани казват, че 

някои от тях са имали радио 
апарати и преди електри
фикацията на селото. Още 
първата вечер от къщите за 
свириха и радиоапаратите. 
След това започна надпрева
ра: кой по-напред ще купи ство.

■-жвайагетвш®
ско движение в Сърбия и за 
едно с Българския земедел
ски съюз и с хората на Дам 
ян Велчев Да се направи об 
щ0 движение, което след из 
теглянето на германците да 
превземе властта 
рия и Сърбия. По такъв на
чин те целяха да надделеят 
дейността на комунистите и 
да им попречат да дойдат на 
власт, -та по този начин да 
се използва идването на аи- 
гло-америкаицн, а не руси, 
на Балкана.

След това бях изпратен по 
наказание лагер-кдз^арма 
и не можах да направя ни
що по въпроса за колата за 
Турция, пито тгьк можах да 
намеря Драголюб Йоваповнч 
Докато бях в лагера поддър
жах връзките си с Драгиша 

жена ми Ми

ца Тумбин дал на Ангел По 
нов 'и Мира Янкович откри
ти листове. Няколко дни след 
това Попов и Мира пристиг
нали в Ниш. Когато се срещ 
нали с Драгиша Цветкович, 
той го предупредил веднага, 
че не трябвало да „се изла 
га“ и да търси от Лазар То 
мич 50.000 динара, за Да ос- 
■вобЬдп от затвор).! дъщеря 
му Нада Томих, изтъкната 
комунистка в Ниш, защото 
ако Са му трябвали пари, та 
зи сума е могъл да му даде 
и самият Драгиша.

Докато Ангел Попов бил в 
Ниш,

да намери кола, за да из
бягат в Турция. В случай, че 
не може да намери кола, 
Цветкович му предложил да 
открадне една кола от вой
ската и преоблечени във вой 
нишки дрехи да избягат през 
границата. В този разговор 
Драгиша Цветкович упътил 
Попоел да отидат заедно с 
Мира Янкович до братя Ри 
стич, най-напред при Станка 
и Драги Ристич, нишки ин
дустриалци, които също та
ка искали да избягат в Бъл 
гария, а после в Турция.

Същия ден Попов и Мира 
отишли около обед във ви
лата на Ристич в Нишка 
баня. Малко след тях дошъл 
и Драгиша Цветкович, кой
то веднага предложил на Ри 
стич свободнр да разговаря 
с Попов за щеквърлянюто 
им в Бъгария. Тогава угово
рили и за парите, които са 
необходими, за да се органи
зира бягството през грани
цата. Мира Янкович трябва 
ло да дойде на другия ден 
да получи парите, които тр
ябвало да предаде на някои 
влиятелни хора в София, ко 
ито трябвало да организират 
бягството през границата.

Говорейки за -по-нататъ
шните приготовления за бяг

Ц

в Бълга-

племенница, така че ако мене границата заедно с лица
та, които са с него. В този 
разгог-ор. Драгиша ми казЬ 
като купя кола да прехвърля 
до границата май-напред три 
ма други, защото с турците 
било уговорено и за тях. Ко 
гато го запитах кои са ли-

„След известно време, през 
нйамври 1943 години, аз и 
Мира отново отидохме при 

. Драгиша Цветкович. При та 
зи наша среща Драгиша ме 
запита, какво съм узнал във

залоЕят, да каже, че съм го 
направил по роднински при 
чини. . ■“

„Няколко дни след това Ми 
ра и аз отнесохме' писмото 
на митрополит Стефан в Со 
фия и когато той чу, че Ми
ра е Драгишина племенни- . 
ца, ни прие твърде радушно 
и обяви Мира за свое „ду
ховно чадо“, а мене за „син“.

връзка със срещата между 
маршал Тито и генерал Апо 
столски. Отговорих му, че 
нищо не съм научил. Тогава 

•той ме помоли, ако узная не 
що за това, да му обадя за
щото бил чул, че маршал Ти 
то и генерал Апостолски би 
ли създали нова републикан 
ска държава. Малко след то 
ва Драгиша ме помоли, кога 
то пътувам за София, да му 
се обадя, защото щял да из
прати няколко писма до свои 
приятели в София, каквито 

Стефан,

ца, той ми отвърна, че сега 
имената не са важни, но че 
това са лица какъвто е той.

По това време Драгиша 
Цветкович редовно спохож- 
даще Дъоле Дснчич, заради 
което получих впечатление, 
че Дьоле е негов разузнава- 
тел и информатор. Бях и 
чул, че той го информира за 
всичко. Също така при Дра- 

Славко Сър

един път го извикал 
началникът на Щаба на кор 
пуса Стойко Иванов, който 
го упътил да отиде при Дра 
гиша Цветкович, за да 
моли да вземе писма от по 
известни хора, в които тези 
„видни граждани“ бггха из
разили задоволство от 
дението и пребиваването на 
българските фа&цистки ' 
ски в Сърбия. В

го по
ПОДГОТОВКИ ЗА БЯГСТВО 

В БЪЛГАРИЯ Цветкович чрез
която на два-три пъти 

Ниш сама. При едно
ра.
идва в
нейно идване Драгиша Цвет 
кович ми бе заръчал да гле 

всяка цена да набавя

Бягството си в България 
Драгиша Цветкович е под
готвял още през 1943 година- 
Планът за бягството е орга- 

българската

пове-

вои
тези писма 

е трябвало, покрай другото, 
Да се изрази и желанието 
българските 
изтеглят от Сърбия, докато 
народът не вземе властта в 
ръцете си след изтеглянето 
на. германците.

След този разговор със 
Стоико Иванов, Ангел Попов 
отива при Драгиша Цветко- 
еич. Тогава Драгиша пак му 
казва, когато отиде в София

гиша идваше и 
дич, обаче не толкова често“.

дам на
кола и да избягаме заедно 
в Турция, като той би се об- 

воййУшка уни-
низирал чрез 
разузнавателна служба, глав 
н0 чрез Ангел Попов и Мира 
Янкович.

За това, как са започнали 
подготовките за ггрехвърля- 
с помощта на българската 

на Драгиша в България

бяха митрополит 
Дамян Велчев, -Никола Му- 
шанов. Д-р. Петър Кьосеива 
нов и други. Отговорих, че 
освен за митрополита другн 
писма не мога да взимам, за 
щото зная, че другите са под 
наблюдение. След това аз го 
помолих да ми каже дали 
наистина сме осъдени от ДРа 
жепистите.. ."

На втория ден отидох при 
да видя какво е напра- 

въпроса ми и да взема 
Сте-

ПОРЪЧЕНИЕТО НА 
КРАЛИЦА МАРИЯ

ЛЯКЪЛ ВЪВ.
форма .. .“

През месец август 1944 го- 
Ангел Попов пак идва

попски да не се

„По определени канали 
Драгиша Цветкович през вой 
ната е поддържал връзки и 
със семейството на крал А- 
лексаидър, главно с кралица 
Мария, с която си е коре
спондирал.

В разговор между Драгиша 
Мира и мене, той ми каза, 
че е получил писмо от крали 
ца Мария, с което го умоля
ва да влезе във връзка с 
Драголюб Йованович от Пи
рот, който по това време кой 
знае къде се намирал. Дрз- 
гиша ме помоли да го на
меря на всяка цена, за да 
може да ее организира сел-

дина
от България в Ниш. Той е 
бил повикан от началника 
на РО — 3 Тумбин, който му 
наложил е да провери какво 

на сърбите

нето
фашистка'войска, която през
1944 година се намираше

Ангел Попов ка-
ство през границата. Ангел 
Попов казва:...

в
е настроимето 
против България, а особено 
дали сърбите искат, отмъще 
ние за злодействата, комгго 
българските фашисти са на
правили в Сърбия. Тъй като 
е знаел, че Попов поддържа 
връзки с Драгиша Цвегко- 

Тумбин му заповядал

разпадане,
зва: (Следпа)

„Когато се завърнахме в 
Ниш, Драгиша Цветкович 
предложи да купя някакъв 
автомобил в София, с който 
да избягаме през България 
Б Турция, тъй като турски
ят президент Сарачоглу лич 
но е
те гранични постове, когато 
се яви Драгиша Цветкович, 
веднага да го пуснат да ми-

"*) Митрополит Стефан (софийски мнтрооплит) е билми главната връзка
за прехпърлянето на дражеписти и други сътрудници на окупатора (които пе 
са смеели да чакат 'освобождението па Югославия), от Югославия и България, 
а оттам п Турция, Според Мира Янкович (агент на българската разузнавателна 
служба през воГшата). по този капал, който е бил организиран 
Шлба на Първи български окупацноинеп корпус Стойко Иванов. Драгиша 
Цветкович н тогавашния

него 
вил по

за митрополитписмото 
фаи. Драгиша Цветкович ми 
съобщи, че Мира и аз не сме 

от дражевистите и

от началник

комендант на бл.лгарскнтс моторизирани части пол
ковник Власв, в България са били прехвърлени: Ненадович. известен драже- 
пист от Нишка баня, който живеел във вила ‘.Сека", инженер Мапджукмч — 
търговец от Белград, Милия Подлепил. търговец от Белград и елин н‘познат 
търговец от Скопйе. По" този канал най-сетне прехвърлен и Драгиша Цпетко- 
оич в България, а оттам в Турция.

вич
да влезе във връзка с него 
и чрез него Д.а се осведоми 

Да може да мине

осъден^ __
даде писмото за митропо 

Тогаза со договорихме 
да представя Мира пред ми- 

Драгиигина

дал заповед на турски-?/. и
лига. за това 

сръбско-българската грани-?

’грополита като



БРАТСТВО

я

Димитровградската младеж 

без условия
за културно-забавен живот

Едип завиден юбилей

СЕДЕМНАДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ ИЗЛИЗАНЕ 

ТО НА »НАР0ДНЕ КОВИНЕя таи-заседания, репетиции, 
цеви забави. В сградата на 
това училище се чуетвуваме 
като кЕартиранти на осков- 

училище. Щом избие

свояталични резултати _ в 
работа. Голям брой младежи 
участвуваха в ■'съюзната тру 
дова акция за построяване 

автомобилното 
„Братство-единство“. В гра
да з'частвуват в 
ции. Обаче парливият 
прос на организацията 
Народната младеж е забав
ният и културно-просветни
ят живот на младежта. В 
града няма: младежки дом, 
физкултурен салон, за тан
цови забави и други поме
щения, които би се изпол
звали за тая цел.

До миналата година забав 
ни вечери се провеждаха в 
хола на Културния дом и 
хола на гимназията, 
това право на младежите 
през тая година бе отнето. 
Тия дни между младежта 
много се приказва за бив
шия салон, който бе превър
нат в магазин на кооп. „Ни
шава“: Дали ще бъде преда
ден па младежите, за да по
лучат едно свое помещение 
това е въпрос, който чака 
своя край. А дотогава остава 
да констатираме само работ
ата на младежите при тия

Последните години число
то на младежите в града зна 

се увеличи. Органичително 
зацията на Народната мла
деж има 763 члена, което е 
една трета от жителите на 
града. Младежката органи
зация в града постигна от-

ното
звънецът длъжни сме да на 
пуснем стаите. Миналата го
дина исползвахме коридора 

забави.

шосенамаси. До крал на 1944 година 
излязоха 25 броя с тираж от 
190.000 екземпляра.

От 1 май 1949 година вест

за окончателпо осво-Тия дни колективът па ре 
дакция „Народпс иовине“иа 
скромен пачип отбележи сс- 
дсмпадесет годишнината от

проса
Еождение иа страната и. за 
усилията на хората за възо 
сменяване на нормалния жн

местните ак 
въ- 
на • напровеждане 

Трябва да признаем, че на
шата младеж свободното си 
време използва във Военния 
център, където намира до
бри условия, и на билиярда.

Членовете на ръководство
то Петър Манов и Радомир 
Алексич казаха, че поради 
тия трудности отндчалото иа 
учебната година нито един 
клуб, нито секция и друже
ство не са
си от миналата година.

за
пикът започна да излиза ка 
то орган на Областния одбор 
на. НФ за Нишка област и 

„НародпсНАРОДНЕ НОВИНЕ
он»к СРЕСно! ообОР»’соцюаянстичког сансаа идиш пииод» с»ез« шш | ^

ХУДОЖЕСТВЕНА ИЗЛОЖ
БА НА СВОБОДАН СОТИ

РОВ
получи название 
иовине“, а след фазформи- 

областта, „Народрайето на 
не нопипс" станаха орган на 
Ниш и Нишка околия. След 
въвеждането на комунална- 

той стана оргап 
на Околийския отбор 
ССРИ. От 1С октомпри 1944 
година до днес са отпечата
ни 910 брои с 8,892.000 екзем 
пляра на 6.605 страници.

По уреждането на вссппс 
ка еа работили 18 редактори 
н 39 сътрудник-журналисти.

Имайки след себе Си 17 го

На 28 октомври т.г. в из
ложбения салон па „Графи- 

колектив“ в Белград11‘Л:П!ЛТРАМ 1К МЕСТО II УЛ0ГА 
КОМШ НРЕМЛ ВАЦРТУ УСТАВА

ческия
самостоятел на■ бе открита 

изложба — акварели ма Сво 
бодаи Сотиров.

ос. та система
на

“,Г7',й'Ц

Ш4
подели работатаобаче! изложбаТова е първата 

акварели открита от Сотиров 
в Белград и поради това, че 
в последните години аква- 

е слабо застъпен на ху 
изложби —

САЛОНПРОБЛЕМ № 1

Г*■ -VНА ВЕЛИКОМ ДЕЛУ 
МИрА И САРАДЕЪЕ
■у'^ 'у •• » • ' ; ■ ч-г

По въпроса за организаци 
ята и провеждането на за
бавния живот па младежта 
в Димитровград се обръка- 
хме към председателя 
общинския комитет на 
другаря Райко Зарков.

— Това е най-слабото мя
сто от нашата работа-к^дза 
той. — Просто е невъзможно 
в скоро време да се създадат 
пс-благоприятни 
Ние сме приказвали по тоя 
еъпрсс и схващаме, че мла
дежите не могат без забава 
и то такава каквато ние иск а. 
ме, а не „забава“ каквато е 
сега, но низ това не можем 
сами да разрешим. Най-тру-

рела
дожествените 
същата
интерес между

тоя вид изкуство. Соти
ров участвува преди някол
ко месеци на една колектив 
на изложба па най-добрите 
наши майстори-акварелисти.

Изложбата ще бъде откри 
та до 8 ноември т.г.

' 1а
голям 

любителите
предизвика

дппша традиция и помощ 
от политическите организа
ции и пародпата власт, „На 
родне иовине“ н в бъдеще 
ще бъдат трибуна на ■гбще- 
ственото мнение и негово 
знаме в бъдещите дни на 
празнепетво победи н успе-

нана
НМ

излизането на първия брой 
па „Народно новнпе“.

На 16 октомври 1944 годи 
па в Ниш започна да излиза 
вестник под заглавие „Гла
сът на свободния Ниш“. То
ва беше първенец на мест
ния печат в Сърбия и продъ 
лжение на богатата тради
ция на местния печат в Ниш 
ЧИ1ГГО корени започват от 
1877 година. А от октом
ври 1944 година започна да> 
излиза „Народеп лист“ като 
орган на Окръжния иаро ц- 
ноосвободителен фропт иа 
Ниш.

В първия брой на вестни
ка бе обнародвана заповедта 
на Върховния комендант ма 
ршал Тито по повод освобо
ждението на Белград. Докрая 
на войната вестникът обърна 
най-голямо внимание на въ-

вст ц града и околността. С 
лозунга „Всичко за фронта“ 
вестникът „Народен лист“ 
бе информатор, мобилизатор 
и възпитател на народните

условия . . .

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ГИМНАЗИ 
ЯТА ИМАТ НАЙ-ГОЛЕМИ 

ТРУДНОСТИ

условия.
хи.

УЧИЛИЩЕ С НАЙ-МАЛЪК 
БРОЙ УЧЕНИЦИ

Гимназията има 350 уче
ника. Тия дни се превеждаха 
събрания на активите. Орга 
низацията създаде четири

Училище за общо 

образование 

в Димитровград

Последните години число
то на учениците в някои у- 
чилища в Димитровградско 
значително намалява, 
тоя начин някои училища ос 
танаха с малък брой учени
ци. Най-малък брой ученици 
има училището от Врапча. В 
четирите отеделения има вси 
ко 15 ученика. В I отделение 
на това училище са записа
ни само два ученика! Учите 
лят Евтим Рангелов сигурно 
е един от учителите с най- 
малък брой ученици не са
мо в общината, но може би 
и в околията.

По

Ш.. '

Тия дни в Димитровград 
се приключва с реорганиза
ция на Културния дом. С 
тове ще се създадат усло- 
еия за по-добра културно- 
прссЕетнл работа в община
та. С тая реорганизация Ди 
митровград Ще получи нови 
помещения за библиотека с 
отделение за възрастни и 
деца. На терена Ще се създа 
дат няколко библиотеки, ко 
ито Ще получават книги от 
централната библиотека в 
Димитровград. А по остана
лите села книги Ще се раз
насят според интереса на чи 
тателите.

Народният университет съ 
що така е изготвил нова про 
грама за работа през годи
ната. В скоро време започ
ват семинари за членове на 
СК и ССРН. По селата чрез 
подходящи доклади селя
ните ще се запознаят с ак_ 
туглни въпроси из областта 
на политиката, политическа_ 
та икономия, международно 
то работническо движение и

та от първи. Лекциите в то
ва вечерно училище за въз
растни ще се държат в О- 
сновното училище. Същите 
Ще бъдат държани от стра
на на преподавателите от о- 
снобиото училище и гимна
зията.

Нужда от учебни стаи Босилеград

В село Горна Лисина осно 
еното училище няма доста
тъчно учебни стаи, за да по 
бере всички деца от махали 
те и Долна Лисина, Долна 
и Горна Ръжана и Топли

Събрание на просветните 

работници
На 24 октомври в Босиле

град се състоя събрание на 
синдиката на просветните ра 
ботници от територията на 
Восилеградската община.

шаване на новите училищни 
сгради. Повече от 10 учили
ща получили по 100.000 дин., 
също за доБършаване и об
завеждане на учебни поме
щения. Една малка сума би 
ла дадена за снабдяване на 
училищен инвентар — на вся 
ко училище дадено засега 
от 15—20 хиляди динара — 
в зависимост от нуждите.

Обстойно се разисква и за 
работата на ученическите 
кухни, като се изтъкна, че 
те имат много трудности, но 
тяхната работа зависи от ан 
гажирането на управителите

Ксгатс няма салоп..-дол.
Миналата година учили

щето използваше една стая 
ст кооперативния дом на се 
лого, обаче тая година съща 
та не позволи на училище 
то да използва стаята.

В новото училище имаше 
сцена, където се провежда
ха забави, но тая година съ
щата се превърна в учебна 
стая, защото числото на уче 
ниците значително нараства, 
всяка година. Затова е нуж 
но ра се построи ново учили 
Ще с поЕече стаи, за да мо
же да се създадат по-добри 
условия за работа.

комисии за ^идеологическо- 
политическа работа, култур
но-забавен живот* спортен 
живот и организационни въ
проси.

— От всичко това — 
другарката Миряна Ивано
ва, председател на организа
цията, ние можем, да кажем, 
че работим само в областта 
на спорта, докато в остана
лите сектори в нашата рабо
та изоставаме. Особено 
ден е въпросът за културно- 
забавния жиеот. Ние 
помещения за конференции,

ден е въпросът за салона. 
Това е проблем № 1 за нас. 
Мисля, че е време младежи
те в Димитровград да имат 
свой младежки дом.

Свободното време на мла
дежите, техният забавен- 
жиест трябЕа да се поставят 
на дневен ред и в останали
те обществено-политически 
организации, защото всяко- 
отлагане на тоя въпрос мо
же да има отрицателно вли
яние върху политическото и 
културно оформление на 
младежта.

*
На събранието бе изтъкна 

то рационално да бъдат из
ползвани средствата ст 7 ми 
лиона динара, получени от 
републиканския фонд за у- 
чебно дело. По решение на 
управителния отбоо на об
щинския фонд за учебно де 
ло тази сума е разпределане 
по основните училища в за
висимост от настоящите ну
жди. Основното осемкласово 
училище в Долна Лгобата и 
осноеоното училище в Горна 
Лгобата са получили 
Ло 1.500.000 динара

каза

тру-
ДР-

Работниците нямамепрцявяват 
най-голям интерес към учи
лището за общо образование, 
което започва своята рабо-

на училищата и училищни
те съвети. Като пример бе 
посочена работата на учени
ческата кухня в село Брес- 
ница, където през миналите 
две години били произвежда 
ни продукти в ученическата 
градина. Училището в Мле- 
коминци чрез доброволна ра 
бота построило сграда 
ченическа 
има фурна за 
хляб. Противоположно на те
зи хубави примери има 
дица отрицателни. Някои у- 
чилища не повдигали про
дуктите, които

по око 
за довърБ. Костадинов

За »помощта« 

на един управителТридесет и пет години педагогическа дейност

Един от най-старите учители 

в Димитровградско отиде в пенсия
Тези днцза У- 

кухня, в която са актуални учеб 
пите планове в пашите учи
лища. За тяхното 
изготвяне се обръща голямо 
внимание в начало на учеб
ната година. Затова 
преподаватели с 
риозност пристъпват 
зи задача. По - късно плано
вете се преглеждат от 
вителите па

което е може би и па 
По-късно той

място.
започна дапечене на правилно говори върху плана на но

вата другарка. Управителят 
похвали тоя план

и ре
На 5 май 1926 година То

дор Геров държа първия си 
урок в основното училище в 

Езеро д деспотовачка око
лия и оттогава до преди ня
колко дни не спираше него- 
зата педагогическа дейност.

Голям е списъкът на учи
лищата, в които той е рабо
тил през това време, защото 

топ принадлежи на ония про 
светни работници, които бя
ха често местени в минало
то. Искровци, Ръсовци, Фа- 

(Босна),

докато бяха изборите, а след 
това, когато властодръжци-

като сдип 
от най-добрите, и не напра
ви никаква забележка!? 

Мисля, че

нова длъжност или ги връщ
аха по старите си места.

— Едва след освобождени
ето получихме условия за 
педагогическата дейност — 
каза Геров — в новоосвобо
дената ни родина имахме 
широко поле на дейност.

Той проЕеде три години в 
Педагогическото ‘училище в 
Димитровград и три години 
като инспектор при Съвета 
за просвета и култура в го
дините,когато нашите учили 
ща нямаха свои учители, а 
такива се търсеха в Бълга
рия. Днес когато имаме свои 
учители във всички учили
ща, когато нашата просве
та е далече от ония следос
вобожденски дни, колекти
вът на основното училище 
и гимназията в Димитров
град от името на всички учи 
тели можа да поздрави своя 
учител и колега на едно ск
ромно тържество и да го из 
прати в пенсия.

— За сега мога да кажа че 
първите дни от пенсионер- 
ския живот много скучно ми 
нават, още повече и затова, 
че се чувствувам, че мога о- 
Ше да работя с децата.

всички
нуж пата се 

към та-получавали 
от общинския отбор на Чер 
вения кръст като например 
Назърица, на

е. след това ко
ментар не е нужен. Все пак 
можем да поставим 
дали управителят въобще е 
разглеждал плановете 

неговата „оценка“
училище Ма и1 ,,звест,1и предубеждания. 

ша Пияде“ в Димитровград как “един ““^ън?* ^ °6ЯСП" 
активът на учителите от дол цете на Щ ПЛа"
пите класове устрои и едпо 
заседание. Управителят на 
училището, който 
телно бе разгледал 
те на учителите трябваше да 
даде своята оценка. Две учи 
телки от топ колектив има
ха напълно същи планове.
Втората учителка, 
дойде по-късно 
лище и нямаше 
време за

упра- 
уч юницата и 

тогава започва с тяхното 
ализиране...

други места 
плащано по 15 дин. на кило
грам за месене на хляб, а на 
грети места жените, които ме 
сили хляб за

въпроса:
рег

или 
е резултатПо тоя г 

то образцово
въпрос в ссповно-уч ени ч ес ките 

черн0 ръже-кухни ставяли 
но брашно а бялото 
за себе си, като 
Плоча.

взимали 
например в

в ръ-
една учителка е с 

известни грешки, а
' XV4

в ръцете
пнедват. “к втората с малко паРеДвари- образцов!... Както и 
планове-

Смиловци,ховеч
Рутевац и в други места не
говите ученици си 
за своя учител и приятел .. .

__ През 1931 година, ме
преместиха в Босна, спомня 
си той-само заради това че 

доверие и не бяха 
моето държание

Ст. Стапков
да е,

„помощ от страна на 
- предизвика дис

кусия „в четири очи“, и ед
но недоверие към обектив
ността па

спомнят тази 
управителя

управителя. И си-• ямаха която гурно е, че такава оценка на 
плановете няма да даде па- 
сърчение 
една творческа работа — за 
щото (може) и оцепката на 
тяхната работа 
та да се определи 
начин.

в това учи- 
достатьчно 

самостоятелно

< лгурни в 
::рез време на изборите, ко- 

се състояха същата го- на /учителите за: .то из-
готвяпе на плана си послужи
каПЛ1Ч1? Па 6ЛНа своп К0-зсж ка. в това пяма никаква
шка, касае се да оценката на 
тоя план от 
вителя.

дина .. .
След изборите той се

своя край
за-

през година- 
по такъв

зъща отново в 
През 1938 година в дните 

предизборната кампания, 
известен брой про- 

работници, Геров би-

гре

Тодор Геооз страна па упра-т:а За тая „помощ“ па упра- 
да се поза- 

училищният отбор и 
синдикалпата група 
Щето. Б.

дедно с
вителя е нужно 
пимаваКогато говореше за 

панървата другарка, той по- 
со!и и известни опущения.

. зетни
ч даден на разпореждане 

бановината. Това „раз-
осигураха властта, 

..оп?.сните“ просветници бя
ха отново разпоредени на

плана

ри
ореждане“ бе в сила само

в учили.
1:
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ЗЛОБОДНЕВНАV НАС Ц в СВЖЛГА НАШИЯТ
КАЛЕНДАР Н(ГоВн% 1оГгашните гори и за пожари

те, които повдигали йа трево 
га целия този край.

Според

е в 1 ноември 1813 година е 
роден Петър Петрович-Не- 
гош.€> вори за бога и мног0 го пе

пита ...
Учебниците по вероучение 

са захвърлени отдавна. Не 
отивам в черква не зачитам 
СЕетците, макар че в някой 
ден, обележен с червена бу 
ква в черковните календар- 
чета, изяждам по някое пра 
сенце, срещна се с приятели 
и това не заради светците, а 
ето такъв „адет“ останал от 
старите.

На всички събрания мо
жем да заявим, че религи 
озните убеждения у нас от
давна са изкоренени. От сеп 
темЕри 1944 година в черква 
не се венчаваме нито кръща 
ваме и винаги сме готови да 
извикаме открито: „Долу 
бог!“ Готови сме да обявим 
война на всички богове и 
богчета!...

Зная един нашенец, който 
е готов да направи всичко 
това и все пак често си пов 
таря: ,,Аз имам бог“, „това е 
моят бог“, да „питал! моя 
бог“...

А тсй е отличен работник, 
старателен, редовен посети- 
тил на всички конференции, 
че даже и на събранията на

съществуващите 
преданид найЦголям пожар 
бил избухнал когато горяла 
гората от Милевска планина 
към местността „Кръвав ка 
мък“. За да спрат разггро-

— И аз одобрявам изказ- 
оба-Б 7 ноември 1917 година за

почна Великата Октомврий 
ска революция.

ването на другарите — 
ди се още някой. Той не за
почва нито една работа, без 
да спомене бога...О о странението на пожара хора 

та изкопали цял ров „пре- 
ксп“, от който и днес стоят

* Няколко души се задъл
жиха да разговарят с ДРУ- 
гаря Трайко, да видят докъ 
де е загазил тсй в религиоз 
ните убеждения....

Един ден, преди да запо
чне една Еажна конферен
ция, аз седнах до него. Бе
ше ми неудобно да седя до 
един човек вярващ но ... 
Може би ще падне съмне
ние и Еърху мен, си поми
слих.

— Другарю Трайко — обър 
нах се към него, — искам да 
останем приятели и зана
пред. Нещо ще те попитам... 
Вярваш ли в бога? . ..

Неговите думи прекъсна 
тишината, която се създаде 
с влизането на директора и 
останалите ръководители на 
предприятието.. .

е с 9 ноември 1944 година за
почна с работата си антифа 
шистката скупщина на На
родното 
Сърбия.

следи. Тази 
се нарича „Прекоп“. Интере 
сни са и следите от някогаш' 
ните борови гори в се"ло Из
вор и в слива на суходоли- 
ната Сушица, в люстността 
„Търсие“, където се овъгля 
ват някогашните борови го
ри, затрупани под земята. 
Само дълбоката ерозия от 
време на време ги открива.

От някогашните борови го 
пи 204 бооа Са °Ше в живот. 
В южните пазви на Църноок, 
в село Ярешник има 201 гол 
ям бор, в Църнощица 2 гол 
еми черни бора и един в Дол 
на Лгобата. Тези борове са 
особен вид черен бор, какви 
то рядко се намират в цяла 
та наша страна и затова те 
са ботаническа рядкост. От 
дпе години насам се повдиг
на въпроса тези борове да се 
ставят под защита на дър
жавата.

местност днесш ит освобождение наЛеЕ ■я

Е 11 ноември 1918 година се 
завърши Първата световна 
война.гг -я

14 ноември 1944 година На 
родноосвободителната войска- 
освободи Скопие.

о р
1> А. -а

ди 14 ноември 1945 година 
Председателството на народ 
ната скупщина на Народна 
Република Сърбия изгласу- 
ва Закон за аграрната ре
форма и вътрешната колони 
зация.

В далечното минало сливът 
на Драговищица бил богат 
с огромни борови и елхови 
гори. За едно такова твърде 
ние ние разполагаме с дока
зателства, които не могат да 
се отрекат, събрани и из
следвани през последните

години. Този материал е по 
Дреден в една цяла сбирка 
от борови парчета „борина“, 
борова кора, борови въгли- 
нда ст корените на някога из 
горелите борови 1гори, боро 
ви шушулки. Освен това все 
още има предания за няко-

През месец юли т. г. из
вестният лесовъд инж. Сте
пан Коларович обиколи Бо- 
силеградската община, сни- 
ми тези борови дървета. След 
всестранното |ийсл<едване . в 
Завода за защита на приро
дата е установено, че тези 
испслинскрг дървета наисти
на представляват природна 
рядкост. Въз основа на това 
Заводът донесе и официално 
решение, с което черният бор 
в Църнощцца и боровата го 
ра от три хектара в Ярешник 
е сложена по^ защита на дър 
жавата. След това решение 
на Завода историческите па 
метници от някогашните про 
странни борови гори са защи 
тени от унищожаване.

АНЕКДОТ
АКО ТРЯБВА МОГА И АЗ

«■'1'вач‘чю
Другаря Тито винаги е бил 

с борците. Вървял и с тях в 
колоната, заедно се хранил 
и спял с тях. Една нощ де
журният искал да събуди 
лостовия войник за смяната 
и вместо войника започна да 
събужда другаря Тито:.

— Ай де! Дигай се! На 
пост!

— Добре, ето веднага! — 
отговрил другарят Тито и за 
почнал да става.

Дежурният тогава видял 
кого е сбудил.

— О, извинявай, аз ми
слех . ..

— Нищо, нищо — отвър
нал другарят Тито. — Ако е 
нужно мога и аз.

Сушни години
Т^я година Ще бъде запи- 

в димитровградската 
‘метереологическа станция ка 
то една от най-сушните го
дини. След слаби валежи в

водо **
избирателите. Редовно взи
ма участие в разискванията, 
та обърна внимание на пар
тийната 'организация. . .

— да го приемем в наша
та организация .. .

Всички мълчаха . ..
— Аз не съм съгласен — 

обади се някой-вярно е, че 
другаря работи отлично, но 
той още не е разчистил с ре 
лигията ...

— Вярно, обадиха се още 
няколко души-той често го-

Валежите в септември 1950 
година бяха 13 м.м.г а през 
септември 1959 година — 70 
м.м.

Другарят Трайко стана, на 
прави едно леко свиване на 
гръбнака, ръкува са с Ди
ректора и отново седна де- 
мене...

Конференцията 
Директорът взе думата. Дру 
гарят Трайко го гледаше пра 
во в очите, след това лекич ^ 
к_о се понаведе към мене и 
ми пошушна:

— Ето, ТОВА Е МОЯТ 
БОГ!,..

сана

Очаквайки дъжд, хората 
си спомнят за ония сушни 
години у нас, които 
големи последствия за жи
вотновъдството и земеделие 
то. Така например 1921 го
дина се помни като най-су- 
шна. Тогаво дойде до голямо 
унищожение на добитъка.

На снимката: г Витомир Го 
шев, наблюдател иа Метерео. 
логическата станция след . 60 

дни проверява валежите. *

имаха започна:

Виден КлопотаровС. Евтимов

ПРОЧЕТЕТЕ И ТОВА
причината за трудното хва
щаме на вълка. Той знае да 
даде преценка за посоката 
на вятъра, да измамва овча
рите, докато неговите събра
тя на друга страна плячко- 
сват. Този звяр има още мно 
го други качества, та затова 
естествениците имат право

Вярвало се, че лисицата 
е най-лукавото животно. О- 
баче зоолозите все повече 
идват . до заключение, че 
вълкът „схвалил“ лисицата 
от престола на най-лукавото 

Естествениците 
твърдят, че лисицата е нау
чила различни „хитрини“ от 
вълка. Хиляди генерации на 
тези вечно гладни животни, 
в постоянна борба с човека, 
извънредно са изострили 
своя инстикт.

Вълците ловят в глутници 
и сами. Пдед тръгване в гра 
беж вълците изпращат разу 
змавателен патрул. Когато 
усетят, че няма хора те из
викват глутницата.

Природата е изглежда на
дарила вълка с природна „ра 
дис-станция“. Учените вяр
ват, че препредените разбой 
ници се договарят с няка-* 
къв свой ултраглас. Когато 
човек се намира близо до 
вълка, той не може да чуе гла 
са му. Това не значи, че 
вълчият глас не е ясен. Въл 
кът вие и се обажда на друг 
вълк или глутница с глас, 
който за човешкия слух е 
недостъпен.

Всичко това изглежда по- 
малко невероятно, но това е

вич. който на лотария бе по 
лучил 30.000 талира.

*
Нашият пръв художник- 

пейзджист е Сте в а Тодоро- 
вмч. Той е роден 1832 годи
на, а умрял 1925 година. Той 
е един от най-образованите 
хора през XIX век. Него 
сравняват г Джуро Якшич и 
Джордже Кръстич. Негова
та картина „Гимнастици“ е 
п!ъреа наша реалистИческа 
композиция.

животно.

началото на годината, на 20 
октомври дежурният наблю 
дател Витомир Гошев изме
ри водната-утайка и записа 
в книгата—8 м.м. В тая гра
фа той не бе вписвал вале
жите точно 60 дни. След то 
ва „заросяване“ веднага се 
започна с есенната сеитба, 
но и най-тежките трактори 
можаха само да надраскат 
изсъхналата земя.

Според досегашните измер 
вания водната утайка до 20 
октолтври тая година изнася 
383 м.л1. 1950 година валежи
те бяха 470 м.м., а 1959 годи 
на, която се смята За дъж
довна- валежите 
636 м.м. — значи двойно по 
вече отколхото тая година.

*
През 1912 година трагично 

завърши своето първо плава 
не големият пътнически па 
рахол „Титаник“, който уда
ри в ледена санта и потъна 
заедно с -1.653 пътника. На 
парахода е
2.112 пътника. Това е най- 
голямата морска катастро-

илтало всичко
I

когато казват, че вълкът е 
по-лукав от лисицата. фа. *

=2 IНа 1 май 1889 година Сър 
бия за пръв път е взела у- 
частие
изложба в Париж.

Първата сграда за театър *
на Марковия площад в За- Червеното езеро (западно 
греб бе построена през 1834 от Имотски) е наше най-дъл 
година от Кристо Станко- I боко езеро и има 319 м.

Нюйорк има 7,71 милиона 
жители
от преди десет годиш}.

^С5 '180.000 по-малко
на м еждутгародната &"-Л-У

ЛОВДЖИЙСКА 
— Защо ви о толкова месо? 

Винаги по толкова
изнасяха

си взимаме, когато татко е>па лов ...

.............................
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запознайте сеИзкуствена
земя

ВАНЧО НИКОЛЕСКИ

НЕЖЕЛАНА СРЕЩА НА МОСТА
Недалече от Франкфурт, 

химик Херберткавалчето и започна да сви- известният 
Куртрадио дълги години ра 
бо'гил на едно интересно от
критие. В своята лаборато
рия е успял да получи „из
куствена земя“. Същата има 

пихтиеста маса, ко- 
поглъща сто

даТрайче трябваше да мине 
през моста на Сатеска, за 
да стигне до Крива водени
ца, отвъд реката. Когато той 
беше на моста отсреща се по 
каза германски патрул. С 
него вървеше и един циви
лен.

че и започна да вика, 
мами жребето:

— Дорчо, Дорчо! На-на ... 
Патрулът мина, а Трайче 

тръгна към Крива водени-

ри:
Ти-ри-— Ти-ри-ли-ли! 

ли-ли!
Мина много време.
—Няма ги! Но ще опитам 

Взе кавал-
вид на 
ято може да

повече количество во-
ца.

Дядо Кръстановата воде
ница бе скрита в зелен вър
балак. Водата стърмо падаше 
в буката на воденицата, у-

още веднъж. — 
чето си и започна отново да пъти

да от собственото си тегло. 
Ако тая земя се смеси с— А сега?

Трайче. — Обрах бостана. 
Да бях ги видял по-рано, 
щях да се скрия в тръните 
край пътя ...

Поиска да се върне назад,

презпомисли си като вървешесвири
се. получава, 

почва. Изобре-
върбалака...

Във върбалака се чу друго 
Непознатият свире 

песен. Трайче 
пак засвири с кавал-

пясък тогава
дряше силно във воденич
ното колело, което движеше 
камъните. Падаха безброй 
струи и се пръскаха по 
всички посоки. Горе се върт-

богата с вода 
тателят счита, че отделни пу 
стинни местности когато би 
се насипали със сдробеиа 
„изкуствена земя“ би могли 
да се превърнат в плодоро
дни оази. Станали би плодо
родни, понеже благодарей
ки на изкуствената земя пя- 

би задържал

свирене, 
ше някаква
спря и
чето си. Свиренето във вър-■о през ума му мина мисъл-

и на- 
по-близко.

балака не прекъсваше 
ближаваше все 
Най-сетне на откритото из-

★
на ученицитевсяка Този път в кътчето за запознаване 

ст основните училища в Димитровгарадско и Босилеград-
ско ви 
лище в
да видят снимки на свои 
лища.
училища, които имат възможност нека изпратят снимки 
на по-големи групи ученици.

съка
капка, която би паднала във 
вид на дъжд или роса.

лязоха двама мъже.
Трайче ги попита:
— Кого търсите?
— Трайче дърваря — отго

вори единият от тях.
— Аз съм Трайче! — от

върна им той и им даде пис
мото.

Те го прочетоха и единият 
каза:

— До тук нощеска ни дове 
де Тале! Той се върна и ка
за, че ти ще ни водиш на
татък.

— Добре, добре! — рече 
Трайче. Ще продължим из 
реката. Ще минем през мое 
та и ще тръгнем в Караор- 
ман. Аз ще вървя пред вас 
на триста-четиристотин крач 
ки и ако видя нещо опасно 
ще започна да свиря на ка
валчето. А когато почна на
ново да свиря това ще бъде 
знак да тръгнете нататък.

(Откъс от романа .Вълшеб
ното самарче", коЛто наскоро 
излезе от печат4 в издание на 
.Кочо Рашш" в Скопие)

представляваме група ученици от основното учи- 
Босилеград, които имат желание на това място 

връстници от основните учк- 
осповни

ПРЕПЯСТВИЕ — ДВАЛА
Авала е получила своето 

XV Затова онези пионерски организации и
средата наиме през 

век, когато турците върши
на Балкан- 

полуостров. Крепости
те една след друга падали в 
техни ръце. Но когато 
стигнали до Белград, той у- 
стоявал на атаките им заед-

ли завоевания
ския

ПЛАНКТОНЪТте

но с още няколко крепости. 
Турците построили крепост
та Жърнов на близката ви
сочина до Белград. Местното 
население слушало от турци 
те как казвали „авала“, що 
значило препятствие, спън
ка. Тази дума се отнесяла за 
Белград, който спъвал тур^ 
ските сили да вършат нови 
завоевания на Балкана. От

универсална храна
твърде хранителен.

Плактонът е твърде дреб 
но, ведно растение, почти не 
видимо за човешкото око, ко
ето плува по водата. Коли
чеството на плактона в раз
лични боди не е еднакво, 
макар че съществува в чо
вечето морета, езера и реки.

Учените са изчислили, че 
в моретата от средния пояс 
на един хектар има 
центнери сух плактон. Това 
е огромно количество. А в е- 
зерата ги има още повече. 
Тук на квадратен метър мо
же да има и до 27 центтнери 
сух плактон.

Освен растителен плактон, 
съществуват във водите и 
жиЕОТни-плактони, които и- 
мат също микроскоп ичесКа 
големина. Жителите на во
дите се хранят и с тия жИ_
БОТНИ.

С плактена се хранят вси 
чки риби. Той е необходима 
храна за всички малки ри
би, които се развиват. Но са 
мо известни видове риби се 
хранят с плактона през це
лия си живот (това са всички 
видове харинги и още някои 
друти морски риби). Същест
вуват някои Еидове морски 
акули, които се хранят глав 
но с плактони. С плактона 
се храни и най-големият бо 
зайник — китът.

Голямата хранителност на 
плактона и огромните зале
жи, които се намират почти 
във всички морета, побуди 
интерес при някои учени да 
изпитат възможността плак 
тонът до се употреби и за чо 
вешка храна.

Нито едно живо същество 
не може да живее без хра- 

белтъчини,на, съдържаща 
захари, каонини 
и различни соли.

Животните и хората взи- 
Еещества храней- 

месо, мляко и расти 
храна. Обаче -раеЩ-

витамини

това време датира и името 
Авала.

Крепостта Жърнов вече 
не съществува. На нейното 
място сега се издига вели
чествения паметник на Нез
найния воин.

мат тези 
ки се е 
телна
нията се хранят с универсал 
на храна и сгг нея изграждат 
организма си. А без расте
ния, без растителна храна не 
би имало ни животни, ни хо

яха воденичните камъни и 
мелеха, жито а кречетало
то равномерно тракаше:

__ Чакара-чакара, чакара-

та, че това ще бъде още по- 
лошо и ще направи по-голя- 
ма грешка. Затова решител
но тръгна през моста и за- 
иочна да си свири.

Когато стигна на средата 
на моста един от германци-

15—18чакара...
Дядо Кръстан седеше пред 

на едно трокра- 
целият побелял

вратата 
ко столче, 
от брашно. Край него леже 
ше на слънце изтегналия се

те го попита:
— Во хин?
— Къде си .тръгнеш? — 

преведе му цивилният, кой
то бе с германците.

— Изгубих 
Тръгнах да го търся! — 
лъга Трайче.

Цивилният им преведе и 
им обясни. Започнаха да го 

Съблекоха

ра.

МОЩТА НА 

ЖЕЛАНИЕТО
Тся закон на прехранване 

то владее и на земята и във 
водата. Покрай това, трябва 
де се има предвид ролята на 
слънцето за преработката на

сив котарак.
Дядо Кръстан седеше пред 

ли моето жребе? — попита 
го Трайче, за да започне раз 
говор.

— Не, синко, не го видях 
— отговори дядо Кръстан. — 
Да не го е хванал пъдарят?

— Не зная — рече Трайче.
— А горе при вас, на Ка- 

раорман какво има ново? — 
попита го воденичарят.

— Нищо... На пътя ме

жребето...
из-

храната.
Повечето сухоземни тре- 

воядни животни с>е хранят 
с трева, листа и плодове. Жи 
вотните във водата би мо
гли да се хранят с голям 
брой тревисти растения, на
миращи се във водата. Оба
че не е така.

В моретата, езерата, пък и 
в сладките води има малък 
брой животни, които биха 
могли да „пасят“. Освен то
ва, във водата има много по- 
малко растения, отколкото 
животни, те не би били до
статъчни. Но това пък не 
значи, че водните животни 
са принудени да се откажат 
от растителната храна. Тук 
е растителният плактон, т.е. 
мточроскопичеако 'растение, 
съчиняващо основната маса 
на водните растения и глав 
ната храна за животните 
във водата. Плактонът е

Имало едно време един 
старец, който бил отслабнал 
и ослепял и не могъл повече 
да отива на лов. А когато 
бил млад той бил славен ло 
вец: убивал хиляди елени, 
сърни и кариби. Но сега те
тивата му треперела в ръце 
те и той, заедно с бабата си, 
бил принуден да гладува. О- 
собено през зимата, когато 
нямало къде да намери хра 
на. Снегът покривал врата
та на колибата, а вятърът 
свирил през голите клони.

— Тежко ни! — казал ста 
рецът, 
сега?

Тогава казал на бабичката 
да излезе и да види дали Чи 
чко-Месецът е на небето.

— Да, — отговорила тя, ка 
то надникна през вратата на- 
колибата.
блести високо на небето.

Старецът погледнал през 
вратата и казал на Месеца:

— Братко мой, как си но
щес? Ние, да си кажем исти 
ната, не се чувствуваме най- 
добре, защото от няколко де 
на вече останахме без храна 
Ти би могъл да ни помогнеш 
Известно ти 2, че на млади
ни бях прочут ловец, май
сторски стрелях по елените 
и ги намирах когато бяха ра 
нени. Искаш ли да ми по
могнеш? Постарай се да на
мериш някое еленче пред ко 
либата и да го убия без труд 
ности.

Като казал това, старецът 
влязъл в колибата, а жена 
му казала:

— С кого приказваше на
вън? Колкото повече старе
еш, толкова ставаш по-глу- 
пав, приказваш сам със себе

муобискират, 
ризата, събуха му опинците, 

не намериха. Най- 
Трайче се облече, а

но нищо 
сетне
един от германците започна 
да разглежда кавалчето му. 
Трайче въздъхна дълбоко.

тупте-Сърцето му силно 
ше...

„Ако намерят 
помисли си Трайче и поблед

срещнаха германци — про- 
обяснява Тайче.писмото? “ дължи да 

— Обискираха ме и ми изтег
лиха ушите.

— Ако, ако... Ще ти по
растат като на магаре — по
шегува се дядо Кръстан.

продължи 
върбалака. Гледаше 
къде около себе си. Отчупи 
една тънка върбова пръчка 
и я тикна в кавалчето. От 
него изпадна писмото, което 
му даде командирът Планин
ски. Той взе писмото и го 
скри в пазвите си, след това 
сложи пръсти на дупките на

ня. За щастие германците не 
разгледаха вътрешната стра 
на на кавалчето.

— Македонски инструмент! 
— каза един от германците, 
потегли Трайче за уши, даде 
му кавалчето и го пусна да 
си върви.

Трайче мина през моста. 
Ушите го боляха и пищяха.

„Да имах автомат, щях да 
му покажа как се тегли за 
уши!“ — помисли си Трай-

през
нався-

Трайче какво да правим

Чичко-Мес ец 'Г
си.

— Приказвах със стария
си приятел, — отговорил стаЗАБАВЛЯВАЙТЕ СЕ рецът — с един стар прия
тел,\ който( сигурно Ще 
помогне.

В зори старицата се събу-

ни

От миналия брой па „Братство за нашите деца“ за
почнахме с нов наградеп копкурс. Ако не сте започнали 
да събирате купончетата, за почнете 
купонче ще намерите в миналия брой, а всички купон- 
чета ще изпратите до редакцията след. обявляване на 
последното купонче. Онези, които дадат точни отговори 
па въпросите могат да получат ръчен часовпик, писалки* 
моливи, прибори за рисуване, фудболпа топка и други 
награди.

ПАРЕН ТУРБИН
Подножието Г е полирана 

дъсчица, дълга 18, а широ
ка 7 см. Казанът означен с 
О е тенекиена кутия, която 

средата отвор. В от
вора е поставена цев с по
мощта на коркова тапа. Една 
подпора, направена от пре
плетена жица държи цевта. 
Коркът, който служи за цев 
та ще пробиеме с нагорещен 

Цевта може да бъде 
от стъкло, а ще я съвием на 

лампа. Ака цевта е

направена от поливинил, до
статъчно е да бъде на топли дила и отворила вратата.

Един голяад елен бил 
блегнал на

от днес. Първотона. се о-
едно дърво на 

няколко крачки от колиба
та и спял. Жената събудила 
мъжа си, който слял дълбок 
сън.

Обикновено шише от ма
стило ще ни послужи като 
нагревател. На отвора постав 
яме тенекиен пръстен, а въ
тре фитил. За гориво ще ни 
послужи дървен спирт, кой
то при горенето не сажди. 
В резервоара ще налеем во
да до половината, за да има

има на

Конкурът трае до 25 май 1962 годипа.Старецът взел полека стре 
дата приближил се до елена КУПОН № 2

клин. и го прострелия първо в у- 
хото, а сетне в сърцето.

Това бил подарък от Май 
стора Месец.

Всички казват, ако любезно 
и учтиео се поиска 
милосърдие от Месеца,, той 
охотно го изпълнява. Но то
ва не значи: „Ще се опитам 
да поискам нещо“. Не смее 
само Да се опитва, но тряб- 
вв да бъдеш сигурен, че ще

място за парата, която се 
събира при загряването.

На 26 октомври нашият писател Иво Андрич бе 
удостоен о най-високата награда за литературно твор
чество Нобеловата награда. Отговорете на въпросите:

1. Кон е Алфред Нобел?
2. Наброн четири значителни 

деппя па Иво Андрич.

спиртна Отговори от миналия брой: 
— Тито е наш 
— Нишава. литературпи произве-

3. При освобождението на Ниш заедно е останалите 
военни части взе участие и една бригада от българското 
пацнонално малцинство. Коя е тази бригада?

някое

ЗНАЕТЕ ЛИ ?
Има град един
с букви чудесни
ако прочетете
наопаки, от дясно на ляво
получавате сами
онова, което в песни
е толко възпято,
което желае истински човек
жълт, черен и бял
в тоя наш век!

ОТГОВОРИ
1.
2.

V ' 3.
Име и презиме ....... ......
у-к от основното у-ще 
адрес: улица (село) 
Община ......

получиш, онова, което тър
сиш, трябва Да искаш и тър
сиш с цялото си същество. 
(Индиянска народна приказ-

)(РИМ-МИР) ка)


