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Реч на ирезадепша Тишо на мишпШа а Скопие

НАШЕТО СЕЛСКО 

СТОПАНСТВО ТРЯБВА ДА ПРИ
ЛАГА ИНДУСТРИАЛЕН НАЧИН 

НА ПРОИЗВОДСТВО
Над 200.000 граждани и младежи—сшроишсли на митинга

лни личности т. е. ръково
дителите, които по тоя на
чин би искали да отговор
ят на тяхната критика. На 
шата система, системата на 
самоуправлението до днес 
Еече спечели такъв углед 
в света, че ще е огромна ще 
та-, нейният авторитет, авто 
ритетът на най-съвременна 
та система в производство
то да се нарушава заради 
известни дребни неща и от
рицателни явления. Аз 
съм убеден, че нашите тру 
дови хора ще отстраняват 
такива отрицателни явле
ния, използвайки своето 
право на самоуправление, а 
ние сме тук да им помог
нем в това. На тези неща 
другари и другарки, не смее 
да се гледа от някакво- ком 
промисно становище, но о- 
нова, което не струва, тряб 
ва да се отстрани, за да мо
жем още по-бързо дд вър
вим напред.

Другари и другарки., аз 
ви говоря за тези отрица
телни явления, които днес 
ни ппечат в работата, зато
ва защото ние поставяме и 
трябва да поставяме от 
крито нещата и да говорим 
за тях, без оглед на това 
какво утре някой ще каже

Ние винаги говорим и пи страна има своя промишле за нас, за нашата страна,
ност, че е много построено, взимайки това като повод 

младеж в социалистическо а и в бъдеще ще се строи, за доказателство, че у нас 
то строителство на страна в зависимост от материал не върви както трябва. Ка 
та изгражда същевременно ните възможности на наши кто вече казах, ние винаги

сме говорили за проблеми
те и
срещаме. Ако всичко би въ 
рвяло както трябва, не би и 
мало нужда да говорим за 
това. Изтъквайки онова, ко 
ето не е добро и което не е 
хармония с нашата система 
ние желаем възможно по 
леко и по-скоро да осъщес 
твим своето всестранно ра 
з витае.

Говорейки за слабостите 
в нашата търговия прези
дентът Тито подчерта, че 
те се явяват особено във въ 
ншната търговия по причи 
ка, че в нея не участвуват 
производителните предпри 
ярия, че има много дреб
ни търговски предприятия 
итн.

На 13 ноември т. г. по ! е дело на ръцете на наша
та младеж. Аз от все сърцеслучай годишнината от ос

вобождението на Скопие и приветствувам строителите
на този обекц а преди всипускането в движение на
чко младежта, техниците,автомобилното шосе „Бра

тство-единство” президен- и други специалисти, кои-
тът Тито произнесе реч то положиха усилия, за та
пред повече от 200.000 гра ка кратко време да постро

ят около 140 км ново асфаждани. Приветствуван с бу
лтирано шосе, което- свързрни аплодисменти и песен
ва нашите републики. На-„Друже Тито ми та се ку-

немо” другарят Тито каза: шата младеж и тази годи
на, както- и винаги досега,Другари и другарки, мла изпълни очакванията на надежи и девойки, строители шия народ и обещанието сина автомобилното шосе, което даде, че навреме щеграждани и гражданки. изпълни задачата поставе-

Поззолете ми най-напред на пред нея. Нашата мла
деж през тази година рабода еч приветствувам по

случай годишнината от о- ти и на други обекти, за да
свобождението на Скопие, даде на нашето общество
празник който- ето е свър- своя младежки дар. И за
зан с една нова победа, но напред нашата младеж със
ва трудова победа на наша- своя труд ще дава своята
та младеж. Ние днес пуснах част за изграждането на

нашата страна. Аз съм убеме в движение една нова
част от автомобилното шосе ден, че тя и в бъдеще-, ка-
„Братство-единство”. коя кто и досега, ще изпълнява
то подобно на предишните достойно своите задачи. •7

Нашата младеж е строител,
който ще създаде велико

бъдеще на югославските народи
шем за това, че нашата

и себе си, създавайки от се 
бе си социалистически хо

те народи. Той подчерта, че 
въпреки големите успехи в 
строителството има и слабо 
сти каквито са строеж на 
предприятия, които произ
веждат едни и същи стоки, 
че всяка наша околия, вся 
ка община иска да има сво 
я фабрика, а че не се дър
жи достатъчно сметка за 
продажбата на т!ези произ
ведения, когато пазара ще 
бъде заситен.

РЕПУБЛИКО 

НАША
трудностите, които

ра, съзнателни хора, съзна 
ващи своите задачи. Днес, 
в този труден период, ко
гато в целия свят владее не. 
известност за това, какво 
носи утрешния ден, югос
лавските народа тяхната 
младеж, работят и строят, 
като че винаги ще бъде 
мир. Докато в много страни 
младежта не вижда никак 
ви перспективи за своето 
бъдеще, защото тези перс
пективи напълно са замъте 
ни от военната психоза, 
нашата младеж пък бодро 
гледа към своето бъдеще. 
Нашата цел се състои тъ
кмо в това да не позволим 
да ни смутят никакви труд 
ности както от външно-по
литически, т!ака и от вътре 
шен характер, а по отноше 
ние и на едните и другите 
винаги да запазим своята 
бдителност. Аз бих желал 
и по настоящия повод да 
подчертая, драга другари и 
другарки, младежи и де
войки, че днешна Югосла
вия, че нашите народи гле
дат на вас като на носите
ли на по-нататъшното из
граждане на согогалистиче 
ското бъдеще на нашата 
страна, като на строители 
на нашата страна, които 
ще създават и създават ве 
лико- бъдеще на нашите 
нагоди.

ГГо-нататък другарят Ти 
то изтъкна, че в следвоенн
ия период нашата страна е 
направила крупни крачки 
напред в своя развой, като 
е достигнала равнището на 
развитите европейски стра 
ни. Той каза, че нашата

ка —- това бяха кашите стр 
адания, пашата кръв и па 
шата пот. Република паша 
— това е днешната ни ра 
дост, паша весела врява 
по улиците нашите аплоди 
сменти по театрите, паши
те разисквания, когато се
дим до масата, к-засе 
дава работническият съвет, 
народният отбор, училищ
ния съвет, университетски 
я съвет. Републиката — то 
ва са разиосвапията които 
водим па събранията па 
избирателите, в оргапизаци 
ята на Социалистическия 
съюз, когато възхваляваме 
и когато остро критикува- 
ме. Републиката — това са 
денонощните 
па крановете, бумтежът на 
моторите, писъкът и блясъ 
кът па оксижените в нови 
те хали, тъптежът па под 
земните експлозии в минни 
те шахти, водноцептрали. 
Република — тева е бумте
жът на атомните реактори, 
които работят за мир.

Нашата Република е и 
знаме па мира в света ви 
ждащ в нея берец за благо 
родни цели, за безпределно 
човешко щастие по света.

Републиката — Тито — 
това сме пие всички!

в

страна па Балкана. 
Дрехата й са работнически 
те комбинезони. И не само 
във фабриките, по есе по 
вече и в, полето.

Преди двадесет години 
започна борбата, а по осем 
надесети път чествуваме 

■рождения 
социалистическа Републи-

лска

В какво ве състои 
същността па работ

ническото само
управление

ден на нашата

А улиците й, улиците на 
градовете цъфнали в нея и 
с нея, също са пременени 
п прекрасни платове, коп 
рипа, найлон. Републиката 
облечена в родно производ 
ство за което като седемго
дишна бленуваше.

Мирисът па барута още 
се чувствуваше, когато чес 
твувахме първия й рож
ден ден. Днес ни придру
жава мирисът па бензин 
по улиците, нивите пъти
щата. Автомобилите й, бен 
зинът от собствени недра 
дават на нашата Републи
ка нова дипамичност, тя и 
зраства и се развива в но 
ви одежди 
расте е халите, в училища 
та, па улицата па полето 
—расте на високо, на широ 
ко, могъщо, безспирно.

А тази Република — то
ва сме пие всички. Тази 
Република това е Тито, сво 
бодолюбивият, трудолюбив 
неуморим народ. Републи

ка.
Родена в кръв и пепел из 

растнала от развалини 
пожарища пашата Републи 
ка растеше бързо, растеше 
така, че днес млада, осем
надесетгодишна да бъде ве 
лика, могъща, цялата набъб 
нала с живот, като че ли 
е расла 30,50 или сто годи 
ни.

и Във Еързка с това бих и- 
скал да кажа нещо и за о- 
тношенията в нашите пред 
прият(ия. Нашите труде
щи се ползвайки се с пра
вото на самоуправление, 
могат да обръщат внимание 
върху всички отрицателни 
явления, до които в отдел
ни предприятия може да 
дойде и в които често идеа. 
Ако е нужно-, те имат право 
да критикуват и своя дире 
ютор.

Същността на самоуправ 
лението се състои в това, 

на болшинството да 
дойде до своя проява и да 
се осуетят известни явле
ния, резултат на човешки
те слабости и подорно. Но 
никой няма право- такива 
работници, които би крити 
кували отрицателните явле 
ния изхождайки от едно 
здраво становище и с цел 
нещата да се изправят, да т 
преследва и уволява от рабо 
Такова право нямат отдел

Другари и другарки, през 
годинатази

големи затруднения зара 
да сушата, която ни споле 
тя. Нашата страна страда 

- ше от суша и през измина 
лите години. Те ни нанася 
ха огромни щети и се отра 
зяпаха върху цялото ни въ 
трешно развитие, а най мно 
го в материално отноше
ние. А защо ние все още 
страдаме от това какво ще 
падне от облаците? Защо

ние имаме

скъсания

И създаваше нашата Ре
публика. Създаваше и тво
реше бързо. Само за осем 
надесет години тя създаде 
онова, което други страни 
създаваха за десетилетия 
и столетия .

Родена в дрипи, днес тя 
има толкова хубави одеж 
ди. Свободно и смело може 
да ги покаже па целия св
ят. А тези одежди са раз 
кошни: стотици модерни 
фабрики, водноцептрали, у 
чилища, хиляди километри 
пътиш,а, железопътни ли
нии... Одеждите на пашата 
Република днес не са боза 
ви дрешки. Тя вече не е се

волята да зависим от това да ли ще 
има повече слънце 
дъжд? Ние преди няколко 
години говорехме за това, 
че трябва да създадем таки 

атмосферни условия и 
четрябва да създадем таки 
ва условия в земеделското 
стопанство-, които без оглед 
на това,, дали ще има су
ша или не, ще ни обезпе-

,осе пс-нова. или

ва

'Асен Лазаров
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РЕШЕНИЯТА НА БЕЛГРАДСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ БЯХА ПРИЕТИ 

В ЦЕЛИЯ СВЯТ С ГОЛЯМ ВЪЗТОРГ_ И НАЙ-ГОЛЕМИ НАДЕЖДИ
производство и да се счита 
за фабрика. Хората които 
работят тук трябва да бъ
дат не селяни, но земеделс 
1си работници. Самото 
тие селянин е остаряло и

в социалистическото

татък да върви по стария 
начин — ,, така се работи
ли старите”. Нашият млад 
човек от село не иска да 
рови по своята малка пар
целна, но отива в града, в 
инну стри ята, а оная част 
от младежта която остава 
в селското стопанство в со 
циалистичсския сектор, ис
ка да си създава условия, 
за един културен 
Следователно, ние трябва 
да мислим какво да напра
вим та нашата младеж да 
бъде в също 
както и нашите работници 
в индустриалното произво 
дево. Това значи, че 
т, >Лег та птис.-пм заг о 
— а пъти сме го из
тъквали
меделие трябЕа да прилага 
метода на индустриалното

Рентабилност ще има, ако се върви към едно 
масово и специализирано Производство на 

една, две или три култури

покрай това нямахме дост 
атъчно хляб- Затова пое до 
ставихме хората сами да 
се определят, искат ли да 
останат в тези кооперации 
или ще излезат от тях. И 
много селяни излязоха от 
кооперациите: те не искаха 
да останат в кооперации
те, защото от тях не можа
ха да видят някоя особена 
полза, тъй като в тях няма 
ше съвременен начин на се 
лскостопанско производст
во. Днес обаче селянинът, 
който не е в производстве
но съдружие- трябв:а вече 
да погледа и да види ясно, 
къде е неговият същински 
интерес; че вече не е нуж 
но дд зависи от милостта 
на небето. Той може да се 
убеди на практика, какво 
дава колективното обрабо
тване, какви добиви дава 
социалистическият сектор 
а какво получава той от св 
оя начин на обработване. 
Днес трябва да завием от 
своите ръце и от своите сп 
собности и затова трябва 
да увеличим сеитбенмте 
повърхности, които обрабо 
тени по съвременен начин 
ще ни обезпечат селскосто 
пански продукти, които ни 
са нужни. Това не значи, 
че ние подРйил-стр.ен, пътще 
отнемаме тези повърхнос
ти, но ще дадем нужните 
средства за увеличение на 
производевтото в еоциалис 
тическия сектора когато съ 
здздем от пет до- седем сто 
тин хиляди сеитбена площ, 
която ще се обработва по 
модерен начин, тогава ня
ма да изпаднем в положе
ние да не ни стига хляб,

нери т. е, пет пъти по-мал без оглед на това- дали г°- 
ко отколкото в социалисти ще б>де сУ*а
ческите стопанства. И пок- не- Това не е някаква си

« „ ___„ _тт голяма програма, някея крраи този висок добив в ед ^ г ^
на такава сушна година задача- Това да
социалистическия секгоо в се и ние по~
селскостопанското произво ^ ^ ^
дство не можа да задоволи Реализиране на тая наша 
нашите нужда, защото той ^грама. Ние вече не смеем 
обхваща само около 15% да чакаме дали частният 
от общата орна площ.-Как земеделски производител

“Г __ л ще влезе в кооперация иво тогава можем да напра- *
вим тук? Очевидно е че тр създаде големи стопанс
ябва да увеличим орната ТЕа или няма: един ден тои 
земя в социалистическия Ще вади, че трябва така да 
сектор. А как можем да на се Г-аботи, защете само на 
правим това? След войната г°л^те площи, соработе- 
ние образувахме коопера- НИ по съвременен начин 
ции колхозен тип, които могат да. се получат доста 
наричахме трудови коопе- гьчно селскостопански про 
рации. При тяхното образу изведения както за наши 
ване вървяхме по админис те петреви, така и за износ, 
тративен път и селяните 
в тях влизаха доброволно 
или насилствено. Но те не

чат достатчно продукти за 
прехрана на нашето населе 
ние.

Ние къмпристъпихме 
повдигане на нашето селс
ко стопанство на една вис
ша степен, като Еъведохме 
и започнахме да използва 
ме съвременни модерни ср 
едства., Ние дадохме много 
машини на нашето селско 
стопанско производство, вн 
'«сяхме или произвеждах 

ме сами тези машини, 
да можем с тях да постиг
нем по-високи резултати и 
в тази област на нашата Ра 
бота. Обаче оказа се че по 
край тези добри резултати 
през време на суша,, ние 
не можем в селското стопа 
нство да постигнем такова 
производство, колкото е ну 
жно на нашата 
През тази година например 
и покрай сушата и елеме 
нтарните несгода, в социа
листическите стопнстЕа, ко

поня

днес
общество не смее да доми- 
ра. Човек, който работи в 
•цчзи област-, 
подобно на оня във фабри 
ката; и следва да има същи 

си създава

е работник,

живот.
те права като 
живот достоен 
Ето това са някои

които следва да разре 
шии в най-кратак срок и 
да тръгнем по-смело по е- 
дин път, който ще 
де по-добри резултати. За 
щото наистина е неприят 
по чс-век да повторя от года 

година същите рабо

за човека, 
елемен-за

положение, ти,

ни дание

че нашето зо
па на
ти.общност.

съвременен 
на селскостопанско

ито прилагат 
начин
производство ние получих
ме средно около 40.центне 
ри пшеница от един 
тар.

Ние не смеем да гледаме 
назад, но само напред. Ние 
следва да развием нашето 
селско стопанство наред 
с нашето индустриално про 
изводство. Трябва да създа 
дем социалистическо сел
ско стопанство, да въведем 
социализъм в нашето село. 
Нашите трудови хора, осо 
бено младежите на подобни 
трудови акции, каквато бе 
ще тази, каквито бяха они- 
я от преда и каквито ще 
бъдат ония занапред, се въ 
зпитават в колективен дух 
и се подготвят за колекти 
вен труд.

И този млад човек няма 
да се чувствува добре, ко- 

, гато отцово отиде на село и 
бъде принуден да седи на 
своето парче земя с баща 
си, майка си и сестра си, 
без да има от тежката си 
работа някаква особена по 
лза. Затова трябва да съз- 
дадем на нашата селска мла 
деж пакъв живот*, какъв 
то трябва да има. Една част 
от тази младеж трябва да 
отива в промишлеността и 
училищата, а другата част 
да произвежда в селското 
стопанство по съвременен 
начин. В това е нашето бъ
деще...”

Говорейки за предстоя
щите задачи на нашата мл 
адеж, другарят Тито изтък 
на, че и в бъдеще пред нея 
стои изграждането на нови 
комуникации и други обек | 
ти в страната.

Белградската конфе
ренция беше единоду
шна По всички същес

твени въПроси

Оказа се, а това го видя 
хме в много работи, че оно 
ва, което бе прието и кое
то работихме, е било добро 
и полезно за нашата общно 
ст. В селското стопанство 
има още слабости, дори и в 
социалистическия сектор, 
обаче и тук трябва да по
кажем, че знаем какво ис 
каме и какво е по-добре. 
Без съмнение е че- и в соци 
алистическия сектор в сел
ското стопанство има ела 
бости: имаше приговори, 
че производството е скъпо и 
че нашите стопанства со 
занимават с всякаква рабо 
та подобно на някои пред 
приятия в индустрията. То 
чно е, че в този случай ня 
ма да има рентабилност. 
Обаче точно е и това, че 
рентабилност ще има, ако 
се върви към едно масово 
и специализирано произво 
дство на една две или три 
култури, защото масовото 
производство е по-друго и 
дава много по-големи резу 
лтати...”

По този въпрос другаря 
Тито каза по-нататак:

хек-

Добивише на частни
те стопанства са Пеш 
йъШи По-низки ошкол- 
кошо в социалистиче

ските стопанства
Но в несоциалиетически 

в чаенитете стопанствта 
стопанства, на онези дреб
ни парцели които по наша 
та страна изглеждат като 
кърпички, коио се наблю
дават от самолет, получих 
ме само осем до десет цент

Президентът Тито

ва, какво трябва да напра
вим, за да се осуети най.ло 
шото. Ние устроихме ТОя 
среща, за да може по-мирно 
и. по-ясно да изкажем же 
ланието и волята на наро
дите от тези страни. Да, 
ние имаме Обединени наро 
да, нр досега там, а особе
но е предишните години, 
тежко можеше да се ггроя 
ви волята на народите на 
тези страни т. е. на техни 
те представители. Благода 
рение на различни машина 
Ции, техните гласове се 
губеха, а тежненията и же

етът да се разцепи на два 
блока и да се доведе, до ка 
та строфа.
Белградската Конференци- 
я бяха приети с най-голя- 
мо въодушевление и наде
жди в целия сеят. Дори и 
онези, които бяха против 
тая конференция, не можа 
ха да одрекат нейните ре
зултати и успехи. На XVI- 
заседание на Общото събр 
а. ни е на ООН се показа кол 
ко е било добре, че ние устр 
оихме тази среща. На това 
заседание 
страни, а особено онези, ко 
ито бяха застъпени в Бел

„Нашето бъдеще е по - 
могъщо да развием индус
трията си и да отделим по 
-голямо внимание за пови-

Решенията на

шаване производителност
та на труда в нея. В облас 
та на селското стопанство 
нашето бъдеще лежи в по 
вишаването на произведат^ 
елността на труда и в сме 
лото развиване на все пс- 
нови форми на социалисти 
ческия начин на съвремен
но земеделско стопанисва
не, като- се отклонят консе 
рвативните

Ние не можем да прила 
гаме стария начин на обра 
ботване на земята, 
дава низък добив. Нашата 
младеж днес бяга от . села 
та, бяга от частните стопан 
ства, защото не иска по-на

койтоуспяха, защото тогава ня 
маше нито машини, нито 
други средства. Ние образу 
вахме голям брой- такива 
трудови кооперации, но и необвързаните

схващания.
ланията на нашите страни 
не можеха досега да дой
дат до изражение в Обеди 
нените нации. С различни 
машинации бе разбивано е 
данствсто на извънблокови 
те -страни и се

Другари и другарки, поз 
да кажа 

няколко думи за външното 
лирическите проблеми, ко 
ито трябва да ни интересу 
ват, които винаги твърде 
ни интересуват, защото Ю 
гославия не може да живее 
нй. този планета сУша с(а 
себе си. Светът става

град, настъпиха единодуш
но, когато ставаше въпрос 
по най-важните проблеми.

Проблемът за избиране
то на нов секретар на ОГН 
и неговите помощници не е 
решен отгоре, но под влия
нието и натиска на необвър 
занмте страни, тъкмо зато 
ва защето представителите 
на тези страни смятаха, че 
този проблем трябва така 
да се реши. Няма съмнение 
че това е един голям успех 
защото
.ако ООН бяха

волете ми сега

настоява
ше техните гласове 
употребят 
блоковете. Затова 
тахме че е нужна една та
кава конференция, каквато 
беше тази конференция, ко 
„ _ в Белград,
ма ьелградската конферен 
ция на извънблоковите ст 
рани са постигнати 
вени

да се
като запас на

ние счи-
все

по-малък, всичко е така тя 
сно свързано и нас твъде 
много ни интересува, дали 
ще бъде запазен мирът и- 
ли ще дойде до една нова 
катастрофа.

Вие знаете, че тази есен

ято се състоя

какво би станало,
единст

становища по всички 
съществени въпроси. А ра 
злични мнения съществува 
ха само по няколко пробле 
мп, които не са от същест 
вено значение. По най-важ 
нпте въпроси, които 
насят до мира и войната Ко 
нференцията беше единст
вена, затова Конференция
та в Белград бе приветств 
Улана от целия миролюбив 
свят и отделно 
залите страни,
Ще извън този

парализира 
ни в своята работа? Нима 
тогава, в края на краища
та, не трябва да се плашим, 
че те могат да се разпус
нат.

имахме среща на ръководи 
телите на. държави и пра
вителства на 25 необвърза 
ни страни на която присъс- 
твуваха и наблюдатели на 
някои Необвързаните

по много други въпоси иг 
раят все по-важна роля, за 
тях не е важно само поли
тически да настъпват един 
ствено, но трябва също та 
ка повече да се ангажират 
и по отношение решаване 
то на икономическите и 
Други въпроси. И в това 
отношение е заето нужно 
становище.

(Продължение на 3 стр.)

страни истрани. Коя бе при
чината, какво ни принуди 
да устроим тая 
Белград, която

се от

среща в 
дойдоха 

ръководители на държави 
и прав ител-ств а от толкова 
голям брои и често от необвър 

които са о- 
кръг, с кой

толко
ва отдалечени страни? Ние 
се срещнахме заради това, 
да видим къде ни води дне 
шната

то утре ще вървят 
п с който днес

заедно, 
вече вървят 

— опит св-

международна обета 
нов ка и да поговорим за то

„Дадохме много машини населеното стопанство ’
ДРогив всякакъв
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ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ РЕЧТА НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО
А какво е днес положе

нието по отношение иконо
мическите проблеми в све
та? На запад сществува 
общият европейски 
като затворен кръг, на Из
ток СЕВ като отделна 
комическа общност — кое
то значи, че в същност има 
ме регионално обкържени 
блокови групи. А какво 
ва с онези страни и наро
ди, които са изрън 
блокове? Ако на този 
блем гледаме пасивно оча
квайки какво ще бъде по 
-нататък, ние I' всички стр 
ани, които са извън тези и 
кономически кръгове, т. е. 
извън блоковете, бихме и- 
мали огромни трудности.

отделно

необвързаните страни 
африканските, и на азиат 
ските, и на европейските, 
които биха поприказвали 
за това, какво би трябвало 
Да се направи, за да не се 
влоши тази икономическа 
твърде опасна, обстановка 
за сметка на страните, кои 
то не принадлежат на нито 
един блок. Значи, насоките 
и акциите на бъдещата по 
литика на 
страни не вървят само по 
политическа, но и икономи 
чеекп посока, 
много възможности за вза 
имно с ьтрудничестЕС и ние 
можем, ако се договорим да

тът не вижда това. Затова 
аз считам, че нашите съюз 
ници от миналата война 
правят лоша услуга на све 
та, дето са тръгнали да въ 
оръжават и да създават ми 
литаризирана 
вместо да останат последо
вателни на това окончател 
но да се изкоренят всички 
фашистки остатъци, ко-ито 
нанесоха на човечеството 
толкова много зло и унищо
жиха толкова човешки жи 
воти. Ако се тръгнало по 
този път а това можеше да 
стане твърде леко, може
ше постепенно да се създа 
де една миролюбива, демо
кратична Гермния.

ЗатоБа и ние днес счита
ме, че нашето становище 
не може да бъде по-друго 
но становището което има 
СССР. И руският народ ина 
родите на СССР въобще, 
претърпяха огромни жерт
ви, както и нашите народи 
пакта и полския народ идру 
гите народи и затова съв
сем е ясно защо нашите ста 
новищ по този проблем 
с идентични. Такова е на 
шето становище когато ста 
ва въпрос за Германия и 
ние няма сега заради това 
дете- е такова становището 
и на СССР, да кажем, че 
на този Еъпрос гледаме, 
както гледа Запад. Те не 
могат да очакват това от 
нас. Ето така стои положе 
нието с проблема на Гер
мания.

и на нова, което ни е нужно в 
форма на кредит, на търго 
века основа, а не като ня
каква помощ. През тече
ние на последниие години, 
ние не сме имали тия отнош 
екия на базата на едностра 
на помощ, но на базата на 
кредити и във форма на ра 
злични други начини. Ние 
даже и самолети не полу
чавахме даром и тогава за 
що днес ни прехвърлят?

Всички тези натисци ние 
няма да взимаме предвид. 
Но защо се правят те. За
това. другари и другарки, 
че аз на Белградската, кон 
ференция ясно и гласно из 
ложих в своята реч всички 
международни проблеми, 
така както ние мислим и 
както и през течение на ре 
лица години говсрим и пи 
шем. Аз тогава не казах 
нищо ново: само казах къ 
де се крият причините за 
опасността от войната и тн 
Аз не говорих против, нито 
една страна, а говорих про 
тив неправдите, които се 
върашт и които могат да

като държава с държава 
да имаме нормално отноше 
ние. Ние имаме такова ста 
новище по отношение на 
всички страни и желаем то 
ва да бъде така и с Амери
ка. А от тях зависи да ре
шат ккаво становище ще за 
емат спрямо нас.

Разбира се, че тяхното не 
правилно становище към 

кае може да стане повод 
за огромно огорчение на 
нашит е, граждани, което аб 
солготно е ненужно, защо 
то ние желаем мир, жела
ем да сътрудничим с тях и 
с всички други страни, без 
оглед на обществената скс 
тема, но сме против всяка 
намеса на една сграна тв 
вътрешните работи на дру
га. страна. Това са нашите 
пг-инципи, към ксито з.ира 
ео се държим и към които 
и в бъдеще' здраво ще се 
държим...”

Говорейки за настояще- 
I то положение в света, пре
зидентът Тито се спря еъ- 

I рху германския въпрос:

доведат човече-евтото до пр 
опаст. Затова говорих, и 
затова ще говоря и аз, ка 
кто и всички наши гражда 
ни в бъдеще, защото това 
се отнася до нашите глави, 
до навоите животи, до -на
шето съществуване въоб
ще. Ще говоря казвам ясно 
и гласно и занапред за вс 
кчко така както е в действ 
ителност.

Нима ние можем, да има 
ме нещо протиБ американ
ския народ? Не, не можем. 
От американския народ ние 
получихме голяма помощ, 
тогава когато тя ни беше 
твърде необходима, полу
чихме я и сме му благо дар 
ни. Но и този път няма да 
отстъпим от нашите принои 
пи, без оглед дали ще по
лучим или няма да полу
чим помощ от Америка: не 
безплатна помощ но кредит 
със задължение да го вър 
нем парично. Ние желаем 
да сътрудничим с тях и на 
търговски основи и въобще 
в икономическите проблеми

пазар

ико Германия,

ста

тези
пре-

необвързаните

Ние имаме

Върху всеки го
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Ония, които въоръжаваш Западна Германия 

не мислят какво ще бъде ,,когато дяволът 

се пусне ош синджира‘6
Гй *ИЯ'Я|

Нека вземем за пример 
Западна Германия. Нас ни 
нападат в Америка затова, 
че сме поддържали призна 
ването на Източна Герма
ния на Белградската кон
ференция. Тсва. обаче не 
някое наше ново станови-

жданин, който бе отишъл 
там за завършване на тър 
говски работи. Арестуване 
то на Врачарич 'не престав 
лява само една дребна про 
вокация или израз на ста
новищата на отделни фа
шистки елемента. В дейс
твителност това е нещо по- 
дълбоко от постъпката на 
една личност или на. една 
малка г. упк това члгя от 
Бон защото те знаеха за 
това. А тогава това е мно-

дина. Тсва е реваншизъм! 
Това е тяхна политика! В 
това се намира същността, 
а това не искат да видят 
онези хора от Запад, кои
то същата тази Западна Ге 
рмания въоръжават и с а- 
томско оръжие и с всичко 
друго, без да мислят за то
ва какво ще бъде утре, ко
гато „дяволът се пусне от 
синджира”.

Такива симптоми, какъв 
то е този, показват какъв

Здраве, бодрост — в мира
За значението на 

XXII конгрес на КПСО
би бил правен натиск и с 
цени и по друг начин, с 
цел нашите страни да се 
направят ззеисими 
полуколониални. Ние обаче 
искаме това положение да 
се избегне, но не по-този 
начин, ние да се вмъкнем 
в тези. затворени кръгове, 
но чрез предприемане на 
една по-широка акция ка

осъществим размяна, която 
ще бъде твърде полезна за 
всяка-е трана, без дискрим- 
тшзции, а пазарите, които 
сега са затворени, всьщнс-

ще, а напротив, старо. Аз и 
днес повтарям, ш!аст1ие )е, 

Източна
като

Сега, другари и другарки,
. ми позволете на късо да се 
спря на XXII конгрес на 
КПСС, който завърши ра
ботата си тези дни. Ние 
Енимаелно следяхме рабо
тата на този конгрес и про 
четохме онова, което- се о- 
тнася до нас. Видяхме къ
де са ни нападнали, но това, 
приехме мирно. Ние не сме 
съгласни с това, но ние не 
драматизираме тия техни 
нападки, защото те често 
ни нападат и аз не зная ко 
га щ“ прекъснат с това. Би 
било много по-умно това да: 
бъде по-малко. Обаче в ра
ботата на конгреса ние ви
дяхме и един положите
лен курс, който започва е— 
фектно да се отразява вър 
хупо-нататъшния развой не 
само в СССР но и в остана 
лите социалистически стпа 
ни. Затова аз мисля, че то
зи конгрес има и ще има го 
лямо значение за по-нататъ 
шното движение към един 
наистина прогресивен раз
вой не само в СССР, но и 
въобще в целия свят.
Аз не мога да навлизам се 

га в проблемите от иконо
мически характер, не мога

(Следва на 4 страна)

че съществува и 
Германия, щастие е, че не 
съществува само такава Ге 
рмания, каквато е днешна' 
Западна Германия, в която 
арестуват хора, борили се 
против свирепия окупатор 

'на нашата страна 'през'вре 
ме на войната. Неотдавна

ст са дис криминлтерски 
всички останалиспрямо

страни. Въз сснова на т- за 
и в тази област ние вижда 
ме една от задачите на нео 
свързаните стртани.

•>
Икономически натиск върху

го по-дълбоко — това е ра 
бета, която те искат да о- 
закбнят, за да могат да о-т 
мъстят на. онези-които .със гъл отново-да застраши-све 
своята кръв и със своите 
животи бранеха СЕоята ро

дух днес, и все повече лъ
ха в Западна Германия, 
дух който елин ден би мо-

Ь

товния мир и да доведе до 
катастрофа.арестуваха един наш гра-

необвързаните страни Искаме такава Германии, които ще сътру
дничи с останалите народикоято те трябва да държат 

сметка, въпреки 
сега ни свирепо клеветят и 
че правят различни натис 
ци върху отделни страни. 
След Белградската конфе
ренция се прави по различ 
ни начини и в икономическо 

върху

По-ната гьшнате 
на необвързаните 
се състои в това 
да се борим против всички 
военноподстрекателски опи 
ти и да осуетим да се дойде 

Един ден 
след Конференцията в Бе 
лград, на Запад започнаха 
да съглеждат, че 
тях е ■ твърт опасно, защо 
то ще изгубят онзи запас, 
на който разчитаха като на 
петаче. Затова казаха, че в 
Белград са се срещнали 25 
или 27 сиромаси и това бе е 
диъственият коментар. Да, 
ние нямаме атемпи бомби? 
Но ние имаме морал ние и- 
маме морални сили, ние пр 
едстаЕляваме огромна част 
ог човечеството! И не само 
онези, кситс са извънбло- 
ковете, но и онези хсра в 
техните страни които са пр 
отив войната, защото и те 
са на наша страна. А това 
е огромна морална сила, за

задача
страни това, че

упорито
тив тях в цивилно облекло, 
а това не съществува в ня 
кои предписания, които те 
търсят. А дали е написано 
нещо в някоя конвенция за 
снова клане и разстрелите 
на нашите деца и на наши 
хора, например за разстре 
ла на 7.000 и толкова пъти 
по 7.000 не само в Крагуе- 
вац и Кралево, но и много 
други места в нашата стра 
на? Дали пише нещо за то 
ва в конвенцията, в Хагска 
та или друга? Дали е било 
някъде одобрено такова кла 
не и унищожаване на хо
рата, или може би те не са 
обхванати от такива пред
писания. Горчиво се 
жат, ако те мислят, че све

Там около случая, който 
споменах те ровят по прав 
ните закони, за да дока
жат, че имат право, защото 
казват, оня наш другар, ко 
йто стрелял срещу герман 
ските войници, не се нами 
рал в унисЬорма, а бил ци
вилен. А какви унисЪооми 
ние имахме тогава? По- съ
щата причина и мене биха 
могли да преследват, защо 
то и аз тогава, както и то 
лкова наши други хора не 
бях в униформа... И з.я мое 
то залавяне бе разписана 
награда от 100.000 златни 
райхемарки... Да това е глу 
пост но нейната, същност е 
в. това, че както- и онези в 
Бон. така и онези на Запад 
които мислят както тях се 
изпуснаха ггоеди впеме. Оа 
мо това е глупаво. Но че 
къв дух все там, това 
може никой да отрече.

От такава Германия н 
се страхуваме, и няма 
пропуснем да се борим " 
тив такава Германия. Н 
няма да позволим никс 
да изпаднем в- такова по 
жение отново да отбоав 
ваме своята страна, свои 
животи от нахлуването 
германски войници и оаз 
чни еЬашисти. Заради тс 
аз казвам, че е щастие, 
съществчва поне една 1 
ст. макар, за съжален: 
малка, част, кояло е устгу 
ка върху демократичен
основи и която няма рев 
шистки тенденции.

Да, ние сме за. единсп 
то на Германия, но за кг 
ва Германия? Ние жела 
германският народ да бт 
обединен, да бъде сам п 
подар в своята страна, 
ние не желаем милитарт 
тическа Германия, не же 
ем реакционна фашист 
Германия, която постоян 
като Дамоклов мач да в

си над човечеството, а де
мократична, прогресивна Ге 
рмания, която ще сътруд
ничи с другите страни и 
народи върху равноправни 
начала.

Такава Гермния ние бих 
ме поздравили. Но понеже 
нашите западни съюзници 
от миналата война, въпре
ки опита след Първата све 
товна война, не желаят та 
кава Германия, а въоръже 
на, тогава никой няма пра 
во да иска от нас да прие
мем такава политика, за
щото такава политика в ми 
налото крез войната, ни 
костваше 1.700.00 жертви. 
Те искат да ни обвинят за 
това, че- сме се борили про

до най-лошото.

отношение натиск 
отделни страни — учаснич 
ки на Белградската конфе 
ренция, правят се опити да 
се разбие единството на не 
обвързаните страни както 
на онези, които са участву 
вали на Конференцията и 
на онези, които след това 
ни се придружиха като не 
обвързани страни. Аз няма 
тук да посочвал! върху кои 
страни и на кой начин се 
се прави натиск, защото 
това не е трудно да се. от
крие. Но бих искал да ка
жа, че; се прави натиск и

това за

лъ-

върху нас, върху Югос
лавия, прави се' и икономи 
чески натиск.

I

Ние искаме нормални отноше
ния с Америка както и с всички 

други страни
Аз съжалявам, че съм пр 

инуден да констатирам, е- 
то да кажем, че в Америка 
известен кръг капиталисти 
и други реакционерно нает 
роени хора упорито водят 
пропаганда против Югосла 
вия, изтъквайки, че на Ю 
гославия трябва да се пре 
прати всяка помощ, че Ю 
гославия не трябв а да се хр 
ани, че на нашата страна 
не трябва да се продава пш 
еница, че на нас не трябва 
да се дават самолети, че там 
нашите хора не трябва да 
се приемат и тн. С една 
Дума, върху нас се прави 
икономически натиск по Ер 
еме, когато нашата страна 
така тежко е засегната от

сушгта и се намира в еди- 
затруднено положение. До 
бре ние сме съгласни с 

това, Чс не трябва да ни с- 
дана помощ, но защо ние 
не бихме могли по ..руг, 
някъкъв равноправен на
чин, да се договорим за ку 
пуване на пшеница и др. 
Ние купуваме пшеница в 
различни страни и ще я ку 
пим, па макар нито едно 
зърно да не получим от 
Америка. Ние трябва да сн 
а бдим пшеница, защото 
няма да позволим нашият 
народ да гладува. Разбира 
се, ние ще предприемем и 
звестни мерки-на итсономис 
ване, но няма да отстъпим. 
Ние търсим да ни дадат о-
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Развитие на Димитровградската комунаАЛБАНСКИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ 

ПРЕДСТАВЛЯВАТ ГОЛЯМА 

ОПАСНОСТ ЗА МИРА
Тора увеличение на участи

на прсмишлността и
сто-Димитро вграденото 

панство, основаващо се 
сериозно обоснован нов пе
тгодишен план 1961/65 годи 

навлиза в един серий

на ето
останалите неземеделски ст 
опански отрасли е още по- 
значително като се има пре 
двид, че в същия период
селскостопанското

1- намногоНо _ та съществува още
мътно, съществуват много 
огнища, идва се до 
натисни: положението в А 
фрика не е добро, в Анго
ла още се пролива кръв, 
Португалия изпраща тамо 

Атлантическия

на Хрушчов и други, 
все пак ние трябва да бъ
дем бдителни и не смеем да 
позволим, която и да било 
страна, пък сега нито .Алба

да говоря за перспективите 
на развитието на комуниз- , 
ма, т. е. за неговото осъще 
ствуване в тая или оная го 
дина. Аз и не искам да на
влизам в това, защото е пр 
едмет за студии. Мога само 
да кажа, че ние поздравява 
ме един такъв курс, който 
е Езет на ХХП конгрес.

Оказа се, за съжаление, 
че на този конгрес имаше 
и хора, които кораво стоят 
на позишгге на старата, 
сталинска политика, какъв 
то е случаят например с чле 
новете на китайската пар
тийна делегация, и с делега 
циите на някои други азия 
тски партии. Аз не искам 
да навлизам в тОЕа, дали и 
какво съществува между 
Съветския съюз и Китай. 
Но ясно ми е, че никога не 
мога да се съглася, и че 
никой от нас не би се съгла 
сил с мнението, че китай
ското становище е пеложи-

зен възходен етап.
В досегашното си разви

тие Димитровградската 
муна направи нужните у- 
сшотя да осъществи реди
ца резултати и успехи, ко 
иго оспособствуват и улесня 
ват новите крачки към и- 
кономическото укрепване. 
Най-важните 
свидетелствуват за много- 
брейии успехи, но и за ио- 

които трябва

произ
водството е показало значи 

разтеж (от 731405000
много ко

телен 
дин. и повече).

В текущия петгодишен 
план промишленото разви
тие на комуната заема из 
зслючигелно Еажно място. В 

1955 година бруто

ния, която твърде лошо во 
дят нейните ръководители, 
да доведе до това мирът 
на Балкана да бъде нару
шен и да се дойде до няка
кви стълкновения. На алба

оръжие от 
пакт, 
нки
ла. Също така и от

за да избиват иеви- 
хора и опожаряват се- 

Азия постижения края на 
продуктът в промишлено 

трябва да се придвипъкзастрашава опасност, 
и на самата Камбоджа, една 
от най-миролгобивите стра 

тази част на света, на

нския народ ние желаем вс 
ичко най-хубаво, нищо ня
маме против него, ние тгнко 
га не сме се стремели да по 
дчиним албанския народ, 
никога не сме си помисля
ли да търсим на сшга при
съединение и каквото и да 
е ст албнекия народ. На
против ние отхвърлихме то 
ва и когато Сталин ни го 

. предлагаше. Ние това от
хвърлихме , защото по то
зи начин би прекършили 
принципа за самоопреде
лението на народите. Не, 
ние само желаехме на ал- 
банских народ по-добра съ 
дба, от тая, която има и ко

стта
жи към седем милиарди ди 

това ще е увеличеви задачи с 
да се очертае развитието 
на промишлеността

стопанство включвай

нара, а 
ние с 5,5 пъти в сравнение 
с 1960 година или по стно- 

селско стопанско

Димитровгради сел-ни в
страната която нищо друго 
не иска освен мирно сътруд 
ничество с всички страни.

ското
зси всичките му производ
ствени отрасли. В досегаш 
иото развитие важно място 
заемат стопанските успехи 
постигнати от освобождение 
то до днес. Значително ра 
зпитие бе постигнато в пе
риода на втория Петгоди- 

реакционни.^ шен план. Ако вземем ка-

КВ. Старият и сегашният е 
лектропроводи станаха изт 
очници на електрическа ен 
ергия и за селата. Досега 
са електрифицирани пет 
села и се извръшват пригс 
товления за електрифика
ция на район Забърдие.

Пътната мрежа която до 
1965 година беше тиърде 
слаба сега е подобрена зна 
чително. През тази година 
бяха завършени главните 

ПоганоБО—

шение на 
то производство и неговото

или по отношениеучастие 
на селскостопанското про
изводство и неговото учас- 

в съвокупния бруто 
продукт изразено в про
цент 31,%. Тазгодишните 

отнасящи се са

В Лаос също така положе- 
В Латинс-нието е трудно, 

ка Америка прогресивните тие

сили искат да се отърсят
резултати 
мо за първите девет месе
ца и за тазгодишния об
ществен план показват ръ 
ст от 31%.

Това значително повиша

старите,
продажни управители 
кат да вървят в прогресив- 

посока. Но отвън им се 
правят спънки и им се на- 
тъкват други решения.

ст
то основа за сравнениеи ис
1956 година нарастването на 

лроизвод-промишленото 
стео в рамките на Федера 
цията, Република Сърбия, 
Нишка околия и Димитров

телно т. е. че е нужно ста
линския курс да се възвър 
не не само в Съветския съ 
юз, но и в другите страни, 
които вървят по пътя на 
социалистическо развитие. 
Защото този курс би при
чинил много щети не само 
на Съветския съюз и на ~ 

социалистически

на
пътни артерии

■стопанската дейн- Желюша—Димитровград,
- • сст в общината е постигна-_..1 Долна Невля—Лукавица— 

то благодарение на значи- Димитровград и се довърш 
телните капиталовложения ва пътят Сенокос—Камени 
и ка Тяхното правилно разп ца—к.ьг>1 Димитровград. Та
ределение. Така например зи щосейна мреже вече ок 
само 1960 година капитало азва улеснения за по-бързо 
вложенията надминаха те развитие на районите Вие 

1957 60 го- ок—Забърдие, Д. Невля и 
Погансво.

С е ване на
градско е както следва: 

ФНРЮ
положението вдна дума, 

света днес ни най-малко' не 
е утешително. На много ме 
ста и по-нататък положе-

162,1%
166,5%НР Сърбия 

Нишка околия —147,9% 
Димитровградско 291,5% 
За бързите крачки на пр

ято ще има все до тогава 
докато го водят Енвер Хо
джа, ПХеху и други. Ние — нието се изостря, но тук- 
бихме искали да престанат таме се показва 
там с кървопролитията и и лъч светлина, които говори 
збиването на най-добри ал 
бански хора, а никога не ще 
можем да подадем ръка на 
такива хора, каквито са Ен 
вер Ходжа, Шеху и други,

другите 
страни но и още повече от 
това — на общото бързо 
развитие на социализма в 
света и на развоя на, соци 
алистическата мисъл, Сле-

известен
зи от периода 
дина с 50%. Трябва да се 
изтъкне, че именно с тези 
капиталовложения, проми
шлеността в тази година о 
кончателно се оформява. 
От 2—3 незначителни кова 
(шки и меблни- работилни
ци коитЪ бяха заварени или 
създавани след ссЕСбожде 
нието днес имаме 12 проми

омишленото развитие е по 
казателно и съотношението 
между промишлеността и 
благоустройството и селско 
то стопанство. Така напри
мер, в 19.56 година селското 
стопанство участвува в съ
вокупния 
68,8%, а промишлеността с 
останалите клонове, 31,2% 
1960 година обаче' участие
то на селското стопанство 
намалява (55,8%), а участи 
ето на промишлеността се 
повиши на 43,2%, което ще 
рече, че това участие се у 
величило с около 12% в 
сравнение с 1956 година.

за това, че мирът може да 
се спаси. За да се успее 
това трябва да се работи с 
всички сили. Това е наша 
задача, и Югославия тук 
трябва да изпълни своята 
роля. А азиатските, афри 
кански и други народи вяр 
ват на нашата страна, защо 
то тя има честни намере
ния. Нашите нареди на ни 
кого не желаят лошо, те на 
всички желаят добро, те 
желаят да помогнат където 
могат и колкото могат...”

проблеми 
днес получават значителни 
размери. Построени са ня
колко жилищни постройки 
стойността на които възли 
за на 150 милиона динара, 
а тази година ще бъдат по 
•строени 16 нови квартири.

В този период се оформ 
яват като културни и учи 
лищни центрове селата Т. 
Одоровци и Д. Невля. С то 
ва училищната мрежа обх 
ваща напълно всички рай
они напълно равномерно и 
учениците ще имат възмо 
жност в районите си да про 
дължат основното осемгоди 
што образование. В тези 
два района проблемът бе 
твърде остър през измина 
лите години. В областта на 
здравеопозването се изтък 
ват все повече успехи и но 
ви проблеми. Освен едина- 
дест лекари и средни мед 
ецински кадри е поставено 
но на разрешаване и въве 
ждането на следните елеци 
алиетически служби в здра 
вната служба: рентген, ин
тернист, гинеколог. С обез 
печаването на необходими
те помещения в края на та 
зи година и началото на 
1962 се дава възможност да 
се разрешат и тези въпро
си. В редицата успехи и по 
стижения значително мяс
то заема все по-развиваще- 
то се работническото и об-

Жилищнитев

дователно с такава полити
ка и с такъв курс, ние не 
можем да се съгласим.

Друго, което констатира
хме беше това, че 
Китайската партия на то
зи конгрес зае един неверо 
ятно клеветнически и ос-

брутопродукт
чиито ръце са окървавени 
до лактите от кръвта на 
най-добрите синове на ал
банския народ, каквито бя 
ха Кочи Дзодзе и други, на 
които ние помогнахме да, о 
бразуват Албанската пар
тия. Това никога не можем 
да направим, но на албан
ския народ винаги ще пода 
дем ръка и ще му кажем: 
ние сме съседи, ние иска
ме с вас най-добри отно
шения и не съществуват 
никакви предпятствия, ко
ито би могли да осуетят о- 
съществяването на приятел 
ството между нашите наро 
ди. Това е нашата полити
ка към Албания.

Както казах преди малко 
другари и другарки, в све

тъкмо

шлени предприятия от кои 
то по видни са Комбинатът 
за каучукови изделия и гу 
мени нишки, Строителното 
предприятие ,,Градня”, „Ме 
ханик”, предприятието 
обработка на кожи и др.

тър курс против нашата 
партия и против нашата 
страна. И не само това, но 
когато стага въпрос за Ал 
банската партия, чиито ръ 
кое одите ли през цялото 
Бреме настъпваха провока- 
торски срещу Съветския 
съюз, след като дойде до 
несъгласие измежду тях, а 
и днес така настъпват, ние 
виждаме, че Албанската 
партия и Енвер Ходжа 
педставляват Китайската 
партия в тази част на Евро 
па и разпространяват неи
стини за нас. Китайско-ал 
банската реч, която някой 
си Енвер Ходжа или как се 
казва, е прочел по случай 
20-годишнината от основа
ването на Албанската пар
тия е пълно с клевети про
тив нашата страна и е пъл 
на с различни измислици, 
с мними опасности, които- 
ги застрашават от наша ст 
рана, с една дума имат та 
кова съдържание, че човек 
трябва да се замисли и да 
се попита, дали зад това

за

Земед@лскнт@ кооперащнв 
израснаха въз фактора за ор
ганизация ш земеделското 

производство

На края на своята реч 
другарят Тито пожела на 
Скопие и на македонския 
народ успехи в по-нататъш 
ната работа по развитието 
на Републиката. Също та
ка пожела успехи и на на 
шата младеж в изгражда
нето на предстоящи обек
ти, чието построяване ще 
бъде една от предстоящи
те й задачи.

Ръстьът на промишлено 
стта никак не означава спъ 
нка за. развитието и успеш 
ния ход на селското стопан 
ство. През лос!ледните го 
дини мощно се развиват зе 
меделските кооперации ко
ито вече представляват го
леми организации на земе 
делското производство1. На 
свои собствени площи и в 
производствено съдружие 
с частни земеделски про
изводители, на базата на 
сътрудничество и съвреме 

_фна организация на произ
водството във всичките сто 
пански произвоиствени ор
ганизации коопераците ор 
ганизираха редица успехи 
и доведоха до неимоверно 
увеличение на селскостогга 
нската продукция в кому
ната. Ако искаме да илгос

трираме този успех и оз
начим
1956 година с 100, тогава се

производството в

лскостопанското производ
ство в 1960 година е увели 
чено с над 350% или 3,5
пъти.
Общият стопански развой 

особено промишленият на
ложи известна промяна в 
структурата на население
то.. В някои райони от наша 
та комуна, особено, в южна "~ 
та част значителен дял от 
населението остави печалб 
арските торби. Днес те са 
работници в нашите преди 
риятия и учреждения като 
броят им ежедневно се уве 
личава.

Един малък преглед в ср 
авнение на числеността на 
заетите работници и служи 
тели показва и следното:

Външнополитическа карикатура

не се крие нещо и какво се 
готви с това: дали някакв 
провокация срещу нашата 
страна? Ние знаем, че не
що подобно се работеше и 
през времето на Сталин, ко 
гато срещу нас се подготви 
ха провокации, 
казвам, че албанските ръко 
водители представляват го 
ляма опасност за мира в та 
зи област на света и че ки
тайските ръководители пра 
вят лоша услуга на чове- 

част

щественото самоуправлен
ие. Наши трудещи се все 
повееч навлизат в пробле
мите и задачите от общес 
твено, политическо и ико
номическо естество.

И в този ден на Републи 
ката ние отбелязваме как

Затова аз
19561. 1960 1961 /.

то и предишните години но 
ви постиженияВ Промишлеността 388 

В учрежденията 231 
Всичко

669 920 (до окшомв.)
300 323
969 1250

в промиш
леността, благоустройство
то ичеството ако в тази 

на Европа, чрез безкрупуло 
зни ръководители, каквито 
са Енвер Ходжа, Шеху и 
друга, искат да замътят и 
да създадат ново огнище 
на военна опасност и- през 
наши плещи да се карат с 
ръководителите на Съвет
ския съюз, борейки се про 

_ тив прогресивния курс, по 
който се върви там.

» >
жизненото равнище на 

трудовите хора. Но не тряб 
ва да се забравя, 
ки тези успехи и разреша 
е а ния на задачите, раждат 
Други нови

619
че всич-

Също така може да 
проследи и нарастването 
на броя на неземеделското 
население изразено в проце 
нти: така например процек 
тът на неземеделското насе 
ление в отделните години 
които взимаме за сравнен- 
й. е бил:

1956 — 11,5%
1961 — 30%

Предвижданията за 1965 го
дина — 70%.

се .

Решително
за^върху стопанския раз- 
вой, особено върху проми
шлеността на временното о 
безпечанане на електричес 
ка енергия от 10 КВ 
1959

влияние ока- задачи и ги по 
пред. нашите труда 

ви хора. Досегашната пра 
птика обаче показва, че то 
ва може само да радва на 
шия трудещ се и да го пот 
пква към 
беди 
изъм.

ставят

Ние считаме, че една ча 
онова, което те говор 

нас, а че

през 
далеко- 

педостатъчен 
„а нуждите на стопанството 
и сега се построява друг 
Далекопровод с мощност 35

година. Този 
провод станаст от

ят се отнася до 
една друга част иде за сме 
тка на другарите в Москва

Централнвят комитет на Албанската 
нартия на труда

ноаи трудови по 
и по-нов трудов гере-
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Развитие на народоосвабодителннте 

отбори в БосидеградсноПреди

• Разговор с иредседашеля на общинския наро
ден отбор в Босилеградско Владо Мишов

17
години

села бяха под техен кон
трол и управление.

Наред с ггьрпооснооакия 
народоосвободителен отбор 
г Бресница бе основано и 
комендантство на военното 
подръчие, на което бях ко 
ментаднт. Задачата на коме 
кдакстБОТо на подръчието 
бе тясно да сътрудничи с 
народоосвободителните о- 
тбори и да им потпомага в 
събирането на оръжие, ре
квизиция да осигурява стра 
дите на народоосвободител 
ните отбори и тн. —

От представителите на 
всички народоосвободател- 
ни отбори бе образуван о- 
колйски съвет. По това вре 
ме съществуваше и комен- 
датство на военното подръ
чие за цяло Босилеградско 
краище, което беше е със
тава на НОВ и ПОЮ.

Това бяха ядрата на на
родната власт е Босилегра 
дско, която после се изгра
ждаше Есе повече, развива 
ше и поемаше предстоящи 
те задачи.

Трудностите идваха отт
ам, че голяма част от на
шите най-дейни другари, 
борците за новото социали 
етическо 
се намираха по бригадите 
на фронтовете. Обаче след 
месец май 1945 година, след 
оказаната помощ от окръж 
ния комитет на ЮКП от 
Враня партийната органи
зация в нашия край бе по
вече заздравена и развита 
ето на народната власт тръ 
гна по една постоянно въз
ходяща линия, за да стигне 
до настоящето съвършен
ство на най-висока степен

кто и за ролята и задачите 
на Народоосъободителите о 
тбори. В Бресница образу
вахме народоосвободителен 
отбор ст 6 или 7 души, при 
вържешши на партизанско 
то движение. След като бе 
избран отбора, членовете 
му положиха клетва, че вя 
рно ще изпълняват длъж
ностите си като органи на 
народосвободителното дви 
жение. На сградата на бив 
шата община се развя чер 
веното партизанско знаме, 
което стана знаме на пър
вия отбор 
власт в Босилеградско.

На втория ден вече бях
ме в Бистър, където обра
зувахме втория народоосво 
бодителен отбор. В същ
ност преди преврата в Бъ 
лгария — преда девети сеп 
тември 1944 година — имах 
ме образувани народоосво- 
бодителни отбори в по-голя 
м:а част от територията на 
Б о силеградс ко.
Задачата на нашите пър

ви народоосвободителни о- 
тбори бяха същите, които 
имаха народоосвободителни 
те етбови р. другите край 
ща на Югославия: да под
помагат движението,, орга
низиране в тила, борба про 
тив спекулантите и чъргов 
ците да събират оръжие от 
военоядровците, да събират 
храна, облекло за участву
ващите в движението, да 
дават помощ на бедните, 
да резрешават спорни въп 
г.оси между селяните и дру 
тате граждани и проче.

По-късно, през септем
ври когато от Босилеград
ско бяха изгонени българ

Образуване на
народната власт 

в Димитровград
на народната

С развитие на партизан
ското движение през 1944 
година в димитровградско 
започна ликвидирането на 
старата власт. През юли 
същата година в някои об 
щипи бяха изгонени кмето 
вете и кметские наместни 
ци, унищожена архив ата, а 
в село Каменица бе запале 
на и общинската сграда. 
По такъв начин властта на 
окуптора бе парализирана 
и реквизиците и другите де 
йноета на фашистката вла 
ст, се извършваха чрез лов 
ни роти и полицейски час-

град Цариброд, се събраха 
на заседание в канцелари
ята на общинскотр управ
ление за учредяване на о- 
бщинския съвет при съща 
та община, съгласно нареж 
дането на околийския ко- 
ментант на околийско уп
равление.

За първи съветници са 
били избрани: Нацко Тодо 
ров, Евстати Станулов, Ки 
рил Апостолов, Тодор Ва- 
цев, Спасен Тошев, Арсо 
Пейчев, Драгомир Стефа
нов.

ският народоосвободителен 
обор получава директиви 
от Окръжния отбор.

В протокол № 7 от 28 о- 
комври 1944 година може 
да се вида решението на о 
тбора: „Съгласно нарежда 
нето на Маршал Тито, всич 
ки парични суми и матери 
али, заварени в държавни 
те и общински учрежде
ния на 9 септември 1944 го 
дина в окупираните от бъл 
гарските войски — терито 
рии — остават в полза на 
новото управление на мар 
шал Тито. Депозитната су 
ма от 5000 лв., получена 
от мина Перник не може 
да се върне и остава за ну
ждите на общинския наро- 
доосвободателен комитет”.

През ноември общинския 
обор предприе мерки за у- 
реждане на електрецентра 
лата и улиците, създаде се 
фонд за помощ на бедните 
разисква се върху отваря
не на дневен детски дом и 
др. На 10 март 1945 грдана 
бе формиран общинския на 
роден съд от 12 члена, а до 
тогава тоя функция изпъл
няваше народоосвободател- 
ния отбор. На 1 април съ
щата година се състоя ггь 
рвото отчетно събрание на 
общинския отбор. На откри 
то събрание, което стана в 
салона на старото училище 
при черквата бяха изнесени 
доклади за работата на от
бора. А на края всички от? 
борници бяха избрани от 
народа с дагане на ръка. 
след трва одтелни комисии 
дадоха отчет за своята ра
бота. Нарочно бурни разис 
квания станаха по работа
та на комисията, която 
спровеждаше 
на помощта 
след това' за работата в об 
ласта на здравната служ
ба, училищата, финансии- 
те и др. Общината е имала 
за от*четния период 3.514. 
164 лева прихода и 1,557.210

Владо Митов

С развитието на народо- 
освободателното партизан
ско движение в нашия кр
ай—спомня си 
Владо Митов — започна и 
развитието на първите за
родиши на новата народна 
власт. През 1944 година в 
района на Босилеградско о 
перираше Босилеградският 
патизански отряд, който 
през август броеше около 
180 души партизани от на
шия край и от другари от 
Южноморавската бригада. 
Новосъздадената обстанов
ка наложи да се погрижим 
и за създаване на новата 
народна власт, която в ос 
таналите краища на Югос
лавия функционираше ве
че две години, в условията 
на освободителна и револто 
ционна борба.

Образуването на първия 
кародоосвебодателек отбор

другарят

На второто заседание об
щинския народоосвободи
телен отбор обсъжда меж
ду другото въпроса за обра 
зуване на общинска кухня, 
поправка на общинска во
деница и продажба на об
щинския бик и др.

Към 13 октощмври се ра
зисква за горите и тогава 
се поставя горски стажар, 
разреши се въпросът за 
с>Оаб^щЕЬне на население
то с дърва, започна съби
рането на хранителни про
дукти и облекло за НОВЮ 
по искане на местното ко
мендантство и др. Това бя
ха първите грижи на наро 
дната власт да се подпомог 
нат бойците на фронта и съ 
дадат условия за нормален 
живот в току-що освободе 
пата околия. На 22 октом
ври същата година в про
токол № 5 е записан след
ния дневен ред на общин
ския Народоосвободителен 
отбор: есенната сеитба —- 
помощ в това отнашане на 
семействата на мобилища- 
ните и дървоснабдяването 
на мобилизираните и бед
ни хора в селата и града; 
изготвяне на списъци на 
хора нуждаещи се с храна 
и облекло; да се направи 
контрол върху -добитъка, 
който е за клане, да се сна 
бди аптеката с лекарства и

Нрез октомври окодай-

ти.
Фашистката власт се за

държа най-дълго време в 
Димитровград. Тук послед 
ното заседание на общинс
кото управление стана на 
25 август 1944.

След освобождението на 
околията и пълното ликви 
диране на фашистката вла 
ст в околията започна съз
даването на народоосвобо- 
даггелни отбори. Първо бе 
създеден околийски народо 
освободителен отбор, който 
създаде общинските наро- 
доосвободателии отбори..* 
През септември функция
та на народната власт в ос 
вободеката околия изпълня 
в)аше околийският* народо 
освободителен 
На първи октомври 1944 за 
почна създаването на об
щинските 
дателни комитети. В тая 
рабоТа околийският коми
тет нямаше нито опит, ни 
тр директиви за работа, за 
това при спровеждане на 
тая задача народните отбо
ри имаха големи трудности

Първо заседание на об
щинския отбор на. Димит
ровградската община стай
на на 2 октомври 1944 годи 
на. В първия прототцол е 
записано:

„Днес на 2 октомври 1944 
година в град Цариброд до 
лу подписаните жители на

общество още

комитет.

народ оосвобо-

събирането 
за фронта.

ДР* I 11
Изглед на Босилеградлева разхода.
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на те]зиторията на Босиле
градско стана в средата на 
август 1944 годаша. Тази за 
дача се бе паднала на ме
не. Това стана така: отряд
ът се намираше в Плоча. 
Пред мене и пред още 9 
другари партизани бе поста 
вена задача да отидем в 
южната част на Босилегра 
дско — на Тлъминския и 
Бранковския райони, за да 
образуваме кародоосвободи 
телни отбори. Задачата бе 
ше да ги създадем в цент- 
рите, където дотогава се 
намираха общините на бъл 
гарегеата окупатор ска вла
ст: Бресница и Бистър. То 
гава тази част беше вече о 
свободена от фашистите, 
тъй като властта бе разби-

ските фашистки власти — 
на цялата наша територия 
имахме народоосвободител- 
ни отбори, така че всички

на социалистическа демо-едногласио прие 
предложените лица от! кан 
дидациония отбор за чле
нове на народоосвободат1ел 
гшя комитет и.даде пълно
то си доверие на същите, 
като им пожела успех в 
бъдещата работа, в духа на 
новото и същевременно да
ва обещание, че ще помага 
днешната власт в: бъдеща
та й работа...”

През 1945 година общин 
ският отбор се зае с по-се 
риозни задачи, за урежда
не на стопанството, просве 
тат^а и здравната служба. 
Създадоха се първите ко 
операции и предприятия в 
града. В околията започ
на не бивал трудов подем. 
Създадоха се масови орга- 
низиции — Народни фронт 
АФЖ, Синдикат, УСАОС, 
СКОЮ, които дадоха огро 
мна помощ на народната 
власт) при създаване на ос- 

; новите, за изграждане на 
модерно стопанство, което 
днес имаме. През Тоя пе
риод от 1Т години в Дими- 
тровградко се' постигнаха 
такива резулт)ати които на 
пълно оправдаха доверие
то'' 0& няфбдЯ' усьъЬР яйтюдна- 

Б. Николов

кралия — завърши друга
рят Владо Митов.*>

Г Стоян Станков

СЪТРУДНИЧЕСТВО 

МЕЖДУ БОЖИЦАИ 

ЛАЗАРОПОЛЕ
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След едногодишно съще
ствуване килимарският цех 
на кооперация „Единство” 
може да отбележи първите 
трудови успехи и да съгле 
да перспективите си в бъде 
ще.

добри. Цехът разполага с 
8 разбоя, поместени в сало 
на на кооперативния дом 
в Топли Дол, светла и ху 
бава простория, в която е 
инсталирано електричество 
Но в работилницата могат 
да се поместят още трлко 
ва разбоя.

За пласирането на кили 
митс ще бъдат открили а- 
генции в Белград и Скоп-

/с-». та. Една група ор 8 девойки 
и 2 младежа, след усвоя 
нането на килимарския за 
наят в Лазаро поле, Маке 
дония, са в състояние да о- 
бучават) вече нови работни 
ци и да та въвежеат в си 
стема на работата.

Първата група от 9 дево 
йхи е приета. След тая гру 
па ще бъдат приети още 
20 ‘ работнички.

Условията за работа се

Първият народоосвободи
телен отбор образувахме в 
село Бресница. В селото 
свикахме народен събор. 
На събора говорихме за 
международното положе
ние, за успехите и настъп
ването на съюзниците, за 
силата на нашата народоо- 

\ свободителна армия, за це- 
• лите' и задачите на Народо 
освободителната борба, ка-

шшят.Тиишммаш-'
йе.

С предвидения план 
1962 година, цехът трябва 
да произведе 600 квадрат
ни мсфа, чиято стойност* 
се цени на над Тб-ОСО-ООФ 
динара.

за

т
Е

Вл Хармзояо*та власт.
Факсимиле на първия протокол
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НЕПОБЕДИМ ЗА НАС
Спомен

на ирежнвелише ч

бойцидон за височини. В него по на из Видлич и скри трасе 
път вся то на пътя от погледите наглеждаше за пръв

ко дете, когато започваше селяните. Всеки ден все по 
разпознава предметите, -малко работници излиза- 

Той беше граница на дет- ха на пътя и на края рабо 
ския свят, защото от хори- тите напълно' спряха... Па- 
зонта на Видлич и по-на- ри вече нямаше. И тоя път 
татък по някой път се уз височинс не успяха да о- 
наваше много по-късно-ко владеят планината...

да

лия, апотантът на коменда 
нта. Скокна да хване жив

планински склон обрасъл с 
шипки ни хранеше и под
крепяше силите.

— После получихме хра 
на. Настъпленията ни про
дължиха. Пътищата воде
ха в две посоки. Да, в две 
посоки, а това беше някъ
де през март 1945 година. 
Единият към Бийелина, а 
другият на Сремския фро
нт. Между бойците и кома 
ндирите се говореше, че си 
гурно ще вървим към Бей- 
елина. Но нареждането гла 
сеше другояче: на Срем
ския фронт. На 10 април 
параходи от речния флот 
на нашата армия ни прех
върлиха отатък Сава. Кога 
то тръгнахме от Шид пад
на дъжд и сняг, а след то 
ва настъпи поледица. Не 
може да се върви. По-лошо

Хората имат спомени — 
и хубави и лоши. Споме
ните от войната не са хуба 
ви. Между тях тук-таме 
блесне светлина на другар 
ство, пожертвование, храб
рост и преданост към роди 
ната. Само тези блясъци са 
хубави, а останалото е те
жко, 
навяват
тъга и болка по 
другари и отвращение от 
войната.

Такива са и спомените 
на Никола Тричков, мъж 
на средна въз раст, мургав и 
тих, днес служащ в Завода 
социални осигуровки в Ди 
митровград.

Краят на месец декември 
1944 година. Бях в първи 
батальон на УШ сръбска 
бригада. Сраженията с гер

ногерманския комендант 
той успя да го убие с писта 
лета си. А друг един мла
деж от Крива паланка се 
хвърли и хвана ротния ко 
мандир на една германска- 

се сража-

гато младежите отиваха в 
армията или на работа...

От тогава селяните сами 
продължиха да работят на 
пътя. По-късно те успяхаВидлич е и часовник за

Когато сянката Да се срещнат с работници 
те от Забърдие. Пътят за
почна да се използва. Той

височини, 
слезе до края на „брадица 
та” жените във всички ви

с кояторота,
вахме. Цялата рота бе изби 
та и с това отворен път за 
разбиване и на останалите 
части. В пространство от о- 
коло три квадратни кило
метра борбата трая непре
къснато от 9 часа вечерта

Споменитемрачно, 
на живите бойнисе разширяваше и поддър-сочки села търгват на 

полето да занесат обед на жаше, за да не се прекъс
не връзката на Висок със 
света. По някой път бързи

загинали
работниците. А когато сян

те поточета отнасяха пътя,
тогава движението спира
ше за известно време, дока до три часа следващия ден. 

През деня германците пред 
приеха последни усилия и 
ни докараха до брега на 
Босут. Тогава целият щаб 
на бригадата мина всред 
бойците. Нашата картечна

Няколкото го поправят.
; генерации от Висок вече

Сянката на Видлич беше 
към половината на Брай- 
ковско Барйе, а това за ви 
сочани означава, че и тоя 
новемврийски ден е 
своя край. Стадото на дядо 
Манче се отправи към се
лото, а неговия стопанин 
седемдесет и седем годиш- ката слезе до селото, започ 
ният дядо Манче вървеше ва подготовката за привър 
след овцете и разговаряше шване на работата. Затова 
си за синовете и дъщерите, Видлич е така близък на 
за внучетата, за всяка тях всички жител! от полите 
на изговорена думичка 
през лятото, след това по- и всички с нетърпение оча 
гледа му пак спираше във кваха деня когато въоръ- 
Видлич. Старешките очи жени с кирки и лопати ще 
стреляха по острите завои 
на пътя чак до върха, а в 
главата на стария овчар ка ни, за да може най-сетне 
то филмова лента, кой знае през планината по-лесно 
ло кой път, се проектира- да Се минава
ше един и същ филм — за 
борбата да се победи Вир- 
лич...

Това беше един прекра
сен слънчев ден през май ички с доверие и вярваха, 
1928 година, когао пред вра че ще успеят, защото той 
тата на Манчо Гогов от 
Брайковци спре един бял 
кон. Човек на средна въз
раст слезе от коня и се у- 
цъти към бай-Манчо който 
го очакваше.

— При вас съм дошъл- 
каза гостенинът по поръ
ка от Перчо Славянски ко 
йто ми каза, че вие сте би 
ли в Америка и можете да 
поемете една задача, да бъ
дете предприемач за про
карване на път през Вид-

към

ДНИ НА ВОЮВАНЕ
от заледената пързалка. А 
ние вървяхме напред и бъ
рзахме да стигнем на вре
ме. При село Мирович, на 
Босут, приближихме 
фронта. Започна сгъстява
не на бойните редове. Нас
тъпвахме сгъстени.

Привечер влязохме в се
ло Батровци. Всъщност то 
ва вече не беше село, няма 
ше нито следа от него ни 
то един покрив, нито една 
постройка —- само разва
лини. Селото бе минавало

рота не попустна нито пе
дя. Косеше навсякъде. На 
германците не се удаде да 
я разбият. Нашите сили от 
ново се събраха, всредото- 
чиха се в няколко посоки и 
разбиха германските реди
ци. Отново настъпи страхо 
тна борба. Настъпи същин
ско Косово. Трупове на у- 
бити и ранени навсякъде— 
общо клане. И оръжие, то1 
копа много оръжие.

Разбитите германски ча
на запад. 
Сремския 

фронт бе извършен окон
чателно от нашата народоо 
свободителната армия.

— Големи ле бяха ваши 
те жертви?

— Една трета част от вто 
ри батальон бе десеткована 
Между убитите имаше и 
много хора от нашия край. 
Тях откривахме главно по 
униформата, защото от Ди 
митоовград тръгнахме в бъ 
лтарска военна униформа. 
По това откривахме наши
те другари. Взирахме се в 
лицата им и определяхме 
кой е и от кое село е, за 
да можем да обадим на до 
машгогге му. Пробоят на 
Сремския фронт при Босут 
няма никога да забравя. То 
в& бе наша славна победа, 
съдбоносна победа над гер 
манските фашисти, 
подценяваха кашата борче 
ска армия.

манците са все по-жестоки. 
В встъпването врагът е 
все по-суров, прави опити 
да се задържи, да се укре
пи. Подобава на удавник, 
който в смъртния си ужас 
тегли в обятията на смър
тта всичко, което хване. А 
ние вървим. Ние гоним гер 
манците. Ние новата Титова 
армия, родила се и израег- 
нала в четиригодишната 
Народоосвободителна бор
ба. С отнето оръжие от вра 
га ние бием врага. Пред 
тези дни всяко сражение с 
германците е нова победа и 
повече, и по-добро оръжие.

Намирахме се в околнос
тта на Сйеница. Предприех 
ме атака срещу германци
те и ги изгонихме от села
та Горно и Долно Гонйе. 
Нагонихме ги през един ба 
ир. Тук ме раниха. Бяхме 
петима — трима от друга
рите ми загинаха, а ние 
двамата бяхме ранени. Пе- 
тнадеест дни в болницата. 
Лекуване и почивка. И от
ново в бригадата, по сле
дите на врага до неговата 
бърлога.

— Само раната ли оста
на в спомените ти?

— И гладуването в Сан- 
джак. Нашете трудности бя 
ха повече от всяка друга 
армия, но борческия устрем 
беше по-силен от добре об 
лочените и нахранени ар
мии. В Санджак 12 
видях хляб и вкусът му ве

че забравихме. Само месо и 
шипки ядехме. Цял един

на Стара планина, затова

до
изкоренят столетните буки : ” 
ще разбият твърдите сте-

сти отстъпиха 
Пробоят наняколко пъти ту в наши, 

ту в германски ръце и от 
него не бе останало нищо. 

Германците се бяха укре 
Босут. Напа

през 1914 година напусна |,
Брайковци и своя край, в ^ 
който нямапге работа и в
който само сух хляб се яде | правят усилия да овладеят

Видлич, да построят път 
през планината, но до днес 
усилията останаха напраз
ни...

пили отвъд 
дението започна когато се 
спусна мрак. Прехвърляне 
ни през канала ставаше по 
понтонен мост. А от дясна
та страна на канала се на
мираше гъста гора, в коя
то гермнците се бяха така

ше, и заедно с още стотина 
височани, млади мъже, от
пътува в Новият свят да 
търси парче хляб. А там — 
далеч от своя край, край я 
зовира на Мисисипи ги ча
каха мизерия и лишения. 
Затова тоя път работата

***

...Сянката на планината 
вече покриваше Брайков- 
ското Барйе и старият ов
чар, някогашният строи
тел на язовира при Миси
сипи, ръководител на пръ- 
вите опити за овладяване 
на Видлич, човекът който 
добюе приказваше на англи 
йски и немски език, поле
ка крачеше след стадото си 
и правеше усилия да го на 
стигне. Мургавото кутрен- 
це истичваше пред овците, 
върщаше се към своя сто
панки, отново погледаше 
към планината и шепне
ше:

твърдо закрепили, в което 
и гората им подпомагаше.

Ние се прехвърлихме и 
атакувахме. На някои мес 
та изненадахме германци
те, блокирахме ги и откъс 
вахме от другите части. На 
други места ги нападнахме 
в бункерите. Между тях на 
стъпи суматоха, но бър-зо 
се съвзеха и започна жес
тока борба — на места до
ри гърда срещу гърда.

В спомените 
бойци ще остане незабра
вим образът на един хра
бър другар Душко, някъде 
от Търговище, Вранска око

приеха с радост и през е- 
сента когато се привърши
ха полските работи всички 
височани се стекоха на тр- 

Икженерите Динич
лич...

— Да, аз съм отговори то 
гава бай Манчо на инжене
ра Динич, 
за задача да оргнизира из
граждане на тоя път.

На следващия деи из в си 
чки села на Висок се разне 
се радостната вест за строе 

пътя през Видлич.

асето.
и Джорджевич бяха начеркойто <маше
Тали пътя и по следите па 
изсечената гора из всички 
села наблюдаваха движе
нието на пътя. Те гледаха 
как от Брайковци пътя 
върви към Славния, след 
това под ъгъл от тридесет 
градуса се върщаше на ля 
во до Игнятова падина, пр
авеше още няколко извив
ки и излизаше на върха на 
планината при Марина че-

жа на
Всички се радваха, че наи- 

планината ще бъде 
победена и височани ще мо 
гат и с коли да

Видлич, а Висок ще

на живите коитодни несетне
потеглят

през
бъде по- близко до света. 
Няма вече болните да се 
носят на ръце по 30 км.

Цариброд. Видлич

М. Присойски— Видлич за нас остана 
непобедим... На днешните 
генерации остава това да 
направят...

А бай Манчо и всички от 
Висок са убедени, че това 
ще стане. Хубавото трасе 
на бъдещия ггьт през Вид
лич вече е достигнало в 
полите на Стара планина и 
утре, когато пътят бъде го 
тов — след тридесет и три 
години борба за овладява
не на планината — из него 
вите склонове ще тръгнат 
старопланинските буки за 
нашите стопански предпри 
ятия в Димитровград...

Хоризонта на височани 
не е вече гребена на Вид
лич...

шма.
Но отпуснатите пари от 

един милион и двеста хиля 
да динара бързо бяха из
черпани. Работите на пътя 
трудно вървеха и най-сет
не напълно спряха.

Следваща 1929 година до 
йде инжинерът Степанен- 
ко. Той дойде с поръчени
ето да продължи работата 
на ггьтя и донесе още елин 
милион и двеста хиляда ли 
нара. Височани отново се 
зарадваха. Отново започна 
борбата за окончателно ов
ладяване на планината. 
Крачка по крачка, 
при атакуване на крепост, 
която се отбраняваше от 
по-добре въоръжен неггоия 
тел. И тоя ггьт Видлич из
лезе по-добре въоръжен 
от височани и остана непо 
бедим. Започнаха есенните 
дъждове, маглата се сттуо-

чак до 
ще бъде победен...

Всички започнаха да се 
подготвят за работа. На 

събрания започна 
пътя. На

Общинският комитет на Съюза 

на ко му нисшитеселски
да се приказва за 
населението се казваше, че 
надница ще бъде по 20 ди
нара а ония които имат ко 
ли ще получават и по 30 

И всички се готве- 
оня решителен мо- 

започне би-

И

Общинският отбор №а Социалисшичес- 

кия съюз на трудовия народ 

в Димитровград
ЧЕСТИТЯТ НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ

Деня на Републиката - 29

динара.
ха за
мент когато ще 
тката за Видлич.

От винаги Видлич за 
височини значеше много. 
Слънчевите лъчи всяка су 

първо на него се спи 
а всяка вечер слън- 

скриваше зад него 
склонове след като из 

малкия височки 
С Видлич започ 

завършваше всеки

дато

трин 
раха, 
пето се

НА КОМУНАТА
вите
минаваше
небосвод.
ваше и

ноември
Богдан НИКОЛОВ 5ЮОООООО°^^* *»

V:
т ?•
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ЕСЕННА СЕИТБА
ДОЛНО ТЛЪМИНО

НАЕМИ ПРОСТРАНСТВА 

С ВИСОКОДОБИВНИ СОРТОВЕ ПШЕНИЦА
Всестранно използване
В последните няколко го 

дини земеделската коопера 
Ция б Долно Тлъмино пок 
рай търговията, започна с 
производството на зелен
чук. Тази година на своите 
ниеи произведе над 20.000 
кгр. картофи, като продаде
14.000 кгр. Беше произведе 
но известно количество' чу 
шки, домати, зелен и пр.

По тоя начин кооперация 
та увеличи годишните си 
приходи.

Миналата година коопе
рацията построи овце — 
ферма, в която отглежда
ше над 200 ОБце. След зим 
ното изхранване овцете бя
ха изпратени на. паша в Бе 
сгодата на август бяха про 
ла веда, където ксспераци 
ята има свои пасбища. Към 
дадени. От овцете, вълна 
та, агнетат, маслото и пр. 
кооперацията осъществи 
чист приход от 400.000 ди 
нара.

Кооперацията продаде о 
кслс 20.000 кгр. сено, кое
то й бе останало от мина
лата година.

Тази година овпефе- 
рмата, ще увеличи беся на 
овцете до 400 бооя. Затова 
започна със строеж на още 
една окцефевма в местност 
та ,.Бсбешински ливади”. 
В същата местност коопе
рацията има н.ад 70 хек. 
пасбища. От тая площ тази 
го дин а
150.000 кгр сено. благодаре 
ние на спрсведената мели 
оралия. От ст>1цат1а площ 
миналата година коопера
цията получи 50.000 кго. се 
но, което показва, че прове 
дените агротехнически мер 
ки увеличават добива два, 
па и три пъти.

С това свое начинание, 
кооперацията.-заинтересова

От тазгодишното сено 
бяха продадени 50.000 кгр. 
а останалата част е оставе 
на на храна на овцете.

Л. Станойков

и частните собственици, ко 
ито ежедневно търсят от 
управата на кооперацията 
да се снабди изкуствен 
тор.

Учениците от Клисура 

ще получат хигиенична 

кухня, столова и мо
дерен магазин

Няколко години наред се 
налагаше въпросът за уче
ническа кухня. С приспосо 
бяването на мазето в нова
та училищна сграда, проб
лемът не се разреши. Ето 
защо, училищният отбор и 
учителсЬсият съвет 
решение да построят нова, 
хигиенична кухня. Те наме 
риха помощта на младите 
кооператори, които се задъ 
лжиха със строеж на мо
дерна бутка.

Изграждането става пре-

лектив и учениците от VIII 
клас. Те извадиха камъка, 
потпемо гнаха прекарване
то му до постройката, копа 
еха основите и разпределя 
ха работната ръка.

Младите кооператори в 
най-скоро време ще полу 
чат модерна бутка. Изра
ботката на същата ще бъде 
твърде модерна с големи 
стъклени витрини, в които 
ще бъде изложена стоката.

Набляга се възможно по- 
скоро да се завърши строе-

взеха

Тракторите на „Нишава”

Земеделската коопера
ция „Нитпава” от Димит
ровград не чакаше само' на 
валежа. Тя започна есена- 
та оран преди дългоочак
вания дъжд. Някои от тра
кторите не издържаха на 
сухата, твърда земя. Само 
верижният трактор ореше 
спокойно на кооперативни
те ниви. Но щом падна пъ 
рвият дъжд седемте тракто 
ри започнаха своя грохот 
по долината на Нишава в 
околностите на Димитров
град и на доутите ниви, с 
които частните стопани стъ 
пват в сдружение с коопе
рацията. В кооперацията 
няма време за отдих. Уси
лена работа кипи на ниви
те. Добавяне на семена, на 
торов е — навсякъде тряска 
в а работа, з а да се засеят 
повече пространства с ви
сокодобивни сортове пше
ница.

До неотдавна в „Ниша
ва” бяха регистрирани 80 
хектара кооперирани пло
щи с пълна агротехника и 
90 хектара с частична агро 
техника. С това планът не 
е изпълнен, защото той 
предвижда сдружение на 
100 хектара с пълна агро
техника и 150 хектара с 
частична. Това се дължи 
на незадоволителните ре
зултати на някои площи 
край Желюша. Трябва да 
подчертаем, че това не се 
дължи само на грешката в 
сеитбата, но и на лошото 
време и градушката, което 
оярицаелно повлия на реко 
лтата.

Тази година кооперация
та предприе всички нужни 
мерки, въпреки закъснение 
то, сеитбата да завърши по 
предвидения план и да се

ускори работата. В подгото 
вките си тя обезпечила
40.000 кг семена, от които
18.000 кг абоданца и етсал,
9.000 кг леонардо, а освен 
тоЕа имало известно коли
чество семена от миналата 
година — предимно санпас 
торе. Кооперацията е обез
печила достатъчно количе 
ство з.а добър избор семена 
и на частните селски сто
пани. Благодарение на ре
шението на Съюзното из

пълнително вече коопера
цията заменя на частните 
ст опани жито за жито, ка
то им дава един килограм 
семе за 1,2 кг домашно жи 
то. Магазинът на коопера
цията винаги е пълен от хо 
па. които заменят жито за 
г.исокодзбиЕни семена. То
ва значи, че тази година с 
високодобивни сортове пше 
ница ще бъдат засети по- 
големи пространства.

•1 ' Т Т ..

накоси около

УСПЕХ НА МЛА
ДИТЕ СТРЕЛЦИ 1

ДИМИТРОВГРАД
В.сичко строят с доброволен труд

димно на доброволна база 
с/г родителите на ученици
те и използване на место
то самооблагане. Плащат 
се само двама майстори, ко 
ито ръководят с работите и 
дават съвети.

Добър дял от работата из 
вършиха учителският ко

жа, па са активирани всич 
ки сили.Власин. ка Оиругг яца

Финансовите средства за 
построяването на двата обе 
кта са съвсем скромни. Тях 
обезпечи учения е кара ко
операция от продадените 
стоки.

ПОМОЩ ЗА 
ЕЛЕКТРИФИКА

ЦИЯ НА СЕЛАТА

В чест на 20 годишнина
та на Народната револю
ция на 29 октомври се със-

као в състезанията зае 
първо място и групно и от 
делно. Герой-стрелец на 
деня беше стрцелецът Дра
гомир Милованович от от
бора на Димитровград. Ка 
то трофей димитровградски 
ят отбор получи въздушна 
пушка.

тоя състезание по спортна 
стрелба между отборите на 
Димитровград, Пирот, Бела 
Паланка и Бабушница. Съ 
стезанието се състоя в Ди- 

пред

Народният отбор на об
щината във Власинска Ок 
руглица на сесията си от 
края на миналия месец фо 
рмира отбор за електрифи 
кация, който е взел реше 
ние всяко домакинство да 
участвува с 10.000 динара. 
Парите трябва да се преда- 
дат до 1-П-1962 год., а по
ставянето на далековода 
трябЕа да се завърши до 
1-У-1962 год.

Решението на отбора за 
електрификация вече се 
обсъжда на събрания, кои 
то провежда ССРН, а по- 
късно ще се обсъди и на 
събранията на избиратели
те. Работата е в течение, 
всички са живо заинтересо 
вани, дискусиите минават 
в интересни обсъждания и 
предлози.

С. Игнятов

Пърнощпцамитровград 
голям брой граждани и зр Ил. Раич МЛАДЕЖТА УЧАСТВУВА 

В БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ители от различните пред 
приягил. Стрелците пока
заха, че са станали майсто 
ри на занаята 
се потвърждава от постиг- 
натие реузлтати.

Първо място групово зае 
отбора от Пирот; с 375 кръ
га, второ Димитровград с 
360 кръга, трето Бела Па
ланка и четвърто Бабуш-

Събрание 

на ССРН в Клисура

си, което Неотдавна 
отчетно-изборна конферен 
ция на актива на Народна 
та младеж в село Църно- 
щица послужи да се изтъ 
кне готовността на младе
жите да участвуват във вс 
ички начинания в локални, 
общински и съюзни разме-

лад най-голямо участие са 
имали Митра Захариева, 
Стойна Стоянчова, Тодор
ка Димитрова и Манол Я- 
нев.

проведената

В разискванията и заклю 
тенията се изтъква необхо 
димостта от по-тясна връ
зка с другите обществено- 
политически организации в 
селото.

Бе избрано ново ръковод 
ство.

ница.
Стрелец на деня и най- 

добрия оцделно, бе Радован 
Пешич от отбора на Димит 
роЕград, който осъществи 
82 кръга, второ Милия Ян 
кович с 79 кръга, също от 
отбора на Димитровград, 
трето — Виден Кърстич с 
78 кръга от отбора на Пи
рот, четвърто — Цесткович 
Ратомир с 78 кръга, от Пи 
рот и пето с 77 кръга Гроз 
дан Велков от Димитров
град.

ри.
Младежта на селото е уч 

аствуИала във всички ме 
роприятия от благоустрой 
стаен и обещетвено-полити

На 1 този месещ в с. Кли 
сура—център се състоя 
събрание на членовете на 
ССРН. На събранието се о- 
бсъди въпроса за значение 
то на Белградската конфе
ренция. Доклад бе подне
сен от другаря Милан Ве
личков, председател на ме
стната организация. В съ 
щия бе изтъкната ролята 
на необвързаните страни 
за опазването на мира и 
разрешаването на основни
те политически проблеми.

Интересът бе голям и съ 
бранието масово беше по
сетено. След изчерпателен 
доклад се разви твърде ин 
тересна и жива дискусия. 
Членовете разискваха и по
ставяха въпроси за днеш-

За председател- 
Никола Янев, секретар Ни 
кола Пенев и касиер Ран
геле Чипев.

чески характер, и като се 
изтъкна в отчетния док- М. Я.

Божица с.
В ЗАБЪРДСТЕ

МЛАДЕЖКО 

СЪБР \НИЕ Пъшяш Каме
ница - Сенокос 

към
Привършване

След завършената ’със- 
тезване, бе приготвен тър
жествен обед, на който бя
ха разделени и груповите 
и личните награди.

След това бяха еЕоцира- 
ни спомени на най-стария 
стрелец от Димитровград 
Петър Попов, който през 
1929, 1930 и 1931 година, ка 
то най-добър стрелец е у 
частвувал в състезанията 
в Марибор, Нови Сад и- Бе 
лград. Той също приветст- 
вува гостите и изтъкна, че 

условията оега са много 
по-добри, отколкота през 
негово време.

На 5 ноември, отбора на 
Димитровград върна посе
щението на Бела Паланка,

Младежката организация 
в Божииа проведе изборно 
събрание. Докрай отчитане 
то на миналогодишните ус 
пехи събранието взе реше 
ние да подготови програма 
за 29 ноември — Денят на 
Републиката, да се внедри 
в местното самооблагане.

Макар, че нямат поме
щения младежите от Божи 
ца с успех провеждат бесе 
ди, събрания и пр.

Наскоро и тоя проблем 
ще бъде разрешен. Когато 
земеделската кооперация 
построи своя сграда, изве 
стни помещения ще бъдат 
дадени на тяхно разполага-

Работйте на пътя Каме 
са къмница — Сенокос 

края. Остава още на трасе 
то от Ракийна чешм!а до 
Каменица да мине валяк. | 
При изграждането на тоя 
път участвуваха 
Сенокос, Каменица, Болев 
дол, Изатовци и Брайков-

селата:

ното положение в света, 
ролята' на Югославия, па
сивността на ООН, СССР и 
ядрените опити, инервюто 
яопнекия журналисти и

ци.
В скоро време, ще се про 

дължи
пътя през Видлич. На тоя 
дял от пътя ще участвуват 
и селата: Вълновия, Долни 
и Горни Криродол.

Поради продължителната суша тазгодишната есе 
нна оран в Забърдие вървеше тплгдно. Само гъсеничен 
трактор на кооперацията на Смиловци пореше твър
дата земя. Благодарение нанего сеитбата бе завърше
на на време.

изграждането на

пр.не.
С.Вл. X.
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ФОТО-ХРОНИКАЗАБЕЛЕЖЕЛО В ДИМИТРОВГРАД

ЗОРКОТО око
МИТНИЧАРИТЕ
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Щ:.нец, 59 годишен човек, а 
жената млада германка — 
22 годишна възраст. Той е 
стар, с едри бръчки, а тя 
млада, красива, привлекате 
лиа със съблазнителни очи.

— Добър ден, господине! 
— поклони се иранецът. Аз 
съм ирански гражданин, а 
това е моята годеница — 
представи се той на немски 
и подаде паспортите си.

Мъжът отиде с един от 
контролните органи в мит
ницата, а жената се върна 
в колата.

— Красиви хора сте вие 
югославяните — обърна се 
тя към митничкия, който 
чака иранецът да се върне 
при колата.

— Да, да, още как — ус 
михна се той. — А вие сте 
„годеница” на господина?

— Я, той е много добър 
и мил човек. Още и богат 
милионер...

Германката, „годеница” е 
твърде миловидна, погле
дът й е настойчиво събла
знителен. Започва да при
казва за Югославия, за Ти 
то... Митничкият я слуша 
и следи израза й. Тук не
що не е в ред — минава 
през ума му. Тази жена не 
е годеница на иранеца. Ми 
лионер?!.. Преглед първо 
на багажа. „Годеницата” се

Наближава полунощ. На 
димитровградската гара е 
тихо. На коловозите стоят 
няколко вагона и една де
фектна локомотива стърчат 
в нощта като мрачни силу
ети. Зад тях бездънна нощ 
и обятия на приказна тайк 
ственост.

грама накитни камъни и 
9.000 посребрени и позла
тени верижки и гердани.

Минал всички граници и 
едва тук го задържало зо
ркото око на митничките.

Митничкият открива в 
колата скрити предмети и 
вещи в стойност повече от 
милион динара. А нататък 
за митничарите е най-лек» 
то — конфискация на сто
ката и на колата, употребе 
на в случая не само като 
превозно средство, но и ка 
то средство за пренасяне 
на предмети и вещи за ко
нтрабанда.

— Когато е сам в колата 
почти сигурно е, че не е 
чист-казват двамата от кон 
тролните органи.

— Сега вече не приказва 
на руски — намигва митни 
чкият.
ПАМУКЛИЙКАТА ПРЕЗ 

ЮЛИ
В аналите на димитров

градската митница този с 
часовниците не единствени 
ят германец контрабандист. 
Техният брой е по-гслям.

ЧОВЕКЪТ С ОСЕМ КИ
ЛОГРАМА ЗЛАТО

Човекът с осемте кило
грама чисто злато е между 
най-тлъстите случаи на ди 
митров градската митница, 
псдс.бен на много 
от Сежана и другите мит
ници.

Разкошно облечен госпо
дин между другите вещи в 
декларацията виел и осем 
килограма злато. Носи го 
откровено. Той бил турски 
поданик, ксйто- живее в е- 
дна западноевропейска ст
рана като мултимилисиер. 
Златото било педназначено 
като помощ на Турция, след

От нея ле-изплува 
ка кола и спря пред митни 
цата. Излезе рус мъж 
средна възраст. Пред него 
стъпи дежурният митнич- 
ки.. Към тях пристъпи о- 
ще един мъж в синя уни
форма. По© паспорта от чу 
жденеца.

Празненствата започнаха Влаковете и автобуси
те са пълни и затова ония които отиват по-близко да 
прекарат празниците при свои приятели и роднини из 
ползват и колелата. Зат-сва Сигуно едно такова пътува 
не ще бъде много по-приятно и интересно за почивка 
през празниците.

на
такива

■— Заповядайте, господи
не! Много ми е приятно с 
вас югославяните... Вие сте 
добри хора... Рядко добър 
народ
чужденецът на руски ез
ик.

разприказва се

т Л-
т«

умилква около митничкия, 
'.амигва му, мами го и бър 

за по-скоро да затворят ба 
гажника. Митнич ки ят това 
усети. Значи тук е. „Зае
кът” е в багажника. Мина

— Частните занаятчии отдавна напуснаха своите 
малки работилници и продължиха своя занаят в модер 
ните- помещения на Димитров градските предприятия. 
Обаче дяяо Йосо от Лукавица упорито подържа своя 
знаят в своята 82 година има достатъчно работа, за- 
щсто хората трудно намират място за оправка на 
своите коли. Пс-право и той беше и в „Циле” и Лука- 
ва.чката кооперация, но като стар напусна предприя
тията, пак продължи да работи в частната си работил 
ница. Той е известен в Димитровградско като добър 
майстор»-колар.

Еа да прегледа другите ча
сти на колата. „Годеница
та” сега не се умилква та
ка нежно около. него. Зна
чи течно е. Връща се от
ново към багажника. Зад е 
дин картон, който на пръв 
поглед изглежда излишна 
хартия се стказа торбичка с 
опиум.

Нататък е ясно. „Годени
цата” и иранецът се връ
щат назад в Димитровград. 
Но иранецът е спокоен. 
Глобата, конфискацията и 
всичко останало наточели 
за него не представлява не 
що особено.

! ■. \т
един от позивите на Гюр- 
сел, отправени до всички 
търговци и милионери—ту- 
рци които живеят извън Ту 
рция. Присъствието на зла 
тото предизвикало съмне
ние у митничките. Покрай 
това злато може би в кола 
та се намира и друго, скри 
то. Тук е последната въз
можност да се открие.

— Отворете 
започнал да преглежда ми
тничкият.

Тук, там, в тази, в онази 
част — нищо няма. След 
започналия обстоен обиск 
на колата пътникът става 
нервозен, тонът му е мал
ко сърдит.

— Та нали съм вписал 
всичко. Тук е златото — 
посочва той към блестящи 
те пръчки.

— Спокойствие, моля!
Предчувствието на митни 

чкия се оказало оправдано. 
Под шофьорското седало 
той открил един килогоам 
опиум — хероин, чиято сто 
йност е над милион динара.

— А това какво е?
— Не зная. Някой ми е 

подхвърлил — оправдава 
се пътникът.

— Опиумът е във ваша
та кола.

— Той не е мой, нямам 
понятие...

— Конфискуваме ви 
пиума и колата — послед
ва решението на контрол
ните органи.

Друг негов сънародник 
бил скрил няколко персий- 
ки килима под седалата. И. 
него сполетяла същата съд 
ба — конфискация.

Преглед на колата и багажа

Случаите са различни. Ето 
само още един пример на о 
питен контрабандист.

По прашното шосе към 
граничния поет на Гради
ни пълзи кола. Спира пред 
митницата. От колата из
лиза чоЕек в зрела Бъзраст. 
Подава паспорта си. Пак 
Западна Германия. Силна 
юлска горещина. Слънце
то упориго пече. А германе 
цът облечен в дебела паму 
клийка, от ония които но
сят русите в студената сиби 
река тайга. Пот тече от 
челото му. Той я бърше с 
кърпа, но не се разкопча-

Митничкият се усмихва 
одобрително. Но окото му 
е остро, погледът 
следи всяка постъпка на 
пътника, всеки израз на ли 
цето му.

— От къде пътувате? — 
пита служащият, който пое 
паспорта.

— От Западна Германия. 
Ние с югославяните...

— Защо сте толкова за
къснели? — пита митнич-

зорък

Българинът със заб
радкитекуферите!

Случаи на контра б анда 
не се откриват само на по 
ста в Градини и колите на 
пътниците. Макар и по-ряд 
ко митничките имат работа 
с тях и във влаковете.

Ето най-новия 
В „експреса” за 

Цариград някои 
празни. Един от 
те органи в. две празни 
пета под седалата 
вързопи загадки. И 
ничките бързат 
шат на време, за 
дцьржат влака

арят.
— Имах дефект по пътя. 

Спука ми се гума — оправ 
дава се чужденецът.

— Деклерацията на бага 
жа ви?

Митничарят и другият 
служащ се спогледаха. По 
гледът им става още по-зо
рък. Този пътник не случа 
йно е така приказлив, гер 
манец а на руски...

— Всичко сте записали, 
каквото имате в колата?

— Всичко, до дребулия 
— потвърждава той.

Митничкият преглежда 
колата, а пътникът му пр 
едлага да запали цигара. 
Той отказва с оправдание, 
че не пуши.
става по-голямо. А герма
нецът става 
разхожда 
тьк.

— Това не е записано —

в а.
Митничкият преглежда 

колата. Германецът го гле 
да спокойно от страна. От
варя големите- пълни с ве 
щи куфери, спокоен като 
всеки пътник при когото 
няма нищо съмнително. 
Но митнич кият продължите 
лно преглежда. В пъргия 
поглед на чужденеца има
ше нещо съмнително. Не, 
той не е така чист както се 
представлява. Той носи не
що скрито. Но къде е? Ка 
кво е? В колата няма ни
що, може би някой „бун
кер” е направен, но къде?

— Добре — изправи се 
митничкият.

Германецът веднага вле, 
зе в колата иМседна край 
кормилото.

— Излезте, моля! — ка 
за му митничкият. — Ела
те в митницата! — Събле
чете тази дреха — предло
жи той като влязоха вътре.

— Но защо? Прегледах
те всичко. Как можете да 
ме задържате на тази го
рещина? — протестира той.

— Съблечете тази дре
ха! — каза настойчиво мит 
ничкият.

Оказа се, че в памуклий- 
ката има повече контрабад 
ни стоки отколкото па
мук. В нея скрити 42 кило-

от тях. 
София и 

купета са
контролни

ку- 
открива Всички знаят, че Лукавица има хубав Културен 

дом, но малцина знаят, че той отдавна не служи за 
целта си, а се използва за пазене 
ве. За магазин
троят помещения много по евтино, а Културния дом 
трябва да се освободи и използва от масовите и кул
турни организации в солото.

мит-
да свър- 
да не за- 

повече от
на изкуствени торо- 

да ое пос-за искуствени торове могат
определеното 
ват в време. Оти- 

следеащото купе. На
- <=дин българин 

посреща твърде 
любезно. След прегледа на 
паспортите и

вратата стои
кото ги

Съмнението _ Декларации
те на излизане, те попита
ли българина:

Общинският 

екияш
комитет па СКС и Общин- 

ошбор ма ССРН в Босилеград
нетърпелив, 

се насам-ната- — Тези работи там, под 
седалата ваши ли са?

Еми, мои са.. Имам го- 
ляма рода... Малко подаръ 
Ци. Половината мога да ви 
дам за вас, а останалото за 
мене 
нът.

о-
чеетитят

хора
изважда митничкият един- 
вързоп часовници от запас 

— И това не е
на всички трудови 

от Боеилеградеко
ната гума. 
внесено в декларацията — 
прави отново забелешка ка- 

изхвърли вързоп ве
щи от различни материи.

мълчи. Погле-

започнал българи-
то

ДЕНЯ
НА РЕПУБЛИКАТА

Той пътувал от Чехосло
вакия накупувал хубави и 
ефтини работи __

Германецът 
дът му е кървав, отмъсти
телен, но чувствува, че е 
безсилен. Поглежда в дру 
гия служащ. И той го по- 

язвителни въпро

забрад-
огърлици около 5_6

килограма и намерява.*•
ИРАНЕЦЪТ И НЕГОВАТА 

„ГОДЕНИЦА”
ки,

чко това да продаде в Бъл 
гария. Но зоркото 
нашите крайгранични 
ни и митнич ки

Пред граничната 
спира хубава луксозна 
ла. Още три-четири метра 
и излизат от нашата тери
тория. От колата 
мъж и жена.. От паспорта 
се вижда, че мъжът е ира-

врата 
ко-

среща с око на 
орга 

открило в си 
чко и го последвала съдба- 
та^на всички контрабанди-

е пожелание за 
успехи в

кото строителство

по-крупни 

еоциалиетичее-
си:__ „Забравили” сте да вн
есете тези работи. „Роднин 
ски” подаръци, нали?

__ Наин — отхвърля той
сега само на немски.

излизат

Миле ПРИСОЙСКИ



братство
• I
*

НАШЕНЦИ УЧЕНИ
Сътрудничество и дру
гарство след бригадир

ския животДОЦЕНТЪТ ОТ НОВИ САД
Не е вече никаква особе

ка изненада нацпите хора__
• босилеградчани и димитров. 
градчани —- когато се впус 
нат в странствуване по Ю- 
гославия и в най—откъсна 
тите пунктове да срещнат 
свои роднини, приятели и 
познати — или напросто — 
нашенци. А. за по-големите 
селища ще ли и дума, все 
пак по някога се случи тия 
срещи неочаквано да се 
превърнат в същински въл 
нувахци открития.

Трябваше да мине и

городяване на растенията, 
под непосредствено 
водство на проф. 
другарката Зора овладява 
специален курс по почвена 
микробиология. През 1957 
година с пълен успех отбра 
нява научната си

От 1960 год, когато е ста
нал избора, другарката Зо- 
Ра Т. —Сарич държи само 
стоятелно всички 
по микробиология на фа
култета, ръководи студент 
ските упражнения и управ 
лява с целия завод.

Обичан ръководител и при 
знат учен

В микробиологическия за 
вод на д-р Зора Тошева—

те науки, състоял се 1960 
год в САЩ щата Вискосин 
и пр. ■

Всичките й 
дове са из областта на поч 
вената микробиология, и то 
предимно с бактерии, кои
то са полезни (сапрофит- 
ни) от гледна точка на земе 
делената практика.

Бъдещи планове

През лятото учениците 
от Димитровградската гим
назия, заедно с учениците 
на от дома кинско-уч ител с к 
ото училище, младежите 
от средно-земеделското и 
гимназията от Прокупйе, о 
рганизираха съвместна тру 
дова бригада. Покрай трудо 
в ите' успехи, победите, ко 
ито постигнаха, младежите 
осъщствиха най-ценното — 
другарска любов, незабра
вимото приятелство... Че 
това е истина показа изпъ 
лнението на обещанието, ко 
ето си бяха дали младещи- 
те на раздялата.

Осъмна утрото на 26-ок 
томври. Младежите от Ди 
митровград получиха по ка 
на да отидат в гости на п 
иятелите си. Трескава под 
готов ка — и писъкът на ло 
комотива, който отнесе мл 
адещите в приятелския гр-

посрещна. Попитахме я за 
целта на срещата.

— Целта е, да изпълни* 
бригадирското обещание 
при раздялата на Нишката 
гара, д се видим още вед- 
наж, да направим обмен на 
опити в работите си”.

Домакините бяха пригот 
вили всичко храна, спане, 
танцова, която трая дълго 
през ноща...

ръко-
Тешич,

лекции научни тру-

дисерта-
Ция „Специфичността на 
клубеновите бактерии 
фастъците”

при
и получава ти 

тлата: доктор по микробно 
логия.
В тоя момент вродената й

В съвременно обзаведени 
те лаборатории на 
където стоят едни до дру
ги най-различни апаратури 
съоръжения и лаборатори 
съдове, както винаги и тия 
.дни няма почивка. Столове 
те, термостатите и шкафо
вете са наредени с епрувет 
ки и чашки, в 
произвеждат нови опити. 
Новите

завода,по
вече, след неброени свиж Беше организирана коон 

ференция. Направи се об-дания с цяла галерия нашек 
ци от Босилегрдско и Ди 
митровградско: 
пощенски служащи, поле
въди, строителни техници 
и пр., да съберем достатъч 
но подходящи изговори и 
извинения и направим посе 
щение на несъмнено най-и 
зтъкнатия нашенец от ко- 
восадската колония — до
ктор по микробиология дру 
гарката Зора Тошева — Са 
рич, редовен доцент на ту
кашния Агрономически фа 
култет.

мен на начина на работа, 
изказваха се мнения, пред 
ложения. Младежите 
Димитров град,

и ‘3студенти,
' ' /\4|. \ от

предадоха 
скромен подарък, състсящ 
се от няколко книги, в ко
ито младежите бяха напи 
сали спомени на български 
език, което особено зарад-

които се

експерименти без 
съмнение ще предизвикат 
още по-големи интерес към 
делото на д-р Тошева и ще 
й донест ва домакините.

На тръгване младежите 
поканиха прокупчани да 
им върнат посещението, да 
овъзмежат поне частично 
дойдат в Димитровград и - 
да одьлжат топлото посре 
щане. . .

Само след една седмица, 
младежите от Димитро в гр- . 
ад бяха радостно изненаде 
ни. Младежите от Прокупйе 
пристигнаха в Димитро в гр 
ад. Отнов оргдост, отново у 
веселение, любов... Щастли 
ва младост! Знае да живее, ■ 
и обича!

още по-големи
Понастоящемпризнания, 

тя събира доказателства да
потвърди предположение
то, че азото и фосфор-бак
териите не са полезни за 
растенията само затова, че 
създават необходимите ор
ганични съединения, които

ад.
Зора Тошева — Сарич Осъмна още едно утро. 

Утрото на 29 октомври. Го 
ляма радост за младежите 
от Прокупйе. Трохваща ср 
еща. След няколко месци 
отново заедно. Прегръща
не, целувки и някъде скри 
то отронена сълза. „Как 
сте?”, „Къде са останали
те?”, и много други въпро
си...

Възнаградена упоритост
Сарич между ръководите
ля, асистентите и лаооран- 
тите владеят1 най-чисхосър 
дечни и здрави взаимни о- 
тношения. Другарката Зо
ра внимателно и с любов 
се отнася към всички свои 
помощници и студенти, и 
те също, разбира се, я ува 
жаваг и почитат. Само по 
такъв начин може да се о 
бясни фактът, че само един 
преподавател, двама асисте 
нти и един лаборант изпъл 
няват всички ооязности на 
обучението по микробиоло
гия на 251) студент! •

Другарката Зора Тошева 
—Сарич досега е обнарод
вала повече от петнадесет 
научни студии и статии в 
наши и чужди списания. 
Така миналата, 1960 
нейната статия за „Някои 
качества, на Клубеновите 

бактерии на соята и лупи- 
ната” е била публикована 
в реномираното съветско 
списание „Микробиология”.

Тя е участвувала със са
мостоятелни доклади и на 
различни конгреси у нас и 
в чужбина; например 1956 
год на VI Международен 
конгрес на почвените нау
ки, състоял се в Париж; съ 
що така е взела участие 
дейно и на VII Интернацио 
нален конгрес на поменати

скромност дохожда до пъл
но изражение: нея смуща
ва заслуженото внимание 
и ласки с които я обкър- 
жават журналистите и об- 
щесвеното мнение.

— Какво неестествено в 
това, че е отбранена една 
дисертация от ясена? Няма 
тук нищо за чудене! —ся
каш още под впечатление
то на миналите дни горе
що спори и се „отбранява” 
от журналистите другарка 
та Зора.

През идната, 1958 година 
проф. Тешич е поканен в 
Нови Сад да организира ле 
кции по микробиология на 
новооткрития агрономичес
ки факултет. Без колеба
ние професорът повиква и 
ангажира своята трудолю
бива и дългогодишна 

която той 
гордее. Тя 
спечелила и 

неговото до

Завидната си възходяща 
кариера на учен и педагог, 

. другарката Зора дължи не 
на съчетание на щастливи 

•обстоятелства, поддръжка 
на покровители или някак

висшите растения 
зеват като торове, но че тия 
бахегерии излъчват и опре
делени вещества, които по 
независим път действуват 
стимулативно върху расте 
жа на растенията. Една но 
ва, важна и многозначима 
за науката 1сохщехщия.

...Срещата, изчаквана с 
пр едчу е сте ия■" на провал и 
безнадежност, премина в 
приятен и полезен разго
вор. От кабинета на д-р Зо 
ра Тошева—Сарич понесо 
хме не само нейния лик 
на русокоса, симпатична 
майка на две деца, но и чу 
вството на доволство, че 
сме имали среща на наше
нец на ръководен пост, ко- 
йто със сигурност и самос- 
тойност и едновремено с ед 
на заразяваща кроткост и 
скромност, решава най-сло 
жешгге проблеми на униве 
рзитетските учебно-научни 
занаятия.

изпол-

ва мистериозна свръхчове- 
шка талантливост 
— тафтата се крие в ней
ния

не!

упорит денонощен 
труд, корави лишения, твъ 
рда воля и вяра да се ус
пее в живота. В характера 
и житието на другарката 
Зора е събрано в най есен- 
циалния си вид легендар
ното творческо трудолюбие 
и човеколюбив на шопите- 
печалбари, чийто тружени 
шки пример е всеизвестен. 
Нейното родно място са ра 

дълбодолове

Запознахме председатлея
на актива им. Красива де 
войка, която радостно ни А. Георгиев

-1'

ОБЩИНСКИТЕ НАРОДНИ ОТБОРИ 
ДИМИТРОВГРАД И БОСИЛЕГРАДздвижените 

на подвласинското село Кл 
исура, Босилеградско, изпъ 
стрено с лесове и шумяци 
потопи. Редуват се редици 
напрегнати ученически и 
-студентски години: Клису
ра, Алексинац, София, Бе 
лград...

През 1948 година профе
сорът по микробиология в 
Земун д-р Ж. Тешич. учен 
ползуващ се с европейска 
слава, приема младия 
женер по агрономия Зора 
Тошева за 
ца. В качеството на

год.,
сътрудница, 
винаги се 
е напълно 
оправдала
верие и той с удоволст 
вие подкрепя нейната кан 
дидатура за редовен профе 
сор на същия факултет, с 
други думи, тя да стане не 
гов заместник в Нови Сад.

След избора на др. Зора 
Тошева-Сарич за доцент, 
професор Тешич се отегля 
знаейки, че новооснована
та катедра! е наследена от 
надеждни ръце.

чееШишяш

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, 
ТРУДОВИ КОЛЕКТИВИ И 
ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ*А 
ЦИИ В КОМУНАТА

ЦЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА 

29 НОЕМВРИ
ин-

своя сътрудни- 
асис-

тент в Института за обла- IСпас Крумов

мото от Драгиша Цветко- 
вич и материалите на гене 
рал Тумбин. Веднага след 
това Тумбин написал едно 
писмо до българската поли 
ция.в което дал одобрение 
за прехвърляне на Ристичи 
от Сърбия в България. Нш 
скоро обаче стана презрат 
в България и планът за бя 
гството па Ристичеви в Бъл 
гарггя не се осъществи.

Под ударите па народоо 
свободителната войска през 
месец август 1944 година 
фашистката войска в Сър 
бия (Първи български о- 

купациопен корпус) се на
мираше в пълно разложе
ние. Тези бълго) ски ^войс
кови части отстъпваха в бе 
зредие по посока на българ 
ската граница, с много ка 
миони, натоварени с ограбе 
ни стоки от народа.

В началото на септември 
1944 година, в навечерието 
на капитулацията на Бъл
гария, загубил вяра, че Ан 
гел Попов ще набави кола 
за прехвърляне през гра

ницата, Драгиша Цветко 
вич отива от Ниш до Бела 
Паланка пеша, 
колата па министър Гичгв 
е закаран в София. Драги 
ша Цветкович, който бил

Ангел Попов след това о 
тишъл при Драгиша Цвет 
ко вич като му съобщил, 
че лицето, което го посети 
ло, било агентът Петър 
Живков. Драгиша отвърн
ал на Попов да не се гри 
о/си и, според (Хумите муь 
писмото, което той изпра
тил чрез него до Муиганов, 
не било от политическо ес 
тество. По-късно след този 
разговор в присъствието па 
Ангел Попов Драгиша Цве 
кович повикал рудник Е- 
лашпица по телефон и по
търсил инженер Ненадов- 
ич, с който си заказали сре 
ш,а предупредил го още вед 
нъж, тъй като отива за Со 
фия да настои на всяка це 
па да намери кола за бяг 
ство през границата.

IНо тоса време, докато А 
нгел Попов бил при Драги 
ша Цветкович, Мира Ян-

във вързка с Мира Янко- ' 
вич в София, искал да се 
срещне чрез нея с Ангел 
\Попов. Драгиша 
Мира
при него. „Аз, заяви, Ангел 
Попов отидох при своя ко 
мандир и поисках триднев 
на отпуска, която ми беше 
дадена веднага, защото 
ето положение след 9 септе 
мери веднага се подобри. 
Заедно с Мира отидохме в 
София в хотел Балкан, къ 
дето се беше настанил Дра 
гиша. Портиерът 
Мира една блежка от Дра
гиша. На бележката пише 
ше, че най-напред ще бъде 
в село Бояна на гости в
мин кг 7 ( гк пц п и >
ични министри 
министър по • к< оате.,л Му
ров‘Св, е <ед това ще бъде 
на гости в село 1Панчарево 
при д-р Петър Къосеиван- 
ов, от където трябвало да 
отиде при министър-предсе 
дателя в Чамкория. С тази 
белеуска на Драгиша отидо 
хме при мггтреполит Стеф
ан в Черквата Св. Неделя”

‘) Българска разузнавате 
лна служба по това време.

*) Вила „Сека" се е пари 
чала вилата на Дргиша Ца 
еткович.

<*. изпратил 
до Попов, да дойде

I)к

I

,Д1а втория ден аз и Ми 
ра пак отидохме до Нишка 
баня. Драгиша беше зает, 
а да се отива у Ристичеви 
беше твърде рано и затова 
седнахме в парка. [По едно 
време дойде един човек, ко 
йто ме поздрави па българ 

■ски. Казах 
зпавам. Той ми отговори, 
че ме познава добре и че 
е от РО-2*5 Запитах го, за 
що е в Нишка баня. Той ми 
каза, че е пристигнал да до 
ведс едно лице, което за
едно с тях е било в Цари
град. След това на мене и 
на жена ми ни показа един 
открит лист от Щаба на во 
йската за преминаване на 
българо-сръбската граница 
и един специален паспорт 
на името на някой си Бран 
имир Непадов издаден в 
София от Министерството 

1 на външните работи, с ко 
йто служебен паспорт се и 
зпрагца Бранймир Ненадов 

■служебно в Цариград. На

паспорта имаше и фотограф 
ия. Когато аз и Мира проче 
тохме паспорта за личнос
тта Бранимир Непадсв ние 
се побутнахме, защото е- 
дип път, когато Мира е би 
ла при началник щаба в 
Нишка баня, Стойко Ива
нов, чула, че 
с вила ,,Сека’’,в в Нишка ба 
пя с някой си Непадооич. 
От него узнахме, че това 
лице е сътрудник на Ива
нов. За да може да го ра 
зберем съвсем Мира и аз 
повикахме агента в Нишка 
баня. Там ни каза, че Не 
надович бил изпратен в Ца 
риград от Иванов и Драги
ша Цветкович чрез дирек
тора на полицията в София 
подполковник Сава Куче- 
ров и то със специална ми 
сия, да се срещне с разни 
сръбски личности и англо- 
американци, за да уговорят 
по какъв начин да влязат 
англоамериканците на Бал 
кана. Също така ми каза,

че Ненадович е инжеггер и 
капитан — ордопанс 
крал Петър П както и то-

мона

ва, че по същото време и 
със съща задача от страна 
на бългрите е изпратен 
Анкара и Кайро 
Мушанов. След всичко ми 
съобщи, че е бил при Дра, 
гиша Цветкович, който му 
дал писмо за Никола Муша 
нов, бивши министър — пр 
едседчтел на България..,’’ 

,',По късно; когато бях в 
Софийския централен за 

твор разговорях с един би 
С-2 па ,име

в
Стойчо

даде на
че не го по- той говориму

■ ■« вс
начело с

вги агент нс 
Георги Дренхоа, живущ в 
София. От него узнах, че 
това лице е в съгцност Ан- 
дрея Лукарич, че е 
при тях в РО-2, откъдето 
го развеждали по София, 
за ,да им поссчва прогреси 
впи сърби, които по онова 
впел.е се криели в София- 
Също така ми съобщи, че 
Лукарич по това време и- 
мал много наполеони".

кович се намирала във ви 
лата на Ристич. Те й дали 
тъкани за белъобил и рокли, 
около 100.000 динара и око 
ло 6—8.000 лева. Славко 
Ристич дал на Мира мате 
риал за четири чивта обуе 
ки да ги предаде на полко 
вник Тумбин в България.

е София, 
Попов и Мира предали пие

а оттам с

Пристигайки
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Нов дар на Републиката^ от младежтаМладост в предприятията 1
N

ч
I IТракането на машините Ч

прекъсват вратата която се | И сега на 23 ноември младежта и Тито се срещна- N 
затварят след мене. Но тя- а ^ отпооо п0 на юг от миналата година, в сърцето на { 
сената бодрост проличава, | цветущата Македонска република. Младежта преда- ' 
милва нежно, като ееното $ де ,(а Тито тазгодишния си нов дар, приготвен за ро- Ч 
слънце, което проби есени | ж^епия $ен па Републиката чрез петмесечна упс- | 
ата завивка1 на намръщено \ рита и самоотвержена младежка битка в дивата Гър- ' 
то небе... \ деличка клисура бездъпите ристовачки и скопски
НАШАТА МЛАДОСТ ЩЕ 1 чурища. Там където сторите поколения даваха жерт- ^ 
РАЗХУБАВИ ПРЕДПРИЯ- \ ви, където бяха положили оръжие пред мощта на при | 

ТИЕТО * родните сили — пред непрекъснато спускане па поне- ч
1 5 лсто се землище е Гърделичката клисура пред подзем Ч
дървото \ ](сго бълвапе па додата в мочурищата в околността на ' 

прекъсна мислите ми за ус \ Ристоваи и Скопие — там млади поколения, цветът на I 
пехите па младежите. Про N иашата Сциалистическа Родина завоюва нова труда- . 
сторни хали, които с отвто Ч ва победа. Научена от героичните поколения от револю Ч 
рено сърце ме приемат. цията на само&пшцаиие за доброто и ги,астието на | 
Във въздуха се песи прах, Ч отечеств(у те продъЛжиха и продължават нова- $
паолизагц в ноздрите. Мла к т битка на социалистическото строителс- | 
дежи с опънати мускулни ? тоо Дадоха дар па своята Родина железопътните ли- 5 
ръце движат машините, уп ^ пии Бърчко-Банович, Шамаи-Сараево градът на мла- I 
рааляват ги, а те пеятт, ч доста Нови Белград, фабриките Сее сина, Светозрево, Ч 
бръчат... Ч артерията па братството и единство между наши- \

Намирам председателя 5 те пароди — автомобилното шосе от Белград до За- ' 
по пътя за предприятието. Ч хреб, от Загреб до Любляна, от \Нарачин до Гърде- Ч 

— Още нямаме изготвен с лииа и до Гевгелия и сега от Гърделица до Скопие. ч 
план за работа. Но успехи- { Новият дар от автомобилното шосе „Братство— * 
те се движат един след ^ единство” е дълъг над 138 клм., а дело е 
друг. Спроведохме трудо- ч, ст 46.000 младежи и девойки и на 18 строителни пред * 
ви акции е двора и града. | приятия. Построени са три тунела, 70 моста и през Ь 
Имаме предвид построява- ч различните курсове минаха повече от 43.000 младежи \ 
пето на пътя от рампата до Ч и девойки, а половината от тЯХ участвуваха в с&моупра | 
предприятието. уреждана ^ вителните органи. Ч
то на двора и засаждането Ч Идваш,ата година нашата младеж ще продължи ^ 
му с трева. Нашата мла- 2 битка от Парачин до Белград, така че през 1963 годи- ч 
дост ще разхубави предпри " наI пялото автомобилно шосе ,,Братство-единство” ще * 
ятието... Ние ще направим ь бъде завършино и предадено на движението. ч

Машините продължават 
да пеят, и като ли че е пе 
сента им долавям риетъма 
па 90 чифта младежки ръ
це, които строят, носят но
вата романтика в планин
ското градче... Сякаш в пе 
сента се долавя новото, жи 
зндното...

трансмисиите,Младостта винаги върви 
напред, прилича на първа 
та вълна от буен порой, ко 
ято криволичи, търси път, 
руши всичко на пътя си и 
неудържимо лети напред.

Една нова вълна на мла
дост нахлу в улиците на сг 
ария Димитровград. Рзля 
се нейния шум, прогони ти 
•шината и донесе нов жи
вот...

машините, 
каишите.., Влизам е пред
приятието „Механик”.

Отново младежки лица, 
младежки . ръце, които с 
любов ръководят машини
те. Очите им приковани за 
тях, като зт любима девой- МО

к а.
— Нашия актив даде ра 

ботни часове за уреждане
то на двора, за построява
не на терена в градския

РАБОТАТА НЕ НИ 
ПЛАШИ \

Писъкът наВ конфекцията „Свобо
да” потърсих председателя. 
Трябваше да мина по-чти 
всички помещения докато 
го намерих.

— Агмоъг ни е добър. В 
момента пе сме е състоя
ние да разгънем широка а- 
ктивност. Имаме много1 ра
бота, налага се и недлпо 
време да работим.. Но рабо 
тата не ни плаши. Имаме о 
огромни сили...

—I Интересуваме забав
ният живот на младежите 
—: прекъсвам го.

— Да, може да кажем, 
че пие имаме условия за за 
бавен живот. Располагаие 
е просторна зала, където за 
сега единствено одържава- 
ме конференции. Но вре
мето ни недостига... Сега 
трябва да се задоволим са 
мо с това, колко може по 
рано да завършиме работа

\

па повече
Прекрасно е да бъдеш 

млад, да се озовеш в шум
ящата вълна, с отворено съ 
рце да приемаш всеки не- 
йн трепет и да чувствуваш 
младия й живот. Прекрас
но е <3а бъдеш обкргьжен 
от сериозни младеуски ли 
ца, които с трепет, усърдие 
х любов поемат всичко...

ТРУДНО БЕШЕ ДА СЕ 
НАПУСНЕ БАЩИНАТА 

КЪЩА

парк — подзе председател 
я — Но най-голям успех е 
предприятието, неговото ра 
звитие. Дадохме много тру 
дови часа за разтоварване 
на материал спестихме сред 
ства, купихме топки, тех- 
ничека литетраутра.

Работехме 6 часа, сега 
ще работим по 8, ще увели 
чим месечните принадлеж
ности. Предвидели сме кур 
сове за техническа подгото 
ека на младежите.

Пристига при нас мла
деж, който срамежливо по 
дава омаслената си ръка.

— В предприятието съм 
вече дълго. Дълго за да се 
включа и <3а започна със се
риозна работа. Отначало бе 
ше трудно, но и то мина. 
Напуснах прибалканскоТо 
селце, защото желая да на 
уча, да творя, създавам...

цветна градина, в която пе 3 
славеи, а мотори ще бръм- ~~ 

■ чат... Имаме сили. Младо-

' Ж. ■ *
1тшштта.

Минаваме в други просто 
рии. Девойките се учели в 
тряска на машините и не 
ни забелязват. Едва кога- 
то се спираме над тях, по 
дигат погледите, усмихват 
се и продълзкават (За рабо
тят.

стта винаги има сили...
Достатъчно за младежи 

те от „Ци~ае”. Достатъчно 
за да каже и повярва в тя 
хната сила и мъжествен
ост. Това е щастливо <усми 
хване на младостта. Това е 
извора на силата им. Вяра 
та! А тя съществува навея 
къде, в „Гумарата”, „Свобо 
да”, „Циле”... Във всеко 
младежко сърце...

Влизам в първата хала 
На „Гумарата”. На вратата 
'ме посрещат десетки изпи
тателни погледи. Младежи 
и девойки със сръчни дви- 
жедия на ръцете си стро
ят нов живот... За миг си 
спомням думите на техния 
председател за обективни
те причини, които им пре
чат за разгръщане на вси 
чките им сили.

Липса на помещения за 
развлечения, не пречи на 
успеха ни: Организирахме 
трудова акция за изгражда 
не на игрище за ръчна топ 
ка и баскетбол, редица бе 
седи на които* 
хме въпроси за работничес 
кото самоупртвление и зап 
лагцане според стопанска е-, 
диница. посегцение на дру 
ги предприятия, предвиде
ни просторни за шахматни 
дъски, организиране на др 
амска секция, различни ку 
рсове
на младежите, включване 
в акциите на младите го- 
рани...

И гласът му потъна в шу 
ма на машините.

Приближих се до една де 
войка. която с бързи дви- 
жения слага нови ботушки 
и с топли, искрещи очи за 
печна да разказва:

— Трпдно беше да се на 
<пусне башипата къща... Ро 
'дигалите, тъгата по родно
то сало. но сега е по-нпак. 
Младостта знае вся къде да 
нъгбти! 
усмихва... Живите й черни 
очи не се откъсват от рабо

ПРЕСЕЛНИК
Така наричат онези хора 

в Желюша които през пое 
ледните години, напуснали 
планинските села, намери
ха постояно местожителст 
во в село Желюша. Така 
наричат и него — Марин 
Паунов, който с жена си 
и трите деца купи една 
къщичка в Желюша край 
международното шос(? < и 
напусна Прача завинаги.

В неделя го намерихме 
в къщи с един приятел. 
Черпеха се с ракийка. Тоя 
ден е единствният! през 
седмицата, когато се нами
ра в къщи, край радиоапа 
рата. През останалите дни 
той е на терена като 
структор по тютюна.

и радиоапарат. Това беше 
голяма 
Ботр на Марин.

Тая година когато прода 
дат тютюна пак ще купят 
нещо за семейството.
Преселникът Марин иска 

да достнйгне старите жите
ли на Желюша. В стаите

— Приготвяваме дрехи 
за работниците от „Сттнко 
Паунович” 
той — стотици нови дрехи 
за нашите трудещи.

радост в семейст-
про дължи

Стефан Николов

Земеделската кооиерация »Сшочар« 

йред нови задачи
на двора и в останалите по 
мещения блести светлина
и радост в семейството тю
тюнопроизводител.обсъжда В. Н.

Чрез своя петгодишен 
плам в развитието на земе 
делското стопанство и жи
вотновъдството коопераци
ята „Сточар” в Каменица 
постигна завидни резулта
ти. Тия дни кооперацията 
получи нов кредит от 72 ми 
лиона динара, които ще 
използва за развитие на 
;кивотно'въдството и подоб
ри земеделското производ
ство. затова се правят серио 
зни приготовления за реа 
лизиране на тия средства.

В настоящия момент про 
дължава-ц работите около 
изграждане на един овчар 
кик край „Сапатово” за от 
глеждане на 400 овце. Същ 
ият трябва да бъде довър
шен до края на годината. 
За неговото построяване 
ще се изразходват три ми 
лиона динара.

Привършиха се и работи 
те на кооперативната фур 
на в село Каменина и съ
щата започна с работа. От 
нея ще се снабдяват работ 
ниците и служащите от ко 
операцията и други учреж 
дения във Висок, а също 
така и Основното училище 
в селото.

В кооперацията се прав 
ят приготовления на 1.000

дина. Той е одобрен 
Народната банка и с него 
се предвижда:

★ Изграждане на о- 
сем овчарника,
★ Увеличение броя 
на овците с още 
5.000. Само до края 
на годината числото 
на овците трябва да 
се увеличи с 2 000 ов 
це.
★ За нуждите на ко ' 
операцията ще се взе 
ме един камион, ко
йто ще се използва 
за гтевоз на стока.
★ Ще се вземат още 
два трактора с всич 
ки приключил маши 
ни — плуг, косачка, 
брани и др.
"А- ще се засеят още 
2000 декари площ с 
Фураж, и
Ат ще се построят на 
веси на Стара плани 
на за тов на овце.

Само до края на година
ка от тези средсЛНа тюяб 
ва да се реализират 16,5 
милиона динара.

С това кооперацията в 
Каменица ще направи ог
ромни крачки напред . към 
подобрение на животновъ
дството.

за засяванедекара площ 
с екеггразет и луцерка и др 
уги растения за фураж. С 
това кооперацията ще по 
лучи достатъчно количес
тво фураж за изхранване 
на едрия и дребен добитък.

Членовете на кооперапи 
ята получиха и мелница ко

от

Гряжи за деца
та на паднали

те бойци
ин-

— Всичко това, което- ви 
покъщни

за квалифициране Преди известно време Об 
щинският отбор на Съюза 
на бойците в Димитровград 
взе решение да се направи 
посещение на всички деца, 
на загиналите бойци от Ди 
митровградско. Комисията. 
която бе определена за то-

ждате — къща 
на и облекло — е от прода 
ден тютюн — започна той. 
— От 1953 година, когато в 
нашия край започна да се 
отглежда тютюна започнах 
да го отглеждам. И всяка 
година взимам 
90.000 динара.

ято преди известно време 
започна с работа. Мелни
цата бе взета само за нуж 
дите на кооперацията и за 
това до сега работеше само 
в Изатовци, но сега се изпо 
лзва. и от частните стопа 
ни. Същата меле 300 кгр. 
на час и с нея се пвигото 
влява храна за стоката.

По тримесечната равнос 
метка на кооперацията се 
вижда, че същата успешно 
изпълнява своя петгодиш
ен план. До сега в коопеоа 
нията бе направен сбоеод 
за 84.387,907 динара. По тр 
омесечната равносметка ко 
операцията има доход 19596 
938 динара и от тая сума 
в фондовете на коопераци
ята
5.596.651 динар.

За реализиране на инвес 
тициите от 72 милиона ди
нара кооперацията е изгот 
вила елаборат, който обхва 
ща развитието на земедел 
ското стопанство до 1964 го

>
средно по ва се интересува за прехра 

ната, квартирите, здраво
словното състояние на де
цата, успеха им в училищ
ето използване на инвали. 
дните добавъчни.

Е В Димитровград се със
тоя и заседание с децата, 
които учат в Димитровград, 
ската гимназия. Събрание
то имаше вид на среща ме 
ЖДУ деца и родители, за
щото децата свободно 
казваха овоггГе проблеми, 
искаха съвети —

След тая среща с децата 
Съюза на бойците проведе 
пленарно заседание на 10 
ноември, на което присъс- 
твуваха и делегати от Съю 
за на бойците в Ниш и Бе
лград.

На пленума бе поднесен 
доклад за грижите за деца 
та, чиито родители загина
ха през войната.

В Димитровградско има 
36 деца на паднали бойци от 
които 12 
чни

От така страстен произ
водител Марин стана инс
труктор. Той тръгна по се 
лата да учи и други стопа 
ни, как се отллежда тютю
нът.ц загатното се

— Производството на тю 
тюн — каза Марин — сега 
е в ръпете на жената и де
цата. Тая година те обра
ботваха

тата.
Отдалечавам се. като но

ся бързите движения на те два декара и сигу 
рно е, че ще имам 180.000 
динара приход.

из-
хнитг ръце, топлите у сми в 
ки. младост, която

да се природи за но
са разпределенивинаги пр.

От деня.знае
во то място и да живее свой когато в семей 

станахаството на Марин 
недоразумения между него 
и баща му, той 
търси

живот...
Минавам в допги просто 

рии. Съшита дружелюби- 
ви лииа, съшата решеност 
за по-голем.и бобнви, за по 
големи успехи...

Мирисът на гумата пре-

помисли да 
за преселе-МЯСгО

ние. При това имаше пред 
вид и школуването на де
цата. В Димитровград му бе 
трудно да реши

Васил Гъргов

Трудовият колектив 

на земеделската 

кооперация

квартир
ния въпрос. Изборът падна 
върху Желюща.

гони свежия, кристален въ 
здг/х. който ме плисна и 
среш.на. на вратата. Чувст
вувам. че нося част от мла
дежката им жизненост, ча
ст от самоггвереността и~ц, 

носители на бъде- 
пролет на димитров-

Сега къщата е напълно о 
тготатена. Децата са добре 
нахранени и облечени. Ма 
лко пътуват пеша до учили
Щето, но затова

Каменица завършиха раз ли 
училища и могат само

стоятелно да живеят. Два
десет се

че те аа 
гцата 
градките улици... ЧЕСТИТИ 29 НОЕМВРИ пък, кога

то се завърнат от училище 
имат възможност ~ - 
починат и напишат

намират на шке— 
средни училища 

и на факултети, двама са- 
Ученици в стопанството.

Пленумът отдаде призна 
ние на Общинския отбор», 
който показваше особени 
грижи за децата на падна
лите бойци за освобожде
нието на страната ни.

Илия Марко»

луване в
■ 1

РОМ АНТИКАТА Е СЕГА 
В МОТОРИТЕ

Деня на РеиубликаШа да си от
. УРопите си. А добри помощници 

са на майка си. През лято
то, когато баща им не е в 

% къщи, помагат! 
си за отглеждането* попа.

всвчка свош делова проятела, членове на кооперацията а тру
дещите се от Димитровградско, като нм

лнстическото строителството
Есен. голи тополи, мъгла 

к праблясваие на слънце... 
ЗУо тя" романтика 
Ражда г-

пожелава успех в соцво- на майка 
на тю-умира

нова с тряска на Миналата година купиха
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ВЕЛКО ПЕТРОВИЧ:

Конференция ма иросвеШниШе работници

Дни и нощи в Баница
Чичо Прюдон

в Димитровград

Дали само 

учебници?
лежеше 

■върху вече надробената и 
плитка слама в долния кр 
ай на приземната стая, 
която някога могли да ста 
нат тридесет войнишки ле 
гла, а сега, според германц 
ите, в нея могат да станат

хРиплива въздишка и изс- 
кръцат зъби.

По тези ледени свещи не 
престанно шуртеше 
която впиваше своята сту
денина в настръхналите те 
ла та за затасрениците бе 
ше леплива, по-сгудена от 
скрежа и снега на угаснали 
те греялки. Затова неволни 
пите със 
ден бяха все 
и изтриваха с нея само очи 
те и около устните си, уди 
влявайки се на другарките 
които със същата вода ми 
еха тялото си и косите си 
и в разходките около зиди 
ните се държаха 
до разстрела, све така коке 
тно и чисто. Сбити до отс

охкане, не се оплаква, дори 
и не убеждава, че нищо ня 
ма да каже..

келят съвсем изтъня. Той 
стана собствена бледа, тре 
перлива сянка, призрак, 
който през ноща блуждае 
и преговаря. Биологът, ко
муто изпъкнаха костите и 
ставите през деня храбре- 
ше другите:

— Тимошенко ще 
вободи оттук! В 
когато тези започнат да бя 
гат, тогава трябва да се за
щищаваме или да се съкри 
ем някъде...А нощно време 
се дръпваше и само се мъ
чеше да вика, защото Чичо 
му слагаше юмрук в устата 
и с всички останали сили се 
напъваше да го събори вър 
ху леглото.

Чичо още стигаше да раз 
вързва за своите наблюде
ния на докрая трезвения и 
решителен Радич:

— Виждаш ли, другарю, 
сега е модерно повече да се 
полага на така нареченото 
подсъзнание, а погледай, 
моля ти се, какво сме ко
гато съзнанието ни угасне! 
Кое представлява човека, 
който е създавал култура
та и цивилизацията? Дали 
този дето реве като изпла
шен звяр е онзи същински 
ят човек или е това тъкмо 
този същия, изправеното 
създание, което мисли, ми 
сли по-далече от своята см 
ърт? Мисли по далече и от 
смъртта на в-селената...
Накрая, пре своята ката

строфа, когато вече изгуби 
ха Румъния и Унгария 
хитлеристите разстреляха 
и тях четиримата. Казват 
че и четиримата се държа 
ли храбро. Бокелят като 
че ли съвсем се смирил от 
как подушил 
криеха от него — че млада 
та му булка била извика
на по-рано оттук. Биологът 
едва ли не бързал, когато 
ги извикали - да тръгнат 
без одеяла и палта, а Чичо 
то помолил жандармите да 
поставят младежите меж
ду тях двамата възрастни— 
междаг него и Професора.

в вода, А другият подобен • • •на не
го, това е онзи там профе
сор Пироцкн. Той 
ски

е същин- 
другар. През деня е то 

лкова съвестен и крепък че 
може и лекции да ни дър
жи, популярно и духовито 
от своята интересна елеци 
алност,
Щом като

Не неотдавна състоялата 
се конференция на лросве 
тните работници от Димит 
р ов градската община бяха 
изтъкнати няколко пробле 
ма: необходимостта от доб
ре изработени планове 
работа и липсата на учеб
ници на български език.

Работата на преподавате

чебниците първо трябва да 
излезац ка сърбохърватс
ки, след тгва докато се пре 
ведат, отпечатат, а за чита 
нките не само трябва да се 
изберат четива, но и да се 
преведат и тн.. Но онова, 
което е от субективно ес
тество за неосведомеността 
около учебниците не може 
да се оправдае. Малко е 
чудно, но факт е, че и над 
лежните просветни органи 
не са достатъчно запозна
ти с работата около учеб
ниците, зарад това те не са 
в състояние точно да осве
домят преподавателите и 

. управителите на училища
та по тези въпроси.

От друга страна в това 
. критично положение за уч 

ебнилите както за превеж 
дане, така и за съставяне 
на оригинални по българс 
ки език някои опитни и 
способни просветни работ
ници не са ангажирани в 
тази работа. Те сгрят по 
страни, по нещо критику
ват или в- разговори изла
гат хубави идеи как би мо 
гли някои Еълроси да се 
разрешат, но всяка прак
тична работа липсва. При 
съветите за просвета в две 
те общини не съществуват 
никакви комисии, нито гру 
пи от специалисти, които 
чрез своята пряка или съ
вещателна работа биха мог 
ли да помогнат по-леко- по 
-скоро и по-успешно да се 
решат въпросите около у- 
чебниците и учебни пома 
гала. А за тази успешна ра 
бота нашето социалистиче 

■ ско общество обезпечава 
всички нужни средства и 
условия.

За успешната и съдър
жателна работа в нашето 
учебно дело струва ми се 
не става въпрос само за 

учебници. В работата на 
някои просветни работни
ци има слабоси, които от
рицателно се отразяват въ 
рху общите успехи. При 
някои не съществува нуж 
ният интерес към постоян
но усъвършаване; не пока 
зват достатъчно старание 
да се използват всички ра 
зполагаеми средства в ра
ботата. Нека напомня само 
факта: колко ценни книги 
лежат по селските читали
ща, ставени под катанец в 
някой шкаф! Или приме
рът от въпросната конфе
ренция на просветните ра
ботници — срещата на ак 
тива на преподавателите 
по български и сърбохър
ватски език. На тази сре
ща от цялата община прк- 
съствуваха само 9 души. 
Две преподавателки изне
соха своите месечни плана 
ве на работа. Имаше Еъпро 
си за разискване. Но някси 
преподаватели едва имаха 
търпение да изслушат са
мо плановете, бързаха да 
си вървят в къщи. В нело 
вко положение се намери 
и педагогическият съвет
ник, който няма възмож
ност да проведе работата 
на актива този път както 
бе замислена.

По мнение на група прос 
ветни работници работата 
на активите по специалнос 
ти не би трябвало пряко 
да се свързва с общите кон 
ференции или те да се ус 
тройват след известни па
узи. Трябва да напомня и 
тоЕа, че някси активи ус
пешно работиха.

сто и двадесет арестанти. 
Поради
мярка в нея почти 
нощ тикваха още по няко-

тази гестаповска ни ос- 
онзи часвсяка всеки изминат

по-зацапаниго. биологията.от
Зад тила на чичо Прюд

он се намира стената. От 
•фите страни е обкържен 
от другари. Между него и 
тях, между всички въоб
ще, няма нито педя разсто 
яние, което служи и за ми 
наване. Разбира се когато 
някой трябва да <Щане, ка
то го извикат посред нощ 
и го изведат, а той макар и 
да се държи спокойно, по 
пътя непременно ще нага 
зи върху останалите нещас 
зеници.

Той е тук сега ,,на този 
нанос, на този остър кор
низ на корабокрушение по 
средата на морската шита 
на разбеснял се ураган” 
най-старият и най-спокой
ният. Това положение му. о 
пределя известни длъжнос 
ти. Нашите старци в няко 
гашните войни при атаки 
те срещу турците пробива
ха път на синовете си, на
миращи се над тях, а със 
своите трупове задържаха 
за ми! лтанетс на ра
зб-сеяла*- с_ орда. А как 
той тук 
мощ на те-и деца?

— Хей, луди деца! Поде 
михЕате се на чичо еи, на 
подигравка 
Прюдон. Нима името на то 
зи добродетелен борец мо
же да послужи за шега?... 
Но, — каквото и да е, тук

засе спусне нощ, 
след като заспи, той скочи 
и започва да реве:

— Не ме давайте, хора! 
Другари, държте лите с учениците е затруд 

нена от липсата на учебни
ци на български език по 
повечето предмети. Особе
но трудно е положението 
в втори клас в долните кла 
сове на основните осемгоди 
шни

го, не да- 
Еайте!... Отвори! Бягай...до края

Казахме на доктор Юнг, 
че всички ще се разболим,

където
не съществува никаква чи 
танка. Въпросът става о- 
ще по-сериозен като се въз 
ме пред вид, че това са 
деца, които само азбуката 
знаят и че за тях са нуж 
ни текстове, печатани 
едри букви, които рядко 
се намират. Подобно е поло 
жението с читанки и в ос
таналите класове. Разбира 
се, за това положение съ
ществуват и обективни при 
чини, като например, че у-

училища,

с

СИНДИКАЛНА 
ГРУПА НА УЧИТЕ
ЛИТЕ В БОЖИЦА

М. Петров: Мотив от Ерма

притече в по
Просветнит|е работници 

от Божица основаха своя 
синдикална група. До сега 
те бяха членове на синди 
калната група във Власин 
ска Округлица.

Синдикалната група на 
просветните работници из 
бра свое ръководство и пр 
ие план. за бъдещета си ра 
бота. В плана са предвиде
ни различни беседи из об
ластна на просветата и по 
литиката.

решната стена някои се из 
качваха на рамото на дру 
гарите си, гледаха упори
то през затворените прозор 
чета под самия таван, как 
те обхождат кърга и хвър 
лят кришом усмивки на др 
угарите си, които само съ 
зират.

Мислейки че може би ще 
охрабри своите другари с 
това, Чичо Прюдон въоду
шевено и укорно въздъхна

— Видяхте ли, деца, че 
са по-добри от нас!

В същия момент Чичо 
почувствува, че някой се 
натисна от преде му и го 
обхвана около кръста...

Радич обясни с две три 
думи на стария познайник 
още от Деветстотин и трета 
че този млад Бокел, някога 
толкова пъргав, напълно е 
пропаднал..

През деня още и може 
да се понася. Наистина та
зи картина е трудна за дру 
гите — това негово мълча 
ние, отделянето му от дру 
гарите — но- през нощта 
е непоносим. Рядко заспи
ва,, погледът от широкоот- 
воренитс очи постоянно е 
насочен към височината на 
човек който му се привиж
да, а щом чуе навън на го 
лия лагерски бетон някак 
ви крачки или само няка
къв шум, Той се вдигне, пр 
ескочи през другарите, из
пъва се край стената нещо 
да види навън, А когато 
пък го събори кратък сън, 
той започне да вика да зо
ве на помощ. Обаче през де 
ня, казвам, мълчи: на раз
питванията никого не изда 
ва ,и когато го ухвърлят 
пребит, понася всичко без

че ще полудеем ако не ги за 
ведат на нервната клини
ка но Ханце и ВФйдман отто 
ва имат полза: надяват се, 
че нергният крах предиз 
виква и морален крах.

Другиму това не би тръг 
нало от ръка, но Чичо Прю 
Дон още третата вечер пре 
сели Бокеля и Пироцки 
край себе си. И щом като 
Бокелят започне да скърца 
със зъби и да реве, той се 
наведе над тях, милва ги, 
гали ги по чело и свирейки 
им като бавачка ги успоко 
ява и успива:

— Недей, синок недей, у 
спокой се... Другарите ти 
са около тебе. Успокой се, 
чичовото!...

Понякога той успее да 
спре Бокеля след всеки въ 
ншен звук да не се катери 
като подплашен от някаква 
до половина оголена на отс 
рента-ф. стенацев а послепо 
нял час неподвижно и юро 
диво насочи погледа си 
към прозорците, които за
сипват веявицата снежният 
пясък... Старецът се и сбо- 
ричка докато събори този 
як „набуялец”. Говори му 
гальовно на ухо: — Ти си 
поне умен чойек, добър дру 
гар, остави другарите на 
спокойствие нека си отпо- 
чинат... В такива случаи бо 
лният обикновено втънчи 
писъка си, изпъшка нещо 
и остави на стария със пя
лата си тежест да го наб
легне под себе.

ме нарекохте
другите

е!
Първата нощ когато го 

хвърлиха тук мина някак 
си спокойно. Това беше къ 
сно, след полунощ, а възе 
доха го с още един човек, 
та всички се събудиха и ра 
зсъкиха. Дълто се местеха 
и си шепнеха и взаимно се 
осведомяваха. И те бяха 
въведени от двама зелени 
жандарми, които с джобни 
лампипи осветиха 
свити трупове, като че ли 
на бойно поле между мър 
твите търсят преживелите 
и тъпчейки по сгърчените 
тела определяха място за 
новодоведените.

— Дръпни се там, дръп
ни се още... така... тук ще 
лежиш!..

Вл. X.

масата

Лежеше се на страна. Он 
зи край него, от ляво, с не
узнаваем лик, го позна в 
тъмнината, защото пита: 

— Чичо, кой е оня други
Свободаи Сотиров:ят? Из цикъла \Пеперуди 

(акварел)
От самостоятелната изложба, състояла се е Графи

чния изложбен салон в Белград.

— Не зная, синок, видях 
го тук тая 
път!

— Като че ли банка е 
държал! '

От тавана, към залостена 
та врата, от кюлафа на си 
ня мукава ръми като зим 
на месечина върху наляга 
лата тълпа. Шепо-гьт е пр 
естнал, но Чичо забеля
зва, че още никой не е за 
спал. Едвам след дълга па 
уза се процеди от време на 
време неясна

нощ за пръв

Обзавеждане на учили
щето в Трънски 

Одоровци
Главно беше, че Чичо по 

вече успокойваше другите 
отколкото що задържаше 
двамата болни.

И това така продължило- 
Първата офанзива, когато 
германците запалиха Гор
ни Милановац, а в лагера 
докараха, като по сибирска 
веявица. стотици босоноги 
шумадийски селяни. Всяка 
вечер Вуйкович от номер 
четири извикваше по няко

реч, някоя

чат 225 ученика. Училище
то има и просторен салон.

С. Н.

Наскоро ще бъде завър
шено и напълно обзаведено- 
училището в Трънски О- 
доровци. За довършване ос 
тава само канцеларията и 
салона, които не са до-ста- 
ттгьчно обзаведени, но и за 
тяхното обзавеждане са от 
пуснати средства.

Най-голяма част од рабо 
тите и материала е дало 
самото село, а известни сре 
дства са били отпуснати от 
страна на бивша Димитров 
градска околия както и от 
Звонска община.

Училището разполага с 
6 учебни стаи, които са про 
сторни и светли. В тях у-

Цеитрална 

библиотека 

в Каменица
лко души, за да попълни о 
тмъщението на Данкелман 
— сто сърби срещу един 
германец. Стаята винаги бе 
ше препълнена от новодо- 
карани арестанти. На края 
от старите останаха само 

Радич,

Нима това не говори, че 
не само от разрешаването 
на въпроса за учебници за

В Каменица е оформена 
библиотека зацентрална 

Висок. Всички книги от1 се 
леките библиотеки са пре
несени в Каменица. Съща
та ще бъде под ръководст
во на библиотеката в Дими 

свой

виси съдържателната и пл 
одотьорна работа в нашите 
основни училища в Димит 
ров градско и Босилеградс- 
ко?

те четиримата 
Биологът, Бокелят и Чичо 
Прюдон. Отбраните за уби 
ване германците вече и не 
караха в Яинци, но тук в 
лагера ги ликвидираха. Бо

тровград и ще има 
библиотекар и читалня. М. П.Край Нишава (акварел)Б. Николов:
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130 години от първата сръбска учебна програма ШКОГАТО СЕ ДАДЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВСИЧ
КИ ГРАМОТНИ ДА СЕ РАЗСТРЕЛЯТ Димитровградско вечер

неделя и праздик децата 
да от(веждат в черква; със 
свещениците да бъдат в сло 
га; да не отиват в кърчми- 
те-; и да се ие напиват; всич 
ки предмети и науката коя 
то преподават на децата 
първо те по-добре да нау
чат, а не на децата да пре 
подават из книга и тн.

(„Полиика” 18 де
кември 1938)

ностите на учителите.
Тук се нарежда: учите

лите от децата да създава 
добри християни; да дават 
добър пример на децата 
където живеят; в училища 
та да работят шест часа 
науката . на децата 
преподават 
да не наказват в нервно със 
тояние и някое дете „сил
но и нез годно ие ударят; на

На 11 август Попечителст
вото на просветата което 
ръководеше „генерал ма
йор и кавалер” Стефан Сте 
фанович обнародва първа
та учебна програма. При 
това бяха дадени и напъ- 
ствия за учителите, как да 
преподават в училищата и 
какво поведение да имат. В 
това ,.Наставление’’ бяха 

дадешг 26 точки за дълж-

През 1830 година Сърбия 
получи известния хатише- 
риф, с който бе уредено 
нейното до тогава неопреде 
лено международно поло
жение. По тоя хатишериф 
тя получи право за свобод
но уреждане на вътрешни 
те рабсти. Затова тогава 
е право се очаквало да се 
разреши въпроса с учили
щата.

Княз Милош, обаче и то 
гава след хатишерифа ня 
маше намерение да се за
нимава с тоя въпрос. Като 
неграмотен, — по думите 
на Сл. Йованович — както 
и всеки селянин, с недове
рие гледал на просветата и 
учените хора и същите гле 
дал с презрение. След о- 
сем години Сърбия получи 
първата учебна програма и 
това с големи трудности.

След завръщането си от 
Виена Вук Караджич бе у 
слял да убеди княз Милош 
да започне да учи да че
те и пише. По-късно един 
от съветниците на княза 
Жуйович явно съобщи на 
Караджич да не се осмеля 
ва повече да наговаря Гос- 
даря да учи да чете и пише 
а за училища още не е вре 
ме. Друг един съветник Ми 
лисав Лаловац след Джако 
вото възтание (1825) даде 
предложение всички грамо 
тни хора да се разстрелят, 
защото те повдигат народа 
на въстания и бунтове, а 
данъка да се записва на 
рабош.

При такива условия на
празни бяха исканията на 
Вук да уреди въпроса с 
учебното дяло. В неговото 
известно писмо от 12 април 
1832 година, той нападна по. 
литиката на Милош.

През 1836 година се чув 
ствува известен успех в то 
ва направление. Тая годи
на Милош открива Богос
ловия и поставя за дире
ктор на всички 
Петър Радованович 
бе съобщено на заседание 
то на Народната скупщина 
в Крагуевац.
За учители: бяха поста
вяни хора, които нямаха 
никаква вързка с просвета. 
„От три белградски учители 
казва Вук е споменатото 
писмо -които Милош бе из 
брал и поставил, 
знае да чете и пише, вто
рият бе пробисвет, а тре
тият не само че не знаел да 
чете и пише, но за злодей- 
ство бил в затвор...

През 1838 година в това 
направление бяха постигна 
т|и по-значителни успехи.

не
механически;
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Из
сшария
йечаш

Изпълнението на погуюдишнито планове------
подтик за ноаи победи

ТЕ РАБОТЯТ ВЕЧЕ ЗА
На 1 юли 1955 година 

„Глас на българите’’ бе по 
местена статия под загла
вие „Работите на водовода 
бързо напредват”. В статия 
та се казва:

„Нуждата от вода в Ди
митровград скоро ще бъде 
решена. Въпросът който 
няколко години вече под
ред беше на дневен ред в 
най-скоро време ще бъде 
снет от всички заседания 
на масовите организации и 
народната власт. Избирате

в тая акция. Общинският 
народен отбор се задължи 
да води 
работа...

Тоя път ръкоплесканил- 
та на края на събранието 
бяха напразни. Всеки при
състващ излезна от събра
нието като1 активен агита
тор за изграждането на во 
допровода, защото работа
та беше планирана и все 
ки виждаше възможности
те за реализиране на тая а- 
кция.

в възможност да излезнат на 
работа да платят на някои 
да им свърши работата.

Извършена е пълна под
готовка за довършване на 
работата първите резулта
ти—дългия канал, който се 
пуска по Градинското шо
се, дават надежда, че чрез 
бъдещите акции ще се из
върши предвидената добро 
волна работа... Предвидени 
са 105 м. търби, направени 
по поръчка за помпата, и 
в най-скоро време тя ще до 
йде. За нея са изразходвани 
297.000 д. Предприети са 
мерки и за изграждане на 
постойката която ще бъде 
при резервоара. За нейно
то построяване ще се изпол 
зват материалите от една 
сграда (общинска) и ще се 
израсходват още 150 хиля
да динара.

Първите акции за постро 
яване на водопровода гово 
рят, че същият ще бъде до 
вършен навреме с успех и 
по тоя начин гражданите 
на Димитровград със соб
ствени средства ще решат 
един въпрос, който послед 
ните години беше на разис 
квания...

организационата

училища 
и това

Така се чакаше с часове за вода
Първите резултати обод 

ряват... Само за два дена 
556 метра канал е готов 
за поставяне на търбите. 
Една от най-масовните ак
ции последните години в 
нашия град беше проведе
на. Не е рядко явлението, 
ония служащи които нямат

лите ст Димитровград виж 
дат вече добре, че само със 
собствени средства и добро 
волна работа ще може да 
се построи Еодовода. Зато
ва на едно от последните 
заседания на избирателите 
се взе решение да се при
стъпи веднага към работа, 
като се държи сметка за у- 
частието на избирателите

един не

Турски памет
ник в Изатовци

На площада пред коопе
рацията в Изатовци, къде 
то се намира паметникът 
на загиналите бойци през 
Народоосвободителнатй 
йна 1944—45

АНЕКДОТИ
во-

годана, се на 
мира и един турски памет
ник, което еКак той схваща свободата изключител
ност за нашия край.

ПаметнтИкът 
на турски спахия Мурти- 
зан. Старите хора 
казват!, ч!е на Това място 
през турско робство били 
ливади. При дъждовно вре 
ме целият край бил под во 
да. Минавайки ук, Мурти 
зан искал по всяка

Криводол го срещнал ми
лиционер.

— Какво носиш, стари?
— запитали го той.

— Смърт на фашизма!
— отвърнал той.

— Какво носиш те питам

— повторил милиционерът. 
— Смърт на фашизма!

— повтори бай-Ставри.
— Свобода на народа! —

бил принуден да отговори 
войникът.

— Тогава ме пуснете да 
вървя и мушнал коня.

е построен

в селото

л

цена
да мине със коня си мочу 
рището. Коня обаче пропад 
нал и Муртизан заплатил 
с живота си тая своя упо
ритост.

За него друга дажба
Момчето нищо не отговар 

яло и полицаят продължил 
да го бие. Малко по-късно 
пак го попитал:

— От къде беше ти мом-

Една вечер през време 
на окупацията българската 
полиция хванала група хо 
ра след полицейския час в 
едно място в нашия край 
и ги закарал в участъка. 
Започнал разпит, а след то 
ва двадесет и пет .. и на кра 
я останал само един от тях 
да го „убедят” друг път да 
не закъснява след полицей 
ски час. След известно вре 
ме полицаят го попитал:

— Ти ого къде си, мом-

На своише читатели 

редакция на вестник 

»Брашсшво« честити

На това място турските
власти построили тоя паме 
тник. Надписът на паметни 
ка едвам се показва, но 

за Муртизан и 
неговия кон се предава от! 
поколение на поколение.

По-късно мочурището би 
ло изчезнало и изотовчани 
си построили къщи на мяс 
тото му.

че?
— От „старите предели” 

отговорил младе-
Бай-Ставри Решетара ст 

Изатовци след освобожде
нието на Висок когато ра 
збра, че в Годечко няма до 
статьчно храна взел една 
пита кашкавал мушнал я 
в дисагите възседнал коня 
и тьргкал

споменът
съм 
жът.

, — Защо не казваш,
кати твоя, че си от „стари 
те предели” на царството, 
щях да те убия.

29 нобмври—Деня но Републикатамам

Уза Годеч, при че?
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Изучавайки вероучение, 
аз страшно много обикнах 
безбожието. Така се полу 
чи вероятно, защото учите 
лят, който ни предаваше 
тоя предмет, така нехристи 
янски ни биеше, че и днес 
когато слушам в черквата 
проповед за християнското 
милосърдие, аз се орбъщам 
на всички арапи от страх 
да не би да ме цапароса 
митрополитът с жезъла си 
или дяконът с кандилница 
та. Тоя факт е още едно до 
казателство, че впечатлени 
ята от ранната младост ос
тавят дълбоки следи в ду 
шата на човека.

всичко тръгна наопаки. Та 
ка например, когато учите 
лят ни по вероучение в же 
ланието си да ми

именно заради тоя същина 
едва-що не изгинахме всич 
ки до един. Така например 
той ни говореше надълго и 
нашироко за основните при 
нципи на християнското у 
чение. Ние внимателно сле 
дяхме неговите думи, т. е.

страха си да не цапароса 
някого] Наблюдавахме^ впи 
мателно всяко движение 
на ръката му.

Следващия час, естестве 
но, той пропитваше урока, 
взет от миналия път.

— Кое е първото основ
но начало на християнско 
о учение? — пита госпо
дин учителят първия от 
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НАШИЯТ
КАЛЕНДАР

ЗЛОБОДНЕВНА

помогне 
ме запита за Адам и Ева, 
най-лесният и най-симпати 
чен за мене въпрос аз за
почнах по следния начин:

Адам и Ева са били 
първите хора...

сФ№иНл IМм-»На 19 ноември 1944 годи
на Маршал Тито бе провъз 
гласен за народен герой.

На 26 ноември 1942 
дина се състоя Първото за 
седание на АВНОЮ в Би- 
хач.

В

първите 
хора... Адам е бил първият 
човек, а Ева — първата же 
на. И те като първи хора, 
те живеели в рая. И си жи 
веели много добре нс един 
ден Адам захапал... 
пала Ева и затова господ- 
бог му счупил едно ребро...

И за голямо удоволствие
N

ГО-
Решили горските животни да си построят едно 

съвременно жилищно здание. Избрали комисия, осез 
пенили средства и строежът на сградата започнал.

По това време по махалите и седенките между 
горските животни започнали разисквания кой ще вле 
зе в новото жилищно здание.

Строежът на сградата напредвал бързо. В малка
та горичка израствала хубава постройка със съвремен 
ни архитекгонски линии и малки балконнета, обърна
ти към долината.

— Сигурно Лъвът като най-силен ще вземе квар 
тирата — пошушвали някои горски обитатели.

— Не е право, — отвърщали други, — той има 
най-голяма заплата и можесам да си построи уютно 
жилище. Я погледнете жена му — колко скъпи кож 
ни палта носи.

— Аз мисля, че лисицата ще се нареди—шепнеха 
на друго място —■ тя е много хитра и сигурно ще ус
пее да се вмъкне в новото жилище.

Устроили събрание и вълкът побързал да’ вземе

На 27 ноември 1943 годи 
на загина Иво Лола Рибар 
секретар на СКОЮ.

На 28 ноември 1820 годи 
на се роди Енгелс, най- 
близкият,з сътрудник на 
Маркс.

На 28 ноември 1943 годи 
на започна конференцията 
в Техеран.

На 29 ноември 1943 годи 
на Второто заседание на 
АВНОЮ е Яйде-взе исто
рическите решения за съз
даване на ДФЮ. Тито бе 
провзгласен за Маршал.

На 29 ноември 1945 годи 
на бе провъзгласена Феде
ративна Народна Републи
ка Югославия.

На 30 ноември 1943 го
дина започна Шестата не
приятелска офанзива.

На 5 декември 1942 годи 
на се състоя Първата кон 
ференция на антифашист
кия фронт на жените в 
Югославия.

На 7 декември 1946 годи 
на Президиумът на Народ
ното събрание на 
изгласува Закон за нацио
нализация на частните 
предприятия.

На 8 декември 1946 годи 
на се състоя славянския 
конгрес в Белград.

На 14 декември 1939 го
дина се състояха демонстра 
ции. в Белград против, ре
жима Цветкович-Мачек.

На 15 декември 1938 го
дина загина В. П. Чкалов 
първия авиатор, който пре 
летя от Европа в Америка 
преко Северния полюс.

На 15 декември Втора 
пролетерска дивизия зае 
Ливно.

заха-

Класици на хумора

„ВЕРОУЧЕНИЕ“
ашкъс ош ,,АвШо5ио1афияша па Бранислав Нушич думата.

— Искам да ви запозная, защо иском нова кварти 
ра. Вие знаете, че аз винаги съм без квартира, а имам 
толкова заслуги за нашия край. Както се научавам 
квартирата щели да дадат на Заека. Тога не е право 
другари. Както виждате, тая година не е убит нито 
един заек, а мене пък гонят всички. Нужна ми е квар 
тира, за да се почувствувам свободен най-после.

—• Не — обадила се Мецана — не съм съгласна 
е изказването на Вълка. Нима аз не живея във влаж
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нас, на когото попаднеше 
погледът му.

Грешникът става от мяс
тото си и мълчи като ням. 
Ядосан учителят повтаря 
въпроса си.

Ученикът мълчи упори
то, както са мълчали пър
вите християни пред съда 
на тираните-езичници.

— Кое е първото основ
но начало на християнско 
то учение, заплес? — пов
торя учителят и пръсти- 
е му вече се свиват в юм- 
рук.

на председателя па комиси 
ята останалите ми отгово
ри бяха все в тоя дух. На 
изпита аз просто размених 
Стария и Новия завет така 
умело, както опиен комард 
жия размесва две колоди 
карти. Учителят на два пъ 
ти ме спираше да не гово
ря повече но председател
ят ме окуражваше и ме ка 
раше да продължавам, обр 
ъщайки се към него с думи 
те: „Ама оста вето го моля 
ви се, поне да се посмеем”.

Като казах вече, дванаде

Спомням си например, че 
заради седемте мършави 
крави изядох седем такива 
тлъсти шамара, че не пос- 

да проговоря за-дебемях и
лите крави. А заради Мария 
и Магдалена едва не зап
латих с живота си. Заради 
последната т. е. заради Ма
гдалена, трябваше веднаж 
да си сваля панталоните 
пред целия клас, да легна 
по очи върху чина и да из 
търпя двадесет пръчки на 
голо. Оттогава така се нап 
лаших че и по-късно в жи 
вота, ако срещнех 
жена на име Магдалена, аз 
никак не се решавах да си 
■сваля пред нея панталони-

ни квартири. Елате у дома и погледнете. Ще видите 
как тече вода от стените. Дайте ми възможност да пре 
карам старите си години в хубава квартира.

— Мисля, че е нужно — взел думата Щурегсьт — 
да вземете под инимание и нас обикновените, дребни 
горски жители. Ето, аз мисля, че с моята музика до
принасям много за културно-просветния живот тук.

— Не съм съгласна —• изпискала мравката — кой 
то иска хубава квртира нека работи, ето аз с моето 
многолюдно семейство сама направих..

Последните думи на мравката не се чуха. В сало-
конференцията за-

ФНРЮ

сетге апостоли аз натиках 
в Ноевия ковчег. За Содом 
и Гомор казах, че са два 
свещени храма в които Хри 

проповядвал с успех 
принцип: „Обичай бли

някоя
на настанаха караници и такаИ след като ученикът и 

тоя път не отговаря, той! 
изревава:

— Милосърдието! — и та 
ка! немилосърднс го ударя, 
че онзи вижда звезди пос
ред бял ден.

След това се обръща към 
друг ученик:

— Кажи ми ти, кое е вто 
рото основно начало на хри 
стиянското учение?

А грешникът се чеше зад 
ухото и върти очи, опитва 
йки се по движенията 
ръцете иа учителя да раз
бере от коя страна ще го 
светне второто основно на
чало на християнското уче 
ние.

върши...
След една седмица сградата бе извършена. Мест

ният печат бе изпълнен с информации за големите 
трудови победи в гората, а много признания бяха от-

стос ете.
Имаше уроци които не 

представляватф 
трудност за мене. Така на
пример Адам и Ева, ми бя 
,ха много симпатични, веро 
ятно с наивността си, а мо 
же би и затова, че първият 
грях на една жена е вина
ги симпатично нещо. Но до 
като Адам и Ева ми бяха 
симпатични, то техните де 
ца ми причиниха много не 
приятнссти. Заради извест 
ната фирма „Каин § Авел” 
три пъти ядох бой. Първия 
път, защото казах, че Авел 
е убил Каина, втория — за 
щсто казах че Каин и А- 
вел са апостоли. Не си спо 
мня.4 вече защо беше трети 
ят бой, но ми се. струва, за 

~щото казах че Каин продал 
Авела на египетските тър
говци за тридесет сребърни

сее я
жния си!” За Христос ка-никаква дадени на трудовия колектив на предприятието-стро

ител. В махалите се мълвеше, че квартирите ще бъ
дат разделени само на ония, които нямат такива....

Една сутрин горските обитатели тръгнаха в жили 
щния отдел на общината за да видят какви са реше
нията на комисията стъписаха се когато видяха Охлл> 
ва как от прозореца на новото жилище се смее весе
ло с високо напреки рога. Собствената си къщичка, в 
която бе ггрекрал целия живот и я мъкнеше винаги 
със себе си бе оставил край пътя с напдис: „Издава 
с под наем”.

НАРАВОУЧЕНИЕ: ПРИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 
КВАРТИРИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПАЗИТЕ ОТ ВЛЕЧУ 
ГИТЕ...

зах още и че е престоял 
четирдесет дена в утроба- 

кита, подготвяйкита на
своето божествено учение. 
За десетте божи заповеди 
казах че Юда ги е предал 
на планината Арарат и най
-накрая на въпроса, какво 
знаят за !Пилат, отговорих, 
че Пилат е син на Мойсея, 
че е народггл голя_ио поко- 

и че след като свър на
ление
шил тая работа, си измил

Виден Клопотаровръцете.
Впрочем аз и сега не ра

збирам какво смешно има 
във всички тия мои отгово 

защо всъщност пред- ЗАДАЧА НА АИНГВИСТИТЕри и
седателят на комисията та 

смееше. За
— Любов към ближния, 

магаре такова—крещи учи
телят, след като ие е полу 
чил отговор, а нещастни
кът пипа носа си. за да ви 
ди дали това християнско 
начало не е боядисано с че 
рвен цвят.

Следващият ученик съ
що пе може да каже кое е 
третото основно начало на 
християнското учение.

— Великодушието, него 
дник такъв, но ето това е 
за теб великодушие — кре 
ш,и учителят и тегли уши
те иа нещастника, като че 
ли тегли презрамки на пан 
талони.

От западната страна на“ 
Славинската черква се на-

Паметника не е интересен 
само затова, че носи дата от 
преди сто години, защото 
покрай същата черква има 
паметници от 1826 година. 
Той привлича вниманието 
ни защото името Джура 
е написано с ,,1Д”. Поставя 
се въпрос, откъде буквата 
,,Ц'’ в Славиня по това вре 
ме, когато всички останали 
паметници и по-късно, са 
писани на български език.

Затова проучването на то- 
я въпрос, по право това вл 
ияние от Сърбия и то 14 го

дини преди освобождение 
от Турците е твърде важна 
задача на лингвистите и 
филолозите.

ка весело се 
мен християнското учение 
беше сбор от разни чудно
вати и невероятни разкази. 
Това представлява то за го 
лям
И аз пе смятам, че е стра
шен грях да се смесят

направих 
Не виждам 

псвече за 
християнството би знаел о 
ня. който би могъл да раз
каже всички приказки та
ка както са записани в уче

ка.
На годишния изпи, разби 

ра се, падна страшен смях. 
Председателят на комисия 
та се държеше за корема и 
викаше: „Дявол да те взе
ме, момче, откога не съм се 
смеял така!” А учителят ни 
по вероучение, който про
веждаше изпита, три пъти 
стискаше юмрук и бе готов 
да се нахвърли върху мене 
но все се въздържаш.е по 
ра&и особената тържестве
ност на момента. Спомена 
само нещо през зъби за 
майка ми.

Естествено, след като ве 
днъж вече се бях сбъркал,

брой християни и днес.

тия
разкази, както 
аз )1апример. 
впрочем какво (ЙЙШ

бн.ика.
Но. откровено казано, на 

шият учител по вероучение 
не се задоволяваше само с 
библейските разкази. Нав
лизаше той и в съшината 
на християнското учение и

мира един паметник с нат- 
пис Джура от 1863 година.

ф ТексШ и рисунка МЕТОДИ ПЕТРОВАКТУАЛЕНБАИ ОНЗИ
- За ДРУГАРСКОТО У8ЕСЕАЕШ

ЗАДЪЛЖАВА СЕаругаря 
троя с ПОКУТТИА МА Алкохолни пити- 
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ЗА НАШИТЕ ДЕЦАТзратетбо
ПРОЩАЛНО
УТРО

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕСРЕЩААнгел Маршин :
Като се оми, Иван обле

че новата си риза, преско
чи плета и се упъти по те
слата ггьтекта към градина 
та. Наоколо в сината мара 
кя на есеното утро прелита 
ха весели птички.

Ето и слънцито изплува 
и озари земята, алена от 
възхищение и заруменяла 
като детско лице при игра.

Иван прескочи и другия 
плет и се озова в градината 
Искаше да направи още ня 
колко крачки, но спря. 
Пред него се откриваше 
прекрасна картина на един 
зЬгиЦащ срят|: последните 
есенни цветя привеждаха 
пъстри коронки към коле
нете му, като че искаха по 
следен път пред раздялата 
да го поздравят.

Той се наведе, събра ня
колко цветенца, в които га 
снеха последните искрици 
в бледнината им. Пропусна 
ги бавно през разширените 
пръсти и отново 
няколко цвета, като ги сло 
жи в новата, си риза.

Но вятрът подухна пак и 
последната капчица роса се 
търкулна блясна в светли 
на и потъна в черните пре
гръдки на земята...

Цено Милиниев 
уч-к VIII кл. 

с. Клисура

— Трябва да го намеря! 
Моето село изгориха, всич 
ки загинаха, от моите само 
той остана. Ще остана с не 
го в четата.

— Малък си тн. Не мо
жеш да останеш. Комендан 
тът на бригадата никак ня 
ма това да позволи, — бла 
го му каза командирът, пр 
егьрщайки го около мър
шавите рамене.

по-голямо и по-яко момче 
от тебе, но комендантът. ка 
за, че няма право да отели 
ча в смърт малки момчета. 
Не, няма да може да оста
неш.

Обърна гръб на пепели
щето и с бързи крачки се 
отправи към гората, в коя 
то замираха далечни гър
межи.

Опожареното село остана 
В равнината. Момчето не 
се обърна пито един път да 
го погледне. В него остана 
ха неговите най-близки, ко 
иго нивга няма вече да ви 
ди и няма да чуе техните 
думи...

Гората го обви с шепота 
на своите листа и със стра 
хливото чуруликане на пти 
чките, което,, чудно се сли 
ваше с все по-слабите гър
межи. Тези гърмежи бяха 
неговата цел. Там се борят 
партизаните. В тях е татко 
му, единственият когато мо 
мчето има на този сеят. 
Дали ще го намери? Тряб
ва, непременно трябва да 
го намери! А след това ще 
остане с него. Татко му ще 
му даде пушка и той ще 
си отмъсти за селото, в до 
лината и за опожарената 
къща в плодородната овсщ 
на градина.

„Ще намеря татко!” 
даря му в слепоочието, до- 
като разгърща храсталака, 
който се изпречил пред не 
го. Само да намери татко 
си, да изплаче тъгата си на 
неговите гърди, а след това 
ще тръгне в борба. Извед
нъж скокна зад един висок 
храст, който бе се разкло
нил над него. Чу някакъви 
гласове. Кой знае дали са 
партизани или усташи? Хо 
рата, които наближаваха 
към него бяха облечени в 
различни униформи, но 
всички имаха червени пето 
лъчки, които пламтеха на 
шапките им. Момчето дъл 
боко отдъхна и излезе на 
горска пътека.

—Откъде се намери тук?
— зачудено го попита е- 
дин висок партизанин, кой 
то имаше върху ръкава си 
значка командир на чета.

— Долу ст селото, — ма 
хна момчето с глава в оная 
посока, от която бе дошло.

— А къде си тръгнал?
— Търся татко ми.
— Кой ти е татко?
— Милое Мандич. От вто 

ри батальон....
— О, комесарът на пър

ва чета... А какво търсиш 
при него? Сега е офанзива!
— сериозно каза друг, мур 
гав младеж, е кривната ша 
пка.

Момчето крачеше натъ
жено. Дали има още много 
до четата, в която е татко 
му? Може би той няма да 
даде от него да отделят си 
на му, сега, когато всичко е 
изгубил... Борбата утихна. 
Зачуха се гласове. Партиза 

бяха далече. Мом-

3

ните ие 
чето почувствува как въз
будено тупти сърцето му в 
топлото очакване на среща

Учепипите от VII и VIII клас на основното
в Каменица

та с татко му...
Малко по-късно то стое

ше с наведена глава над 
мъртвия партизанин, кога
то току-що донесоха от бо 
рбата. По лицето му теча
ха едри сълзи, а слабите 
му рамене потреперваха 
от горък плач. Около него 
другарите стоеха мълчали
ви. Никой не го утешваше, 
никой не му проговори ус
покоителни думи. Пък и 
каква би била ползата от 
това? Неговата болка нищо 
не можеше да намали!

Изведнъж момчето реши 
телно махна с глава, изтри 
сълзите с изцапаните ръце 
а след това се наведе до 
баща си. С малките си, ела 
би ръце измъкна пушката 
от големите, мъртви ръце 
на своя баща, захвърли я 
през рамо и с тежки крач
ки се упъти към четата, на 
която до преди малко, беше 
командир неговият татко.

Никой нямаше сили да 
го спре...

училище

ОТЕЧЕСТВО
пг Отечество мое, росен цвят в градина 

(^1 розолика булко в поле израснала , 
широко се носи. името ту. свято 

йа. и над тебе лебди крилат, млад орел.

откъсна

IУ-

—Как няма да позволи? 
зачуди се момчето.—Та все 
ки има право да се бори!

— Да, но ти си наистина 
съвсем малък. Сигурно не 
си минал десетата. ...Щете 
изпратят в детски дом.

Момчето мълчеше. Твър 
до реши да остане в чета
та, пък каквого и да стане. 
Никой не може да го наго
ни. А командирът продьл- 
жи:

Аз лудо те любя кат‘ майката чедо, 
ти ми даваш здраве, и снага, и сила, 
а може ли нещо повече да любя 
в тоя свят от тебе, татковино мила...

Щом. вятърът сънен—сам-самин повее 
та клонките цветни духа и люлее, 
веднага почувствам гърдите ти топли 
как свободно, тихо, Татковино дишат!

— Неотдавна дойде едно -1"
• < 0

Из пашата околия Ш Бошко Смакъовски
..........................................................................................................111111111111111111111Ш1111111111111111П
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младеж ош 

Каменица

лезио шрудштво НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ, НАШИ СЪТРУДНИЦИ И 
ЧИТАТЕЛИ ВЕСТНИК „БРАТСТВО” ЧЕСТИТИ 29 
НОЕМВРИ — ДЕН НА РЕПУБЛИКАТА И ИМ ПО
ЖЕЛАВА УСПЕХ В УЧИЛИЩЕТО.

изведен първият) рентген
ов апарат, че през 1953 год. 
са произведени първите ра 
дои апарати: „Орион”, „Оз 
рен’’, „Чегър”, „Топлица”, 
че днес се произвеждат о- 
коло 50 разни типове ра
дио-апарати , като най-но
вият тип е РР-625-С (сте
рео) и че през тази година

В един хубав ноемврий
ски ден няколко млади съ 
друдници, членове на учи
лищната редакция „Кекец” 
при основното училище 
„Ратко Вукичевич’’ в Ниш 
заводите РР край Ниш. Тя 
хната цел беше да разгле- 
датбаводите, да съберат 
материали за училищната

Неотдавна учениците от 
VIII клас оформиха младе 
жки актив. Председателят 
на младежта от Димитров 
градската община другар 

ят Райко Зарков запозна 
младежите с историята на 
Младежката организация 
в Югославия.

Конференцията показва, 
че младежите имат сериоз
ни разсъждения. Чрез ди 
скусия и обсъждане бяха 
вчленени 15 младежи, ка
то се изтъкна, че останали 
те младежи ще бъдат при 
ети след показване на по- 
добра акт^шнобг и по-до
бър успех в училището. Но 
вата младежка организа
ция се задължи да ома сови 
органифзацията си, да нов 
дигне успеха и подобри по 
ведението на цялото учили 
ще.
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Учениците от Основ
ното училище в Сми- 
ловци посетиха мина 

„Видляч“ да. Юг5с™“ГЛ"“а ф.дар.™.ка Наро

акон „Бои на петлите и други картини които се на 
№4>ат в историите, читанките и като отделни карти- 

на тези и”ее™

В началото на тоя месец
учениците от основното у- 
чилище в Симловци 
своите преподаватели напр 
авиха една ескурзия до се 
ло Мъзгош където разле- 
даха минна Видлич. Стари 
ят миньор Иван Тошев ра 
зказва на учениците за ра 
ботат|а в мината и услови 
ята, при които работници
те живеят. Учениците се 
запознаха и с прекарване 
на въглища. Голям интерес 
предизвика работата на ми 
нъорите в шахтите.

Трайко Петров, служащ 
при мината запозна учени
ците и преподавттелите с 
бъдещите перспективи на 
минна „Видлич”.

Същия ден учениците на

със

3. Преди известно - 
реч по случай пускането 
автомобилното

време другарят Тито произнесе 
в движение на I. 

шосе „Братство-единство”.
Макар времето да е късо, 

успехът който е постигнат 
е завиден. Успехът

една част от 
, Отговорете

В завдите РР — Ниш
на въпроса:

Градът, в който е 
дата е освободен 
мира и за кой

е подо
брен, поведението също, а 
разглежда се и възможнос| трябва да бъдат произведе 

1 ни 100.000 телевизиони при 
емници.

Младите журналисти ня 
ма да забравят картината, 
ка другарите-работници бъ 
рзо и умело сгробяват ра
дио и телевизиони апара
ти.

радиопрограма, както и за 
детските вестници: „Ке- 
кец’’, „Дечйе новине”, „Ма 
ле новине” и пр.

В РР бяха приета най- 
като .истински жуналисти. 
В тяхна чест б устроен ма 
лък прием в управата.

След туй разглеждаха 
всички оделения на фабри

отфашиТмаРИЛАРУГаРЯТет°’
ПЪТ е посетен от

на коя 
в коя република се на 

Другаря Тито?
тта да се приемат нови чле 
нове. Младежите подготв
ят пиеса за да обиколят бл 
изките села. Те са се 
жирали да приготовят и 
програма, за Деня на Репуб 
ликата.

анга- ОТГОВОРИ:
1.
2.В. ГрговСлед посещението и под

правиха посещение на Мъ- 
згошкото врело , което пр

реждане на бележките, цяката и се запознаха с про- 3.
лата редакция „Кекец”, у-цеса на производството на

Име ирадио, рентген и телевизиедст|авлява една от редки- строи училищно събрание, презиме — 
ученик от осн.

онните апарата.те природни красоти в тоя 
край. Преподавателят Але 

Каменов обясни

като запозна друттрите си
Малките журналисти уз- с впечатленията и събра- у-ще------

адрес: улица (село) — 
община____________

наха, че заводите започна ния материал.ксандър
ли да се развиват през 1948на учениците призхода на
год, че през 1950 год. е про ■ К. Т.врелсто.


