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ЦЕНА 10 ДИНАРАВЕСТНИК ЗА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ВЪПРОСИ НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО

Реч на председателя Тито в Ник шич

МНОГО ПЪТИ СМЕ ПОКАЗАЛИ, 

ЧЕ НАШАТА НЕЛ Е ДА ИМАМЕ ДОБРИ 

ОТНОШЕНИЯ С ВСИЧКИ СТРАНИ и,-Г_
' ;!

вия битовото 
се понижава“.

След това, другарят Ти
то говори и за произво
дителността на труда* ко
ято е наравно с въпроаа 
за качеството и количе
ството в нашето индус
триално и селско яроиа- 
водство.
За успехите, които Сме по 

стигнали в нашета социа
листическата страна и за 
отношението на някои 
страни към тези наши ус
пехи той каза:

„Вън, в многото страни 
иа Запада* мисля че няма 
нито една страна, която 
не ни признава, че за ед
но десетилетие сме по
стигнали толкова, за кое
то на другите са били 
нужни пет до шест десе
тилетия. Макар че много 
хора се възхищават от те 
зн наши успехи, в някои 
източни страни, особенно 
в съседните, отделни ръ
ководещи хора, не ни при 
знават тези успехи по 
пропагандистични причи
ни. Казват, че сме реви- 
зионисти, че в индустри
ята сме внелн ревизиони- 
стичен дух и теория, че 
сме унищожили нашето 
селско стопанство, че то
ва е ревизионизъм итн. 
А аз казвам, че тези хо
ра, които ни одумват, че 
сме внели ревизионизъм 
в нашето селско стопан-

Председателяг на Ре
публиката Йосип Броз 
Тито направи посещение 
на Народна република 
Черна Гора през средата 
на месец септември т.г. 
След като посети градо
вете и селата по крайбре
жието на Адриатика, на 
20 септември т.г. той на
прави посещение и на 
град Никшич, където по
сети и разгледа железар- 
ната и говори на наро
дния събор, който в чест 
на посещението на.Пред
седателя, бе организирал 
Социялистическият съюз 
на града. Пред около

равнище60.000 граждани, дошли , тимент на сложни прок- 
от околностите на Ник- зведения: електрически, 
шич на събора той ка- технически машини и дру- 
за, че е дошъл в това ги средства, които по ни- 
място да види резулта- що не заостават зад про- 
тите на творческия груд изведенията на индустри- 
на хората и фабриката и алните страни на Запада, 
че при обиколката се уве- Това е оттам, че нашият 
рил в небивалия ентусиа
зъм на младежта, която ра- е работил със силна воля 
боти в фабриката. Съще- 
времено той изтъкна въз- умни и физически спосо- 
торга си, че Черна Гора, бности, за да постигне о- 
в един къс период след 
войната, и то в по-късни
те години, е постигнала 
огромни резултати.

„В Югославия днес из
граждаме индустрия с мно 
го бърз темп. Ние сме 
създали такава основа,

изведения все повече се 
пласират на чуждестрани 
те пазари, дори и на За
пада, който индустриално 
е твърде развит. В по на
татъшното 
председателят на Репуб
ликата изтъкна, новия път 
на кооперирането в ииду 
стрията, с което ще се 
постигне масово произ
водство и по-добро каче
ство, а същевременно от 
делни предприятия в съ- 
дружение с други пред
приятия ще могат да про
извеждат сложни машини. 
Освен това, по този път

само големия възторг, но 
и способностите на наши
те хора бързо да се при
способяват и бързо да о- 
владяват производството.

След това другаря Тито 
говори за новите начина
ния в индустрията, оро- 

човек. нашият работник бено за ролята на коопе
рацията в промишлено- 

и е влагал всичките си стта, която ще даде въз
можност за по-бързо, по- 
масово и по-качествено 

нова, което историята на производство. Той отбе- 
миналото му е отнела, за лежи, че нашата индус- 
да достигне най-напредни трия днес, не само че за 
чавите .и най-развитите доволява нашите собстве 
страни. А това показва не ни нужди, но нейните про-

изложение,

я I
н>.у

Ж.. ш,щото днес много по-ши
роко и по бройно да се 

'търсят нови фабрики, ко
ито ще задоволят нужди
те на нашите граждани. 
Трябва да кажем, че мно
го хора, които идват е на
шата страна, изразяват 
учудването си, че Юго
славия, която е била по
зната като аграрна, а ин
дустриално почти нера
звита страна, така бързо 
е овладяла богатия асор-
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Шщ
>:Празник на свободната 

и млада македонска репуб
лика от социалистическо
то семей:Шво на Югосла
вия.

т ШИШ
Другарят Тито говори на народния сбор в Никшич
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ОП1Е ЕДНО ПРЕДПРИЯТИЕ В ДИМИТРОВГРАД

11 октомври — Ден на 
македонското въстание, ден 
когиШо отекна Първата Пар
тизанска Пушка, кигаШо ма
кедонският народ с въоръ
жено въстание решително 
каза че се Присъединя за към 
борб, сша на югославските 
народи, към борбата Про
тив окупатора, а за една 
нова юг ославска общност 
на братски и равноправни 
породи.

Борейки се рамо до рамо 
с останалите югославски 
народи, Под ръководството 
на Комунистическата Пар
тия на Ю. ославия, Маке
донският 
своята свобода, 
своя Република, своя млада 
държава.

Станала на свои кряка, 
Македония след Освобож
дението тръгна с гигант
ски крачки напред, Показа 
невиждани резултати в съ 
здаване ни своята духовна 
и материална култура, в 
Превъзмогване на тежкото 
наследство, останало оШ 
черното минало, когиШо шя 
бе Предмет на шовинисШи- 
ческа иШирации.

Израсшнаха 
хидроцентрали и обекти на 
асомишлеността, издигнаха 
се нови градове, от един 
Пъй се откриха основни у~ 
чилища и факултети, съз
даде се нова литература 
на македонски език, разви 
ее изкуството, израсШна 
македонския човек — стро
ител на социализма.

Македонският народ Пра
знува днес свободно, По Пе
та аеесети път своя Праз
ник, изпълнен с гордост за 
рая постигнатите резул
тати, изпълнен и с вяра, че 
ще Постигне още по-го леми 
резултата в изграждането 
на страната са. в изграж
дането на социалистическа 
Югославия.

ще намалим 
ония произведения, които 
можем да произвеждаме 
сами, като обединим про
изводството на базата на 
кооперация в промишле
ността.

вноса на

ДИМИТРОВГРАД ПРОИЗВЕЖДА ГУМЕИИЦИ
неговото об»авеждане,гол 
яма заслуга принадлежи 
на колектива на фаорика 
„Тигър“ от Пирот. Об
щината която 
е била активна в реализи
ране на това мероприя
тие и понататък ще обър
не голямо внимание на 
предприятието. 1яще вло 
жи нови суми в СТОЙНОСТ 
от 30 милиона динара за 
набавка на нови машини, 
за да може то да увели
чи своя капацитет и да 
приеме около 200 работ
ника. Предвижда се ко- 
гато предприятието на
пълно се оозаведе, да се

„Неразвитите краища 
на нашата страна пред
ставляват Ьега основна

ство и в промишлеността 
би трябвало да дойдат 
тук,и.-да видят ре^ултж- 

грижа на социалистическа тите на този „ревнзиоии- 
Югосдавия. Този въпрос зъм“. Ако се погледна 
изисква най голямо вни- нашето селско стопанство

което тъкмо тази година 
направи огромен скок, бла 
годарение на съвременни
те методи на производ
ството, тогава може да се | 
оцени, колко много на-

• 30 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА МАШИНИ И 
СЪОРЪЖЕНИЯ.

• ПРЕДПРИЯТИЕ С 200 РАБОТНИКА.
• ГОДИШЕН БРУТО ПРОДУКТ, ОТ ПОЛО

ВИН МИЛИАРД ДИНАРА.

до днес

манне и ние настояваме 
в тая насока да постиг
нем в късо време значи
телни резултати. Интере
сно е, другари и другар
ки, че колкото фабрики 
имаме днес и колкото по 
вече ги строим, толкова 
повече ни трябват. ЗоЩо? 
Защото хората имат по- 
голсми искания, защото 
хората вече не могат да 
да се задоволят със стан 
дардта, който днес е ви
сок, макар че цякои хора Г 
от Албания оспорват това

народ извоюва 
създаде

На 20 септември в Димитров и снабдени с нужните ма- 
град бе открито новото пред- щиНИ и съоръжения, ит 
приятие за производстао на гу- дясната страна е до.праве- 
меници. На тържеството по то- ново помещение За
Ккоаив.нов^ч^н^нГ цк на . двигателните машини. Дво 
СКЮ и народен представител ра е също така преуре- 

. в Съюзната народна скупщина, деи и „риспоСобеи Зв ну- 
' Светислав Попович-Тиле, член _ите на НОВОТО пред-

окЦна сКСКБРан--ирречири“- прият-е, В прсдприятие- 
Лужнички, председател на Око- хо за сега работят онези 
лийския народен отбор в Пирот ^оиТО Са минали курса в 

в Съ‘ фабриката „Тигър“ и
ито с успех са овладели 
процеса на производство
то. Нишите работници са 
били похвалени от техни
ческото ръководство в 
Пирот заради бързото у- 
свояване на технологиче- 

процес. Днес в

шата страна е — израсна 
ла, не само над онези, 
които оа достатъчно зао- 
станали, но дори и в све 
товен мащаб. Например,

. Спе^а.наЗстр.;
•V .произвеждат не само гу

менки,
и народен представител 
юзната народна скупщина, как- 

на народ-
ко-гиганШски но и други гу 

изделия. Тогава Ч е т е т ето и представители 
аата власт и масовите органи
зации от Димитровград. Наши" 
ните бяха пуснати в действие 
от младите работници, които са 
се подготвили за тази'работата 
пиротската фабрика .„Тигър*.
Замириса аа гума и след някол
ко минути излязоха първите гу- д

едно промишлен, предприятие даТ един чифт гуменици 
с големи перспективи на раз- за 5 минути, но се надя- 
витие. ат че скоро ще настмг- хода

Предприятието се на- т своите другари от Пи-^ от друга страна ще уве- 
мира в адаптираното зда- „ ще намалят време- личи жизненото равнище
ние иа старото училище. V ^ 3 минути. на хораТа от нашата об-
Виесто малки каасии
стаи днес имаме простор е какт0 „ зщни хали, добре осветени предприятие, какт.о и

мени
брутопродуктът на ново
то предприятие ще бъде 
към половин милиард.

в този брои:че имаме висок стандарт. 
Когато днес наблядавоме 
нашата страна, все по-мал
ко и по малко могат да 
се забележат в нея раз
ликите между селото и 
града. Нашите селяни не 
носят вече носните си, не 
са слабо облечени, но се 
обличат в облекло, което 
трябва да носи трудещи
ят се. А това показва че

• Външно-политичес
ки коментар.

• Доклада ца Нардел
• Нарастване на 

промишленото-. 
производство

• Репортаж, разказ 
и пр.

• Фото - репортаж, 
за Димитровград

Димитровградчани с ра
дост и гордост говорят 
за новото предприятие, за
щото то ще подобри сто
панското положение на 
града и ще увеличи до- 

на общината. А това

не казват истината ония 
хора, които казват, че в 
социалистическа Югосла-За основаване на това щина.

/Б. А. Ч,
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ИЗ РЕЧТА НА КОЧО ПОПОВИЧ
ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИЯТ 
КОМЕНТАТОР НА 
ПРЕС-СЕРВИС В БЕЛГРАЦ 
ПИШЕ:

ПРЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ООН

За прекратяване на студената 

война и за сътрудничествоГЛАВНА
СВЕТОВНА
ТЕМА

0 делегацията в ООН 
рица колониалната поли. 
тика и подчерта, че все. 
ки народ има право да се 
бори за своята независн. 
мост. Той особено се спря 
на проблемата за Алжир 
като изтъкна „че става 
въпрос за легитимната 
въоръжена борба на 
жирския народ за свобо 
да и право на самоопре
деление“.

Другарят Попович 
тъкна, че Югославия смя
та за единствено прави
лен път— пътя на прего- 

Нашият вори между Франция и 
Алжир.

така се заложи за създа
ване на „разредени зони“ 
в Европа, още повече, че 
това предложение е под
крепено вече от видни 
представители на Изтека 
и Запада.

Кочо Попович особено 
подчерта, че ООН трябва 
по-сериозно да помогне 
неразвитите страни и че 
този въпрос не може да 
се решава само чре^ ду
ми, а че е нужно на теза / 
страни да се дяде по-зна
чителна помощ, което до 
сега не бе провеждано 
както трябва, 
представител и вояач на

На 24 септември дър
жавният секретар за вън
шните работи на Югосла
вия произнесе реч пред 
Общото събрание на ООН 
като се исказа, че в све
товните отношения голя
мо значение има срщьта 
Хрушчов — Ай>енхауер. 
Техните разговори създа
ват по-добра атмосфера 
в света и ще доведат до 
нови начини на разреша
ване на международните 
отношения. Говорейки за 
проблемата на въоръжа
ването Кочо Попович 
подчерта, че въоръжава
нето става опасно, че ра
вновесието в това отно
шение е несигурно и че 
трябва да се премине към 
разоръжаване. Той напо
мни, че и в нормалните 
условия ролята на ООН 
не бива да се намалява, 
а напротив да нараства. 
Изказа съжаление, че и 
този път не е можал да 
се разреши въпросът за 
приемане на НР Китай в 
ООН, и че това е плод на 
досегашната 
война“.

„Ние поздравляваме и 
ще поддържаме радикал
ното предложение за пъл
ното разоръжаване което 
тук изнесе от името на 
съветското правителство 
председателят Хрушчов“ 
изтъкна Кочо Попович 
като добави, че към ве
то трябва да се пристъпи 

-с търпение и че той не ,е

по-нералистичен, както ня
кои казват, доколкото по
ложението се подобрява

Хрушчов и Айзенхауер обсъдиха редица 
въпроси от световната политика. И от двете 
страни дойдоха изявления в полза на световния 
мир. И двете страни се изказаха за мирно раз
решаване на спорните въпроси.

Ако тръгнем от това, че е започнал един 
нов етап в международните отношения, етап, в 
който стана вече ясно, че трябва да се подобри 
международната атмосфера и отношенията ме
жду Запад и И <ток, то следва и въпросът: по 
кои въпроси трябва да се преговаря. С други 
думи, за кои въпроси съществуват реални усло
вия те да бъдат разрешени. Никой, разбира се, 
не може да очаква, — след толкова години на 
„студена война“, напрежевие и недоверие, — 
спорните въпроси сега отведнаж да бъдат раз 
решени. Това би било много похвално, за да мо
же да бъде реално. Обаче, и на Изтока и Запа- 
пада е вече ясно, че трябва да се преговаря, че 
атмосферата не може да се подобрява само чрез 
хубави думи и комплименти, че е, значи, нуж- 
жно да се дойде до извесни споразумения, по
не по някои въпроси.

Ясно е, че има много въпроси, които могат 
да станат предмет на преговори и споразумения. 
Преди всичко възможно е да се подоб} яг от
ношенията между САЩ и СССР, да се подобрят 
културните и търговски връзки, да се избег
не заостряне на отношевията. Всичко това би 
било твърде положително. Обаче, ако наистина 
се желае мир и стабилизиране на световното 
положение, тогава вече трябва дя се премине 
към разрешаване на онези въпроси, които са били 
и са— същинският източник на напрежението.

Много пъти е повтаряно, че сегашното „сто
пяване на леда“ дойде като резултат на ново
създаденото съотношение между двата блока. 
Създадено е равновесие. Двустранно е желани
ето да не се дойде до „атомна борба“ кояго би 
била катастрофглна за двете страни. Няма вече 
къде: трябва да се преговаря. Надпреварването 
във въоръжаване, което е голяма тяжест за две
те стопанствв, — става вече безсмислено, поне
же с това не може да се постигне желаното 
надмощие. Ако е така, тогава на тази проблема 
трябва да се гледа по нов начин.

Откакто светът се въоръжава все се раз
правя и преговаря за разоръжване. С години 
са продължавали разговорите по този въпрос, 
а никакви по-значителщи споразумения не са по 
стигнати. Всяка страна предлага такива планове 
които са неприемливи аа другата страна. Ззпад 
който беше по-силен в атомното въоръжение, 
предлагаше обезоръжаването да започне от кла
сическото въоржение, от онова, в което Изток 
беше по-силен. Изток пък това не приемаше и 
искаше да се аапочне от ядреното оръжие. А 
когато и Изток получи ядрено оръжие създаде 
са равновесие и дойдоха предложения за успо 
редно разоръжаване по етапи и непосредствен 
контрол. Обаче, въпреки това до споразумение 
не се дойде макар че предложенията, в извесни 
случаи, бяха съвсем блнскн.

Днес положението е променено. Равновесие 
е постигнато и става ясно, че така не може да 
се продължава. Този въпрос, значи, се явява в 
една нова светлина.

Може би

ал-

из-

Комитетът на ООН отхвърли 

приемането на Китай
Общото събрание на * зеция би било много по- 

ООН е решило с добре, когато в нея би 
болшинство на гласове, била застъпена и делега- 
да се противопостави ва 
всяко предложение за при 
емането на Народна ре
публика Китай в ООН.
Тази резолюция поднесе 
американската делегация, 
след кято нейният пред
ставител се прогивоЬоста 
вч срещу предложението 
на председателя на Коми 
тста и шефа на индийска
та делегация Кришна Ме- 
вон, за приемането на 
НР Китай в световната 
организация. Кришна Ме 
нон всъщност е започнал 
разискването указвайки, 
че за „световната органи-

цията на най-голямата 
страна в света“.

Американският делегат 
се исказал против това 
предложение изтъквайки, 
че като се имат пред вид 
събитията в Югоизточна 
Азия и Лаос, индийското 
предложение идва „в из
вънредно неудобен мо
мент“.

„студена КОЧО ПОПОВИЧ

и се създават услогия ва 
доверие. В това отноше 
ние той подкрепи и пре
дложението на 
Лойд Що се каесе до о- 
питите с атомно оръжие, 
той зяяви, че Югославия 
е б*ли и остава на ста
новището, че те трябва 
да се прекратят незаба
вно. Кочо Попович също

Селзин
Индийското предложе

ние поддържа съветски
ят делегат. Той каза, че 
приемането на Китай в 
ООН би било от полза 
на желанията за намаля
ване напрежението, с ко
ето се вдъхновяват раз 
говорите между предсе
дателя Айзенхауер и пре 

През октомври тази го- миеРа Хрушчсв.
О болшинство от 12 гла

са, срещу 7 против, и е- 
дни въздържал се, Об
щият комитет прие аме
риканското предложение, 
да се отхвърли приемане
то на Китай в Организа
ция^ на обединенете на
роди.

ЕДНА ПОЛЕЗНА РАЗМЯНА
град, фабриката за сел
скостопански машини и 
трактори в Земун и дру
ги неща.

Преди да напуснат на
шата страна, те бяха при
ети от наши синдикални 
дейци в Градския и Цен
трален съвети на синди 
катите в Белград. В дру
жеския разговор, който 
бе воден с групата ра
ботници, и особено с ръ
ководителя на групата 
другаря Павел Битков, 
работник от търговията, 
узнахме, че те напускат 
нашата страна не само с 
добри впечатления от о- 
нова което са видяли, но 
и от вниманието с което 
са били обкържени по 
време на почивката.

Тук трябва да споме
нем, че и нашите работ
ници, които Се завърнаха 
от Бълпария, кЪдето пре
караха своята почивка по 
българското Черноморие 
иЮгоизточна България са 
останали доволни 
бри впечатления.

От 1 до 20 септември 
бе осъществена една за
мисъл на Централните съ
вети на югославските син
дикати и българските 
проф съсязи — беше из
вършена размяна на по 
пет работника от произ
водството. Едновременно 
наши работници отидоха 
на почивка в България, 
а български работници 
прекараха своята почивка 
в един от най хубавите 
югославски курорти на 
Адриатическо море — (}- 
патия.

Групата български ра
ботници имаха възможно
ст да се запознаят с 
работническото самоуп
равление и синдикалното

дина предстои посещени
ето на наша синдикална 
делегация на нивото на 
Централния съвет в Бъл
гария, а естествено, по- 
късно това посещение ще 
върне съответна българ
ска делегация у нас.

Ф П.

ЗА ЕВЕНТУАЛНИТЕ ПОСЕВЦЕНИЯ 
НА ТИТО И АЙЗЕНХАУЕР

„Ню - Йорк клад, че всичко още е в 
таймс“, в известията си дипломатическа фаза на 
от Вашингтон предвижда развитие, 
възможността да се дой
де, в блиското бъдеще, 
до размяна на посещения 
между председателите 
на САЩ и Югославия.

Според писането на то
зи вестник, днес са мно
го по големи възможно
стите да се осъществи по 
сещението на председа
теля Тито в САЩ къде- 
то го е поканил още през 
1957 година председателя 
Айзенхауер. Становището 
на САЩ към посещение
то на Айзенхауер в Бел
град и към Титовото по
сещение на Вашингтон 
може да се долови само 
в общи черти — а те са, 
че • председателя Айзен- 
хвуер и Стейт департа
мент са благонаклонно на
строени към размяна на 
таКива посещения.

Вестник

!
ТЕЛЕГРАМА НА ДИ
МИТЪР ГАНЕВ ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТИТОдвижение у нас. Удаде 
им се възможност да ра
згледаттоаи въпрос сега представлява 

онази основа където съществуват най реални ус- 
словия за постигане на изаесно споразум*ние, 
понеже този въпрос може да се разреши така, 
че равновесието да не бъде нарушено. С други 
думи: съществуват условия за създаване равно 
весне на „по ниско равнище“. И затова разре
шаването на този въпрос днес стана главна те
ма на деня. А разрешаваните на тази Проблема 
допринесе много за омиротворяване на светов
ната обстановка.

Впрочем, нещата вървят в това направление. 
Все повече расте убеждението, че в най скоро 
време може да се очаква 
късване на опити 
част

Председателят на Ре' 
публиката Йосип Бро> 
Тито получи телеграма °т 
председателя на ПрезиД*
ума на Народното събра- 
ние на НР България, Дв‘ 
митЪр Ганев, който МУ 
благодари за честитката 
отпрввева по повод н*ив 

Бъл-

няколко наши
промишлени 
като например корабо
строителницата „Трети 
май“в Риека „Литострой“ 
в Любляна „Раде Кон- 
чар“ в Загреб, разни тър
говски и други предпри
ятия и заведения в Бел-

гиганти

и с до-
оналнвя празник на 
гария. ■*ь

ТЕЛЕГРАМА НА БЪЛ
ГАРСКИЯ министър
НА ВЪНШНИТЕ РАБО

ТИ ДО КОЧО 
ПОПОВИЧ

споразумение за пре- 
с ядрено оръжие, а това е 

от проблемата за разоръжавне. 
Разрешаването

I

на тази проблема ствва по- 
реална след срещата на Хрушчов с Айзенхауер. 
напредък в това отношение ще е възможен а- 
ко се превъзмогнат сгановищ-т» ва бл жовете 
“ ак° се пренебрегнат усилията ва ООН, а
към блокове!3“ СТРа“И К°НТ° НС приНадлежат 

Преговорите в това отношение ще покажат 
да ля съществуват истински желания в двете 
страни да се тръгне напред, към стабилизиране на 
обстановката в света. Възможности съществу
ват. Главнатата тема всъщност ще бъде—пробен 
камък. н

Държавният секР?Тйо 
че на външните работи К° 

Попович получи следйз 
лград». телеграма от българей" 

през последните десет го министар на външнитеР»' 
дини, са имали добри о- боти Карло Луканов: 
тношения. „Благодаря с искр*у

* Ню Йорк таймс* — ови- "°3дрЙВИ- « ■■*«**, 
Я кореспондент от Бел* Ц На^днГ"'ре!?** 
град тзърдн в своя до- България“.

Вестникът изтъква, 
Вашингтон и

— Ще гледаме дя изпълним молбата ти, ЧИЧ0В0Т01 .



БРАТСТВО 3

Ние сме за творческото прило 

жение на маркс—ленинизма
(Продължение оШ I сШр.) мунистическата партия на 

Албания, която да си ка
жем истината, са създали 
хората, които тук стоят, от пътя, по който вър- 
И на това тържество вим, това, постоянно 
главна тема, разбира се, повтаряне, че сме реви- 
е била одумването на 
Югославия, на югослав
ски ревизионисти, и на 
хората, които са създали 
тази тяхна партия. Зарад 
това, аз съм принуден, да 
реагирам и да кажа не- 
що. Хчсни Капо, който е 1 
докладвал, казал, как юго- 

ревизионистн 
с Тито начело, постоянно 
са работили за пропастта 
и унищожаването на ал
банската партия и на те
хния обичан вожд Енвер 
Ходжа. Това е най оби-

дат на творчески труд ида 
се създадат по-добри от
ношения между народите. 
Това говоря в името на 
всички народи на Юго
славия, които вярвам, ще 
поздравят това което съм 
казал, защото това е на
шата политика. Ние ви
наги радушно сме прие
мали всяко такова съве, 
щание и такива разговори 
когато те не са имали ха
рактер на договори на 
едните за сметка на дру
гите, но когато в тези 
разговори се е проявявала 
грижата за интересите на 
всички народи в света...“

След това другарят Ти
то говори за отношени
ята ни с другите страни, 
като изтъкне, че отноше
нията ни с всички страни, 
с които имаме диплома
тически отношения, не 
са лоши. Особено прия
телски отношения имаме 
с народите на Азия и А- 
фрика, 
народ се ползува с дове
рие в тях зарад борбата 
ни срещу колонизлизма 
и нашата поддръжка на 
онези страни, които още 
се намират в колониално 
робство.

„Ние искаме от това 
място да заявим на всич
ки народи—на онези на 
Изтока —които имат по
добна система като наша
та, т.е. социалистическа

само тяхна работа, тогава 
това е лоша политика. Нас

ваме с радост, ващото в 
него виждаме велико де
ло, защото отново се ид
ва към прелом в между
народните отношения, от
носно на студената вой
на. Затуй ние с интерес 
следим посещението ва 
другаря Хрушчов в Аме
рика и разговорите кои
то води, и желаем—дру
гаря Хрушчов и господин 
Айзенхауер, като пред
ставители на двете най- 
големи сили в света, да 
имат през време на ра
зговорите си постоянно 
предвид своята отговор
ност пред човечеството, 
защото от тях много за
виси дали в света ще 
дойде до облекчение и 
омиротворение, и дали чо
вечеството с повече до
верие ще може да гледа 
към бъдещето си. Нае 
очакваме много от тези 
разговори. Разбира, се, 
всичко не ще може да се 
постигне изведнаж, но за 
сега ще бъде много и то
ва, ако те решат да пре
стане
напрежение, което има 
характерна студена война 
или ако се договорят и 
за най-малки неща. И то
ва би значило голяма 
крачка напред.

умеем теорията да прила
гаме творчески в практи
ката, а не по догматичен 
път. Ние не стоим постоя
нно на едно място та да ни 
падне мана от небето.

една наша околия —око
лията на Осйек, е създа
ла такъв излишек на про
изведения, които цяла Ал 
бания не може да произ
веде. Взимам това срав
нение с Албания, защото 
нейните ръководители ви 
наги се „чешат* о нас. 
Двесте и двадесет хиля
ди тона пазарен излишек 
има само околията на Ос
йек, а само това ония в 
Албания не могат да про
изведат. Ето, в този о-

не може да ни отвърне

шш

слявските
громен скок в селскосто
панското производство 
проличава този „ревизио- 
низъм“. На всичка ни то 
ва е познато, но ония все 
пак заблуждават своите 
хора и одумват ни и по- 
нататък. Те казват, че ня 
маме добитък, а ние сме 
удвоили нашия фонд на 
добитъка. Е, виждате ли, 
другари и другарки, вме
сто да се радват като ви
ждат, че един народ,кой
то толкова е претърпял 
в миналото си, и дал ог
ромни жертви през вой
ната, в един козтък пери
од е постигнал такъв о-

кновена клевета, защото 
ние никога не сме рабо
тили срещу албанската 
партия, а напротив, вина
ги сме се трудили да 
имаме с н.ея по-добри 
отношения и по-близко 
да сътрудничим. По по
вод на това тържество,
Енвер Ходжа е изпратил 
писмо, в което също е » 
одумвал„югославските ре 
визионисти“. Значи, след 
известно смиряване, ал
банските ръководители 
отново първи се явиха.
Затова на тях най напред 
;и отговаряме сега.

Ние сме вярвали, че хо- зионисти. Ние сме реви- 
рата най сетне малко ще зионисти, ако за такива 
се вразумят и ще видят, могат да се смятат хора, 
че няма смисъл да зао- които са ревидирали сво- 
стрят взаимните отноше- ята собствена практика, 
ния и да ги правят лоши. която4 по-рано са имали,
Вярвахме това. С други които са ревидирали оно- казали, 
страни ние имаме нормал- ва, за което са смятвли 
ни отношения. Нашите че е погрешно. Ние сме 
отношения със Съветския менили законите, уредби- 
съюз са добри, а също те, а нашата практика е 
така, повече или по-малко била непрекъснато една 
и с многото други изто- жива промяна мъм по-до- 
чни страни. Но,албански- брото. Това е ревизия, 
те ръководители отново но не теоретическа, как- 
са започнали да ни напа- то искат да ни докажат 
.дат и аз се питам, дали те, а на практиката на жи- 
това е само тяхна работа, вота. Ние сме марксисти 
яли не е. Ако това не е и ленинисти и знаем, и

защото нашият

международното

громен напредък, те го
ворят неистини.“

По-нататък, другарят 
Тито каза, че различните 
поставки ние сме опитали: 
в практиката. Н там, къде 
то се е показало, че те 
не могат да се прило
жат, ние сме тръгвали по 
свой път, който нашата 
практика е потвърдила.

„Моето намерение, дру
гари, каза другарят Тито, 
не е било да говоря за 
тОва, защото ние сме ре- 
шили, кочкото повече мо-

ТИТОГРАД — главният град на НР Черна Гора 
Градът йоез време на войната беше найълно разрушен 

и изграден отново след Освобождението. Трудно могат да се ра- 
Другарят Тито по-на- зрешават работите наве- 

татък подчерта, че наша- днаж. Те трябва да се 
та цел е да подобрим връз разрешават в един по- 
ките си с останалите стра- широк кръг. Например, 
ни, че дори и с Албания, в един кръг на предста- 
А това неведнаж сме по- вители от повече страни,

на най-високо равнище, 
в Обединените нации итн. 
Но и този път, който 
Хрушчов направи в Аме
рика, и посещението, ко-

система, а и на онези от 
Запад, които имат друга 
система на управление, 
че досега вече се показа 
щото различните систе
ми не винаги са пречка 
за сътрудничество в мног 
го отрасли, особенно на 
икономическото

За международното по
литическо по-ложе ние, 
другарят Тито каза:

„Целият свят днес се 
намира в трепетно из- ето по-късно господин 
чакване. Другарят Хру- Айзенхауер ще направи на 
шчов, председател на Москва, представляват за 
съветското правителство нас велика надежда и ние 
е бил поканен, а сега ве- желаем те да помогнат 
че е отишъл в посеще- на човечеството да се о- 
ние на Америка. Това по- свободи от днешните гра- 
сещение ние лоздравля- жи, хората да се преда-

.. *

жем, да се въздържаме 
и да не отговаряме на 
всички нападки. Но, ал
банските

поле,
където това сътрудниче
ство може да бъде твърде 
полезно за двете страни.

Желая ви много успехи, 
драги мои другари и дру
гарки, гражд ани и гра
жданки, от Никшич.

ръководители 
вякак постояно се „зака
чат“ с нас. Преди някол
ко дни те са чествув<*ли 
десет годишнината на Ко-
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а
щяа и с едвам скрито недоволство ни съобщи 
че не може гега да ви отговори нищо, з щ,то 
не може да прекъсне работата на Маршала 
Каза ни да дойдем в понеделник.

В понеделник в десет часа сутринта ние 
бяхме в Велия двор. Пустнаха ни без вгякък- 
ви формалности Ние влязохме в един широк 
вестибюл и се възкачихме по една голяма стъ
лба. Спряхме се пред една врата, която воде
ше право в кабинета на другаря Тито. Радо
стта ми бе толкова голяма, че ще го видя, че

Ми-

Ниа говорихме дълго за положението 
на комунистическите партии, за разформира
ните партии, за разтурянето иа Комивтерва _ 
за бдеоетв на Червената армия, за близо- Ш 

на крайната победа, ва живите н умре
ли другари, на най много разговаряхме аа 
трудвите етапи на борбата и за извънредно 
тежкото положение, в коя го се е намирала 
революционната армия дълго време до съз- _ 
даването на въорженн военни ;части, дълго Ц 
време до съединението с частите на Черва- Ц 
ната армия... Говорила сме още за много — 
неща, но за това знае по-добре попвовивка, 
който ни е слушал през всичкдто време. Ка
то излезохме От Белия двор, той ми N333,46 _ 
пръв пъг в живота е слушал Такъв разговор = 
в — „не знам, какво бих дал" — каза тсй— _ 
,да слушам още един пъг вашвя разговор*. = 
Запомнил съм още едно нещо. Попитах дру- 3 
гагя Тито дали през тези страшни и богати Ш 
събития е взрастнал някой работник? — я 
Има отговори ми тсй — другаря Марко, 
ти ще го видиш. И тсй ми даде възможност я 
на другия ден наистина да видя и да се ва-" = 
познея с другаря Марко.

Другаря Тито се интересуваше много § 
я за положението в България, настроението Щ 
иа народа н за качеството но българската та- 3 
ка наречена народна армия. За съжаление аз Щ 
не можах

ИВАН КАРАИВАНОВ
- ИЗ ЦИКЪЛА 
I „СТАТИИ ЗА ТИТО"

I

I сгта

I ПЪРВА СРЕЩА 

1 В БЕЛИЯ ДВОР§

I тя задушаваше и голямото ми въляение. 
сълта, че ще видя един човек, с който ни свър- 

незабравими дни н нощи, но за кой го ве
Бяга измивала шест години от послед- 

5 ната ни среща с Титс» в Москвч през 1938годи
на. Години пълни със страдания и велики под
визи, които в края г,а краищата доведоха до 

_ победата над фашизма в света и ло победата 
3 на социалистическата революция в Югосллвкя 
Ш и някои други източни страни в Европа. Ре- 
Ш волюцията в Югославия проведе КПЮ под 
5 ръководството па Тито Гой бе ставал човек 

от историческо зяочевие Неговата слава бе 
преминала граници те на Югославия и бе се 
разляла изпелия с.вят.

Именно слел кат* се връна от Москва, 
той очистм окончателно КПЮ и я пресъздаде, 

0свърза я с народните маси чрез здравото ядро 
което бе сплотил около себе си и с това яаро 
влезе в бой против фашистите, * които бяха о- 
купирали Югославия и освобождавайки стра
ната от фашистките окупатори, той вършеше 
и социалиотнческата революция в страната.

През февруари 1945 година, когато още 
■ойиата не бе се свършила аз дойдох в Юго
славия. Градовете и селатв, през които мвнах 
от последата българска гера — Драгоман до 
Белград лежеха под сняг. По къщите се виж
даха остатъци от преминали боеве, изкъртени 
от крушуми стени и плакати, плакати... И то
ва, което ие можеше да не се хвърли в очи, 
бяха честите слова на Тито за възстановяване 
на страната.

зват
съм могъл и да помисля, че ще се издигне на
такава височина на каквого редко кората 
се издигат, бе напълнила душата ми с вълне
ние. И това вълнение се увеличи особено, ко
гато, неочаквано за мен, ое отвори широката 
врата и ние влязохме в кгбавета, в к> йто под 
един прозорец на остогщнлта стена, зад голя
ма писалищна маса бе се изправил с поглед 
впит към нае, другаря Тито. Впил поглед в 
лицето и ц цялата фигура на другаря Тито, 
мотаща* го просто, аз само чух.

— Доковахме ли, че иафата партия е 
пярца иа революцията и Комингсрна?

— Предостатъчно — оамо можах да 
отговоря. Аз не можех да откъсна поглед от 
лицето, от погледа, в които имаше вещо но
во, което оз още не можех да отгатна, да 
разбера. Мъжественост, твърдост, непозната 
на мен решителност и некаква бескрайки тъ
га, кояго оветеше в радостната влага на о- 
чите на другаря Тито. Лице и осаика, които 
носяг отпечатък на преживяната революция.

ШШШ А 1

да му дам насърдчнтелнн Сведения.
През всичкото време на разговора ле

жеше до масата пред него неговото куче — 
Тигър и сложило глава на проснатите сена- Ш 
пред крака като че ля слушаше внимателно Ш 
какво говорим.

Като обядвахме, тоя се обърна към = 
човека, кей го прислужваше и му поиеиа да' = 
даде „шишето състарото вино, което вчера = 
получили*. — Казват, че е тридесетгодишно — 
— каза той н се засмя, както само той мо- = 
же заразително, да се смее — но ще видим а 
сега. какво е. Все ще е по-добро от онова, § 
което сме пили там.

Човекът, кой го прислужваше, наля иа ^ 
мен пълна чаша, а ва другаря Тито навя по § 
ловна чаша вино и после чашата доля с вода. §

— Но Д4Й и иа мен вино. Защо ми да
ваш вода? Аз искам с вино да се чуквем, • 
не с вода.

1
За какво говорихме ние през тази пър

ва срещт с другаря Тито, койго е станал се
га нещо друго, изглежда като друго, човек, 
но пак е същия Втлтер, който преживя мно
го пеш: в Москва през посещението си в 
1938 година, но изнесе една велика победа, 
спаси КПЮ от разформиране, спаси я, при

за решителен бой и без да мисли 
без много да се колебае, влезе в бор-

=2

=

Белград бе без сняг, но студ вееше от 
север и хората, недобре облечени, бърваха по 
улиците. В Белгрлд най-резко се виждаха сле
дите от премииалатеерлжения Животът в гря- 
ра се уреждаше трескаво и б1>р'Зо. Хората още 
пътуваха по трамваи и тренове без билети и 
хората от армията и от възстановяващия се 
държавен апарат още не получаваха заплати.

готви я
много,
бата против фашвзма в един момеят, кога
то Червената армия отстъпваше ог граница- 

Съветския съюз и цяла Европа леже
ше пред крака на Хитлер покорена и изпда- 
шена- Той бс въоръжил с 
югославските народи и не само 
против германо-италияиските въоръжени вой 
ски, но ги злдъзжа в после отблъсва седем 
техни офанзиви, създаде огромна Свободна 

Я превърна в баяа за разши

та на
Човекът, койго прислужваше, се. паве- В 

де над него и започна нещо да говарм за Щ 
некакъв .доктор. §

— Остави, моля те, доктора на страна Щ 
и ми дай само винс1

И ние се чукнахме о пълня чаши.

решителност
ги вдигна

Беше събота, когато бехме пристигнали 
в Белград с военния представител на Югосла
вия в София — един млад и красив полковник.
Явихме се вМ внвстерСтвото на народната одбра
иа ва да гьроим среща с другаря Тито. Миви- ДРУГАРЯТ ТИТО

л,,:—,1—........ ..-..............-..... ..... ....
територия и
рение на социалистическата революция. . ,, ;
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:1БРАТ С Т В 0
4 нушвТЮТЮНЕВОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

Нишавска долина
събрания и участвува ма
сово във всички 
политически и трудови 
акции в града. Добро чи 
сло работници са абонен- 
ти на ежедневния и пери 
одическия печат, както и 
на нашия вестник.

Н-ред с увеличение 
производството на 
тюна в Димитровградско, 
предвижда се строеж и на 
нов тютюнев склад, с ко
ето ще се увеличи капа
ци1 етът на предприятието 
и ще се увеличи числото 
на работниците.

полза. Работници и ра
ботнички вамират място 
за работа, предприятието 
отговаря 
средства на своите обще
ствени .задължения, а по 
този начин и с част от 
средствата на това пред
приятие общността пре
дприема нови начинания 
в строителството на со
циализма

Предприятието се чув 
ствува и в обществено- 

живот на 
активна

обеапечи нужните специ
алисти, димитровградчани 
бързо схванаха процеса 
на манипулацията и днес 
почти не отстъпват по

В адаптираното здание 
на няк 1гашната гимназия 
в димитртвгоад сега се 
намира новото тютюнево 
предприягие. Димитро-»- 
градчанн днес работят не сръчност пред по-опит 
само върху производство- ните работници от дру

гите предриятия. Посте- 
пенот.о ув лечение на про 
изводсвото на тютюна е

масовни

с материални

то на тютюна, но и вър 
ху неговата складова ма
нипулация.

До преди йяколко
тю

го- било причина за увеличе- 
дщни в Димитровградско ние на количеството на
не се отглеждаше тюгюн.
Въвеждането на тази но

купен тютюн и заедно с 
това и ва уреден тютюн. пред преустройствополитическия 

града. То има 
синдикална пртийна орга- 

свои

ва култура стана през 
1951 година. Отначало на
шите земеделски произ
водители с недоверие гле
даха на тази нова за тях 
индустриална култура, но 
след като последваха до-

Ето някои данни за то
ва: През 1957 година 
предприятието е изкупи
ло 205.222 килограма на 
стойност от 74 546 390 ди
нара а уредило 97 053 ки
лограма на стойност от 

бри резултати изчезна не- 77 642 400 динара. През 
доверието, нарастна чие- 1958 година количество- 
лото на тютюнопреизво- то ИЗКупен тютюн изнася 
дителите н Димитровград д^ 459 килогр*ма на стой 
стана за няколко години ност от динара 88,060.368 
тютюнопроизвод и т е ле н динара, а количеството 
център. Днес в Димитров уреден тютюн 85.400 ки- 
градско не отглеждат тю л грама) На стойност от 
тюн само височаните и 68 32о 000 динара. През 
някои планински сел|а.
Производството от годи
на на година се е увели
чавало защото поените 
■нви, конто не са добри 
за житните растения се 
оказаха отлични за тю
тюна, а цените бяха доб
ри. Нашите производите
ли станаха и по опитни 
та и качеството на тютю
на се подобри. Тютюнт 
от Димитровградско се 
продава днес и в чужби
на. Подобно беше поло
жението и в цяла Пирот- 
ска околии така че по

ле“ ще увеличи своята 
произведствена площ 3|

Столарското предпр* я- 
тие „Циле* което в дни-
те след Освобождението 1860 квадратни метра, 
започна като занзятчий Продукцията ще нарастне 
ска р-ботилница и което значително и ще се подо. 
днес представлява добро бои и качеството,така че 
и реномирано предприя- „Циле Ще може да из- 
тие зя прои>водстЕО на 
мебели и строителна стс- 
лария стои днес п--ед но
ви задачи. Работи'ческия 
съвет взе решение за не
говото пр^устрс йствс—за 
превръщане в интустри 
глно—столарско предпри
ятие.

низация и урежда

Стопанското развитие ня Пиротска околия

За по-ускодон развои на Димитровградската комуна
нася стоки на югослав- 
ския пазар заедно с по
знатите у нас предпри- 
яте я н« мебели. След 
преустройството в „Ци- 
ле ще могат да намерят 
работа още стотина ра
ботници. Брутопродуктът 
на предприятието двойно 
ще се увеличи.

Прерастването на ,Ци
ле* в индустриално—сто
ларско предприятие пред. 
ставлява значителен ус
пех на нашето стопанство, 
успех на нашата комуна. 
И това мероприятие го
вори за невиждания по
дем на стопанството в на
шата община през после
дните няколко година.

то внимание, което сбръ 
щат върху малките зана
ятчийски предприятия, ко 
ито с малки вложения 
могат дя дават работа иа 
мнозина работници от 
Димитровградско и също

В Пиротска околия, от 
1956 година насам, вни-

1959 година добивът на 
тютюна ще бъде значите 
лно по-голям а от това 
следва че и количествата 
изкупен и уреден тютюн 
ще се увеличат.

Заплатите на работни
ците и работничките в 
предприятието са се уве
личили от 1957 година 
насам за 1668 динара сред
но и сегашната средна 
ввплата изнася 12 928 ди
нара. За заплати през 
1959 година, до края на 
годината ще бъдат израз
ходвани средства от над 
13 милиона и половина 
динара, като не се смятат 

средствата за социал
ни осигуровки и други 
давания.

Комуната в Димитров
град има отделно своя

манието е насочено вър
ху развитието на столин- 
сгвото-особено на проми
шлеността, полевъдство- 
то и животновъдството, 
защото тези отрасли пред така да влияят върху у- 
ставляват основата на сто- величевието на битовото

равнище на жителите със 
своите произведения за 
широко потребление.

За т. я цел, до края : а - 
тазз година ще бъдат 
вложени над 24 милиона 
динвра за постройка на 
нови производствени ха
ли. Неотдавна са купени 
на Загребския панаир и 
нови машини, които ще 
бъдат нужни след преу
стройството. Стойността 
възлиз нг20 милионадин. 
Стова преустройство „Ци

панския живот на околи
ята.

Във връзка с развитие
то на отделните комуни 
в Пиротска околия, осо
бено внимание се обръща 
върху стопанския развой 
на Димитровградската ко
муна. Наред със съще
ствуващите вече проми
шлени предприятия „Ци
ле“ и „Механик“ израс
тва фабрика зз гуменици, 
а до кр-я на 1961 годинас 
тая комуна трябва да бъ 
де напълно стопански не
зависима, като създаде 
здрава и мощна стопан
ска основа за по нататъш
ното общо развитие.

Общественият бруто 
Н продукт през тази годи- 
|й на е три пъти по голям 
■ от този ва 1956 година, 

а до края на 1961 годи
на същият трябва да се 
увеличи за още четири 
пъти.

Онова което е твърде 
положително в стопанско
то развитие на комуната 
в Димитровград е голямо-

Реконструира!е на пред 
прияттята „Циле“ и „Ме
ханик“, започване на про
изводството на гумени 
нити и гуменици, и на 
други произведения от 
гума и кожа, рззрабо? ва- 
не на програмата за ос
новаване на предприятие 
за финна памучна преж
да, на производство на град проведе неотдавна 
лив'леум, и други таки
ва стопански активности 
които ще бъдат предпри 
ети, наред със повише
ното производство в сел
ското стопанство ще оси

А.

Димитровградчгнн на работаследва и основаване на 
самостоятелно предприя
тие „Нишавска долина*.

През октомври 1957 г* 
дина се пристъпи към о- 
сноваване на клон на то
ва предприятие в Дими
тровград. Понеже градът 
получи нова модерна гим 
мазня, то старото здание 
бе преуредево за тютю
нев склад. Класните отаи 
бяха преуредени в голе
ми помещения за сорти
ране на тютюиа. Днес в 
тютюневото предприятие 
работят 100 работници и 
работнички. Благодарение 
на това че се създадоха 
възможности някои работ 
ници да се запознаят с 
работата на други подоб
ни предприятия, благода
рение че предприятието

Основната организация масовна трудова акция за 
на социалистическия съюз завършване на улицата 
от II район в Димитров- „Петър Тасев“, която го

ди към болницата.

II
V ...

гурят една мс щна основа . 
за следващ-я стопански 
развой на Димитровград
ската комуна, която по 
този начин ще се нареди 
между най силните, в сто
панско отношение кому
ни от тая част на наша
та република.

!

УЩт
Щ

Група учетници в акцията -
СорШироне на ПпоШюна

път да скачат из файтона и да се крият в горз,!на България и обявява че ще поддържа морално 
и политически нейната борба за сваляне на днеш
ния режим.“

Белият терор в Бъпгар-я ст. ваше все по Гол 
ям. Централният комитет на БКП започна де обсъ
жда възможността за вдигане на въоръжено въс
тание. На своето заседание от 5 август ЦК дона
ся историческо решение за повдигане на народно 
въстание; за сваляне на диктагорския режим на 
Цшков, и за създаване на работническ • селска власт 
В подготовката за въстанието заедно участваха 
Членовете на БКП и БЗНС, по плана който бе раз 
зработил Георги Дими , ров. През нощта 22 на 23 
септември, месец и п ловина след августовското 
решение, избухна въоръженото въст. ние което 
ръководеха другарите Васид! Коларов и Георги Ди
митров. Най силен център на въстанието беше Се
верозападна България. В тази област властта з е- 
ха работническ «-селските революционни комитети. 
Въстанието се разширяваше и в другите части на 
България.

Предателството, което в тези съдбоносни мо
менти откри Централният комитет на ВКП за мал
ко щеше да бъде пагубно зч Димитров и Кола 
ров и за целия революционен комитет. Полицията 
влезе по следите на Димитров и Коларов и в Со
фия се организира потеря. Тогава Димитров и 
Коларов решиха да се прехвърлят в центъра на 
въстанието, Берковско и Фердинандоко, обаче, за
ради силните стражи на Ц.нкав, това беше много 
трудно. На няколко пъти, отивайки към центъра 
на въстанието, Димитров и Коларов едвам се спа
сяваха от гонителите. Един път трябваше да на
пуснат автомобила н да продължат пеша» а друг

СЕПТЕМВРИЙСКОТО ВЪСТАНИЕ Още през първите дни на въстанието се ДО* 
Ха редиш слабости, които бяха катастрофални*1 
въс ангего. Стана ясно, че въстанието е после*' 
вало твърде рано, и че е тгябв» ло да се р*3Ре’ 
шат някои нъпр кивсамия ЦК на БКП, дя се поД 
готови по солиден план на ьъзтанието. Дори 
момгнт-1 когато р Оотнич^ските маси се 
на въстание, в ЦК съществуваха разногласия 1,0

Когато трябва®' 
се

голея11

(23 септември 1923 годим-)
През 1923 година работничеството в света и 

прогресивн >то човечество с интепес следеше съ
битията в Бълг«р«я Тази година беше ед
на от най-бурните и най-знаменити години в бъл
гарската история

Българските фашисти, начело с Цачков, ор 
гани краха преврат н» 9 юнн 1923 год-нч и свали 
ха земеделското правителство на Ст «мболийски. 
Цанков въведе фашистка диктатура.' През време 
на юнския преврат Българската комунистическа 
парт я зае неутрално становчЩ’ и остана пасивна 
коет • беше голяма и непроповима грешка. Фаши 
стите започнаха с общи преследван«я нч комунис
ти и земеделци. Бяха убити редица известни во 
дачи от работническото движение. 3 Творите бя
ха пълни. Международния пролетарият протести
ра спещу фашистките насил«я в България. И наша 
та Партия направи призив към югославския про- 
летерият да организира във всички места митинги 
и да порицае белия терор в България, дя покаже 
Своята солидарност с българските работници и се
ляни. Към края на месец август 1923 година бяха 
проведени митинги из цяла Югославия. На голя- 
мия миТинг в Белград бе гласувана резолюция, 
която между другото се казва:

„Белградският иролетерият мавифестира сво
ите интернационална солидарност с българската 
партия Пролетериятът на Югославия... изпраща 
свой братски поздрав на комунистическата партия

и8
вдигна*1

отношение на въстанието.
организирано да се води въстани то, и да 
върши консолидация на по малките и по 
акции в разнитг области, някои окръжни коми*е 
та отказаха послушност. Лоши поел-дст«ия ДоП? 
доха и зарад неутралното стан «вище на БКП пРе3 
дните на сваляне правителството на „тамбелийск®

Тези и ( ще някои сл бостн доведоха Д° не 
успех въстанието.

Ф-шистките сили със голяма бързина Уви^ 
въстанчческите центрове. Виждайки, че . 

раЖението е неизбежно, Димитров с хиляД?8 0 
ряд въстаници отстъпваше към югославската ГР 
ница, която най п сле и премина.

Югославсият пролетерият прие Димитр0® , 
още 2.000 въстаници като свои н>й-близки п?' . 
тели. Посрещането на българските емвгранТ .в 
Ниш се пр върна в голяма манифестация 83 с ^ 
давност на работническата класа от дветестр8 
На 7 октомври КПЮ отправи призив към Ра°>Т{ 
ницвте и селяните да. дядат помпц за избяг»^^ 
бъгарели революционери които се намират 8 
н на които ме тната организация оказа п-ьРвДяДО 
мощ. След кратко пребиване, Димитров нелеГ*

:

'

жаваха

в



БРАТСТВО У 5

Нарастване на промишленото производство
— ИЗ СЪОБЩЕНИЕТО НА СЪЮЗНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪБЕТ —

Г Положението на пазаряи до сега е носило глав
ния товар за укрепване 
и засилване на стопанска 
та мощ в страната ни. Тя 
е била и си остава глав-

ченото селскостопанско 
производство дава основа 
за по-добри резултати в 
хранителната промишле
ност, която през първото 
полугодие заостава по о- 
тношение планираното у- 
величение на производ
ството. Същевременно таз 
годишните добиви в п- 
левъдството указват вър
ху значението на тая об
ласт за премахване на го
лемите осцилирания в на
ционалния доход и в сто
панския развой въобще, 
които са съпровождали 
нашия стопански живот

ф Индустриалното производство надминава 
планираното равнище.

• Заплатите на работничеството по-големи 
за 30°/..

• Цените на пазаря стабилизирани.

да изнася около 16.000 
динара. Това е само еле
мент който неизбежно ще 
предизвиква нови проме
ни в структурата на по
треблението. Сигурно е, 
че съществуващите ка
пацитети, както и плани
раните капацитетиза про
изводство на хладилници 
мебели, автомобили итн. 
след две три години не 
ще бъдат в състояние да 
звдоволятувеличеното по 
требление. Затова оше 
сега трябва да се мисли 
за следващите планове за 
рвзвитие на това произ
водство.

Такава обстановка на 
пазаря характизира и по- 
натътъшното увеличение 
на потреблението. Тук 
преди всичко трябна да 
имаме предвид покупа
телната мощ на селско
стопанския производител 
който сега реализира сво 
ето повишено пройзввд- 
ство. Техният натисък 
нарочно ще почувствува
ме К1ъм края на тази и в 
началото на идущата го
дина. От друга страна не 
трябва да забравим и 
по нататъшното нараства 
не на различни добавъч
ни принадлежности дел
ба на добиви в предпри- 
ятиатг, известни промени 
в заплатите и т.н.

Въпреки нараствааето 
на производството, на па
заря се чувствува оскъ
дица на електрически ма
териали, ва пособия за 
домакинство, мебели и 
някои металически изде
лия. Забелязва се бърза 
преориентировка в струк 
турата на изразходването 
на хранителните и про
мишлени продукти за ко
ито особено при създа
ване на бъдещите про
изводствени планове тря-

ната опора на всички уси 
_________ у/ лия за осигурениена сто

панското и обществено 
във всички отрасли на преобразуване, на борбв- 
проиаводството. Но, все та ни в изграждането на 
пак три основни отрасли материалните основи с но 
почти равномерно са до- ви обществени отношения 
принесли за това повиша Тя осигури стабилни от- 
ване: индустрията с 6 до ношенвя на позаря, като 
7«/0, селското стопанство едно условие за подобре 
с около 6°/0 и строител- най на битовото равнище 
ството, което тази годи- Индустрията дава този 
на отбележи извънредно свой принос и тази годи- 
високо нарастване в про
изводството и производи 
телността на труда. Зато-' 
ва, ако селскостопанско
то производство продъл
жи да се развива, макар 
и с приблизителен темп, 
какъвто е в последните 

Въз основа на досегаш три години, тогава може 
иите резултатите в сто- да се случи щото в сле- 
панското развитие на стра дващия период, при ва
ната тая година се очак- личност на постоянно раз 
ва извънредно нарастване 
на националния доход. Съ 
ществува уверение, че 
твй ще нарастне около 
16 до 17%. Такова пови
шение на националния до
ход идва като резултат 
на равномерния напредък сега.

Съюзния изпълнителен 
съвет разгледа развитие
то на стопанството през 
първите осем месеци на 
тази година. Резултатите 
показват, че предвижда
нията на
план се осъществяват.

обществения

На заседанието са обсъ
дени и мерките, които ще 
се предприемат в областта 
на бюджетските изразхо
двания, жилищното стро
ителство, в снабдявянето 
на пазаря, в износа през 
тази и идната година и 
пр.

растване на промишлено
то производство да дой
де до едно равномерно 
и съгласувано увеличение 
на националния доход, 
който няма да осцилира 
в такава степен като до- Комбинат за валцуване на мед в Севойно

бва да водим сметка. То- 
ви затуй, че се предвиж
да, средната месечна за
плата на работниците в 
стопанството тази година

през миналите години. От 
това становище трябва да 
даваме оценка на сначе- 
нието на нашите усилия 
за по нататъшното модер

на, а в обема, който от
говаря на досегашния 
бърз ритъм на нейното 
разширяване. Счита се, че 
от предвиденото увели
чение на народния доход низиране на селското сто 
индустрията ще осъщест 
ви 110 до 130 милиарди добряване на животновъд- 
динара. ството, без чийто развой

Както вече публикува- не можем да 
хке, индустриалното про- стабилизиране на 
йзводство през първите'*- селско стопанско произ- 

отбеляза на- водство на едно по-висо
ко равнище. От останали 
те области на производ-

Нарастване на личното потребление
Характерно е и това, 

че тази година е нараст- 
нало и личното потребле 
ние, което по своите раз 
мери отговаря на едно 
двугодишно увеличение, 
предвидено в петгодиш- 
ния план. Така за осем ме 
сеци фондът на заплати
те се е увеличил с около 
30%, а числото на рзбо- 
тниците за около 6%.

За изминалия период е 
характерно, наред с нара
стването с индустриално
то производство от 13%. 
и повишаването на вло 
женията. Товя в никакъв 
вид не е вредило на ли
чното потреб тение, защо- 
то отношенията в разпре

делението между вложе' 
нията, личното потребле
ние и останалите видове 
изразходвания, не са про
менени, но напротив, в 
инвестиционните разходи 
е дошло до иввестни по
ложителни тенденции: инч 
дустркята е засилила, ис
тина в малък мащаб, сво
ето участие във вложе
ният*, но в по нататъш
ната инвестиционея поли
тика трябва да водим сме 
тка за обема на вложени 
ята в индустрията, за да 
можем да осигурим уве 
лхч:ние на производство
то през следващите го
дини.

панство, а отделно за по- РАЗМЯНА С ЧУЖБИНА
постигнем 

самото
Осеммесечното разви- търговската размяна е

характерно и това че Ю-тие показва, че през тази 
година е дошло до на- гославия не сацо че взи

ма, кредити от ^чужбина, 
но дава такива и на дру-

5 ~

растване на промишле
ния износ. Предвижда се 
до крея на годината, фи- ги страни. Смята се, че 
зическия обем на проми
шления износ да бъде 
по-голям с 20% в сравне- 
невие с 1958 година. То-

осем месеци 
растване с 12о/0 в сравне
ние с същия период през 
миналата година. Тръг
вайки от факта, че се за
силва темпът на повиша-

ството, които статистика
та следи, особеио значи
телен е ръстът на строи
телството. Стойността на 
строителните работи през 
първите седем месеци се 
числи на 102.7 милиарди 
към 82,5 милиарди в пе
риода януари— юли през 
1958 година. Като се съ
ди по това увеличение 
на производството (26%,) 
което е реализирано със

това в следващите годи
ни ще се покаже като
значителен раздел в на
шия биланс на заплатите 

ва увеличаване засега е През тая Цгодина нашата 
около 17%. От друга стра- страна ще даде около 30 
на селското стопанство е милиона долара кредит, 
имало малко участие в а през две три години о- 
износа поради недостатъ коло 200 милиова долара, 
чните излишеци в мина
лата година. Обаче, ней
ното участие особено ще 
се покаже в последното 

сравнително малко увели тримесечие, когато ще
чаване броя на работни- се обезпечат определени

количества за износ. Та
кова движение на износа 
о по-голямото употребле 
ние на домашните суро
вини и домашни съорже- 
ния ще предизвикат на
маление на дефицита в 
баланса на заплатите по 

н отношение на миналата
година. С поголямо из
насяне на селскостопан

производството 
през последните месеци, 
че запасите на суровини, 
и снябдявавето с такива, 
са твърде добри, очаква 
се, че индустрията ще ре 
ализира годишно увели- 
кение с 13%. Обществе
ния план, впрочем, пред 
вижда нарастване с 11%- 

такъв

ване в

ИНТЕРЕСНИ ИЗЛОЖБИРазширение на всички отрасли от производството за деИносШШа на КПЮ
В рамките на честву- 

ването на 40-годишнина- 
та от основаване на КПЮ, 
в началото на месец сеп
тември бяха открити из
ложби в • Димитровград, 
Смиловци и Поганово за 
реоволгоцибвния път на 
Партията. Изложените фо 
тогррфии и факсимили го
ворят за героичните бор
би на Партията преди вой
ната и през времето на 
Народно освободителна та 
борба. Застъпени са и 
документи, които говор
ят за дейността на Пар
тията в Пиротско. Съвсем 
естествено, изложбата 
предизвика голям инте
рес сред нашите граждани

Приблизителнообласти, а 
индустрията принос към увеличение 

и -'на националния доход
то от всички 
предимно в 
селското 
строителство о. 
триалното производство

Втората хярзктеристика 
на очяквания ръст иа на
родния доход прави това 
че се почива върху нара 
егването ня производство

стопанство
Индус-

ците от строителството, 
може да се каже. че и 
строителстрото е обхва
нато в общия процес на 
модервизиране на произ
водството и увеличение 
производителността 
труда. Значението на то
зи процес може да се 
рвзбере ако се вземе пред 
вид, че ускорения темп 
на жилищно строителство 
през идната година веро
ятно ще получи първо 
място в нашата икономи-

през тази година, т. е. от 
110 до 130 милиарди ди
нара, се очаква от селско
стопанското производство 
което трябва да нарастне 
с около 57% според сре
дното годишно производ 
ство 0Т 1947—1956 годи 

или с 32% според 
1958 година Основата на 

сел-

се пзсхзрли в Австрия, а оттам в Москва. Фзшис 
ткият съд го осъди на смърт в отсъствие.

на въ-Говорейки за причините за неуспеха
значение на същото, Димитров на 

въстанието, на 23 септември
на,станието и за 

десетгодишнаната от 
1933 година пред Л йпцишкия през каза следното: ски продукти и покрай 

по-нататъшното нараства
не на промишления износ 
можем да очакваме лик
видиране на дефицита в 
следващия баланс на за 
платите.

В рамките на външно

това повишаване в 
ското стопанство пред
ставляват вече познатите 
резултати на рекордни 
приноси на пшеницата и 
големите добиви не царе- 

захарно цвекло и

„Ципата неболшевишка организация, полити-
опитката и тактика, отсъствие на революционен 

и особено нашето опортюнистическо, т.е. неутра 
лно становище към 9 юни, във времето на веонно- 
фнлясткия преврат, помогнаха до голяма степен 
Иа българските управници и народните убийци, на 
узурпаторите на дъ/жзвната власт да потушат 
възстаниего на масите... Но Партията от това, по
лучила кървава поука я използува в по нататъшна
та освободителна борба на българските работници 
и Селяни. За да изкоренят комунизма, бандите на 
фашисткото правителство непосредствено след 

въстянито, и в продължение на следвиците две 
години, убиха повече от 30.000 работници, селяни 
и интелигенти.*

вица.
останали важни полевъд- 
ни продукти. Разбира се, 
това повишаване на про
изводството е реализира- 

в останалите отрас-

ческа политика.

но или на селското стопанство 
включвайки и животновъд 
ството. (Взима се под вни
мание общото увеличение 
иа производството 
со според миналата годи- 

81.000 тона

на ме-
Септемврийското въстание, без оглед ня то

ва, че беше потушено 
отзив и влияние в развитието на международното 
революционно движение. Въпреки най-суровите 
мерки, с които Цанков си служеше в борбата про 
тив работническата класа, основите на фш1«сткия 
режим бяха разклатени. Тези основи окончателно 
бяха разрушени през септемврийския преврат 1944 
година, когато бе свалено фашисткото правител
ство и бе създадена отечественофронтовска Бъл
гария,

на за около 
относво за 17%.) Такъв 

в селскосто-
къови намери мощенв

напредък 
ланското 
положително се е отра- 

върху стабилизиране
то на пазаря, а 
върху битовото ^положе
ние въобще, а отделно в 
града. Освен това, увели

производство

зил
с това и

„РАДЕ КОН ЧАР" В ЗАГРЕБ — Комбинат за електрически машини и съоръженияс. к.
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на оОиШа който сме 
чали от нашата, и на
Ше социалистическа 
Практика.

■ПЛШ1111ШШ1ШШ1ПМ1Л1Ш
ска Практика По отношение на 
селото не следва от Позиции
те на Предварително\ опреде
лени догми, но от Позициите

те. Ясно е значи, ча не можех, 
н не смеем, и не трябва, да при 
емаме такива инструменти на 
обществено-икономическото пре 
образуване на селото, които во
дят към стагннране и намаля
ване производителността на тру
да, а с това към пасивност и 
дори към отцепване на селяче
ството от социалнвтическите си
ли, макар такива методи в ста
линските учебници да се про
възгласяват за неизменими до
гми на социализма, аа неизбеж
на фаза а развитието на ася>а 
страна по нейния социалисти
чески път и пр.

Когато става въпрос за соци
алистическото преобразуване на 
селото, на селянина трябва ясно 
да кажем, какви са перспекти
вите и какви са неговите въз
можности, та той сам да се о- 
пределя според интересите си. 
Разоира се под предпоставка, че 
този интерес е в съгласие с 
обществения интерес. Социали
стическата общност ще му по
могне в този случай, като из
ползува всички средства, с ко
ито разполага,за неговото пра
вилно ориентиране. Но тя не 
трябва да прибягва към насил
ствена промяна на собствени

ческите отношения в селото, ни 
то към създаване или изкустве
но поддържане на икономиче
ски отношения, които нямат 
свои съмостоятелни вътрешни 
сили за устояване. Това не зна 
чи, че ние ее отказваме от ин
тервенцията на социалистичес
ката държава в село. Напротив, 
тя е значителен и необходим 
фактор за ориентирането н под 
тикването на обществено иконо
мическото движене, както и за 
осигуряването на социалистиче
ското развитие. Но интервен
цията на социалистическата 
държава и тук ще бъде 
ефикасна само на почвата на 
здравите, и аа самостоятелен жи 
вот способни, икономически от
ношения.

В индустрията и другите от
расли ние сме напреднали мно 
го но Тая посока. 1ук социали
стическите икономически отно
шения живеят вече свей живот 
и ролята на акушерка, държа
вата като инструмент иа рсиол 
юция, е все по-малка, и все по 
малко нужна. В областта иа 
селското стопанство тъкмо то
ва т, ябва да постигаме. А от 
избора на средстава ще зави
си и реаултатът.

тая отрасъл, ние започваме да 
меним из основи и материална
та база, върху която живее и 
се развива нашето село. А това 
неизбежно ще предизвиква ре
дица нови обществено-икономи
чески промени, и нови пробле
ми от икономическо, социално 
и политическо естество, които 
всекидневно трябва да разре
шаваме.

Въпреки постигнатите резул
тати, днес стоим пред едно но
во развитие на нашето село, 
което развитие трябва да ин 
даде възможност за един каче
ствен скок в селскостопанското 
производство и в изменението 
на икономическите отношения 
а селото. През следващите го
дини, според нашите планове, 
ние щз влагаме в селското сто
панство все по-големи средства 
и с това ще дадем подтик за 
по бързо развитие на всички 
отрасли на селскостопанското 
производство. От това става 
ясно, че в разрешаването на за
дачата за подобряване на сел
скостопанското производство не 
можем и не смеем да навлизаме 
като практицисти, и технократн 
чески, но в самото начало *ря- 
бва да поведем сметка за обща 
ствеио-икоиомическите аспекти, 
за условията и последствията. 
Ако така не правим, ние не са
мо че бихме си създали пречки 
и трудности по пътя иа соцаа- 
листичвското преобразуване на 
селото, по пътя на преодолява
нето на тъй наречения .селски 
въпрос" който сме наследили от 
старото общество, но в кратко 
време изненадани бихме конс
татирали, че нашите планове за 
подобрение на селскостопанско
то производство се провалят...

. а°лу.
дРУги.

са>рами

През последните години, в 
областта на селското,м'стопан
ство, ние постигнехме значител 
ни резултати. Това се отнася, ка 
кто за материалните успехи по
стигнати в областта на подобря 
ванв селск остоплнското произ
водство, тлка и за реализиране 
на задачите за социалистическо

КолеЬтиЬизирането не е мяр. 
Ьа за прогреса на селото

Тези опити—продължи дру
гаря Кардел —• еще вреди вя- 
молко години ин показаха, че 
в нашите условия не е възмо
жен метод яа колективнзнра- 
не какъвто е бил прилаган в 
Съветския съюз ог 1930 годи 
на насам, освен по цената на 
тежки икономически и поли
тически съфесенкя, и вто
ро, че е ненужно да се инса- 
стира на всяка цена за такова 
колективизвраие, котето то не 
Представлява единствен» я ме
тод на социалистачешото пре 
образуване на селото. Когато 
говорим за нова, трябва да 
кажем вяколко основна думи 
за солективнзараието въобще, 
з4Щото • последно време пак 
ни клеветят, че не само че 
сме противници иа колектвви- 
аирлнето, но че твръде прибър
зано развиваме капитализъм 
в селото. Това разбира сс е 
съзиателио повтаряне на лъ
жи и един метод па поли
тическа интрига, който тряб
ва да съде чужд в социалис
тическите разисквания. Авто
рите аа тезн клевети разпо
лагат с безбройни възможно- 
отн да се Запозае.ят с нашите 
действителни становища и аа-

ческия сектор в селското 1Щ0 
Панство въобще, и в Повишена
та Производителност на Шру. 
да в социалистическия сектор 
в сравнение с частния П/здо|1 
водител. А всичко това 
виси от количеството 
лективизиранаШа земя) но По
вече от собственостШо, обема 
и техническея характер наос 
новниШе средства за Прои». 
водсШво, т.е. от оръдията на 
Производството Другарят Кар. 
дел найомни, че национализи
рането на земята в СССР, не
посредствено след Революци
ята не е можала да

хе за- 
на на-

измени
дребчособственическия харак
тер на селскостоПанскою Про
изводство до колекШцвизацие- 
та. А самото колекШивизира- 
не не е можало да ПообщесШва 
Процеса на Производството, 
ващоШо реконструирането на 
техническата база на селско
то стопанство се е развивало 
По-бавно, така че колективи- 
аацияШа в СССР много годи
ни, в ПовечеШо колхови, е би-

Собственическото отношение 
6 селското стопанство не се 

мени насилствено
ЕДВАРД КАРДЕЛ

то преобразуване на селото. 
Борейки се >а основна промяна 
аа състоянието, в което се нами
ра нашето селскостопанско про
изводство, за неговото основно 
техническо и общественб-иконо- 
мическо възобновяване, което 
е възможно благодарение на 
все по-звачи1елните и по-голе- 
мате обществена влагания в

Социалистическата практика 
в селото е тврде млада. Практи
чески 1 я се състои само от оп
ита на Съветския съюз, но ка
кто е познато тнзи практика е 
била резултат на специфични 
политически условия, в конто 
се е развивала първата страна 
на социализма, простото копи
ране на този опит в съвсем но 
ви условия, в ноно време, евгу 
рно е щяло да даде отрица
телни резултати.

И иначе вие не тръгваме от 
това, че всичко което е създа
ла досегашната социалистичес
ката практика у иас, или в дру 
гите социалистически страни, 
е било осъществено без греш
ки и недостатъци. Щом соци
ализмът е станал практика на

социалъ етическата Практика да 
бъде бременна не само с неусие- 
ли ойиШи и грешки а мешода- 
и ШакШикаШа, или ц оргиниза- 
ционнише форми, но че Шя е 
обременена и с останки спи 
миналото, с консерватизъм, ,или отхьър; яне на колективн- 
койио се стреми да заиизи 
отживелите иреходни форми, 
било па капитализма, било на 
елементите па държавния ка- 
ПиШнлиьъм, или бюрократично 
еШаШисшичеслия монополизъм, 
или иъ с на частно собстве
ническата ограниченост. От
тук и ЗидачиШа на социали
стическите сили, не само да 
доведиШ до края битката ме
жду капитализма и социали
зма, но и да разчистят ьъшя 
за ио-нашашъшния Прогрес на 
социализма и аа изгриждане- 
шо на социалистическото обще
ства, в коеШо ще бъдат оси
гурени По-сообидна движения 
на социалистическите мате
риални и съзнателни фактори, 
ващато Шокова общество е- 
динствено може да ускори 
всички икономически, а с то
ва и обществени движения 
в една социалистическа сШра- 

не мо
же да бъзе разрешена авто
матически, със самото рево
люционно претворяване на дър
жавата в Притежател на сред 
ства за Производство, но с По
степенното установяване на 
Шакъ 1 съюз между колективния 
и частен-инШереа върху обще
ствените средства за Прои
зводство, който осигурява но
ви социалистически икономи
чески отношения за СимосШся- 
Шелен живоШ и По-нкШаШъшен 
Прогрес, без По-особено уча
стие на държавата. Във връзка 
с това нишата социилистиче-

това ннкскне можем да кажем 
че не знаяг, но само, че имат 
Зли намерения. Във връзка с 
въпроса за нашето приемане

ла в ъщност Проста коопера
ция на труда.

знрането трябва ней напред да 
разясним какво се подразби
ра под това понятие: дави 
един определен исторически 
метод, кей го се идентифици
ра с коаек! нвизиране по ста
линския тип, или една обще
ствено—икономическа цел на 
социализма в областта на сел 
СВО10 стопанство, т.е. пообЩе- 
ствяваие на основните средства 
за производство и аа земята. 
Аво става въпрос за първия 
начин в нашите условия, нне 
не виждаме, ннто възможност 
ннто нужда за ьегово прила
гане, зиЩаТо считаме, че този 
метод би дал, икономически 
н политически, отрицателни 
резултати. Що се отва я за 
другтя метод, вямаше да бъ
дем строители на социална- 
ма, ако нашите целя, цялата 
ни обществена активност, ня-

Осбобождение на селото от 
беда и заостаналост с:г

Излиза, че подобрението на 
селскостопанското производство 
обезателно трябва да разглеж
даме всестранно т. е. като ико
номическо- технически и фиаан- 
сов въпрос и като обществено- 
волнтически въпрос. Технократн 
ческн планове, ковто не бн во
дили сметка за реакциите на 
живия човек срещу определени 
икономически отношения, твър
де бързо бн посрещнали такава 
материална съпротива, която не 
бн могли да преодолеят. Всн 
чки знаем, че научната н техни 
ческн модерната селскостопан
ска технология е много напред
нала в света, а все пак си остава 
само план на хартия. Дорн и 
когато се приложи, тя дава раз 
лични резултати в различните 
страни. Причините за тия явле
ния са най-напред в това, че 
определена технология може да 
даде пълев резултат само в о- 
пределенн обществено-икономи
чески отношения.

кидневните опити в света— по
добряването на селскостопан
ското производство и подобре
нието на битовите условия на 
трудещите се. И само по този 
начин е възможно да се осво
боди огромното болшинство ии 
нашите селяни от бедата 
заостаналостта и да нм се създа- 
дат перспективи за един кул
турен жиьог, който не Ща се 
различава от градския.

Но макар че тази обща цел 
остана неизменено съдържание 
на нашата политика и иа на
шите акцин през всичките го
дини след поьедата на Револ
юцията, нне н практиката ни, и 
в практиката на другите соци
алистически страаи, получих
ме многобройни опити, които 
ни показаха, че определени ста 
рн схващания за пътищата към 
осъществязанею на тапи 
тряова да бьдат съществено из 
менени в нашите условия. Тия 
схващания, които вече са полу
чили силата иа догми, ние сме
ло н без колебание иетавихме 
зад себе си още преди няколко 
години, щем практиката ни бе
ше дала отрицателен отговор, 
и то въпреки догматичните кри
тики от някои социалистически 
страни, конто това наше реше
ние провъзгласиха за доказа
телство иа югославския реви- 
зионвзъм.

)

и
,Нве знаем за опитите иа но- 

лектввазираисто в самия СССР, 
а зиаем и за резултатите иа 
колектнввзирането в стравате 
иа народната демокрация след 
Втората световна аейва. Те от
ново показват, че ае ту ябва ме
ханически да се пренасят мето- 
лвте на социалистически акцнв, 
конто принадлежат ва различа! 
времена и различни условвя. 
Освен това ние имаме и своя 
собствени опити от прибърза
ното развитие иа тоудоввте ко
операции след 1948 година. Ка
кто е познато, тая кампания за
върши с отрицателен иконома- 
чесми резултат затова, ча не е 
била придружена с успоредно
то развитие ва производителни
те сили в страаата ни въобше 
и в селското стопанство §тдел‘ 
но, така че тогавашните трудо
ви коопераци са били самоор> 
митнвна форма на простата ко
операция на труда, което е 
нашите условия даде о. 
трицателнн резултати. Ако таър 
доглаво бехме продължила о° 
тся път, днес щехме да имаме 
едно руиннрано седско стопан
ство, а не такова, жлнвото а 
днес — селско стопанство » 
пълен размах...*

След обяснението, че ейосо• 
бна за напредък е само око* 
социалистическа стопанска ор- 
ганиеация в земеделието, *0" 
ято се оПира на модерна Ф*' 
хника и която, благодаренвк 
на такава техника, е сПоСобнВ 
да организира съвременен об
ществен Процес на ПроизеоЛ' 
ството, и след като авшькно, 
че ПроблемаШа ва обединя*1' 
нето на земята или ПромК»«* 
Ша на собсШвеничесШвоШО № 
ху вемята след аграрната 
форма остаеа Проблема са
мо дотолкова, че трябва 
осигури Постепенно разши?"

на модерния Шехнолб“ 
гически Процес, а върху бак‘'шя 
на обществените основни ср**" 
ства ва селскостоПанскою ВР* 
изводство,—ЩоИ кака/

милиони хора, и се осъществя
ва в редица страни с ией-раз- 
лнчнм обществено-икономиче
ски, политически и културни 
условия, той същевремено под
лежи на венчайте закони на 
материалното развитие и на ра
звитието на човешкото съзна
ние, т.е на законите, конто ви
наги са лежали в основите на 
човешкото общество, а за кои
то нищо не нзмевя факта, че 
социализмът означава преми
наване от класова система в 
безкласова. Хората, макар би
ли и революционери, не са мо
гли да станат през нощ непо
грешими и ведосчъпни аа раз
лични обществени влияния, Те 
не държат в джоба сн ключо
вете на абсолютната истина, 
отнооно на изнамйрлвето, във 
всеки случай, на онова, което 
субективно се казна „правил
но решение*...

В По нататъшното изложе
ние, Шой изШъ /ни, че истори
чески законно и неизбежно е

маха твя насока.
Другс-Ш Кардел По-ната

тък изтъкна, че земята и соб 
ственическиШе отношения не 
са нито единствените, пито 
най-важните фактори, които 
определят характери на Про
изводството. Действителна
та икономичерока сила на со
циализма в областта на сел
ското стопанство не е в Про
цента на колекШивизараноШа 
вемя, но Предимно в конкрет
ното участие иа социалисти-

Тази Проблемана.

цел

У нас тия отношения още ха
рактеризира онова, което се ка- 
ааа селски въпрос, те. домини
ране на частни селски стопан
ства върху нашите селскосто
пански площи, с тяхната заоста
налост и ограничени производ
ствени възможности. Ооществе 
но—икономическите отношения, 
които се създават върху така
ва техническа база, ведно пред
ставляват и строго определена 
граница аа подобряването ва 
аехнологнческвя процес, отно
сно аа прилагането на съвре- 
менвте научни м специално — 
технически прндсбивки в 
скостопаиското пронзводотво- 
Затова ще грешим винаги ко
сато се опитваме да разреша
ваме въпроса за подобрение иа 
селскостопанското производство 

от сел-

№ И ШЖШттША ~ ~ •' .....г
В нашата практика ва соци

алистическо Преобразуване иа 
селото ние се ръководим от 
двойна непосредствена цел; да 
получим икономически резулта
ти — а това значи — по-голя- 
мо производство н по-висока 
производителност ва труда, как
то в аа запазим н укрепим дей
ствителната политическа под
крепа, давана от селските маси

§2'

сел-

отде.тно и независимо 
Синя въпрос.

По тля
на социалистическите енли, или 
с други думи—да осигурим поли
тическата стабилност в селото. 
Последното е непосредствено 
свързано с материалното н об
ществено положение на селя
чеството. Това положение ва 
селячеството може да 
добрява само със значително 
повишение на производително
стта на труда в селскостопан
ското производство. Оттук из
лиза, че аве можем ди очакваме 
поддръжка и по-иататъшно ини
циативно активиране на 
чертвото само при ония форми 
ва социалистически нкономнче- 
ски отвешенвя в селото,
Ще предизвикат повишена

причина винаги сме 
натъквали, че проблемата за по
добряване на селскостопанско
то производство и социалисти
ческото преобразуване на село
то са едиа единствена проблема 
в комплексна задача. Целта ва 
нашата социалистическа

се по-
полн-

тнка по отношение на селото в 
една н неизменима: реконстру
иране аа селското стопанство 

създаване ва едри 
социалистически производстве
ни единици, годни да органи
зират — на базата на съареме 
ината техвнка и научни цостн- 

— обществен процес на 
труда, наред с постепенното 
□ообществяване иа аемяга. Са
мо по такъв път е възможно 
— а тов* го потвърждават все-

по посока ва

селя-

коитожемня
про

изводителност ва труда и ще
мват

яване
□о-благопрвятни мате

риални реаухтатв от досегашна- Земеделскн машини произведени във фабрикат» ,3май"
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Не колективизиране на земята, 

а колективизиране на жхроизвод
СТВеНИЯ ПрОЦеС —Из доклада на Едвард Нардел —

нията на обществени средства, 
и тяхното свързване еъс част
ните стопанства, ще доведат до 
по-голямо мобилизиране на сред 
ствата на селското стопанство 
н общността ще стане съще
временно все по-способна за о- 
риентиране на икономическите 
и социални процеси в селото.

„Заостанало частно стопан
ство каквото е вашето — било 
такова каквото е днес, или да е 
колеативизнрзно — е неспосо
бно само да осигури достатъч
но средства за една основна и 
по-съществена 
на техническата база на наше
то оелско стопанство. А вложе-

резултати.производствени 
Това значи повдигане на сел 
ското стопанство на равнеше- 
то на индустриално проимоа 
сво. Това значи, че техноло
гическият процес в селското 
стопанство все повече се до- 

до еднаквост о

ни и за отрицателните страни 
на определени процеси, ние не 
го правим с цел да ,,еп Ьюс'1 
порицаваме колективизирането, 
илн дори и китайските комуни, 
но само затуй да отблъснем 
опитите, щото в името на Марк
сизма и Ленинизма да ви па- 
л >жзт оввя методи на социали
стическо преобразуване на се
лото, които не отговарят на на
шите условия, нито на нтпето 
време и цоито затуй неминуе
мо биха ловели до икономиче
ски неуспехи и до отрицател
ни политически последствия у 
нас Неуспехите в развитието 
на селското стопанство, които 
се показват в репицата народ
но демократични страни са у- 
бедително потвърждение — на 
това наше становище. Овя кой
то в оценката еа колективизн- 
рснето би лабравял политическа 
та отрзна на п.роблематл и ос 
тане изключително на почвата 
на Икономическите сведения, 
този не би можал да обясни 
вагц > коле кт и визирането

тори да прилагайте същия м«- 
тод, като осъждаме себе си 
«и тажки икономически пора- 
жентя без каввато и да е 
практическа нужност- И то 
затова, да задоволим една до 
гматмчна схема Ясно с, че то 
ва е безсмислица.
Но ако талава догма отхвър

ляме, това не значи, че ние 
сме против всяка акция за со 
циалистическо преобразуване 
на селото, кекто ни одумват 
някои критици от чужбина. 
Това само значи, че ние тази 
задача решаваме в тясна връз
ка със задачата за увеличение 
на производството, на произ
водство на труда, за намале- 
впето себестсйаостта на про
изводството, а в съгласие с 
материалните средства, с ко
ито разполага обществото. 
Ние смя-лме, че в нашите ус
ловия тня задачи могат да се 
свързват и че тъкмо такава 
а<.ц*я предотавтява в крайна 
линия най-краткия път към со 
Пиялизма в селото, Макар че 
цифрите ни за за проценти на

реконструкция
ближвва 
технологическия процес в ин
дустрията. Съвсем е ясно, че 
тъкмо такъв напредък нгй-бър 
зо ще раздвижи:първо—всич- 
ните запаси, които у мас сше 
съществуват в частното сел
ско стопанство, в насока на 
заякване общата борба за по- 
гоаямо производство и по- 
нронзводителев труд, и второ 
по-заоилените стремления на 
селяяиаа към производствено 
сатрудничество със социалис
тическия сектор, т. е. ще ус- 

ва «оциалисти-

Сдружабане на базата на 
Ьзаимни интереси

' V. 4

тй
Към обединението н пообще- 

ствяването н* вемята—в една 
страна с заостанало селско сто 
панство, каквото е нашето—мо
же значи да се пристъпи по два 
начина: с общо колективизиране 
на земята на,,базата на прзета 
кооперация на труда с перспек
тива за по-късно и постепенно 
техническо реконструиране на 
селското стопдвство, или вто
рият — вложения на обществе
ни инвестиции, чрез отговаря
щи форми на кооперативни ор
ганизации, в модерни средства 
за производство и при отгова
рящи методи на обединение на 
земята, паралелно с увеличава
нето на обема н на икономи
ческата роля на тези средства 
в селскостопанското производ
ство. Нае приехме втория ме
тод, защото този метод първо 
осигурава постоянен възход на 
производството и на произво
дителността на труда (затова 
вече говорят резултатите, кои
то са анализирани в следващи
те глави на този реферат) и 
второ — защ >то хей отговаря 
на непосредствения материален 
интерес на селянина, та заюва 
е в политически по-целиеходен.

Провъзгласявайки това ваше 
становище — което повтарям, 
се отнася само до метода, а не 
н за соцналнстическата цел на 
нашата политика — за ревизи- 
онизъм, гкритиците ог някои 
страни привеждат срещу него 
аргумент, че с това ние уж ди 
ректно сс отричаме от Маркс, 
който подчертава, великото об
ществено — историческо зна- 
чеьие на простата кооперация 
ва труил...'

КаШо обяснява, че Маркс в 
.КаНиШал“ и на други места 
е Писал, ва Шов , но че разис
кванията около колективиза
цията нямат никаква връзка 
с това, за което е говорил 
Марк-', ЗвЩоЛо той говори за 
обществено историческото зна 
ченае на ПросШиШа кооПераци- 
я на Шруда в Прим иШивните 
условия на Производството, а 
особвнно във връзка с начало- 

на капиталистическата 
манифакШуро, Шой продължава

.Днес живеем в съвсем дру

го време. Да говорим в нашите 
условия за изграждане на со
циализъм с проста трудова ко
операция, с мотика и коне, илн 
в най-добрия случай с няколко 
трактори или комбайни, без да 
водим сметка за това, че в съ
временната земеделска техника 
и технология са направени ре 
иолюцвонни скокове, е подобно 
на това, като че искаме да 
индустриализираме страната на 
базата на занаятчийски коопе
рации. Освен това не трябва 
да се забравя, че капиталисти
ческото развитие на нашето се 
ло през 150 години е здраво 
„територнализирало* селянина 
и го е научило да мисли само 
през призмата на икономическа
та сметка. И затова тий не е 
подготвен тай лесво да приеме 
новите рецепти на колективвзи 
райето, щом те вс са нко 
нтмически убедителни. За такъв 
селянин колективизиравето е 
също като експроприиране и за
това прилагането на такъв ме
тод у нас би предизвикало ве- 
съглаоия между социалистиче
ската държава и трудещия селя 
нан. Има и положения, в които 
общите политически условия, 
т.е. вътрешните или външен от 
ношенвя на класовите или поли 
тически сили, могат ва една 
социаластическа страна да на
ложат метода на общото колек 
тонизиране върху базата на 
проста кооперация на труда. 
Товн важи особено за случаите, 
когато икономическата сила ва 
социалистическите фактори не 
е достатъчна да обуздае разви 

на капиталистическите

И в Димитровградско се 
получиха високи добиви 

на пшеница На снимката: 
временно складиране па Пше
ницата в коридора на гимна
зията През м. август.кори процеса 

ческото преобразуване на сел 
ското стопанство.

Но логиката ва догматич
ните критици на нашата пв- 
литнка в селото е твърде про 
ста. Те казват: колективизн- 
рането, както нне го схваща
ме, единствено може да бъде 
социализъм; вие сте против 
Такова колективизиране, зиа- 
чн вие сте против социализма.

Саед каШо напомня, че ко- 
лективизирвнеШо е само една 
Политическа и икономическа 
форма за Променяне отноше
нията в селото, а не ,някакъв 
окончателен идеал на социали
стическите отношения и ва
това каШо токови е свързано 
с определено време и опреде
лени отношения, за което кри 
ШициШи не искат и да чуят, 
той казва:

го време, могат да са прила
гат по-посредствеви и от ста
новището ав обществено по
литическите отношения по-без 
болни методи. Те забраият, че 
този или он»и метод ие пред- 
станляват социализъм, но со
циализъм представляват опре
делените отношения между 
хората, в рамките ва общес
твения процес на труда, който 
идва от определена степен ва 
развитие на производителни
те вили в от определена сте
пен на пообществяване сред
ствата за производство. Ако 
ие вземем под внимание тая 
тясва взаимна оавионмост ва 
характера на средствата за 
пронзвоаството и отношения
та в производството, тогава 
нашият идеал става примити
вен .социализъм* ва патриа- 
халната селска общност...*

от сталинския

,Те ьъгцо не могат да си 
Представят, че в определени 
по-други условия и в по-дру-

Ние Ьчьрбим 

по €&ои собстбен път
По-наШаШък другаря Кардел 

казва, че ако искаме да заме
ним частното стопанство със 
социалистическо, тогава Шо 
трябва да бъде По Продуктив- 
но. Към тази цел ние вървим 
По свой специфичен Път, а то 
зи специфичен Път не е някак
во ново оШкриШце. Всъщност, 
Шо е Прилагане на Ленинския 
План за кооперациите в ча-. 
шише условия, относно, само 
конкретно Прилагане на зами
слите, които в основи вече са 
дали Маркс и Енгелс, и най- 
после това е само адаптация 
на една стопанска Практика, 
към която Прибягва самият 
селянин в капиталистически
те страни, към условаяПа на 
социалистическото строител
ство. Специфичното е само в 
това, че този Процес се раз
вива в една страна, която не 
е Присилена, в социалистичес
кото Преобразуване на селото, 
да Прилага сталинските ме
тоди на камПангко колекти
визиране. защото и икономи
ческите и Политическите ус
ловия й дават възможност 
този Процес да реализира' По
степенно и с По-малки иконо
мически и Политически сътре
сения в обществения живот.

Те казват: лагер както вие 
го разбираме, това е социалв 
зам. Щом вие сте против та
кова разбиране за лагера, от
носно за социалистическия 
бдок вие сте против соцяа- 
лнзма. Но на всеки човек, кой 
то се смята аа марксист тря
бва да е ясно, че за оценка
та на социалнотическия харак 
тер на едно общество не е от 
значение „лагерът*, но общес
твените отношения, характе
рът на собствеността върху 
средствата за производство. 
А лагерът а баокът не са ни-

тието
тенденции, които неизбежно се 
раждат в дребнособственическа 
та стихия. В такива случаи не
посредственият държавен мате
риален контрол върху икономи 
ческите процеси в селото се я- 
вява като историческа немииу- 
емост, като условие за съществу 
нане на социалистическата дър 
жава. Колективизирането става 
икономическа форма за установ 
идване на този контрол. Така

с колективизирането в

1
Съвременното земеделие е немислимо без 

модерна техника
колективизиране земя не пе
кат вато в някои други соци
алистически 
затова и ставахме здраво на 
становището че подобряване
то на селскостопанското про
изводство чрез модерна агро
техника 
преобразуване на селото, пред 
ставляват само две страни на 
един единствен процес, н че 
самото уравновесяване на еди 
нияд и другия процеси може 
да даде очакваните резулта
ти в едната и другата насока.

По тия прнчнвн ние ие сме 
ва никакво обединяване, пооб- 
щестгяпане иа земята по пъ
тя на кампания, но за едно 
таков 1 конкретно сдружаване 
ва социалистическия сектор 
оъс селя дина, а на бдзатц на 
двустранните материални ин
тереси, защото (това отгова
ря на оъщесвуващия обем ва 
модерни средотяа За произ
водството. Върху такива охва 
щзния лежи и нашгта концеп 
ция за комплексно изгражда
не на кооперации, които имат 
най-много условия ва успех. 
А тови път значи преввемане 
крачка по крачка, на земята 
за модерно едро социалистич
еско плоизводство. И този 
пьг веднага Ще ви даде годе
ли добиви и висока произво
дителност на труда. А всеки 
нов успех по този път Ще бъ 
де добавъчен, убедителен при 

всички н Ще въвлича

пределен исторически период е 
отанало основна практика в ня
кои социалистически страни и 
защо тя устоява въпреки свои
те очебиещч слабости. Впрочем 
не по-малка грешка правят се
га ония, които от един опреде
лен и исторически обусловен 
политически метод на социали
стическа акция, създават догма, 
не виждайки и неговите отри
цателни черти. Факт е, че зара 
ди неразвитост на средствата 
аа производство и ниска про
дуктивност, съществуването иа 
такива организации, засновааи 
върху простата кооперация на 
труда зависи от държавния кон
трол.. "

Катя такава система, злено- 
вава предимно върху а \мини- 
стративен контрол и политиче
ски стимули, колективизиране
то от сталински тип търси цен 
трализирано управление, А с 
вдмивистратив ото централизи
ране на управляването идват и 
други негативни фактори, ка- 
квито са бюрократизма, отдел- 

оп-ративното ръковод-

странн. Тъкмо

каква съществена характерис
тика па социализма, но пак, 
както и в случая с колективи 
знрането, — един метод, една 
политическа форма, която мо 
же да бъде н добра, и лоша. 
Освен това, нне ие сме против 
онова, което в лагера, относно 
блока е социалистическо, кое
то в аего отразява социалис
тическата солидарност. Ние 
сме

стана
Съветския съюз, така в знлчи- 

схепев днес стояг рабо
тите с китайските комуни...*

Шо и социалистическотелна

/
Наши и чужди методи

наШа вътрешна и международ
на Политическа обстановка. И 
затова не се впускаме в Про
блематични анализи, какво би 
станало в Съветския съюз, ако 
нямаше
затова пък много добре зна
ен, какво щеше да стане у нас 

бехме се впуснали в няка- 
бюрократически авантюри 

установяване на държавен 
селскостопанското

По-наШаШък другаря К -рдел 
напомня, че това донякъде са 
мо, се отнася и за историче
ската роля на нашето колек
тивизиране чрез трудова коо
перации след \94& година, а 
след Шо ва Шой подчертава, че 
целта му не е да обяснява за 
що на Съветския съюз е било 
нужно такова колекШивизира- 
не каквото е било и че да се 
твърда, че Шози Път на Съвет 
ския съюз е абсолютно Погре
шен, а нашият абсолютно Пра
вилен е безсмислица, защото 
в разрешаването на теза Про
блеми не са от значение само 
непосредствените икономиче
ски и социални Причини, но 
върху това влияе и конкреШ-

против определе- 
елементин и т е

конкретната политика, които 
се изразяват в концепциите иа 
аагера като затворена орга
низация, т.е. нна сме против 
онези, съвсем определена, и 
за вас неприемливи, поднев- 
чески концепции комто-оаецно 
с позитивните и приемливите 
съдържа сегашното понятие 
за социяаластическия лагер. 
Ако не зе приеме такава кон
цепция аа лагера, това не ами 
чи, че се отхвърля социаляс- 
тическата солидаиност, а още 
по-малко самият социализъм. 
Това значи само отхъврляне, 
например, на определени еле
менти от и деологическия мо
нопол, или определени такти
чески форма в международ
ната политика ма социализма

на

колективизиране, но

ако
ква
3 I
МОНОПОЛ В 
Производство Под форма на 
колективизиране.

Според това, продължава дру
гаря Кардел, когато в следва
щите части на този реферат го
ворим за успоредните цифри в 
развитието на селското стопан- 

от социалистическите стра

янв на
ство от нужната практика, не 
възможност да се афирмира ли 
чаата ивциатива в организира 
не производството и производи 
телниЯ процес, недостатъчна ма 
териална заинтересованост на 
производителя, хнпертрефвя на 
контрола и инспектирането, а 
всичко това обезателно отрица
телно ще повлияе върху про
изводителността на тру .а

Другаря Кардел изтъкна, 
че такива отнешепья, коиШо 
се създават, добиват своя 
собствена логика и определе
но съзнание. Дори Ше Показват 
■тенденция ди не. се менят и 
тогава, когато обществото 
вече е способно да Прилага но
ва производителна техника в 
селското стопанство. Оттам 
следва, че ПъзвобиШниШе фор- 

нолекШипиаиране Шряб- 
не ка-

„Предимствого на този ме
тод е в това, че той, не само 
че не преуваря селото в по- 
лнтически проблем Мг 1,койго 
като такъв би влияел в посо 
като на неформнраве на со
циалистическите отношения в 
целокупното обществено раз
витие, но същевремено дава 
възможност щото всяла крач 
ка в производството и произ
водителността на труда да 
вначи и крачка напред в со
циалистическото преобразува 
не на
чем, когато споменатите чу- 
ждестрани критици ни напа
дат аарад колективизирането 
та употребяват същата логика 
о която ся служат когато ни 
критикуват ва становището по 
въпроса вв съществува гците 
можнуаародаи блокове.

ство

и пр, които, по наш* мнение, 
не правят никакъв Приноо 
към пъпното я адекватно а- 
фирмнраис на соцналивма, ко 
ето бн отговаряло на негова
та действителаа днешна сила.

(Следва на 8 стр.)

мер за
все по-големв повърхности в 
процеса за подобрява не на сел 

затоваехото стопанство и
по-нататъшна крачка ввсяка

развитието в а социалистичес
кото пселбразуване на село
то Ше бъуе по-лека, икономи
чески гледано все по-евтина и 
по-рентабилна. Комплексно съ 
оръжаване на кооперация или 
селскостопанско предприятие 
в такъв смисъл, разбира се, 
не значи съоръжаване за ед
но общо производство, но са
мо съоръжаване с определени 
технологически и други сред
ства от началото до края, та
ка че технологическия процес 
да може да даде планираните

селозо и обратно. Впро

ми на
ва да _ _
Шо нужна фаза в развитието 
на социализма.

„Според топа, възниква въ- 
;—трябвали в една обата- 

когато вече ие действу 
вдТ същяте яодиуичемн фа«-

се схващаш

Ш-Е
про 
новма,Високите добиви на пшеница и цтревицг потвърдиха 

правилността на нашата селскостопанска политика
N
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НАШАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРАКТИКА
НИ ДАДЕ БОГАТ ОПИТ

кива характерни обществени 
отношения в които всекидне
вно н рябва д« растат коли- 
чественуШе Предпоставки на 
комунизма: да разрастват все 
Повече Производителните си
ли, обемът на производството, 
псе Повече да се Подобрява би
товото Положение на труде
щите се, все Повече да отпа
дат функциите на държавата, 
псе Повече и По-силно да се 
афирмират факторите на об
щественото самоуправление, 
да се развиваш елементите 
на новото 
съзнание и все Повече елемен
ти да Получават общочовешка 
култура, и друго...

ки страни премахват маииняо- 
тракторните станции, а сред
ствата за производство преда
ват на колхозите в коопераци
ите и то със същото аргумсн-

пзобилие на продукти е възмо
жно чек в комунизма...* 
Другарят Караел По-нотоШък 

изтъква, че този Проблема 
трябва да бъде Поставена на 
крика: ПосШеПенноШо Повиша
ване на Произведения може да 
въздаде Положение в което 
изобилието на ПродукПш ще 
даде възможност за комуни
стически отношения между 
хората, Занапред трябва да 
се развива общественото са
моуправление, за да може е- 
дин ден цялостно да абсорби
ра тички останки на държав
на Принуди и със своя кнанШи- 
Шет да стане комунизъм. Со
циализмът се изразява в та-

тираие, което и ние някога 
вахме, когато 
мата на 
станции.

(Продължение от 7 стр.)
Нве сме последователни не 

само в изграждането ня социа
лизма, но ■ в отбраната на 
принципите на социалистическа 
та солидарност, но смятаме, че 
формата в методът за осъщест
вяване на този припцип не е 
това, което двес се нарича 
„социалистически лагер".

На тези ваши схващания крв 
тиците отговарят с логиката, 
която смятат за свой най-силен 
аргумент. Как можете, казват 
те, — да смятате, че тъкмо вне 
имате право, когато всички ос
тавала социалистически страни 
ааемат противно 
Това, разбира се, не е никакво 
доказателство, защото за исти
ната в историята никога не е 
било от значение болшинството, 
ио конкретната действителност, 
А освен това, ние, отдавна вече 
не сме сами. 
схващания за методите в соци
алистическото изграждане, ко
ито в нашата страна са полу
чили право ва гражданство, и 
зарад които ни вападаха толкоз, 
сега повече или по-малко, в тля 
или оная форма, намират при

ложение в някои страни, от кои 
то идват нападенията върху нас. 
Това само потвърждава факта, 
че неразбиранията между нас н 
някои други властув< щи кому- 
нистнчнски партии само оа от
ражение ва противуречностите, 
конто са характерни за цело
купния съвременен социалисти
чески развой, т е. които не прел 
ставляват никаква .национална* 
особеност на Югославия Впро 
чем, разликите в концепциите 
за социалистическото развитие 
не се показват само в тия не- 
разбирания...“

След това другаря Кардел 
цитира част оШ изявлението 
на Ники/Па Хрушчов на декем
врийското Планерно заседание 
на ЦК КПСС в което Проли
чава нуждата щоШо в селско
то сЮоОанство — относно п 
колхозиШе да бъдат Проведе
ни редица икономически меро
приятия с цел за ориентиране 

самостоятелна творчес
ка активност на човека в о- 
Пределена социалистическа на- 
сЬка и циШаШаШ на.Руде Право" 
който Противоречи на горна
та Поставка.

Д|.
напуснахме скст« 

машинотракторн,^

СОБСТВЕНА ПРАКТИКА
Така стоят работете. Мога да 

приведа много още подобия 
промени в политиката и в раз
витието на социалистическите 
страни. Чудво е, как едни и 
същи работи в Югославия са 
ревизионизъм, а в някои други 
социалистически страни не са. 
Но, с всеки изминат дев в раз 
витието на социализма ще бъ
де все по-трудно да се доказва, 
че ябълката в „лагера* е ябъл
ка, в в Югославия .ревизио
низъм“.

Нве, разбира се, ге искаме 
авторско право, нито твърдим, 
че нашите идеи са нужни ня
кому Твърде добре зваем, -(че 
тук се касае за общите законо
мерности в развитието на соци 
ализма Не е нужно някой да 
изучава югославската'практика, 
та в разрешаването на конкрет 
ните проблема от социалисти
ческото изграждане, независи
мо да се дейде до подобни за
ключения и резултати до кои
то ние сме дошли.

Най сетне, ние въобще не ра- 
зисквше дали ние имаме пра
во или други Ние искаме са
мо това, като социалистическа 
страна, да имаме право свобод 
но да определяме св- ята соци
алистическа практика, както

във вътрешната, така Ги ВЪ1 
външната политика, в полза щ 
народите на Югослаавя, в а не.
ждуняроднвя социализъм и мяр 
Не тряабва да се сзмняаще 
в това, че практиката, рано ила 
късно, ще донесе съвсем

социалистическо

евгур
но заключение, кой^е бил 
и кой колко е бил прав. Знача 
проблемата не е в това, че вае 
бихме наложили на някой сео-

становнще. пр«в

НЕ СМЕ ЗА ФОРМАТА НА 

ТРУДОДЕНА нте свещения, като абсолютно 
изправни, ио в това че, тоав 
вякгй, в името на формалното 
болшинство, което само 
такова се налага, се опитва да 
отнеме на нашите народи пра
вото, щото опирайки се върху 
богатството на целокупния со
циалистически опит и социали
стическа мисъл, както и ва соб 
етвеиите усилия в развитието 
на социалистическата практика 
и социалистическата мисъл, са
ми да избират пътищата си, 
методите и средствата за аз- 
граждаието на социализма.

Затова • разискването двес, 
а не затова дали нае сме за 
социализъм и социалистическо

Редица
„Според това, казва другарят 

Кардел, — не трябва всичко 
това да обещаваме ва утреш
ния ден, но трябва да тръгнем 
от това, че добрият утрешен 
ден изисква подобрен днешен 
ден. Разбира се, това не зависи 
винаги само от една страна, 
която изгражда социализъм. 
Международните и конкретни 
икономически условия могат да 
наложат такова положение, щ'- 
то отделни страни, редица го
дини па понасят тежки жертви, 
докато създадат условия за со
циалистическо развитие. С та
кива трудности е трябвало и 
ние да се борим много. Но то
ва все пак нищо не изменя във 
факта, в края иа краищата да 
се знае какво е обществено — 
икономическо съ ържание на 
социализма и комунизма н че 
всичко, което е станело или 
настава, илн което зарад осо
бените условия е трябвало да 
се създаде в тая или овея со
циалистическа страна, трябва 
да бъде ведно и идеал на со
циализма илн форма, през коя
то трябва да мине всяка социа
листическа страна. Все пак беа 
оглед на съществуващите раз
личия в схващанията остава

факта, че понятието за обще
ствено самоуправление, което е 
било толкова нападано, днес 
получава свсето афирмирлне и 
п някои лруеи социалистически 
страни.

Пс н тат&к — нападаха ни, 
чс някога, в нашите села и тру 
дови кооперации сме напусна
ли институцията ва трудодена. 
Практиката ни ппкгза, че на 
базата на трудодена е невъз
можно да започнем сериозна 
б^рба зл по голяма производи
телност на труда и дойдохме 
до убеждение, че трудодевът, 
всъщност, само продължава жи 
вота на частното стопанство в 
рамките на кооперацията. Двес 
трудодена напускат и в други
те социалистически отрани.

Нападаха ни, че сме напус
нали практиката на отделни иа 
шинотракторни станции, като 
сме смятали, че средствата за 
производството не трабва да 
бъдат отделени от организато
ра и икономическия нс сител ва 
технологическите процеси. Го
вореха, че това означава връ
щане в капитализъм, относно 
връщане на средствата за про
изводство в частна собственост 
Днес в редица социалистичес

ки като

ДВЕ КОНЦЕПЦИИ
шнте концепции за обществе
ното самоуправление. Днес и 
единият н другият процес, поне 
по начало, получават своето 
право на гражданство и в вяков 
други социалистически страни. 
Истина, чуват се гласове, че 
общественото самоуправление 
е възможно само в комунизма 
и затова днес то трябва да бъ
де приЕклегия на ония страни, 
които вече „влизат в комуни
зъм“. Да оставим на страна 
въпроса колко правдиви са су
бективните оценки за това, кой 
е по-близко, а кой е по-далече 
от комунизма, но съвсем е ясно 
че теоретически също така е 
безсмислено да се говори, че 
самоуправление е възможно са
мо в комунизма, както би бгло 
безсмислено да се твръди, че

С други думи, — продължава 
другаря Кардел, — ако всички 
тия веща които тук изнасян се 
съпосиавят, тогава се ввжда, че 
тук, н без югославянския слу
чай,' съществуват две различни 
концепции иа пристъпване към 
проблемата за соцвалиотическо- 
то изграждане — една, която 
тръгва от ствмулативната роля 
на вхономическите отношения, 
в които работи и живее произ
водителят-работник в втора — 
която тръгва от ръководещата 
роля иа държавния контрол. 
Тук е основното противоречие 
■а съвременното развитие на 
социалистическата мисъл н от 
иея никой не може да избяга. 
Оттук произлизат и двете посо 
ки на социалистическото изгра
ждане: Едната, която е насоче
на да овековечи държавно-соб
ственическите отношения и за
това вижда напредъка на соци 
ализма в усъвършенетвувзврто 
на държавния апарат, който 
трябва да управлява призвод- 
ството и разпределението, в 
втората, юято е насочена към 
по-нататъшното развитие и пос
тоянно усъвършенствувяне иа 
нови икономически отш те ия 
в обществената база, към свър 
звчнето на пр изводственвте от
ношения с ОТНОШСВ1ЯТ1 иа раз 
пределението, към претв ряне 
ва такива икономически отно
шения в движуща силя ня об
ществения напредък, а с т ва 
към постепенното претв ;япе на 
държавата от собственик и го
сподно в слуга на човече, кой
то работи в такив1 икономкчес 
ки отношения. По таккве, или 
по енякви пътищз, с тякъв или 
инакъв тен-, цоез повече или 
по мялко трудности, всяка со
циалистическа страна ще тряб 
ва па разрешава проблеми от 
такова естество.

1048 година и по-късно — а 
и днес още, ня нападат, че се 
разт. пявяме в месите и попус- 
каме на кулака (чети вя селя
нина), затова че своята соцвя- 
листическа политика в селото 
не сме опирали върху натиска 
на държавата, но въвху иконо
мическия и политически съюз 
съо селските маси. Днес в ре
дица социалистически страни 
тъпеят изход от стагнирането в 
селскостопанското производство 
тъкмо по тая линия Нападаха 
ни, че наш и 
лячнатя материална здинересо- 
ваност на трудещите се, за ма
териалния стимул, за пп-голяма 
производително т на труда, ка
то основа яа целата ни иконо
мическа система е връщане към 
капитализма. Днес тлзи принцип 
получавп право на гражданство, 
в конкретната практика на ре
дица социалистически страни, 
както виждате от реферата на 
Хоушчов който 
цитирал..."

солидарност, или против тях, 
отвесно, дали ние сме за соци
ализъм в селото или против 
него.

НАШАТА СЕЛСКОСТОПАН
СКА ПОЛИТИКА Е НЕДЕ

ЛИМА ЧАСТ ОТ СОЦИАЛИ-оз 

СТИЧЕСКАТА НИ ПОЛИТИКА
След като Подчерта, че 

всичко това не говори с же
лание да акцентира, че ние 
см° имали Право, а не други, 
и каШо изтъкна, че аргумен
тите конто са Ползувани сре
щу нас, един По един изчезват 
от арсенала на догматична
та критика, и че много малко 
остава в съкровищата на кри
тиците на ШъП наречения ,юго
славски ревизионизъм', Ш< й 
изтъкна, че недоразуменията 
не са Плод на това, че ние или 
някои друи сме били национа
листи или национално ограни
чени хора, но те са отраже
ние на неизбежните и законни 
чрогсцворечия в Пътя на рпзни- 
ЮиеШо но социа 'исШическиШе 
страни А Шакиво Противоре- 
"ия на общ*с Пненото р( зви- 
тие не могат да се порица
ват във форми на Призив към 
социалистическа солидарн/ ссп.

Те Шря*в ' да се разреша- 
в 1Ш По един йо-адекватен ме
тод оШ оня. който учоШтбя- 
ват организаторите но анШи- 
югославскI та кампания, т е. 
не с метод на насилие, па без-, 
ПринциПално драскаме, но сме-' 
Шода на р вноПравни демокра
тични отношения и конструк
тивни разисквания и Преди 

с търпеливо Препускане 
Практиката да даае оконча
телно заключение, — другаря 
Кардел каза:

зултати нве не приемаме бе* 
критика. Новата практика ни е 
донела иови проблеми и нови 
опнтп.За по-нататьшната насока 
Н1 н-шия социалистически път 
в селото е важао тези опити га 
следим постоянно, да анализира 
ме и дл търсим социалистичес
ко разрешаване ва проблемите, 
които възникват.

Съзсем естествено е, зн»чн,
ч около новитеепвти в новите 
посблемк-у нас са се рягввли 
живи разисквания Смятам, че 
в товя ням • Я1 що лошо НапрО 
тнв бнло би л. шо, ако нямаше 
разиекв не във връзка с реади 
вирлвето на такъв огромен ма
териален н обществено-политв- 
ескн прелом в селото, клкъвто 
си поставяме за цел. Тия раая- 
скванвя винаги са оставали на со 
цчалист^чески позиции, въпреки 
че разликите в становищата по 
конкретни проблеми често са би 
ди значителни Тези разискве- 
вия ви спомогнаха и нве днес 
вече м ->жем а разрешим вяков 
проблеми. А ония, по които още 
не можем да дадем достствчво 
конкретни отговори, ще пре
пуснем яа по-нататмпна провер 
ка в практиката. В това отно
шение не трябва да бягаме оТ 
експериментите, т е от паралел 
ното прилагане на разлвчви ме- 
тоди в средства в пр/ктяк«т4, 
к»дето е з»зможно. Смятам, че 
както разискването, така в ек
сперимента дават нераздвойяо 
св&ззанн инструменти ва про
верка и ориентиране на нашата 
Социалистическа практика. За 
догматиците е характерно да 
налагат онова, което смятат за 
единствеио правилно на б»з»та
на отквенятите теорнтическв
конструкции и схеми. За строи
телите на социализма които се 
осланят на творческия Маркси- 
звм, трябза да б»зе характери
стично
нанието в социалистическото
развитие да разрешават чре» 
разискване и опит в практика. 
Разбира се, тук не причислявам 
ония случав, които се отнасят 
до очеб№(ите антисоциалисти- 
чески акции, срещу които сой* 
алистическатл общност трябва 
решително да се бори.

в ичк-<

к-гяцепция за
„Онова, което се отнася за 

нашата социалистическа поли
тика в цялост, важи и за наша 
та политика за социалиствчес- 
ксто развитие в селото.

Тръгвайки от опита ва колек 
тивизирането в Съветския съюз 
и в стоаните на народната де- 
мокрац-я, както и от опита аа 
машите труд- ви кооперации от 
стария тип, ние сме 
да намерим средства и пътища 
за социалистическо преобразу
ване и- селото, 
отговарят на вашите условия и 
ня нуждите ни. тръгвайки от 
началата, които в тева отноше
ние са дали Маркс, Енгелс и 
Левин, както в

н 1 стоя липо-рано съм

След като отбеляза нлОал- 
каШе върху нашите концепции ' 
за относително свободен со
циалистически Пазар 
шиШе схващания на ролята на 
стоковото производен вп в а ре 
хоанач Период, той каза:

„Много са нв
още нн нападат за тези схва
щания. А днес, както и по раяо, 
ние виждаме, че тези схващания 
по силата иа фактите получават 
■свое права ва гражданство в 
■якои социалистически стрдви.

Нападали са ви и зарад, де- 
Вавтрадиаарамто, е з-рзд вд-

противоречията на г»з*които повече

I/ ап на-

от постижения
та ва съвременната социалисти 
ческа мигъл
чавата наука от областта на 
земеделската технология Тая 
своя политика ние сме формули
рали окончателно и в цялостна 
фзрма на заседанието на Не- 
родилта скупштнпа преа 1957 
година.

нападнели и и от напредне-

*
" Я»"»** П.Н1ШК* КОКАТА ОА СОДИ А.

ЛИСТИЧЕСКО преустройство на нашето СЕЛО Сега вече имаме пред себе
«и първите резултати. Тияо Р«-
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В земеделската коопе
рация „Нишава“ усилено 

работи върку 
ючването на договори за 
сдружаване между 
стните земеделски произ
водители и кооперацията.
След миналогодишните ре
корани доб, ви (в'ад 4.000 
кгр. по хектар) отзивът

СЪХРАНЕНИЕ И ДО
МАШНА МАНИПУЛА- Онзи, който в валял го

лемите кори зори на гимна
зията в Димитровград Шо- 
В1 лято, Пълни с кехлиба
рено зърно на високородил- 
ната пшеница който е вид
ят хилядното стадо 
на ЛиПинСки Поле и модер
ните овчарници, к' йто е 
надял стадата на Висок и 
3' бърдие крой Пунктовете 
за меринизация, който е ви 
дял как нашите земеделски 
Ор изводиЮели маС"ВО се 
съюзват с кооперациите а 
влагат усилия да Повишиш 
добивите, който е видял 
рентабилните Породи на 
крави, свине, домашни ПШи 
ци и други в нашия край, 
— той навярно ще бъле горд 
зарад Д< стигнатите резул
тати, той ще бъде изпъл
нен с вяра, че и нашият 
крей ще Постигне още по- 
големи резултати в тази 
всеобща борба на нашите 
народа за модернизиране и 
Подобрение на нашето сел
ско стопанство. Никакви 
злобни критики ОШ чужби 
на няма да ни сПр. Ш, защо 
то Празните думи П/ъскаШ 
в Прах и ПеПел, когато се 
срещнат с конкретните ус
пехи, коиШа вече са на ли
це Нашата индусШгия оШ- 
беляза н й-голям подем в 
света През следосвобожаен 
ските дни, а нашето земе
делие с Първите си ревулта 
Ши доказа, че и в тази об
ласт ще Постигнем огром
ни успехи. Не чрез ед- 
минисШпотивни мерки и го 
ла колективизоцч я Пости
гаме ние това, а чрез ма
териалната заинтересова
ност на нашия Производи
тел, чрез Iъюзвпне с кооПе 
рацияШа и колективна обра
ботка, При запазване Пра
вото върху земята.

Нашият кр1 й се смяташе 
за Пасивен, но шг‘й дава 
възможности за съвременно 
земеделие.живоШнт ъдсШво 
и овощарство. Успехите, 
конто сме Постигнали до 
сега вдъхват вяра в но 
ви Победи. Те непременно ще 
П следват. Ще създааем 
По-добри условия на живот 
п на нашия селянин, и на 
нашия р ботник, и на на
шия служител.

Ватови сме изпълнени с 
радост и непреклонна вяра!

М Мл.

ЦИЯ НА ИЗСУШЕНИЯ
ТЮТЮН Според изкававията на 

агронома Маноилов, в Го- 
индолсе работи трескаво 
за приготовление на сор- 
тни семена. Провежда се

на чаените производите
ли е отличен и пла
нът навярно ще бъде 
преизпълнен. Управата на 
кооперацията бърза да о- 
форми договорите така, обезаразяване на семето, 
че преди започване на се- селекция и опаковка в чу- 
итбата всеки сдружен про вали. Семето, предвидено 
изводител да знае своите за кооперативните ком

плекси с пълна агротех

нмкв, направо ще се из 
кврва на нивите, а на ча
стните производители ще 
се предаде на време.

Масово сдружваввне с 
кооперацията и създаване 
на комплекси особено се 
забелязва в село Бачево.* 
Там е създаден комплекс 
от 22 хектара, ьойто.ще 
бъде засет с високоро- 
дилна пшеница.

Машинния парк е готов 
за предстоящата голяма 
задача. Тракторите и при 
качните машини са в пъл
на изправност. Преди за
почване на оранта, всички 
машини ще бъдат подло
жени на основна прове
рка, за да се избегнат из
вестни дефекти в разгара 
на сеитбита.

Що се касае до царе
вицата, в кооперацията 
считат, че тя ще бъде при 
брана през първите дни 
на октомври н въпреки 
ранните „слани“ добивът 
от хибридните царевици 
ще бъде по-голям от кол- 
кото до сега — 4.000 от 
хектар.

След изсушване на тю 
тюна низите се събират, 
свързват в „петици“ и 
съхраняват в сухи и про 
ветрими помещения. Тю 
тюна никак не бива да

се скл-

ча-

се съхранява в зимници, 
където има съдове с тур 
шии, или други миризли
ви материи, зещото тют
юна поглъща тези мери- 
зми, които са за него не
свойствени.

„Петиците“ не трябва 
да се окачват о 
стени, но трябва да са от
далечени от тях, а така 
също и помежду им да 
остане известно прострш- 
ство за по-добро прове
тряване. Съхранения тют
юн трябва често да се 
преглежда н при хубаво 
време да се проветрявава, 
а когато времето е лошо 
и въздухът влажен, врати
те и прозорците на същи
те трябва да бъдат зат
ворени.

За да може да се за
почне със сортиране на 
изсушените тютюневи ли
стя, те трябва да имат не 
обходимата влага, която 
се постига с изнасяне на 
известен брей низи нгеън 
под някой навес, кътето 
поглъщат външвата влага 
и стават годни за сорти
ране. Доколкото вгемето 
е сухо, същите се слагат 
във влажни зимници из
копани ями итн.

Сортирането се извър
шва по беритба, а най 
после тези от последна
та. Със сортирането се 
цел» еъщите да се групи 
рат в отделни групи по 
беритба, по цвят, големина 
и качество. Препоръчва 
се тази работа ла се про 
вежда на гцчевна св*тли- 
на. Н-й опитното лице от 
домакинств ото 
тютюневите листя, а ос 
тнналите изправят листа 
та и ги слагат на дъски 
в истифи чли валяци (кръ 
гове). На един валяк тоя 
бва да бъде еднороден 
матернял. И сортирания 
тютюн се съхранява в су
хи помещения, където о- 
става до момента на не
говото денкиране.

Денкиране на тютюна 
се извършва на няколко 

изку

права и задължения.

Едно полезно начинание
ЕКСКУРЗИЯ НА ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ОТ ПИРОТ

сдруже- гледат лабораторията, би
блиотеката и музея на съ
щия. В тютюневия комби
нат те се запознаха с 
складовата манипулация 
и фабрикация на тютюн.
Същевременно те посети
ха и селото Марков град 
— главния тютюаопроиз- 
водителен пункт в При- 
лепска околия. Там се 
запознаха с правилната 
беритба, низането й суше-

самите
По почин на 

ниета на тютюнопроизво
дителите, а с помощта на 
тютюневото предприятие 
в Пирот, от 7 до 12 сеп
тември т.г. бе проведена 
екскурзия на проявилите 
се тютюнопроизводители 
от нашата околия. В нея 
участвуваха 44 произво
дители и 5 тютюневи те
хници. Те посетиха след
ните тютюнопроизводите-

жи за напояване на тю
тюнищата и останалите 
земеделски култури в то- 
я край.

От Димитровградско у- 
частвуваха С. Петров, от 
Радейна, А. Иванов от 
Моинци, Т. Цветков от 
Смиловци, Р. Тодоров от 
Поганово, М. Томов от 
Горна Невля, както и тю
тюневия техник В. Колев. 
Учасниците в екскурзията 
ще запознаят своите 
съселяни с онова, което 
са видели.-яш тшщщшшипгШ

Ученическа опитна парцела
з\ха предностите на агро
техническите мерки.

Учениците от Смилов- 
ското училище са готови 
за една сериозна акция: 
прибиране на шипки. 
Надяват се, че с тази ак 
ция ще реализират при
ход от 60.000 динара. Па 
рите ще вложат във фон
да за завършване на ни
вата училищна сграда. 
През миналата пролет от 
лековити билки, които са 
събрали учениците, учи
лището е осъществило 
добив от 200.000 динара.

В желанието си да свър
жат училищната работа 
с производството, учите
лите и учениците от 
Смиловското 
с»о училище сами обра 
ботиха площ от 15 дека
ра, засята с „юрушевка“ 
пшеница. Неотдавна се 
проведе и вършитбата.

Благодарение на прило 
жената агротехника, те 
реализираха зърнодобив 
от 360 кгр. по декар. С 
това учениците надмина
ха по добив своите роди 
тели и нагледно им пока-

осмокла-

Назане на ШюШюн въч В. Одоровци

лии центри: Прилеп, Ти- 
тов Велес, Куманово, Пре- 
шево, Враня и Прокупие, 

В Прилеп, най големия- 
тютюнопроизво д и т е л е и 
център в нашата стра 

екскурзиантите 
тютюневия

не на тютюна, по естествен 
и изкуствен начин и в раз
личните видове сушилнн-

В останалите центри — 
Велес, Прешево, Враня и 
Прокупие, се се запозна 
ха с беритбата, низанетч 
и сушенето на тютюна, 
както и със съхранение 
на същия от страна на та 
мошните тютюнопроизво
дители.

В Кумановско те посе
тиха и ра«гледаха скоро 
построения язовир в се
ло Лзпково, който слу-

сортира Подобрение на ветеринарната служба в Димитровградско

Нова ветеринарна станцияна,
посетиха 

институт, тютюневото у- 
чилище и тютюневия ком
бинат, където им се даде 
възможност да се 
знаят с различните сор 
тове тю поя и с р«злични 
опити, които се провеж
дат а института, да раз-

Неотдавна започна да 
работи нова ветеринар
на станция в Димитров
град. Тя има своя нова 
сграда, построена според 
нуждите на същата. На
бавени са и нужните мо
дерни съоръжения, така 
че тя в бъдеще ще бъде 
от голямо значение за на
шето
Ръководителят на станци
ята Александър Еленков 
се е завърнал от специа
лен курс за ръкуване с 
новите машини.

както и за лабораторна 
работа на ветеринарите. 
Предвидено е да се пос
троят още и жилищни по
стройки за ветеринарите 
и ветеринарните техници. 
С една дума станцията е 
модерно обзаведена и раз 
полага с достатъчен брой 
специалисти и техници. 
Тя разполага и с две мо
торетки, така че е обез
печена навременна вете
ринарна интервенция във 
всички села в димитров
градската община. Ръко
водителят на станцията

А. Еленков даде следното 
изяавление за задачите на 
станцията: „Нашата зада
ча ще бъде да заменим 
домашната порода живот
ни с по рентабилни. Това 
ще постигнем чрез изкус 
твено оплодяване на кра
ви... Имаме условия за 
преглед и лекуване на 
животни. Откриване и об
завеждане ва тази 
ция представлява значи
телен успех в борбата ни 
за подобрение на нашето 
животновъдство“.

запо-

предидни
пуването. В един денк 
трябва 
сложен тютюна от една 
беритба, една големина, 
един цвят и еднакво ка-

ПОЧИН КОЙТО ЗАСЛУ
ЖАВА ПОХВАЛА

животновъдство.бъдеД « стан-

ПТЬРВА ВЪРШАЧКА В СЕНОКОС

Първата вършачка беше 
посрещната с радост от 
жителите коитояокичиха 
с цветя. След постройката 
на млекараи на културен 
дом, това е още един ви 
ден успех, който служи 
за пример и заслужава 
похвала.

чество, защото само по 
тоя начин производителят 
може да получи реална 
цена за тютюна. Слягане- 
то на Тютюна в денкове 
трябва да става в два ре
да така щото лйсята от 
единия ред да покриват 
ЛистяТа от другия за две 
трети.

Големината на денкове
те зависи от количество
то на групата листя от 
КоиТо Същия трябва да 
Се изгради, както и от го 
лемината на листята. О- 
бикновенно те се правят 
от 60 — 70 сантиметра 
височина и 30 — 40 сян- 
Тоиметра широчина. В за
висимост от влажностя на 
тютюча, денковете геетя 
тат повече или по-малко

В станцията ще се ле
куват животни, а съще 
ствуввт и специални от
деления за преглед и 

оплодяване

Тази година сенокоша- 
пръв път

Б. А. Николов
ни,вършеят за 
с вършачка Това събитие 
което до сега е било само 
желание, е осъществено 

благода-
«скуствено 
на кравите. За про- 

изкустае-
ааЙ-подчр и то 
рение активността йа чле 
новете на Социалистиче
ския съюз в сеюто. За да 

въ можно идванГето

веждане на 
но оплождане ся набавени
специални инструменти, а 
семе се получава всяка 
седмица от Ниш. С тов-я 
се създават въможности 
за расовото подобрение на 
нашето животовъдство.

Станцията ргеполагп с 
хладилник и стерилизатор. 
Наскоро ще започне акци 
я зя катриране нй домаш 
ните бици. Кравите ще 
могат да се оплодяват са
мо по искуствен начин. 
Този въпрос днес е регу 
лиран и със закон. В сгра
дата се намират и поме
щения за администрация,

Д. Петровстане
аа вършачката 
трябваше да се 
път от Каменица до Се
нокос. Сенокошани успя 
Ха в това начинание като 
д«доха над 2.000 трудод
ни, а общината им обез
печи взривни материали.

в селото, 
построи

Днес в Сенокос м >гат 
да отидат всякакви мото
рни коли и земеделски 
м шиии. Сенокос не е ве 
че откъснато планинско 
село със слаби съобще-

когато тютюна е сух,
денковете се стягат по- 
кече, и обратно. В двора на Смиловското осмокласно училище

Г. Милошеа ния.
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МЪЗГОШ СЕЛО ВЪРХУ
ВЪГЛИЩНИ
ПЛАСТОВЕ

вШ двете страни на ново.изграденото шосе. Навее 
къде екнаха Песни , Шру. 
дови Поедрави а гвъм 
кото „ура".

III Ч11А/

СР€ЩА
^тлпич^Ивл^л-

\
ма и рамки със жълтеещ, цата се събират пред ко- по-голямо 
се тютюн. Житото беше операцията, зя да получат 
добро тази година,особе писма, записи и вестници, .главната 
но „крушевката". През Интересно е, че между лях 
тази година мъзгошани не се виждат вече девой 
ще тръгнат по пътя на съ- ки или жени в народна 
юзване с кооперацията, носия, 
в борба за по-високи до
биви и по-модерно зе
меделие. Мернннзациятл ннте хора—където и да 
на овцете е в разгара си. започнеш да копаеш, ще

откриеш черния пласт.
Край селото е възниквал

предприятие, 
но селото е откъснато от 

ж. п. линия и 
това затруднява и поскъп 
ява продукцията. Но всич 
ко това ще може да се 
превъзмогне и хората от 
рудника вярват, че след 
няколко години ще имат 
стотина рудничври. И още 
повече, ако се намерят 
камени въглища.

В подножието на Вид-* 
лич, всред благи хълмове, 
нивя и ливади,се намира 
село Мъзгош — стотина 
къщи. До селото води ху
бав път от Димитровград 
Ляво и дясно от него са 
стърнища и вече зрели 
царевици. По реката са 
пръснати косачи. Отавата 
тази година е като душа..,

СШоех в строя, Пеех и виках заедно с останалите 
Някакво чудно чувство бе
ше ме овладяло, някакво не 
обикновена радост и гор
дост. Гледах другарите сц 
— всички Пеят, всични 
кат в един глас. ЧувсШву. 
вах, като че ли във всички 
ни бие едно сърце, ние сме 
един дух, един глас. И сред 
Шава множество което 
шеше стени, минав< ше ре
ки, Пробиваше тунели, азсе 
чувствах силен, велик, не
победим.

ви-

Както казват гукаш-

РУ-

Жълтеят се царевицитенов рудаик, където се
пушат казаните, пищяткопае лигнит,а разправят След обед небето се изя

сни и топлото августов 
скп слънце обля с иенрещи- 
Ше си лъчи двадесетте го
леми ПалаШки скрити в бо
ровата гора. Високо над 
върховете нс бо-овеше се 
р■ явяваха знамената на е- 
динадесет младежки тру
дови бригади.

И Шоя следобед в лагера 
беше, какШо винаги — оби
кновено. По-голяма част 
от бригадирите бяха слее
ли долу При рекичката и 
наблюдаваха 
мач между двете ш-й-до- 
бри бригади. — Трета би- 
хачка младежка и Четвър
та белградска студентска. 
Няколко души бяха насяда
ли на сянка Под боровете 
и играеха шах. Недалеч от 
тях на една Полянка' се бе
ше събрала цяла Сисачка 
бригада на събрание. Мно
го от бригадигиШе бяха 
отишли на моШо курс, къ
дето се учеха да карат мо- 
Педи. мотоциклети и трак
тори.

Изведнъж като мълния се 
разнесе весШ: ,7иШо иде 
При нас!"

Престана мачът, шахът, 
събранието. Всеки тичаше 
към своята бригада.

След Половин час всички 
бригади сШоеха Построени

.Тито!... Тито/... ТиШо..!“
Отдалече,

Построеното асфалтирано 
шосе към нас се ириближа- 
ваше колона автомобили. 
Другарят Тито стоеше в 
Първата открита копа и у- 
смихнот, весело махаше с 
ръка. Напуснахме редиците 
и Полетяхме към него. Пред 
мен тичаше арШелчикът на 
нашата бригада. Той Пръв 
се Поздрави с другаря Ти
то. Вторият бях аз. Дру. 
гаряШ Тито ми Подаде ръ
ка и аз целият разтрепе
ран, като През сън изгово
рих: , Добре дошел, другарю 
Тито!- В същия момент о- 
ще десетина ръце сграбчи
ха ръката му. Едни се ръ
куваха, други го дърпаха 
за ръкава, Шрети за Пал
тото.

косите, нижат жените ирудничарите, че тези дни
ще се започне р:бата на де цата тютюна,бумтят пъл по НОВО-
още д е шихти където се ните с въглища камиони

за Димитровград и звън-очаквьт камени въглища.
ЩР; За сгги ребчтят в шихта- 

та 18 души, дн-впа про
дукция — 20 тона. Плас

тят вагонетките на руд
ника, пълна с лигнит
в кр)атце това е Мъзгош

е осигурен—Кру- село върху въглищни пламента
' шевац, К агуев.щ, дори и сгове, село със светли

Деронье (Банат). Мината шрспективи и трудолю-
М.М.бнви хоря.би могла да прерастне в

футболния

Косачи в „Река"
А вШомобилиШе спряха.

Няколко момичета брига- 
дирки се хванаха аа кола- 
ти в която беше другагяШ 
ТиШо и започнаха да я Шегл 
яШ към бригадисШкиШе ста
нове. Тогава другарят Же- 
жел, който оШоеше до дру
гаря ТиШо, се намръщи и 
строго извика:

IТТе се проведе 100% ме-Щом влезе човек в село-
ринизация.то почувствува чудна све

жест от многобройннте На „сред село" е обща
овощни дръвчета и от во та земеделска кооперация,
дата, която блика отвся- а недалеч от нея се виж-
къде. Мъзгош е познат по дат каменните темели на
своето хубаво врело. Ту- голямо здание — Мъзго-
кашните хора са земедел шани са започнали да стро

„Пуснете колата!“
„Няма да ги Пуснем, 

няма да ги Пуснем!“ — 
отговориха му няколко сШо- 
Шан гласове.

Той Погледна другаря Ти
то, махна с ръка и се ус
михна.

Другарят ТиШо слезе, ат 
колата и тръгна с пас; гРъ- у' 
яхваше се с всички, разго
варяше, смееше се. Той бе
ше Пра нас — бригадирите, 
стоеше в нашите редици, 
наш другар и Приятел, бли 
зък на всички ни...

ци, животновъди и тютю- ят културен дом сголям
нопроизводители. Из со- салон за събрания и вече
каците остатъци от сла- рвнки и други помощни

помещения. Домът се ст
рои чрез самооблагане, а 
покр;й 
и доброволни вноски од 
2—2.500 динара.

Тгвс,рене на въ-.чищг
събираттова

‘-з «.>' >МОДЕРЕН САЛОН 

ВЪВ ВМСОЧКИ ОДОРОВЦИ
.Г* • А ; *

Мъзгош има свсе основ 
но училище, кооперация, 
младежки и политически 
организации.Жякто и дру 
гите наши села в Мъзгош 
кипи активен политичес
ки и културен живот, 
кооперацията се устрой 
ват различни беседи, из
носят се политически ин
формации и пр. Характе
рно е ожинявчнето, което 
настъпв! когато из село
то отекне тръбата на по
щенския разносвач:тогава 
девойките, жените и де-

Одоровчани през таЗи 
есен ще завършат голе
мия салон в кооператив
ния дом. Салонът ща мо 
же да приеме повече от 
300 души, а разполага и 
съе съвременна сцена. Със 
завършвате на салона ще 
бъдат създадени по-добри 
условия за културно-про
светна и забавна дейност

в селата Одоровци и 
Гуленовци.

За Забелязване е, че 
Одоровци разполага и с 
добро читалище. Библи
отеката разполага с 1.600 , бата. Наградата от 25.000 
тома различна литерату /Динара, която получиха 
ра. Младежите —ученици от кооперацията, ще вло- 
се интересуват за беле жат във фонда за завър 
трнстнка, а земеделските шване на салона.

стопани — за селскосто
панска литература.

Младежите от Одо
ровци помогнаха на коо
перацията около вършит-

„ТиШо... ТиШо... ТиШо...— 
дълго отекваха долините.

А Шам в далечината ко 
лоната автомобили зави на
дясно и изчезна зад един 
хълм, целият Покрит с гъ
сти елхи и млади борове. 
След нея остана мълчалив 
хубавия, новопостроен млО 
дежки авшоПъШ.

В

Разносвачът е Пристигнал
I

купя радио!“ ухили се той. К< й, бе, да купи ра
дио? А той се накокорил, като че е хванал бога 
зя брадата, удря се в гърдите и вика—„Аз аз!‘- 
.Недей да беснееш, бе, не е то за тебе... купи 
на жената вълна да поизпоеде нещо, или съзидай 
кочаня, па купувай поасета и царевица, угои ги 
та парата дя падне. Радиото е за безделници, а 
ако пък толкова искаш, аз няма да ти бъда жи- 
рант . Той позеленя от яд и изсъска: „Бре, яма 
си селяк!“ Защо всички ми прикачват това име, 
като оня в експедицията, когато лепи етикетите 
с глава на зинал звяо на кутиите, с натписа „Ти
гър“. Истина е, че до вчера съм бил в село, но 
какво от това? Нима съм само аз. И цеховият ин
женер е бил селяк, но на него никой не смее да 
каже. Работил съм вчера, работя и днес, вчера 
в селския дюкян, сега в градска фабрика. От ра
ботата не м.>жеш избяга. Па и бащата на овя 
рошавия е бил селяк. Половината от работниците 
са дошли от село, а само мене закачат всички* 
като че ли аз съм някаква крастава овца. Никого 
вече не пускам къщи, цревари такива. Всичко съм 
продал и заборчих се, докато я построя. А те по-

на калпака,
вълнените възглавници,

пъчеш, че ние се преселяегме в града. Особен 
запад оная негова дебелана, коят■» постоянно го на 
съскавл срещу нас. Все пак. Разбрахме се-пропл- 
днчха пет хиляди (не е много, една пълна струне 
ницч с царевица), но остана братската любов, ос 
гяна домжинското обещ-ние, че в неговия дом 
винаги ще бъде добре дошел и за дърва да не се 
7Рижи .. Брат ми остана селянин, а аз? А защо оня 
Иово Новоселец толкоз важничи като че не зн> я, 
че е син на рабаджия и че двора му вони на тор 
ч че до вчера е носил гуменнци и мръсни' вълне
ни чорапи... И той на мен в кърчм-та така — 
„Слушай, приятелю, съблечи поне на неделя тгя 
конопеница,направи си една риза с яка и хвърли 
този калпак на кокошките, да носят яйца в него 
Ти си квалифициран фабр жен работник. Доста си 
бил селяк! Особено пак егно изговаряше, нзтрът 

„ляк“. Очите ма светваха, отвътре ти 
чат ругатни и псувни, но всичко се задръстваше 
между зъбите, които скърцаха като неподмязена, 
дървена ос. И всичко това връщах на свое мяст 
с лютата сливова ракия. Кой те хр> ни, дръвник 
такъв, кои ти приготвя кървавия хлаб, и картофи 
те, и фасула, и зелето и месото?...

Кой ти дава виното и рак ята? Селякът, разби 
ра се! Всичко това исках да му каже, всичко остро, 
пакостно, да го набия вдън земя. та да не изле
зе вече. Но, защо замътчах 
ща му ге кара, че е пуснало добитъ а 
царевица? Защо направих

Марин Младенов:

След вечеря остана сам до софрата. Запали нова 
цигара, а фаса от предишната хвръли в паницата, 
состанквте от червеникавата катрофена чорба. Фа 
сът насъска... (Трябва да отнеса секирата на Ми
то циганина да я накове!)... Дълго време гледа 
фаса докато той не получи кафявия цьят на тю- 
тютюна. Цигара! Как чудно ми звучи тоьа... До 
преди няколко дни пушех „кърджа“, като го уви
вах във вестникарска хвртия от „Работника“, който 
ми пъхаха веднаж седмично.,. Тютюна получава
ше от по-стария си брат от село, от братк на ко
гато е продал имота си и къщата за да купи 
града къща от някои пенсионер, който се пресел 
вал в Белград. Ето ти имот, брате мой! А 
дай пари, ващото тук няма хляб за двамата... С ьс 
занаята си по добре ще живея в града.,. Да, 
му говорех, докато той се мръщеше и съмнител
но въртеше глава. Другарите от предпрятието ми 
намекваха: „Забога, щом пушиш, тогава поне ку
пувай цигари... Не бъди селяк! И те днес купу 
ват цигари“.,. Много пазарлък и нагаждания. Ня
колко нищожни хилядарки заплашваха, с острина- 
та на бръснач да пресекат 
любов. Жената ме е

в

ваше онова

в

ти ми
стояно—дърдорят, подсмиват ми се 
на конопеницата, на 
сламниците, на паниците и на сефрвта (на дел *и 
се е паднала, няма да я хвърля, яI), за сукното яз 
жена ми.. Завижчат ми, че съм добър майстор, 0 
че добре печеля/ Това е. Или са полудели? Д*- 
Ето Чедо и Йоцо разпиляха по 30.000 динара* 
хвърлиха ги като луди на вятъра. Изгориха тол
кова сладки пари, за да видят солено море! Та те 
лч са по умни? Такива никога няма да имат кът1- 
Четирдгсет хиляди за радио — луд! 30.000 з* к°' 
стюм — будала! С тези пари човек, майстор, мозке 

а си купи добър влат, па в къщи, така под ръчп, 
да чука и пари да прави. Не е град за тебе, 
гочореше брат ми пред селитбат«. Ти си ,селЯк,

така на

като дете когато ба
в чужд* 

като остаряла 
ловджиска пушка. Никой и нищо, обикновен рабо
тник, а тук ми се преструва на господин? И не 
само той. Оня, рошавият херихтер, дош^л вчеря 
да ме пита, искам ли да му бъпа жирант. Юкво 
ще купуваш, разпитвам го и мисля в себе си че 
му е нужен дюшек, юрган, или креват, или печка 
или мисли да отиде в банката, да вземе готови 
пари та нещо да доправя в къщата. „Искам да

засечка
вените на братската 

наговорила) Тя вече» е легла 
и заспала с децата — стар навик още с кокошки 
те да ляга в постелята, навик 
янието на свекъра: „Лягай мори, гас да не харчи- 
ме1’)> от инат всичко да продадат на Рнсто комши 
ята, та брат ми да пукне од

получен под вли-

мъка като зрял —
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Новата югославска прозаАКТИВНА
КОЕГЗИСТЕНЦИЯ
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Югославската проза сл
ед Освобождението отбе 
лежи сигурен и успешен 
напредък. Сегашният ръ
ст на югославската проза- 
качествен и количествен- 
-показа, че нашата страна 
е постигнала значителни 
резултати на полето на 
социалистическата култу
ра. Макар че в тази проза 
социализма и социалисти
ческия дух не се от
разяват като в огледало, 
по рецепта на „социали
стическия реализъм“,като 
пропагандно 
на живота,
диктата на художествено 
то съзнание и дълбоко 
реалистично, тя все пак 
е резултат на нашите усло 
вия, ва нашия социализъм.

Нашата проза тръгна 
напред с овладяването на 
романа, на този върх в 
съвремената проза, който 
днес ие е рядкост у нас 
и който от ден на ден 
бележи нови успехи. Всич 
ко това говори за зрело
стта на нашата проза.

Това раждане на новия 
роман предвести „Сватба“ 
от Михаило Лалич. За 
пръа път се напуска ме
тодът на черно-бяло тре
тиране на действително-

— „Вълк и камбана“, Мла 
ден Оляча „Молитва за 
моите братя“, и много 

и произведения.

стта и хората. Лалич на
влиза дълбоко в психоло

редица други личности, 
реално и оригинално, вър 

на борбата с 
немския окупатор.

гията на затворниците от Ху фона 
колашннския затвор и та
мошните хора от кръв и 
плът1 Лалич и в другите 
си произведения остана 
верен на революционната 
тематика от Черна Гора, 
през време на НОБ.

Политиката на активна коегаистенция трябва да се 
основава на почитане независимостта, суверенитета, равно
правието, териториялния иитегритет и неиамесатта във въ
трешните работи на другите страни. Активно съвместно 
съществуване може единствено да се реализира в отноше
нията между държавите и народите, а не в отношенията 
между блоковете. Не може да има съвместно съществуване 
между блоковете, понеже това ие бй било съвмество 
ствуваие, но временно примирие, което би прикривало опа
сността от нови конфликти.

Политиката на активна коегзистенция е израз и пужда 
иа мвщвото развитие иа производителните сили Това раз
витие доведе до фактическото свързване ва целия 
тясна взаимозависимост на икономиките ва разните стреви 
и прзви войната, к,то средство за фязреш»вяне на каквито, 
ида било проблеми и противополож> о :ти между държавите, 
безсмислена с оглед на неминуемата катастрмфа, с която’ 
употребата на ядреното оръжие заплашва човечеството. 
Тази политика изразява обестиваите нужди на съвременни 
свят за най-широко стопанско и всестранно културно, научно 
и друго сътрудничество. Пред алтернативата — война или 
мир — политиката.

Така схваната, политиката на активна коегзистенция— 
чрез международно сътрудничество н укрепване на мира— 
не само че служи на отстраняването на военната опасност, 
но, в същото време, създава условия за няя бърз напредък 
на социализма Политиката иа активно съществуване във 
всяка капиталистическа страна неминуемо води към ликвиди
рането и отслабването на онези сили, които спъзат напредъка 
в които в същото време, представляват потенциална опасвост 
за предизвикване на нова еветовна война: тя поставя борбата 
против империализма н колоннализма ва по-шнрока база; 
намалява възможаостта аа хегемони -тична политика; разорява 
основата, върху която израства бюрократизмът н способ- 
ствува за по-бързото н по-безболезното развитие ва социа
листическите страни. Следователно, тази политика не само 
че не овековечава съществуващите обществени формации, 
ео ■ напротив, действува по посока ва тяхната по-бърза

други
Само мазаното тук (не 

сме споменели многоброй 
ните сборници на разкази)

Времето на социалисти 
ческото строителство,ге
роите на изграждането на 
страната е обрисувано в 
другия роман на Дьвичо 
— „Бетон и светулки*. 

Подобно значение в сь- Според мнението на на- 
здаването на новия ро
ман има Добрица Чосич 
с романа си „Слънцето е 
далеч“. Това е отли- най-известните писатели.

Споменатите романи,как- 
то се научаваме преведе
ни и на български език 
(освен „Слънцето е далеч“ 
и „Бетон и светулки“).

Към тези произведения, 
които представляват про
биване на стария литер- 
ратурен лед, могат да се 
причислят и редица дру
ги произведения от висо
ка худоствена стойност 
— Бранко Чопич — „Про
лом“ и „Преживелиците 
на Наколетина Бурсач“, 
Александър Вучо—„Ва
канция“, Мирко Божич 
„Курлани", Чамил Сиарич 
„Бихорци“, М. Булатович

говори за големия напре
дък на югославската про
за, а особено на югосла» 
ския роман. Това дойде 
като последствие на пъл
ната свобода с която се 
ползува нашето изкуство.

П. Ца, — И Йов-

съще-

ши и чуждестранни кри
тици Оскар Давичо вли
за в реда на световно

свят, до

чен роман за нашата 
Народно революция и един 
от Н(.й четените у нас и в 
чужбина. Друг роман на 
Чосич„Корени“еполучил 
наградата на „НИН“ 1955 
година.Този роман ни вър 
ща в миналото на малка
та Сърбия, дава ни живо
та на едно семейство с 
всичките му семейни и 
обществени драми. Цен
трална личност е Ачим 
Катич — председател на 
радикалната партия. В 
романа се рисуват и ня
кои исторически събития 
от това време. Начинът 
на който пише Чосич не 
е лек, но е оригинален и 
завлядаващ.

отражение 
но само по

Ученически разсад
ник в Смилевци
В училищния разсадник 

са произведени над 50.000 
акациеви фиданки,орехо
ви 2.000, и толкоз диви 
ябълки.

Акациевите фиданки ще 
послужат за залесяване, 
а ореховите и ябълкови
те за засаждане на училищ 
на овощна градина.промяна.

Интеоесите на укрепването на мира, интересите на 
социалистическото развитие изискват от социалистическите 
сели да се борят заедпо с воачки миролюбиви сили за победа 
на политиката на мир и активно съвместно съществуване.

Между най-добрите юго 
славски романи спада и 
романът „Песен“ от Оскар 
Девичо. Тоя роман се от 
личава снова композиция 
и оригинален стил.В ро
мана се обработват сюже- 

из революцоонния 
Белград през време на о- 
купецията. Главна лич
ност е Мича Ранович, 
„скоевац“ аскет изпълнен 
с решителност и ентуси
азъм, винаги готов да из
пълни всяка задача. По
край него са дадени и

Филми от белградската 

кинотека
°вноизвестните артисти:

Жан Габен, Дуй Жуве,
Мишел Морган, Симона 
Снмон и др. Кинолюбите- 
лите ще имат възможност 
да видят и американския 
филм ,,Вива Вила“ посве
тен на Мексиканската ре- период когато се създа- 
волюция. Ролята на ле
гендарния вожд на ме
ксиканците изпълнява по
койният Валас Бири, аме
рикански артист сголеми , 
качества. Немският филм 
„Синият ангел“ е режиси- 
ралЩворнберг.Този филм Босилеград се състоя лите 
е правен по романа на 
Хчйнрих Ман— „Профе
сор Урнат“. Главните ро
ли тълкуват Мзрлен Ди- хотворения Сава Джор- 
трих и Емил Янге.

Отсъствие на съвреме
нните технически възмо

жности и архаичност във 
филмовия израз няма да 
пречат на днешния зри
тел и той ще има възмо
жност да види филмове 
от висока художествена 
стойност, филми от

През първата половина 
на октомври в Димитров
град ще бъдат прожекти
рани четири филма от 
предвоенната филмова 
продукция, притежение 
на Кинотекага в Белград. 
За любителите на кино
изкуството товз ще бъде 
една приятна изненада и 
рядка естетична 
да. Ще видиме два френ
ски филма на световно 
известните 
„Човекът—звяр“ от Жан 
Реноар и „Брегът в ма- 
гла“ от Марсел Карне. 
Първият филм всъщноот 
е филмова адаптация на 
известния роман от Емил 
Зола—„Човекът — звяр“. 
Изпълняващи 
роли в тези филми са све

ти

оня

ваше това ново изкуство.
Р.

наела- ЛИТЕРАТУРНА ВЕЧЕР В Б08ИЛЕГРАД
режисьори: средните и основното учи 

лище топло поздравиха 
своя гост. Това гостуване 
за Босилеград беедно при- 

освеже-

На 21 септември т.г. в

ратурна вечер, на която 
чете някои свои сти-

ятно, културно 
ние.джевич, публицист от 

Белград. Учениците отглавните РибариX. Иванов М. Петров,

— Аз. И какво от това? Защо викаш?
— Ти си полудял! Ти си пиян! Какво висиш 

тук? Мислех, че си легвал вече.
— Мълчи, кон-сер ва-ти-вен елемент! — мина 

му някак думата през езика и му стана мило. На
емел се от сърце като дете.

И се втурна към стята. Възбудена, жената 
полетя след него като се кръстеше —- да не' би 
да е мръднал малко.

Перо се спря при кревата, дигна тежката чер 
га (някога е бал възторжен, когато за първ път 
я е видял в нейния момиски скрин. Миришеха на 
нафталин и момрнска душа!). И я хвъри на пода. 
Жената изписка, децата се събудиха, по старият 
беше във вълнени чорапи, по малкият във фанела 
с висока яка.

— Ставайте! — извика бещата.
Сънливи, децата изкочиха из кревата. Изкър- 

цаха дъските!
—Сваляй фанелата, а и ти тези чорапища I Марш 

в кухнята да си измиете краката! Това къща ли е 
или обор?Веднага! Не пискайте1

Учудена, жената започна да плаче — „Боже, 
какво ли му стана?“

— Мълчи и ти! Слушай, запомни добре: дю: 
шеци и юргани искам да видя. Със ,сукно в кре
вата не те искам, макар била зима, студ, искам но- 
нщница, чинии, .. децата искам да видя облечени, 
н хранени, чуваш ли, къща, истинска къща искам1 
Като хората що жив яг...“

— А лозето? — С уплаха прошепна жената.
Перо нареди много псувни, към тях причисли 

и лозето и сп стените пари от нейната забрадка
ругатни той

отново се успокои, хьърли към жената нежен по 
глед и каза късо и развълнувано:

„До кога ще бъдем селяци?“...

бър работник“. Веднага хванах оня наш секретар 
на саме (на събранието не посмях, защото там бе
ше рошавия и оня новоселец) па му разказах за 
онова м.ое мълчание и за мъката си, „как така... 
ние уж комунисти, а такива работи...

Аз поне считам, че това не му идва като
И мислех си, 

тях мамата

анаучил си на по друг живот,на по други хора... 
и пшеницата не расте върху паважа. Мълчи, бр 
ко, не отивам аз в Белград, но в околийски град 
отговорих му. Може би си е имал право. Умен е 
брат ми... Сърцето заигра малки мравки 
съмнението запъплиха по гърба му. Той без да 
иска вдигна десния крак, като че иска да се осво 

Хвана го треска, па някакво не- 
той махна с ръцете и кра

сила. Ко-

наричат мена
селяк.
правилно...“ и всичко му разказах, 
че той сега ще се разгорещи, па на 
или такова нещо, а той започна да ме убеждава 
— „ма не е то, както ти мислиш, майстор Петре. 
Ти погрешно си го схванал...“ Той 1азказва, а аз 

опулил очи в него, в смуквам всяка дума,
която да-

б оди, но не успя. 
разбираемо нетърпение, 
ката като че се отбранява от невидима 
ленете силно удриха 0 софрата: паниците заигр "зтракаха, лъжиците остро «звънтяха и пак 
всичко се смири. Невидимите гадинки изчезнаха

съм
като пепелта мастилото от разписката, 
дох на брата ми, но разбрах, не човекът

каже, че това закачане — селяк, не му дойде 
занятие или потекло, но значи нещо заоста- 

нало... консервативно“ 
това може да се пришие и на оня, който никога не 

селото, ако не „върви в крачка с времето“

ха, иска да

Какво ми би да им казвам (считах, че са ДРУ 
гари), как миналата година хвърлих нозете от 
клана свиня, защото „не е добре да се адвт' , '
ка ,пон« рззправяше мяйка ми, бог да я пр . 
нея я смятяхя за умна жена. Целият отдел се м 
еше, а оная гаменария преувеличи работите, пр 
разказа ги, направи да бъдат по-смешни, като пов 
таряше постойно — какво да правиш селяк. 
Ма какво постояно селяк, па селяк, мама ви град 
ска! Дай да видиме, кой преизнълнява нормата, 
кой какво качество дава? Това е важно за пред
приятието, а не дали някой спи на дюшек или на 

слама, дали някой е ма на Перса или ко- 
Какво ги интересува дали аз ям месо 

или посей фюул... и дали децата ми са гладни.. 
Това си е моя работа. Ще ги питам утре. когато 
купя лозе, когато вкарам бъчви в мазето н кога
то затропат на вратите ми с шишето и с изцапа
ната стодинарка в ръка. Тая картина на близкоТ' 
бъдеще го изпълни с блаженство, като че е изпил 
чаша черно вино и устните му се развлякоха в 
лукава усмивка. Чудни са тия хора. Подсмиват „и 
се, а преди един месец ме приеха в Партията, че 
дори ми казват! „Ти, все пак, си добър човек, ло

ми
като — май така го каза... и че

е видял
Вечерта изпихме с него кило вино, изядох 

двадесет кебапчета. Аз черпех, не пожалих,ме по
защото изпадна човек.

Хвърли още един фас в земяната паница. Ве 
останките от чорбата — беше 

се направила каша от черен нарязан тютюн, чер 
на отвратителна каша. С широката длан Пером-л 
ваше оръфаните червеникави ръбове на паницата, 
дълго гледаше в черната смес и когато отново за
почна да го хвица треската и мъката, той грабна 
1аниц'та, дигна се от стола и я хвърли на голия 
од. 3 мян«я съд тресна и парчета печена глина 

се разпръснаха в страни,а к«шята се -лисна и оста 
чамовите дъски на големи черни петна.

че не се виждаха

овсена 
смат селяк.

в дъното на ковчега. Сл-д порой от
на по

поспана жена в сукнеВ кухнята се втурна
на дреха.

_ Какво стана? О, кой счупи това?
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ОД слънцето на социалистиче
ска Югославия, на братство
то и единството на нашите 
нвроди и на свободния живот 

§§ на националните малцинства расте и ме- 
Ш ни лицето си нашият град. До преди 
щ Освобождението, през време на „царство- 
| то и кралството“ —Димитровград беше 
И малък заостанал градец, с калява чаршия, 
Щ с низки дюкяни, няколко кръчми и без 
Щ каквото и да е предприятие...

Днес той вече е приел линиите на 
Щ модерен градец. От гарата към центъра 
Щ се разстиля асфалтирана улица; центърът 
Щ е павиран; наоколо нови къщи и общест- 
щ вени постройки — монументална гимназия 
Щ дом на културата, жилищни постройки, 
Щ градини, строещата се сграда на общин

ския отбор...
Градът е водоснабден, далекопро

вод го свързва с мощни извори на еле
ктрическа енергия... А продоволствени 
стоки има в изобилие...

Израстват социалистически предпри
ятия, кооперации, училища и редица но
ви институции. Над хиляда работници и 
служители са погълнали те в себе си... 
А фабриката загуменици, която започна 
да работи—ще увеличи броя им..

За окото на местните жители про 
_ мените са нещо обикновено и незабеле- 
Д жимо; за ония, които след години ид- 
Щ ват в кего, те са огромни и с радост 
§ изпълват сърцата им... Защото-малкият 
§§ град в горкото течение на Нишава, гра- 
Ш дът на българското национално малцьн- 
|§1 ство се е отскубнал от заостаналостта и 
В с решителна стъпка е тръгнал напред-по 
Щ светлия път на югославското социалис

тическо строителство.

ИЗГЛЕД/НА ДИМИТРОВГРАД
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Всяка година на 25 май — Ден ва младостта 
и рождения ден на другаря Тито—в Димитровград 
се провежда традиционния фестивал на българско
то малцинство. По няколко дни градът празнува 
—радва се на успехите на многобройните само
дейни колективи и танцови състави. На снимката: 
участници във фестивала играят ,/на самца".

Над грабна домииира модерното здание на 
гимназията „Иосип Броз Тито“

Димитровград
Г
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Г ‘IВ адаптираното здааие на някогашната стара 
гимназия днес се намира тютюневото предприа- 
тие „Нишавска долина“ с годишна манипулация 
нж 85.000 кгр. тютюн.

Главната улица е 
павирана. Улицата 
минава сред красив 
шпалир от млади а- 
кациеви дървета.
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нието това беше раз 
копана 
на с кал 
дове. И много
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улици в града са ре- 
гулиранн. Благоус I- 
трсйството на града ;Ц 
е в разгара си.
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Домът на културата 
просветна дейност в града.—Киносалон

е истински център на културно—
с приспособленияза 

театър, малка зала за събр шия и сказки, градската библиотека
и читалищния салон са поместени в товз здание—в което непре
станно кипи културният живот на българското малцинство.
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В Димитровград
усилено се строи.По
строени са десетина
модерни жилищни
постройки с комфор-

Натни квартири.
снимката: строеж на
новото здание на
Общинския народен
отбор н а п лощ ад
• Освобождение“.
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