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ШМтшшятвшши»шшяя НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО В ЮГОСЛАВИЯ

ЩЩрШЯм^Мтошо на ФНРЮ
ще окаже Пълна и всестранна 

Подкрепа на съветското Пред
ложение По разоръжаването

ИЗВЪНБЛОКОВИТЕ СТРАНИ НЯМА
ПАСИВНО ДА СЛЕДЯТ СЪБИТИЯТА В СВЕТА

Разговорите Тишо На сър намериха голям отклик в — Отговор на президента Ти то на писмото на премиер 
Хрушчов —

свеша
Федеративна народна^р^пуб- ! ада^тп''1'"'" 4 е ств ° 
лика Югославия Иосип Броз 
Тито на 13 юни е пристигнал 

‘В седмодневно посещение на 
Югославия президентът на О- 
бединсната арабска република 
Гамал Абдел Насър, със 
йството си, придружен от най 
високи ръководители на ОАР.

На пристанището

който
С1Т0-

иамалява 'разликите между ста
новищата по съвременния раз 
ъой щ света, а това намалява

ското световното обществно 
1Шение прие със симпатии тази 
среща на двамата знатни дър
жавници Тито и Насър.
Започнаха разговорите 

ТшТгг — Насър
На тържествения обед, кой 

то президентът Тмто н съпру 
гата му устроиха в чест на ви 
с оките гост и’
Насър и съпругата му-па 14 т. 
м. в Бялата елша на Брисгапте, 
и на който прпсъствудаха вен 
ч-кн личности от свитата на 
председател Насър, както и 
югославските ръководители у 
частвувалн в тържественото 
посрещане в Пула, ирезшденът 
Тито отправи наздравица към 
своите гости, в която между 
(другото каза:

„Драгий ми приятелю, Пре
зидент, (драга госпожо Насър, 
драги гости, другари и друг»"

Изразявам голямото задовол
ство, и мое лично и на моята 

(Сле1В1 ва 2 стр)

Президентът Тито отговори 
на писмото на премиер Хруш 
чос от 2 юни т. г. въз връзка 
с новото съветско предложе
ние по разоръжаването. В от 
говора на президента Тито се 
казва:

„Благодаря за Вашето пос
лание и мога да Ви кажа. че 
ние внимателно сме проучили 
предложението на съветското 
правителство което е 
отправено до Организацията 
на обединените народи на 18 
септември 1959 Годниа. Ваши
те предложения по разоръжа 
вапе ние считаме за твърде ак 
ту.лни. градивни и многозна
чителни.

„Уверявам Ви, другарю пре,- 
дседател, се казва понататък 
в отговора на президента Ти
то—че правителството на ФНР 
Югославия ще окаже всестра
нна и пълна подкрепа на Ва 
шето последно предложение 
по разоръжаването, понеже то, 
според наше мнение, съдържа 
всички елементи, които могат 
да осигурят на човечеството 
траен мир и миролюбиво съ
трудничество между всички 
народи в света. Нас особено 
ни зарадва това, че Вие в пое 
рудното си предложение за 
разоръжаване съществено сте 
облекчили споразумяването, за 
тото до известна степен заче 
тохте становищата на другата 
страна и дадохте реална въз
можност за етапно разоръжа
ване, дадохте особена важно
ст на забраната на атомните, 
водородните, ракетните и дру 
ги унищожителни средства, от 
които човечеството най-мн 1го 
се страхува. На Вас е познато, 
че ю ние винаги сме отделяли 
най-голямо значение 
въпроси, което идваше до из
ражение в различните наши 
изявления и пред Обединени
те народи.”

държавници 
жпха още -щрат пързошо си 

свиждане, беше политиката на 
миролюбиво съжителство. До 
сегашните взаимени отноийжц 
я н съвместните действия 
международен пласт най-добре 
потцържданат ползата от така 
ва политика.

‘Ние се радваме

напрежението и е сигурна га
ранция за опазването на мира.

Въпреки че настоящата сре 
ща на двамата председатели 
няма официален характер, тя 
е от голямо политическо значе 
ние, защото става по времето 
мерата в (заета се случват важ
ни събития. Срещата на 
ко (равин ще не се състоя и пРО 
'гагонпетпте па студената вой- 

' \ 1.та .в целия
I то надигнаха глави. Югославп 

я п Обединената арабска

насеме-

в Пула на всяка ор-
през! идеята

вмоо

сеят отно-

репу
I блика, ка«то п мчожестш/о дру 
I ти страни, конто не жалят си

'ли кегато е въпрос до опазва 
мето иа ми!ра, днес са прнзва 
нп 01410(30 да засилят своята 
(градивна дейност в междуста- 
(редаия живот, за намаляване 
Иа напрежението и ташряване- 
то на духовете, за решаване 
На всички спориш въпроси пИ 
миролюбив начин.

Тъкмо затова н зде-мократиче

(КТГ,

Президентът Тито

ВРАНСКА ОКОЛИЯ - ПР1шеР за правилното реше-
_____ ____________________________ _ ние на националния въпрос

ПИШЕ: Б. Стоянов, иодиредседашел па ОНО — Враня
Територията на Враиска око 

| лия заема около 3,5 хншяди 
| квадратни километра с около 

250.000 жители. В околията 
живеят различни национално
сти: 05% сърби. 15% шнптари 
12% българи, 1,5% турцп и 
6,5% останали националности.

В|ренока околия принадлежи 
(към слаборазвитите краища в 
НР Сърбия. Заради това в пет

годишния план на стопанско
то (развитие от 
година на пея е обърнато гол
ямо внимание жакто от страна 
ма Републиката, така и от стра 
гга на локалните таргая!!, за за 
сгглвоне производителните си
пи. Основните (насоки в товта 
отношение са: ускорено раз
витие на индустрията, подобр 
ятанс на селското стопанство

шнолзуване на рудното богат 
егво и борба срещу ерозията.

В това отношение са пости 
инати значителни резулатн. По 
строени са нови мощности за 
производство на стоки за ши 
|~с«о потребление. Построена е 
фабрика за обувки „Кощана”, 
която дневно произвежда 1200 
чифта обувки, и има годишен 
обществен продукт от 1 мили 
адаа и 300 милиона динара. 
Нейиггге обугвиш са търсени как 
то на домашния, така и на чу 
ждестгаггангля иазгф. Фабриката 
изнася обувки в СССР и дру 
гп страни.

Построена е и нова мспгфек 
цип с най-модерни маишпн и 
съоръжения. Годишен общес
твен продукт на конфекцията 
е 280 милиона дгпгара. Своите 
стоки пласира на домаципт 
пазар, а (наскоро ще започне 
(да ги изнася и вън от страна
та ни. Прикотажната фабрика 
„Вранянка” също така е модер 
но предприятие, чиито изщеян 
я се търсят във всички краи
ща на нашата страна.
Едектроенергетическата систе 

ма „Върла”, помрай ггз.зън1ред 
г-пгтс природиш красоти и ту
ристически знаменитости и а- 
тракцпп, е включена в слектр© 
стопанската система на Репуб 
ликата и дава на нашата об
щност милиони киловати елек 
трпческа енергия.

Разширени са и модериизн- 
1>анн мощностите ва обрабог 
ка и за преработване на тю
тюните. Врачшото тютюнево- 
ЛРешлриятие обработва около 
5000 тона тютюн, който се про 
извежда на територията на о- 
колнята. 'Повдигната е и фабрн 
ка <за производство на цигари, 
която годишно произвежда 400 
тона цигари.

В течение е и реконструкци- 
я на индустрията за.строител 
ни материали.

'В периода от 1957 до 1961 
година са троснали 
по-малки, но твърде реитабнл 
нп предприятия, които се за
нимават с преработвателна де 
йност: производство на нзас 
лпгя от пластмаси, произвол 
ство на фурнир и бливд, про
изводство на водно стъкло и

1957 до 1961Приятен) — Тнто и Нясът

президентът Насър е бил сър
дечно приветствуван от ирези 
дента Иосип Броз Тнто, съ
пругата му и придружаващи
те го най-високи югославски 
ръководители.

Високите гости след това от 
пътуваха за Брионите.

Садмата среща на двамата 
големи приятели на ФНРЮ Но
сни. Броз Тито и президента 
на САР Гамал Абдел Насър 
е естествено продължение на 
личните контакти между ръко
водителите па явете приятелски 
страни и Ст оня февруарски ден 
на 1955 тегцина, мссато двама
та президенти се срещнаха за 
първи път на кораба „Галеб” 

(Пристанище 
се случиха много важни съби 
тня ста миадустгродната п елит и 
ческа орела. През същото вре 
ме отношенията помежду Юго
славия и Обединената арабска 
република постоянно се заспи

е ща Тито—'Насър, както и на 
всички контакти на отговори и 
те хора е света. Тс.зн метод на 
раомяна «а метения показа ре
дица положителни 
Тсй съкратява географските 
разстоянияя между стрините и

качества.

на тезиПленум на ССРН и ОНО в Босилеград

Решенията на V Конгрес на ССРНЮ се 

провеждат в дело В продължение на отгово
ра президентът Тит0 напомня, 
че използва момента за да из
рази известни съмнения по от 
ношение на Комитета на де
сетте по разоръжаване, сиреч, 
дали той ще бъде в състояние 
да изпълни и претвори в дело 
една така велика задача каква 
та е разоръжаването и какви- 
то са. отделно, предложенията 
на съветското 
„Може би ще е от

На 31 май се състоя в Боси
леград пленум на общинския 
отбор на 
съюз
©беъдомш въгароси по прюунва 
не «а материалите от Петия 
конгрес на ССРНЮ и за тях
ното претворяване в дело в 
обшистата. Бяха разгледани п 
някои въпроси из областта на 
земеделието и кооператшното

Пело. както и въпроса за со
циалното осшу|ряване на земе

вия петгодишен' план., изумен е- 
шията в Статута на ССРН и на 
межицународчото положение. 
След разискванията по докла
да сс взе решение с материа
лите от Компреса да бъдат за 
тозиагци всички организации 
уи ССРН, както и всички тру
дови и земеделски коопера 
цпн, за да може деятелността 
на тези колективи да се съоб- 

. разява с решенията на Ксстгрс 
са. Сформирал е и актив от 
22 члена, койт-о ще нзиася ска 
зки за ръководителите на ни
зовите с|ргаи11зацнн. Низовите 
организации ще устройват бе
седи за своите членове, чрез 
които ше ги запознаят с раб© 
тата на Конгреса и с решения
та му. От първи що петна,десе 
ти август съгласи© решенията 
иа Околийския отбер на ССРН 
във Браня ще се проведат из
бори за нови ръководства по 
низовите организации. Общшс 
ската конференция на СОРН 
ще се състои през средата гга 
септември в Босилеград. Във 
вързка с разглеждането на ма 
терпашгге от Конгреса ще бъ
де разгледан' и въпроса за съз 
даване иа по-латсмн местни 
оршннзацнн на ССРН.

Подробно раагл)ежща1не и 
проучване на материалите от 
Конгреса по низовите органи
зации ще се проведе от сеп
тември до януари 1961 подиша. 
Ще се настои във връзка с ра 
вгледаните материали да се 
вз1гмат и конкретни задачи.

Особено внимание ще се от 
.дели на мропрнятнята в об
ластта на селското стопанство. 
Низовите организации още по-

(Слетвл на 3 Стр )

Социалистическият 
На този пленум бяха

Суецкото дол(ските производители и по
добрението на здравната слу
жба.

в

Досклад) за Петня конгрес 
и за съществените въпроси, 
които таМ' бяха разгледани из 
песе Славчо Сотиров, предсе
дател на общинския отбор иа 
ССРН. Особено внимание в 
доклада бе посветено на ио-

правителство. 
полза, каз

ва се в отговора на президен 
та Тито-да се направи опит за 
изнамиранс на нов по-друг път, 
който би можал да даде по-до 
бри резултати от онези, 
са постигнати в досегашните 
разговори в Комитета 
сетте, а преди всичко чрезО- 
бединените народи, което смя 
там съответствува и на Ваше
то мнение.”

дака и сътрудничеството пос
тоянно укрепваше. Крайъгълни 
камък досегашнотона

БОГАТИ НЕДРА които'Шии&т на ис
криха недрата на планина
та и които възвестиха но
ви перспективи за хората 
които живеят над тези ру
ди. А тези недра са бога
ти. В тях има руди които 
ще донесат на хората по- 
добър живот 
дадат работа на тези чиито 
имоти са малки.

ва и нови рудничарски ко
лонни,' днес или утре нед
рата на Бесна Кобила ще 
започнат из основи да про
менят лицето на Босилегра 
дско; овчарите ще станат 
рудари, градчетата-градове, 
газените ламби ще заменят 
електрическите крушки...

Ще светне навсякъде. Ще 
светнат сърцата на нашите 
хора, ще докаже нашата о- 
бщност своята възвестена 
политика за помощ на изо 
станалите краища. На пра
на сме нц онези дни когато 
ще отхвърлим тежкото нас 
ледство на миналото-иконо 
мическата 
със бодри кРачки, заедно с 
останалите народи и краи
ща на социалистическата 
ни страна ще закрачим към 
промишления напредък. За 
нашата бтрана, за нашата 
комуна, за по-добри усло
вия на живот на нашия чо 
век преди всичко. Покрай 
националното ще получим 
и икономическо равнопра
вие.

коментар
Планините на Босилеград 

ско кръстосват хора в ра
ботнически дрехи с дълги 
чукове и други пособия за 
геологическо 
Днес това са най-популяр
ните хора. Всички босиле- 
градчани с почит, гостопри 
емствой и радост приемат 
тези хора от различните 
краища на страната. Те са 
които ровят недрата на Бес 
ка Кобила и намират там 
скрити богатства. Това са 
богатства, които с векове 
са почивали под земята, да 
леч от очите на хората ко 
ито живееха над тях, кои
то водеха сюромашки жи
вот и които бяха принуде
ни да отиват далеч от свои 
те огнища на печалба. Но 
времената се промениха. 
Слънцето на социализма о- 
гря и тези планини и дове 
де специалисти които от-

След това в отговора се под 
чертава, че югославското пра
вителство не смята в никой 
случай да се

които ще

противопоставя 
на компетенциите или функци 
ите на Комитета на

изследване.

Изследователите ще си 
заминат. Ще останат техни 

изпълнени със бо 
сведения. Тези папки 

които

десетте; 
напротив, ако е нещо до него, 
то ще окаже пълна подкрепа.

В края на отговора 
зидента Тито се изразява на
дежда, че с помощта на миро
любивите сили

те папки 
гати
ще приемат онези 
вадят благата, онези които 
правят икономическите сме 
тки, онези хора които от
пускат вложения за експло 
атацията на богатствата. О 
сновното е направено. Нед 
рата Ст открити. Рудите са 
на лице. Пред щастливите 
лица на хората които не са 
сънували какво има под те 
хните нивици. ливади и го
ри! Днес или утре ще за- 
бумтят машините, ще надо
йдат нови хора-специалис-

на пре-

изостаналост-и
в света, конто 

с голямо задоволство поздра
виха историческите предложе 
ния на премиера Хрушчов, ще 
могат постепнно, ако не на- 
веднаж да се преодолеят вси 
чки препятевия по пътя 
разоръжаването, които 
ще и днес се правят от страна 
на войнствените кръгове.

редица

към 
все о-

ти, ще никнат строителст- ФР. ч(Слез** на 6 отр) (Танюг)
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ЛКМКДУЙЛРОД^ чсо|Т»7а1Г1ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИЯТ 
КОМЕНТАТОР НА 
ПРЕС-СЕРВИС В БЕЛГРАД 
ПИШЕ: Още един йъш е иошвърдено ирияшелсшвошо

и Югославият *

Промените
13 Турщшм

между ОАР
Щастлив съм драги мой прия 
тсл ю. Президент, 
рие-с да 
становище”.

Захлючнтелиите шуми папрв 
зпдепта Тито бяха:

политика, каквато ние водим, 
съществуват във всички стра
ни".

(Продължение от 1 стр) всяко друго отношение.
Аз миСля също така, че Вй 

шета посещение тук ше има 
голямо значение

че можах. 
Ви изложа това мое

другарка Йовачка, и на венч- 
нен другари, 1К01ПГО тук прнсъ 
ствуват, а също така и на це 
яия наш народ, че днес отлвд 
но имаме възможност да поз 
.правим у 'нас пашите скъпи 
пости, президента на Обаяние 
пата арабска ‘република, пего- 
шгато семейство и емпнемтните 
члеиюзе ог неговото нрави,теле 
тво.

В наздравицата си президеи 
тът Тито изтъкна ‘нуждата ме 
ждуна,родните въпроси да се 
решават от всички страни чрез 
ООН и продължи:

„Ние и досега не сме пасив 
■наблюдавали онова, което 

сшета. Обаче дне-

извънредпо 
не само за нашите две страни 

международен маещаб.Десетсгсишшюто владичество 
ма Турската демократическа 
пг|;ггия е окончагго на 27 май 
с военен преврат.

При меславна обстановка са 
водачите на тая

мо и в
гролгеже «не ще няаме възмож
ност да вош.1™ разговори и по 
въпгоси, конто днес вълнуват 
овета”.

Говорейки за

„©дигам този тост във Ва
ше здраве, драги ми приятел
ка Президент, за здравето на 
Вашата съпруга и Вашето се 
мейство, за здравето на всич
ки емниепггни членове на Ваше 
то правителство и за приятел 
ствоУо между Обединената 
арабска република и Федратнв 

република Югос-

1ГГО
се случва и 
шната ‘обстановка изисква по- 
голяма активност на неангажи 
раните страни. Това разбира 
се, не означава, че ние трябва 

някакъв трети .

арестувани 
партия, която бе образувана 
непосредствено след Втората 
световна пойна. Тогава Баяр. 
Мендерес, Ксралтан и лрафс 
оар Кюпрппн (който П'0-КЪСПо 
се отдръпла

създадената 
обстановка сд-меж|щупл редна 

ед провала па Парижката кон 
фе1ренщня на виоско рав-нпще 
президентът Тито изтъкна.:

„Понеже се убедихме, че до 
сили не бяха в

Те са за пас особено окъпи* 
пости от една приятелска стра 
ма, към която нашите народи 
питаят големи симпатии п прн 
ятелокн чувства .

Ние можем да бъдем дово 
,омп от досегашното развитие 
на пашите «замий отношения 
както в политическо, така н в 
(икономическо, културно и дру 
ги отношения. Обаче ние съ
що така можем, и трябва, още 
повече да задълбочаваме на
шите отношения. Ние имаме о 
ще много ..възможности ща ра 
зшнряваме .нашето сътрушимче 
ство и в икономическо и във

народна!дд създаваме 
блок. защото 
бъде само още една грешка 

че трябва

и а
това щеше да лавия .

В отговор на наздравицата 
на президента Тито, президе
нт Насър благодари за госта 
приемството ,и топлото посре
щаме от страна па овонте до 
малини и югославските наро
ди, изтъкна досегашните при
ятелски отношения, конто по 
югоянно са се развивали меж 
дУ ОА.Р и ФНРЮ и изрази у- 
верепостта си че те « зана
пред ще крепнат и ще се зад 
ълбочават. Президентът Насър 
|из|рази утарепне, че и тази оре 
ща на представителите на две 
те приятелски страни, на коя
то ще бъдат разгледани реши 
ца важни въпроси от билаге- 

‘рален интерес и между народ 
но значение, ще даде положи 
тели и резултати.

из правителство сега великите 
състояние да пристъпят към 
|ЮМС!| уктивно 
па тия' 'ПроблемиI, ние смятаме, 
че не трябва пасивно да сле- 

,събитията и отстрани да

то зарад несъгласието с поли
тиката на първите трима) на 
надянаха '.тареднортубликаиск ■ 
ата партия дотогава еднистве- 
ш;а в Турция « образуваха нк>
|ва .През 1946 година Дмокра 
тпческата партия излезе за пъ 
1рвп път «а избори, но ме по- 
гнунп болшинство. Обаче 1950 
година тя дойде на власт. Спо д-щй 
ред преценката на «ейните во аШ/ 
дачи, ц според мнението на ЦК 
противниците. Демократическа ЦШ* 
та партия постигна този у- 
спех благодарение на подире 
пата дадена й от селските ма 
си. защото Народпорепугбликаиската партия начело с първи ЯйОНСКО-америКаНСКи ОШНОШСПиЯ 
я сътрудник на видния реформатор Ататюрк Исмет Инъоню 
беше насочила цялото си вни-|малне за ‘поддържане на прес 
тнжа си в градовете.

Направлението на демократите бе обратно: преди вси
чко селото, а след това града. През първите години от тях 
ното владичество селското стопанство доживя голям напред
ък. От САЩ бяха внесени няколко десетки хиляди трактори 
и по тоз иначин бе подобрена селскостопанската продукция 
но първенствено чрез екстензивни методи. Благодарение 
на внедряването на нова техника в огромните простори на 
Анадолия, по количество на п ронзведена пшеница Турция 
през 1953 година се проби в редовете на първите произво
дители в света.

Но този успех беше краткотраен. Тракторите се изхаб 
яваха, а резервни части нямаше. Домашната промишленост 
не бе в състояние да произвежда. Вследствие несъобразено 
стта на възяожностите на индустрията с тези на земеделието 
както и зарад негодното икономическо планиране, земеделс
кото производство скоро след това бе значително понижено
Из турските поля можеха да се видят покрай уцелелите тра пиаването на договора от сггра 
ктори обикновени плугове и дървени рала. е ,„.а на принтер Кнсн по време

Лошото стопанисване си намери израз и в законода- ,иа неговото пребивате във Ва
телното дело. Под лозунга: за подобряване на земеделието шиюгтон н след упражнения на
— демократите освободиха от всякакви данъци земевладени тзск долния дом на Япококпя
ята, а това ограничи доходите на държавната хазна. Према > парламент да ратифицира до. 
хването данъка доведе до чудна икономически, и социално говора. Смята се че в демон
напълно неоправдана обстановка: Работниците и служащите 
плащаха данъци за своите нищожни доходи, докато богати
те земевладелци с 20.000 хектара земя, бяха освободени от 
данъка. Правителството на демократите на няколко пъти, по- 
късно направи опити да изправи тази грешка, но нямаше 
сили за провеждане на тази мерка, зашото всъщност трябва 
ше да отсече клона под себе си.

По мнението на много турски икономисти, и на чужде 
страните наблюдатели, направлението на демократите в инру 
стриализирането на страната също така е било погрешно, и

Военните разноски, обусловени от блоковата насочен
ост във външната политика (членуването в НАТО и СЕНТО) 
не можеха в достатъчна степен да се покрият от страна на 
Съединените американски щати. но сериозно обременяваха 
и домашното, слаборазвито стопанство, което и самото прави 
телство на Мендерес много пъти явно бе признало. Всичко 
това, наред с малверзациите и аферите, които сега разкриват 
предизвикаха сериозно и трайно влошаван на икономическо
то положение в страната и огорчение на масата, която изпит 
ваше последствията от тази политика.

Неспособно да премахне недоволството с една изправ 
на икономическа политика правителството пристъпи към о- 
граничение на свободата и към насилието- Работите все по 
вече се объркваха. Недемократическитс мерки повишаваха 
недоволството с ускорен темп. То се прояви посредством 
студентските демонстрации, докато в по-късната фаза не се 
дойде до избухването.

Правителството на Мендерес се сблъскаваше и по-рано 
с младите интелектуалци. През 1958 година в Истанбул стана 
студентска стачка — зарад за браната на дравителството про 
фесор Кубали да държи лекции на Университета. Именно 
Кубали застъпваше становището, че студентската младеж 
трябва да участвува в политиката и в лекциите прокарваше 
някои свои възгледи за политиката на страната, които не се 
харесваха на правителството. Преди този случай в Анкара се 
манифестира сериозното недоволство на факултета на поли
тическите науки, когато правителството не поиска да потвъ
рди избирането на доцента Ялчън за редовен професор. В 
знак на протест деканът — професор Феюзооглу (днес де
путат на Народнорпубликанската партия), Ялчън и още 
колко асистенти си подадоха оставка. На същия факултет 
на 29 април т. г. започнаха жестоките демонстрации срещу 
правителството, а полицията физически се справяше и със 
студентите и с професорите.

Според всичко, което досега (след свалянето на режи
ма на Мендерес) е казано и от страна на Народнореггублнкан 
ската партия, и от страна на военните кръгове, които напра- 

преврата, произлиза, че причините за избухването на на 
родния гняв и за акциите на войската трябва да търсим в 
ограничаването на свободата, в терора и в тежкото икономи

ческо положение. Външната политика като причина не се спо 
менава, но ако вннматлно следим онова което за последните 
дни е казано за външната политика от официалните места на 
новото турско ръководно тяло, могат да се направят инте
ресни изводи. Демократическата . и Народнорепубликанската 
партия особено през последните години
уеднаквени разбирания и становища по външнополитическите 
въпроси. За правителството на Мендерес н за партията му,
Багдадякият пакт своевременно представляваше твърде важен 
военнополитически съюз. Приписваше му се голяма роля 
на Средният Изток и му се отделяше голямо внимание. Сът- 
пудничетвото с Нури Саидовия режим в Ирак бе първи план.
Републиканците с много по-малко въодушевлнне приемаха 
този пакт дори твърде чето критикуваха и подбудите, за- 

които е създаден и начина по който бе изправно това.
на Мендерес с компрометирания Саид бяха 

страна на Инъоню.

повече, но знчи 
да вършим обмен на мнения
та и да представляваме един 

съвесгта на човечеството

рааре шаваше

вид
да увеличим ония сили, конто 
са за мира, конто са 
пойната които са против то- 
ва-иай-съяременните разруши- 

оредства да се употре 
ня хо

дим
изчакване, за да видим каква 
съдба ще бъпе кроена на та 
зн ли она/зт среша иа велики) 
ие скот. Защото пие, конто не 
сме ппнсъстнуиали там сме бо< 
1ЛШШКГВО.
Ш0П1О, привърженици на такава

против

тгелгш
бяват за унищожаване 
рата и целокупния живот на 
можем много да

Особено затова за
направим.

Г- н< г*л Г 1§рсел

Айзенхауер-Токио!?
В тези демонстрации участвува 
ха 100.000 демонстранти, които 
искаха оставката на праветел 
ството «а Киси. Те дори бло
кираха неговата резиденция.

ябва да произнесе реч. Опози 
цпята се подготовя денят на 
пристигането на Айнзенхауер 
да превърне в ден иа най-ма 
стави демонстрации. Това гово 
[рц, че този ден, може да бъде 
твърде неприятел за Айзеяха 
у.ер. Демонстрантите се подлог 
вят да попречат на автомобила 
на Айнзенхауер да се пробие 
към «рана; социалистите ще 
изтъкнат но улиците траурни 
знамена, а в този ден ще 
бъде организ прано хилядно 
■протестно шествие. Правителс 
твото от своя страна предпри 
ема мерки за сигурност па а 
мерикамвкия )цр(зидент. Него 
ще го охраняват иай-маИКо( 
25.000 полицаи. В автомобила, 
заедно с Айзенхауор ще се на 
мира и японския цар. Това е 
1ап11т да се намали силата на 
(демонстрациите. Тези мерки, 
правителството предприема ка 
то няма предвид случая с Дже 
Мс. Хайгейтп, коРото ‘демюис 
странтнте „добре” посрещнаха 
като му дешнраха автомобили 
па, и го .накараха с хеликоптер 
да ‘отлети до американското 
петнще откъдето е и заминал'.

Нито едно събитие в следно 
С1Ш1а 'Япония не е развълнува 
лю така моишо масите както 

договор за сигурност 
САЩ и Япония. Дамо

новия
между
нетрайни на работници и сту
денти. стачки,петиции и поли
тически акции започнаха още 
докато договорът се рсвпдцра 
ше. Силата па тези демоистра 
цнн все повече нарастваше. Те 
се засилиха оообп‘0 след под

АВСТРИЯ
Австрийскюто правителс

тво е изпратило в Москва 
предложеше за програма
та на пребиваването на 
Хрушчов в Австрия, който 
ще пристигне на официал
но посещение на 30 юни.

Според тази програма 
Хрушчов ще прекара в Ав 
стрия 8 ‘дни. Три дни ще 
остане във Виена, където 
ще води разговори с дър
жавниците, а след това ще 
направи обиколка из вътре 
шността на страчта.

СССР
На 13 юни френският ам

басадор в Москва е въртял 
на съветския министър на 
външните работп-Промнко 
отговора «а генерал Де Гол 
на последното поръчение на 
Хрушчов по разоръжаване
то. Съдържанието на Отго
вора не е публикувано.

АЛЖИР
В град Алжир е започ

нал процес срещу групата 
ръкс/зимрсгели иа Алжпрс- 
ката комунистическа пар
тия. Съдебният процес се 
(държи при закрити врата. 
ГКр.еди започването на про
цеса при закрити врата 
двама от лодсъдимпте-Ака- 
ше и Алег-са заявили, че 
при разпита са били нзтеза 
вани. Техните изявления са 
«отврднлп и тримата адво
кати. които защищават под 
съдимите.

АРЖЕНТИНА
На 12 юни през ношта в 

провинция Сенг Луис в 
Централна Аржентина е из 
бухнал бунт на някои вое- 
ши части срещу правител
ството. Буштът обаче е бил 
бързо потушен. Начело на 
бунтовниците се е намирал 
пенсионираният 65-годи- 
шен генерал Гкопани.

КУБА

МАСОВА СТАЧКА

За обема на демонстрации
те и за силата на опозицията 
може да послужи факта, че 
петицията против подписване 
то на договора досега са под
плаши около 15 (мнлноча япон 
ци. а на четвърти юни бе ор 
ганпзпрагча най-маоовна досега 
Стачка в около 900 японски 
градове. За тр!г часа колкото 
поцрая 'стачката бяка паради 
зпранп съобщенията п ин ду стр 
пята. Смята се, че това е една 
от най-мощните манифестации 
на работническата класа в ле
таргията на Япония. В рамките 
на тези акции влиза и отегля 
нето на народните представите 

социалисти о.т японски

страцннте против този договор 
са участвували няколко мили 
ома японци членове иа Соци 
ашготическата, партия, на си» 
дпкатите «. левичарските сту
дентски организации.

АВТОМАТИЧНА РАТИФИ
КАЦИЯ

ли
я парламент.

Айзенхауер е решнл да по 
сети Япония, 
опозиция се подготвя „досто 
йно” да го посрещне.

Според япояскаг/ конегитуци 
я |Д‘сговорът ше бъде ратифи 
цкц)кц 1ав(г:сматическн 30 дн1П 
след приемането му от Долни 
я дом дори и в случай опози 
цпята и по-н(атаътк да бойко 
тира заседанието. Посподству 
вашата .партия на пример Киси 
проведе още дка тактика: за 
сданието на Парлалшта. което 
трябваше да се завърши към 
края на май, пзш)у1ствено е про 
дължено за още 50 дии. Ден 
ят «а автоматичното ратифи
циране «а договора (19 юни) 
се съвпада с деня когато Ай- 
зеглхауе|р трябва да пристиг
не в Токио в официално по
сещение. Зарад това недовол
ството на демонстрантите се об 
ърна и срещу посещението 
ф амер1Иканокня президент.
Социалистите решпха да бой
котират заседаишто на Парла своята независимост през еле
мента. на което Айзенхауер тр _ дващпте няколко месеци.

но и японската

КОНФЕРЕНЦИЯ НА 

НЕЗАВИСИМА АФРИКА
На 14 юни в Аднс Абеба за 

«топла втората конференция 
на независимите африкански 
страни.

Първата конференция иа не
зависимите африкански страни 
■се състоя през април 1958 го
дина в Анкара. Това се бяха 
събрали представители на о- 
сем независими страни. Днес 
в Адпс Абеба ще има единаде 
сет независими страни и пет- 
шест такива, мсито очакват

Но промените не са само в 
областта на нацегонадио освобо 
днтелиюто движение. Отчетени 
е и лостояни 
напредък. Успоредно с това а 
фрпканскнте страни 
ч'е п|р,еваемат р;о1игта на )су- 
бекът в 'межщународаата поли 
тика.

икономическо

все пове

В рамките
бития в Африка « ,ц света ко 
пференцпята в Аднс Абеба пр 
еДставлява забележително съ
битие. Между 'Многото афрп- 
камскн въпроси 
‘важно .място

на сегашните съ

и този път
шпш1ш1ш!11||шшшн|11|ишш!|;шп1ч‘гш1)шш|1!ш:ш“щ<1п11ч>пшш‘чп|>::1ш:шш)11ш1шш е заел въпрос

ът за Алжир и Южнюафрнкап 
окпя съюз. Драмите на крайния 
юг на Африка неразделно! са оц 
ързапи с африканските 
От Аднс Абеба 
кретна помощ на освободите 
(шната борба 
жноафр! 1канск1 де 
то и на

Студеедско съревнование
ня-

страни. 
Ще дойде кон

на алжирски ц го 
народи, как 

‘другите народи, к0ит0 
се борят срещу 
гнет.

Хавана еНа 11 юни в 
1бил 'пЦдпнсан тЪр|Ьвс‘КП: 
(договор между Куба и Че
хословашката народна ре
публика. Същевремеино е 
било подписано споразу
мение за чехословашки кре 
1ЯИТН на Куба в стойтост 
20 милиона долара,

колониалния
виха

Вътрешната и въишнопоиш- 
тпческа ориочтнровка на нот 
ва Африка представлява днес 
(мЮщен фактор/ който, подло 
мага прогресивното ивиже ИНДИЯ

Индийското праонтелство
е завършило разглеждане
то по проекта на Трети* 
петгодишен нл лг за Разви
тието на Индия. Както 
съобщава, правителство 
в общи черти е приело про 
екта на новия ллаи, к°й 

бъдат вло-

ние в овта.

Конференциятанямаха напълна на незавнеи 
м)ш)е африкански страни ще 
даде нова подкрепа на ра&ио-
правното II
ждушародно)
Чодкр^па аа

демократическо ме 
сътрущнпчество, 

мирол юбнвкУго 
разрешаване на аветовннте въ 
утроен. Тя ще окаже помощ 
на усилията на всички проРре 
сивни сили в света да се попп 
ечи на разгара на 
война и да се 
ят мир.

предвижда да 
жени 55 милиарда РУ111 
|разшгг*ето на 
дюстта селското сгоп&‘с? 
во и другите стопансюрад

неведншк директно и явн0 осъдени от
студената 

запази световни
Турчинът: Дърпа ли? 
Яаонецът: дърпа, дърпа!! траели.



БРАТСТВО 3

Разговор с Асен Лазаров, секретар на ОК на Съюза на комуни
стите в Босилеград Димитровград: жътвата посрещаме в 

ПЪЛНА готовностПРЕДСТОИ НИ МОГЪЩ СТО
ПАНСКИ РАЗВОЙ

В канцеларията на секретаря 
на общинския комитет наСКС 
в Босилеград през целия ден 
цари оживление. Редува се съ 
вешание след съвещание, вли 
зат стопански дейци, водят се 
разговори с представители на 
групата, която провежда гео
ложки издирвания, влизат и и- 
злизат младежките и синдикал 
ни ръководители. Приемат се 
и лица, конто искат да говор 
ят със секретаря по свои лич 
ни въпроси. Асен Лазарев е 
човек, който със всеки граж
данин може да намери общ е- 
зик и който е готов да помог 
не редица начинания. Именно 
оттук произлиза неговата по
пулярност в града и по селата 
КсЕато говорят !босилеградча 
ните за него не споменават ти 
тлата му, а просто казват А- 
сен Цакланскн.

В разговора, който нашият 
сътрудник води със секретаря, 
той отговори на някои актуал 
ни въпроси.

— Какви са босилеградски- 
те стопански перспективи в 
рамките на новия петогоди- 
шен план?

— С оптимизъм трябва да 
гледаме на понататъшния сто 
пански развой на Босилеград 
И околността. Пресметанията 
показват, че през следващия 
петогодишен период ще бъдат 
заети в материалното произ
водство хиляди нови работни 
ци. За този период се предви 
ждат 500 милиона динара за 
промишления развой. Такова 
развитие ни гарантира общото 
развитие на нашата страна и 
политиката за пот помагаме на 
слаборазвитите краища. Под
готвителните работи за прове 
ждане на тези мероприятия ве 
че са в ход. Увеличение на за
етата работната ръка е пропор 
ционално на нарастването, ко-

жилпте сс с кооперациите час 
тип производители, 
това значителни плошн високо-

етолов в кратък разговор нн 
осведоми по всичко:

В Комуната кма -над

Тръгаи на която искаш стра 
нз из К-омунзта-тя е градина 
пъстроцветни и буйна като 
мома в пролетни дай. Ширна
ли се блоковете с „високодо- 
бивната” нзвншават снага ца
ревиците и в Димитровград и 
във Висок, и в Бурела и Забр 
СШГСЯ. Буйствуват пшениците, 
гонят се талази след талази, а 
мл ксът тегне, едрее н. ето ще 
забумтят моторите нз нивята, 
ще заиграй сърцето на селя
нина. Защото, жътвата е го-ля 
мо съб1ггие в живота на хора 
та, още повече сега, косато 
'всички очакват заслужени го
леми добиви, далече по голе
ми от миналогодишните.

А жътвата наистина е бли
зо. И затова;; в Комуната, в 
кооперациите, в селските дво
рове се готвят за нея.

но освен
370 хек

внимание. Здравната служба 
ще бъде засилена с оглед на 
това, че сега и земеделските 
производители ще бъдат оси- 
гурани. Предстои и откриване 
на здравни пунктове в някои 
села. Надяваме се, че сегашни 
те мощности ще задоволят ну 
ждите. които всекидневно на
растват, защото нараства и 
здравната култура на населе
нието. Остава като проблем въ 
просът за високоь-валифнцира 
ни хирургически кадри. Надя
вам се, че и той ще бъде раз 
решен. защото на тези хора 
ще обезбечим подобри услов 
ия на живот в града.

— Каква е ролята на обще
ствено-политическите органи
зации в изпълнението на вси
чки тези мероприятия?

— И досега, а още повече 
занапред, всички тези въпроси 
ще се решават с активната но 
мощ на Социалистическия съ
юз и чрез него. Тази наша ма 
сова организация показа в то 
ва отношение отлични резулта 
ти. Тя е мобилизатор на маси 
те. Нейният принос в подвига 
не на нови училища, на пъти 
Ща, в залесяването и във вси 
чки други акции е огромен. 
Стойността на тези акции през 
миналата година например въз 
лезе на 26 милиона динара. На 
шата общинска организация е 
най-добрата във Околията. О- 
громно болшинство от наши
те избиратели са членове на 
Социалистическия съюз. Всич
ки организации на ССРН как 
то и другите масови органи
зации, са заинтересовани за 
стопанското развитие на кому 
ната. Това е гаранция залану 
ваните задачи да бъдат осъще 
ствени.

От „италнанката” се очакват добри приноси

добивна пшеница имат н селя 
ни които не са се сдружили. 
Газя шата е твърде благогприя 

очакват шг-

тара п.тоши с внеокодобивна 
пшеница под пътна и частич
на агротехника. Тя принадле
жи на кооперациите и ц*а сдау

В Общината! завеждаш от
дел полевъдство, Кирил Апо- ■пча и може да се

добиви. Жътзат обаче 
трябва да яе проведе бързо, 
защото този 
бързо узрява. Затова пък са и 
усилните приготовления. Пос
ледните сведения от коопераци 
;гге тюказв^ че пошотовки- 
те вървят много добре. Раз
полага се с достатъчно трак
тори, вършаики и други сред
ства. В Комуната има 11 вър
шейки. ещки «до комбайн, жът 
.варкн, достатъчно тра1Кгори н 
(достатъчно работна ръка. 
Вършачкнте. комбайнът и тра 
«торите са в пълна изправно
ст и чакат започване на жът
вата. Дори са предприети и 
други мерки-ангажиране на ра 
бодна ръка от онези райони, 
къдсто жътвата ще започне 
ро-късно, както е в Бурела на 
пример. Димитровградската ве 
медедска кооперация е прове
рила тпри своите съдружници 
пя дн ще бъдат в състояние 
навреме да приберат реколта
та. Онези, конто ся без доота- 
тъчгто -работна ръка щс бъдат 
подпомогнати от кооперация-

сокм

сорт пшеница

ПОХВАЛНО СТАРАНИЕ ЗА ДЕ
ЦАТА НА ПАДНАЛИТЕ БОЙЦИ

Асен Лазаров
Последните две деца 

на паднали бойци завър 
шват тази година основ
но образование. Едното 
е от Смиловци, другото 
от Поганово. В Отдел за 
социални грижи и в Об 
щинския комитет на Съю 
за на бойците вече са ра
зисквали за тяхното по
нататъшно образование и 
подготоека за 
Те ще получат1 нужните 
средства да се дообразо- 
рат, да си получат зани
мание, поофесия за да

станат самостоятелни.
Димитровградската об

щина и Съюзът на бой
ците обаче успешно са 
се справили със задачата 
да обезпечат живота на 
тези деца. От 30 такива 
деца на паднали бойци 
всички са обезпечени. От 
тях 17 учат средни техни 
чески и други специални 
училищп, един е студент 
седем души вече работ 
ят и останалите вече са 
включени в производство
то, защото надминават 
осемнадесетгодишна въз
раст иса завършили обра
зованието си.

Всичките деца на пад
нали бойци, които още 
учат се ползуват от 
безплатна здравна защи
та, получават всички по
мощ и отделно им се 
дават извънредни инва
лидни добавъчни в раз 
мт от 5— 8.000 динара. 
Общината и Съюзът на 
бойците бяят за тяхното 
подготвяне зч живота, ин
тересуват се за угпехите 
им п учнлищзтя, в пред
приятията и учрежяени- 
ята и винаги помагат.

дем свързани чрез далекопро 
вод с централата Върла III. 
Ще имаме достатъчно елек
трическа енергия. Това обаче 
изисква да се пристъпи към 
ремонтиране на съществуваща 
та електрическа мрежа. Освен 
това запланували сме да елек 
трифицираме десетина села. В 
селата Райчловци, Белут, Гру- 
инци и други, вече се предпри 
емат нужните акции. В Босиле 
град трябва да се модернизи
ра някои улици. Предвиждат 
се и редица други мероприя
тия от благоустройствен хара 
ктер. На жилищното строител 
ство ще се обърне сериозно

живота.

та.ето се предвижда 
ни страна. Броят на новите ра 
ботници през следващия пето 
годишен период в страната ще 
нарасне за един милион при 
20 милиона население. Но то 
ва са планове за преработва
телната, лека промишленост.

Отделни вложения се пред
виждат за експлоатация неру
дните богатства. Изследвания
та показаха вече, че нашият 
край разполага съз значител
ни резерви от фосфати, олово, 
графит и други ценни руди. В 
тази област могат да се очак 

вложе-

за цялата Пленум т ССРН в Босилеград В Земеделската кооперация 
Нишава агрономът Мапопиов 
по-твърди същото. Комбайнът - 
на кооперацията е пристигнал; 
Той ще моят: да се оправи с 
гбляма част от бл-о-ковете, а ’ 
жътварката, която има коопе
рацията също така ще помог 
не. На нивите, където не мо
же да работи комбайнът, ще 
сс жъне с ръка, но жътвата 
ще бъде за1Ершсна на време.

А добивите ще бъдат по-го- 
леми от миналата година, ос» 
бепо от нивите, конто са об
работвани; при. пълна агротех
ника защото те са получили 
нужната нега. Това пък още 
ведиаж ще покаже преднината 
на този начин на обработване 
и ще увеличи броя на съдру
жниците в есенната сеитба.

М. Н. Нейков:

Стойността на трудовите акции възлиза па 26 милиона динара
мероприятие Ре- реализациите На ССРН. От 

11.876 избнрттеди, членове на 
Социалистическият съюз са 
8451. Почти В01ГЧКМ имат член
ски 'книжки и редовио си вна
сят членските вносове. Актив
ността на ССРН през минала
та година беше примерна, а 
(Стойността на трудовите ак
ции, които тя проведе възли
за на 26 милиона динара. Име
нно затова общинската' орга
низация на ССРН в Босилег
рад бе провъзгласена за най- 
добра във йратока околия.

М. Мл.

те. За това 
публиката е отпуснала помощ 
от 3 милиона динара. Предви
жда се тази подина да се объ

(следва от 1 стг )
вече ще се заангажират в бор 
бата за подобрение на наше
то сс.тско стопанство. Предсто 
ят твърде сериозни задачи: ме 
лнорация на местността „Крс- 
миковга”, нови 
ферми прщ Лисина; помпане 

орехови насаждения на 
пиощ от 3000 хектара; повди
гане на овощни градини от 
страна на кооперацията в Бо- 
силепрзд на площ 100 хектара 

пасищата при

(рие по-сериозно вшамаиие на 
мерншгзацнята на евците в Бо 
енле/градоко.жнвоновъднн

‘В Боснлепрадско се ггровеж 
■да попне на земеделските пра 
изводите™; и стопанства. Нн- 

01ргами'зации на ССРН
ват много по-големи 
ния и големи резултати. Руд
ното богатство 
трябва да стане първосепенен 
стопански фактор. За подроб
ности в това отношение е ра- 
но да се говори, но перспек
тивите са отлични!

— Кои са главните въпроси 
в областта на материалното и 
културно равнище?

— В това отношение много 
е направено в сравнение с по
ложението преди войната ноI и 
много задачи ни предстоят. Во 
допроводът вече не задоволя 
ва нашите нужди. Ще се при
стъпи към разширяване на во 
допроводната мрежа. Тази ак 
ция ще бъде подпомогната от 
гражданите. Наскоро ще бъ

зе а
зовите
оказват значителна помощ па 
комисиите. Това идва оттам, че

след години

предстои здравна осигуровка 
,на земеделските производите
ли. Във .връзка с това Плену 
мът 'разгледа и въпроса гЛЗДРа 
ината служба в Кометата. Се
гашните здравни мощности ча 
■Комуната ще могат ща зздопол 
ят новите иужщи, но ще бъще 
нужно да се обезпечат и висо 
1СОКВ0Л1 [фпц;грани кащрн за хи 
рургагчеокия отдел При болни
цата в Боснлелрод. Престои о 
тмриваис на здравни пунктове 
в някои села. /

■Пленумът положително оце
ни досегашната дейност на о-

(меяиарация на 
Църноок; угояване на доби
тък за износ; 
производството на фуражни 
растения и п|р. Освен това ни
зовите организации ще засил
ят обществения контрол и ще 
вземат мерки за по-рационад- 

нзползувзне на обшена- 
имущество. Ще тряб-

Н.улелнч (ние на

Югославско—Българската комисия за водно стопанство 
приключи заседанията си

На 3 юни т. т. в Белград 
Югославско—българската ко
мисия 'За валмо стопил гетто за 
вршп своята работа. На дне
вен ред бяха въпроси, отнася 
щн се до взаимното сътруд
ничество между Югославия и 
България в областта на ®од- 
потостопгиспво. Комисията из

работи 'правилник за своята 
дейност, а също така на това 
заседание комисията извърши 
размята на редици информа
ции по репуиацнашгте ■меро
приятия <П 
въпроси, 
засадапне бе подписан и про
токол заработата на комисията

иото
родното 
ва окончателно да бъде раз
решен и въпросът за нмущест 

•въпроси всцднастопанските 
На заключителното

/вешо-юридическите 
юъв връзка с пасбищата. Пред 
стоят ещо така и големи ак- 

за залесяване на гоиини-ЦИ1П

овързват една част от живо
та сн с него, със стоманата.

Но н тук не на вся къде е 
та ехо. И тук бръмчат машини 
— строителни машини. Вероя
тно са изработени от венпчка 
стомана. А именно с това се 
гордеят и зеннчкнте стомано- 
меяри: тяхната пот служи за 
Доброто на всички наши наро 
дн, а и за самите тяк. С ма- 
цмшн, изработени от аеничка 
стомана тук се строят много 
тажнн вгради, асфалтират се 
уичш.11, решават се битови въ-

на домена пещ, ще се разши
ри коксовият завод, ще бъдат 
построени г-юви обекти. И ко 
гато всичко това бъде завър
шено, към 1972 година, а мо 
же би и по раио. Зеница ще 
Дава на народното стопанство 
1.700.000 тона стомана, един 
милион тона кокс, един мили
он н 250 хиляди тона чугун, 
ще повлече след себе си заема 
ан зитзмнгааХ оклгол Еяюх оц 
кето «а голямо число работна 
ръка тъй като производстве
ният процес ще бъде до гол
яма степен автоматизиран.

Тогава трудовият колектив 
на Зеница ще трябва да избе 
ре и нови работнически съве 
ти. .Работнически съвети, а не 
съвет, тъй като днес вече ко 
мбикагга се ръководи от 13 ра 
ботнически съвети. Централни 
ят работнически съвет, който 
ръководи работата на цялото 
предприятие има 95 члена, а 
останалите 12 — цеховите съ
вети, ръководят работата на 
отделенията и цеховете.

строителство започна строеж
ът на комбинат на десет пъти 
лЮ-голяма площ от предишната 
в който' до сега общността е 

оясодо 72 милиарда

ЗБИИЦАХарактерното за черната ме 
бивша Югославиятапургия в 

беше тава, че не можеше да 
задоволи нуждите на стопанс 
твочо от стомана, че даваше 
на стопанството предимно гго 
луфабрикатн, дежат»

нуждите на метало о- 
се за

вложила
динара- .Не случайно Зеница беше из 
брана за тези цел. Редица фа 
«тори повлияха тук да се вио 
жат огромни средства. Преди 
всичко тя се намира в центъра 
на нашата страна близо до 

руицници Любиа 1г Ва 
съобщителните 'В<ръзк/иса 

линия

ЦЕНТЪР НА НАШАТА ЧЕРНА МЕТАЛУРГИЯ
голяма

Съветския съюз, България,троени са и редица помощни 
цехове без които нормалният Полша, Албания. Тунис, ИоРДа

ния Ливан. Гърция и други. 
Важно е обстоятелството, че

част от
бработвашата индустрия 
давоияха чрез вноса. - 
военния период 1 
на задача: 'да се изгради така 
ва черна металургия, която ще 
може да задювхип нуждите на 
стопанството. В- това отноше
ние резултатите са огромни. 
Като .резулта г на усилията на 

нова ое-
останали

кемби

В след- производствси процес е невъ 
зможек.

За значението на металурга 
чния комбинат най-добре го
ворят цифрите. Днес от него
вите итещи 'излизат 600.000 то
на чуаунч 750 хиляди тона оу 
рова стомана, над 500.000 то
на прокат, 600.000 тона кокс и 
около 30.000 тона вторични гтР 
оизведения на коксовия завод.

'Произведенията на металур
гичния комбинат Зеница мо
гат да се срещнат във всички 
кътища на нашата опрана. по
чти всяко Предприятие прара 
ботва негови пронведения. Зе 
шща задоволява голямо част 
от потребностите на нашата 
страна. Но не само това, Про- 

комби

беше поставе
от |.\нталата година не се из
насят полуфабрикати, а само 
финални произведения.

Зеница е прал. в който жи
вотът не опира. Тук се работи 
денем и но щем. Градът на сто 
маната живее в постоянно 
засилващ, се роггъм. Всеки ден 
® гСияенс-Мартиновите” пещи 
ери желязо и се превършд в 
твърДа стомяна. Доменните пе 
щн бълват чугун. Влакови ко 
МП031Щ1Ш непрекъснато отна
сят от тук разни стоки. А над 
(всичко това от 200 комина 
прекъснато се разьчася дим. 
Ето тава е една част от Зени
ца. онази основната част на 
града на стоманата.

Другата Зеница е спокойна. 
И така трябва да бъде. Тук 
си почиват онези, които пре- 
дарват една част от живота ои 
в комбината, по-добре казано

богатите 
реш, 
отлични:
., шосейна магистрала я саър- 

Адриатпка и северните 
части на страна:

В периода на изграждането 
Зеница се превърна в пълния 
смисъл на думата в югослав
ски град. Тук се стекоха око- 
ЧО 30.000 строители от всички 
«юанша на страната. Рамо до 

Р работеха хървати и сло 
сърби и черногорци, 

и македонци, а ва 
голямо чнато ра 

мал 
Тех

железопътна ■проси на населението на пра- 
да. И само гази година се свра 
ят около 700 жилища. Седем 
стостш семейства на работни
ци и служащи ще се настанят 
е иювн удобни жилища. На мя 
стото на някогашните

зват с
общността израсна 
цица, моято заедно с 
те наши металургични 
натн: Снсак, Йесеница и Сме- 
(дерево допринесе потребление 
то на стомана в 1958 година 
да се увеличи с четири пъти 

сравнение с предивоенното. 
Основ“те яа металургията в 

са били поставени

кални
улици сега са прокарани ас
фалтирани.

■Но всичко това не е д остат 
ъчно. Зеница расте от дан на 
ден. От около 15.000 
'Преди войната, дкест тя има 
нед 50.000. А всишю тава изи 
еква нови средства, нови икве 
стилни, нови жшнша. Наско
ро ще започне и разширяване 
то на комбината. Ще бъдат 
вложени нови 82 милиарди ди 
кара. С този капиталовложенк 
я Зеница ще получи още ад

рамо 
венци,
■мюсюлмани
едно с т»х иботници от националните 
цинства е нашата страна, 
нюте ръце построиха, 
завюд, три доменни пеши, сто 
манен завод, прокапна фабри
ка, ковачница с тежки ^ткове 

•тг преси от 600, 1850 и 5.100 
тона натиск. Освен това пос-

в жители
този град

към края на миналия век 
била твоще

Обаче, продукцията с 
ъ<рде малка, а и производител 
поста на тру[да ниска. Това 

до 1948 година кога

Расте гигантът, расте Зени
ца, растат възможностите на 
нашата черна металургия, а за 
едно с тях и стопанската мощ 
на нова социалистическа Юго 
славия.

извадения с Марката на 
мата могат да се срещнат и 

па света

коксов

(зъв вончгаг части 
Миналата година комбинатът 
оключн договори за доставка 
на фиши произваденшг иа

•трая все 
то бе решено Зеница да се ра
лургачен3 комбдаат’в Гтовпте 
условия на сокиалиегнчеекю

С. Стефановски

I___ ________________________



БРАТСТВО4

Конгресът на Социалистическия съюз 

на страниците на московския „Комунист“
_ Статията е иубликувана в белградския ,.Комунист“ — орган па Сь^оза па югославските комунисти —

земевладелци”. (Дали вашите 
1вскте|Рацш1 и обществените зе 
мвдеш/аки стопанства! които 
купуват тази земя, те считат 
за капиталисти?). При това ие 
сс споменава, че у нас „най- 
едрото" земсаладенпе е огра
ничено на 10 (хектара, док а то 
в някои страни от социалисти
ческия лагер в частно владе
ние се намират и по 
х'|:ктар1з: М1н|аго пХз/-интересно 
е обаче това, че отиването на 
стотици ХИЛЯЩ.1И селяни в шово- 
нз/праде/ната индустрия гари е- 
|ано'В1ременнот|о бързо увели
чаване иа селскостопаиското 
производство и укрепването 
на социалистическия сектор на 
село се преценява като отри
цателно явление, като повод 
да никаква народппчеака омр- 
Ъ'б /по „сел!еката съдба”. И- в 
пози случай един от най труп
ните резултати на нашето со- 
цпал11спнчеоюо зпраждане — о- 
безатечаваис на стотици и сто
тици хиляди нови работници 
и бърдото засилване иа рабо
тническата класа — се пртева.р 
ява по вълшебен иът в нещас 
тис. Прашювете „в които бягат 
хиляди селяни”, както казват 
авторите на статията — са всъ 
шиост социалистически градо- 

я , ве, конто на тези селяни дават 
работа, иовалнфи) ашпь, жили
ща и много по-високо жизне
но ,р||1внище. За последните 
пет години в обществения се/к 
тор са постъпвали иа работа 
ареино на година по около 
170.000 работници и служащи. 
От това но-голямата паст е 
Идвала от село. В последното 
иреме този процес върви още 
'1по-бъ1рзо и през предстоящите 
пет години се предвижда, че в 
общественият сектор ще пос
тъпят
1.000.000 нови работници. За
ради това бързо се мени соци
алната структура па население 
то в Югославия. Така напри
мер 1939 Родина е имало око
ло 75% селоко население, а вси
чки други отрасли са имали око 
ло 25% от населението. Сега 
твърде много се доближаваме 
до такива структура, при ко
ято 50% от населението е сел
ско. а -в другите области също 
така има 50% от населението. 
Такива бързи промени в ооци 
алната структура означават 
бързо укрепване на работни
ческата класа и на социализма 
изобщо, а не са причина за 
Дребиобуржоазни ридания по 
съдбата иа селото.

Най смешното (да не упо
требяваше друг израз) е опе
рирането на авторската трой
ка в московския ,,Комунист” с 
Данните за жпиггеното равни
ще в Югославия. Между дру
гото те привеждат ,,драматич
но” сведение, че жизнените раз 
ходи нт работническо семейс
тво, състоящо
члена, през- януари 1960 Годи
на били за 6.5% по-внеоки от- 
колкото през декември 1959 
година, без да споменават ра
збира се че от 1 януари е вле- 
зло в сила увеличение на жи
лищните наем.н (което главно 
е предизвикало повишаването 
иа ж то пените Разходи), и че 
в същият ден са повишени и

пример 1В Периода от 1953 до 
1959
нарастване иа съвоиупната о- 
бществеша продукция в наша
та страна е било 10,4% и с то 
ва едно от най-виоокпте в сое 
та. че промишленото пронзвод 
ство е нараствало средно . на 
година с 12,5%, а селскосто
панската продукция с 8,2%, 
че шдексът на индустриално- 
то /производство през 1959 по- 
(дииа (1953—100) е бил в Юло 
славил 214 (ССОР—191, Пол
ша—172, |Румъи1ия—145)у То> 
тава ие би било възможно да 
се пише така за положението 
|в югославското стопанство. По 
намарьов, Константинов н Ап- 
гцропов, /впрочем не са в състо 
янне да отрекат напълно ре
зултатите в разнвитмето па ю 
гославското стопанство, макър 
че старателно нзбяга/ват да по 
порят за тях с конкретни да
чи и и оредяе/шш. Затова пък 
те прибягват към опаспгсдна- 
га формула: успехите на на
шето селско стопанство са в 
повече идпг пю1малко резултат 
на благосиршпмн климатически 
условия, а раз/випгетоиа ннщус 
•фията-на чуждестранните, о- 
ообеио нд аме/рпканските 
питал/готически шпвес/гицпн.

Излиза че главните фактори 
за социалистическо изгражда 
ие в Югославия са бог и Аме
рика. Това наистина са извън
редно успешни ..мар/ксическн” 
обяснения, ко/гго ма „анализа
торите” на Конгреса на Социа 
лнстичеокия съюз дават въз
можност по най-прост начин 
да премълчат резултатите в. 
стопанското и общсстве/шо. раз 
вптие на Югославия.

Ние знаем, че в Съветския 
съюз също така се постигат 
«рутиш стопански успехи. Поз 
напг са ни успехите и в дру- 
Ьгте социалистически страни. 
На тези успехи ние винаги 
сме се радвали и, ако не зна
ехме за какво служи ом алова- 
женнето на югославските ус
пехи иа страниците иа мооков 
скп/я ..Комунист” /г опитът 
щото на нашия лпнпм фпяско 
Да се 'Противопоставят резул- 
татнте на страните 
Ма соцналпстическня лагер, та 
зи постъпка на нашите ,,кри
тици” щеше да нн очудп мно
го. Така пък нн остава само 
ща констатираме, че фалшифи
циране на положнеието в Ю- 
гоолавпя е все още на голяма 
цена и че целите, зарад конто 
това се прав// са си останал// 
същите.

В множеството не/гст/п/н за 
бележителем е тезпсът ва „пол 
ямото изоставане” на сурови
ната н енергийна база от мощ 
ноститс иа преработвателната 
индустрия в Югославия. Поз
нато е, че енергийното произ
водство, от всички извори, у 
нас расте и се увеличава, мал
ко по-бързо от инщустрнаино- 
то производство, а пък пропз 
/в одс тв ото в екстрактнвиата 
индустрия миналата година е 
било 2,5 пъти по-голямо от то 
ва през 1938 година. Всекиму, 
който поне малко е запознат 
с положението в предреволю
ционна Югославия е добре из
вестно. че тя е била п|редн вой 
яко производител на суровини 
за чужда сметка, че преработ
вателната индустрия е б/ма не 
вначителна и че, според това, 
една от основните задачи на 
со цпаш нст1 гч е ското / гзгр аиедан е 
е било да се създаде възмож
ност за преработване на по- 
годямата част от суровините 
ни у нас. Това в голяма сте
пен. е разрешено. Онова, кое
то спад3 между иай-големите 
достижения на нашето следре- 
1ВОЛЮЦ/ГОННО развитие в обла
стта иа стопанството — мос
ковският „Комунист” провъз
гласява за негативен елемент. 
Ясно е. че въпросът за по-на- 
татъшното засилване на суро 
1вмината и енергийна бг\за с то
ва не е разрешено напълно и 
че то занапред ще се разреша 
■ва в съгласие с нуждите за по 
хармонично стопанско разви
тие. Не по-машко характерно 
е и „откритне/го”, че в Югосда 
вия се увеличавал броят на 
селяни, които „напускат сел
ското стопанство”. Пономарь- 
ов, Константинов и Адропов 
това явление обясняват с „ка 
пнталистическото разслоява
не” на нашето село, с „бяг
ството на хиляди селяни в гра 
Да” и с тежнението тяхната 
земя, в интерес на по-подяма 
рентабилност, да бъде прех
върлена в ръцете на „едрите

зъм”, който трима автори от 
една 1со щжшисткч еска с/).зана 
кара да се сърдят иа успехи
те и съз/гателио да преувели
чават трудностите на една 
друга социалистическа страна.

Понеже авторите „на ме/рк- 
с/гстко-ле1н/1иокип анали/з” се 
стараят да докажат само раз
рухата на югославската ико
номика и снижението иа жиз
неното /равнище, на тях не им 
остава нищо -друго, освен да 
си /послужат с ,добре изпита
ната” практика //а комбинира
ше на грпжлв'о оггбранте по
луистини и пълм/г неистини, 
гарнирани с „признанията” на 
нашият печат, т. е. с измъкна 
ти и от цялото отдел0Л1И кри
тики, които нашият печат об
народва. считайки, че крнти- 

' /ката е важ/но оръжие в борба
та ва пропрес. С Метода, с ко
йто те си служат могат да се 
„докажат” всичжи Неща; ооо' 
бено когато се ползува неос
ведомеността на 

се „осведомяват”.
Не случайно главен обект иа 

нападките са станали о/рганите 
иа самоуправлението в Югос
лавия. Не желаем да се впус
каме в разглеждане на това за 
що /в първата страна на соци
алистическата революция се на 
мнрат отговорни хора. които 
попадат работническото само
управление — макар че още 
Маркс в подобни институции 
е видял зародиша на свобод
ната аооциация на производи
телите — и това във време, ко 
Гато и в Съветският съюз се 
извършва пренасяне на извес
тни функции на държавните 
о/рганн върху обществените о 
ргани и организации. Авторите 
на Статията ситурно и сами 
чувствуват колко неудобно е 
в тяхната собствена страна да 
се напада работническото са
моуправление и затова са по
бързали да кажат, че „в Съве 
тския съюз все повече се у- 
(велича/ва ролята на локалната 
инициатива*, разширяват (се 
правата на/съюзните и автоно 

- мни републики, все по-пълно 
се държи сметка за творческа 
та инициатива на масите”. О- 
става обаче, фактът, че те о- 
съждат досега най-ттоследова- 
телно осъществените форми 
на работническото управление 
н това от очнпледао несоцна- 
1лнстическн позиции.

Побрано в Съветския съюз

„В последния брой на на 
стана

ли от иопрешните ревизионно 
•пически

печатани, нападения сре
щу „съвременния ревизио- 
низъм”, които не Се бази
рат на нействителните фа 
кти за страната ни, и, раз 
бира се, нито на конгрес
ния мятериал. Остава са
мо да се размисли за исти
нските цели на такава ста 
тия, която не е никакъв а 
нализ, а още по-малко нна 
лиз на югославските про
блеми, но преразказване и 
повтаряне на безброй пъ
ти повторените тезиси за 
„югославски 
зъм”. Това е 
добре познатото смесване 
на квази-идеологически по 
ставки, за които не струва

становища за пъти
щата иа съвремсното общес
твено развитие, но продължа
ват да ги задълбочават”.

При разглеждането на

година средногодишнотошия вестник вече 
дума за нападките на мос
ковския „Комунист” по’ де 
хларацията на другаря Ти 
то във връзка с парижко
то съвещание на ' високо 
равнище”. Бе подчертано, 
че това нападение се поя
ви в рамките на една дъл
га статия, посветена на не 
отдавнашния Конгрес на 
Социалистическия 
ва трудовия народ. Стати- 
-ята е озаглавена „На ста
рите ревизионистически по 
■зиции” и носи подписи на: 
Б. Пономарьоз, П. Констан 
тинов и И. Андропов. Мос
ковското радио я нарече 
„марксистко-ленински ана 
лиз на Петия конгрес на 
Социалистическия съюз на 
трудовия народ на Югос
лавия”. Зарад тези големи 
т/ретенции, зарад нейното 
съдържание, зарад това, 
че вече го обнародваха ня 
кои вестници и радио ста
нции от други страни, — 
като го „разработваха” по 
нататък — зарад, в извес
тна степен, помпезната 
форма (подписи на двама 
високи функционеери на 
'Комунистическата 
на СССР и на един у- 
редник на органа на Цен
тралния комитет на парти 
ята) не можем да не на
правим малко по-обширен 
обзор поне на някои гледи

това
тел I ) геиие е нужна известна 
прецизност. Ако това което а. 
втор/гге на статията в москов
ския „Кт/мут/гнст” казват, тряб
ва /да се схване така, че югос
лавските комунисти продължа 
ват да застъпват становищата 
начертани в Програмата иа Съ 
юза иа комунистите,

30—40

тогава
/ние само можм да се съгла
сим с тях и иа изразим учуд
ване, ако се очаквали 
друго. Стараем се, сто, моико- 
то умеем да задълбочиш и по- 
добре да приложим тези „по
греши и" възгледи, за щото до
статъчно оме адожали да се у- 
(верим в това колко се потвър 
ждала правилността на основ
ните анализи и преценки съдъ 
ржа/ци се в Програмата на 
СКЮ.

Но ако под с погреши и 
иизионистични стаиовища” тря 
бва да подразбираме онова, 
/което Па|иами1ръов, Константи
нов и Андропов провъзглася
ват за каши възгледи. — тота 
ва оме приигушени да не се съ
гласим с тях- Не можем да 
„задълбочаваше възгледи” ко 
ито не са наши. Разбира се, 
че и авторите иа „анализа” 
(във (московския „Комунист” не 
вярват на своята констатация, 
че ние натриме/р изравняваше 
отговорността на двата блока

Сщюз

нещо

ревизиони-
достатъчно

да се дискутира, — защо- 
то нашите „критици” не 
желаят и не понасят прин 
ципалната идейна диску
сия

онези, които
ре-

с политическите
инсинуации, 
компрометират Югослави- 
я. Крайният продукт е по
редица от нападения тък
мо върху онези области на 
югославския живот и ак
тивност, в които за послед 
ните години са постигнати 
най-крупни резултати: въ
рху стопанското и общес
твено развитие на страна
та ни, върху нейната вън
шна политика, с цел всич 
ки тези успехи да се ома
ловажат, 
и скрият от съветската о- 
бщественост и тая на со
циалистическия лагер.

насочени да

ка

за (наштре®арапа във въоръ
жаването, че сме се „самоизо- 
лиралн” от останалите социа
листически страни, че под фцр 
мата на извън блоковата поли
тика поддържаме Съвд/щени- 
те американски щати; че сме 
неутрални в Стълкновението 
между социализма и капитани 
зма и че напълно оме обърка
ни тези два строя. Както и те
орията ца провала на юго
славското стопанство, така и 
мнимите наши въишнополити- 

грехове трябва да пос
лужат само” зат 'документация 
на основния тезне: че социа
лизмът не може да се строи 
извън рам кит е на социалисти
ческият лагер, че социализмът 
и социалистическият лагер са 
синоним.

партия

компрометират
работа околюна

ща, проявени в тази ста
тия.

Първостепенната, цел както 
изглежда, е била положението 
в Югославия, в обшествено- 
ттолнтпческо и особено в иют 
помическо отношение, да се 
обрисува като безизходно че 
рио. Това положение казват 
е станало такова вследствие 
действието на нашата иконо
мическа система. Това е пак 
оня стар тезне, че пашата си 
стесня на социалистическа де
мокрация, че работническо н 
изобщо обществшото управ
ление означават хаос н а нар 
хпя, че единствено държавно
то управление в стопанството 
н обществените работи оспгур 
ява успешно социалистическо 
раавитФе. Загола както ка)з- 
ват Понамарьов. Ксютантинов 
и Андропов, развитието на ю 
гославското стопанство се ха 
рактарпзира с големи диспро
порции. с голямо изоставане 
на суровинната и енергийна 
база от мощностите на прера 
ботвателната индустрия, с ос
къдици в квалифицирани ра
ботници и спецпаино-техничес 
кн кадри, със зависимостта на 
1стоия|нството' Ьт чужедст|р1а1Н1- 
впг кредити с дефицит в ба
ланса иа търговията и запла 
тите. Освен това нзбуяват мес 
ттгческн н партнкула/рпсгичес 
ки тенденции, както и ,/нездра 
ви конкуренции между репуб
лики, покрашшнн и отделни 
стопански организации”. Цени 
те и жизнените разходи иепре 
късното се покачват, селските 
богаташи все повече забогатя 
ват, а бедните пропадат. С е/д 
на дума „югославоката дей
ствителност е далече от оная 
картина, която рък/овошитедн- 
те на СКЮ очертават в много 
обещаващите декларации, а 
ваичко тава във (време „когато 
в Съветския съюз п в остана

Преди всичко трябва да 
Чтапомним че, както е вече 
обичай когато става дума 
за Югославия, на съветски 
я читател не е дадена ни
каква възможност да нап
рави сравнение между „а- 
нализа” и онова, което се 
анализира — т. е. със са
мия Пети конгрес на 
ССРНЮ. Съветският чита 
тел в печата на своята 
страна е можал да проче
те само две-три безсъдър- 
жътелни вести, които съ
държат празна информа
ция за това, че Конгресът 
е започнал, че председа
телят на Социалистичес
кия съюз е изнел доклад, 
в който е подкрепил пред
ложението на Хрушчов за 
общото разоръжаване и е 
изтъкнал значението на 
посещението на председа
теля на Съветското прави
телство в Америка, че е 
приета Резолюция за по
нататъшните задачи на ор 
ганизацията и че Конгре
сът е завършен. За съдър, 
жанието на докладите, от
четите и резолюциите, за 
разискванията, участието 
на делегати и наблюдате
ли от чуждестранните ко
мунистически и социали
стически и национално ос
вободителни партии и дви 
жения, в съветския печат 
не може да се намери ни
то дума. По-точно казано 
тюнещо от това се появя
ва чак сега в особено пре
парирана интерпретация 
на московския „Кому
нист”. Авторите на статия 
та в голяма степен са се 
ползували от това обсто
ятелство, защото това, ко 
ето са написали всъщност 
има повече връзка със се
гашните кампании против 
социалистическа 
вия, отколкото с 
Конгрес на Социалистиче- 
ския оьюз. 
послужил само като повод 
за повтаряне на старите, 
безброй пъти казани и от

ческц

членки

Доказвайки това твърдение 
Поатом!рьов, ’ 'Констаитино/в и 
Аг-идроттов са без оглещ. на и- 
стината са занемарили” факти
те във връзка с действител
ните югославски стаиовища 
по проблемите за мира и со
циализма и във връзка с юго
славоката външна политика. 
Чак и ако се държи сметка за 
систематическото неооведомя- 
ване иди погрешно пнфоцхчн- 
ране. на техните читатели за 
Югославия, може ли да се о- 
чаква. че те след /всичко, ко
ето са слушали за нашата стра 
на в по-добрите времена, ше 
повярват,
/комунисти мирното съвместно 
съществуване значи „напуска
ме на борбата йрешу буржоа
зната идеология”? Нима се ми 
ОЛИ, че съветският читател мо

се изтъкваше, че вътрешното 
развитие, работническите съве 
ти и общественото самоуправ 
ленпе са наша вътрешна рабо
та, че не трябва да се намес
ва във вътрешни работи, че 
практиката ще докаже докол
ко някои фскрмн на борбата 
за социализъм са правилни. О 
баче авторите на статията в 
московския „Комунист” зара
ди нещо са отстъпили от тази 
поставка. 'И то тъкмо ,в момей 
та на мощната афпрмация на 
целокупната система на с/бще- 
стеното самоуправление у нас. 
Налага се въпросът: откъде и- 
Й1ва това нервничиие? Нна 
сами си имаме критически мие 
ння за някои явления във вът 
решното развитие иа някои со 
циалнстичеокн страни, но счи
таме, че вътрешното развитие 
и анализирането на същото е 
преди всичко задача на .рабо
тническата класа и на съзна
телните социалистически 
на съответната страна.

Неточното 
положението

се от чети]рн

че югославските

же постоянно да се държи в 
заблуждение чрез премълчава 
не на факта, че Югославия е 
оказала активна подкрепа из 
всяко конструктивно, мнролю 
било предложение от страна 
на Съветския съюз (птицйа- 
тнви по разоръжаването, сви
кване (Па 'конференцията на 
(високо равнище, подобряване 
отношенията между Изтока и 
Запада и лр.) пян на която 11 
да е странна, че е осъдила на

американския

ваплатите — /в стопанството с 
6,5%, а
10%. За да изглежда вероятна 
тяхната схема за непрекъсна
тото

във ведомствата с

покачване на цените и 
зт влошаване условията на жи 
вот, те просто привеждат ед
но сведение, а като случайно, 
забравят ония друг-н, без кон
то посоченото сведение дава 
обратна представа. В Югосла
вия например от 1956 година 
До декември 4959 година це
ните на

сили

представяне на
в чашата страна 

е нужно изглежда ва 
пред общността

това
на социалисти 

чеокнте страни отново и „по- 
картинио” да. се изнесат поб
ийте последствия от. „югосяав' 
окня ревнзноиизъм” и
(спо личи от статията __
сложността да се изпращи 
цналнзъм извън

/хлущането 
шпионски самолет в съветска 
територия и оная политика- чк 
ито резултат е това нахлува
не и че е осъдила политиката 
на военни бази и пр.?

С пълното премълчаваме и
извъртане на фактите от тозИ 
читател се систематически ск
рива истината за ролята 1,3 
Югославия в мсисдуиародтшя 
живот и за външната й поли
тика, защото-как ще изглежда 

Юго-

иа
всички артикули на 

дребно са се покачили за 5% 
а съвокупшсте жизнени разхо
ди с 8%. Но затова пък но
миналните лични доходи са се 
увеличили с 31%, а реалните 
заплати с 23%. Това те 
случайно са забравили. Ние. 
разбира се, имаме още много 
трудности..и далеч не сме до
волни от онова, което оме о- 
същеогонли. Но авторите на 
статията изглежда, повече мъ-

което я 
невъз

лнте страни на еоцнялнстичес 
кня лагер са постигнати изв
ънредни успехи в постоянното 
повишаване на матернтлното

со-
социалнстиче 

юкия лагер. Както е казано, ве 
нищо ново.нт! в метода 

■в цедите. Тези становища 
през изминатите години са поз 
таряни много пъти, а нашата 
действителност показва, че оо- 
циализмът може да се нзграж 
да и в международни условия 
в «аквито се намери Югоола- 
(вня, а които между (другото са 
създадени и зарад политиката 
на социалистическия 
нашата страна.

че.
НПГи културно равнище на наро- пак

Да...”
От това вече достатъчно яс 

«о може да се съгледа насока 
та. методът дори и целта на 
„критикуването” на нашата и- 
мономическа система.

Авторите на статията в мос
ковския „Комунист” и в този 
случай се ползуват от неосве 
доменоста на своите читатели, 
ващото знаят, че на тях не са 
познати нашите статистически 
данни, или тези на Обединени 
те нащш, както са им непозна 
ти и документите от Конгреса 
на Социалистическият съюз. 
ЗащоТорако (съветският чита
тел би бил осведомен че на-

акю читателят узнае, че 
славия не само поддържа 
но конструктивно предложе
ние на Съветския съюз, но ” 
'Сама тя е била инициатор на 
многобройни идеи и дрей?11^ 
жения, (които поккъано е пр 
смало и Съветското правител
ство. Добре е да се натгееп _ 
например, че нашата На-Ро-у. 
«жупщина е виушла на вел к 
'•те сили да се. преди сключва-

(Олсдва на 5 страна)

вся-чат ндшите пояожителнн ре
зултати и начинът как тези ре 
зултати да се обяотят-защото 
с години вече се 
югославското

лагер към
твърди, че 

стопанство се 
действител-

Югосла- ★нашия проваля-кюпкофо 
ният, обективен анализ на по- 
ложението, /резултатите и тру
дностите, с които се борим и 
успешно ги преодоляваме. На
истина ^учудваш, е този-- „мар
ксизъм” и „инггераниционали-

Същ характер имат и между 
народнополитичеоките разгле
ждащи на авторите Пономарь 
ОД. Константшов и Анццопов,

Се твъИДението 
’ _ ' ■•и,гославските функционе
ри не само да те

Конгресът е

са се отказа
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КОНГРЕСЪТ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ НА ЮГОСЛА 

ВСКИТЕ ТРУДЕЩИ СЕ НА|СТРАНИЦИТЕ 

НА МОСКОВСКИЯ »КОМУНИСТ«

така бихме могли Да поста*»* 
въпрос: Какво щеше да бъде, 
ако югославските народи не 
бяха провели революция

придобивкиг
Пономаръов, Константинов К 
Аидропов би били ПРИНУДС®* 
днес да „дискутират" с бив
шия крал Петър и с предста 
®1ггел1гге на капиталистическа 
Югославия. Може би към тях 
щяха да се отнасят с повече 
внимание и такт, защото из
глежда считат, че към една 
социалистическа страна всич
ко е позволено.

Казват ни, покрай другото, 
и това. че сме се определили 
за „намаляване ролята на со- 
цналнспгческото съзнание”, че 
отр1гчаме ролята на Партията 

социалистическото строител 
ство, че се стремим към по
нижаването на нейното ниво* 
Това е осъда на цялата кон
цепция, върху която е засно 
вана цялата наша обществена 
система. Проблемата, разбира 
се, не е в нашето мнимо „по
нижаване ролята на социалис
тическото съзнание”, но в бю
рократичното гледане на „ана 
лизаторнте” върху, членува
щите в Социалистическият съ 
юз, трудови хора гледането; 
от което лъха страхът от „пРе 
калена активност” от „преко
мерна” и „неконтролирана” и 
шгциатива на работниците и на 
останалите трудови хора. от 
оная маоова инициатива, коя
то те наричат стихия, а която 
в нашите условия се разгаря 
в рамките на Социалистичес
кия съюз, в рамките на обще 
стаеното самоуправление и 
при ръководещата роля на 
Съюза на комунистите. И това 
напомня на старите твърдения 
за „затъване” и „разводнява
не” на Югославската Комуни 
етическа партия в Народния 
фронт. Колкото се касае до 
ръководещата роля на СКЮ, 
авторите не трябва да се стРа 
куват за нея: тя е била1, и си 
остава оня фактор, който оси 
гурява единството на работни 
ческата класа и на югославски 
те народи, фактор, който упо 
рито и с години вече атаку
ват от от различни страни. То 
ва е всъщност този фактор, с 
който полемнзират трите авто 
ри от московския „Комунист”.

Те обикновени завършват 
своите твърдения, като повтар 
ят с повишен, тон нзвехтядите 
„предупреждения”, отнасяйки 
се при това като строги стари 
професори, които се дразнят, 
че не могат да докарат в ред 
непослушните си ученици. И 
така се редуват: измислица 

след измислица, обвинение 
след обвинение, наставления и 
предупреждения, и всичко то 
(ва под фирмата на „анализ”.

за идеологически монопс>д. но
против неподготвеността
югославските комунист» да се 
подчинят на 
иопол.

Казват ни. повтаряйки ста
рото обвинение, че социализма 
(строим с помоща на американ 

ски кредити, че Хрушчов бия 
казал че „историята на власо 

борба още не знаела за 
пример буржоазията материал 
но и духовно да е помагала 
иа своя класов враг, да е по
магала изграждането на соци 
аяизма". Нима Ленин твърде 
решително не се 
за разни форми на икономи
ческо сътрудничество с капи
талистическите страни, па чак 
и за даване концесии на чуж- 
дестраните капиталисти на съ 
иетска територия, при което, 
разбира се, не е вярвал, че бу 
ржоазията ще влезе в такова 
сътрудничество затова, за да 
помогне социализма, шгго пък. 
че от това социализмът 
пропадне? А шша Съветс и- 
ят съюз и днес не търси кре
дити за купуване на съоръ
жения в някои западни стра
ни? Нима и някои други стра
ни от социалистическия лагер 
не търсят и не получават кре 
днтн '0(г‘, капиталистическите 
страни? И в този случай ни се 
прехвърля онова, което в ооб 
стаената практика се с,мята за 
нормално. Впрочем в целия св 
ят ние сме певната като стра 
на, която не прави политичес
ки отстъпки, с цел да получи 
материални полза и която за 
рад това е имала разни труд 
кости. Познати оме също така 
и като страна, която редовно 
си плаща дълговете, а все пак 
са ни правени най-големи спъ 
нки при получаването на мре 
дигите там,, където това най- 
малко е трябвало да се очаква, 
А и да не говорим за тежките 
пооледици от „братската” бло 
када в нашето стопанство.

Казват ни, че от страх да не 
останем1 без „пови кредити и 
милостиня”, или зарад нашата 
директна съглааюст с агресив 
нпте империалистически под- 
хватн, се отричаме „от разоб
личаването и аттериализма”. 
Нашата борба против различ
ните форми на империализма 
е много добре позната. Поз
нато е и това, че нашата кри
тика на отрицателните прояви 
и постъпки в межшународнн- 

, ят живот не се изразява в ня 
какви абстрактни лозунги за 
империализма, но е конкретна 
(това не всякога е случай при 
нашите „критици”). Познато е 
че не ни се случва, в името 
на моментни тактически интере 
си да меним мнението си за 
личност, 
тяхната политика. Проблемът, 
ясно е, не е в това, че ние уж 
не сме осъждали отрицателни 
те акции, но е това, че наши 
ят глас не отеква „в хора”, а 
за това авторите на ^статията 
в мооковскня „Комунист” най- 
много ни упрекват.

на

И 8*'■някой такъв МО-
пазили своите

Продълж шге_ет 4 стр.

него на формално споразуме
ние огкажагг от опитите с ну
клеарни ядрени и водородни 
Оръжия. Иди че, югославското 
правителство е било инициа

ла резолюцията на Обеди 
Те народи, в която са уто

чнени осиовг-иеге начала за раз 
оръжаванетЪ и с която е пос
тавено искане да се постигнат 
споразумения поне ию онези 
точки," по конто становищата 
достТгьчгю вече' са били прид 
втркени. Сигурно би било „не
удобно” на съветския читател 
да се припомня' и тона, чс Ю 
гКкблавця' е единствена извън- 
блокюва страна, която — въ
преки' Своите дипломатически 
отношения със Западна Герма 
кия, а последователна в свое
то схващане, че германската 
Проблема може да бъде реше- 
на само при признаване съще
ствуването на двете германски 
държави и на базата на вачи 
таие исканията-за сигурност в 
Европа —- е признала правиггел 
ството на Германската демо
кратична 'република. Или това 
че Югославия във всички по 
лбжения застъпва правото на 
Китайската народна републи
ка да бъде представени. в Обе 
динените народи и правото за 
суверенитет върху Тайван, въ 
преки дивата кампания, която 
Китай води против нашата 
сгрява Няма място за избро
яване на всичко онова от юго 
слтвската' външна политика, 
което се скрива от съветския 

_ читател. Ясно е ако би били а 
" оведоменн за тези факти — ка 

кво тогава ще остане от твър
дението, че Югославия „под
крепя' империализма”? За да 
се' запази този тезис, който 
все; лак „е наченат”, макар и 
с аткъсиечни истини за наша- 
та страна^ конто достигат до 
съветската общественост, тря 
бваше И възшанието на преаи- 
дента Типо за 
вещанието ,па висок» равни
ще" —- 'което намери най- ши 
1рокО признание в света като 
пръв опит на една страна, ко-, 
яго.не е участвувала на пари 
жаебто ръвещакие да доприне 
се за предотвратяването на пъ 
тия й провал — да се нало
жи като манифестация ка лъ- 
женеупраяизъм и като „по
мощ на американския импери- 

- ализъм"...

марйав, Коиста:1Т1: юв и Ан- 
Дроттов поставят 
■ма жавички) и в такава обета 
новка е не само 
по своите шшегичеаки 
ствня твърде опасна теорията, 
че този, който не принадле
жи наедин лагер 
жи иа Другия. В статията до- 
славио се казва: ..Отричайки 
нуждата за

на Конгреса, пито да ги про
четем в многобройннте статии 
публикувани по повод V 
Конгрес на ССРНЮ в печата 
на много страни?).

По своята същност, всичко 
това са (резултати на ония 
неизмерна обърканост, която 
се ражда от опита свегьт да 
бъде разделен с равна черта 
на „добър” и „лош" и провре 
енвните движения да се класи 
фицират изключително според 
това дали напълно и безрезер 
пи» приемат политиката на оо 
циалиегичеокия лагер, различ
ните му мерки и решения.

За да представят нашия Кои 
грес в по лоша светлина е би 
по нужно и твърдението, че 
присъствуващите социалрефор 
миста „изобилно са ползували 
конпреаиата трибуна за напад 
ки срещу Съветския съюз, со 
циадмстическия лагер, револ
юционния марксизъм и срещу 
комунистическите партии”, а 
на „тези антикомунистически 
изтъплення организаторите иа 
Конгреса не са дали жисъква 
съпротива”, макър да не мо
жем да се съгласим със всич
ки изявления на някои чужде
странни делегати, трябва да на 
помним, че нямаме обичай да 
Правим цензура в речите на 
своите гости. Обаче остава фа 
«т, че в повечето от тези речи 
проличаваха стремежът «ъм по 
беда на социализма, към по
добри международни отноше
ния и успешно сътрудничес
тво на прогресивните сили н 
антиимпериалистическото и ан 
тикалоииалното становище. Но 

. ако това би се признало, тога 
В0( твърдението за Конгреса 
като за «якъква „директна и- 
ди индиректна” проимртерналн 
стичеака 'манифестация се про 
валя.

Не можем да се освободим 
от впечатлението, че широтата 
на това манкфесггнране на си 
янте на мира, социализма и ан 
тиколоннаднзма на Конгреса 
на ССРНЮ, заедно със широ
кия отзвук на нашия Компрес 
в света, по някои тесногърдн 
Причини — пречи на Пономар 
вов, Константинов и Аидропов 
Колкото и да се стараят да 
лротълкуваг присъствието на 
хора с различни идеологичес
ки концепции като резултат на 
нашия идеен „еклектицизъм", 

становища или с нашите уоииия да се „по 
сдавим начело" иа ещии, в иде 
ен смисъл „електически", „тре 
ти блок” (терминът са загм- 
сшуваии от западния печат) а 
става факта, че 'Конгресът на 
Социалистическия съюз е бил 
твърде рядко подходящ мом
ент когато едни край други са 
де швщрпли преш1ставител1ите 
на различни насоки в работни 
ческото движение и на други 
прогресивни организации, за 
което винаги оме се застъпва- 
1ди и за което, особено в по 

следно време, се застъпват 
(и ръководителите гча Комунис 
тическата партия на Съветския 
съюз.

Радва ни. че дългогодишна 
та практика на социалиегичее 
кия съюз потвърди, възможно 
(Стнте от сътрудничеството с 
твърде разнообразни партии 
и движения в интереса на ми
ра н укрепване силите на соцн 
аднзма. въпреки че в идейно 
отношение не сме съгласни с 
редица гледища на някои двн 
жеьшя и партии, представите- 
лкте на конто са присъствува 
ли на Конгреса.

Вижда се обаче, че авторите 
на статията в московския „Ко 
муяиег” ни най-.малко не са дъ 
ржали аметка за такива и по 
добни интереси. Дълго време" 
вече те твърдят, че Югославия 
е изолирана. Цялата действи 
гелност на социалистическа 
Югославия — това потвърди 
и Петнят конгрес — ежеднев
но опровергана това твърде
ние. Знаем, че на ас.орите не 
е така лесно да обяснят на ово 
ите читатели, че в тая „нзоин 
рана” Югославия присъству- 
ват на Конгреса, представите 
VIII на пс®ече от 40 парти и дай 
жения, десетки други изпращ
ат поздрави и пожелания за 
успех на югославските наро
ди. От тяхна страна, вместо 
делегати, поздрави и другар
ско отношение към народите 
и страната, която с големи у- 
енлия изгражда нови общес
твени отношения, получаваме 
статия, която е .всичко, само 
не и добро желание и израз 
на .радост зарад резултатите, 
конто сме постигнали.

За това най-добре свидетел 
/ствува п патетичната фраза — 
„социализмът в Югославия мо 
же да победи само при усло 
вие да се надделее ревизно- 
шгзма, само в съюз със свето 
«цаТа социалистическа систе
ма”. Тя напомня на един по- 
раншен тежко компрометиран 
.црнзив „към здргвпте сили” 
да се противопоставят на ръ 
«оводство на Югославската 
комунистическа партия.

на тази ду
вата

чудна, но и
пое лед

пор принадле- е застъпвал

солидарност на 
социалистическите страни и на
между» тройната работническа 
ни^са, югославските в. ръково-
детели помапагг империализма” 
А понеисе лед солидарност—, 
както това се вижда от 
та статия __

цяла-
се подразбира 

Приемаше на определена и ц. 
подробности уггочена щевътреш
на политика и иа определена 
и в детайли уточена 
политика

външна
всяка отстъпка от 

така 'разбрана солидарност 
чи поматане на империализма. 
Не е трудно да се разбере 
при такива обвинения 
1да се чувствуват онези 
ни, които не се числят 
блоковете, а

зна

как 
могат 
стра- 
към

конто полагат 
големи усилия за уреждането 
на международната обстанов
ка, или милионите борци за 
социализъм по света, 
няма да престанат да бъдат 
борци за социализъм, затова 
че по някои въпроси не се съ 
рласяват с авторите на сгази 
ята ,в московския „Комунист”.

които

Факт е че между съветската 
и югославска външна Полити
ка има много допирни точки 

. и че нашите две страни са овъ 
рзани с много общи интере
си. Това са преди всичко най 
висцлгге .интереси на мира и 
ка социализма. Съветското пра 
вителство .винаги е имало и 
ще има югославска подкрепа 
във всяка активност деятел- 
нюст, която служи на тези ин 
тереси, без оглед на това, че 
тази подкрепа не винаги на
мира рецидроцитет и без ог
лед на тава какво пишат По- 
мемаръовн и -подобни. Така 
ние гледаме към пРоблемата 
за солидарността. Но на авто
рите на статията в московски 
я „Комунист” това о.чирледно 
не е достатъчно.

спасяване на съ

'Въз основа на вече казаното 
достатъчно ясно може да се 
съгледа I политическата физи
ономия на статията „На стари 
те ревнзионистичеоки пози
ции", и подбудите на нейните 
автори. Нито желаем, нпто пък 
можем в рамките на една така 
ва статия — защото прострат 
ството не позволява — да' се 
спрем върху всичките „подви 
ан” на тримата „мускетари” 
в борбата против нашия „рс- 
внзнонизъм". Все пак считаме, 
че представата за статията в 
московския „Комунист" тряб
ва да се допълни с посочване 
то на някои характерни твър
дения, макар това да се напра 
ви и в най-кратка форма. То
ва ще бъдат само примери от 
една цялост, която цялата е 
съставена от такива елементи.

I

Настояванията шото нашата 
политика да се представи ка
то „пряко или косвеню” проа
мериканска и аналогно на то
ва политическите
на Съюза на комунистите и на 
ОоцналисфгчеокЦя съюз като 
еднакви със становищата „на 
социадреформистите” — 
ват и обяснението за начина, 
по който в московския „Ко
мунист” се представят присъ
ствието и речите на чуждестра 
ннте делегати, наблюдатели на 
нашия , Конгрес. Ка^о е из
вестно, повечето от гостите от 
чужбина по собствена иници
атива отдадоха признание на 
;вътрешното |разшиггие на Ю- 
гоалавия н на 
политика. И на Конгреса, и и- 
звън пето, в разговори с на
шите хора, те изтъкнаха сво
ето задоволство -от присъст
вието на Конгреса, от подема 

нашето стопанство и зарад 
развитието на социалистичес
ките отношения. Ние сме йона. 
нзли и съветските другари да 
присъствуват на Конгреса, и 
това шеше да бъде още един 
удобен мояент за по-добро о- 
познаване. Пономарьрв, Конь 
|стантин1сю и Аи1Д|р1о1пов ,т;рмги 

покана, обаче мно
го труд полагат да докажат, че 
признанията били идвали са
мо от „представители на оо- 
Шкаг.ЬемЮШратииескнтен буржо 
1азкОнац| соналнсп гч есюгге пар
тии”, докато „наблюдателите 

комунистнчеоюг пар
на де-

Всъщиост се получава впе
чатление, че авторите на мли

на Конгреса на 
още

правителства и зада-мня „анализ”
Орциаийстнчеокия съюз 
не "могат, или не желаят да се 
помирят със „Феиюмена” 
извънбщежовата политика, ма
кар :статията на московския 
„Комунист” да има формални 
комплименти за п^антакиша на 
полоЬкитрлката неутралност, 
црн'"което, разбира се, Югосла 
вия-се юключва. Из цялата тя 
хна аргументация за югосла» 
окия ревгз-онизъм” в обла
стта ка международните отно
шения лъха идеята: който във 
всичко и във детайли не е с
вае1"__той е против нас. Тава
е смисълът на изравняването 
на борбата на каяитадистичес- 

ерциалшеткч е ският строй 
с противоречията на блюкюве- 
те, въз основа на което тога 
ва неучаствуването в блокове 
те се провъзгласява за лъжли 

класовата бо

*
Както Седмият конгрес на 

Съюза на югославските кому
нисти, и Петият конгрес на Со 
цпалистическия съюз е значи 
осъден на това да не му да- 
дат обективна информация и- 
яи сериозен анализ и доброже 
дателна .критика в социалисти 
чесците страни. Това е жалък 
факт. Още повече са за съжа 
(ление статии като тая в мос
ковския „Комунист” . Онова 
което у него е неточно, извър 
тяно, фалшифицирано — той 
така бързо излиза на видело. 
Остават обаче изцяло щетите, 
които такива статии нанасят 
На интересите на социалисти 
ческиге сили в света, на разви 
тието на тяхното приятелско 
сътрудничество, на размяната 
на ошггите зашавани на взан 
мзрта зачитание, на приятел
ската критика, която би до
принасяла за изясняването на 
становището на практическия 
опит. Ние съжаляваме за то
ва още повече, защото сме ш» 
лагали и полагаме големи у- 
силия отношенията между на
шата страна и политическите й 
организации с всички социали 
етически страни и техните ра 
ботническн партии, а особено < 
със Съветския съюз, да се раз
виват в духа на гшиятелство- 
и сътрудничество. Но за това- 
безсъмпенко са нужни усилия» 
та ка двете страни.

Л-о-натътатък, на едгю място 
казват, че югославската поли
тика е неутрална (1), па дори 
и „псевдонеутрална” и че всъ 
щност служи на нмлериялнсти 
те. А пък на друго място каз 
ват, че между Съветския съ
юз и Югославия „съществува 
взаимно разбирателство по 
много външно-политически въ 
проси”. Наистина на съветския 
читател не е лесно да се ори
ентира в тая бъркотия, която

югославската Казват «и, например, че на 
шата система посочваме като 
„образец за всички страяи”, 
че югославските ръководители 

” амбиции вТрябва отново да напомним, 
че от страната на нашите „а- 
нализатори” са изпратени до 
раал1РИ1ете социалдемократиче 

парпга безброй апели за

имат, „лидерски 
(международен маещаб, че се 
„стремят към натрапваме 
Своите възгледи на межщуиа 
родното работшг|еско и демо
кратично движение"

та на
ски
сътрудничество. През месец 

миналата/, година Центра
•ккя и

и към
„монополизиране на интерна
ционалната идеология на тру
довия народ”. На Пономаров, 
Константшов н Аидропов е, ра 
збира се, добре познато, че 
ние нищо не натрапваме, нпто 
монополизираме. И дори ако 
бихме изпитвали такива жела 
пия — това би било противно 
на реалните възможности на 
една малка страна. Но затова 
те сами твърдят, че „разобли 
чаването” на нашите гледища 
е „в интереса на межиународ 
ння социализъм” и своите въз 
глади на много места провъз 
(Лтасяват за общовалидни, ка
то твърдят, че те отговарят 
изцяло на интересите на вси
чки народи и подобно. Кой км 
е дал правото да говорят в и- 
мето на международния соци 
ализъм или в името на целия 
свят, суверено да тълкуват ка 
кво мисли свегьт и какво е 
общ социалистически интерес? 
Тахннте, а не наши маниери 
са типичен продукт на навика 
да се монополизира, предпис
ва и забранява, на навика, по 
следиците на който, за съжале 
ние, много пъти сме излитали 
и ние. С други думи повикът 
тук не е против опасността от 
някакви югославски претенции

юли
впият комитет на Комунистиче 
оката партия на Съветския съ 
юз е изпратил дори пиамю що 
Конгреса на Социалистическия 
интернационал, 
която е позната по своя аитн- 
комуннзъвц в който се намират 
представители на ‘куикелинг- 
|Окн, контрареволюционии еми 
грантски организации от соци 
алиспяескете страни — пред 
слагайки сътрудничество за „о 
сустяването на военната опа'с 
ност” и ва „премахването на 
глада".

ва неутралност в 
рба. 'От тяхното изложение ло 
Гтнчесжн бн произлязло, че век 
Ч1со което е ооциадиогнчеоко 
тфябва да принадлежи на еди 
чнкя. а всичко друго на другия 
лагер. Това е смисълът и де- 
градацията кз дейстителната 
Солидарност на про(П>еси!вни- 

1 която тр/ябва да

организация,лчват тази неминуемо се ражда от това 
безпр|тц1шно отношение към

. нашата страна и нейната поли 
тика.

На много места, казват, че 
н писането на калнталисткчесот някои 

тии и
те сили —
минава държавните праннци,
и всички рамки на политичес- м0кратическите мръгове на 

партии — на принадлежи»- циоиалгтооовободете-тшгге '
сггв хъм лагера, на неговата жеяия> което са 

подкрепяне на

представ ителете кия печат доказва нашите гре 
хове. Всъщност, 
помощ този печат. Какво

па те викат надви-
Освен това, във С ветскня 

съюз и в другите социалисти 
чесхи страни често пребивават 
не само социалдемократи, но 
)1 принадлежащи към мнц|го 
Ирлуги парпш и движения „до 
брожелателии адппталисти”, 
черковни старешини и подоб-

ли
ние бихме могли да дока 

жем за Съветския
все

съюз, ако 
би искали ща си послужим с 
тези извори? А каквоШ° падялба.851»'-',"естав 1шелнте 

и и нацио-
прмемане «
всичко, което произлиза уг ла 

детайли. тая ЛИ ПЪК
нашите крина антиколон калните

налиоосвободнтелиите даюкенн
Азия, Африка и Латинска 

към 
тогава 

симпатиите 
на статията към 

носителите на „положителния
недоизъм” и към аитиколо 
ниализма изобщо?). 1Лт 
онези друппе (ако е така, то
гава къде са изклани тези 
„полДРУТИ мнения . 
не ке мовкисме

гера е цялост и в 
Трябва ясно да се каже, че 

от становището на укрепззне- 
и засилването на 

сили — та-

тогава бн казали 
тицн?!

я от
АмелАша са причислени 
първете (ако е така, 
какво става със
на авторите

ки.
Кой знае по кой път 

ват: „Нима работническата кла 
са на Югославия бн могла да 
премахне 
власт, да запази своите прищо 
бивки, ако не съществуваше 
мог щ социалистически лагер? 
„Какво бн било когато би би
ло. .. По тая догикц вие също

Ю ка мира
социалистическите 
кжй сшващаиия днес са во- 
Орадии откоякото ^
е. Ако те биха се приели и 
превели е жпвюгг — както то
ва преясгръчвв 'Московския „ко 
адуннаг” — товц би вначшго 
извънредно стесняване на 
фронта на борбата за
воъм. Ба/пшямгаото

е «вънбжжо*» (Пево*

В Новечето инициатдаи от 
тази р>од ние и не виждаме ни 
що лошо; считаме ги за нор
мални. Но защо тогава ние да 
нямаме право на такива конта 
оеж и сътрудничество? Защо 
едно и също нещо в съветско 
издание се смята за ооциалис 
тичеоко, а в югославско изда

ва витае оциалистнческо?

ни каз

експлоататорската

социа- 
огг света

ващото
яд гп чг*е4 ние



БРА Т: С Т В‘0>б

Вранска околия-Братства 

и единство на практика:
Засилена политическа 

активностЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛС1ВО 

В БОСИЛЕГРАД Последните няколко седми
ци щ Босилеград се чувствува 
засилена обществено-политиче
ска активност, с която ще се 
посрещне знаменития .ден на 
въвеждане на работническото 
самоуправление в Югославия 
— 27 к»щ 1950 голина. Синки 
калиите организации в Боси- 
лепрадско особено усиленпе се 
готвят да посрещнат тоя ден 
И да .'но отпразнуват по най- 
тържествсп начин.

В началото на юни Об щик 
- окото синдикално вече в 
сияеград устрои общо събра 
ние на своите членове н лнте 
ресуващи се граждани, което 
бе масово посетено. На събра 
ннето ,в Босплепрад говори дру 
гаря Душал Настйч, член на 
Околийското синдикално вече 
(във Браня. На това общо съ
брание па синдикалните въз
произведе своите впечатле
ния от сесиите на неотдавна 
състоялия се » Белград Пети 
компрес на ССРН на Юпоеда- 
иия, другаря Владо Ми Поп, 
председател на общинския на 
РОДен отбор, който като деДе 
пат иа Конгреса взе участие в 
работата му.

В началото иа този месец в 
Босилеград сее състоя и об
що събраните на членовете на 
СОРНЮ, на което за ролята и 
значението на Пети конгрес на 
ССРНЮ говорен другаря Сто
ядин Стошич — Днча, секре
тар на Околийския комитет на 
Съюза на сръбските комунис
ти във Враня.

Продължение от 1 стр.
С-развитието на-такава п-ро 

мишдсност -и- с помощта иа Ре 
публиката и Федерацията запо 
чна строене на фабрика на хи 
дролизцрана вар с мощност 
20.000 тона, фабрика за хеми
ре дул оз а и амбалажна х-аргия 
с мощност 15.000 тона годиш-, 
но, фабриката за конопена пре 

мощност 1.000 тона. фа 
брика за Преработка ка овощи 
я и производство на сиреупн с 
хладилни съоръжения. Също 
така строи се винарска изба 
с вместимост 150 вагона вино 

В течение са работите око
ло реализиране «а средства за 
строеж иа -памучен комбинат 
с голяма мощност, койго ще 
Произвежда най-фини памучни 
ни .тъкани за 
външен - пазар. Всички тези но 

мощности ще заемат над 
5000 пови габо-.гици и ще да 

производство 30 м и. 1 нар-д и

и Власти, особено внимание 
с- се отделя за икономическото 
развитие .на .тези краища. За 
Босилеград например преди во 
йгиата .беше основен проблем 
транспорта. Пътуваше ,'се не 
ша и с коне, Сега в Босиле
град съществувала мощно тра 
н|сятарф-ло| (предприятие, което 
обезпечава редовен превоз на', 
пътници и стоки. Друг важен* 
(Проблем!, който е вече разре
шен е снабдяването на Врсяде 
град с електроенергия. Далено 
водът Върла III—Босилеград е 
почти готов. Значителни гео
ложки изследваниясе.провеж 
дат и в Босилеградско- Огпкрц 
ти са големи рудни залежи. О 
чаква се Откриване на . нови ру 
дници и експлоатация, ка руди' 
те. В областта на земеделието 
в Босилеградско, са постила-' 
ти водни резултати, а особено 
в овощарството и животнов
ъдството. Българската мадцин, 
егво Покрай ннционашнбгго рд.’ 
вягоправие. заедно а останала 
те краища на , Вранска околия 
ще. подучи и своето икономи
ческо равноправие. ' 

Националните малцинства се,, 
ползуват с пълно национално 
и политическо -равноправие ка 
кгпо и всички народи. в ООЩв, 
листическа Югославия.. Нацио 
налннте м-адцинепва са. застъпе
ни във е синки органи на. вдат, 
стга, според своето число, ка. 
кгго в общинските, така и в- о-. 
(нолийоккте. републикански, и 
съюзни органи. Такова е .по: 
ложението-и в различните ар. 
гани -на общественото и рабо- - 
тническото самоуправление.

......................................................... ч ....................................................................................... .
Ръководителят на Строител 

то -сградите бъдат -напълно го 
кпя отбор Драган Спиридонов 
ваяви. че никога досега в Бо 
сплеград не е забслежон так-

■:

ЧПП1111ИШ1111111П1П1ГИП

През тази есен ще бъдат за 
вършени няколко нови и мо
дерни огради в Босилеград, но 

ще украсят главната улн 
ца. Строителството на 
сгради е поверено на общнн 
бкия строителен отбой, кой- 
Та1 дссга показа отлични ре 
зултати както в качеството на 
строежа така и в икономията 
на строителните материали. 
Той ангажира известните Бо 
силеградски зидари, конто на 
строителствата показаха доб
ри резултати. Вече се говори 
че строителният отбор при Об 
питата ще прерас-гне в само
стоятелно строително предлрн

П-ред тази сгради ще се уре 
ИЛ -модерен сквср трева и де 
наративни растения.

Наскоро ще започне строежзгго тези

жда с
Бо-

ятне.
На улица Георги Димитров 

вече -се завършава новата 
пишиотърровска сграда, която 
ще има пет двустайни и чети 
ри едностйни квартири на ета 
жа а в аутурена голямо поме
щение за модерен търговски 
магазин. Стойността на сгра
дата възлиза на 26 милиона ди 
нара, а използваемата повърх 
пост на 634 квадратни метра. 
Новият търговски магазин ще 
бъде флуоресцентно осветен.

Покрай тази сграда, Дирек 
ция на пощите строи своя жи 
лишМо-одужебна сграда. Тя 
ще разполага с модерен дву
стаен апартамент. И едната и 
другата сгрд:-: ще разполагат с 
•пълен съвременен конфекрт.

На -същата улица се завърш 
ва вече още една служебна 
страда, в която ще бъдат кан 
целариите на Околйиския съд 
н на Общинския комитет иа Съ 
юза на комунистите. Стойнос
тта на тази сграда възлиза на 
15 милиона динара.
Завършва се строежът и на но 
вата сграда на Ветеринарна
та станция за която са израз 
ход-вани 7 милиона динара.

вътрешния и
жи

ви

ват
динара годишно.

В областта на селското сто
панство през последните го
дили -са постигнати завидни 
резултати в подобрение на жи
ВЮ ГИ ОВЪЩ-СТВ ОТО,
то, лозарството и в производ
ството на виоокородовити сор

Жилищно търговската сгряла иа ,Г. Д-ш-рол,, Босилеград
овощарство-

«та още една голяма жилищна 
страда, стойността на която въ 
в-лнза на 40 милиона динара.

ъв строителен раз-мах. Кота- 
товн, кога-то светнат разноцве 
тините модерни фасади, и се са 
павира улицата, топаза центъ
рът па 'Босилеград напълно ще 
промени лицето си. Той ще 
нсоучи -изглед /ч-а М1сдереи 
град.

тове пшеница.
Особено -внимание във Вран 

Ска околия се отделя на гео
ложките изследвания, които 
са били пренебрегнати в бив 
ша Югославия. Преди война
та от Вранска околия не е из 
насян- нито един вагон руда, 
а само през 1959 година са 
изнесени над 45.000 тона раз
ни метални и неметални руди. 
Изследванията продължават 
В изследванията са вложени 
повече от 120 милиона динара 
средства иа околията, -Републи 
ката и Федерацията. Олово, 
цинк, графит, феядшлат, вуът- 
кански туфове, кварц и някои 
други руди са вече намерени, 
а започна и тяхната експлоа
тация. Изследват се резервите 
ма въглища, каолин, желязо и 
1шруги метали и кеметалн.

Борбата -срещу ерозията е 
(важен проблем във /Вранска 
околф. Досегашните ррзулга 
ти са огромни: замесени са го 
Доми площи голини, ие се от
глеждат вече жози, мелкори- 
гат с огромни площи, повди-

През този строителен сезон 
е забележиш и оживена частна 
Югроитеииа дейност. Строят се 
шест нови жилищни огради иа 
стойност от 30 1игл-иона дщта
ра. Е. Р.

БОРБА ПРОТИВ ЕРОЗИЯТА 

важна стопанска залача
В бивша Югославия, в коя

то цареше национаищо нерав- 
чоправ-ие не можеше да стават 
дума за културно -строевете н 
живот на националните- малци 
н-ства. Днес -всички малцинства, • 
във Вранска околия имат сво- 
и -оси-стани и аредки. училища, 
на роден език. Повече от 86 
ма сто от шилтарнте бяха не- 
прамотни. Днес те имат свои 
училища, вестници и литерату
ра. В Босилеградско и Власи- 
ноко преди войната имаше; са- 
мю 43 основни училища с 1700'; 
ученика, и 55 учители. След ос 
свобождението в Боскпецрвд- 
ско и Власинско работят 54: у 
чилища с 3;982 ученика и с по 
вече от 100 просветни работ
ници. Българското малцинство 
във Вранска околия има к сво 
е срУ-щсо училище^ мвлцинс-' 
явен вестник, библиотеки по 
селата и оживен куЛтурно-лро 
светен живот. Повече от 200 
студенти следват на различни
те факуиггети и висши- учили
ща в Белград и Скопие:

Другарят Драган Мпцев на
мерихме в Горския раз-адншк 
в. Босилеград. Н-а гру-па рабо
тници
впечатления От Италия и Ав-

зушане на ерозивните площи. 
В нашия

чертая, че борбата срещу еро 
зпята е -важен фактор в борба 
та за запазване и рационално 
1 -зползувлнс на обработваеми 
те площи и в борбата за по
добрение на нашия горски

-разсадник пие при
готвяме нужните фиданки аа 
залесяване, а пашите служите 
ли ръководят е акциите. И о- 
бш.1:ната вече подготви редица

■разправяше за своите

стрия където ходил като член 
на една научн-а лесовъдна ек 
скурзия. Поканихме го да ка
же нещо за актуа.тните въп- 
росп по (Горското стопанство 
,н(а Босилсррадс-юо.

— Терктсерията № БоснДе- 
градско е богата с гори, по 
от друга страна имаме и мно
го полипи. Ерозията за нас от 
давна е проблем. В борбата 
против, нея -са- ностигаатп и 
досега значителни резултати, 
но трябва да кажа, че този 
въпрос е разрешен само с 20 
иа сто- Щетите, конто се на
насят са значителни и ние 
трябва -да предприемем- се-ри-о 

заяви

Искам да под- фонд.мероприятия.

'Кч-; ' . Г." ____ ' .-.5
Окопаването на тютюна е е- 

дна от най-важните апротек- 
шгчесюг мерки в тютюмопронз 
н-одствого. - С окопаването 
тютюневите площи не само че 
се унищожават плевешн-нте ра 
ютения, но се разравя и почне 
(ната кара-,
-всагата хора, което позволява 
растения, но е разри вя и поч 
почвата да приема повече вла 
га и да я заддържа по-дълго 
време. Освен това чрез навре- 

окопаване менят се и

гат се орехови и малинови на 
саждения и пр. Всяка година 
за тези мероприятия се влагат 
от Г00 до 200 милиона динара. 
От огромно стопанско значе
ние ще бъде -минаването на но 
вата автолгатистрала през Бра
тска околия.

Покрай споменапгге и реа
лизирани мощности, и покрай 
снези копгто вече се строят у 
сглено -се подготвят елаборат 
за нощи мощности из областта 
на химическата,

на

което позволява

Повече от 400 граждани учц 
ст-вуват в управлението на кур 

гу ри о-(гхр/0св етните учрежде
ния. ' -

мешго
физи-ческите качествата на п° 
чвата тя става по-роккава и 
по-лесно се про(ветрява а то- 
за помага за правилното раз
витие на кореновата система. 
При окопаването също така се 
унищожават и леглата на пи
коч вредни за тютюна насеко

з-н-и мер-роприятия - 
другаря Мгтцев.

На въпроса-, каква помощ 
могат да окажат масовнтге ор
ганизации — той отговори:

т&кспглната, 
дърв-о и металопреработвател- 
иата промишленост. Всички те 
зи усилия ще дойдат особено 
до изражение в следващия Пе 
тгоипгше» -план, -който ще изт 
ртхпне Вранската околия от на 
следената

"•.Л
Правилната политика гг!а Съ. 

юза на югославските комунис
ти по националния въпрос на* 
мери пълно протежение въц 
Вранока околия. Това е окоти- 
я, в която на практика може, 
да се вндн братството, и, един
ството на нашите народи, как 
то в областта ка икономичес
кия, така и в областта ка трос 
велтния и нолитгчеакн живют.

—- Намираме се аз сезона на 
изпълнение на местното само 
облагане. Този труд трябва да 
се насочи и към залесяването икономическа изо--мп

Тютюнищата 
2-3 пъти, но най-важно е прво 
то-окопаваме или както още се 
дари-ча. прашене. То става о- 
бнмковено 7—10 дена след за- 

иа тютюна. Дъ.-гбо-

мелиорацннте, повдигане на о 
рех-овн п други насаждения и 
други мероприятия, конто о- 
буз^ават арфнята!. -И друро 
(.масовите организацн-н могат 
да -помогнат в това отношение 
с разяснителна работа, поне
же е приет вече Закона за е- 
роз-нята, който регулира ,ре- 

въп-росн от тази област.

се окопават станалост.
С оглед на това, че във Вра 

нака околия живеят национал
ни (мал-цнетва в общините Бу- 
яновац, Прешево, Босплепрад

ПОВЕЧЕ ОРЕХОВИ ИДСДЖДЕНИИ
белина 7—8 см, върху- койго 
се слагат плодовете върху ръ 
бовете си, но без да допират 
един друг. Отпор е пак се по
сипват с пясък.

Орехът е овощно дърво, ко 
ето може да има особено сто 
паноко значеиие за Босншегр 
а-децо и Димитровградско, по- . 
н-еже кли1ма'пгческите и почве 
ни условия е нашия край нап
ълно подхождат за негов-ото 
-раз1зитпе. Орахо-в-1 лс дръвчета 
п плодовете притежават -реди
ца ценни качества, каквито не 
арещаме при другите овощия. 
Всеизвестно е, че ореховите 
плодове, ядките, съдържат най 
-|толяяо1 -к-оппчество- -растител
ни масла, -че -м-огат да се тран 
с-ис-рткр-аг на големи разстогачи 
я, че употребата им не е свър
зана с къс с-ръ-к от време п п-р. 
Също така на всички е позна 
то каква голяма стойност при 
тежава -орехов-ото дърво за ме 
белната индустрия.

Орехът м-оже да се размно
жава чрез разсаждаие на семе 
на или чрез облагородяване. 
Облагородяването на ореха 
чрез калемеие е въведено не- 
(отгда-вна в овощарската пра-ктн 
ка и изисква специално внима 
ние н знания. Този начин на 
отглеждане засега е приложим 
само в разсадниците, 
ние ще се спрем само върху 
втория — размножаването му 
чрез семена. За тази цел тряб 
Ва да се отберат добри н адра 
ши плодове, обикновено от по 
вече стъбла (раснали в една 
област, конто се поставят през 
зимата в сандък с надупчено 
дъно. Върху дъното на санд
ъка най-напред се постявя е- 
днн пласт дребен пясък на де ..

саждането 
чината н атова прашене се дви 
жи от 5 до 10 ом., в зависи
мост от физическите свойства 
на почвата. Доколкото почва
та е по-лена или по-съвестио 
приготвена за тютюневата кул 
тура преди -нейното засаждане 
първото прашене трябва да 
бъде -по-плитко и по леко.

В случай че в момента на о 
(копаването владее з-асух

. (•

НОВА БОГАТА 

ЖЕТВА
-■даща

Зесиеделскпте стопа-ни са задъ 
лженп от Зацона да предприе 
ма.т з-вестнн мерки срещу еро 
зията, а до-колкото общността 
се намеси в повдигате, да ре

вле-рху който 
също могат да се народят пло 
иове докато -не се напълни са 
ндъка. Този наш малък раз
садник се поставя в топла из 
ба, а пясъка се винаги 
н подържа във вламшю съото 
“ние. След щва-три месеца 
|д]01В(ете покъл|ват:,

поливаче-м някое насаждение, тогава 
и тя става същрнтежател. И- 
ма и други интересни въгаро- 
С|г. Изобщо този Закогг под
тиква към- рационално нзпол-

В някои краища на страната 
ни паднаха първите 
пшеница и ечмик. Заедно ст0 
ва дойдоха и първите вести 
за добивите, които надминават 
миналогодишните. Макар тези 
вести да не ни изненадват все 
пак те са характерни, защото 
показват че сме успели, 
не съвсем, то до голяма 
пен да отнемем на атмосфер
ните и климатически 
решаващата роля.

В Народна република Сър
бия най-добре са напредвали 
високодобивните сортове, но 
не изостават и домашните’ сор 
тове. Реколтата засега е най- 
добра в южните предели на 
Републиката особено в околи 
ите Нишка, Вранска и Леско- 
вачка. В тези краища може да 
се очаква среден добив 40 ме 
трически

От другите републики .също- 
така пристигат вести за богата 
жътва.,

Трябва, да се отбележи; че 
тазгодишната жътва ще с® 
проведе при много по-благо
приятни условия отколкото<ми 
налата година. Докато мина» 
та година имаше трудности по- 
складирането, сега складовете 
са увеличени с -50% в сравне
ние с миналата година; Също- 
така стои въпросът: със сред
ствата на механизацията. Саио- 
комбайни в тазгодишната жъ« 
тва ще има с 2.000 повече-о.1> 
колкото миналата година* аяо 
добне е положението и с бР°" 
я на тракторите, вършачкнте 
жътварките й транспортните
средства, които ше бъдат ■н' 
гажирани по прибиране на ре
колтата.

На края трябва дв се 
не, че тазгодишната богата ре- 
колта, още веднаж- ше подев- 
ствува стимулативно
меделската проДУФИ* и' у1|, 
веднаж ще докаже, че полю" 
ката на кооперирането каи-да- 
бре отговаря на нашите 
вия и обезпечава социалист»' 

на

ну- шго
фнш.ан,кигге 

се внимателно кзвежулт и з-аса 
ждат на 
Обекновено

сноповееиш-ожно е да се извърши 
предварително поливане с во- 
|да. за да омекне земната кора. 
Беданте откъм хранителни ве 
шества почви се наторяват пре 
дн поливането и прашенето с 
изкуствен тор (3.5 кпр шалит- 
ра н 8 гар суперфосфат върху 
ед!м декър площ).

При иас око-иаването на тю
тюна става със специалн-п, ма 
пки и остри (мотнчкн. като се 
влшлеава да не се повредят ли 
стата и стъбълцето.

определено място, 
се засаждат по 

три фиданки, от които 
есента се оставя само една, ко 
ято е по-добре развита от Ос
таналите две.

пре-з

ако
сте-

Орехът изисква дълбоки по 
чшн, -обаче може да -расте 
рху по-бедни, песъклнвк 
ва, само че тук по-бавно 
гкредва. Предпочита 
добре проветрявани 

Щом като започне

и въ 
такк

условия

на
топли и

ПОЧВИ.Второто опрашване се нзвъ 
рш-ва 10 до 15 дни след пър
вото и то обикновено подир 
фкой дълед -коетд улеснява 
окопаването. Броят иа опраш- 

тютюневите ниви

Иа расте 
дръвчето трябва да обърнем 
внимание върху височината 
на първото му разклюненне 
На височина 1,5 м. от земята 
То трябва да. бъде най-л1алжю 
Не трябва да допускаме-по- 
киоко разклонение, зтщогома 
лък дънер по-малко се 
в дървната индустрия.

Орехът не се нуждае от го- 
деми допъ-.тнителни грижи. О- 
брабоггката иа

валията на 
зависи от физическите качес- 

на почвата, както и от ат

затова
. :

тва
люоферните условия, предим- 

- Ако почвените 
-гънки, неоебхоаим" 

окопавания. Също 
окопаваме е н-у

центнера от единхектар.цени В Косово-метохийската
ласт изгледите са още по-до-
бри. Според предвижданията 
тазгедтпноСКИТе “еоиалисти 
пшен^^ производство на 
5^*и Ръж ш-е превиши с 

миналогодишното
ло ?7 (Ю0С^о^еТО е ИаЖСЯ-

но валежите, 
«алоеве са об-

върхуз*са повече 
така по-често

при буйното развитие на 
плевелните растения. с~ 
трябва веднага яа се унищо
жават.

почвата и торе 
нето са ещите като и при ос
таналите видове овощия.

жно които

М Петров: Жетварка Инж. Ввнко КодовГ. Милошев ческото преобразуване 
лот* и висока про ДУ**-



БРАТСТВО

7

Босилеград:
Електрифицира се 
и Градина Имат думата 

читателите...Избори 30 нови работнически съвети В началото на този месец 
бяха завършени работите по 
строежа на селската електри
ческа зсрежа. която ще се пРн 
ключн към далекопровода — 
Димитровград — Ниш.

Обаче пред селския отбор 
по електрифицирането стоят 
още няколко „дребни1’, както 
те казват, задачи, та електри
фикацията да бъде завршена 
напълно. Касае се до набавка 
та на трансформатор.

Понеже средствата не стигат 
п за чабавка на трансформа
тор. селяните подготвят варни 
ца, с капацитет около 35.000 
килограма вар. Ог парите, кон 
то ще вземат за варта, и с 
средствата на местното само
облагане, те ще завршат рабо 
тнте по електрификацията.

Иначе всичките работи, къ- 
йето не са били нужни елеци 
адиспг са били извършени от 
самите селяни.

Сега спората са се заели с 
вътрешните инсталации. Над 
20 шюяакштства са завършили 
и тая работа, а другите бър- 
ват след тях. До есента почти

Кък края на Миналия месец 
трудовите колективи от босн- 
и Оградените предприятия 
браха нови органи на работ
ническото самоушращлеетше. И 
оборите минаха под знака 
чествуванс

В новияк Работнически 
ча „Бесна Кобила” 
ни 15 членове от 
от които П

съвет 
са избра. 
Но-тектнва.

четирима служащГ нГ*14“’ 3 
то си

шофьор I класа. В управител- 
иия отбор на предприятието 
бяха избрани а!едните друга
ри: Димитър Михаткю-в, Стамен 
Йорданов, Стойне Владиинров 
•и Васил Дойчинов.

2-535: -из-

_ първо-
съг.п, !Д,,Т{® събрание на съвета, състояло се на 4 т м
гаРяРедСадаТеЛ бе "3&Ран 'дру 

‘ Р Александър Димитров.

на
десетогодишн ина

та от въвеждането на обще
ственото и работническото са Нов управителен отбор, съ

ставен от петима душа избра
ха и членовете на трудовия 
колектив от босилеррадокото 
предприятие „Услуга”. Те са 
другарите М-нлачзсо, Костади
нов, Любен Тодоров, Васил 
Димитров, Боян Иванов и Лю 
беи Иванов.

чели моите сиипатин н с из
гледа си. и по отношение на 
съдържанието. С оглед, че в 
нашето предприятие редовно 
получавала вестника 25 або- 
нептн. между които повече го 
са млади жени и девойки 
ние най-много сме занпте-ресо 
вани да се въведе една нова 
рубрика под заглавите „Дома 
кинство". чрез която би се да 
вали различни съвети или би 
се разменяли опити из облас
тта на къщната работа и до
макинството: 
консервираме на храни гге, ши
ене, уреждане на дворовете, 
зеленчуковите прадции н ир. 
Смятаме, че нашето желание 
ще подкрепят понечето ог 
читателките на нашия вестни^ 
н от другите места”. — .

Изказванията на Драган На 
ксв, секретар на общинския 
народен! отбор в Босилеград 
са също така положителни:

С настоящия брой 25 наши
ят вестник „Братство” навли
за във втората годишнина на 

В първиясвоето излизане, 
брой на „Братство”, който бс- 

обнароаван на 15 юни ми 
нашата година, бяха очертани 
задачите и целите, които вес
тникът трябваше да постигне, 
беше предначертана неговата 
вадена роля в обществения и 
културния живот на малцин
ството. Обаче „Братство” тря 
бваше да издържи и ешна се 
рнозна проверка на практика. 
Трябваше да докаже внтално- 
сгта н свързаността сн с дей 
ствителния живот. Двадесет 
и четирите досегашни броеве

„Услуга” е основана 
чадото на 1959 година. В 
работят 22-ма работници 
жащн и 15 ученика 
сивото. „Услуга”, в относител
но къс арок успя да закрепи 
своите цехове, оообеио след 
навременната помощ от стра
на на общинския народен 
бор и да се спечели 
оред населението. Пред това 
предприятие стоят широки, по 
Ложнтелни перспективни за 
по-нататъшно разв1ГТИе,

в на шенея
и еду 

е стопан-

ог- погварството.
престиж

всички ще инсталират електрн 
чсска мрежа по къщите си. До 
тогава ще пристигне и” трагтс- 
фо(рл1атарът, и газените ламби 
ще изчезнат в Градиш!.

дават достатъчно възможност 
на читателите да получат оп
ределено мнение 8а физионо
мията на нашия вестник И да

ГлрвЖЪТ вя .Бесня кобил*“
Е. Рангелов М. Н.моупра/вление у нас, под зна

ка на най-обстойно анализи
ране досегашната работа на 
предприятията.

В босидеграското трансп-ор-, 
тно предприятие „Весна коби
ла” чествуюането на Десетгцдц 
цгшшата се съвпадна с изби
рането на първия работничес
ки съвет не само в това пред
приятие, но и в Боснлеградоко 
аащото до неотдавна шито е- 
дип от трудовите колективи 
в общината не с имал повече 
ют тридесет члена.

Празнелиствогго на трудовия 
колекугв от „Весна кобила” се 
допълва н от съвпадението, 
че това предприятие тази го
дина празнува и десетгодишен 
юбилей б[г основаването си. 
През 1950 година, когато бе о 
Цновано, предприятието раз
полагаше със съвсем скромни 
средства, обаче благодарение 
на активността на целокупния 
състав на колектива и ръково 
дителите му, то успя да се ра 
звие и оформиI като образцо
во социалистическо прещлрия 
тне, неразделимо свързано с 
живота и развоя на Боснле- 
прадската комуна. Днес кол е - 
ктпвът ага „Весна кобила” се 
състои от 27 работника, 9 ату 
жащи в администрацията и 8 
ученика в стопанството. Пред 
прнятието разполага с 6 авто
буса! 7 цамио-на ц една лека 
кола, които обслужват някол
ко рейсови дини а! извършват 
транспорт на разни стоки. Пла 
кираио е тази година да се 
куци още един автобус.

го изкажат.
На поканата на встник „Бра 

тстъо”, отпечатана на 16 май 
т. г. в брой 23 на вестника, 
под заглавиш „Имат думата чн 
тателиге!”, се озоваха редица 
редовни абочентн на „Брат
ство" като изпратиха писма до 
редакцията, в коитб са изказа 
ли своето мнение по повод е'Д 
ногодишното му излизане. Съ 
гласно обещанието, в тоя б-ро- 
й ще бъдат публикувани ня- 
крн от по-характерните изказ 
валия на нашите читатели.

Редовният сътрудник и чн- 
таел на „Братство” Велибор 
Рашков, офицнр от ЮНА, из 
между] другото е гчапнеал и 
следните редове:

„Много съя доволен от из-

Новият петгодишен план и нара
стване на жизненото равнище

„Иашедъттг и съдържание
то на статиите във вестник 
„Братство” стоят на завидна 
висота. „Братство” е едни от 
най-четеинте н търсените вее 
пищи в Боснлеградоко, Пора 
|лп това редакционната колсГйя' 
бн трябвало да даде повече 
място на ония материали, ко 
нто се ошасят до обяснение 
ролята на общественото и ра
ботническо самоуправление у 
«ас, понеже тази област на о- 
бществения живот интересува 
населението от Босилеградско. 
Весника, наистина с известно

Въз основа на данните, кон
то съдържа проектът на след 
ващия Петгодишен 
стопанското развитие на наша 
та страна — той през следва
щите месеци ще бъде подло
жен на разисквания и обсъ
ждане от страна на целокупна 
та ни общественост — ние мо 
жем със сигурност ща преден 
ждаме как ще живеят нашите 
хора в най-близко бъдеще т. е. 
в следващите няколко години. 
Още, сега, значи, нне можем 
да установим колко „ще стру

ват:: ежемесечните приходи на рствюто и търговията и какви 
нашите трудещи .се т, е. какви са възможностите за използу- 
нужди ще могат да задоволят |ване авободното цреме, мре- 
с осъществените приходи, с ка жата на сервизите вир. Пер- 
мвн оредства ще разполагат и колективите и това отношение 
•какви стоки ще могат да купу са благоприятни. Не с без зна 
ват със спечелените пари. чен/ве за общественото равни

Предвижда се например, че ще фактът, че в предстоящите 
личното потребление през оле пет години ще бъдат построе 
дващвте пет години ще се уве нн 500.000 квартири, .т е. оред 
личи за около 50% и, че реая «юподмшно по 100.000, според 
ният приход изчислен иа гла около 70.000 квартири през 
ва ог населението, годишно 1959 година. С това ще може 
ще се увеличава с около 8%. иа се реши жилищният въп- 
С други думи казана, нашите Рос на най-малко 700.000 се 
хюра през 1965 година ще мо мейсчшата с повече членове ще 
гат да купят за още половина получат по-просгорни кварти

ри в новите сгради, докато в 
техните квартири ще се наста 
ят по-малки семеистша.

Условията за образованието 
също така ще се подобряват 
от година на година. За след 
!ващ1гге пет години числото па 
учебните стаи ще 
■с около 50%, а това значи, 
че ще се преустановят трета
та н четвъртата учебна смяна 
в училищата.

Средствата за зщравеопозва- 
нето в следващите години ще 
растът с такъв темп, че през 
1965 година те ще бъдат 
големи с 70% .в сравнение със 
средствата през тази година.

Полагат се големи надежди 
и в сервизната служба, оообе 
но в, градовете. Тя трябва да 
/облечки живота на зантенте в 
производство семейства До 
1965 година се предвижда мре 
жата на тая служба да нарас
не толкова, че да даде възмо 
жност на гражданите да из
ползуват своето свободно вре 
ме много по-добре и по-удоб
но, като не се ангажират в ра 
зличин домакински и 
Други работи. До коя степен, 
ще се развива гази служба в 
отделните прадовс ще зависи 
предимно от комуната и от са 
лште пражщанн.

план за

закъснение, получават и най- 
отдалечепите места и махали 
в Босилегращската община. 
Поддържам от все сърце ичи 
цнативата на „.Братство” в най 
скоро време да започнат да 
излизат

гледа и същржанието на вес
тника, понеже в него се явя- 
(ват 1кат)с^ съ^ру^дгащц' голям 
брой лица, от което се вижда 
че той е достъпен на велики 
граждани. „Братство” е един. 
от най-добрите вестници с по- 
малък тираж, конто излизат в 
ФНР Югославия, затова го че- • 
та и с удоволствие сътрудни
ча в него.

Предлагам във вестника да 
се .въведе рубриката: „Да за
пазим старините!”, 
спомогне за прибиране на ста 
рщгни

збориициотделни
или периодическо списание, 
в което да се печатат художе
ствени и литературни произ
ведения и творби на машина 
хора. Също талса би било 
пезно ц повече щеше да при 
влича чш-агелодс ако „Брат- 
егво" имаше възможност да 
обнародва и по-голя.мо 
фотоснимки из живота
Ц11НСТВО.

Предлагам да се отдели по
вече място, което да бъде по
светело на нашите земеделски 
стопани.. Повече материали за 
прилагане на съвременните а- 
гротехлпгчеекн мероприятия в 
земеделските стопанства, пове 
че примери на образцово во
дене на домакинствата п обра 
ботване на шпште”.

Впечатленията

ВЪРЛА III 

Босилеград
пъти повече стоки отколцото 
днес. Значителна част от до
керите тогава ще им останат 
за купуване на изделия от три 
има стойност: мебели електрн 
чеоки уреди и апарати, съоб
щителни оредства н Други ин
дустриални произведения, кои 
то ще им облекчат живота, ще 
обогатят живота в семейства
та и ще го направят по-хубав 
и по-удобен.

Специалистите, конто се за
нимават с икономически проб
леми, и с приблизителна точ
ност могат да предвидят бъде 
шето стопанско развитие у 
нас, твърдят, че в 1965 година 
повече от 700.000 наши граж
дани ще имат купени фрткн- 
Дерн, 660.000 
300.000 телевизори, 160.000 ав 
томобпли, около 700.000 елек
трически печки н около 3,5 
'милиона радиоапарати.

Материалните условия и а жц 
вота обаче не се, ценят само 
по сведенията колко имаме и- 
пи какво -количество храни о- 
блекло и индустриални нздели 
я от трайена потребителна ста 
йност можем да купим, по и 
по това какво с жизненото -ра 
внище т. е. какви са комунал 
иите служби, условията на 
съобщенията, здравеопазване
то, образованието, гост изпича

по-

§ се увеличи която ще. ?■Щ>г
В

число 
на маявещи и знаменитости, 

което ще позволи и в Димит
ровград да бъде .открит наро 
Ден музей.

С интерес следя всички 
брики и статии

Ш •М РУ-
във вестника. 

Отделно чета докладитеЖ?. за де
йностга на общесвено-политй 
чеокнте организации, както и 
статиите за стоп адското разви 
тие на нашия край.

Колкото се

по-

Учредишелно събрание 
на Народна техника

Щ'-'-
мотоциклети,

касае до „Мла
дежката притурка” както и до 
.детската страница”, на мне
ние съм, ■:,г те занапред да се 
разширяват, понеже по такъв 
начин нашите младежи и деца 
Ще получават подтик за лично 
творчество н културен напред

л . от техннчеока 
та уредба и подбора на стати 
ите в „Братство” па другари
те Владимир Стонлков и А лек 
сацдър Миленков, служащи в 
боснлеградския „Народен 
газ1ш”

На 6 т. м. в Димитров
град се състоя учредите
лно събрание на оргаии- 
зацията Народна теника.

На събранието прочете 
доклад за значението на 
това тяло ученикът Цве
тан Христов, а слея това 
бе избрано ръководство
то. За председалел е 
бран Божо Йоцич.

Присъствуващият на съ 
бранието секретар на О- 

на На-

иШ/ ■

С
ма

са също тъй ласкави: 
„Ние с особеноък.г' внимание 

следим материалите, които се 
. гсб.тнкуват на страница седма 
на вестник „Братство”, особе
но рубриката „Иите)реш1г но
вини у нас ц в света”, както 
и хумюра, конто също така се 
помества обикновено 
страница. Почголячмо 
яие на назидателен хуесор има 
не само забавно, но н възпи 
татешно значение, а освен то
па приелача по-широк кръг чк 
тателн.

I Околийският отбо; Тчиц Ки
рил Костов от Босилепрад 
е писал: •

А Работничката 
предприятие „Нишавска 
липа”. в Димитровград Люби 
г-жа I орова пък дава следното 
предложение:

сАз съм редоазен абонент иа 
нашия вестник „Братство” н 
той още от първия брой

от тютюнево
ДО

НЯКОИГолемите лзвадесетпстметро- 
Б1] железни стълбове от да-
Сяекопровода „|В1>ла III” Ьо 
енлеград вече са „ггркстигна- 
ли 1^* в Босилеград. Сега раоот 
ницитб от електротехническо- 
тЪ предприятие „Светлост” — 
Белград и Ьтг предприятието 
цер” — Чачак работят върху 

поставянето на конзолите вър 
ху стълбовете. Върху тези 
(КОНЗОЛИ 
кабелът, който 
ток с мощност 35 кп.товолта. 
Покрай последния стълб пред 
прнятието „Цер” завършва по 
следните работи на трафо-по- 
ста който (пристигащия ток 
от 35 К\б ще превръща в т0к 
от 10 К</. ,3а да се използува 
пристигащия ток, ще бъде ну- 
жно да се построи ноше едн 
трансформатор за ток от 2.М 
волти. Оттук токът , ще бъде 

II КЪМ околните

Г<
иза

на тази 
изоби-спе-

колиския комитет 
родна техника в Ниш е 
подарил от името на Око 
лиския комитет на Наро
дна техника една фото 
лаборатория на младите 
димитровградски 
на Народна техника.

Расте нова фабрика в Димитровград

НОВ ЦЕХ ЗА ГУМЕНИ НИШКИ 

ПУСНАТ В ДЕЙСТВИЕ
ще бъде р.рикрепен 

ще пренася ни

„За вестчик „Братство” изв
ънредно живо се интересуват 
Ьспчки мюн съселяни и аз вк
лючително. С нетърпение оча 
кваме неговото излизане, оба 
че за съжаление не го подуча 

■ вае ред овчо т. е. винаги с 
известно закъснение. Надява
ме се. че това нн оплаквате 
ще бъде взето под внимание и 
че в бъдеще разпространение 
то на „Братство" ще бъде по- 
добро”.

Аз съм ревностен читател 
ка „Братство” — казва Васил 
Васев, работник в гтредлрияти 
ето „Услуга” — Босилеград. 
„Този вестник редовно следя 
от първия брой на излизането 
му, „Борба” и „Братство” про 
чнтам в1иапг, така да се каже 
от първата до последна стра
ница. Аз и моите другари от 
колектива поздравяваме „Бра 
тегло” и му пожелаваме пълея 
успех, и занапред”.

членове
На 4 юни е Дцмнтро1В'Г!рад е 

пуснат в- експлоатация малък 
цех на бъдещата фабрика за 
голи гумени нишки, в който 
|сс облштет мишките в па|мучен 
или пластмасов конец, които 

.такива са нужни на трикотаж 
ннте фабрики в страната ни.-

Цехът се помещава в сгра
дата на „Гуа1ара” —- отдел а а 
производството -иа гумени цър 

. вуяп, в 'две светли и простор
ни помещения. Три машини, 
пристигнали неотдавна извър
шават целия процес на облича 
нето и приготовляването дани 
шките за трикотажните фабрн 
ки. . •

В малкия цех сега работят 
4 работи 1ГСКИ пол надзор нн

специалист, който гн обучава 
в работата с машините. Целта 
на това производство засега 
не е изнасянето, но това пове 
че е процес на подготовка на 
нужни кадри, конто, когато бъ 
де завршен строежът на фаб
риката, трябва да’ станат ин
структори на' по-младите рабо 
.танци,. конто ще постъпят ка 
работа в новата фабрада.

От директора на Фабриката 
за гол штумеш! - нишки — Жив

строеж на фабричните 
Машщште

хали.
пък ще пристигнат 

в първото тримесечие на 1961 
от ЧОР.

ДТВ „Партизан“ (Д) 
ДТВ „Партизан“ (П) 

48:41 20:23
Фабриката за голи гумени

-нишки, заедно с фабриката за 
гумени обувки

на игри-На 12 т. м. 
щето на ДТВ ,Партизан“ 
в Пирот се състоя среща 
между баскетболните от
бори на .Партизан“ от 
Димитровград и Пирот, 
която спортистите от Да 
митровград след напрег 
ната борба еаслужвно ре 
шаха

н други гуме-развежда» _ „
кела- Според изявленията на 
'м-ушич Впдак, ръководител на, 
’ строителството, работите по 
далекопровода ще бъдат завъ 

. ршени през месец август. Беи 
чки материали за стълбовете 

,се са изра-

ни изделия 
ще бъде построена в Димит
ровград ще бъде мощен ком
бинат на гумени изделия, об
ществената продукция иа кой 
то ще надминава 1 милиард и 
няколко стотни милиона дина-' 
(ра, и в който ще бъат заети

която също така

ко 'Виденов узнахме, че' тази 
фабрика, която през 1961 годи 
на ще бъде пусната в екотло- 

е едниегветата т. е.

и трафосганиията 
ботени в нашите фабрики — 
„Цер” Чачак и „Раде Кончар 
Заррсб.

в своя полза, 
е първият 

победа на
Това

меч и първата 
Димитровграчани в състе 
заниато за баскетболната 
купа ва НР С>рбия.

атация,
първата такава фабрика в на
шата Родича, както и това че

в материалното производство 
над 250 работнщц.' На снимката: К|руп1Шкавич 

Милош, е лектроработамк ■ от 
Чачак поставя конзолите. наскоро ще се започне със ЛЕ Н.I



БРАТСТВО8

В младежката трудова бригада ,,Ивап Караиванов“

ЩЕ СЕ ЗАВЪРНЕМ КАТО УДАРНИЦИ!
СТАРИЯТ Е С НАС!

IX Димитровградска още на втория ден е надхърлила нормата за 201 на сто — младежкият 
стан е малък град— Утрешни трактористи и зидари—Младежи от Борово караш Моторетка—

гнием и решителен!. Ако за 
Райко /се казва че е 'душата 
то за мето трябва да се каже, 
че е ръката ма бригадата. Той 
принадлежи към групата по, 
по-възрастните бригадири, има 
голям опит от подобни акции 
от живота в казармата, има о- 
пова качество което позволя
ва плановете да се реализират.
И останалите командири се по 
пзоат с добро мисите. Особе 

е популярна Лгобица Геро
ва, тютюноработника от Ди
митровград, която е едшвстве 
мата ден ой ки вкосиапвдир в мла 
дежкпя стан „Братко Кръсша- 
полгич".

Иатрасето бригадата рабо
ти 6 часа дневно. Следобедни
те часове се използват за по
чивка, уреждане иа бараката, 
за оборока ма иглиггот© и алеи 
те, както « за посещаване на 
(курсовете: мотГо-журс, кур|с 
ва трактористи, зидари и курс 
по домакинство. Болшииство- 
то от пашите бригадири пое е 
шават по оди и от курсовете.

'Вечеряло време се уреждат та 
ицови и забави с разнобразна 
(пр^зрама; Нишите бригадири 
/вече са уредили една такава 
забава. На български език е 
бил орочетен доклад за живо
та иа Иван» Караиванов, а 
след това е представена музн- 
вдлно-чл I гре |>атур//а програма.
Б|г/игади|рите от целия стан 
■бурно са поздравили програ
мата.

рмев Стефан Игов, Никола То 
ююрав, Свободази Златанов: и 
Тодор Косто/в- която показа 
(отлични резултати ггрн работа 
(в мочурливо място. „Въоръ
жени” с високи ботуши, кир
ки и лопати, те изкараха е- 
1дн исн 316 колички пръст, коя 
то прекараха на 20 метра раз 
шояние ггрн разлика ла височп 
ма от 2 метра. Това е само 
едни от много:о трудови поп- 
фири на нашите бригадири. 
Между девойките със своята 
работа се е проявила Юлняиа- 
Пейчич. Изобщо взето всички 
работят добре. Приспособили! 
са сее бързо към новите ус
ловия на работа. За това осо
бено красноречив® говори фак 
та, че иа втория ден от при
стигането бригадата препзпъд 
пи нормала за 201 па сто.

'Райко Зарков, председател 
на Общинския комитет па На 
родната младеж в Димитров
град, се ползва с голям авто
ритет сред бригадирите. Има 
и заш!о! Може да се каже, че 
той много ИО-МОЛКО сгги от о- 
стаиалнте. Грижи се за строи 
тслството, води е/впдемция на 
резултатите, смята, прави пла 

' нови, дава съвети, интересува 
се за здравето на всеки бри- 
гаД|Чр-с една дума той е душа 
та на бригадата. Бригадирите 
вече пеят и една песен/ за не-

Трасето на младежката авто 
магистрала вече личи. По до
лината на река Морава се раз 
вяват знамената но/ младежки 
те бригади и кипи усилена ра
бота. Пътниците от влака с 
шобопитство и гордост гледат 
новия път. който расте. Изми
нали са три ■месеца откакго е 
започнал спроежат на ащтопъ- 
тя. Главният щаб на младеж
ките бригади е съобщил, че 
въпреки дъждовната пролет 
заплануваните задачи са нзпъл 
неип-една трета от авггопътя. 
Около 10 /хиляди младежи се 
отчстока и заминаха за домо 
вете си като ударници. Нови 
бригади дойдоха ата трасето, 
за да продължат строежа, на 
младежпя автомобилен път. На 
2 юни пристигна на трасето и 
IX младежка трудова брига
да „Иван Караиванов" от Ди
митровградско.

От спирката Лепенички 
мост (надалеч от Вдадичкн 
Хан) до бригадирския стан 
„Б|ранюо Кръсманадвич" имао 
кодо 2 километра. Щом се 
премине Морава нзпъквт вече 
трасето на а/втопътя. Мощни 
бупщожери копаят пясък по 
коритото на -Пепелица. Брига 
И/ирите просяват пясъка и го 
карат към трасето с колички.

Младежкият стан „.Б/р/анко 
Кръсманович” е същински 
малък град. Има овои улици 
Градили, алеи, покрити с пя
сък. има ресторант-сТолова, 
водопровод, радио служба, ба

/замеспишс-комепдаит, |още от 
■лървпти дий внесе тук неби
вало оживление. Нашите имат 

• достатъчно инструменти, а и 
бива си ги за веселие. Машите 
съседи всяка вечер са при 
нас. Създадохме кубаво дру
гарство. Особен© популярен в 
цепеня стан. е нашият Папи. 
Тук са м другите музиканти: 
'Радев, Матов, Лозанов, Марин 
Тодор....

Хоро. Таящи. /Подвиквания. 
По алеите на стана същинско 
двпжс/нне. По вмсокогощарите- 
лнте-попу1ЛЯ1рнн мелодии.

Наште бригадири се подпре 
вярват да ми съобщат своите 
впечатления. Всички имат но
ви униформи п хубав здрави 
обувки. Хвалят се със това1, че 
се радват «а всички удобства 
Разбира се че говорят и за дра 
мата — яде кой кол кого може 
Храната е разнообразна. Вина 
ги има достатъчно мето, зелен 
чуцп н плодове. Хранят се в 
(Добре обзаведена столова-ка- 
то ресторант. Два пъти седмич 
но имат и сладки. Някои очак 
ват да напълнеят на трасето. 
Други бързат да кажат, че са 
научили да карат моторетка. 
Някои 'Пмт вече планове за 
купуване иа моторетки.

Към девет часа бригадири
те започнаха да се разотиват. 
Време е за спане. По налъми 
отиват до умивалнята. След 
малко .всички бяха по своите 
кревати. Един от бригадирите 
обикаля креватите и прави за
бележки ако дрехите небреж
но са- с/кътаип. След малко е 
лектрнчество се гаси, В бара
ката е тишина. Свети само в 
(малката канцелария на Щабана 
бригадата. Там се събрали ръ
ководителите на бригадата па 
всекивечсрио съвещание. Раз
глеждат се резултатите от п/ре 
дпшнпя ден, изчислява се вен 
чко в проценти и този дневен 
доклад се подпова от техника 
който ръководи строителство 
то и от коменданта на брига
дата. Разработва се и план за 
утрешна /работа. На кои места 
ще работи, колко души са ну
жни, къде са нужни по-силнн 
бригадири, къде е оо-лесна ра 
бота за по-слабите... как пзоб 
що да се разпределят местата 
за да се постигнат по-добри 
резултати. От това по/нататък 
зависи (дали бригадата щс 
бъде провъзгласена за ударна. 
А за това звание се борят вси 
чиш бригади.

— 0 досегашната работа 
съм ляното доволен! каза ко
мендантът Райко- Зарков. Сред 
брпгадирнте владее примерен 
труеше/в- ентусиазъм. Досегаш
ният трудов ефект е следни
ят: 104, 201, 102, 118, 123, 110.. 
(проценти. Работили сме на раз' 
личиш терени-копаене на пръ
ст, прекарване на същата, сее 
не на пясък и негюв-о прекар
ване, почистване на мочурли
во място и пр. Задачите не са 
никак лесния, но- благодарение 
на високото трудово съзнание 
иа нашите бригадири постиг
нахме орлични резултати. На
ште предшественици на същите 
терени не са могли да изка
рат нормата.

— Ударипчество, обажда се 
Гъргов, не зависи само от 
трудовите успехи. Трябва да 
бъдем отлични и по хигиена, 
по уреждане на бараката и о- 
колмостта, по числото на кур 
систи, по културно-нросветна 
и идеологическа работа. Ние 
имаме. млади момчета които 

' още. не знаят да водят сметка 
за кревета, за своите неща... и 
сега пи учиме на бригадирски 
(ред. Досега сме получавали 
осмици и деветки по хигиена 
н уреждане, а би трябвало да 
се доберем до десетката. По 
културно просветна дейност 
ние сме първи в нашия стан 
Това за нас не е проблем.

Бригадата има 125 бригади
ри. Те са разпределени в че
тири чети. Командири са: Апе- 
коов Никола, Впдойко Пет
ров, Степан Тошев и Любица 
Герова. Между командирите и 
бригашфп(г(с /виздае кеписуе- 
мк> другарство. Една чета ед
но семейство. Командирите 
впрочем са и най-добри рабо
тници.

За изтъкване е шесгорката- 
Коля Алексов, Божко Глнго-

П'0

След работата веселие: .концертяо” полстркгшчге шегв з„- 
адрес аа санитарката Драгица, кояго знае 

а да подстригва
втчки по

'равдаем името, иоето носи на
шата бригада. Досегашните ре 
зуиггатн псворят, че ще станем 
ударници!

Бригадата потвърди таза с 
I бригадирския повик „Хо-о-о- 
рук! Бум-трас-бам!”

И построената бригада с раз 
шяии червени знамена тръпна 
към- трасето.

— Пиши че „Отеарият" е с 
нас извика младежът, който 
развяваше знамето върху кое 
Гго беше Iгатисан-о името на 
неотдавна починалия револю
ционер и наш народен пред
ставител 'Иван Караиванов.

Марин Младенов

Белград Членовете на този из 
/вестен ансамбъл дадоха за 
бригадирите утро на забавни 
н народни пеели. Изпълнения 
та на белпрадските певци и 

оркестъра бригадирите бур 
но поздравиха. (Ръководителят 
на групата бла-годари на бри
гадирите и им пожела нови 
'трудови успехи в тяхната ра
бота.

На прощаване комендантът 
ми каза:

иа*

го:
„Ми имам© командамта 
июлимо га као брата, 
комендант е црнаг ока, 
■останем© преко рока!”

Иван -Гъртов, заместник на 
коменданта, е твъреде енер-

Поздравете чрез вестника 
всички дпмитровградчанн. Ка
жете че всички бригадри са 
здрави и че работят добре. 
Ние сме дали обещание да оп-

*
'На 11 юни в младежкия стаи 

гостува Ансабълът за песни и 
танци при дома на ЮНА в

Тази пролет жителите на О 
спо и Рангун; бяха изненада
ни от онова моето видяха на 
пъ/рвото изложение на индус
триалните произведения устро 
ено в техните градове. И, ма 
кар -да сбило вече познато, 
че Югославия не е вече нзкл 
ючитедию земеделска страна 
иорвежаните н бп/рманците ед 
ва сега имаха възможност да 
получат по-определена пред
става за всичко ©нозе, което 
Югославия след войната е по
стигнала тастопаноко отноше 
ние. Б миналото предимно из 
носчик на земеделски продак 
ти и суровини, през пооле-дни- 
те (години тя започна да нзнас 
я и иодустрталии изделия. Но 
вата структура на нейния из
нос безсъмнено е една от най 
изразителните манифестации на 
всички очни обществени п сто 
паноки промени, които в тази 
страна се случиха през после- 
дите петнадесет години.

П'ООтояиН|||ят п мощен ръст 
на 'индустриалния износ — то 
ва е най-юажтата характерна 
черта на югославския стокооб 
мен. е чужбина. На големите 
строителства в Индия много от 
работите извършват югослав
ски предприятия; в приятелска 
Етиопия пристанището Асаб 
строи 'ОллнтскО предприятие 
„Помград; водни цент-раешг за 
електрифициране на Пакистан 
са поръчани от „Литострой” в 
Любяна, „Метална” от Марп- 
бор и „Раде Кончар” от Заг
реб. -П'ОЧТИ ПОЛОВИН' милион 
електромотори, производство 
Ма фабриката „Север” от Оубо 
тпца. са октупени от САЩ; в. 
мелиорацнонните и геол/ожко 
изследователските работи в 
Бирма ангажирани са специа
листи и работници на „Енерго 
проект” от Сараево. Ог също 
такова значение е факът, че 
белррадската фабрика „Иво Ло 
па Рибар” строи в- Судан ня-

Югославски индустриални изделия 

пътуват из света
колко пдустрналн обекти, че 
Западна Германия купува юго 
славскн текстилни изделия, че 
цяла западна Европа търси ко
жени -обувки югославско про
изводство, че месните консер 
ви с надписа „Мейд ни Югос
лавия” необикновено много се 
ценят въ-в Великобритания. По 
добно е положението и с юго 
славакнте мебели и готови дре 
хп, потребителите на конто 
ежедневно се 
света. Само от 1957 до 1960 
година стойността на износа на 
промишлени изделия надхв
ърли сумата 42,6 милиарда ДЛ 
нара, 
ние 
нара,

яде” от Оветозарево, „Новка- 
бел” от Нови Сад и „Елка” от 
Загреб. Фабриката в Оветоза
рево, една от най-модерните в 
Европа, изнася своите пропз- 
ведення в повече от 40 страни. 
Само износът на кабели и жи 
ци в миналата година с дости 
гнал над 4 милиарди динара. 
Значителни суми са получени 
и от продажба на електромо
тори, трансфор(матори, батерии 
електрически крушки, телефо
ни, термпчески апарати и уре
ди. К11 НО прожектор! I и пр.

Машин-остроигелство, този о 
словен промишлен клон1, кой
то през миналата година осъ 
ществи износ в стойност от 
5,3 милиарда динара, е напра
вило доставка на ЖП релси и 
стре.точиш съоръжения за Ин
дия, комплектни съоръжения 
за хиШ1Роелектраната в Гужран 
вйн-|Пакист,ан^ оръакачки и 
тракторни ремаркета в. Егнпат 
и Украйна, тоактори и моторе 

в Бирма и Бразилия, теж
ки заводски машини в Италн- 
я, Австрия и други страни.

Преди непълни четири годи
ни целокупният износ на юго 
сдаващото машиностроителстео 
изнасяше само малко нещо по 
вече от 800 милиона динара- 
Мииалата година, както по-го 
(ре е подчертано той аъзлгаа- 
ше на 5,3 'милиарда динара. От 
тази сума сгтойнюллта на изне
сените в чужбина стрелочнй 
съоръжения възлиза приблизн 
телню на 600 милиона динара, 
иа тракторите 150 милиона ди 
кара, на стръковете, и другите 
(машини за мегалообработка 
на повече от 120 милиона ди 
нара и /пр.

норвежкото, датското, нндоне 
зийокото, бирманското, гръц
кото, американското, аржентин
ското, полското, българското.. 
Домашните корабостроителни
ци, особено ония най-големи- 
те, по своите технически съор 
ъженпя, по производствен' оп
ит, по продуктивността на тру
да и по цените 
ват в нищо от «ай-известните 
световни корабостроителници. 
Ниго една рекламация досега 
не е 'направена на нашите кора 
бостроителч™ заводи по отно-

не изосга

увеличават в

шепне качествата на продаде
ните кораби. Напротив, от де« 
на ден расте числото на поръ 
чките за построяване на кора
би в нашите корабостроител
ници. Между купувачите пана 
ши кораби се срещат и имена 
та на

според общото по/внше 
на износа 64 милиарда ди

'Само до преди няколко годи
ни, международните статисти
ки, 'Отнасящи се до .мереплава 
пето и корабостроителството 
не споменаваха Югославия ка 
то строител на речни и мор
ски плавателни съдове Днес то 
ва не е вече така. Югославия 
стана известна карабостронтел 
на страна, която пзтътъ/нява по 
ръчки и от Ч(уо1сбииа. През 1959 
година п/рода ден п са на чужде 
странните компании 14 тръгов 
оки кораба и един кораб-цне- 
терна. Също така произведени 
са за 'Индонезия м Бирма 
мо 'количество по-малки шгаве 
телни съдове, а в САЩ и РЕ 
талия е засилен износа на спо 
|ртни лодки н туристически я- 
хти.

Ансамбълът за танци я игри 
на Дома ЮНА от Белград по
сети

/чямои най-нзветшп край 
морски страни.младежкия труоон СТЛ||

Електроиидустрията — 
мшшлен клон. конго преди во 
йната почти

про
пя със студена и топла вода, 
будка, сцена, игрища.електри
ческо/ светленне... ню вмес
то масивни зда1Н,пя тук са раз 
положени дървени и кигпенн 
чнн бараки, с двойни прозор
ци, с игуЩиите еяекг]>111чеак111 
инсталации,, с .П|ружм1енн кре 
(вети, чаршафи и одеяла. Това 
са бригадирските жилища.

Бараката на Димитровград
ската бригада се забелязва от 
длеч. Върху нея личи голям 
портрет на И/ваи Караиванов н 
лозунг/и „Да живее братствот^, 
и единството на нашите наро
ви”. 'Пащрфй бараката малък 
плато с висока дървена стълб 
върху който се разшява югос
лавското знаме.

Пристигнах в стана приве
чер. Дй гм1 ггровградс кат\( бри
гада .беше построена пред ба
раката. Комендантът Варио 
Р^ков четеше заповед за 10 
юни. В заповедта се изтъкна 
че бригадата е изпълнила тру 
довите он задачи за този пей 
с 123 на сто. Бригадирите п1»- 
здравнха своя успе/х с брига
дирския поздрав — „Хо-о-о 
рук! Бу»!-трае-бум”. След това 
последва командата „мирно”, 
брш-адирнте запяха „Хей Олав 
янн”, а къа1. стълба пристъпи 
Борис Дтштров найчаобрият 
през деня бригадир, който за 
зточма да сваля знамето.

И тогава започна бригадир
ското весея/ие. Обадиха се хар 
мои!ските, саксафона, кавали
те... Изви се бригадирезко хо
ро. Надойдоха и Други бри
гадири от 
Зворнишко и Мостарско.

— Нашата бригада, започна 
да ми разправя Иван Гъргов,

и не съществува- 
— изнася днес в чужбина 

стоки за ©като 6 (милиарда ди 
нара годишно. Югославските 
електромотори купуват Холан 
дпя Източна Германия, Иташн 
я, САЩ; радиоприемшщи Па
рагвай, Турция, Боливия, Етн- 

значителио число, здра
вни 'Ста1>гцш1, амбулатории, бол 
ННЦИ II пр. 'В Сирия и Ту/рция 
разполагал- с 'рендге«'ови апа
рати производство на РР за 
води в Ниш; Полша, Бирма и 
някои

ше ткп

/опия;
поля

други страни станаха по 
стоянии потребители 
игавоките на югос- 

еясктрическн хладил 
ници произведени от фабрика 
та „Обод' в Цетине. Най-гол 
имата износна ставка в. този 
стопански клон 
продуктите на кабелната ннда 
стрия — фабриката „Мюша Пи

Корабите, построени в кора
ботроителн:с1гге заводи „Трети 
май” в Рийека. „Сплит” в 
Сплиг, „Уля/Н|Ик” в Пула, „Тн- 
то” в Белград плават под зна 
(мскита на почти всички страшг 
Ь света:

представляват
IН:великобританскоо^о, -I

Със стойност от 18 милиарпи
динара годишно, дръвната про
мишленост заема първо място' 
В 1П1Щу1сЯ|рша1Т1!ия износна наша 
та страна. В обсега ма тюаи 
особена роля играят мебелите, 
в изработката на манто Юго-

описшавия има дългогодишна 
тносг и традиция; качествата 
Ка югославските мебели ея 
такова ш оп© в книги им осигур
яват отличеи пласмерггка с»ет0

завийте пазари. Югославия 
ома шесто място иа листата 
ивнюсчиците на

иа
/мебели а не» 

нггге мебедаи фабрики, напрк 
мер фабриката „Стол” в Ка>* 

множество ПР”
меясдуиар0 

1956г

стана-младежи от
лик, полу[чи1ха 
знания на отделни 
дни конкурси (в Щутгарт

Злводн ,Рие Ковчер“ — Зшреб
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УНАС Ц в СВЖТА На 26 юни т. г.№ На 1ДР1ВНЯ Т8МИI

СРЕЩА НА ЮГОСЛАВСКО 

~БЪЛГАРСКАТА ГРАНИЦА
0 е РАК

РДДИ0 Л1-0БИТЕЛ ОТ ДИМИТРОВГРАД Какво е рак? Това е наруша 
вале в равновесесите на ръста 
на някои клетки в организма! 
в някоя нает от тялото на чове 
ка. Тези клети вече не се по 
коряват на законите, ко1гго на 
правляват ръста на здравата 
тъкан’. Ракът настъпва когато е 
/даа клетка или група клетки 
започва да расте отново както 
растат нормалните клетки в 
първите седмици от живота на 
живота на новороденото. Са
мо че този път ръстът на клет 
кнте не става под оная контро 
.та, който е нормален за съот
ветната възраст, но се създава 
нов израстък, който разруша
ва здравата тъкан покрай тези 
клетки, а по-късно се разширя 
па н в останалите чести на тя
лото. В резултат на създаване 
то на нова, разпростираща се 
тъкаи идва до разстройство в 
ра&отага на съответния орган 
па човешкото тяло. Той не ‘мо 
же да функционира както тря 
бва и па края идва до негово . 
то разоряване. Ако този ор
ган е от по важните органи то 
ва влече със себе сн и умира
нето на целия организъм отно 
еню смърт.

Раът е злокачествен тумор, 
за разлика сщ доброкачестве
ните. конто не причиняват та
кива вреди на организма ка
кто ракът. Злокачествените ту 
мори се развиват много по бъ 
рзо и имат споообност бързо 
да се разширяват от мястото 
па зараждането в целия орга 
инзъм по-пътя на лимфните н 
кръвоносни съдове, като съще 
временно тава и умирането на 
новосъздадената тъкат

ири ,, Славне' ‘ — Босилекадско

ПОЛУЧИЛ ПЪРВАТА 

ГРАДА ОТ РАЯИП
НА-

НИШ
национално малцинство 
(ден от 15 часа,
10 часа на

всеки 
а на неделя от 

средни вълни.
се харесва, заяви той 
шия пред на

сътрудник, а особено пре 
гледа на новините 
край, както

от нашия
Новият апарат Милчо 

га сам е «сталирал 
(ската сн

и музикалната пр 
опрама която винаги е съста
вена от съвременни забавни ц 
мародниметедии. На редакци 
ята на емисията пожелавам у 
®пех в работата. Привет и на 
всички слушатели!

ведна 
в ученнче 

стаичка н първата 
вечер, придружен от свои съ 
ученици, е прекарал край него, 

емисия много ви— Нашата

На 26 юни на югославско-българската граница, в мес
тността „Славче” Босилеградско, ще се състои среща на край

граничното население от двете страни. Както и предишните 
години така и сега границата ще бъде отворена на опреде
лена площ през целия ден, а търговските предприятия от 
двете страни ще изложат своите стоки за продажба. Пред
вижда се и известна културно-художествена програма.

На снимката: от една от предишните срещи на югослав 
ско-българската граница.

ГЕОГРДФНЧЕСКИТЕ КООРДИ
НАТИ НА БОСИЛЕГРАД 

И ДИМИТРОВГРАД
№ ' Я > Ц^РТАИОВ 

е нов Я рЛЛИО ЛПфД т

За нео-цдавнащния котьклпре с награда, който проведа Радго 
лиш (емисията за българско- 
то национално малшпгств-о) 
пристнпчаха много точни от
говори и наградите бяха 
плени чрез жреб. По този 
чин1 Милчо Цветанов, ученик 
от VI 'клас на гимназията в Ди 
митровпрад -получи първата на 
Гртда: нов модел .радиоапарат 
производство и подарък 
РР заводите от Ниш

'Въпреки, че на практика 
твърде рядко на някой жител 
от Босилеградско и Димитров 
градско ще потрябва ща упо
треби геопрафнческпге

на общинските си среди 
ща — Босилеград или Димит
ровград, всепак не е излишно 

у нас

Босилеград се намира на 22 
градуса и 29 минути източно 
от Грнмвич, а 42 градуса-и 30 
мшгутн северна географска ши 
рмна (тС. северно от Бквато- 
ра). Димитровград пък се на 
млвра на 22 градуса и 46 мину 
ти източно от Прнивич, а 43 
прашуса и 01 м|щут 
географска ширина.

НАЗВАНИЕТО „ШОП“ В СТАРИТЕ ПАМЕТНИЦИте- коордн
натина-

Названието „шоп” и „шопи”, 
с което особено по-рано се 
именуваше населението от Кра 
нщето, включително Босиле- 
прадско и Димитровградско,

Не се среща ннкаде да е запи 
сало в старите книги, хромгкп! 

' иетошген и пр. писани па ня-всеюн просветен жител 
да бъде запознат

северна
с това:на

Може да се ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ГАЗЕНА ЛАМПАкаже, че напра
вата е дошла на право 
защото Милчо

място 
е активен член 

на гтгяназиалгшя Радио-клуб 
и изобщо ляното го интересува 
радиотехниката.

- **. •
В Съветския съюз се произвеждат термоелекгрически 

генератори, които превръщат топлината от газена ламба в 
електрическа енергия нужна за радиоапаратите. Този генера 
тор е предназначен за онези села, които още не са електри
фицирани. От неотдавна то се продава и в Запад!и Европа.

Днес съществуват много те 
орни за появата на рака. Спо 
рад една ракът идва в резул 
тат на промените г-па наслед
ствените особености на отдел 
ни клетки, според друга — той 
1Шва 'в резултат на разстрой
ството на клетъчното дишане. 
Ако отнемането 
1Шг въздействието нд отрови 
е било продължително 
клетките, те след известно вре 
ме стават клетки белези къде 
то кръвоносните съдове са за 
Душаваин от
тъкан и това води към раз
стройството в дишането на кле 
ткнте. Според трета 
рак се появява, зарад растрой 
стаото на функциите на жлези 
те с вътрешна секреция.

От друга страна той е бил
и си остава редовен слушател 
на емисията на

3шбългарското 9л;•К -ГДИМИТРОВГРАД В ПИСМА
ТА НА ДУБРОВЧАНИ

й[

на кислорода
'Милано и Кант 1957 и 1958 го 
дина н т. и.).

Най-голямо количество ме
бели се изнася в гарнитури и 
ли единични серии. Обаче а- 
иачнтелни количества предста 
вляват изработката и износа 
па специални столици ва лежа 
не и почивка, столове от из 
вити дървета и друпI артнк- 
кулн. Най-шлемите потребите 
ли на югославските мебели са 
Великобритания и САЩ. От 
трите милиарда динара, колко 
то е изнасял миналогодишния 
целокупен износ на мебели, на 
тези две страни — ВслшсобрИ 
танпя н САЩ — се падат при 
близителмо две трети.

Съветският съюз, Вслнкобрн 
тапия, Съюзна германска репу 
блика, Полша, Демократичната 
република Германия, Белгия, 
Сирия и много други страни 
са постоянни потребители на 
югославските кожени обувки 
цените, качествата, както и съ 
временния изглед на конто у- 
довлетворяват искания га на 
всички категории потребители. 
Предвижда се, че тази година 
ще бъдат изнесени в чужби
на около 800.000 чифта коже 
ни обувки.

Миналата година произведи 
телите и износителите на сто

върху
Прочутите търговци на ста

рата, самостоятелна през тур 
око време, Дубровнишка репу 
блика са имали свои постоя
нни търговски колонни през

XVI и XVII векове в Пирот, 
София и други градове в тази 
област. В Димитровград, който 
по това в|реме е било- село, 
разпръснато по околиите ба
ири и долини, дубровчаните не 
са имали свои представители. 
Обаче тогава па мястото на 
(днешния 'Димитровград имало 
малко укрепление и почивна 
станция. Дубровнишките тър
говци често са отпрали в нея 
на почивка. Запазени са пис
ма на древни дубровтшткп тъ 
1РГОВЦИ писани и изпратени 
от Цариброд—(Димитровград.

■кой от южнославянските ези
ци, Името „шоп” като Добавка 
на някои географски имена се 
ореща само в някои запазени 
турски поселнщни н крепостни 
документи от неотдавнашно 
минало, Отнасящи се за Краи
щето, иалртгер „Шоп Крива 
Вея” и пр.

съединителната

теория

Трактор е една ос Появата на рака 
предизвикват различни факто
ри. Между тях са 
чески (чест

могат да

Видове пеперуди 
в Димитровградско

механи-
допир с твърда 

предмети); химически (катран 
парафин н др.); физически— 
(изгаряния с рентгеновиПрез 1915 година учените— 

биолози Виктория Тодорова п 
П. Петков обнародваха в спи 
саиието „Трудове на българ
ското трир<адо—изпитателно 
Д-во” статия, в която съобща

лъчи;
радиумови излъчвания и др. 
когато действуват продължи
телно или често); биоложки— 
(■различни вируси); вътрешни 
фактори—(отровите от продук 
Т1гге на размяната и др.).Награди за екипажа 

на американския са
молетоносач, който 

спаси съветските 
моряци в Тихия океан

Както съобщи ТАСС съвет
ският морски аташе в САЩ 
Яшип е върчил на команщува 
щия 15 дивизия на самояетоно 
сачите адмирал Брешдп пода
ръци, конго са наречени за е 
намажа «а' самолетои|псача' 
„Кирсърдж” който е участву
вал в спасяването на четирима 
та 'съветски моряци, конто п 
малка лодка 49 дни прекараха 
без храна и вода във водите 
на Тихия океан.

ват числото на видовете дне
вни пеперуди, които са уоля 
пи да установят на терена; 
Влашка Планина, Гребен Пла
нина към Поганово н Тръиско. 
Според тях в тая област жн 
веят 167 различни видове 
перудн!

Всички тези фактори влияят 
за появата на рака, но същес 
твува една причина 
вратното разстройство на кяе- 
тъъчното дишане, до което по 
веждат всички тезн фактори.

Дали ракът се предизвиква 
от вируси—'остава оше неуяс 
иено. Обаче опитите с някои 
животни показват че вирусите 
могат да предизвикват рак у 
пилетата или пък па млечните 
жлези на мишката.

невъз

пе-

Температура на 
изворите

във Висока и 
Забърдиешо

На снимката наш трактор с една от, производство на 
нашата фабрика ТМЗ от Загреб, който неотдавна бе изложен

Нови Сад. То

ките които е произвела хра
нително - вкусовата наду стрия, 
вабедежпха един'рекорд - ось- 

1це о-гвика износ какъвто по-Да! 
иотгикога не бе досгпгшат. Сама 
консерви с месо са продадени 
в количество повече от 18 хи 
лада тона или в стойност от 
4,5 милиарда динара... Най-гол 
ям 'купувач беше Велнкобрита 
ния, обаче значителни коииче 
ства са предадени и в Западна 
Германия, Италия,
Египет.Месолреработвателната иншу 

Югославия разполага

на международния селскостопански панаир в
с приспособен за работа в планинските области, 

овошните и зеленчукови градини, за плоди където
Лекуването на рака

Ракът се лекува с хирурпгче 
■Ски 'операции или чрез облъч
ване с рентгенопи или радиу- 
мовн яъчн. Всеки друг начин, 
поне досега се с показал неу 
спешен и безсмислен. При ле 
куването му е важно да се за 
почне на време, в началото на 
появата на болестта, защото в. 
по-'късния период това не да
ва особени успехи.

Понеже болестта се явява на 
на най-разлюшите органи на 
тялото на човека, трябва да 
се спазват известни неща, кои 
то пречат да се появи тая бо 
лест. Така например устата 
трябва да освободим от всич 
кн заболяли зъби, трябва по- 
малко да се пуши, за останали 
те органи и част» на тялото 
важи нравилото да не бъдат 
подложени на постоянен на
тиск и дразнене от твърди пре 
омети, особено ония места, по 
които се явяват черните мити 
сери, защото се смята, че и 
те са добри за появата на 
рака.

Нужно е и контролиране. За 
това съществуват диспанзери, 
» конто може да се постави 
ранната диагноза на болестта.

ви трактор 
в лозята,
не могат да дойде до изражение големите трактори. Управля 
ването с този трактор е твърде упростено. Температурата на изворите 

и прелата, които бликат в под 
ножчето на Ввдлич както от- 
асья Забраното така и откъм) 
Висока изнася обикновено 11 
градуса, като в отделните из
вори се колебае най-много е 
половин градус пад или под 

.11. Най-студеният извор в тая 
област, и не само в нея, но и 
в цяла източна Сърбия е из
ворът в местността Бата на 
Стара планина между върхове 
те Копреш и Мнджо(р. Темпера 
турата на извора при Бата из 
нася само 4 градуса над ну
лата!

РАЗБРАЛИ СЕПолша и М
стрия в
с 42 фабрики. Между тях се на 
мират освен старите 
известни на световните

Механизация
н добре

паза 
месокори и новопостроените

мб инати във Върбас, Зреняинн 
Сремска 'Митровица, Пожаре- 
вац, Суботица и Бели Манас
тир. По големината на своите 
мощности и съвременността на 
техноложкия прои110. те ПТ,СД‘ 

най-модерни обек- 
Бврогта. Пре

,БРА ТСТВО’ весШниж на 
българското малцинсШво 

в Югославия 
Тек. сметка 122-70-2-188

сгавляват
ти от този род в 
даижда се, че до края на та

тяхното пронзводст

*
Редактори — уредивцв: 

Марин Младенов в 
Микн Нейков

зи година 
во, само за една смяна ще до 

около 30.000стигне цифрата 
консерви, с моето в вкачитея- 
на степен ще бъде уголемена 
и възможността на пласмент 
на този артикул в чужбина.

— Къде след матурата ?
— Ав на къпане в реката... Печатница „ГРАФИКА“ 

— Пирот — тел. 20
«

а ти ? Др— Г. К-
(кой как я разбира)
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Основно училище БосилеградГрама за малцинстве
НИТЕ УЧИЛИЩА В НАШАТА РЕПУБЛИКА МЕЖДУ НАЙ-ДОБРИТЕ 

В ОКОЛИЯТА
де открита катедра по бълсар 
СКИ СЗИК.

тер, конто се явяват в течение 
'на работата.

Програмата по сърбокърва- 
тскн в българските малцинст
вени училища е .освободено от 
излишно праматнзпране, а уда 
/ренпето пада вър/ху практиче
ското
писмеността.

На състоялото се на 14 т. м. 
заседание р Съветът за про 
света на Народна република 
Сърбия прие Проекта на нова 
та учсебна програма и план; 
по предметите: сърбохрватскп 
езш< и литература, история и 
майчин език в 'основните учи 
шиша на гчацисиалшгге молцпн 
сгва.

Според новата програма, в 
училищата и отделенията на 
националните |1лцпиства сър; 
бохратски език ще се изучава 
от трети до доми клас. Из-мене 
ннята в преподавателските ме
тоди и учебната програма ще 
1дадат възможност ученицпту. 
лотото по -добре да овладеят 
н да си служат със съвреме
нния сърбохърватски ез1гк.. По 
такъв начин- те ще получат со 
лищпа основа, за да следят о- 
бученпето на по-внсши степен 
на -образованието (висшите у- 
чилища и факултетите), какао 
и да взимат по-дсйно участие 
ш обществения и стопански жи 
вот на пашата страна.

В учебната пропрама по ис
тория са внесени нзвестчи до
пълнения в националната ис
терия ага малцинствата, с цел 
учениците да се запознаят с 
най-важните събития из мина
лото на техните народи.

ичков. Онова което е характе 
рно за тази година е че запо
чнахме успешно да провежда 
ме училищната реформа. Има. 
ме редица нови видове на Ра 
бота: училищна кооперация ко 
ято разви и производствена 
дейност, работилница, фото и 
-редица други клубове... Учеб
ната работа свързахме с прак 
тичсока дейност, със живота. 
-Прзоветгп.те съветници неот
давна посетиха нашето учили
ще останаха твърде доволни 
и се изказаха, че нашето учи
лище спада между най-доб
рите в околията. Трябва да се 
изтъкне и това. че в нашия ра 
йон всички деца посещават у 
чилшцето и в тава отношение 
сме първи в околията.

— С учителски кадър добре 
отоив^ подчерта Стопчко-вл 
Всички предмети са застъпени 
от специалисти. Осмокласни
ците са вече във ваканция. 
Средният успех пра тях е 
3,25. Една група ученици по
настоящем е на екскурзия до 
Бела-р; а начало с дирекн;|ра 
па училището. И във извъну
чилищната дейност ткжазяхме 
/отлич- :н резултати. Особено се 
прояв' «-ме в тържествата по 
'случай 25 май 'рождения ден/ 
гг.а 1Д)р. Тито гг ценя на миял/ос 
тта.

'Във връзка с приключване
то на -учебната година обърна 
ме се към заместник директо
ра на основното училище в Бо 
кзнде!лг)ид Вт/адими/Р Стоичков 
с молба да ни каже нещо за 
работата !на училището през 
тази учебна година.

— /През тази година сме и- 
малн в Босилеград 430 учени
ка 210 по отделенията в окол- 

запо-чиа другаря Сто

Промените в учебната про
грама са :в съпласие и с неот
давна приетия Закон за малцпн 
отвелите училища.. Както За
конът така и приетите проме
ни в учебс-пгтс плааюве и про
грами още -веднаж потвържда 
1ват праши шшата политика на на 
шето държавно и партийно ръ 

отношение па

При Околийския народен от 
бор в Ниш съществува спецп 
ална комисия, която се грижи 
за провеждането на тази попа 
програма и която следи .рабо
тата на ма-л цш гств ег-г и те учи
лища и дава предложения ва 
нови учебници и наръчници. 
Тя решава н всички въпроси 
от учебно-възпитателен харак-

усвояване на говора и

!§ ||| %% $ ксвадство по 
г га цг.юп I ал I п 1тс м ал ц| шетв а. шито села,

1.111
рДй.ч^ ‘ г-

При зрелостниците от Босилеград

II Накъде след матурата
IИшна

Пътищата са откроиш за всеки шии младеж
Последен випуск на ученици 

гимназияот босилеградската 
(тя вече се заменя от Средно 
икономическо училище) завър 
шиха осми клас. Осми клас със 
успех завършиха 30' ученика, 
а 29 имат поправителен изпит. 
Между успешно завършилите 
гимназията има двама с отлн 
чен успех, трима с много до
бър, 23 с Добър и двама ' с 
задоволителен успех.

Тридесетте ученика са се о 
бадили за зрелостен изпит. Те 
ще полагат зрелостния изпит 
по нов начин. Всички са вече 
предали домашните работи из 
онЬзи област която най-вече 
ги интересува и остава устно 
да отбраняват това което са 
писали и с успех да напишат 
писмената работа по българ
ски език. Покрай тях за пола 
гане на зрелостен изпит са се 
обадили и 27 частни ученика.

Заинтересуваха ни наклонос 
тите на сегашните зрелостни-

■ а ШЙЙ#

Читалвщето в Димитровград

Програмата по български с- 
вкк е уточнена и ото обем съо- 
тветствува на програмата по 
сръбски език в училищата къ- 
дето се прегредава на сърбскп 
език. Четивата са увеличени, 
материалът по -граматика е ка
кто в програмите по сръбски 
език в остан-лпте училища, а 
-взети са мерки бпб-лп-отекпте 
/да се снабдят с литература от 
български н световни автори. 
Според новата п/ро-према пас- 
коро Ще бъдат изработени и 
съответни учебници, к-риегома 
тип и пю.

За подготовка на учители 
ото български език през тази 
есен гари Висшето педагоги
ческо училище в Ниш ще бъ-

* *
Г.-В училищата на българското 

малцинство -в пр-ш1рамата по 
исто-рпя са шнесенн материа
ли за заселяване на българите, 
за Първото българско царство 
за приемане на християнство
то н асимилация на българите

Босилеград
Средното икономи
ческо училище ще 

приеме 70 нови 
ученика

За следващата 1960/61 гс'ди 
на в Средното нксиемнчеоко 
училище в Босилепрад ще бъ 
1дат п/рагети 70 но-ви ученика. 
Това ще бъде вторият випуск 
от ученици, които посещават 
това училище. За запненване 
са се обадили повече от 70 
кандидата. Само отличните у- 
ченчгцп се приемат направо, а 
1астг|:Далите пю-.га/гат приемем 
изпит. Прием-ният изпит започ 
ва на 16 юни.

Понеже през тази година у 
чилшцето ще има два -класа, о 
бявен е конкурс за нс-вн пре
подавате лн-спецналнстп.

от страна на славяните, накрат
ко за Второто българско цар
ство, а -особено внимание е о- 
тделено на Възраждането и на 
по-новата

Група зрелоотаици от Босилеград

ИВАН НИКОЛОВ, от Г. Лю 
бата — Мен ме интересува съ 
временната техника и геологи
ята. Бих желал да бъда сту
дент по ядрена техника.

ПАВЛЕ БОГДАНОВ, с. До- 
ганица—И аз се определям за 
агрономията...

Различни са пътищата, кои
то си чертаят босилеградскнте 
зрелостници, но и личи че пове 
че се ориентират към природ 
ните нукн.

ци от Босилеград. Почти всич 
ки са се определили за по ня
коя област. Ето какво казватистория до наши

дни.
те:

ПЕТКАНА АЛЕКСАНДРОВА, 
от Г. Лисина — Все оше се 
колебая, но струва ми се че 
ще следвам агрономия. Оби
чам тази наука и имам желание 
да работя в родния край за 
подобрението на овощарство
то и градинарството!

ДАФИНКА ИГНЯТОВА, от 
Д. Лисина — Аз съм неразде 
лната другарка на Петкана... 
и аз ще следвам агрономия! -

ЙОВАНКА ЙОВАНЧИЧ. от 
с. Радовница — Мен ме инте
ресуват природните науки. На 
вярно ще запиша физика и ма 
тематика. Тези предмети съм 
обичала в гимназията. И рабо 
тата ми за зрелостен изпит е 
из тази област.

Останалите ученици я допъл 
ниха и казаха, че тя макър и 
ср)ьбкннп през цялото време 
на школуването в гимназията 
е била отлична и по българ- 
скит език.

АЛЕКСАНДЪР СИМЕОНОВ, 
с. Д. Любата — Интересува 
ме електротехниката. Ще по
стъпя във Военната академия 
...бил съм отличен по физика 
и математика.

ЮЛА АРСЕНОВА" «"НАДЕ
ЖДА КОСТАДИНОВА от Рай- 
чиловци и Г. Любата — Гово
ри се, че в Ниш ще се открие 
тази есен катедра по българ
ски език. Ако това стане ние 
ще следваме _н.а .тази група... 
ще се подготвяме за учител
ки по български езиц в наши 
те училища.

БОРИС КОСТАДИНОВ , от 
Д. Лисина — Аз ще уча за 
лесовъд! Много обичам при
родата и горите. Нашия край 
се нуждае от такива кадри. 
Ще се боря срещу ерозията...

МАРИКА ХРИСТОВА от Бо 
силеград — Аз ще постъпя на 
Висшето педагогическо у-ще. 
Ще следвам история или гео
графия ...

ИОВАНЧОВ СТОИЛКО, от 
Тлъмино — Обичам литерату
рата... н това ще следвам!

ДРАГАН САВИЧ. от Босиле 
град — Аз съм предал работа 
на тема — „Мотори с вътреш 
но горене. Мечтая за това е- 
дин ден да стана конструктор 
на реактивни самолети.

АНТАНАС АНДОНОВ 0т с. 
Божица — Привличат ме сини 
те простори. Ще се опитам 
да стана летец!

Голям интерес на учените 

за адриатическата биогеографска
провинция

Както на всички зрелостници 
така и на тези от Босилеград, 
вратите на нашите факултети 

отворени... но нужен е и 
упорит труд покрай хубавите 
желания. Остава да им поже
лаем успех.

Водите от басейна на Адри 
етическо яс|?е. които текът 
-върху територията на Югос
лавия п-о своя фауиистнчен съ 
став и числото на видовете 
рязко се отличават от водите 
на останалата чтет на Е-вропа, 
включително и от останалите 
части -от Балканския полуос
тров. Поради това всички бн- 
огеопрафи. -например го-лемня 
руски учен Л. С. Берг, немски 
ят А. Тмнема-п, югославският 
Й. Хаджи, българският П. Дре 
нскн и щ-р., отделят югослав
ското адриатическо крайбре
жие в папълиго самостоятелна 
биогеографска област, която 
се отличава с извънредно вмео 
-ко число ендемични видове.

ца) — сляпо пещерно о-пашато 
земноводно — който обитава 
единствено пещерните в-оди на 
се-верна Далмация ц краймор
ско Хърватско и Сдавения, 
П-ротеусът не се среща по 
други места в света; — него
вият най-близък сродник, не- 
кту-русът, живее в пов-ръхно- 
стпте води на Северна Амерп-

еднп области се срещат някои 
нисши животни, чияго паиеон 
тологнчеока възраст е в още по 
отдалечено геоложко минало 
на нашата планета. Та-кмва са 
слепите рачета от групата ба 
тинела и парабатштела, наста
няващи пеше-ршгте и подпоч
вени води на Македония, за
падна Сърбия и др. Техни най- 
близки сродници .днес живеят 
още са-мо в повърхностите 
во-дн на далечна Тасма-ния н 
Малайския полуострсв. За те
зи животни се казвй, че са се 
появили някъде през мезозо- 
и-кума т. е. преди по-вече от 
100 милиона години!

са

Е. Р. — М.

ка. ПНОННРСКА СЦЕНА—БОСИЛЕГРАД

Вукмирович:Сушата в тази покрайнина 
също така населяват множес
тво ендемични видове. В тава 
отношение п/рочутп са далма
тинските влечуги, гущерите, 
лацерта см кула и лицергпа ме- 
-люселеизнс, конто настаняват 
стотиците адриатически остро 
ви. Характерно за тези видо
ве е, че варират в иекм-о-верио 
висока степен — 'всеки остров 
се отличава със специфична 
разновидност, според окрас
ката си -и други качества. При
мерът с далматинските гуще
ри е кла-сичен училищен при
мер, който по най-блестяш -на 
чин доказва Дари» ш о-в ото уче 
ние за географското варира
не на живите същества. Напо
следък тези влечуги бяха ща- 
тлеио -проучени от видния бел 
градежи зоолог цроф. М-нлутнн 
Радо-ванович,

КАРА ПЕПЕЛЯШКА
Ендемагчен вид в науката 

ще рече вид, който се среща 
само -в определена, по-мал-ка 
или по-обширна, географска 
единица и никъде д-ругаде в 
света. Между -рибите имаме по 
вече таки-ва -видове, даже и 
цели /родове, конто живеят са 
мо в югославското прпм-орие 
01 никъде -на други места. Да 
споменем осемте, досега уста
новени, -вида от рода парафок 
синус, конто населението на 
Лика, Херцеговина, Далмация, 
Охридско нарича подбила, га- 
овнца, лиюр н пр. Тия рибки 
наподобават иа нашите лешан 

(пупавци). Някои от тези 
'риби прекарват живота си в 
подземните -реки, характег(нчг 
за дннарските карстови преде 
ли. Родовете риби салмотн-мус 
(мекоустни), пзх-ихилон), (бр 
цак, моранец) и аулопиге (-о- 
штрушя, уклия) също са прочу 

югославс к о-адрнатич еоки 
ондемитн, чнето • -съществува
не непрекъснато вълнува ду
ка на изследователите.

Спас Крумов

Изложба на 

б ългарскошо 

приложно 

изкуство
Пнонерскьят ансамбъл начело с учителката Крува Иванова

(фото-ши-м-ки Петра-кмеш)
Белград: След изложбата на 

унгарското приложно изкус
тво, Комисията за култу/рми 
връзки е чужбина устройва по 
добна изложба и от -България. 
Изложбата на бъУ(га1;Хкат<о. 
приложно изкуство бе открита 
/вчера, 15 юда, -в хуш/ожестве/на 
та галерия на Мали Кал'мег
дан.

Учените съгласно твърдят, 
че животните, населяващи юпо 
западната част на Балканския 
полуостров са представители: 
па една топлолюбнва фауна, 
/която е живяла оше през тер 
циа/ра — епохата преди залед 
я-ваннта т. е. преди повече ми
лиона -години. Ледът снежните 
преспи и лавините, студовете 
кю-нто унищожили терциарни- 
те същества в останала Евро
па не могла да доп/рат до то
плия А/дрнатик и по такъв на
чин Далмация и съседните й 
области залазили до наши 
йни яревн-о и оригинално жи- 
лютинско царство.

Пнснероката театрална пру-па 
-от 'Босилеград на 25 май успе 
шио предсте/зн -д)р1аматиз1граиа 
та .нарощца приказка „М-а/раПе 
пеляшка”. Тази пиеска бе ре 
жпраиа от учителката Круша 
Иванова. Технически 
Дигел — А. МлаДен-ов, 
м-п — Мара Зарева. Отлично 
нзмглшгха -ролите 011 малките 
артисти Любен 4'ипев, Мага 
Стоянова, Роза Г-роторо-ва, А 
така-с Ааршм-овски. На 
висота

Р. Костадинова, В. Петрова, С 
Дюйрева, Ц. Тсш/орова, Р. Ра 
дойкова, Ц. Николова, Д. Зз 
нков, Д. Днмитр-ое. Участвува 

и А. Расе

ки

ха е изпълнението 
ва-, М. Андонова, Л. Кирилова 
и М. Христова.рътесво-

коспо
На изложбата са представе 

ни творбите на тридесет ише 
ас предимно по-млади българ 

художници и скулптори,

ти Тази театрална група пока
за, че с упорит труд могат Д3 
се постигнат добри резултати. 
Публиката топло поздрав11 м.-и

Б. Р.

Ски
конто представляват днешните 
достижения на бълга/рската ке 
рамика. текспг.то-производство 
декоративна пластика, афншно 
то из-ку-ство, 
уредба на кистите, килимар
ството, обработката та -дърво 
то и -металите и пр.

81 в-ндна 
бяха и С. Тодорова,

йите изпълнители.
Голямо, копвтество евдемн- 

тнн риби поставя югославска
та ихтиофауна на челно място 
по богатство на риби всред съ 
седите й. и срсдноев-ропейскн- 

В Югославия до
УЧИЛИЩЕ ЗА ЛЕСОВЪДНИ 

ТЕХНИЦИ
художествената

те страни, 
днес са описани около 170 ела 
тководни видове и пед/вОД-аве 
риби! Обаче освен предстазиггелн 

на терцнарена (третютната е- 
поха) в подземнаде води на а 
дриатическата и др^ти ней със

гра-д шест ученика ще бъда^ 
приети в това училище.

Приемат се ученици, кокг 
имат завършено основно 
класно училище, .

В Сумдулица работи средно
у ил и ще за лесовъдни техни 
ци, което особено внимание от 

на борбата против еро
зията. Тз« година от Босиле-

От гр>"пата на земноводните 
достатъчно е да споменем про 
чутият протеус (човешка риби

деля


