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Реч иа Александър Ранкович,
^РеДседател на Съюза на бойците иа Югославия 

в Сремска Митровица,
на големия сбор

ДЕК НА БОЕЦ». . ... [Ц/\Г14 -------------------до повод чествуването Деня на боеца

_^БРЕШ4Е_НА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ БАЛКАН
СКИТЕ НАРОДИ-СЕРИОЗЕН ПРИНОС ЗА УКРЕПВАНЕ

НА СИЛИТЕ НА МИРА В ЕВРОПА

Четвърти юли-ден когато 
югославската Комунистнчес 

партия преди деветна
десет години отправи към 
работниците, селяните и мла 
.■дежите зов за борба про 
тип фашистките зазосвате-

ка

ли.
Зовът намери отклик в 

сърцата на нашите трудови 
хора.

Започнаха да отекват пъ 
рвпте въстаннческн пушки 
по нашите републики, за
почна величавата, неравна, 
но славна борба.

Пламна червеният огън 
на народната революция.

Ден сбо; поШповодСчесМтауав^ето0Леня “ С«ЪСТ0Я голям "ар°'
то на паметник-гробивд^ „петото ъпе б°ецаг" 0Ткриваие 
яни 7.950 активни участнии„ » н»п^Дет0 с“ били Р^етрел

армия. На тържествата в Сремска Митровнцд присъгтвуваха
на“^бГпитГйСе,фСТ^ Щ< «а СКЮ ;ГпреСдсеУдател 
на съюза на бойците, И0ван Веселинов председател на Соъ
бската народна скупштина, Иван Гошняк, държавен се,ше 
тар на Народната отбрана. Милош Минич председател на Из! 
Дрпп',уЛНИЯ ^ЪКСТ на Народна република Сърбия както и 

ГАД«° *умо- Хасан Бъркич, Иван Краячич. Стсван Доронски
м т 1'ГИЦКИ- р"ст° А,!тунови'', Порица Иойкич, Дража 
МарновЦч. генерал-полковник Коста Надж посланикът на 
Съветския съюз в Югославия Иван Замчевски, .. 
на Народна република България Грудн Атанасов 
представители на обществено-политическите

Олещ церамониала с който бе 
почетека паметта на падналите 
бойци, пред 100 хилядния сбор 
произнесе реч другаря Алек
сандър Рамковия — председа
тел на Съюза на бойците от 
Югославоката на-родноосвобо- 
дитедна война:

Другари и другарки,

Тазгодишното чесгвуване иа 
Деня на боеца в Оре»! е във 
връзка с тържественото откри 
пане на паметник — гробища
та, където са погребани хиляди

далеч от Белград н е един ра 
йон богат със зърнени храни, 
на който окупаторите разчита 
ка. Борбата на партизаните в 
Сре<м доказа, че въоръжена бо 
рба против «апмоще/ч враг мо 
же да се води и ® равнините 
■без оглед на това дали съще
ствуват гори и планини. Сила
та иа тази борба лежеше в е- 
дннетвото на народа, в негова 
та решеност да се бори срещу 
завоевателя за своята свобода, 
независимост и по-добро бъде 
ще. Такова единство беше о- 
съществегео под 1ръкоподстзото 
иа Комунистическата партия. 
За отбелязване е и масовата 
помощ, която партизаните по- 
сучавахй от населението. Дру
гаря Райков.!гч полчататьк из
тъкна. че в тези краища през 
вземе на Нарадоосвобадител- 
ната война се създавало и у- 
крепвал’0 братството и един
ството на нашите народи.

Голяма помощ на нашите вое
нни части на Сремския фронт 
оказаха бойците на Червената 

армия

Като изтъкна участието на 
18-те бригади от Войводина в 
•Петата, Шестата н Седмата не 
приятелска офанзива, в борба 
та за освобождение на Бел- 
гград, както и в заключителни
те операции за окопчателиаго 
освобождение на страната, 
Другаря Ранкович каза:

,Жакто ви е известно, в зак
лючителния етап на борбата 
МфИив хитлеристка. Герма- 
I тя. тук, недалеч от този град, 
Са водени тежки битки е мо
щни фашистки сили. Борбите 
на Сремския фронт през 1941 и 
1945 година влязоха в История 

рга на нашата освободителна во 
йна като г са;-трудни боеве на 
пашата Нарсаноостободптедна 
войска. Тук се бореха и много 
от чашите, прославени в пре-

(Следва на 3 стр.)

Знайни и незнайни бой- 
безпрнмеренцн показаха 

.героизъм, за който и днес 
нашепват Сутйеска, Нерет- 
ва, Козара и други попри
ща на славни борби.

Извоювахме победата. И 
нов обществен строй. Брат 
ство и единство На ВСпЧКИ 
паши народи и национални 
малцинства.

Показахме не по-малък 
героизъм в строителството 
на социализма. Нашата стр 
ана-цветуша градина-говори 
за това.

Онова, което в първите 
дни на борбата беше само 
лозунг, днес е действител
ност: нашите работници у 
пцзвляват предприятията. 
Работническото ни самоу
правление празнува тези 
дни десетия рожден ден.

Днес когато чествуваме 
празника, свободни и горди 
зарад изминатия път. от ви 
сочината на небивалите ус
пехи, още по-добре съ
знаваме великия историчес
ки смисъл на възванисто 
на Партията от 4 юли 1941 
година.

посланикът 
и други 

организации.
бойци и патриоти на Орем. То 
е посветено на спомена за ге 
Ропчиете образи на стотици и 
хиляди

. вободителната война от този 
край на нашата страна, ® кой
то през течение на цялата во
йна се води борба на живот и 
смърт против завоевателите и 
домашните предатели. Това 
честване ни напомня за велича 
вата въоръжена борба на наро 
да от този край, който, благо
дарение на своето единство и 
героизъм, заедно с останалите 
народи на Югославия е минал

бойци на Народоос-

Доугчрч Ранкович

победния път до окончател
ното. освобождение иа нашата 
страна”.

В продължение на своята 
реч другаря 'Ранкович напомни 
за |Петнадесетогодишлшиата от 
пробиването на Сремския фр
онт за съдбоносната 1941 годи 
на, за намеренията на завоева 
теля да унищожи нашето насе 
ленис, за призива на Комунис
тическата партия през 1941 го
дина за въоръжена борба. Той 
подчерта, че въоръжената бор 
ба, която във всички краища 
на Югославия започна през ля
тото на 1941 година, обхвана и 
областите Банат, Бачка и Орем 
Много са подвизите на срем- 
ските партизани, между които 
и освобождение на политзатво 
рниците от Митровица през 
1941 година. Другаря Ра-нко- 
внч подчерта, 'че борбата1, на 
партизаните от Орем е про в еж 
дана по сремокпте низши, нс-

такаске Яйладеневкч:
Пред тръгване

Сърбия е любов и любов е Сърбия, 
към елтрщето що протяга ръце; 
нейни го-рр!, поля, 
дъбове и елхи;
нощи нейни красиви и хубавия дек; 
копнежи силни, горещи 
н нейн горещ сън.
Отивам... И никога, 
никога няма вече

Десет годиш з 
работническа 

саморравпевкг
'цсишшп,
«ОМЕиТАР

танкове чужди да минат през нощта
пс> полята мои плодни,
по нивите мои родни—
пчез тишината на деня или нощта.
Като младо вино,
като волни дъждове,
като море кога се развълнува,
за кипи—
нощес семе на бунт в мен напъпи: 
Сърбия въстава 
и неще се вече примири!

Тези думи на другаря Ти 
то десет години вече са на 
щата творческа действител
ност.

От десет години насам

Едно десетилетие ни дели 
от онзи исторически ден 
когато на 27 юни 1950 го
дина, Съюзната народна 
скупштина прие един от 
най-значителните докумен
ти иа своето време-Основ 
ния закон за управляване 
на предприятията от страна 
на работническите трудови 
колективи.

Днес когато нашите ра
ботнически съвети имат

пролетарският акционен ло 
зунг „Фабриките-на работни 
ците” получи в Югославия, 
за първи път в света, свое 
то практическо съдържа
ние.

(Превел М. Мл.)5 юли 1941 г.

Когато фабриките бяха 
предадени на работниците 
нашата обществена продук
ция растеше годишно с 
2,4%, а днес когато празну 
ваме десетгодишнината, Ю- 
гославия със ръста 10,4% 
иа обществената продукция 
спада между 
света. Когато се формираха 
работническите съвети вло- 
женпята възлизаха на 200 
милиарда, а диес те дости
гат цифрата от 700 милиар

Нпмпрпме т е период т небивал стопански подемслед себе си завидни успе
хи и огромен опит всичко 
изглежда някяк си просто и 
естествено. Но докато се 
дойде до това трябваше да 
се измине един трънлив 
път на преодоляване на 
трудностите, на изостанало
стта на пречките отвън, 
на навиците от миналото и 
шаблоните на съвременос- 
тта. Преди десет 
мнозина извън нашата стра 
на гледаха на нашия револ 
юционен акт като на няка
къв „югославски 
мент” и продукт на субек
тивни размишления. Днес 
обаче практиката и нашите 
успехи накараха социолози 
те и икономистите в света 
да гледат на нашето работ
ническо самоуправление ка 

необходимо звено и

разговор с Кирил Ташков, председател на Общинския народен отбор в Димитровград
Отговор: Дейността на рабо 

тнцчеоките съвети през този 
период се оказа твърде полю 
жмтелиа. Оообеио шшмянпе на 
стопанския развой се обърна 
(У нас след приемането на Зако 
на за работническото самоупр
авление. Благодарение иа гри
жите на нашата общност, ние 
постигнахме завиднирзсултзти.

■П р е д и рия- 
тпето за производство на гото 
ви дрехи „Свобода” десет пъ
ти повиши брутопроду.кта. ра 
ботниците се увеличиха от 10

на 160. Предприятието за про
изводство на -мебели „Цнле” 
също така показа значителен 
напредък. Неговият брутопро- 
дукт за 1960 род е запланува
ния 224 милиона динара. И по 
другите предприятия бяха от 
четени завидни резултати. Сл
ед въвеждането на работничес 
«Ото самоуправление у нас се 
премина и към обществено у- 
«р-авление във всички области 

на 'обществения живот. Това 
тласна Комуната към нови у

спех и. Само за четири години 
ют 1956 до 1960, ние увеличих
ме бруто продукта и народния 
(доход за повече от 3,5 пъти в 
«равнение с 1956 година. Жиз 
неното равнище на нашия рабо 
тинк

Оо 1ДСВСД честа,уваието на 
десетгодишнината па работни 
ческмте
пред, което бе съпровождано 
от тържествени събрания, на- 

сътрунглик Цв. Блетков 
посети предсодателя на Общи 
с+окня народен отбор другаря 
Кирил Ташков и води с него 
раего-вор по въпроси свързани 
със стопанския развой на дими 
тровградската комуна.

Въпрос: Какво е характерно 
за стопанския развой на Дими 

мигалото?

първите в
съвети в Димнтг об

шият
също така се увеличи 

за няколко пъти. За -отбелягаГОДИни
ди. ме е и помоща която оказа на 

Комуната нашата социалистите 
ска общност. Само през 1959 
гшима бяха изразходвани вдо 
ження от 200 милиона динара, 
за реконструкция на предпри 
ятията „Свобода", „Цнле", „Ме 
ханнк”, за фабриката за гуме-
НП НИШКИ. ,в ЖИЛИЩНИ И други
обекти на обществения стан
дарт

Периодът между първа
та п десетата годишнина е 
изпълнен с огромни успехи 
конто потвърдиха зрелостта 

работническа

;
експери-

на нашата 
класа.

Десетата годишнина до
чакахме с редица големи V- 
спехи със създадени усло
вия за по-нататъшно разпи 
тие на работническото са
моуправление.

Навлизаме в период кога 
то новият петгодишен план 
ще очертае новите 
на работническата 
на работническото самоуп
равление.

Из цялата страна най-тир 
жествсно
на десетгодишнината 
ха отчетени огромни резул-

■ррозпргаско'
Отгозор: Нашата община до 

осв-сГкшлслгцето не е имала 
организирано стопанство. Дре 
<5’нм земеделски стопажтза с 
примитивен маши на обработ 
ка иа земята, дребно зешпгчн 
йство, мяколко търговии — 
сто тава са характерните чер 
ти на стопанствата до осво-бо

в

то на
средство за разрешаване на 
най-сло>кните въпроси на 
социалистическото строи- 

Още през 1950 го- 
Тито

Въпрос: Какви са перспекти 
вите на промишления развой 
в машата Комуна?

Отговор: Предстои изгражда 
не ма фабрика за гумени нзде 
лия, с която нашия брупопро- 
Иукт ще се увеличи за около 
600 милиона динара, а в нея 
ще -работят около 200 кови ра 
ботннка. Ще се построи фабри 
ка за кожни изделия, главно о 
будки, която щс има брутопро 
цукт от окодо 1 милиард ди
нара, и е която ще работят 
356 работника. Наш най-гол ям 
индустриален обект през след
ващия петгодишен плач е изг
раждането на памучния комби- 

(Следв> на 4 стр.)

задачи
телство.
дина когато другаря

обоснование на за
кона, той изтъкна уверени
ето си, че нашите трудови 
хора, които са показали го
лямо себеотрицание при по 

нови фабрики, 
линии, които усилено

класа и
жденисто.

След .Народната революция 
както в цялата сграгга, така 11 > 
<нас се положиха основите 
първите социалистически

иргдгеппятия. Тези пре

даваше

беше отпразнува- 
и бя-

на
: сто

пански
дпрнятия, разбира се, имаха за
си а йтч I !Йст<о - услужел характер. 
Успоредно с това се проведо 
ка -първата и втората «ацк-она 

което се дмквиди-

вдигане на та ти.
Работническите 

Боснлеградско и Днмитров- 
отчнтайкИ досега- 

резултати поемат но 
задачи на стопанско-

съвети вж. п.
работят за повишаване на 
производството, ще- бъдат 
способни и да управляват 

предприятията. „Спосоо- 
нови

градско,
шните лизацшг. с 

•ра»ха 'ка*питалист|гческите оста
тъци и съз1ДШ10ха уоювия «а 

стопанство.

в вите
то развитие, които имат за 
цел да превъзмогнат веков
ната икономическа 
налост на тези краишд.

ни са да управляват-а 
работници които ще постъп 

фабриките, в рудни 
ците и другпте предприяти- 

свонте

социалистическо
Въпрос: Как 'оценявате десет 

шдтината дейност на работни 
чеок^е съвети в /нашата обши 
1НТ?

ват във
Новата сграда на Народни* отбор пред завършване 

от 28 юни 1960 г.)
изоста-

я, ще се учат от 
другари”.

^снимка
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1 Е К-== 13//\4 'КД'/ 4 в »н ' »; ИеВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИЯ г- 
КОМЕНТАТОР НА 
ПРЕС-СЕРВИС В БЕЛГРАД 
ПИШЕ:

' т

Съвместно съобщение за ююславскоАръцкишс разтвори

окажем помощ на всяко искрено усилие 

за укрепването на мираФРАНЦИЯ
И АЛЖИР Конкретните мерки за осъщес 

твяването «и а това сътруднице 
ство ще предложат съответни 
омесени комисии, конто в ско
ро време ще се срещнат.

така «могат да да!дат сво 
«към същите цели и

1СЪШ0
й гарннос 
«които заслужават нужната по 

техния «развой.

нистерството на външните ра
боти, опълномощсните шншс- 
три Константин 
Константни «Кранос и съветни- 

ам бас ада та Жан Ка'м

посещението наПо повод 
•председателя па гръцкото пра 
«вителство Константни Карама- 

Югославня и завършва
Химариос и

(мощ за„Още един път, в 1гмето на Франция, се обръщам към 
(ръководителите на въстанието. Казвам ти, ■че ние ги чакаме 
тук, затда намерим заедно с тях достойния ирай на борбата 
всоято още се води, за да решим въпроса на оръжието ,за 
да обезпечим съдбата на Сойщгге. Олеш. това ще се напра
ви всичко алжирският народ да каже своята дума в умиро 
творена обстановка. Решението ще е негово”.

Тези дум и отправи да Фронта на националното освобо
ждение президентът Де Гол на 14 юн«, изтъквайки при то- 
{за, че самоопределението но, Алжирците” е единственият 
възможен изход от тази комплицирана и болезнена драма".

НЛнС в
мето «а гръцко-югославските 
(разговори, гна втори юли 
Брианите е било обнародвано 

съобщение, което

кът при 
биотис.

Разтоварите са «водени по ме 
ждунаротното политическо по 
ложенне, «каисго и но въпроси 
от взаимен интерес за двете ст 
«рани и е изтъкнато значението 
и а гръцко-югославската друж
ба и сътрудничество.

Това сътрудничество оонова 
зърху равноправието, нев

мешателството. зачитането и 
(взаимното разбирателство, пре 
дставлява пример на градивно 
то, миролюбиво съвместно съ- 
ш.еСТвукйпе между (двете ст
рани, конто имат собствени ст 
ановшца по международните 
въпроси.

Двете правителства поздрав 
яват резултатите, постигнати в 
(доустрагшите «отношения. Кон 
стантирано е, чс сътрудшгчес 
твото. манифестирано 'досепа 
в отделните области, дава още 
«по-големн възможности. За та 

цел двете страни се реши 
да предприемат «конкретни 

мерки, та сътрудничеството в 
области, и особечо в "ко 

отношения II В «Об

Имайки предвид, че сътруд 
«ичествюто между двете стра
ни се е «показало не само пло 
1дно, но и като фактор за ста
билността на Балканите, дър
жавниците на Югославия и Гъ 
рция потвърдиха решимостта 
на двете правителства още по 
вече ща развиват предимствата 
на това сътрудничество е инте 
рее на съществуващите прия
телски отношения и напредъка 
на техните страни, както и за 
доброто
отношения и мира’.

на

съвместно 
гласи:

„По покапа на правителство 
то ил Федеративна народна ре 
публика Югославия — прадес 
дателят на Министерския съ
вет на Гърция «Константин Ка 
рамаилис, придружен от мини 
сп>ра па «външните работи Е- 
оангелос АвероФ — Тоспце, е 
1прсб1тавал щ Югосиалшя от 
30 юни «до 3 юли 1960 гощ. По 
време на посещението, в духа 
на «приятелските «отношения, ко 
ито съществуват между Гър
ция и Югославия, са «водени от 
морени п полезни разговори 
между президента на ФНР Ю- 
гославия Йоснп «Б«роз Тпто и 
«председателя на мпннетерокпя 
съвет на Гърция Кюпстаггши 
Карамаилне.

От югославска страна «в раз 
говорите са участвували: под 
«председателят на Съюзното из 
тълпите лято вече Мнялюо Тсдо

ои
ли

поМакар че цитираните «думи на Де Пол изясняват до
край френското становище, все пак този апел да се претупа 
ря «гарещеташлява нещо ново тъй «като не е придружен' от по- 
раио познатите искания «да се 
в становището даа Де Гол «говори за известен «напредък на 
френската сгряна по въпроса за доближаването на стапови 
щата на Алжирците и на «официална Франция за пътя, по 
«който може да се реши проблемът.

ме тези
номмческите 
ластта на туризма да върви ус 
'ПОрС'ЛИ«о «с «добросъседските от 
ношения, които щастливо се

«капитулира. Тази «променя
на между народлит»

развиват между «двете страни.

I Такова «коатромзНсио «становище отразява развитат/ето 
на едни положителен процес «в самата франция. Именно то 
показва, че въ«з Франция «от ден на ле«и се «разширява пръстт 
на «френската общественост, която съзнава, че по-нататъшно 
то «воюваше с безсмислено и че |решен1!Сто на алжирската 
проблема «може да се осъщствп само ч«рез прего1В101Р11. А тази 
еволюция «вероятно влияе н «върху френското правителство.

До тази полезна «промяна в официалното •фре11ЮК]о станю 
шнще е дошло и зарад известен натиск «от чужбина. Вече не 
може да се отрича, че алжирската «проблема е станала и меж 
Дошародна проблема и че тя «не интересува само алжирците 
и французите, «но и целият «свят, зашото «в «нея резюмирано 
е изразена проблемата за остатъците «на колоннализма 
бщо. А тя като проблема на борбата на независимост «па още 
неосъобоаените народи, «най- много подтиква онези «народи 
които неотдавна се освободиха от колониалното робство 
илн конто са «ка «път да сторят то«ва — народите на Африка.

Заради това покрай «другите видове «помощ, която афрн 
каноките народи «оказват «а алжирския народ «в «неговата 
«борба за «освобождение, те на «всяка международна конферен 
ция «вдигат глас «в полза на Алжир. «Така етапа н преди някоя 
ко дни на конференцията на независимите африкански дър
жави. «в Адис Абеба«. Министърът иа външните «работи на 
Гана, «в качеството си «на делегат, предложи независимите 
африкански страни в своите бюджети «да предвидят известни 
средства за помощ на алжирските бойци, след това:- изте
глянето «оа всички африкански военни части от Алжир, из
ползуване «на «радиото и печата на независимите «мяфрпкан- 
Юки страни за запознаването на света със „злодеянията напра
вени в Алжир” «и «признаването на временното алжирско «пра 
шителство от всички независими афрканоки страни. Етиоп- 
ският цар Хайле Селаснйе прещложп той да посредаички ме 
жду Франция и Алжирския фронт на националното освобо
ждение.

Хрушчов в Румъния

Ония които не вярват на миро 

любивото съжителство преуве
личават силите на империализма

В сегашните условия двете 
«правителства, са се съгласили 
че е нужно да помогнат всяко 
нскрено «усилие, насочено към 
консолидирането на мира и на 
«международната сигурност. За 
тези цел е константирано значе 
нието «и«а всяка инициатива, ко 
ято чрез създаване иа атмос
фера на доверие може да до
принесе за напредъка ,в разре 
шаването на «въпроса за разор 
ръжаването. Съшо така с из 
«разена увереността, че тъкмо 
ООН дава съответните рамки 
за развитието на такива уси
лия, и «чрез зачитането и при
лагането на принципа па ХаР 
тата на Обединените нации да 
«ва възможност за възобновя- 
1ването на благоприятната ат
мосфера, за «въстагтовяване на 
«нужното доверие в света.

Двете ,пра1внтелства са съ
гласни, че средните и малки 
страни са в състояние «по ефи 
«касен начин да помогнат осъщ 
ествяването «ча посочените це
ли. Те ттрпветствуват създава
нето «а нови държави, които

!.
га не е бил «паднал по-ниско.

Изказвайки се за германска 
та проблема, Хрушчов се е за 
дожил за сключването на мн 
рен договор с двете германски 
държан,.

.рович. държавният секретар за 
външните .работи К«оча П!>по- 
вич, «подпредседателя н«а Из
пълнителното вече иа НР Хър- 
шатско Ива«н К«раячич, тенора 
лният секретар ка Президента 
иа «Републиката Лео Матес, 
държавният «подсекретар за въ 
ншни работи Сърджа Прица, а 
«мбасадорът на ФНР Югослави 
я «в Гърция Мита Милкович н 
началник «отдел в Държавния 
«секретариат за «външни работи 
Джуро Иович.

От тръцка страна «участвува 
1ха министърът на външните 
работи Евангелос Авероф — 
Тостща «ашбасадорътна Гърция 

е Югославия Деметре Никола- 
.рензис, «иача«лн1гк отдели «в Ми

На тържествения прием в 
,.Двореца «а «Републиката ’ в 
Букурещ, устроен по повод 
«приключване работата на Т«ре 
тия конгрес «на Румънската ра 
.ботничка партия е говорил пре 
дседателят на съветското пра- 

Никита Сергеевич 
част

из о-

©
Официал«ните разговори меж 

ду австрийското правителство 
и съветският «гост са завърше 
нн успешно, но, както се чува 
щ осведамемиге кръгове, те не 
са изпълнили максимално ав
стрийските желания.

На трети юли започна пет
дневната «обиколка на Хруш
чов из Австрия.

На същия ден олед «обед Хру 
шчов е посетил Матхаузси«, би 
вшия нацистки концлагер, и е 
«положил венец на Паметника 
на съветските жертви и на ге 
нерал Карпшнов, който след го 
ле.\ш изтезания е бил убит от 
есесовците в лагера. Съветски 
ят гост е бил топло приветству 
«ван от десетки хиляди бивши 
затворници и техните семейс 
тва, «дошли в лагера да привет 
ствуват гостите.

шнтелство
Хрушчов. Най-голямата 
от речта си е «посветил на про 
блемата за войната и «мира, из
тъквайки, че е напълно възмо 
жн«о «да се изключат 
от живота на народите.

Хрушчов е изтъкнал* че о- 
ння. които днес не вярват в и- 

и на миролюби-

войните

(деите на мира 
«вото съвместно съществуване 

същност преувеличават си
лите на империализма. В про
дължение «на изложението си, 
той е заявил, че силите на со
циализма вярват в правотата 
на своите идеи, които ще въз
тържествуват в света. «Той е 
изтъкнал нуждата от правилно 
то прилагане на Лениновото у- 
чение за «проблемите на война 
та и мира, като е подчертал, 
че то трябва да се прилага тво 
рчеоки, че трябва да се раз
бере духът, а не само словото 
на Ленин.

Напомняйки, че СССР в пос
ледната в«ойна е загубил 20 мн 
лиона души, той е поставил 
въпроса — Защо ни е «война? 
А «след това е изтъкнал, че но
вата война би погълнала мню-

(В

НОВИ НЕЗАВИСИМИ 
С№АЮ1Дали «отговорните «фрепоки «държавници момееха да оста 

нат глухи към «всичките тези предупреждения и апели? Мъ
чно «може да се повярва това, «защото това би значило, че не 
«виждат «онова, «което днес е та«ка очипледно-т. е. че с «продъ
лжаването на борбата срещу алжирския народ, заплашват 
Поилките френски интереси в Африка. Такова политическо 
късогледство изплежда невероятио и заради това, защото 
«у официалната Ф«ранцня се наблюдават «по «реалистични стано 
Ьища ® «отношенията им «с другите а|фрика«нски «народи-, кои
то до неотдавна, подобно на «алжирския народ, са били 
под френското «колониално’."., управление. Нима разумът не 
Пони на това да се запазят поне «ония форми на сътрудни
чество, за които «в момента съществува двустранна зашие 
ресованост и «конто са от «взаимна «полза? Това може да се 
постигне «само ч«рез «миролюбиво споразумение, а не на си
ла- Силата «води към тотална загуба.

|Пока«ната на Де гол дава известна «надежда, че най-сет
не започва .по-резлнстичнен. «подхюд н към най-голямата про
блема на френската политика — алжирската проблема. Ал 
широкият фронт на «националното освобождение, който и до 
(сега е показвал (добра в«оля за «разрешаването на въпроса

МАДАГАСКАР «Най-снлиата политическа па 
ртия ,на Конго е Националното 
■конпоанско движение, начело 
на «която се наш пра сегашният 
председател «на правителството 
:— Лумумба.

За политическите цели и ста 
новища «а независимия Ко«нго, 
най добре говори изявлението 
ва Лумумба 'в Парламента: 
„Новият Конго няма да се о- 
«гредедп и ито за един блок в 
света. Новото правителство ще 
заем
между «двата блока, иротивопо 
ггожностмте «иа които гтреднзвн 
кват «разделението на света”.

На 26 юнн е Тананарив, сто 
лгщата па Мадагаскар, търже 
ствено е провъзгласена незавн 
симостта на този острв, който 
«остава член на Френско- афри 
канската общност.

Държавният секретар на ф«р 
енско-африканската общност 
Жан Фое и председателят на 
«Мадатаскарската република Ци 
ранаиа са прочели на мадагас 
карски и френски език декла 
«рацпята «на «независимоста на 
острова, която е била привет 
ствувана от над 100 хиляди ду 
ши.

■ХРАТКИНПВШП1

ТУРЦИЯ:

«Президентът на Турската 
«република генерал Гюрсел 
е заявил, че правитлетво- 
то подготвя необходимите 
мерки за подобряване иа 
стопанското ф!шансово по
ложение ата страната, за ко 
ето е казал, че е трагично, 
но не и безнадеждно.

«На 4 юли един турски пр 
едставитсл е заявил, че об 
щите избори в Турция ще 
бъдат произведени през е- 
«сента 1961 година.

го. повече човешки жертви и 
би направила «много по-големн 
(разрушения.

В разговора с журналистите 
след приема Хрушчов е подче«р 
тал въздтожността Франция да 
изиграе положителна роля в 
отношенията Изток — Запад.

иутрално становище

След федерацията Мали (Су 
дан и Сенегал) остров Мадата 
скар е втората «държава-член
ка на
общност, която е станала не
зависима. Тези държави

СОМАЛИЯчрез преговоря и споразумения отговори и на този положи 
«гелен жест на Де Гол — той ще изпрати «в Париж своя «де
легация. начело «с председателя на «временното алжирско пра 
®нтел«ств,о Ферхат Абас. Ясно е, това впрочем 
кггатирако и «в прокламацията на в.реме«нното алжирско пра
вителство, че «съществуват зкачнте«лни: «разлики в стано>вища>- 
та на двете страни, които ще преговарят, но от голямо зна
чение е и самнят факт, че се пристъпва към рпегопори. В де
кларацията на иремепиото алжирско правителство се под- 
чфтава желан«яето „да се спомен край ,н«а стълкновението И 
окончателно «да се реши проблемата”.

Ако «конструктивно се подхожда «към проблемата и от 
френска страна, би трябвало и там дасъшествувасъщото жела 
ние. Що се отнася «до общественото мнение в «двете страни 
сигурно е, че и то «радушно ще приеме всяка крачка към 
споразумяването и ще поздрави това нато принос към де 
лото на мира изобщо.

В полунощ между 30 юнн и 
1 юли председателят на Оом«а 
«локият парламент Адам Абду- 
«ла Осман обяви «раждането на 
новата, независима «република 
Сомалия. «В този момент започ 
и аха тържествена! «манифеста
ции «по «улиците -на «столицата 
на Сомашия-М«огадиш, 
бяха изпълнени

Ф р ен ско - аф Р11к аиокатае к«он-
Хрушчов в Австрия
На 30 юни «в Австрия е при 

стигнал «председателят на съ
ветското правителство Никнта 
Сергеевич Хрушчов, придру
жен от около 70 лица. На ви
енското летище Хрушчов е 
бнл «посрещнат от председате 
ля на Републиката доктор Ше- 
рф и канцлер Раб, придружени 
•от всичките членове на а«в 
стрийското правителство. В 
своята реч на летището Хруш 
чо«в е подчертал, че съветоки 
ят народ изпитва голея.1И сим 
патни към австрийския народ 
и иска укрепване на взаимните 
'отношения. Президентът на Ре 
«публиката Шерф е своята при 
ветствена реч е изтъкнал зае 
лугите на високия гост за скл 
ючвалето на Австрийския дър 
жавен договор през 1955 годи 
«на и е казал че Хр«ушчов се е 
проявил като „сърдечен прия
тел на Австрия и на нейната 
не з ав и с им«ост”.

ще
правото да имат свояимат

войска, полиция, да имат свои 
«представители «в «организацията 
на ООН. свои «дипломатически 
представители в някои страни, 
самостоятелно да търгуват с 
«страните на Общостта и с дру

конто 
с непрегледяи АНГЛИЯ:

маси хора.
На брега на Индийския оке

ан, в „рога” на Африка е пре
станало да важи опекунството 
на Италия върху та«зн държа
ва, която има 461.000 ква«драт 

километра 
1.500.000 жители.

Сомалия

Президентът на Аржентн 
иа-Фрондизи е долътува-1 
на 4 юли в Лондон, в трид
невно официално посеще
ние на Великобритания, 
представителите на велико 
британия той ще води Ра 
зговори за по-нататъшното 
развитие на икономическите 
«отношения между двете ст
рани.

Председателят ФроядизЯ 
1досега е направил посеще
ние на «Италия, Швейцария 
Франция, Белгия, Западна 
Германия и Холандия

гпте страни и тн.

КОНГО
с

На 30 юли т.г. топовнн гър
межи в Леопсплщвил, сголицата 
на Конго огласиха началото на 
тържествата по повод незавн 
симостта на Конго, който на 
този «ден «стана независима а- 
фриканока република.

В препълнената зала на Пар 
памента на Конго белгийският 
крал Бодуе-г е заявил: „Моята 
страна и аз лично признаваме 
пълната независимост на Кок 
1го”. Това изявление е било бу 
«рно поздравено от присъству- 
ващите коигоадци. Председате 
лят на «република Конго, Каса 
вубу отдаде признание на вси 
чкн, «конто са се борили за не 
зависимостта на страната.

Конго е страна «в Централна 
Афр1жа. На територия, която 
77 лътн е по-гояяма от терито 
«рнята на Белгия живеят 14 ми 
лиана жители, конто говорят 
над 250 диалекти. Страната ра 
зполага с големи залежи на 
мед, калай, злато, диаманти и 
други минерали. Освен това ра 
зполага и с големи плантации 
на кафе и чай.

Н1Г територия и

принадлежи към 
най-изостаиалите страни на а- 
фрнканокия континент. Най-го 
лямата част «от «населението 
живее в долините, които мю«- 
гат да се «наводняват 
ито е възможно

и в ко
земеделско 

производство. Главни произве 
дення са царевицата, просото 
и аршидът. Най-важният п,ро-
(дукт за износ е банапата 60%. 
след това памукът, захарната 
търстика, «рицинусът, тамянът 
«и жр.

Сомалия най-много изостава 
в промишлеността, Италиатщи 
те са построили малко фабри
ки за «рафиниране на 
«маеща, захарни фабрики, фаб
рики за сапун, алкохол и за 
рибни консерви, но това никак 
не е достатъчно.

Социалните проблеми 
го трудни. Болшинството 
малци са неграмотни, същес
твува само един младежки ко
леж, а лекари, профеоорн и 
1шр. интелектуалци почти няма.

КУБА:
о На 1 юли кубинското пра 

шителство е взело в свои ръ 
це управлението на знглиис 
«ката и американската ко.мпа 
нии „Шел” и „Есо”, зашото 
«са отказали да преработват 
«суровия съветски нефт.

кубин-

На 1 юли започ«наха офици- 
разгово-алннте политически 

(ри «във Виена. )
На втори юли, ц речта си 

пред Дружеството за австрий 
•сио-съветоко приятелство, Хру 
нгчов е осъдил „американската 
военщина” като „виновник за 
провала на конференцията на 
Високо равнище”, а японските 
събития е окачествил като най 
-голямото досега поражение на 
Вашингтон" като V добавил 
че престижът нд Съединените 
американски щати никога досе

олио и

Два дни ло-раио 
«екото правителство 
ииокувало ймуществ^о 
на чуждестраната
„Тексас Ойл”, която 
така е отказала дасъветски нефт»

онфе к

са мно
со-

— Двбре, ако искаш независимост...
(Френска карикатура) тва суров 

за нуждите на Кусгз*
Г



БРАТСТВО

3
Реч на ^^сандьр—Ранкович, йреасеааш,,

- На Съ1°за на боГщишг па Югославия на

— Повод чесшвуванешп 17?» я »„ к?0„„
големия сбор 6 Сремска Мишровица,

МЕЖДУ БАЛКАНСКИТЕ 

„„ Х4 УКРЕПВАНЕ
СИЛИТЕ НА МИРА В ЕВРОПА■дишните борби части, 

редици се намираха бойци от 
различни краища на Югосла
вия. Голяма помощ

в ЧИиТО ■големи усилия за 
■не на осъществява 

въоръжено-боевото съ
трудничество в Балканската и 
Адриатическата области. Тази 
'въоръжена борба, според наше 
мнение, беше солидна осн0ва 
за най-широко сътрудничество 
в (Дните на мира.

Известно е

ничарите. Нима 
■политика може успешно 
и за ражда

върху такава чии, а трябва да се работи все 
(кидневно за постигане на поло 
жителнн резултати — изтъкна 
другаря Ранкович. В борбата 
за мир има достатъчно работа 
и за големите и за малките на 
Роди. защото всички народи 
жизнено са заинтересовани за 
запазването на мира. Само о- 
мези обществени сили, конто 
на международни въпросите 
дат от своите завоевателни и 
егоистични позиции могат да 
бъдат противници на мира. 
Югославия през всичките след 
'военни години решително се е 
борила за укрепването на све
товния мир.

..Когато днес се говори за 
миролюбивото н активно съв
местно съществуване, продъл
жи другаря 'Ранкович, трябва 
1та се държи сметка за огром
ната сила и нарастването на со 
циаяпзма и прогресивните си
ли в света, за борбата .на наро 
|днте .от Азия, Африка и .Патим 
ока Америка против колониал 
иата система.

Когато всичко това имаме па 
Сшце наистина с учудване тря
бва да четс.м\някои твърдения, 
че „борбата за мир и борбата 
за социализъм са лва различни

(зида борба”. Обаче, в днешни 
те условия за нас борбата за 
мир и борбата за социализъм 
неразделно са свързани една 
с друга. И затова никой, който 
желае запазването на мира в 
света не може да -оспорва, че 
само в условията на мира е 
възможно укрепването на си
лите на социализма, уокоречо- 
то развитие на науката, тех
никата. па производителните 
сили, на обществото н прогре 
сът на човечеството в цялост."

че в нашето село се засилвало 
кулачеството и 'капиталистиче
ските елементи, че в „югослав 
ското селско стопанство е дош 
ло до явления на укрепване на 
икономическата власт на кула
ците.” Обаче, сте днес във Вой 
вещина, в тази наша житница, 
получаваме 70% излишъци от 
социалистическия сектор и ко
операциите. Нима този факт 
ше е достатъчно убедителен и 
не потвърждава, че нашата по 
питка нс подобряла само зе
меделското 
същевременно създава и нови 
■обществени отношения в село-

да се
сътрудничество ме

жду народи и държави? Ние 
■аме

на нашите 
войскови части на Срсмския 
фронт оказаха и бойците от 
Червената армия, конто рамо 
до рамо с нашите войници ге 
рошило се бореха против об
щия неприятел — германския 
фашизъм. Червената

дали безброй доказател
ства за нуждата и може да се
(каже за неизбежността на бал 
(канското сътрудничество, а 0- 
собено между социалистически 
те страни. Същото това 
[дим, и днес. И

колко воля и усн 
лня отдадохме >от наша страна 
за образуване на италианските 
антифашистки

армия
със своите мощни механизира 
Ни части и въздушни сили на
несе тежки удари на хитле
ристите к така облекчи

мие
не само мислим 

цялата наша 
тика е насочена «ъм 
ничество между

дивизии и брн- ■ко и полк-гади.
Известно е каква помощ ока 

за нашата Партия за образува 
па албанската Комунисти 

чеока партия и за организира
нето на албанската счародноос- 
вободнтелна войска. По непо- 
с||-^ дственото застъпване на 
другаря Тито <в окончателните 
операции в края на войната у_ 
частвувака и някои албански 
части на сгаша 
■срещу -общия враг. От запазе
ните документи се вижда ка
кво значение е придавал дру
гаря Тито на съвместните опе 
рацни и какви усилия е пола
гал да обясни това на албан
ските ръководители. В тези 
дни никой че е можал и на .сън 
да предположи, че тази най-ху 
бава страница от историята «а 
отношенията между. Югосла
вия и Албания ще бъде кога-

сътруд- 
■наредите и

държавите. Нашата ръка 
ги е протегната към всички съ 
■седи, които исиреио, и върху 
■основата на взаимно зачитане 
и равноправни 
невмешателство във вътрешни 
те работи, желаят да развиват 
с нас взаимни отношения.

■.Подобрение

про
бив снето на Сремския фронт и 
по-нататъшното гонене на раз 
бития неприятел. За

втакето производство. ио
За повече от едно 

десетилетие нашияш 
народен доход се увели
чи с два и половина 

пъти

кратко
време бяха на Сремакня франт 
и частите на българската ар
мия, коигго по-късно бяха пре
хвърлени на други сектори на 
фронта.

то.■отношения и
В нашето село се провежда 

интензивен процес на общес
твено—икономически промени, 
както в посоката на намалява
нето на излишната работна ръ
ка в селото и нейното заемане 
1в иеземеделското производ
ство. така и/ по направление 
на все по-масовото сдружава
не на частните земеделски сто 
■панства с 'Кооперациите, чрез 
развиването на разни форми 
ма сдружаване.

С ръста па обществените 
средства за производство от
слабва материално техническа 
та база на частните земеделски 
стопанства, 
производство върху базата на 
изостанали средства все по оса 
■лко е сдържи мо и затово на
шето трудово селячество маоо 
1во пристъпва към коопорацн 
пте и все повече изгражда) 
своето материално благосъсто 
янпе върху основата на сбще 
стесните средства за произво 
дство. Селяните, които се наш* 
рат в кооперациите, благодаре 
•ние па модерното производ
ство иепрестаико увеличават до 
бивите и с то-ва успяват да по 
добрят своето материално 
ложение”.

Цо-на татък другаря Ранко
вич каза, че трудовото селяче 
■ство от Войводата 
краища правилно е разбрало 
н приело нашата аграрна поли 
тика.

Ние днес искаме да изкажем 
пълно признание и благодар
ност КЪМ В1С1ПЧК1Г бойци, конто 
се бореха на този фронт м да 
почетем паметта на онези, ко
ито загинаха за освобождение 
то на пашата Родина и за пъл. 
пия погром на хитлеристка Ге
рмания.”

■В продължение на своята 
реч другаря Ранкович говори 
за заключителните операции в 
борбата срещу фашистка Гер
мания и за голямата роля на 
Народноосвободителната вой
ска в тези борби, а особено за 
пробиването на югославските 
военни части към Истрпя и 
Словенското прнморие. Той из 
тътена, че в периода на война
та дойдем до изражение тво
рческите сили и упоритостта 
на .органите на нашата Револю 
цня: нашата Освободителна ар 
мия, народната власт. Народ
ният фронт, Обединената анти 
фашистка младеж, Антифашис 
ткия фронт на жените, ръко
водени от Комунистическата 
партия * Югославските наро
ди и бойци могат да бъдат гор 
ди н радостни загдето са бил и 
активни участници на такава 
■освободителна 
на борба през време на Втора 
та световна война. Именно за
това и зарад постигнатите ре
зултати в социалистическото 
строителство ше останат без
предметни всички опити от ра 
злични страни в крива светли
на да се представи или подце
ни ролята, значението и прино 
са на кашите народи в оовюбо 
дателната война 
другаря 'Ранкович.

на отношенията 
между «арадите от района па 
Балканите всячеоки би 
в ало сериозен принос за попа 
татъшното заспиване на сили
те на мира в Европа, особено 
Днес когато се налага

освободена
В продължение на речта дру 

гаря Рзнкович говори за значе 
нието «а 'Петия конгрес на 
ССРНЮ, като изтъкна опром- 
ното значение на доклада на 
другаря Тито пред Конгреса, 
в който е даден дълбок нау
чен анализ на външната ни и 
вътрешна политика,, както и 
теоретическата основа ма по
литиката, която провеждат Съ
юзът на комунистите и Соци
алистическият съюз, в по-ната 
тъшното укрепване на социали 
етическите обществени отно
шения на пашата страна. Ре
шенията на Петия конгрес 
чертаха общия път на нашето 
по-нататъшно развитие.

означа

да- да-
дем най-гсломи усилия за оси 
пурявгне на оветовння мир.”

В борбата за мир и съжител 
ство между народи и държа
ви не трябва да се остава само 
|зър1ху апели за мир и детолара

то н да е използувана на на
чин. който не събтветствува на 
интересите инто на нашите, ни 
то на албанския народ.

■Известно е каква помощ ока 
за нашата Партия на българ
ските другари при формиране 
то на българските въоръжени 
части на наша освободителна 
територия. Също така у нас 
■през време на войната се обра 
зуваха и първите антифашис 
тки въоръжени части на Ав
стрия.

В най-трудните дни от исто
рията на Балканите въпреки 
всичко пие гледахме с доверие 
към бъдещето и давахме най- 
(гсаям принос за политиката на 
единството н най-тясното съ
трудничество между балкан
ските народи. Тези усилия про 
щължихме и в следвоенните го 
дини. Смятам за дълг да под
чертая е сегашния момент, че 
голям привърженик на тази по 
питата беше и покойния дру
гар Димитров, изтъкнатия ръ
ководител на международното 
работническо движение. Обаче 
намериха се хора, които спря
ха този процес и успеха за ол 
ределено време да разградят 
■онова, което най-добрите снно 

Балканите с усилия и же 
■ртзи създадоха в най-трудни
те дни на войната.

И заради това днес. когато 
■в някои кръгове се говори за 
нуждата от сътрудничеството 
между балканските народи, по
чти никой сериозно И ОТГОВО
РНО нс се впуска в анализ на 
фактите, па причините които 
Доведоха до днешното поло
жение. Пред нас стои сериозен 
въпрос: какво се случи в след 
&ое(К1ИОто развитие, та днес 
с някои съседи трябва да за
почваме така да се каже обиов 
яваие на сътрудничеството от 
(начало, сякаш не е имало въо 
ръжено сътрудничеството през 
войната, като че ли на Бал
каните не се дойде до проме
ни на обществените системи. 
Кякзо се случи 1948 година? 
Какво се случи по-късно? За
що ония същи албански ръ
ководители, които сс заклева
ха па вярно и вечно югослаи 
око-албапоко сътрудничество, 
използуват всеки, дори и иай- 
■малън повод да накърнят това 
сътрудничество, а от 'ДРУ™ 
страна повтарят фразите за 
тзканаречеяата зона па мира 

Балканите? Какво днес ача 
ят за социалистическа Югосла 
вия народите от някои съсед- 
ки страни? В своя печат п днес 
оше четат как се проваля на
шата индустрия, как сс про
валя нашето селско 
ство, а нашето работническо 
движение криво се представя 
като разколник на сплотенос
тта е международното работ
ническо движение «а прогре
сивните сили в света и т. и.

МОЩНА ХИМИЧЕСКА 

ПРОМИШЛЕНОСТ на-
а екстензивното

.,.. .Днес. само на късогледи 
те и закоравели бюрократи — 
каза другаря Ранкович — не е 
ясно. че нашите успехи в из
граждането на новото обще
ство почиват върху нови демо 
критически форми на управле 
ние, върху самоуправлението 
ма трудовия народ. Без самоу 
яравленнето трудно може да 
■се говори аа социалистическа 
демокрация, за свободната и 
■напълно освободена инициатн 
■ва на трудовия човек. Нашият 
досегашен опит напълно пот
върди всичките ни очаквания. 
Социалистическата демокрация, 
както ние я разбираме и осъ
ществяваме, дава огромен под 
тик за развптие на материални, 
те бази на социализма,, всеки
дневно дава възможност за за
пиване на комуните, предпри
ятията, селата, всекидневно да
ва възможзосг на нашите тру
дови хора да подобрят усло
вията на своя живот и своето 
жизнено равнище. Ло този на 
чии ние решаваме и един от 
най-съществените

революцпон-

по-

н другите

изтъкна

„Ако бихме искали да кажем 
кои са съществените черти на 
а гишето днешно село. тога)ва 
трябва да констатираме, че те 
се проявяват в непрестанно у- 
величение на производството в 
,рамките на кооперацията и сд 
■ружаването, което се последва 
от увеличаването на доходите 
и с повишаването ма жизнено 
то равнище, във високото ни-

®е на
В първите дни на сво
ето създаване нова 
Югославия ясно о- 
черта своята външна 

политика

въпроси на 
социализма—отношението на 
единицата и обществото.”

Спирайки се върху
развитие той каза, 

че за повече от едно десетнле 
тне нашия народен доход се е 
■увеличил два и половина пъ
ти, а промишленото произвол 
ство за около четири пъти. Са 
мо за няколко геднпи земедел 
■ското производство е бщдо у- 
величено с 60%. В периода от 
1954 до 1956 година 
потребление изчислено 
ва от населението'е
с 12% докато в периода 1957 
— 1959 година това 
■не е изнесло 34%...

Говорейки за успехите в на
шето селско стопанство', той 
подчерта, че те оа били възмо
жни благодарение на развита
та промишленост за произвш- 
ство на земеделски машини п 
торове, гча големите вложения 
и пшншката на Съюза на ко
мунистите п Социалистическия 
съюз за засилване на общес
твения сектор н иа земедески- 
те кооперации, собствено на 
разните видове коопериране.

нашето
ст&паиско

Другари и другарки,

■Позв'Олете ми да кажа някоя 
■ко думи и за някои въпроси из 
областта «а международните 

Нова Югославия о

во «а заетостта в материално 
го производство извън селско 
то стопанство, в увеличените 
приходи на селячеството от не 
земеделска дейност. Процесът 
на преминаване иа селското 
население в индустрията, тър 
говията, трай спорта и други 
дейности ше бъде още ио-гол- 
ям през следващия период. Ка 
кто е известно през следващи 
я петгодишен план участието 
на земеделското население в 
цяла Югославия ще бъде 41%. 
При така намалено земеделско 
население, благодарение «а по 
-нататъшни вложения в селско 
то стопанство при провеждане 
на пашата политика на сдру
жаване. «не значително ще уве 
личим производството. Според 
сегашните оценки в 1965 годи
на трябва да произведем 450. 
000 вагона пазарни излишъци 
па пшеница, около един мили
он вагона царевица. 400.000 вд

■отношения, 
ще от първите дни на своето 
■създаване, ясно очерта своята 
външна политика, която изхо
ждаше преди всичко от инте
ресите на нашата страна, ми
ролюбивото сътрудничество ме 
наду народите и от интересите 
па прогресивните сили в света. 
За такава политика ние упори 
то се борехме във междунаро 
дните форуми п във всяка кон 
мретна обстановка. Нашето ръ 
ководегво винаги тръгваше от 
това, че датиркото съжител
ство е едко От основните уело 
вия за испрестайното укрепва 
не силите па мира. на демокра 
цнята и социализма, чс то об
лекчава борбата против рсакцп 
онннте и 1воеииод1Сб1гвите кръ 
говс, които със своята полита

От 21 до "9 юни в големите хали на Белградското из 
ложенне беше устроена Треглта югославска нзложба_на хи
мическата промишленост. Упсредно с изложбата и Белград 
се състояха и редица съвещания, симпозиуми и доклади по 
проблемите на химическата индустрия и химическата наука, 
в конто взеха участие голям брой домашни и чужди учени. 
/Между множеството познати имена бяха и тия на д-р Мюлер 
от Швейцария и д-р Садер от Западна 1 ермания — ноектелп 
ка Нобеловата награда за химия. По такъв начин третата из 
ложба на химическата промишленост се превърна в едннетве 
но събитие както в промишлено, така и в научно отношение, 

значението си далеч надхвърли двете предишни изло

ЛНЧИОТО
на гла 

нарасло

Параства-

като по
жби н-а югославската химическа промишленост.

Третата изложба на химическата промишленост беше 
импозантен преглед на досегашните достижения на югослав 

химическа промишленост и наука, по оснен това има 
начин да представи ка кан-широката 

Химията е стопанската дей- 
жнвот па хората. Сьщевремсн 

можаха да сс информират

ската
ше за цел на показен 
публика ролята и значението на 

и във всекидневния
па

кост
но посетителите на изложбата 
за възможностите и реалните перспективи ка тази илдустр* 
ална област в нашата страна в бъдеще, а особено до 1965 год 

«а Третата изложба на химическата индустрия взеха
от КОпТО

. ка би могли отново да пред из 
викат ужасна катастрофа на 
човечеството. Ние особено сме 
за!штереооваян за 
Приятелско 
кашите съседа, за колкото е 
възможно по-добри ОРНОШСИПЯ 
между балканските народи.

,/В чужбкгаа-каза другаря Ра
мковия — е имало хора. които 
|яс можаха да разберат каче 
сме постигнали тези успехи, до 
•рм се съмняваха във фактите, гена захарно цвекло, 100.000 
Този общ напредък в селското | вагона месо, 430.000 вагона) 
стопанство закрепи соцналнс- селяко”, 
тачените сили н води непрес- 

по-мататъшна сн

стопач- участне общо 515 предприятия, фабрики к заводи 
435~бяха представтели на домашната, индустрия, а 30 от десет 
чужди страни. От числото на участвуващите 80% се падат 
на домашни представители, въпреки че изложбата има спе 
циален характер и засяга само една специална област от ин
дустриалното стопанства. Инто на една досегашна изложба 
югославската химическа промишленост не бе се представила 
в такъв мащаб и такава внушителна и комллетка форма.

През време на Третата изложба на химичната индус- 
Белград бяха сключени многобройни делови сделки, 

характер, и договори за бъдеше

нормално 
сътрудничество с

Днес, когато твърде много 
се говори и пише за нуждата 
от сътрудничеството между ба 
лканските народи, нужно е да 
сс 'вгледаме « миналото и до 
напомним някои факти.

В дните яа войната ръковод 
ството на нашата Партия, на 
нашата .Революция,

На края друтая Ранкович ка 
за че народноосвободителната 
борба е създала условия 
социалистическо строителство. 
Днешните поколения нассякъ 
де постигат големи успехи.

■Л с?.ка то нта Д1 ганоко- югосла в - 
оката граница сгя.ка година сво 
бадио преминават стотици хи 
ляди хора от двете страишнад 
около милион пъта. дотогава 
на някои други наши граници 
владее мрак. блести бодлива 
тел и отекват ботушите иа гра

такето
стематнческа промена на обше 
■ственнте отношения на селото. 
Това говорят фактите, които 

да опровергаят раз- 
,,теоретици” от чужбина.

трия в
аранжмани от комерчески 
сътрудничество между наши и чужди предприятия и фирми. 
В това, както и в педагогичсю-днаанткчгско отношение мо
жем да кажем, че Третата изложбг на химическата индустрия

за

не могат 
«и те
конто прггракннха от повика.е напълно успяла.полагаше



БРАТСТВО

4
Ваксинация 

срещу детски 

паралич
Рекордни добиви 1 Димитровградско

Разговор с председателя па ОНО др. Кирил Ташков В Народна република Сър. 
бия ще се проведе задължи
телно ваксинираме на населе
нието от определена възраст 
орешу детоки паралич. Вакси
нираше'1’0 на деца от шестме
сечна до седемгодишна въз
раст ше се проведе през месец 
ите юли. . август, септември в 
а ония места където заболява- 
нията от детски паралич са се 
увеличили и в ония места, къ 
дето според преценките на е- 
пидемиологическата обстанов
ка могат да се очакват такива 
заболявалия във вид на епкде. 
мия.

Ци: .уреждат се курсове, изпра 
щат са работници по другите 
предприятия на специализация 

този начин се решава въ 
висококвалифицирани

цзводегво се район,нзи,ра —- 
Виоокът е ориентиран към жн 
вотповъдство, за което с"ьщсс 

оТлнчг-ш условия, Пони 
и Забърднето

медеискнте производители са 
снабдени със сорпш семена, 
с изкуствени торове и породи- 
ст добитък. В Комучата има
ме около 500 хектара засети с 
внеокоиобнвиа пшеница. Сред 
пият добив по хектар минала 
та година беше 4160 килограм а 
а такъв добив очакваме.и та 
зн година. На площ От 200 хе 
тара е засята хибридна царе 
вица, средният добив от коя
то през миналата година изна 
сяше 4.000 килограма по хек
тар. Построени са три свце-фс 
рм,н с пет овчарпика, а работ 
ят и осем центрове за прерабо 
тка на млякото. През 1959 годи 

мерпннзирахме над 21,000

главно към земе-от 1 стр.) ориентираха 
делско производство. В наша
та Комуна имаме шест такива 
земеделски кооперации- Закра 
тко .време те постигнаха отлн 
чии резултати в полевъдството

(ПроДълже11Ие
брутопродукт повече от II по

проса за
работници. На специалисти, ко 
пто идват у нас ние в бъдеще 
ще обезпечим и по-добри ус
ловия: конфортнн квартири, до

пат с
4 милиарда и 500 милиона дп- 

който ще намерят рабо
твуват 
шависто 
полевъдство, овчарство н кра- 
иарство, а Бурелът 
вощарство н животновъдство.
В този район отлично успява ; 
п тютюна, който през нослед 
ннтс голини стана важна сто- 

култура за този край.
Въпрос: Какво е направено 

за подобрение ма обществения 
стяндард?

Отговор: Тук преди всичко 
трябва да споменем далекопро , 
вода от Пирот до Димитровср | 
ад п държавната граница, за | 
който са нзраоходванп средст , 

36 милиона динара. Еде [ 
ктрнфпцпрано е село Желюша, ; 
а през тази година ще се елек | 
трпфмцпрат и селата: Бачево, > 
Градище, Гошндол и Лукавп- 
ца. Напълно е завършен пътя 
от Поганопо до Димитровград;

ио!>а кланица, ба

към
нара, в
та 1800 души. Предвижда се ра 
зширяване на фабриката за гу 

нишки, където покрай ни

към о-

........г...................уу*;;гг^мечи
шките ще бъде отюрита н съот 
■ветиа конфекция. Предстои ст 
роеж на модерен мотел (хотел 
за автомобилисти), на нов здр 

реконструкция на бо

бра заплата и пр.
Въпрос: В кои предприятия 

ще се

■УУ:

извърши реконструкцп 
тази година?папска я оше през

Отговор: Предприятието за 
производство на мебели „Ва
сил Ивано® — Циле” завърш
ва своите нови хили с произ- 

площ от 2000 квант-

овен до.м
липцата, строеж ча нови учили 

Гргдпне. Долна Нсвля ища в
някои други села: строеж на 
далекопровод от 

-град до Смиловцн н слектрпфц 
цнране на селата в Забърди- 
те, строеж на нов път Димит- 
ровтрад-Каменпца и Димитров 
(прад-Долча Невля; строеж на 
100 нови комфортни квартири 
и редица други благоустрой
ствени мероприятия. Ще прод

Наслелшето от споменатите 
от седемгодишна доДимптров- места.

даадесетридишиа възраст, как 
то н населението от шестме
сечна до двадесетгдишна въз 
раст от останал 11те краища на 
НР Сърбия ще бъде ваксини
рано през зимните месеци.

водетеела 
ратни метра. Предвижда се и 
забавна на най-съвременни ма 

дървопреработване. С 
преселване в новите хали „Ци 
ле” ще стане истинско индус
триално предприятие за произ 

на мебели. И метало- 
предприя-

ч.У > нал* шини заовце.
До преди четири гадили, пие 

употреблявахме минимални ко, 
личсстиа изкуствени торове. А 
само таз» годила са изразход
вани над 800.000 килограма. 
Средният добив от декар по 
-рано е бил 120-140 килограма, 
а сега е средно 416 к-гр. по де 
кар. По-рано не разполагахме 
с механизация, а сега нашите 
■кооперации имат тринадесет 
трактора, снабдени с ремарке 
та п с останали прикачим ма
шини: вършачки, косачки, ре- 
досеялкн, и други земедслокн 
машини, а кооперацията „Ни
шава” в Димитровград има и 
комбайн.

Нашето селскостопанско про

■п а о г

И'СДСТВ'0
•преработвателното

„Механик" ще завърши 
през тази година новите си пр 
онзводствеии хали. Предвижда 
се. също така, реконструкция

Тоза е рошил Съветът за 
народно здраве на Народна ре 
публика Сърбия на заседание 
то си от 24 юни т. г.. на което 
е била приета и Наредба за 
задължително ваксиниране сре 
щу детски паралич.

На децата от шестмесечна 
до седемгодишна възраст вам 
сината ше се дава в течно със 
тояяие а на останалите ще бъ. 
де дадена във вид на хапчета.

Задължителното вакешшра. 
пе срещу детски паралич като 
здравно мероприятие е от гол
яма важност, когато се знае 
колко с-пасиа е тази болест н 
колко трудна е борбата срещу 
нея, кегато тя има характер 
на епидемия.

ължат и изследванията на но
ви рудни блага. С реализиране 
за тоза план за промишлен ра 
звой Димитровград ще се осво 
боди от вековната си икономи 
ческа изостаналост и ще се пр 
евърне в развит индустриално 
-земеделски край.

Въпрос Кажете ни пешо за 
развия на нашето селско стопа 
тство? Какви са успехите в та 
зн област?

Отговор: За подобрението 
гта нашето селско стопанство 

-огромна роля днес играят земе 
делените кооперации, които се !

тис
повдигната е 
пя. нова стр,ежа за Общински > 
отбор, шест модерни жилищно .

КИРИЛ 1ЛШК0В ■

Животновъдствата, птицевъд
ството, овощарството п пр. За 
подобрение на нашето селско 
.стопавство ние сме вложили 
68 'милиона динара: набавена 
е съвременна механизация, зе

ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАУКИ И НАШАТА 

СОЦИАЛИСТИ ЧЕСКА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ
ствен.0 явление” (М. Мишутиню 
1внч), „Социология” (й. Горн- 
чар) и до., ясно определиха 
марксистката социология като 
научна дисциплина и я поста
виха прецизно по отношение 
на останалите науки. В този 
свой размах и социологията, н 
останалите обществени науки 
за зааш ажиралш до тази степен 
че все повече и по-дълбоко за 
сягат конкретни въгарооп в ра 
овоя на социалистическото об- ) 
щесгшо,, водени от основите на 
Мар,каовото учение към което 
се отнасят активно н творчес
ки, а не като към доящи калето 
Потамарсв и нему подобни 
желаят.

Отношението на обществени 
те науки и на цялата научна 
мисъл към марксизма е и зра 
звдо с кристална ясиота с ду
мите на Ленин, които стоят в 
Програмтта на СКЮ, според 
които „ние ие претендираме 
за това, че Маркс или маркси
сти знаят към социализма в 
цялата негова конкретност. То 
ва е безсмислено. Нне знаем 
насоката на този път и знаем1 
силите, които ни движа*! по 
него, а конкретното практиче
ски ще покаже само опитът на 
милионите когато всички се 
заемат с работа", г

Петар И. Кознч

ДОГОВОР ЗА 
НАУЧНО СЪТРУ

ДНИЧЕСТВО 
МЕЖДУ ЮГОСЛА
ВИЯ И БЪЛГАРИЯ

лесно прилагането на Марксо 
иите -научни методи. Обаче, за 
догматичното резониране на 
някои „марксисти”, марсизмът 
е шаблон1, а всяко негово кон
кретно и съдържателно раз
ви тие-ревиз! гоннзъм. 3атовасе 
и случи така, че през същата 
година, когато излезе цитира
ния текст в „Соцналпзъ м?, на 
едно заседание в Отдел за об
ществени науки при Академн 
ята ма науките на СССР, отмри 
ха огън срещу ревизионнзма 
изобщо и срещу „съвремен
ния”, югославски ревшзиони- 
зъм”, зарад мнимото напуска 
Не на Марксовнте принципи и 
пиахлътване във воините на 
прагматизма н тругите форми 
на обществения идеализъм. Гла 
(зей докладчик беше Б. Н. По- 
номаров(„Основни въпроси на 
бс^рбата срЧ'-щу (ревизиснизма 
на съвременния етап”), онзи 
същият иойто заедно с Конста 
нгшнов и Аншропов, написа 
клеветническата статия в мо
сковския „Комунист” по повод 
Петня компрес на ССРНЮ в 
Балиращ, в която се повтарят 
старите фрази и където по
край другото се казва, че юго 
ела®ската научна мисъл се е 
отклонила по пътя на буржоа 
знагта идеология. Нашата прак

От година на година юго- 
действитеиност всеолашоката 

повече се афнрми.ра с крупни 
те (резултати в областта на ра 
звоя на производителните си
ли. Съвокутшият обществен ра 
звой, съдържащ се в конмрет 

• ната .реализация на социалисти 
цесиите принципи, променя ка
ртината на обществените отг-ю 
шення по направление на все

Новите модерни сгради променят изгледа на Димитровград
предприятие-търговски сгради с 32 конфор 

тни квартири (двустайни и ед 
июстайнп), а през тази година 
ще бъдат завършени още 12 
комфортни квартири. Тази го
дина ще бъде построена и съ 
временна станция за бензин.

Въпрос: С оглед на ускоре
но стопанско развитие какви 
мерки предприемате за обезпе 
чаване на кадри?

Отговор: Ние досега сме ра
ботили с недостатъчен брой сп 
цналисти. Нашето развитие и- 
зисква нови кадри н община 
та предпрема съответни мер
ки. За сега стппетдираме еди
надесет специалисти — четири 
с високо п седам със ореш-чо 
специално образование. През 
следващия период ще стгИен- 
днраме още 16 специалисти — 
сещам с високо и девет със сре 
дно специално 
Тук преди всичко става дума 
за специалисти, конто са нуж
ни на нашата промишленост и 
селското стопанство, докато в 
останалите области нуждите са 
задоволени. От друга страна 
самите предприятия обръщат 
внимание за професионалното 
образование на своите работни-

арското
„Братство" в с- Желюша, на 
обущарското предприятие „Тр 
уд” и на конфекцията „Свобо
да”. За венчкн тези стопански 
мероприятия ще бъдат израз
ходвани средства повече от 
170.000,000 динара, а броят на 
работниците ще нараевне за 
150 само в една с.мена.

, 1а мож

На 21 юни т- г. е София е 
подписан Договор за научно 
сътрудничество между Ком кси 
ята за културни връзки с чуж 
бнна на ФНРЮ н Българска 
та академия на науките за 
1960/61 година.

Договора са подписали: От 
името на Комисията за култур 
ни връзки с чужбина на ФН
РЮ
председател на Съвета на юго 
ата коката Академия на науки 
те, от името на Българската 
академия «а науките — Тодор 
Павлов, председател на Бъл
гарската академия на науките.

При подписиването на дого
вора са ттрнсъствувалн югосла 
вският амбасадор в София Ра 
дош Иовнович, председате
лят на българския Комитет за 
приятелство и културни връз
ки и чужбина—Катя Аврамова 
и членфве на БАН и научни 
дейци на България.

но-голямата хуманнзация на 
живота на нашите трудещи се. 
От този процес се ражда н 

■расте югославската научна ми 
съл, която със своята актив
на и творческа роля възщей- 
ствува от своя страна върху 
темпа и качеството г-га това об 
що развитие. Отделно място 

обществените науки,

Въпрос: Дали този стопански 
развой предизвика известни ст 
(руктурни промени на населели 
ето в нашата Комуна?

Отговор:
До освобождението 90% отна 
шето населеатне се занимаваше 
със земеделие, а само 10% с 
неземеделска 
процентът на земеделското на 
селение е намалено «а 75%, а 
увличил се е процентът на ра 
ботниците п служащите. Вед
но с по-нататъшния наш сто
пански развой ще се мени и 
структурата на нашето населе 
нне в полза на работничество- 
то, така че не е далеч делят, 
когато процентът на земедел
ското -население ще спадне на 
50%. Искам да напомням че то 
а и процент за цялата ни ст?а 
на ще изнася 41%.

Синнша Стайков ич.
заемат
чиято огромна задача се съ
стои в това да разработят на
шата система и нашите пер
спективи, конто най-често са 
обект на нападки от страна на 
разни чужди теории, които са 
се наели с задачата да бранят

дейност. Днес

образование.
определена класово-политиче
ска линия или обществена стру 
ктура- Под влияние на огром
ния 'принос, който обществени 
те науки осъществяват по-мн 
валата година е основан Иистп 
тгут за обществени науки в 
Белград, покрай миогото факу' 
ятети. заводи и други инсти
туции, конто се занимават с 
югославски и общи философ
ски проблеми на философията, 
етиката, политиката, изкуство 
то, правото н пр. В своята ра 
бота обществените науки се 
опират върху положителното 
наследство, и върху съвреме
нните полезни резултати на те 
Зн науки на Запада и в Съ
ветския СЪЮЗ, както II в други 
страни. .Основният научен ме
тод при разработка на обще
ствените науки, остана за нас 
методът на Маркс. ,,Не може 
да се замисли развитието та 
обществените науки без Мар 
(ксовиге научни методи и не- 

общи концепции за об 
ществото и общественото раз 

Методите на Маркс са

\

тика лък не1д®уомиолена гово- 
ри за това. че нашите общес- <У<Хт<Х><г><Х>0<><Х>Ф<Х><>0<^<>С<л<Хх>Ф<Х><>0<><г><^ф<><><г><^^ 
твенн науки стават фактор на X 
същинско ооциал,готическо из- Ф 
праждане. Затова на тях се от X Жик^ца Йованович-Шпанац

По Повод 7 юли — Деня на сръбскоШо въстание
ври 1940 година с десет ра
ни се завърна от Испания, 
измъчен от лагерите и стра 
нствуване, в Белград го до 
чака Специалната полиция.
Побои. И мълчание.

Още нашественикът не 
бе почукал на вратата на 
родината.'а Жикица със сво 
ите другари манифестира
ше из улиците на Белград 
с лозунга: „Ще отбранява
ме родината”.

Щом започна войната 
той като доброволец побъ 
рза да продължи борбата за 
почната в Испания. Но кра 
леките офицери не го прие 
ха. И трябваше храбрият 
Испанец да почака ош.е три 
месеца до започване на ис
тинската борба на нашите 
народи, която той оповести 
със първия си изстрел.

Беше топъл юлски ден.
На кръстопътя покрай черг 
квата народа се беше съ
брал на традиционния Иван 
денски панаир. Председател 
ят на општината в Бела Цъ 
ква, разбрал че ще се със
тои н някакъв сбор, издал 
нареждане панаирът преди 
дванадесет часа да се расту 
рн и хората да се прибе
рат по домовете си. Едни 
си отишли, а други се при 
брали по кафенетата- Някои

Първите изстрели с кои
то бе оповестено въоръже
ното въстание на югослав
ските народи даде на 7 го
ли 1941 година Жикица И- 
овановнч в Бела Цръква. 
малко село на плодна Радй 
евина и бунтовна Сърбия.

Бил е ученик на гнмнази 
ята във Валево все До онзи 
ден когато бе изключен по 
ради прогресивните си схва 
щания. Образованието си е 
продължил в Белград. По- 
късно стана студент на бел 
градския Филозофски факу 
лтет. Следваше южнославя 
нека литература.

Беше на 22 години и пред 
дипломски изпит, когато пр 
ез 1937 година тръгна за 
Испания.

В лицето на Жикица слав 
ните интернационални бри 
гади получиха храбър боец. 
На родителннте си той бе 

казал, че отива във Фра 
нция. за да продлъжн обра 
зованието си. Всъщност то 
й отиде да помогне на ра
ботниците от Мадрид и Ан 
далузия. По късно, той така 
пишеше на майка си, която 
много обичаше:

„Майко, аз не можах да 
остана сляп и глух за бол 
ките и зова на човечество 
то. Не можах това! Аз оби 
чам човека. Ти ми внедри 

любов към него. Разбе 
ри ме и прощавай, че ти 

ездадох болка. На теб и на 
татко- „Когато през септем

си го видяли жандармите и 
звикали:

— Горе ръцете!
Младият партизанин, неза 

вършилпт студент н закале 
ният испански боец отвър-

деля голямо внимание и съз
дават големи възможности за 
развитие. Да вземем само като 
пример какво внимание у нас 
се обърна на социологията ка
то «а най-обща обществена на 
ука. До скоро тя и не беше 
третирана като такава в рам
ките на обществените науки- 
Обаче, през последните някоя 
ко години у нас все по-Сертгоз 
но се настоява да се коиститу 
пра научна социология и да се 
обезпечи нейтата афмрмация в 
познавателния живот на хора
та Теоретическото наслещство 
на буржоазната социология, от 
Огюст Конт (1798-1853) и из
общо философската история 
преди Маркс, както и известни 
даушгариз прани интерпретации 
на материалистическото схва
щане на обществото, изиск
ват дчес от нашата научна ми 
съл н от практическия живот 
развитие на социологията ка
то истинска обществена наука. 
Именно затова социологията 
стана съставна част на научно 
изследовател,ката дейност на 
редица наши институции. И в 
резултата на това се явиха и 
трудове с „чисто” социолог,и 
ческн проблеми.. Произведени 
ята като,.Исторически матерн- & 
ализъм” (И. Косановнч), ,,Се х 
лянн-индусгриаднн работници” X 
(Ц. Косгнч), "Основи на соци Ф 
юлошята” (Р. Лукич), "Наука X 
за обществото” (Лю. Живко- ^ 
®нч). „Крюомалът като обще Ф

останали, сякаш не са раз
брали нареждането. След о 
бед, около 17 часа, приети 
гнала група от десетина въ 
оръжепи партизани, начело 
с Жикица, политически ко 
месар. Пред кафенето, под 
една голямата липа, започ
нал политическия сбор. Про 
изнесени били пламенни ре 
чи. Последен говорил Жики 
ц,а. С пламенни думи той 
говорил за свободата и ре 
чта си завършил с възкли 
цанието: „От името на Ко 
мунистнческата партия на 
Югославия, аз ви зова на 
борба срещу окупатора и 
всички предатели на наша
та страна!”

нал с друг повик:
—Долу оръжието!

Един од жандармите вди 
гнал пушката и стрелял. Зъ 
рното минало край главата 
на Жикица. Опитният поли 
тически комисар приклек
нал и с прецизна стрелба 
убил жандармите — преда 
тели.

— Така Ще мина всеки, 
които вдигне ръка сРешУ 
нашия народ, казал Жики‘ 
ца и побързал да настигне 
свои другари.

Това се случи на 7 юли 
1941 година. Това бе нача
лото на въоръженото въста 
ние на сърбския народ

До своята смърт Жикица 
е работил върху укрепване
то на народноосвободител-
ното движение в Сърбия. 
Бил е политически комисаР> 
командант на баталион, по 
литнчески комесар на бата 
лион и член на Командата 
на Групата на отредите в 
Западна Събия. Отличавал 
се с храброст и с примерно 
отношение към хората. За

бил търде попу

гоните

1ВИТИС.
преди всичко научни методи 
и за тях е характерно: изхож 
дането от фактите, упоритото 
събиране, систематизиране и а. 
«алнзиране на фактите; откри
ване процеса «та движението и 
неговите закономерности; тръ- 

от практиката като от
Започнали да се записват 

нови бойци. Първ се оба
дил селянина Цветко Солда 
тович от Бостава, а след 
него и много други. Здра
чът на юлската вечер започ 
вал да е спуска когато па 
ртизаните напуснали сбора 
топло поздравени от 
лението.

ше
гваме
основно мерило за стойността 
на всяка теория; широкото съ 
глеждане на съвокупността на 

на общественото раз-процеса 
цитие — се казва в сп. ..Соци
ализъм", орган на ЦК на СКЮ 
6р. 1, 1958 година. Като прие
мат метода на Мзркоовата Дн_ 

нашите обществени

насе
Не се

ни триста метра когато ги 
настигнал студентът Владан 
Боянич:

— Пристигнаха жандарми 
и с приклади разкарват на 
рода!

Жикица веднага

отдалечил

алектика, 
ндуки вървят напред в негово 
то разбиране: използват анали 
за на редица съвремежни събн 
тия, фактопрафскн материал 
и резултати, за да се обогатя 

непрестанно маркснческн- 
за да ста?1е по

ради това е 
лярен и обичан.

Загинал е през пРолет,]г 
на 1942 година в с. недичев

<лтази

вац в борба срещу 
ци и четници.

се вър 
нал. Когато недалеч от себе(ват 

те принципи
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Тържествени събрания в Димитровград
ПО ПОВОД ДЕСЕТГОДИШНАТА НА РАБОТНИЧЕСКИТЕ СЪВЕТИ

Наши гиганти
БОРСКИ
РУДНИКсамоуправление

Епохата на работническото 
самомпраалечие, <втуведсяга за 
лърв път у нас започна в оня 
ден на ким 1950 година, кога- 
то Тнто от трибуната на Съю 
зката народна скупщина опо
вести решението на югослав
ското правителство да преддо 
жи на народните представите
ли да гласуват новия Закон, за 
■работническите съвети/ Това 
бяха знаменити

В пнтомнтс скл<>н08е на хъд 
мислите предели на Източна 
Сърбия под безбройните стъ
бла на ватовата лоза е скри
то е земната кора огромно бо
гатство, познато и използува-, 
но още в най- древни време
на. Големи количества рудни 
залежи, конто съдържат мед 
злато, сребро, селен, желязо и 
сяра се протягат от Бор чак до 
Майдг^игец. В мша-уото т^ьз 
вдадеше същинска златна 
треска, подобна па одая в Ка
лифорния — пристигали хо
рата на вълни п с помощта ча 
примитивни средства и пособи 
я копаели, нлн чрез просяваче 
и .миене, получавали злато от 
реката Пек. На същото място 
днес се издигат опромнк за
води н фабрични хали, топииг- 
1Ш. непрогледни системи от 
)1уП възли н линии за превоз
ване на рудата и «овопоник- 
пал град с 20.000 жители, от 
които 7000 директно са заети 
па работата в басейните и то
пилните на Борскпя рудник. 
Медта представлява една от 
най-важнне суровини на цвет
ната металургия и електроичду 
сгрнята, обаче също така и 
важна суровина за химическа 
та индустрия. ПРОИЗВОДСТВОТО 
на синия камък използува го- 
1Д1ПШ10 няколко хлядн тона 
мед. За багрилната и, фармаце 
отпческата промишленост, как 
то и за другите клонове на хи 
мическата промшиленюст мед
та е от голямо значение. Дълг 
и сложен е пътят отрудагадо 
получаването па чистата мед. 
Процесът трае цели 35 дни. О- 
баче нс единствено медта е о- 
оновел производствен про
дукт на 'рущарско-топияния ба
сейн Вар. С годишното прота 
водство от 400.000 тона комцен 
шрпран пирит от най-добро ка
чество, Бор стои между най-го 
ломите производители на пи
рит е европейски мащаб. Ед
на част от тази суровина абс
орбира химическата и целулозо 
добвмата индустрия за получа 
ваше иа сярна киселина в Юго
славия, докато останалата ча
ст се изнася в много от страни 
те на Западна и'Средна Ебвро
та, и в Африка.

Пяната поради голямото ко 
личество отровни серии газо
ве, «оито са унищожавали ра
стителността в околността на 
Борските заводи, между селя
ните избухвали сериозни въл
нения насочени срещу обще- 
стаения порядък; днес на сто
паните се изплащат стотици 
милиони динара като възмез 
дие за. причинените щети, а о- 
ще утре тези газове ще бъ
дат използувани като главна 
суровина за уделичен добив на 
сярна киселина. Вече от след
ната година Бор ще произвеж
да по 250.000 тонт сярна кисе
лина. а през 1959 година в ця 
ла Югоолавия производството 
на сярна киселина е било 127 
кг глади тона. Неотдавна руд но 
топ пилият басейн Бор. пусна в 
ход и фабриката за производ
ство на оуперфосфатни веще
ства в Прахово, която на ю- 
гославското земеделоко стопан 
егво ще 'дава годишно нови 
575.000
ве. За тази фабрика свободно 
можем да кажем; че е една от 
най-модерно оборудените фа
брики от този род в '/Европа.

чение п важност. Обаче 
най-знаменитите 
мира неговият доклад пред Пъ 
рвня конгрес на работнически-
нп С1957ТИ’ СЪСТ°ЯЛ се 113 25 ю-

между 
все пак се на

година. Другарят Ти-
то. каза тогава: 

....К огато днес
иа един догматизъм 
телсн произход ни отричат 
йността па работническото са 
моуправленис, назовавайки го 
Е1 Тс.1, (хня и подобно, ние няма
ме ни най-малка 
иовшцето на марксизма, 
ретнчески да оправдаваме пра 
1з1злността и извънредната ефи 
касшост на нашата система на 
работническото- 
ние, защото тя и

апологетите 
от съмни 

сто
исторически 

часове, които никога не могат 
да бъдат забравени.

Другаря, Тнто за пръв 
говори за работническите 
вети на 26 кучи 1950 година в 
Народната скупщина. Още ц 
началото на своя докла/д .дру
гаря Тито изтъкна:

....Донасянето на този Закон
ще бъде най-значителният

акт г-щ Народната

нужна от ста 
тео-път

съ-

самоуправле-ч на практика 
показа своята пълна стойност. 
Рсзулта/гите говорят сами. В съ 
щото време те и на дело пока 
•заха жизнената си сила и пра 
в1РЛ1изстта иа марксистката те
ория

ис
торически 
скупщина след приемането на 
Закона за национализацията на 
средствата за производството. 
Превзимансто на средствата за 
производство в държавни ръ
це все още «е означаваше, че 
е бил осъществен акцискчцият 
лозунг на .работническото дви 
женне „Фабриките на работни 
ците”, понеже лозунгът „Фаб
риките на роботницнте, з’емя- 
та на селяните” не е някой аб-

за пообществяваие и а
средствата за 
По такъв начин

производство, 
със средства 

та за производство да управля 
производители, 

чрез които да се осъществяват 
и истински демократически и 
социалистчески отношения

иат самите
Работническият съвет на ..Свобода” заседава

в Тези дни в Димитровград се 
състояха тържествени събра
ния «щ груповите колективи 
от димитровградските 
прнятия по повод десетгодиш
ната «а въвеждането на рабо 
тническото самоуправление у 
нас.

тър Гогов и Илия Игов.
От страна на Общинското 

вече иа производителите в гр. 
Пирот са изпратени, и на засе 
даннето предадени, писмени 
признания за активно участие 
в работническото самоуправле 
ние в периода от 1957 до 1960 
годнца ла следните членове на 
Работническия колектив: Ста
мен Алексич. Гера Милошев, 
Венета Манова, Ангел Тодоров 
Асен Тодоров, Сава Нотев. Лю 
бинка Пейчева, Нада Ангело
ва, Ранко Младенов, Нацко Ми 
лев, Иван Драгоев и Владимир 
Колев.

След заседанието бе дадена 
закупена на работническия ко
лектив.

ление у нас. работническият съ 
вет при тютюневото предпрня 
тпе в Димитровград, проведе 
на 1 юли тържествено заседа
ние, на което ката гости прн- 
съствуваха работниците и ра
ботничките от предприятието, 
както и представител на Об
щинското синдикално вече Д. 
Бншчан.

На заседанието бе прочетен 
доклад за значението на рабо 
тническото самоуправление у 
нас и за дейността на работни 
ческия съвет при предприятие 
то. От името на синдикатите 
заседанието бе поздравено от 
Душаи Бншчан.

На същото заседание търже 
ствсно бяха връчени похвални 
грамоти на следните работ
нички, работници и служащи 
от предприятието: Марин Ата 
насов, Марин Паунов, Любица 
Каменович, Коца Ташкова, Ду 
танка йотева, Коца Гогова, 
Милка Атанасова, Светлана Ми 
ялковнч, Славча Станков, Пе-

произвойството.
Разбира се. че ние нямаме 

на/меренне да натрапваме 
когото и да. е тазн наша систе 
)ма, както често ни се прехвър 
ля. Обаче ние сме длъжни да 
го защищаваме от ония, които 
са слепи и глухи спрямо фак
тите, конто не искат да съпле 
яат действителността е нашата 
страна. Мисля, че нашата прак 
тика най-добре потвърждава 
правилността на нашата систе 
ма чрез своите положителни 
резултати. Тези резултати виж 
даг не само непосредствените 
участници в производството, 
пашите работници, които улра 
вливат, мо също така ги виж
дам и чувствува целокупният 
наш народ, а за тях се з/.ае и

стра/ктен пропаганден лозунг, 
но такъв който има е събе ей 
дълбоко съдържание. Той съ
държа в себе си целокупната 
програма на социалистически
те отношения в производство, 
то: по отношение на обществе 
мата собственост, по отноше
ние правата и задълженията 
на трудещите се и — според 
тава — може н трябва да се 
осъществи на практиката, ако 
мислим да изградим социали
зма...”

А във встъпителната си реч 
по повод обосноваването «а 
Основния закон за управлява 
пето «а държавните стопап,- 
.еки предприятия ц висшите сто 
лански сдружения от страна на 
трудовите колективи, другарят 
Тнто най-редефно изтъкна ми 
сълта за същността иа самоу
правлението:

....Днес у нас ще ръководят
е тези фабрики, мини, и оста
налите предприятия самите ра 
ботници. Те сами ше определят 
по кой начин и колко ще се ра 
боти. Те ще знаят, защо работ 
ят н за какво ще бъдат упо
требени резултатите на техния 
труд. За да можем да постиг
нем това навсякъде в сграна- 
«ата ни, чак и в «ай-нзостана- 
лнте краища, трябва с голяма 
упоритост да преодоляваме из 
останалостта. Трябва да поили1 
пием полуселяните на равни
щето на съзнателни индустри
ални работници,- коню ще сх
ванат своите длъжности и сво 
нте права на градители на соцп 
ализма...”

Олед донасянето на Закона 
В Скупщината .Тнто не пропуо 
каше нито една среша с труде. 
щнте се на нашата страна, ни
то едно събрание или митинг, 
а ,да не спомене ролята и зада 
чите на работничеките съвети 
за обществения и стопанския 
напредък на страната ни. Мно 
го пъти другарят Тито високо 
оценяваше досегашната рабо
та на работническите съвети и 
техните крупни успехи. Прос
то е невъзможно да се изтък
не коя от речите на председа
теля Тнто е от по-голямо зча

на пред-

Колектевът «а „Свобода" у- 
.строн п^жествеио събрание в 
Дсма на к-ултурата в Димитро 
«прал. на което покрай члеио 
вете на колектива н официал
ните гости присъствуваха 
голям брой граждани.

Зд добра и активна работа 
Яв предприятието „Свобода” бя 

ха наградени и похвалени най- 
добрите членове «а колектива, 
между които Сотир Димитров, 
Славела 
©лаев. Димитър Тошев, Георги 
Василев, Александър Васов, Те 
сиенужка Василева, Данко Кръ 
стев и др.

и

Отеванова, Влатко
О

далече вън от нашите грани-
В димитровградския Дом на 

■далтурата вчера беше устроена 
тържествена академия по слу 
чай Деня на боеца. Доклад за 
значението иа Деня на боеца 
изнесе Кирил Трайков, след ко 
ето беше нзпъ/шена художес
твена програма. Голямата зала 
на Дома на културата преиз
пълнена от гражданството и 
младежите отекваше от чести
те одбравания «а представяни 
те точки, конто изнасяха вой
ниците от гарнизона н ученици 
те от гимназията.

ци...”
И през тазн юбилейна годи-

Оща, .когато чествушаме десет
годишната на работническото 
самоуправление другарят Тнто 
нооветн голямо внимание на 
работническите съвети. В своя 
доклад пред V конгрес на Со
циалистическия съюз на юго
славските трудещи се каза;

„...Тази година се навършват 
■десет години от въвеждането 
иа социалистическите общес
твени отношения и на социалк 
егичеоката демокрация в наша 
та страна. Днес на този Ком
прес ние можем да поздравим, 
нашите трудови .колективи и 
блестящите резултати и уопе- 
хн в работата им.”

.....Фактът, че днес в предггри 
ятнята управляват около 220 
■хиляди работници и служащи:, 
и че при всеки нови избори се 
избират около 60% нови члено 
гое е организациите на самоу
правлението, показва — от ед- 

страна, че съдбата на наше 
то стопанство е в сигурните 
ръце на работническата класа 
на нашата старала, и от друга, 
че огромното /доверие, което 
имат ръководещите хора в. со
циалистическа Югославия в 
способността на посредствени 
те ръководители и производи
тели, е основа на извънредни 
те резултати, които днес са по 
1с.типналн работническите коле
ктиви е /работата си...”

На повод десетгодишничата 
на работническото самоулрао-

БЕЛЕЖКА

НУЖДА 9Т ПРАВНА СЛУЖБА
не направил това. Младе
жът иока да му върне земя 
та, но старецът да му за
плати за досегашната изщръ 
жка.

Има и други подобни слу

Нсрфдаина пред съда в 
Босилеград бе разгледат! 
атедння случай: едни безще 
тен старец усиновил беден 
/младеж и му подарил имо
та ой за да се грижи за ста 
рнннте .му. Оттогава изми
нали шест години. Младе
жът напуснал стареца, а и- 
мота задържал и по-ната
тък. Старецът останел из
лъган. Кой ще .се грижи за 
него? Обърнал се към съ
да. Искал да се отмеии до 
1говорът между него и мла 
1дежа. Но, според закона 

,бил/о невъзможно! ?
Старецът е бил, значи, 

гпростосърдечен.
Той смятал, че младежът не 
може да ие се трижи за не 
що шом като му е подарил 
имота си. Какво е трябвало 
(да направи старецът? Тря 
бвадо е да сключи с мла
дежа договор за издърж- 

омъртта си. Но той

©
ПОГАНОБО. Тези дни е за 

вършен новият път от Желю 
ша до Погдново. Настилката на 
пътя е съвремена и набита с 
валяк. Сега са създадени усло 
■вия за редовни автомобилни 
съобшенпя между Димитров
град и Погаиово. В строежа на 
шосето масово са участвували 
■селяните от всички села на то 
зн район.

чак.
От това оледва въпроса: 

дали би се случило така, 
ако този старец, а и мно
го дроги като него, е имал 
възможност да се посъвет
ва с някого преди сключва 
него на договора Разбира 
се, не! От това следва, че 
е нужно п,ри нашата общи
на да се формира (както е 
това вече направено при 
някои общини) служба за

иа ©тава

На 20 м. м. Нишкият на
роден театър представи с 
голям успех пиесата на а- 
мериканския автор Вилием 
Индж: „Мракът на върха 
на стълбището”. Постанов
ка на пиесата е дал режи- 
съорът Душаи Роднч.

и наивен;
оказване на правна помощ 
на нашите граждани. Така 
ва служба, която в опре
делени дни би давала без- 
|Щата:ц .правяш съвети би 
поздравили всички наши из 
бкраггели!'

тона изкуствени торо-

Евтим Рангеловката до

предложения” заявил:длъжности. И самият Кардел. 
ако добре чух, каза, че това е 
почетна длъжност.

дини, двадесет години през 
— В нашия език думата „у- времето иа бивша Югославия 

твържшава” не означава нищо. .по най-брутален начин съм из- 
Аз когато бях на каторга с го патзуван, преследван и затвар 
дини наре!Д се борех против та яш, както що е преследвана и 
кпва глупави преводи. затваряна работническата кла-

Вхшсто „утвърждава” сложе са е капиталистическия строй, 
иа е нова дума и израза полу- През времето на това тъмно 
чнл нова форма: „съставлява минало, ведно с останалите ра 
.проектопредложенията на пла- ботници винаги съм желаел да 
новете”.

КОГАТО СЕ ПРИЕМА» 
ШЕ ЗАКОПА

Събитието, което преди де
сет години стана под, куполите 
на голямото здание на Народ
ната скупщина, обкръжена със 
зеленина и приветливи буле
варди, събитието, което р!до- 
ютио развълнува нашата обще 
ствепосг н отекна на далеч и 
вън от границите на нашата 
страна, това събитие вече ста 
на едно важно историческо ми 
«ало. След няколкодневни об
съждания е отборите и на пле 
пума Съюзната народна окуп 
щипа прие на 27 юни 1950 го
дина. Основния закон за уп
равляваме на държавните сто
пански сдружения иа трудови? 
те колективи. Една нова форма 
ма социалистическо управле
ние на стопанството получи 
право на тражданство и влезе 

сила. Една нова идея започ
на да се овъплотява на прак
тика и да оставя дълбока оле-

Герткович: Ние наблягахме 
в този Закон да употреблява- 

езнк, който работниците яс 
но разбират. Тук се изтъква, 
че за това ие ще се получава, 
възнаграждение и работници
те това добре разбират.

Салай: Това е обязност към;
Него колективът

вайки историческото значение 
„а този закоч, обсъждаха и 
(разсъждаваха върху всеки член 

Законопроекта чак 
и отдел-

мещателни тела .при предлрняти 
ята.

— Ние .няма за какво да стр 
ахуваме от този закоч 
в своята реч тогавашният на- 

представнтел на Центра 
на Съюза на юпо. 

С1шдикати другаря

каза
унищожим нашите експлоата-и алинея от 

и по названието му 
ните дами и израви.

Какво значение има въвеж- тори, да вземем в свои ръце 
дането на .работническото само производствените оръдия и са- 
управленне за подобрение на ми да станем господари на пло 
производството и за по-добрия довсте па труда си. Това наше

най-голямо желание успяхме

колектива.
Е избрал и той е дължен да 

работи. Ако сложим „почетен” 
с това ще се намали и отговор 
ността.

Шнудерл: С гласявам

роден 
лиото вече 
олавските 
Гюро Салай, и че след прила
гането му в дело ръководене 
то с предприятията ше се про 
вали. От опита, който имаме, 

съзнанието!, па 
работниците и служащите, ко- 

участвуват в работничес
ките съвети е на високо равин 

когато ще имаме и по 
тогава

бележ-В стенографическите
оттогава са окре 

интсресгчи детайли, 
следят с най-гол

ки, останали 
■пени много 
конто сега се 
ямо внимание.

.Народният .представител д-Г 
Макс Шнудерл, например, пог 
тавил въпроса:

живот на хората, интимните 
чувства на тогавашните народ Да осъществим под ръковод
ни представители като че ли ство на нашата Партия и ДРУ 
най-добре беше изразил в сво таря Тито в Освободителната 
ята къса реч словенският наро война. И днес, благодарение на 
ден представител Франц Ракеф заслугите на тази съща Пзр- 
дългогодишен майстор — зи- тия и Тито, правим Закон, ко

гото приготвяваме и донасяме 
— Другари и другарки наро ние. непосредствените ръково

дни представители! Във връз- 'днтели на нашите предприятия 
на със Законопроекта и образ и нашия труд.

се с
това:(виждаме, че Почти половин час са се во
дили едни повече фнлологичес 

отколцото юридически раз 
иовваиш за това може ли да 
се каже: управителният отбор 
утвърждава проектопредложе
нията на основните планове гга 

Разисквтло се

пто
'КИ.се сл<^ дар:— Не е ли у.меоно да 

жи ,в последната алинея израз» 
лдейчостта в управителния от
бор е почетна”?

Д-р Гершкович: Не е един
ствено почетна- Това е и дело
ва функция.

Шнудерл: Когато се казва, 
това оз

ще, а
дръжката на закона, 
резултатите ще бъдат още по,

в

големи. Затова отново заявявам, че 
■най-голямо въодушевле-

лагането, което даде другаря 
Маршал, предварително давам с 
изявление,- че с най-голямо У- ние ще гласувам за Заксяюпро 
доволствне ще гласувам за но екта, понеже такъв закоч ни 
вия закон

Тридесет години работя ка
то зидар. За тези тридесет го- ботническа класа.

предприятията, 
за думата „утвърждава” от е- 

гледна точка- Другаря
да. Разискванията по Законопрв 

екта в Съюзната народна ску 
та 22 юни.Но още преди да бъде при

ет Закана, у нас ®ече същес
твуваше достатъчеа! опит из ра 
ботата и дейността на дотога- 
вашннте рабоптичсски съвети, 
които действуваха като съве-

внкова
Моша /Пмяде, както и мнозш1а 
преди (него. които с право из
тъквали, че „утвърждават се 
градове и крепости, но не п

пщича започнаха 
след обед с доклад на подпред 
седателя на Правителсгвото 
другаря Бдвард Кардел. От 
(тава все до 27 юни народните

дава права, каквнто досега ни 
кога не е имала нито една РЗ*че не -приемат награда 

пачава, чс дейността нм е по- 
Същсств^тват почетнито-

четна.



ВЗР А Т с Т В О
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През следвашШия иейИодишен Периодзанаятчийството в БелградНа втория международен панаир на

200 МИЛИАРДА ЗА ХИМИ
ЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТКОНФЕКЦИЯ »СВОБОДА« ПОЛУЧИ ВИ 

СОКО ПРИЗНАНИЕ —СРЕБЪРЕН МЕДАЛ хнмичеоката индустрия, която 
ще да де възможност за по-на 
татъшеи напредък на дрехи
те инвдетрпадни отрасли, 
то и на селското стопанство. 
Само за подобрението 
ме.делокото «производство

През следващите пет години 
капиталовложенията в хнмиче 
ската промишленост ще изнас 
Ят около 200 милиарди дина
ра. С тези средства могат да 
се построят и обзаведат пет ин 
р1У1Стриа|лни -обекта-гиганта от 
типа на фабриката за вискоза 
в Лозница

Това сведение бе дадено пр 
ез време на Третата изложба 
иа химическата индустрия в Ю 
гоолавия (21-31 юни 1960). На 
изложбата бе представено до 

и перспективното-

'2
как

От 1 до 10 гони в Белград се състоя Вторият междуна 
роден панаир на занаятчийството, на който участвуваха 1047 
предприятия и отделни занаятчии, от което 195 изложители ^ 
от чужбина (Западна Германия, Италия, Австрия. САЩ, Бел- щ

България, Франция и Англия). =

иа зе
и ааповишаване на приносите ще 

има нужда от ндан 3,5 милио
на тона изкуствени торове. Съ 
ще сънуващите мощности, от ти 
па ат тези в Прахово, Косов 
ска Мптровнна. Иегуновци, (1а 
нчвво и Лукавац, ще обезпе
чат нужното производство на
изкуствени торове. Сега 
произвеждат 135.000 тона

гня, Швейцария, СССР,
Експонатите бяха изложени в халите на Белградския панаир.

предприятиеИа този панаир взе уастне н димитропградското 
„Свобода" като изложи своите изделия-мъжка и дамска кон | 
фекция. При голяма конкуренции на по-големн занаятчийски — 
предприятия „Свобода" от Димитровград получи солидно при 
знание-сребърен медал и съответна грамота. Във връзка с 
това събитие което зарадва пе само стоте работници на „Сво 
бодата”, но и целия град. посетихме другарите конто са били 
на панаира като представители на предприятието.

§

сегашното 
развитие на нашата химическа 
промииглемост. Покрай опром. 
иото развитие през по 
следните няколко 
казателлт на годишно иараст 
пане достигаше 20%, хнмичес 
■ката индустрия у нас есе още 
е падотатъчно развита. Мощдар 
рнизанията на селското стопа 
«сиво изисква големи калнчес 
гва изкуствени торове, тексти 
лната нпдустрия-все по-големн 
количества изкуствени нишки 
хранителната индустри и тър- 
1ГО'Впятп-повсчс амбалаж от ет 
кленови маси, дървопреработ-

се
сяр

на киселина. Чрез рекоиструк- 
ция «а съществуващите и стро
еж на пови обекти ® Бар и Ко 
совска Митровнца производст 
•лото ще се увеличи за 4 пъти 

Химическите нишки стават 
все по-значителна 
-суровина. В една наша фабри 
«ка ’ за вискозни нишки в Лоз 
ница, ще се увеличи производ 
ството -на този
30.000 тона. а косато бъдат за 
оършени новите '.мощности про
НЗВОДСтВОТО
50.000 тона.

'РОЩИКИ, по

. -1'ГА

текстилна

ме се с повече вира в собстве 
||м сили. Сега сс подготвяме за 
панаир ,и Дссковец, който ще 
се състои ог 9 до 19 август... 
Сега имаме п яювн иден: щс 
'прпзщеждаме конфекция и от 
пондобрн платове, ще лансира 
ме нощи модели., вече не се 
страхуваме за пласмента на на 
шпте стоки. Пробихме се със 
'солидни цени и добро качес
тво. Имаме свой магазин в 
Ниш,а ирнвършваме представи 
'геле.н магазин в Белград. Ще 
открием, още няколко магази
на в по-големптс градове на 
страната! — завърши другаря 
Митич.

'И «най-после сто какво каза 
директорът «а предприятието 
'Златко Влас в:

— Признанието е резултат 
на усилията на целия колек
тив. Ние «венчаем се радваме на 
този успех н ще положим уси
лия той да не бъде последен. 
След всичко това може да се 
каже. че запланувания бруто- 
продукт ют 250 миглиона дина-

зап. Белград сс интересува 
нашите изделия, а също така 
и няколко предприятия от 'Вой 

м Босна. Ине се отлича
артикул на

водата
паме с качествена продукция и 
солидни цени... сравнително 
(по-иизим от другите.
, Поискахме ,ц другаря Алек
сандър Митич, търговски лът- 

,,Свобода”, да ни каже

ще достигне
дателната промишленост, кора 
бостроелето и други промиш
лени опрасли-повече пзкустве 
еж -маси. лепила, премазни сре 
дства и пр.

Оттук нзпокването през след 
вашия пе;р11ол да се развиват 
•по-усилено онези отрасли

Смята се. че -през тази годи
на ще имаме производство на 
изкуствени маси от 17.000 то
па. С оглед на развитието на 
хранителната, металната хим„ 
черката и другите индустрии, 
'предвижда се чувствително па 
•раегване и на това производ
ство. Съществува възможност, 
чрез изграждане на нови мош 
ностн, това производство да 
ларастне «а около 60.000 тона.

|И в остагталите отрасли на 
химическата индустрия се оча 
ква голямо нарастване на про 
из-вадството. Според плана на 
фарег: цевтическата индустрия 
през следващия период 
ще се 1 удвои и производ 
ството на -лекарствата и фарма 
цевтичеокпте суровини.

'.'11! к на
пето за успеха па прелирпя-
тмето.

— Мога па ви важа. че ние 
•бяхме кат-идата и за златен 
'медал. Някои от експертите са 
предлагали тази награда, но 
една дреболия, така да се ко 
же, «и опне злат иш медал: хас 
тарът па ръкавите на някои на 
ши експонати по цветен шоанс 
не съответствувал на цвета па 
'Плата. Виждате ли какви тън
кости се искат! Но и сребърен 
.медал е голямо признание като 
(се има предвид, че ппротското 
предприятие ,.Првп май", кое
то е по-голямо п с по-толям 
'опит, 'получи бронзов медал. 
Ние иа този панаир видя хм е 
силите си... премерихме сс сос 
таиалитс. На панаира тръгнах ’ 
ме и с 'Известен страх. Връща

на

Враня:

През ши есен 3.000 
хр.к. с високодпбивна

пшеницаСребърен медал — заслужено признание
През тази есен във Враи 

ска околия ще бъдат засе
ти около 3000 хектара с 
високодобивна пшеница. 
Това е основното заключе
ние на неотдавна състоя
лото се съвещание в Наро
дния отбор на Вранска о- 
колия, на което присъст- 
вуваха председателите на 
общините, както и подпред 
седателите на Главния съ
юз на земеделските коопе
рации в НРС другаря Сто
ядин Стойкович и Бора Но 
вакович. 1

Дюклгд за предстоящите 
задачи в областта на селс
кото стопанство изнесе Бо 
ра Кръстни, председател тГд 
Основния делови съюз на 
земеделските кооперации 
във Враня.

На съвещанието се раз
гледаха и въпроси за бор
бата срещу ерозията ,и по 
залесяването на голините с 
бързорастящите култури.

-ка и ксмерческн ефект?
— Разбира сс. Сключили сме 

договори с редица предприя
тия за производство па женски 
1ба'лтсш1 със можа и без не-

.. .Другаря Денко Кост от, 
който до вчера беше предсеща 
тел на работническия съвет иа 
„Свобода” намерихме в прием 
ното отделение. Лоискахме да 
ни каже нещо аа своите впе
чатления от Панаира.

— Панаирът беше много ин
тересен. Имаше какво да се 
види... но мен ме интересуваха 
Преди всичко изделията на раз 
Ните конфекции, повнте моде
ли за сака, манта, бал-гонп, впи 
щяки и пр. Особено впечатле
ние ми направиха и новите мо 
щерни машини за шиене, за гла 
дене, за пришиване на копчета, 
за кроене... И ние разбира се 
■от ден на ден се снабдяваме 
все повече с тези модерни ма
шини. За мен си остава вълну 
ващо и незабравимо събитие 
това, че ние получихме за на 
шиге изделия сребърен медал. 
За нашия млад колектив, кой
то от годпна-две започна със 
серийно «производство това е 
голям успех. Това е подям под, 
тик за нашите работници... Нпс 
имахме свой, хубаво уреден 
щанд... Излагахме дамска и мъ 
жка конфекция. -Посетителите 
и деловите хора проявиха осо
бен интерес за дамските -ман
та и балтони... Комисия, със
тавена от експерти е прегледа 
иа- експонатите и... ние полу
чихме сребърен медал. Искам 
да кажа, че нито едно предпрн 
ятие не е получило златен ме
дал, а това гцворп, че «не спа 
да-ме между най-добрите пред 
цриятия за производство иа 
конфекция в страната. Разбира 
се, става дама за почмалкпте 
предприятия от занаятчийски 
характер.

Дали тази награда предпзвн

|ра не само ще изпълним, но 
ще го преизпълним!

М. Младенов Босилеград:

Пленум на Общинския отбор на ССРН а Димишров1рад Дейност на 

- женитеПровеждат се решенията на Пешия 

конгрес на ССР НЮ Дружеството оу жените 
от Босилеград през мина
лия месец направи посеще 
ние на граничния пост при 
село Груинци.

Повече от 50 босилеград- 
ски жени с приготвените 
подаръци и гозби, които 
връчиха, на пазителите на 
границата, прекараха в об
що веселие с граничарите 
няколко незабравими ча
са. Домакините останаха 
много доволни от своите го 
сти и пожелаха те пак да 
ги посетят.'

На 26 юли в Димитровград 
се състоя разширен пленум иа 
общинския отбор на СОРН. По 
■край членовете на отбора па 
заседанието присъстоу^аха! пр 
вдеедателнте иа основните ор 
'ганнзацни на ССРН, прадседа 
телството на общшюкот-о ( си 
ндикалню вече, «акто и член о 
1вете на секретарката на общи 
та нейност на, общинския от- 
мунистп-гс.

На дневен -род бяха въпроси 
свързани с провеждането на 
-решенията на Петия конгрес 
на оСцналпсгнчеокия съюза в 
дело, във -връзка о оенгуров 
кнте на земеделските произ
водители и -плана за бъдеша 
та дейност н аобщинскпя от
бор на ССРН.

За работата на Петия кон- 
|пг(ес и за неговите решения 
понесе доклад другаря Стоян 
Наков, председател на обший 
екмя отбор на ССРН. Той осо 
боло се спря върху онази ча
ст от доклада «а председател 
я Тито за сгопанското разви 
тпе на нашата страна н за ове 
глите неропе-ктпви на -стопан
ското ми «развитие през следва 
щия петгодишен план. Говоре
йки за особеното -внимание, ко 
ето се обръща на слаборазвн 
тите краища, докладчикът под 
черта, че при проучване на 
тези материали от страна на 
«нашите организации, трудови
те колективи и земеделски ко
операции, трябва да се и-зхож 
да от нашите условия и да сс 
«дават ‘конкретни предложения 
-за прилагане иа тези заключе 
«ния върху нашата действител 
пост, с цел -нашата комуна да 
се освободи от икономическа 
изостаналост. В -докладда Си 
той подчерта н промените вие 
сени в Статута, а особено онс 
зн, -конто говорят за. новата 
оргзошзационна структура на 
Социалистическия съюз.

Любимко Вучкович, член на 
Председателството на общия 
ския отбор на ССРН гов-орн за 
успешно процедените мерсПрн 
ятня във връзка със здравни 
те осигуровки на земеделски
те производители, което се при 
лдга-от 1 юли т.г. Общинската 
здравна служба е в състояние 
да окаже иа земеделските про 

нзводигелн здравна помощ.

предвидена от основната оС|1 
руровкз, Здравни станции съ
ществуват в селата Каменица, 
См и ловци, Долна Невля и П-о 
гамото. Предстои откриване «а 
здравна станция и в Трънско 
Одоровцп.

Пленумът е приел годишен 
-план за -дейността на общинс
кия -отбор -на ССРН. Зарад ус 
«пешното провеждане на зада 
чнте, «очертани в плана са фо 
рмираин следните комисии: ва 
предложения и оплаквания, за 
Ю рган ИЗ а Ц! КШНО-1КЯ!31РО‘В и в ъ-п р 
1оси, за помощ на женските др 
ужества, за обществено п ра 
ботническо •самоуп'раВ'леа1ие, за 
■обществените организации, за 
пдейночвъзпнтателната работа. 
Тези «комисии по-подробно ще 
разработят плана' из своята о- 
бласт и щс се грижат за не 
«го-вото изпълнение.

Планът на Общинския отбор 
предвижда през следващия пе 
рн-од да се и извърши -реорга- 
«ямзация на основните органи 
зацни както - това предвижда 
иовия Статут, да се засили ка 
уравня състав на ръководства 
та, «да се формират разни сек 
цни гари новите месни о-ргани 
зацни, да се гароучат наклоно 
стите на членовете п да се на 
стои 'членството още по-силно 
аа се активизира чрез раз.пгч 
пнте форми на дейност, пред 
видени от новия Статут, да се 
преведат събрания по сегашни 
те основни организации, да се 
запознае членството с решенп 
ята на Конгреса, да се пристъ 
пи към формиране на нови ме 
стан организации и сдружения 
при разглеждане на решенията 
на Конгреса да се направи а- 
иалнз на досегашната работа- 
да се разгледа досегашнотонн 
стопанско развитие и неповнте 
перспективи, да сс обсъди де 
йността на органите на обще 
ственото и -работническото са 
моупра-вление; да се вземат ме 
ркн за засилване на културно 
просветната и забавна дейно
ст, ппр.

След ]зж1пзенн разисквания 
Пленумът зае становище, 
от досегашните 43 ошовнн ор 
ганизацни трябва да се създа 
дат 7-11 местни организации. 
Например, венчкн села от Ви
сока ще -представляват /една

местна организация, а по се
лата ше се оформят сдружени 
я. ^(нмнтровград би имал една 
метна «организация и 6 -сдруже 
мия.

Сформиран е и актив от а-к 
■тавнетн, конто по основните 
'организации ще изнасят сказ- 
'кн за дейността «и решенията 
ма (Петия конгрес. Тота общо 
запознаване с решенията 
Конгреса и разискванията за 
новите местни организации ще 
бъдат проведени оше през ле 
тиште месеци. От септември ще 
започне
иа «материалите на Петия кон
грес.

на

подробно разуч-ване

С. Божков Б. А.

ЯКИТЕ ХДЛК ИД~„МЕXДНИК,Н

с Желюша:

„Братство14 палучило 

нози машини
предприятиеКожарското 

„Братство” в с. Желюша, Ди 
митровградско, неотдавна по
лучи осем нови модерни маши 
ни за преработка на кожи. То 
ва ще помогне предприятието 
да преизпълни планираното 
80 милиона Динара производ- 

Колективът на „Братство

Върху нивите, отсреща на 
димитровградската ханик" е твърде енергичен, 3 

особено някои негови членове 
като например Никола 
джевич, който е ,,душ*та"^н 
предприятието- „Механик 
ориентиран на столарска жел^ 
зария и неговата продуки,|Я

нашите па”

на новите хали. Те са вече на 
привършване. Наскоро ще за
почне монтирането на новите 
машини. Цялото предприятие 
ще се пресели в новите хали 
през месец август.

Само през първото шестмесе 
Чие на тази година е осъщес
твен брутопродукт 23 милиона 
динара, което ще рече, че до 
края на годината може да се 
очаква брутопродукт от 44 ми 
лиона динара. Това предприя
тие е пример за това, че 
скромни вложения, при добра 
организация и добър колен-* 
тив могат да се постигнат зна 
Чителни резултати.

Работническият съвет на „М*

мелница, 
вдига снага новата производ
ствена хала от 1.000 квадратни 
метра, на младото, но перспе 
ктивно димитровградско метал 
опреработвотелно предприятие 
„Л1еханик”. През 1958

СтВО.
се надява, че брутопродукция 
та тази година ще възлезе на 
100' милиона динара.

.Братство" е младо предпри 
то обелЯзва много до 

Неговите кожи 
изделия вече са поз 

Фактът

година
то все още представляваше ма 
лка занаятчийска Работилница. 
През следващата

много търсена на 
зари. Пласментът на стока 
е осигурен. Като минат в и 
те хали, при наличие на н 
машини и вече богат оп'\'. 
сортиментът ще бъде 
чен, а предвижда се при ^ 
на нови работници, към "V* 
на годината „Механик ш ^ 
ма около 70 работници

стопанството.

година то 
прерастна в предприятие и осъ 
шестви брутопродукт от 18 ми 
лиона динари. Увеличи се про 
дукцията. Броят на работници 
те и старите помещения се о- 
казаха тесни, негодни за него. 
Затова към края на миналата 
година започна строителството

ятие, но 
бри резулатн. 
и кожени
нати на нашите пазари, 
че целокупното пронзвоДство 
се продава веднага говори за 
качествената продукция на ко 
жарските работници от с. Жел

че със

ученици в Г.
юша.
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- Зешдел. «оойераци» „ с. К<.ш,шт.да,шарое1

Земеделските стопани

те перца (конто нзрасват от пд 
звиге на нормалните листа); 
почистването става всяка сед
мица, когато листните перца 
нарастнат 5-10 см. Също така 
се пречупва и връхчето нагла 
1вння ствол което благоприят- 
ствува за по-скорешното уз
ряване на плодовете. Връхче
тата и перцата се осграняват 
прн сухо и хубаво време.

иА/лшм&/А®
КАКВО ТРЯБВА ДА РАБО

ТИЛ! ПРЕЗ ЮЛИ
ятшшшшпшшшшншштл

ориентирана към земеделско Производство
прочутия литра мляко, от което аа про 

, ко- изведе към 35.000 кг кашкавал
ТЪрС" " в чужб1ша- в 7.000 кг масло и 10.000 кг из-

рамкнтс на мандрата е и г0- едра. Цената на млякото за
и склад-хладилник за по- виси от процента на мазнините

че От два вагона готовн тнг- които то съдържа в себе си
™ Мошностъта на и може да достигне до 47,2 ди
мандрата възлиза на 3.000 лит нара.
ра мляко за един ден. Главни
ят майстор е бай Рангел Дим Кооперацията полага голе
мее, който е и душата на мак 111,1 грижи за повдигане равни
арата. Помещенията са безупр шето на 'овцевъдството. Шест-
ечно чисти и приятни, така че те пункта за изкуствено огглод
на всеки посетител апетитът я>ване във Висока, прн съдей

ствие «а кооперацията, успеш 
но оплодиха повече 'от 12.000 
овце, които дадоха живи и 
пъргави полумсршгосови агъ
нца. По такъв начин коопера 
цията преизпълни предвидени
ят план по мермннзирането.

Какви са бъдещите планове

IОТ го
рновисочките села Вълковия 
Боле-щдол, Горни и Долни Кри 
водол, Б райковцн, Изатовцн, 
Каменица и Сенокос от „не 
напомнени” времена са прочути 
като добри животновъди

кородовити сортове 
Найънапрод 
нашите

Земеделие:пшеница, 
се опъвах, защото 

климатически 
се различават от 
та на Нишава : 
хме направили предварителни 
опити. От 
се бяхме

Тук се произвежда 
старопланински 'кашкавал 
йто се

Овощарство и лозарство:

— Според атмосферните ус
ловия извършава се пръскане 
на лозята срещу перенослора- 
та (средствата и начинът опи 
еаки ® броя от месец май),

— Унищожаване на пирта в 
лозята: и овощните градини 
(със препарата Симезан 1-2 
кгр. върху един дека|р; подроб 
ностпте за употребата на това 
средство са дадени в калеида 
1ра за месец к»ш),

— © слугай да се появат вре 
дитсли и в овощните градини 
трябва да се извърши пръска 
не на същите (подобреностите 
описани в кался«дара ва месец
ЮНи),

—Да не се отлага жътвата, 
понеже всяко закъснение нана 
ся големи загуби. Признаците, 
по които се познава кога е 
дошел часът на жътвата сао- 
етиеани в календара за миналия 
месец),

— Унищожаване на плеве
лите, особено пирта, в ожъна- 
тите ниви (със средствата НА 
ТА или СИМАЗИН в количес- 
тво 3—6 кгр. върху един; де
кар е 80—100 литара вода) по 
дробно описание на начина за 
употребата на тези средства е 
поместено -в миналия селско
стопански календар),

— През настоящия месец се 
извършва посев на фуражна 
царевица.

условия 
тия в долина 

и зашото не бя-
* „ 11 доОри кооператори. До неотдав
на те имаха две кооперации 
една в Долни Криводол н вто 
рата в Каменица, които обх.ва 
щаха околните села. Дрсдвид 
на тона,

ДРУа страна 
ориентирали към из 

животновъден

ние
граждзне като
център за Висока.

Кооперацията трябваше 
■довлотворн исканията

да у
, на земе
дележите производители. Бяха 
сключени

че и двете коопера
ции постигнаха значителни ус
пехи и бяха на път 
ят дейността си, пред 
това. че всичките осем 
Горния Висок се

договори между ко 
и зем. пронзводн 

тели за съвместна обработка

да разшир 
вид н на 
села от 

намират при 
еднакви климатически условия 
кооператорите на двете коопе 
рациП през май т. г. рошиха 
Двете коопрации да се слеят 
в една още по-мощна п още 
по-богатата.

операцията към вкусния сешокошки кашка 
вал става неутолим.

— Веднага олед жетвата тря 
бва да се извърши плитка о- 
раи на стърнищата, за ща се 
запази почвената влага,

— Вършитбата рябва да за
почне 10 дни след жетвата,

— Олед вършитбата пшени 
.. цата се лагерува е оух!г и до

бре проветрени помещения, къ 
дето периодически се прех-вър 
ля с лопати от ед!щ

Ливади и пасища:
Другарят Димитър Славов у 

пра кисел на кооперацията из
тъкна, че тя има около 1.500 
активни членове, а поддържа 
временни дръзки и сътрудничи 
<с около 3.000 жители да Впсо 
ка. Новата кооперация започна 
с основни средства възлизащи 

стойност 
кара с около 6.000,000 динара 
парични средства, разлределе 
ни по различните фондове. Ко 
операцията разполага с повече 
от 3.000 декара обработваема 
площ. 1.200 овце, от конто 400 
са полумершюсовн. Тази про
лет 'кооперацията е взела „на 
кеснм” 1.500 овце, конто * ще 
използува за млякото.

Овцете се напаоват на про 
чутите старопланински пасища 
и сакати, където са построени 
и големи торове, за около 
2.000 овце. В тия летни овчар 
ницн стада и преработка гча 
млякото.

— 'В окосеннтеОгромна роля за напредъка 
на кооперацията играят коопе 
раншните и управителни съве 
ти и отбори, които се стараят 
за донасянето и изпълнението 
на столансите планове.

Едио от основните заплану 
вани занапред мероприятия на 
1'орно'внооч'ката кооперация е 
получаване на 'кредити за из«у 
пуванс на обработваеми пло
щи ют частните стопани, кои
то площи ще бъдат групирани 
в големи комплекси и превъ
рнати в модерни земеделски 
стопанства. Такива изкупувани 
я най-напред ще се извършат 
в Изатовцн, а след това в Ка 
менпца, Криводол и останали 
те села.

Една част от приобщените 
площи ще бъде определен» за 
отглеждане на високОкачестве 
ни фуражни култури, което 
ше даде възможност за разши 
рипаме на животновъдните фе 
рми. По-нататък в плановете 
на кооперацията са предвнде- 
нни някои благоустройствени 
•мероприятия: повдигане на па 
мошни помещения, набавжа на 
прикачил машини и нови трак 
тори, както н повишаване на 
добива от единица площ чрез 
прилагане на съвременна апро 
техника,

През следващия петгодишен 
период е предвидено в коопе 
рацнята да работят постоянно 
100 работника и служащи. В 
този брой влизат и предвидени 
те агрономи, ветеринарен- ле 
кар, икономисти и нрупг спе
циалисти, които понастоящем 
кооперацията стипендира.

По такъв начин каменишка- 
та кооперация действително е 
на път да се превърне в същи 
нско стопанско, обществено и 
културнопросветн-о средище на 
населението от Горни Висок.

ливади не 
трябва да се пуска добитъка 
докато тревата отново не' по- 
рлоне.

— Борба срещу гнасекомото- 
вродител на луцерковите пло
щи т. и. люцерковата калинка 
(начинът на борбата описан в 
(миналия брой па селокостопам 
окпя календар).

Г.

15.000,000 ъгъл в
друг, за да се премахне изям 
шиата влага от зърната.

да ди

Животновъдство:

— Къпане на добитъка, осо 
бодо овцнте, през най-горещи 
те часове на летните дни,

— Прн появата на заболява 
всред добитъка веднага 

трябва да се уведомят ветерн 
нарните органи; добитъка се 
лекува и -отглежда според на
пътствията на 
лекари.

Зеленчукопроизводството

— Посев на 'къонюзреещн 
рковн репички, спанак и др 

— Събиране Р

з\го

на -семена отда 
зличнн зеленчуци, като се ос
тавят на сенчести места да до- 
узреят,

— За ла се получат поеццри 
и по-доброкачествени 
както н понрано узряване 
същите, стъблата на червените 
Щомати се почистват от

лпя

Старопланинският кашкавал е иознаш 
и на чуждиШе Пазари

плодове ветеринарнитепа

лист III Инж. М. Маноилов
на 140 декара площ с внооко 
добивна пшеница. Договорите 
предвиждаха приложение на 

нужните а-протехннчески меро 
приятия. Макар че есента и зн 
мата бяха много дъждовптн 
и студени, все пак сме довол
ни от посевите и очакваме по- 
големи добивжи отколкото от 
домашния сорт пшеница.

Кооперацията в Каменица е 
сключила договор с една аме 
рикаиска фирма за износ на 
семокошкия кашкавал в Амери 
ка. Сделката се извършва по 
срещством скотското предпрп- 
яатне „Стокопромет" и купува 
чите са извънредно -доволни. 
Закупчикът от Америка дори 
е дошел лично в Сенокос н 
бай Рангел със смях ни разка
зваше как се разбирал с аме 
риканеца въпреки услугите на 
лреводчика. „Понеже нашия ка 
шкавал отива директно на аме 
риканските пазари, каза на ше 
га бай 'Рангел, аз предлагам 
на управителя Славов, да гора 
ботим един етикет, който да 
полепваме на обвивката на на 
шите пити кашкавал — „Мс- 
йд ни Сенокос”.

И останалите млекопреработ 
щателни пунктове в Горни Кри 
водол н Изатовцн са също по 
стигнали завидни резултати, по 
добин на тия в Сенокос.

В плана на каменишката ко 
операция е предвидено тази го 
дима да изкупи около 250.000

ЪР СШТ— Вие недейте много да ни 
хвалите във вестника — казва 
управителят Славов. Ние аме 
задължени да работим и по
стигам^ успехи, да покажем: 
очебийно па земеделските сто 
нани -предимствата на съвре
менни начин на стопанисване.

Нашите внеочанн са предим 
но животновъди, ио с голяма 
обич работят и земеделието и 
не оставят ннто едно парче го 
дно за 'обработване, а да не го 
превърнат в «ива. Затова и ко 
операцията се снабди с земе 
Делски -машини, които поста® 
я в услуга на кооператорите 
и нуждаещите се от тях. За 
сега Каменишката кооперация 
разполага с три трактора ко 
ито се комплетирани с нужни 
те .ремаркета и прикачии маши 
ни за сеитба, оран и вършитба

Дейността на кооперацията 
не само че мени пейсажа на 
вноочката котловина, но се от 
разява и върху работата на 
населението Ннто едно височ- 
ко домакинство не се наема 
ръчно да унищожава плевели 
те на своите ниви, а всички 
идват, дори се надпреварват, 
кой по-рагшо ще се снабди с 
„лекарство” н кооперативните 
пръскачки. Днес едва ли ще
ше да сс намери лице, което 
да бъде 'в състояние да разу- 
беди внеочаинте да не употреб 
яват изкуствените торове за у 
величаване добива от своите 
ниви.

През първите четири 
от тази година нашето стопан 
ство постигна значителни ре
зултати. Промишленото произ 
водство нарасна за 19% в сра 
внение със същия период от 
миналата година. Повишаване 
то на производителността на 
труда нарасна за 9%. Най гол 
ямо повишаване на пронзвод 
ството е отбелязано в електро 
индустрията -— 33%, след това 
в хранителната индустрия — 
32%, в металната и гумопре- 
работвателната индустрия — 
31% итн.

Обемът на строителните ра 
боти е бил за 29% по-голям 
от обема през миналата годи 
на (съшият период), което го 
ворн, че не намалява темпът 
на строителната дейност от 
миналата година. Сключените

месеца вече договори говорят, че о- 
бемът на строителството 
тази година ще бъде по-голям 
отколкото миналата година. Пр 
евозът на стоки е нараснал с 
11% в сравнение на същия пе
риод миналата година, прн ко 
ето се изтъква увеличения пре 
воз на морските и ж. п, съоб 
щения.

през

Из клоновете на каменишката 
кооперация

'В село Изатовцн коопераци 
ята разполага с една ферма, 
където се отглежда едър по- 
родист добитък. Тя трябва да 
се -превърне в средище за от
глеждане на крави от монтафо 
нската порода. За сега във фе 
рмата се намират няколко кра 
ви и два бика, по запланувано 
е фермата да бъде обзаведена 
с помещения и съоръжения ва 
отглеждане на повече от 50 кр 

Кооперативният клон

Успоредно с нарасналото пр 
оизводство нарасна и потреб
лението, както и покупателна 
та мощ на населението. Общо 
то потребление и увеличено 
20% в сравнение с миналогодн 
шния период. Линиите доходи 
на работниците нараснаха
през същия период с 22%.

Всичко това говори че наше 
то стопанство
през тази година добър старт.

взвн.
Изатовцн има и добре уреден 
свинарник, ® който се отглеж 
дат свине от прочутата домаш 
на порода Мора-вка.

В село Брайковцн по иницн 
населението и бла

е реализирало

Цветан ЕЛЕНКОВ

Във Вранско се очакват 

добри орииоси
ативата на 
годарсние подкрепата на коо
перацията е повдигнат хубав 
кооперативен дом, средище на 
обществения, стопанския и ку 

живот ата селото. Той

СъвеШи за тютюнопроизводителите

НИЗАНЕ Тази година във Вран
ско се очаква добра рекол 
та. Най-високи приноси се 
очакват от високодобивни- 
те пшеници. При тези пше 
ници, засети в съдружие <- 
чакват със земеделските 
кооперации, се очаква сре 
ден принос от 4.000 кгр. на 
хектар. Посевите са проре 
дени тази зима поради не 
благоприятните атмосфер
ни условия.

Очакват се приносите от 
кооперативните комплекси 
да бъдат значително по-го 
леми, понеже частните сто 
пани не са провели всички

необходими агротехничес
ки мероприятия.

От някои кооперативни 
парцели във Враня, Жито 
ражда и други райони се о 
чакват приноси от 6.000 
кгр. на един хектар.

лтурния 
още не е напълно -г-отов-, но о- 
чаква се след привършване на 
тазгодишната работа по поде
то -да бъде поставено на дне 
вен ред и неговото донзпраж

ЗА ДА МОГАТ ПРАВИЛ
НО ДА ИЗСЪХНАТ обрани 
те тютюневи листа трябва 
(веднага след беритбата да 
се нанижат. Листата се ни 
жат па тъпак канап и то ръ

трябва да се наниже, през 
същия ден. ва да не повея 
пат листата н да ие се слеп 
ят. Ако листата останат за 
■другия ден съществува въ
зможност да се загреят и 
изпотят, което сетне, при 
сушенето се отразява отри 
цателио.

Листата па мизата «е тря 
бва да бъдат много гъсти, 
защото съхнат трудно а м-о 
гат и да почернеят. Рядка 
пък нанизаните листа съ
хнат бързо, остават зелени 
и през време на сушеното 
се свиват. Ето защо гъсто 
тата на листата трябва да 
бъде умерена. По-гъсто тр 
ябва да се нижат по-дреб- 
инте и прн ло-сукн услови 
я расли и узрели, както и 
недостатъчно узрелите лис
та. По-рядко трябва да се 
пискат едрите, расли при дъ 
ждовно време, както и през 
релите и ечлпо нажълтени 
отреди низането листа, а о- 
сцбено онези, които съх
нат -през късна есен.

Готовите низи се внасят 
в предназначено помещение 
за нажългяваяе (шава).

Дължината на низите за
виси от широчината на рам

дане.
чно, с помощта на стомане 

5-10 ом. и„Меид ин Сенокос” на игла дълга 
широка около 0,5 с.м. Игла 
та е заострена към -върха и 
отчасти и от двете страни

И нне искаме да опитаме...
Кооепративен дом. голям и 

личен, са повдигнали и коопе 
Сенокос. Ко

Кратни новини
ЖВЛЮША. Неотдавна се е 

състояло съвместно съвеща
ние на Социалистическия съюз 
и Съюза на комунистите въ® 
връзка с подготовките за еа- 
временното прибиране на та 
згодишната роднтба. От твисо- 
кодобивните пшеници се очак- , 
ват високи приноси, както н 
миналата година.

Смиловци:
С цел да засили кадровия си 

състав Земеделската коопера^ 
цня ще приеме на служба да а 
земеделски техника-полевъд и 
жнвотттовъд Нуждата от тези 
кадри се яви откако коопера
цията в Смиловци се ориенти
ра на производствена дейност. 
За отбелязване е че „италнан- 
хата' в района на Смиловци па 
казва много добри резултати.

Д. НБВЛЯ. Земеделската коо 
перация, която досега пока
за добри резултати в повдига 
не «а нови овощарски комлле 
кси, сега изработва ела бора т 
за повдигане на овощна гради 
(на на площ от 100 хектара.

— Нашите -кооператори и о 
стопани 

повдигнаха
раторите от село 
оперативният дом се намира в 

най-го-
станалите земеделски 
самоиннциативно 
Въпроса защо и у нас, във Ви
сока, не се направиха опити за 
отглеждане на високородо®итц 
сортове пшеница. През минала 
та есен — разказа ни другаря 
Славов, при мене идваха висо 
чани и настойчиво искаха да 
ги снабдя със семена от висо

отвътре.
Непосредствено преди ни 

ззлето се пзшърш-ва сорти 
(ране на обраните листа к 
то по зрелост, големина и 
'беритба, така че «а една ни 
за да бъдат листата от ед
на беритба* еднаква големи 
на н зрелост. Сортирането 
е важен похват, който оси
гурява както правилното ни 
за«е, така и по-лравнлно на 
жълтяване а и по-добро 
(сушене. Сортирането тряб
ва да се провежда от опи
тен работник, а низането мо
гат да провеждат н неопит 
ни лица. При тази сортнро® 
ка силно повредените листа 
се отделят.

двор заедно с 
горния Висок и образ

един 
лемия е 
цов млякопреработвателек це
нтър-мандра, която е също де 
ло на сенокошките кооперато
ри. Маявдрата разполага с осем 
просторни помещения, където 
става преработката на мляко.

Работническата мла
деж ще Помага 

в жегйваша
ВЕШ ОТ СМИЛОВЦИ

Младежите —•средношколци, 
конто прекарват лятната вакан 
цня ® родното си село са фор 
(млрали свой актив и са реши- 
ли всестранно Да помогнат на 
местната организация на Наро 
Дната младеж. Те ще изнесат 
пред своите другари и съселя- 

- ни няколко сказки и ще се за 
да помогнат «а слабите у

СМИЛОВЦИ, юли. Тук е Фо 
рмирап младежки щаб за жът 
ва със съответни младежки тру 

Младежите по

ДИМИТРОВГРАД, юли. Ра
ботническата младеж от Дими 

Предприятиятровпрадскнте
„Свобода", „Гумара”. „Цн-те” 
н др. е оформила няколко тру
дови групи, които ще окажат 
помощ при прибирането на ре 
колтата. Предвидено е такава 
помош да се окаже особено на 
онези родители, чнито синове 
или дъщери се намират на стро 
ежа на младежката автомаги
страла „Братство — единство”.

Дови групи, 
свой почни са решнлн да ока
жат помощ по прибирането на 
реколтата на онези хора. чии- 
то синове се намират ® мла
дежката бригада като строи
тели на младежката автомаги
страла. |Помощ ще бъде оказа 
на и на онези семейства, на 
които липсва- работна ръка 
(старци и пр.).

При низането листата се 
поставят «а определено ра 
зстояние един от друг и в 
определено отношение към: 
източника на топлината. ■ 

Целокупното количество 
тютюн обрано една сутрин

Заките или су шклнята. 
иаши условия най-практнч- 
нн са низите от 2 и.

емат
челици, за да могат с успех да 
дяпят поправителните изпити. Г. М.

П. Петров*
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ЗА РАЗХУБАВЯВАНЕ 

НА ДИМИТРОВГРАД. 

СКИТЕ УЛИЦИ
Два пъти ударна бригада

постигна отлични резултати вмладежка бригада „Иван Караиванов
строежа на младежката автомагистрала

_ Димитровградската
ивицата на тротоарите, не е 
(уредена ,досега иито една по 
величина по значителна треви 
ста или паркета площ, която 
да служи като напоително вме 
стилните с въздух, простор, 
пейсамша гледка и гер. за глав 
щата улица.

В този смисъл заалужава ка 
шето вмимание пз момента «еу 
|редеиата площ пред старата 
спраца на общината, която с 
малко средства, а с повече до- 
'б!ра воля за едно денонощие 
може да се превърне в краси 
По кътче за почивка, особено 
вечерно време, заШото се нами 
|ра д средата на .движението” 
на димитровградската младеж.

Образ ложе н I ге: Построяване 
то на опра дата на Лесничей- 
скххго .управление от една етра 
на и жилищно-търговското едд 
шие от другата страна, какА» и 
съществуването на старата сг
рада на общината от трета 
страна (виж приложената схе
ма) създава нуждата от форми 
райе на еди» нов амбиент, осо 
бевдо с оглед на това, че тези 
сгради са в стилово отноше
ние различни (при това да спа 
1меием, че сградата иа лесни
чейството най-сполучлив-о е съ 
четала модерния облик с мес
тните архитектурни елементи).

Уреждането на тази площ в 
една амська градинка, лекошю- 
стъпна на всеки минувач, сля 
та с улицата и тропо>а1ра, ншгс- 
ква агаяимален труд: трябва да 
се премахне сегашната ненуж 
на 'ограда, алеите да се засте
лят с съответен паваж и за 
саждане на зеленина. Ведно с 
това се поставя и .достатъчно 
то число паркови пейки.

Като едно предложение за 
уреждането на тази градинка 
прилагаме настоящата схема—■ 
проект.

Легенда:
1. Жидишно-Тъпговска схра

Идеята и в нашия град да 
се осъществят известни съзре 
мегагн архитектурни облици в 
последно в>реме все повече се 
Провежда в дело. Обаче в ня- 
колкЮФО досега новопостроени 
обекти твърде ясно проличава 
н известна стилова разлика и 
неравновесие. Стремежът да се 
възпроизведат съвременни ар
хитектурни фараш и върху на 
шия терен оправдателно заслу 
жуша нашето одобрение и по 
хвала, особено с оглед на до- 
сегашното икономическо благо 
състояние на общината. Обаче 
Нужно е в настоящия момент 
да ;се посочи и опасността от 
Допускане на урбанистически 
грешки. Такава опасност, въ- 
пречем е естествена и се явява 
винаги, когато в някое място 
вапочне строеж в голям мас- 
щаб и с ускорен темп, какъв- 
то е случай понастоящелт в 
Дтштровпрад. Трябва да наио 
мним и това, че строителната 
вълна се надигна в момента, 
когато още не беше готов об 
щия урбанистичен план на 
града, но редица причшги съ
щевременно не допускаха: да 
се чака окончателното му при 
смаис и довършване.

Между досега построените 
(големи и модерни здания ма 
главната улица «а Маршал Ти 
то останаха няколко свободни 
площи, конто биха могли пре
красно да се използуват за 
свързване на отделните обе
кти в една по-сложна, но_ фун 
:кщтонална и архитектурно дар 
(мопитна цялост. И без Тава те 
ви илощи.^спаред новия урба
нистичен план, не ще претър
пят някои значителни проме
ни, така че настоящите време 
дан решения, след приемането 
на плана, могат да се превър
нат в дългосрочни. Такива „им 
провизащги” трябва незабавно 
да се осъществят, за да се гто1 
добри естетичния изглед на 
града, оообено на главната у- 
лнца. При минаване из нея се 
получава впечатление на малка 
монотонни, понеже освен низ
кия и едноткпов палисад край

вече знаят да карат мото-пр1Гстига1нето си ров,
ретка л познават осиротите пра 
(вила на движението.

Завършен и курсът по дома 
Жимство. Другарките са дали 
практическия и теоретическия 
изпит с успех.

Продължава курсът за трак
тористи. Той ще продължи 4 ме 
сеца и завършилите курса по 
лучават квалификации на трак 
паркети. Те ще бъдат от голя 
|.ма полза за нашите земедел
ски кооперации, конто все по
вече |:с (механизират. Около 
двадесет души* от нашите мла 
дежп се готвят за утрешни! пра 
ктористи!

Зидарски курс, 'когото посе 
плават десетина 'Младежи от 
нашата бригада също така про

Още при 
много бригадири се обадиха ва 

мото-курса. Да- 
шегуваха през първите 

Люби-

участвувалн със свон точки на 
една забава във Владичем 
Хап. Физкултурната дейност 
също ис отслабва. Постоянно се 
уреждат мачове е други състс 
замия с другите бригади и ста 
1гове. В това отношение наши
те бригадири са твърде актив- 

постш ат много добри ре-

От името на Общинския ко 
митетг на Народната младеж п 
Димитровград една делегация 
посети нашите бригадири, ко
ито работят на строежа на мла 
дежкото автомобилно шосе в 
долшгата на река Южна Мора 
(за, при село 'Прсумаджа, неда
леч. от Владичин Хан. Делега
тите, 'Петър Петров и Мнле Са 
вичевич от Общинския комитет 
н Ангел Майор,, работник от 
тютючовото предприятие, пре 
дадоха на бригадирите педаръ 
ци и прекараха два дни (25 и

■слушатели иа 
же се
дни когато другарката 
ца Герова, тютюдадработничка 
от Днм1ГпровпраД. на съи спо
менаваше 'моторетка или кога 

първите дни Гюреиа 
моторетка беше тръгнала 

житата!? Това бях а пърли
те чаоовс. Днес този курс е 
завършен, а другарите и ДРУ 
1Гарките _ М. Георгиева, По
мена Костнч, Н. Соколов, Н.

та /през 
съспп п

вултати.
На 25 к>;ш е посетен шгапеж 

ма На
ето

кпя ’стг«н председателят
•отбор във •в-лааг.минркхтипя

Хап1- м с говорел тирел мшде- 
впечатпенпята си от Vжитс за

1дължа1ва.
ад амискй

■ ■ - **Г*V». лл

КАРШАМОБ
4:влдцл

Всички бригадири се радват 
добро здраве. Всички са по 

дуЧиДи здрав Iбронзов, цвят, 
защото сега слънцето е те

па

дро.
Кухнята па стана — същшт- 

скн рссторапт-с отлична и из- 
обнлствува със зелен1чуцн и ме 
С'0. Станът разполага със съ
временна баня и умивалници, 
така че бригадирите имат та
ка да се каже пълен комфорт. 
Особено ги радват писмата, ко 
пто получават от родителите, 
приятелите и девойките.

П. П. — Мл.

Но? и <и от 
Димитровградско

РАДЕЙНА. Дпадест косачи 
от селото доброволно са око 
сили някои площи гча овцефе 
ярмата в Бач свежо поле където 
'.машините не можаха да дой
дат до изражение.

ГОИН-ДОЛ. , Завършена е 
■прафостанцията в селото. И ст 
ълбовете, върху конто ще се 
постави кабелът вече са поста 
вени. С това гонндолчаии са 
разрешили най-важното рът, 
връзка с електрификацията на 
селото. Далекопроводът Пн- 
рот-|Дпмнправ'град минава са
мо стотина метра далеч от се
лото.

ТРЪНОКО ОДОРОВЦИ. Пр
ед завършвате е новата и иро 
■сторна учили'шна сграда. Тя и- 
ма осем светли и просторни кл 
асни стан, салон и 'други по 
1МЮ.ШНН и помешешш. Трябва 
да се изтъюче, че общостта е 
участвувала само с 3 милиона 
а останалото е резултат на пре 
('Шриемш.внте 'йдоровчани, ко
ито сами «аправнха тухли, вар 
и сами зидаха.

■Бригадира пред своята барака

конгрес на СОРИЮ в Белград. 
Тон е за благодарил па брега 
Дирите, конто са- оказали по
мощ на земеделската касиера 
цпя ,в Хан п:ри окопзваг-гето на
царевицата.

Василев, К. Раде>в, П. Маков, 
С. Игов, Р. Паинч, Д. Гелев, Б. 
Зарков. Люб. Герова, И. Дими 
трова, В. Адамов, Д. Давптко- 
ва, Т. 'Костов, Й. Анджел.кйшич, 
Р, Зарков, С. Станчев, Д То
шев, Р. Апостолова и С. Тодо

26 юни) сред бригадирите, ин
тересувайки се за тяхната ра 
бота в! техния живот в мла
дежкия трудов стан.

Комендантът Райко Зарков, 
останалите членове на щаба н 
всички бригадири имаше с ка 
кво да се похвалят. След два
десет деча работа иа трасето 
зарад извънредните успехи на 
трасето и е културно-просвет
ния живот те са два пъти про 
възгласени за ударна бригада. 
Това са признания, с конто се 
ползват сам-о най-добрите бри 
гади.

— И през тази декада (де
сет работни дгш), заяви «омен 
дантът Зарков, ние постигаме 

трудови успехи. Вре

да
2. Старата сграда па общи

ната.
3. Лссннчейското управление

Иван Вецков 
Ииж. Архитект

*

Пленарно заседание на 

народната младеж ьт Вранско
На 16 юни във Вранска 

Баня се състоя пленарно 
заседание на Народната 
младеж, от Вранска околи 
я на което покрай предста 
вителите на всичките ко
митети на народната мла- 
дещ
твуваха и Воин Петровия, 
председател на Околийски 
я отбор на ССРН и Ми ле 
Стошич, 
секретар на ОК 
въз Враня.

етическия съюз на югос
лавските трудещи се. Про
учването на материалите 
ще се провежда по съотве
тен план, който ще изгот
вят общинските комитети 
на Народната младеж.

завидни 
кцдневно надхвърляме норма
та за 70 наето, а пък и по кигц 

станахме 'отличим. Вече по 
лучаваме десетки. Всичко това 
говори, че можем да очакваме 

Гладния

ека
огг общините гсрисъс-

признания панови
щаб на -младежките бригади. 
Обещанието, което дадохме в 
Димитровград, изпълняваме ка 

подобава на членове на

Здравна осигуровка на земеделските производител!

Нови задачи пред здравната службаорганизационен 
на СКС

кгго
Народната младеж...

*
Младежите — строители от 

ДЦмфровгргцеко (работят «а 
трасето недалеч от своя стан 

Громаджа. Те пробиват 
през едно баирче: копаят

В доклада за предстоя
щите задачи на Народната 
младеж, бяха подчертани 
задачите в областта на и-

В Димитровградско са (езвър 
шепи всички нужни приготвле 
нпя да се премине към- прове
ждане в дело на Закопа за 
зареяна осигуровка на земе
делските производители. Зе-ме 
(делгкнте производител и бяха 
предварително 
целете и задачите на нгапяЗа 
«оп от страна на специалисти, 
конто по тоя 'въпрос изнасяха 
сказки. Същевременно и амти 
пнетрацията на здравната о.т>'- 
жба се псиготвяше да поеме 
върху си и новите функции.

Във

(ви 'ое1туренпцн. конто ще мо 
гат да тъ1С'сят здравна защита 
наравно е останалите работни 
цп и служащи е учрежденията 
и предприятията — зашш дф. 
Цветков.

ването биваха «ав1ремен.но из
пълняваш! всички молби за 
здравна помощ иа димитров
градските трудещи се. Да бъ
де помощта още по-добра тези 
другари и другарки извършиха 
всичко нужно в най-близко бъ 
деще в Димитровград да бъде 
открит едни днепанзер за ДеТ 
ски болести, кокто и едни ай- 
тету.рбемудозен диопатаер. На
бавени са нужните съоръже
ния и модерни инструменти 
чрез УНИЦЕФ. Разбира се, че 
разширяването ага здравната 
служба изисква' и увеличение 
на болничния лекарския лер- 
ооиал, за което вече се правят 
постъпки. Но и сега дпмитров 
градските лекари Йоцов, Пав- 
лопнч и Цветков са винаги на 
своя пост и водят усилена бор 
ба за закрепване на здравната 
служба в •обицзната.

— Не забравете да изтък
нете. каза на края ДР Цветков 
пожертвованието на 
шия помощен персонал, както 

адаши нстра

на населението, хигиената, пре 
-храната и пр. са на твърде ви 
ооко равнище, което може са
мо да ни радва — заяви по- 
нататък д-р Цветков. Новият 
Закон за осигуровката на зе
меделските производители по 
такъв начин се явява като ес
тествена нужда да се озаконн

при с.
1ПЪТ
пръст и я прекарват с колички. | деологическо политическа- 
Специални машини набиват пр 

работи
(мосчета и пр.) извършват май 
стари с помощта па младежите.
Нашите бригадири на тоя обе
кт поенгат отлични резултати 
и може да се .очаква, че меж 
ду бригадирите мнозина ще по 
лучат званието ударник " щс 
се завърнат със значки по до

та дейност, на културно- 
просветната работа и уча
стието на младежта а об- 

работническо

ъстга, а по-сложните В общината работят пет здрав 
ни станции

запознати със

V Сашо по.тожс/гше, което у нас 
■Петте здравни пункта в об- | беше вече на лице. И досега

населението от нашата община 
беше свикнало редовно да до
хожда при нас било за помощ, 
съвет или на контрол. По та
къв начин, здравните пунктове 
в общинските районни центро 
1ве се превърнаха и в разсад 
ннк на здравна и санитарна 
култура, което те ще бъдат и 
занапред.

щественото 
самоуправление. шитата не ще бъдат изпипала 

ни и обременени от прилива
та ноВ'!1 здравни оспгурешщи, 
'Понеже подготовките бяха* спро 
!аеденп с успех. В здравните 
пунктове в Смилсвцн, Камена 
ца. Трънско Одорозци, Погано 
во ц Долна Невля на .пъ'рво 
време в ■определени дни в сед 
мидата ше дохожда лекар от 
Димптрсвтрад, който ще извъ 
рш,ва лекарски прегледи. Стан 
циитс са д-обре обзаведени и 
имат постояг-заен. пер-соиад. кой 
то във всяко време е. в състоя

В развилите се след до
клада разисквания бяха у- 
точнени задачите на Народ 
ната младеж, произлиза
щи от заключенията на V 
конгрес на ССРНЮ. Бе 
решено всички организаци 
и на Народната младеж да 
пристъпят кам системати
ческо проучване на мате
риалите и заключенията 
на V конгрес на Социали-

иръзка с пР'0веж1даг-1е- 
то иа дело на тази важна за
дача д-р Никола Цвптков, у- 
пгавптел ча Дома на народно 
то здраве в Димитровград под, 
черта някои от моментите при 
провеждането на този почин 
от страна на здравната служба 
в общината.

мовете си.
■работаОлед шесточасовна 

дейността иа нашите бригади
ри не престава. Те са се запоз 
нали вече и със своите съсе
ди, с населението от око\нпте 
села. За отбелязване е че те 
са помогнали «а Земеделската 

във Вледичен, Хан
На дневен ред: детски и анти- 

турбеполозен днепанзер

■Във връзка с нарасналите за 
дачи иа здравната служба на 
лага се в най-близко бъдеще 
тя да претърпи известни ерга 
низациони. измоления и да се 
разшири. .Понастоящем общин, 
ската белшгца в Дташтропрад 
разпатага с 50 легла, които ви 
нагн са заети. Домът на народ 
Йото здраве има достатъчно: 
помещения и помощен персо
нал. В града работят трима ле 
ка:ри, 3 акушерки, един висши 
помощник-лекарка, петима по
мощник лекари, зъболекар, зъ 
ботехник и едни аспстиращ на 
зъболекаря.

Благодарение на активната 
дейност на този персонал, за
ет в службата По здравеопаз-

к-ооперация 
при окопавано на някои парне 
лн с царевица. Обиколили са 
41 околните младежки станове. 
Музикантите от бригадата са

— У нас. както и в цялата 
страна, още от Освобожиопие 
то «агам успешно ся решавани 
1всп'Ч'Ки пренаеми из абласта 
иа здравеопазването и социал
ните грижи за населението. 
Прилагането на практика ча

напие гда оказва първа помощ 
на нуждаещите се. Освен това 
помощник лекарите извърш
ват и напътствията ча лекари
те по лекуване на болните ме 
жду две визити на лекарите, 
а освен таза водят и текущи
те работи на здравните възли. 
При случай на тежки заболява 
иня болните се прекарват в Ди 
мипровпрад или Пирот със са 
интариата линейка на Дома на 
народното здрави е в Димитров 
град По тоя начин цялата те 
ретория на общината е обхва 
г-мта' в една солидна здравна 
аорежа. която функционира без 
уггречио и навременно.

— У нас здравната култура

н на служащите в 
тивння апарат, без конто на

шиха да бъдат наРемонтиране на далекопровода 

ПИРОТ — ДИМИТРОВГРАД
шпте -усилия 
1П‘Р&ЗЛШ.новия За кон за осипурев кя и а 

ироизвсиптели Богдан Николовземеделските 
ще бъде нова крупна победа 
на пашата здравна служба, на

От стопанските дейци на об 
щината узнахме, че се подгот
вя елаборат за пеномиране на 
далекопровода Пирот—Днмитр 

Става дума за нова ко 
на стълбовете н за

Това
от ускореното стопанско раз
витие на града, както и от ну 
ждата да се електрифицира об 
щината. Смята се че сегашни 
ят далекопровод още през сле 
дпата година не ще бъде в със 
тояние да задоволи 
на новата димитровградска пр 
омишленосг.

която съдействуват ■оргепите 
на народната власт и масови
те организации. Ние в Дими
тровград прнвед01Х'ме до усле 
шец край всички нужни при- 
гопвлення и сме напълно гото 
ви да 01сазваме здравна по
мощ и ги нашите земеделски 
производители. В нашата об
щина ще имаме още 17.000 но

мероприятие се налага

о в град. 
кструкцня 
по-високо напрежение на тока.

далекопровод е с 
10.000 К», а нови 

35.000 КВ.

нуждпте
Сегашният 
напрежение
ят трябва да бъде с



БРАТСТВО
9

у НАС а & шттА \Нещо за Буре- 

ла и Висока МОСТ — ГИГАНТ
Одороескошо ждрело — убежище на 

древна и разнообразна растителност
Свикнали сме ггод областното 
тю „Бурел” да подразбираме 
местностите, които са разпо
ложени в обсега на Борозско- 
то плато: Невля, Борово, Вер- 
зар н пр. Обаче, според бъл
гарския аятропогеограф Крум 
Дрончилов — загинал твърде 
млад през Първата световна 
война — строго погледнато те 
зи села и селища не принадле
жат на областта „Бурел”, коя
то фактически обхваща села
та само измежду Неделнще. 
Драгоман и др. Тези си свои 
възгледи Дранчилюв е изло
жил в голямата си антропосе- 
ографска 
„Бурел” (тгуб.игкована 1923 г. 
атед смъртта на автора). Въ- 
тпрекн тази студия и научното 
мнение на К. Дрончилов назва 
ннето „Бурел” и за селата ме
жду Гребен и Лукавишкага ре 
«а е вече получило право на 
гражданство и се е наложило 
1В народната и адмпнмстрати/в- 
на топонимня.

Расителносгта в Одоровско- 
то ждрело (което е дълго 
мо 3 'им.), е с/днн от най-з«а- 
менититс природни феномени 
в средната част на нашия полу 
/остро®. ОпОр/сд кзле/два/швтЩ 
1И ботаника Бранислав йова- 
кович (1951), скалистите 
ни в Одоровокня каньон 
дават благоприятни микроклим 
атичсски условия за развитие
то ага извънредно болата расти 
тслиост, с която не 
се сравни една друга раентеп- 
на общност на Балканския по
луостров. Така например про
фесор Иованович е установил 
че тук живеят 32/вндове дървета 
С такова /разнообразие (вся
ко „вто/ро” дърво е от 
вид) се характеризират 
тропическите гори. У нас оби
кновено горите се 
с монотонни и еднообразие: 
букови гари, храстови, горр 
на черно мура н пр.

Измежду дървесните видове 
в Ждрелото оообено е интере- 
ено присъствието на тиса (та- 
ксус баката) и черен бор (пи- 
нус нигра), които са се запази 
ли тук още от

осовата епоха. Бъз основа на 
това Одоровското 
же да се приеме 
ги/ум (убежище) 
на други места изчезнали дс-гее 
растителни форми. С. Крумов

са-
ж/дрело мо-
като рефу- 
на древни

преднледни-
тере
съз-

ДНЕВНА СЕДЯНКА мгтогопрафия

лгоже да

1ШРУГ
са’мо

оотличават ©исок за първи път е внесен 
в географските карти едва във 
■втората половина на миналия 
век. „Откритието” на Висок за 
географската наука дължим на 
прочутия австроунгароки пъте 
шественик и етнограф Феликс 
Каннц, който обикалял Балкан

За думата
„кавтоЕЗ“ Нашият земляк и читател Трифун Димитров, строител 

техник в предприятието „Мосто-градня” и Нсвн Сад ни нзпра-окия полуостров още през вре 
мето на турското робство. Пре 
Ди произведенията на Канил, 
Висок е бил „терра иикотнита” 
(непозната страна) и на гео
графските карти е отбелязван 
с бялр петно-

ти следното писмо:
„Бих искал да запозная нашите читатели със моста, кой

то строим през Дунав пР” Нови Сад. Л1остът „Джин” (гигант) 
се строи от специален бетон и Стомана. Единствен по рода 
си в Европа. Неговото строителство ще струва повече от 2 
милиарди динара. С построяването му ще бъде обезпечен по 
добре международния транспорт по Дунав, защото и най-ви- 
соките кораби ще могат да минават изпод новия мост, кое
то досега не беше възможно и често корабите трябваше да 
чакат по-низко равнище на водата.

Дължинтта на моста ще бъде 485 метра, широчина 19,75. 
Мостът ще има два огромни лъка и само един стълб в во
дата.

Кавтор юш кафтор, дума ко 
ято се чува из Краището, вклю 
чнгепмо Босияепрадско и Ди
митровградско, е твърде свод
но с румънската дума коптор. 
На румънски „коптор” също 
така означава печка за отопле
ние, топене на метали, пече/не 
на глина и т. н. Думата ковтор 
се е запазила в „шопското” на 
речн|е” посредством: старите 
власи, конто лочрано обитава
ни Краището. В етимологичес- 
ио отношение думата е ешър- 
ана с з-по/дюбна дума от ла/гнн-, 
ския език. (кокториум).

Когато са свободни от 
га обичат полска работа машите жени по села- 

да излизат „на сокак” с ръчна работа В тези слу
1Мъзгош,а Дпмнтровградск^КИ ^ 'Г№"а Жен" от с

С. К.

ЗА НАШИТЕ ДОМАКИНСТВА

Богат асортимент на лятна галантерия В моста ще бъдат вградени около 28.000 кубически метра 
бетон от голяма тввърдост и повече от 2 милиона арматурна 
стомана.

През моста ще минава една ж. п. линия, две шосета за 
автомобили и две пътеки за пешеходци, които ще се постав
ят върху конзолите извън лъковете.

За това лято нашите мага
зини са снабдени с големи пеш 
псири за плаж и къпане както 
и с пелоритг за плаж. Асор- 
тимамът е богат. Нашите фаб 
рики ,.Ната Димни”, „Плетени 
на”. „Свияанит" :г др. се пред 
ставят пред потребителните с 
богат избор на мъжки и дам
ски костюми, панталони, гаще 
та, пешкири за плаж и пр. Ко
стюмите са 'от иерлош), памук 
или вълна, (цени: от 1400 до 
3000 д нагара.)

/Маже да се каже, че през то 
ва лято имаме избор на костю 
ми за къпане, които по своите 
качества не отстъпват на чуж- 
д!гге „ластекс” /косто/ми, а от 
друга страна са м/ного по-евти

Богат избор по магазините и 
и /на /мъжки гащета за къ- 

платно (350—400дии.) 
от вълна (550 /дин ), от перлон 
(1500—20СО дшг.). Това е пран

зводство на дома/шшгге фабрн 
кн „Нада Димич”, „Плетсмн- 
на” н др.

Хавлиите са /в различни 
десени. Обаче цените все 
/още са /високи: пешкири—2000 
динара, а пелерините от 5—7 
хиляда дина/ра.

Домашната индустрия за лла 
сгмаси износя на пазара реди
ца артикули необходими за ля

тото: разноцветни чехли и сан 
дали за плаж, шапки за плава 
не и къпане, кутии за запазва 
не на храна, възглавнички, гу 
мени дюшеци, играчки за деца, 
които служат и за плаване и

Този мост гигант ще бъде построен от изключително до
машни материали.. В неговия строеж участвуват наши инже
нери, техници и работници.

Строителството на моста провежда познатото у 
чужбина строително предприятие „Мостоградня”. М 
проектиран от инженер Бранно Жежел, познат по проекта 
за сградите на Белградския панаир.”

Писма па читатели
гтр. нас и в 

остът еНАШИТЕ
ТРОТОАРИ!?

Тези п)редмети Осигуряват 
приятно прекарване на лятната 
почивка. Намират се във венч 
кн добре уредени /магазини на 
страната, (пс)

В нашия град се строят 
нови огради, модернизират 
се улиците, уреждат се гра 
дини. Всичко това допряна 
ся за по-хубавия изглед на 
/града. Но като че ли се за
бравя, че и старите улици, 
а особено тротоарите гряб 
ва и то на места, които са 
недалеч от центъра на гра 
Да (район под „долната ра 
мпа”). За това не са нужни 
парични средства, а само по 
вече активност от страна яа 
комуналното управление и- 
ли .на съответен орган на 
общината. 'Има и други ДР 
ебни неща, които могат да 
се избегнат. Нима големите 
тенекиени /кофи за смет тря 
бва да стоят /на лични мес
та в града пред аптеката на 
пример или пред комунална 
та банка. Крайно /време е 
да се сложи едно табло за 
/реклами в града, а не те да 
/се лепят навсякъде. Удобно 
място за такова табло е пл 
-ощта между магазина на 
„Борово” и пекарницата. И 
естетически бн действувало 
добре, защото ще скрие по 
папката където се склади
рат тухли.

Сигурност з музеи на ЧикагоСреща на югославско-българи 

скаша граница мри с. Д. 

Криводол

Американският музей в Чнка 
(го е 'Осигурен по яай-съ/въ-р- 
шен нач/ш от провал и кражби 
чрез тд*. електронни часовои. 
Те излъчват висо/.<офрепкветни 
звукови вълни, конто човешко

то ухо не е в състояние да 
приеме. По такъв начин кроя 
шгте биват изненадани, когато 
/по /невидим начин около тях 
се Стегне обръчът от защитни 
уреди и аларм.

ни.

ма

ИНЕЙ си

пане: от

СПОРТ: 'С

у
Още една иобеда и едно иора- 

жение на ,,Сйоршисш“
ЦЗ-.3Малки съвеши ШШ'к ■ярг

За /ИЗГОНВАНЕ НА МУХИ 
този рецвпт.ще ви послужи 

Оварете мляко с черен пипер 
„ захар. Получената от тази 

гъста каша /разпределете

м за Купата на /републиката „Сп 
ортист” имаше за противник 
/отбора ага гарнизона на ЮНА- 
Пирот. Въпреки добрата игра 
„Спортист” изгуби срещата с‘ 
1:2 и по такъв начин изгуби 
право за по-нататъшното учас 
тие в съзтезанието за Купата 

Нешко Манойловнч

Миналата седмица Димитров 
/градския футболен отбор „Спо 
/Ртнст” победи футболния от
бор „Младост” от Полска Ръжа 
на с резултат 4:1. Срещата се 
състоя в рамките на съзтезани 
сто на Купата на Републиката 
Югославия.

В следващия футболен мач

|Н шв
смес
гв гняколко чинийки из стаята. 
След кратко в-реме 'мухите ще

шш иI Г.чЪ
М*'нсстапат.

О
СРЕДСТВО ПРОТИВ МОЛ

ЦИ представлява лавандав/ото 
/масло. Купете в аптеката мал 
ко от то-ва /масло, направете 
от платно 
Сийка, сложете в 
карбона или горч/пза сол и на 
топете с лавандово масло. Сло 
жете кесийката ,в гардероба и- 

сандъка където пазите въ
лнените дрехи. Мириомата от 
кесийката ше п/редпази вълне 
ните дрехи от /молците.

На 10 юли п/ри с. Д. Криводол ще се състои традиционната 
среща на край- граничното население от (1>НР Югославия и 
НР България. На снимката: роднинско — приятелска трапеза 

линия 1959 г.

или поли-винил ке 
нея сода би АСОЦИЯЦИЯЦ.Ж.—Димитровград

юрай граничната

За нашите фирми 
и надписи

•ли

ИЗ НАШИТЕ СЕЛАоЕдин колега от Босиле
град ми разправи, че там са 
преуредени всички фирми 
в града. Официалните утре 
ждания имат хубави двоези 
чни надписи, а останалите 
на български език. В Ди
митровград в това отноше
ние има разнообразие. До 
ри има и такива надписи и 
фирми, които не могат да 
се причислят иито към бъ
лгарския нито -към; сърбохъ 
(рватския език. Смятам, че 
това е въпрос от културно 

който трябва

ЗАЩИТА ОТ тигане на съответни спецнали 
сти от Белград, които да утвъ 
рдят количеството на резерви
те и възможностите за евенту 
ална експлоатация.

ДОГАНОВО. Недалеч от се- 
огкрнто богато нахо 

па качествени въ/глнща.

Средство за 
КОМАРИ. Вземете в аптеката 
три грама тимол и го растворе 
те в 18 грама алкохол. Към 
това прибавете 1,5 грама ка 
ранфилово масло. Ще получи
те раствор от 20 /грама. С то
зи раствор намажете онези ча 

тялото, които не са по 
дрехи. Камарите ня

лото е 
дище
В пробгаото откставане са уча 
ству/вали доброволно самите 
селяни. Сега се очаква прие

17

] И
о

у <сти на 
/крити От 
/ма да ви лапат понеже не тъ 
рпят получената миризма.

.БРА ТСТВО* весШникна 
българското малцинство 

в Югославия 
Тек. сметка 122-70-2-188

БАРИЕ. Кооперативната ов
чарска ферма на Боровско по 

има 200 овце. С оглед© ле сега
на благоприятните условия, ко 
операцията разглежда възмож 
ността за повдигане на още е- 
щин овчаршгк и за увешгчаване 
броя яа овцете през следната

Средство ПРОТИВ МРАВКИ 
ТЕ. Смесете 30 тра/ма боракс 
с 30 грама захар в прах. Навс 
якъде където има мравки по 
сипете местата 
Доколкото мравките са се яви 

помещения където и-

*
значение на 
(да се обърне сериозно вп 
нимаиие като се има пред
вид, че а/дминистрацията тр 
ябва да се провежда на ро

Редактори — у редим ци/ 
Марии Младено» и 

Мнки Нейко* — Какво зяпаш в часовника?
— Спомних си нещо за предстоящата среща

с този прал.
*ден език. ли и е

ма хранителни продукти, то 
преди посипване 1сзяссете на
вън -хранителните продукти.

Печатница „ГРАФИКА 
— Пирот — тел. 20С.С.—студ Днм1ггро»град

-година.
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Г^ротсгпбо■ ПРОСВЕТА * ИЗКУСТВО *♦ КУЛТУРА ★
Самодеен театър „Христо Ботев“ Димитровград

След йривръшеане ня учебната година Скромен балансОт резултатите можем да бъдем доволни
вложи усилел труд, за да м 
овъплоти одия. до известна 
степен, безжизад текст

тазгодишнатаБалансът на 
дейност на днмитровпрадокия 
самодеен колектив „Христо 
Ботев” е твърде омромен-две 

„Паяк” от Расим Фи-

— Реални възможности за образцово училище —
бив възлизащ на около 7.000 
|епр. Младите кооператорн-уче 
шгци вече ваеха решение след 
продажбата на тазгодишната 
реколта зърнени драни да куп 
ят за получените пари телеви

в зара
зяваща (художествена форма, 
която да 
Зашото интелектуалният тек
ст и мисъл на автора при г«. 
вещото интерпретиране мож«- 
ха твърде леко да се изродя 
в едно .празмословене. Но въ
преки всички олабости

сърчение и от страна на офи
циалните органи.

След достатъчно дълто проу 
чаванс на досегашната дейно 
ст на училището и олед като 
за нея сс осведомиха на самия 
тирен, дейците и ръководите
лите на Републиканския завод 
за подобрение на училищното 
образование дойдоха до заплю 
чението, че Димитроипрадоиото 
основно училище наистина и- 
ма условия н достатъчно си
ли 'в най-скоро бъдеще да се 
превърне ® образцово. Дирек 
торът на Завода Милан Марко 
шгч извести управата на учили 
щето, че е вече взето под вяи 
мапие то да стане образцово 
и същевременно, за да се уско 
ри постигането '-га целта(, отпу 
спа помощ от 500.000 динара 
ва допъдака на нужния учили 
щен штенгар и пособия. В 
най-близко бъдеще Заводът 
ще отпуоне още няколко ми
лиона динара за пълно обзаве 
ждане на училището с нужния 
инвентар и помагала, а извес
тна сума ще 'отпусне и Око 
лнйският народен отбор. Упра 
.вителят на земеделската коо
перация „Нишава” в Димитров 
прал, другаря Александър Ба
сов. обеща кооперацията да по 
дари един трактор „Защругар” 
на училището.
^"■Във в(ръз1ка с така очертало 
то се бъдеще училищният от
бор направи няколко заседания 
на конто взе решение как да 
изразходва получените пари и 
изготви акционе-1 плам за рабо 
та занапред.

Убедени сме, че в идната го 
дина нашето училище и по о- 
фнциален път ще бъде провъз 
гласено за образцово и като 
такова ше се превърне в същи 
нскн център на просвета, кул
тура. образование и обществен 
живот на ■младите от нашата 
община, в едно от най-иейни-

тропне зрителите.Измина се още една учебна 
година и още един път нашето 
(училище и неговият успех из
общо са предмет на разисква
ния и обсъждания. За работата 
през изминатия период се изка 
заха всички компетентни фак
тори каквнто са най-напред са 
мите преподаватели и ученици, 
родителите, училищният отбор 
и др. Основното заключение, 
което се очерта във всички до 
клади и разговори е, че през 
учебната 1959/1960 година са 
постигнати сериозни успехи и 
че е направена още една крач 
«а напред Димитровградското 
основно училище да бъде гаро 
възгласено за образцово, кое
то (впрочем е една от целите 
на всички югославски основни 
училища. От друга сграна са
мите, досега отбелязани, пос
тижения са от своя страна е- 
Дин вид насърчение и щ следва 
Шата година да СС продължи 
с усилената работа, с по-ната- 
тъшиото свързване на нашето 
училище с нашата югославска 
действителност.

Решаващото бързо разнитне 
на Димитровградската комуна 
по несъмнен начин се отрази 
и върху ускореното развитие 
на Димитровградското основно 
училище, върху незабавното 
прилагане на изискванията на 
училищната реформа, което ще 
рече, че училището трябваше 
още по-лряко и непосредстве
но да се свърже със всекидне 
впия обществено—стопански н 
(сул ту реч жизвот на Комуната, 
като вземе дейно участие в раз 
решаването на една част от въ 
просите, конто вълнуват общи 
пата.

учениците 294 ученика са завъ 
ршилн съответните класове с 
отличен успех, 265 ученика с 
много добър уопех, докато ос 
таналите са минали в по-горен 
клас с добър или задоволителен

премиери: 
сшповнч и „Прекратеното пъ- 
тзпвапе” от Браслав Борозаяг.

Обработвайки мотиви от не 
тол1кова далечното минало на 
Босна драмата „Паяк”, въпре- 

огьстена авто
рът е успял да претвори в сво 
ята пиеса цяла редица всеки
дневни конфликти, случващи 
се в нашия съвременен живот. 
В центъра на пиесата домити.’ 
рат отношенията между лю
бовния триъгълник от преден 
кители: на реакцията (Владая 
Царевич),, пронадналия худож 
нпк (Светлана Црънисович) н 
комунистът (Лука Добрович). 
Борозая е успял тъкмо в най- 
съществсното от неговата пие 
са зрителят се уверява във вя 
талиостта на характера на е- 
дин истински комунист, който 
(слей(кратковременни колебания 
отново намира себе си. Режи
сьорът на представлението на 
дим I гтросгр адс км я 
Любомир Гьоцхьевич тъкмо е 
наблегнал върху изграждането 
на този лик и неговите рела- 
ЦКи.

кн отсъствието ма 
(граматическа атмосфера, пред- 
сташшяша- достатъчно изгодна 
драматнчеака материя. При 
представянето й на 
взеха уносите почти -всички чле 
нов е на театрадаият колектив 
„Х/рнсто Ботев". Особено из
пъкваше със своето безгукорнз 

залагане ветерана на Д**-

с цената

нено
кппровградските актьори-само 
дейци Истатмо Стан|улюв. Об
що взето изпълнението на то
зи драматически текст достиг
на качествена висота и беше 
добре прието от публиката. 
Драмата беше представена по 

8 март—Празника маповод
жената.

С оглед на ивоокюхудожест- 
веното представяше 
та „Паяк” оправдано се пос- 

1 (въпроса: не трябваше ли 
Димитровград и По-

апсамбъана драма-Осксвти те училгще в Димитровград
успех. От 1.100 ученика повта 
рят само 24 ученика! Средна
та бележка на учениците от 
училището е много добър 
(3,86).

зор. В рамките на училищната 
икономия учениците ръководе 
ха и с своя малка ботаническа 
градина, горска площ, където 
(вършеха залесявания н напра- 
'вика училищен пчелин н пр.

Ученическата кооперация, Ра 
зполагаше и с Доб'Ре обзаие- 
ден магазин за училищен при 
бор н книги. Този магазин, об 
служи ан от самите ученици — 
кооператори, направи през из
теклата година оборт повече 
от един милион динара.

Досегашните постижения и 
ипгроко разгърната работа във 
всички направления, благода
рение на усърдната работа на 
членовете на учителския ко
лектив. показаха, че Димитров 
градското основно училище е 
в състояние да се повдигне на 
още по-висока степен т. е. иа 
получи званието образцово у- 
41 &пшце, каквнто досега в НР 
С роня съществуват само ня
колко. Тази трудна, но похвал 
на задача, намери отклик и иа

тавя
оовен в 
ганово тази драма Да вида пу
бликата и от другите 
па общината? Още повече ка

йма предвид актуалната 
и лекодостъпния

Ако отхвърлим прпстраснат» 
и необичайно « субективната' 
преценка на театралния ири- 
тнк на вестника „Народне но- 
вине” (Ниш) Драголюб Янко- 
вич, който споя талант за ру- 
шително 1критЦка|ре-йк> беше 
намерих за сходно да насочи 
срещу емни скромен колек
тив конто е овоята работа тря 
бваше да преодолява големи 

ръкопля сканията

селища

Освен редовните часове в об 
1 сега на дейността па нашето 

училище бяха организирани и 
предвидени голямо число и из 
вънчасовн форми на допълни
телна работа. Във всичките 
клошове «а училището в Дими 
тровлрад и околните села са ра 
ботили 26 секции, между кон 
то за илюстрация да споменем 
само: младите историци, гео
графите, метереолознте, бота
ниците, препараторите, секци
ята на ученическия универси
тет, фото-новините, селеннтп- 
те, сдружението на младите те 
кимци, колективът на самюдей- 
цпте, клубът на литераторите, 
ученическият хор, духовата 
музика на учениците, учениче
ският вестник ..Югославянче”, 
секцията иа младите журнали 
сти, както и още редица кръ
жоци. секции, между конто о- 
ообеяю изпъкват физкултурни

то се
тематичмо.ст 
те.кст на произведението.

След драмата „Паяк” теат- 
ансамбъл „Христо Бо-ратният

тев” се нае да подготви за пдед- 
мотиви отставяне пиесата с 

съвременния живот „Прекъсна 
тото пътуване”, авторът на ко 

белградският театрален 
.-( Враолав Бо(розаи. С 
репертоар „Христо Бо

трудности, 
на пилотската публика, предно 
ято най-напред беше пред
ставена пиесата, иай-добре по-

ято е
режисьор 
този Си
тев” взе участие и на фести
вала на самодейните колекти
ви от Нишка околия, на кой
то взеха участие и ■колективи
те от (ГХрокупйе, Ниш и Пирот.

приготовленията 
представяне на пиесата „Пре
къснатото пътуваше” членовете 
на самодейния театър прнстъ-

твърждават успеха на дими
тровградските актьори-само- 
ДейцИ.

Вътгрепн смроуката, но зна
чима, тазгодишна дейност на 
самодейннят колектив „Христо 
Ботев”, за отбелязване и пох
вала е, че театралната тради
ция е Димитровград е «а път 
отново,, не само да бъде под
държана, но в следващата го
дила ;да получи още по-мощен 
тласък. Гаранции за такова 
(предвиждане и твърдение са 
голямата пожертвателност ня 
самодейците и любовта им 
към колектива и актьорския 
призив. Също такава гаранция 
са н педдържката иа (отзивчи
вите зрители от Димитровград 
и 'останалите селища от общи
ната, конто в „Христо Ботев” 
виждат едно от огнищата на 
мугттурння и художествен: жи
вот в общината.

Аанализът на редица цифро
ви данни говори, че са сложе
ни реални основи за постигате 
на още по-завшднн резултати е 
бъдеще. Освен цифрите за от
белязване е, че учителският ко 
лектив на нашето основно учи 
лище с напрегнато внимание с 
деше новостите в прилагането 
на новите педагогически прин
ципи, живо се интересуваше 
за постиженията на съвреме
нната наука, която пренасяше 
на своите възпитаници.

В нашето училище през изми 
палата учебна година са рабо 
тини 46 просветни работника и 
всички са имали предвидените 
по Закона специални педагогн 
чеоки квалификации. Тези ире 
подаватели са работели в 36 
отделения, които са посещава 
пи 1.100 ученика. Показаният

заКъм

те средища за социалистичес
ко възпитание на младежите от 
нашата Комуна. пиха със нужната сериозност 

и упоритост. Трябваше да сеКирил Трайков

БоонзЕГяая; Наградени най-добрите учениците.
В нашето основно училище 

работи и действува добре обза 
ведена работилница в която у 
челиците получават основите 
на политехническото образо
вание. Училишяот-о стопанство 
(фермата) през изтеклата ум е 
бна го(Д11на постигна произвол, 
ство на около 10 тона хибрид 
на царевица, а същите площи 
през тази поддаа са засети с 
високо-родовити сортове нтз::ад 

телен. От целокупния брой на 1 аиска пшеница. Очаква се до

вел Гееоргиеев, ене Григо
ров, Гюла Стойнева и Боян 
Илиев от Икономическото

На тържеството по повод 
’завършването на учебната 
година на най-добрите уче 
ници от гимназията „Геор 
ги Димитров” и икономиче 
ския техникум в Босиле- 
градбяха предадени подар 
ъцн и награди, настой пост 
повече от 17.000 динара. Из

между другите възнаграде 
ни са с книги идр. и уче
ниците: Александър Симео 
нов, Стефан Стоименов, 
Крумислав Ненков, Савич 
Драган и Йованович Йован 
ка от гимназията, както и 
Стана Димитрова, Анка Ст 
оянова, Анка Мазнева, Па-

училище.
Учениците от горните 

класове на Основното учи 
лище в Босилеград, благо
дарение на отпуснатитеуспех по предмети от страна на 

учениците е напълно задоволи Г.средства и помощи от стра 
на на Околийския народен

ФФФФО<><г><><><>5х><><гк><гк><><><Х><><><><><><^<><><Х>Ф^  ̂ отбор във Враня, ръково
дени от своя учител препо
давател по физкултура Си 
меон Йорданов, през мина-

ХУБАВА
ТРАДИЦИЯ%

РАЗМИШЛЕНИЯ I

Роден език, литература 

и история

годена, че на учениците да 
даде възможност да могат 
да си служат с него при 
по-нататъшно школуване и- 
ли практическа дейност. Из 
лншиотр граматпзиране е 
отхвърлено, 
програма по история е до
пълнена с лекции чрез ко
ито са обхванати най-важ- 
нпте събития от българска
та история: заселяване на 
българите, Първата българ 
ска държава и историята 
на Първото българско цар
ство, покръстване на бълга 
рите, кратак преглед на Вто 
рото бълтарско царство, 
турско робство, Възражда
не н най-новата история 
до наши дни.

Всичко това еще един 
път потвърждава, правил
ната политика на нашата 
страна по отношение на на 
цнокалните малцинства. Ни 
ма има нужда такива реше 
ния да се коментират. На
шите деца както н досега 
ше кмат възможност да 
гд? учат на български език, 
се запознаят с литературно
то творчество (от народно
то творчество, чрез Раков
ски. Ботев, Каравслов до 
Елин Пелин, Гео Милев. 
Смнрненскн, до литература

1 те ще получават култура, 
която подобава на един ю- 
гославянин и ще се възпи
тават в духа на истински 
социалистически 
зъм. Те ще знаят за мина
лото на всички южнославя 
нскн народи, ще знаят за 
техния принос в южнослав 
янската култура. На тях ще 
бъде чужд всеки шовини
зъм. Всичко това им обез
печава нашата социалисти
ческа общност.

Новите програми и нови
ят Закон още повече ще ти 
кнат учебното дело в Дими 
тровградско и Босплсград- 
ско. Тези училища ще Под
готвят истински социалисти 
ческп възпитани строителя 
иа нашата страна. Предвиж 
да ес тази есен при Висшо
то педагогическо у-ще в 
Ниш да се открие катедра 
по български език където 
ще се подготвят съответни 
учители за малцинствените 
у-ш.я. На сръбски език. ма
кар чз часовете са намале
ни. ш.е се объсне купеното 
внимание та-намине учени
ци да могат да посещават 
и други специални учили
ща страната. Новата про
грама по сг-ъбскп език има 
това за цел.

Тезн мероприятия в об
ластта на учебното дело 
представляват още един ме 
жду многото фактори, кои- 
то укрепват съюза и един
ството нд националните мал

лия месец направиха посе 
^ щение 

ФНР 
<2> град.

Т[зЗ|Дки.ията, която се пази 
в Боснлеградско, в учнлшдата 
по селата да се устройват тър 
жественн празненства по слу
чай завършването на учебната 
година (известни под 
„изпит”) е стара колкото и са 
мите училища. Това е празняК 
както за учениците, така и 33 
техните родители и за цялото 
село. Учениците излизат пред 
своите родители п съселяни с 
подробна програма от стихо
творения, песни, народни хора, 
изложби и Г.р.

на столицата на 
Югославия — Бел-

патроти-
IДосегашната

През време на четиридне 
вното си престояване в Бе- 

^ лград основните от Босиле 
град ходиха на Авала, по
сетиха Зоологическата гра 
дина и всички по-зиачител 
ни музеи. Участниците в 
ескурзията останаха извън 

Ф редно доволни от пътя и
^ преживяванията и пожела

ха и в бъдеще да им бъдат 
устройвани такива екскур
зии.

името

основно, осмоюшшо и сРеД 
но образование на роден е- 
знк. Освен това предвижда 
се н нзучаван-с на материа
ли из областта на наииокал 
щата култура-език, литера
тура, история. Въз основа 
на това Комисията за мал
цинствените училища в на
шата околия, направи пред
ложение за изменение и до 
пълнение на досегашните 
програми по сръбски, бъл
гарски и история, които не 
отдавна бяха разгледани и 
приети от Съвета за прос
вета и култура на НР Сър
бия. От следващата учебна 
година ще се работи по но
вата програма.

В какво се състоят нови
ните? Преди всичко часове 
те по български език се рав 
няват на часовете по сръб- 
скн език в кемалиинствени 
те училища. Намалени са 
часовете по сръбски език и 
някои доугн предмети, та у 
чениците от малцинствени
те училища да не се об
ременяват с повече часове. 
Програмата по сръбски език 
(държазен език) е така на-

В нашата социалистичес- 
„националнитс 
се радват на

> ка страна 
малцинства 
всичкм политически и ико
номически права, които со- 
цалистическата общност да 
ва на всички граждани, и 
върху тази основа е обезпе 
чен свободният развой на

'
Изхлюченпе от това не пра

ни ни малкото основно учили- 
нед-ш.е в с. Плдча, скътано в 

рата на Бесна кобила- Прог
рамата учениците изпълниха 0 
училищния двер, който бе из
пълнен от родителите и съсел- 

учениците. Децата 
стихо

тяхната национална култу
ра и национални особенос
ти. Революцията извърши 
коренни промени в положе 
нието па малцинствата и тя 
хното място и роля в со
циалистическото строителс
тво... Всичко това осигуря
ва равноправното участие 
на националните малцинст
ва в югославското 
листнческо

Ф
Във зсички основни учи

яннге на
пееха песни, рецитираха 
творения за Тнто, за братство
то и единството, за труда н 
свободата. Особено топло пи 
дравпха прлсъствувашите

ученическия тан

лищ и клонове по селища 
та в Босилеградско 

, на учебната година 
отпразнуван

Ф края 
беше 

по най-тър- 
Ф жествен начин, с изнасяне 
ф на съответни програми. О- 
^ собен успех пожънаха пре 
</ дставленията на ученици-
^ те от долните класове на

г
<•>

пълненията на 
цов състав.

соцна-

I строителство, 
по-нататъшния на- Учителката Вера Асенова, ко 

ято вече няколко години Р* 
боти в това училище. кзтъ1^ 
пред родителите хубавия У 
пех на училището: от 42 У4^ 
пика 7 са отличници, а 15 
много добри.

както и 
предък на тяхната национа
лна социалистическа 
тура.” (из Програмата на 
Съюза на югославските 
комунисти).

Неотдавна

кул-
о
<■>та на нашите дни), а изуча 

зайки историята на югос
лавските и народи ще се за 
познаят и с историята на 
българския народ (от 
Исперих до Длдото. Георгн 
Димитров и сегашната об
становка). По този

основните училища, които 
пред своите родители и 
възрастните си съгражда- 

<$> ни представиха какво са
/у научили през изтеклата у-

чебна година.

О
стъпи в сила 

Закон за малцинст-9
с> новият

вените училища. Основното 
и най-важното в него е то
ва че на числящите се ть*1 

се осигуряоа

хан изгък- 
от трУ- 

т*-

о АсеноваДругарката
много доволнака, че е 

долюбието на децата през 
зн учебна година.

цинства с всички народи на 
Югославия.начш! М. Нейковмалцинствата \

Ст. Аре»*Б. А.


