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тито:, ?.АПазването на мира днес изисква съзнателни
И УПОРИТИ УСИЛИЯ И НАЙ-ГОЛЯМА

държавническа отговорност
На 9 юли в Югославия е пр Бапир ‘Разговорите 

истипнал на официално посеще 
|нне председателят иа Върхов 
пия воеисн съвет на въоръже 
ните 'сили и председател на 
правителството на Република 
Судан генерал Ибраким Абуд, 
възглавяващ официалната су
данска делегация.

Дрещседаггелят на Судан., ко 
йто за пръв път идва «а офи- 
циаио посещение в нашата сър 
ана и за пЪ|рв път прави посе 
щение на една страна извън 
африканския ионтиненът, е бил 
посрещнат с най-големи поче 
сри. Той е бил посрещнат от 
президента Тито и от найчвисо 
ките югославски 'ръкоаодите-

иреминаха
р Приятелска атмосфера 
1д)Ух на изаимио разбирателст-

посещението си в Судан, 
той каза:

— Ние в Югославия с го 
лям интерес и разбиране 

следили и следим и 
днес стремленията и резул 
татите, които под Ваше ръ 
ководство, господин Пред
седателю, осъществи Судан 
ският народ в развитието 
на своята страна. Искрено 
се радваме на всеки ваш у- 
спех по пътя на прогреса 
и ценим Вашия принос към 
делото на мира и на меж
дународното сътрудничес
тво. Уверявам Ви, че в то
ва отношение народите и 
правителството на Югосла 
вия не само напълно раз
бират Вашите проблеми, 
но са готови, колкото мо
гат, да окажат и пълна под 
крепа и помощ на Вашата 
страна.

В разговорите, които во 
дехме при първата ни сре
ща в Судан ние успяхме 
бързо да намерим общ е- 
зик и да констатираме, че 
между нашите страни съ
ществуват широки основи 
за сътрудничество и в меж 
дународен мащаб, и в раз
витието на двустранните 
връзки. Считам, че можем 
да бъдем доволни от резул 
татите, които сме постигна 
ли през изтеклите една го 
дина и половина. По това 
време в нашите взаимни от 
ношения, които се основа
ват върху съвместните ст
ремления на нашите наро
ди към мир и към разви
тието на равноправно меж 
дународно сътрудничество, 
са очертани крупни резул
тати в укрепването на при 
ятелските врърки както в 
политическо, така и в ико 
номическо, културно идру 
ги отношения. Опитът, кой 
то досега е налице показва, 
че съществуват всички ус
ловия за разширяването и 
задълбочаването 
всестранно сътрудничес
тво между нашите страни.

Уверен съм, че сегашни 
те разговори ще окажат 
нов могъщ тласък в тая на 
сока, в интерес на народи

те ни и в интерес на по- 
Щирокото международно 
сътрудничество. Нашите 
страни не се числят към 
големи сили. Но заедно с 
другите страни и народи, 
намиращи се извън блоко 
вете, те представляват мо
гъща морална сила в меж 
дународния живот, защото 
последователно се застъп
ват за зачитането на прин 
ципите за вътрешните ра
боти на другите страни, за 
договорното разрешаване 
на откритите международ
ни проблеми и за развива
нето на активно между
народно сътрудничество 
между всички държави и 
народи.

Като изтъкна, че пари
жкият провал и прекратя
ването на преговорите в 
Женева са показали, че въ 
просите от съдбоносно зна 
чение за човечеството не 
могат успешно да се реша 
ват само в тесен кръг на ве 
ликите сили, той напомни, 
че нито един народ в света 
не трябва да бъде пасивен 
набюдател, но активен фа 
ктор в борбата за мир и за 
решаването на споровете 
чрез преговори, а не с опи 
ране на сила:

„Ние смятаме, че сегаш
ната обстановка в света на 
лага съзнателни и упорити 
усилия и най-голяма дър
жавническа отговорност, 
за да се запази мирът и да 
се осигури истинското при 
лагане на политиката на 
съвместното съществуване 
между всички страни, без 
оглед на разликите в обще 
ствените и икономически 
системи. В това отношение 
ние смятаме, че извънбло- 
ковите страни трябва най- 
много да настоят за съ
здаването на такава обща 
международна обстановка, 
която да даде възможност 
да се пристъпи към конс
труктивното разглеждане 
на ключовите международ 
ни проблеми. По мнение на 
миролюбивите хора много 
от тези проблеми трябва 
незабавно да се решават.

и в
во.

След завършването на начал 
Ките официални разговори пре 
девдателят на суданското пра 
©иелегао е връчил на Прези
дента Тито най-високото студа 
нско отличие: Голямата златна 
огърлица на ордена на частта.

В 13 часа иа същия ден пТ>е 
зцдвнът Тиро устрои тържес
твен обед в чест на своя гост 
(в. Съюзното изпълнително ве 
че. На тържествения обед пр 
исъствувака официалните ли
ца от двете страни.

На тържествения обед пре 
зиденър Тито и председателят 
на суданското правителство А 
буд си размениха наздравици 
(Вдигайки наздравицата прези
дентът Тито каза:

— Господин Председате
лю, скъпи приятели, друга 
ри и другарки,

Изпитвам голямо задо
волство, че в името на юго 
славските народи и на пра 
вителството на Федератив 
на народна република Юго 
Славия, както и от свое ли 
чно име, мога да пожелая 
добре дошли на скъпите го 
сти и че в наша среда мо
жем да приветствуваме 
председателя на Върхов
ния военен съвет и предсе 
дател на правителството на 
република Судан Ибрахим 
Абуд и неговите сътрудни
ци, и да им пожелаем при
ятно пребиваване у нас.

След като чрез председа 
теля Абуд приветствува 
приятелския судански на
род и му пожела нови успе 
хи в изграждането на по- 
хубавото и по-щастливо бъ 
деще и след като изтъкна 
незабравимите спомени от

сме

Председателите Тито и Абуд навсякъде бяха бурно 
поздравени

Тук преди всичко имам 
предвид разоръжаването и 
забраната на експерименти 
те с ядрени оръжия, както 
и забраната на употреба и 
производство на 
средства за масово унищо
жаване. Днес на всички хо 
ра е ясно от какво значе
ние за човечеството би би
ло споразумението за пъл 
ното разоръжаване. Зато
ва не трябва да се пожал
ят сили, за да се премах
нат всичките прегради по 
този път.”

След като се застъпи за 
развитието на международ

ното икономическо и техни 
съсческо сътрудничество 

слаборазвитите страни и 
като изтъкна, че големите 
разлики — които съществу 

между страните в сте
на тяхната икономи

пи.
В Югославия той ще прекара 
от 9 до 20 юли и освен Бел 
Прад ще обиколи народните 
републики Босна и Херцегови 
на. Хърватско и Словения.

На 10 юли преди обед в Бел 
град започнаха югосшавоко-су 
иа«ските политически разгово 
ри. Делегациите на двете стра 
Ш1 възглавяват президентът Ти 
то и председателят на Върхов 
мия военеи съвет и предсеИд.- 

на правителството на 
република Судан, Ибраким А- 
буд. Ог югославска страна в 
разговорите участвуват под
председателите на Съюзния из 
пълнителеи, съвет Ммялко Тодоу 
рович и Родолюб Чодакович, 
държавният секретар на външ
ните работи Коча Понсхвич. гене 
равният секретар на през иден
та на Републиката Лео Матес, 
заместник държавен секретар 
за външните работи Йоане Бри 
пей, югославският амбасадар в 
Судаи Жмвадин Симич. Ог оу 
дамска страна участвуват: чл 
внът на Върховния военен с"ь 
вет и министър на земеделието 
И иригациите н минстър на съ 
общенията бригадирът Магбуп 
Ел Амек Ел Хаг, министърът 
на финашеиите и стопанството 
Саед Абдел Магид Ахмед, ми 
ннетърът на въиишните рабо
ти Саед Ахмед 'Мохамед Кея? 
и а&сбасадорът «а Судан в Бал 
•град Багцр Ел Саед Мохамед

всички ват 
пента
ческа развитост — днес 
представляват сериозна о- 
пасност за стабилността в 
света, в икономически и по 
литически смисъл, и че за
това се налага организира 
но оказване на междунаро 
дна помощ на тези страни 
той каза:

тел

(Следва на 3 стр.)

Йован Веселинов във Враня
—Председателят на Сръбската скуищина до
волен ош стопанското развитие на околията—

ществен продукт в тоя от 
расъл е достигнал 20 мили 
арди динара, а в материал 
ното производство са зае
ти голям брой нови работ
ници.

След това той е говорил 
за перспективите на разви 
тието на околията, като е 
заявил, че вече са направе 
ни елаборати за нови про
мишлени мощности.

Председателят на Сръб
ската народна скупштина 
Йован Веселинов оцени по 
ложително досегашния ход 
на стопанското развитие 
на Вранска околия. Той от 
беляза, че досега е направе 
на голяма крачка напред, 
но че на Вранска околия 
е нужен един голям проми 
шлен обект, който би „те
глил” по-малките промиш
лени предприятия. В речта 
си той е говорил и за проб 
лемите на слаборазвитите 
райони, като е изтъкнал, 
че нашата общност държи 
сметка и отделя голямо вни 
мание за тяхното разви
тие, но техния напредък до 
голяма степен зависи и от 
собствената им инициати
ва и готовност.

На осми юли гостите, 
придружени от ръководи
телите на околията и Вран 
ска община направиха по
сещение на фабриката за 
обувки „Кощана”, пред
приятието за конфекция 
„Свобода”, тютюневата про 
мишленост „Враня” и три
котажа „Вранянка”. Гости 
те навсякъде са били раду 
шно посрещани от работни 
ците и ръководителите на 
предприятията.

На 7 и 8 юли във Вран
ска околия са пребивавали 
председателят на Сръбска
та народна скупщина Йо
ван Веселинов, членът на 
Изпълнителния комитет на 
ЦК СКС Риста Антунович, 
придружени от народните 
представители 
аевич и Стоядин Стойков- 
ич. В четвъртък вечерта те 
са присъствутвали на засе
данието на политическия 
актив на Околията, а на у- 
треден те са обиколили ня 
колко стопански предпри
ятия във Враня и дърво
преработвателния промиш 
лен комбинат „Слога” във 
Владички хан.

На заседанието на поли 
тическия актив председате 
лят на Околийския наро
ден отбор във Враня Влай 
ко Стоянович е запознал 
знатните гости със стопан 
ските проблеми на околия
та. Той е изтъкнал, че в 
Перспективния план за раз 
витието на околията е на
белязано: изграждане на 
няколко индустриални мо
щности, реконструкция на 
съществуващите и обемис 
та работа за подобряване 
на селското стопанство. 
Според плана — до 1961 го 
дина трябва да се инвести 
рат 15 милиарда динара. С 
това съвокупният общес
твен продукт би достигнал 
34 милиарда, а народният 
доход би се удвоил. Предсе 
дателят на Вранска око
лия е изтъкнал, че са из
градени много нови пред
приятия и са реконструира 
ни старите. В областта на 
селското стопанство също 
така е отбелязан голям на 
предък. Съвокупният об-

Василие См

ТРИНАЕСТИ ЮЛИ
— ден на въстанието на черногорския народ

вободени. От тези дни 
до победоносния край 
на войната черногорски 
ят народ не изпускаше 
из ръцете си Славното 
знаме на величавата на 
родоосвободителна бор
ба, на югославската на
родна революция.

След войната, Народ
на република Черна Го
ра, като равноправен 
член на югославската об 

На 13 юли щност, със същия енту
сиазъм продължи изгра 
ждането на социализма. 
По този път тя е постиг 
*мла завидни резулта
ти. Вековната изостана
лост на тази република 
е превъзмогната. Днес 
тя доживява невиждан 

ка стопански подем.

Прословут е свободо
любивият дух на черно 
горския народ. В теж
ката Си история този на 
род можа да разграничи 
ясно какво е свобода, а 
какво робство.

Зовът на Югославска 
та комунистическа пар
тия през юли 
на за въоръжена борба 
против завоевателя, чер 
ногорският народ прие 
с възторг.
1941 година започна ве
личавата борба на чер
ногорския народ за сво
бода, за икономическо и 
социално освобождение, 
за един по-справедлив 
строй. Познато е, че в би 
вша Югославия Черна 
Гора беше третирана 
то пасторче.

Силата на въстаничес 
ката вълна ясно илюс
трира факта, че десети
на дни след въстанието 
почти всички градове на 
Черна Гора (С изключе
ние на Цетине, Подгори- 
ца и Никшич) бяха ос

на това

Дойьлнишелни избори
народен Представител

за съю-
1941 годи-

зен
ело предложението на гру 
па избиратели като е избра 
ло делегати за кандидатна 
та конференция другарите 
Георги Алексов, секретар 
на Общинския комитет на 
,Съюза на комунистите в 
Димитровград, Кирил Та
шков, председател 
хцинския народен отбор и 
Костадинка Гогова, работ
ничка.

Изборите за съюзен наро 
ден представител са извън 
редни и се провеждат за 

на вакантното

На 14 т. м. в Димитров
градската комуна са се съ 
стояли събрания на избира 

които са билителите, на 
избрани делегати за канди 

конференция. Надатна
кандидатната конференция 
която е насрочена за 20 
юли в Димитровград ще се 
предложи кандидатната ли 
ста за избирането на съю
зен народен представител 

изби-

на Об-

за Димитровградска
околия, която об-рателна 

хваща Димитровградската
попълване 
депутатско място в тази из 
бирателна околия, което до 
сега е заемал починалият

части от бивши-комуна и 
те: Ръжанска, Суковска и
Звонска комуни.

Събранието на избирате
лите в Димитровград е при

борец и революционер ДРУ 
гаря Иван Караиванов.
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Съветски изтребител свалил американския 

разузнавателен бомбардировач Р. Б. — 47 над 

територията па Съветския съюз
ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИЯТ 
КОМЕНТАТОР НА 
ПРЕС СЕРВИС В ВЕЛГРАД 
ПИШЕ:

се върне в същата база.
В съветската нота д0 

САЩ се констатира огром 
пата опасност, която таки
ва похвати могат да доне
сат на световния мир, а съ 
що така правителството на 
Съветския съюз отново и 
решително. предупреждава 
американското правител
ство, че то няма никъкво 
право да се играе със съд
бата на мира.

пилот Фримен Ормстер, до 
като другите са загинали.

В съветските ноти се из
тъква, че преживелите 
нове са заявили при разпи 
та, че американският само 
лет-разузнавач е 
шестомоторен бомбардиро
вач тип Р. Б. — 47. Самоле 
тът се числел към една а- 
мериканска разузнавател
на част, стационирана в Ан 
глия и на първи юли е из

вършвал задача от военно 
—разузнавателен характер 
над територията на СССР. 
Самклетът е имал тежко 
въоръжение — две оръдия 
от по 202 мм, специално по 
строена кабина с фото и ра 
дио разузнавателна апара
тура, с която управявали 
трима специалисти от аме- 
ри анската разузнавател
на служба, които загинали 
Самолетът е трябвало да

ПОГЛЕДИ КЪМ 

ИСТ - РИВЕР
Американският разузна

вателен бомбардировач Р. 
Б.—47, излетял на 1 юли от 
една американска база във 
Великобритания, за който 
бе съобщено, че е изчезнал 
безследно в областите севе 

който бе

чле

С наближаването на Петнадесетото заседание 
на Общото събрание на ООН се задълбочават погледи 

величествената сграда иа Ист Ривер

военен
рно от Норвегия и 
търсен няколко дни от аме 

и английски въ
те, насочени към 
Тези погледи искрят с надежда и охрабрение.

Обединените народи стават все повече същест-
само да подобри

риканските 
здушни сили, е свален на 
1 юли т. г. от страна на съ
ветските въздушни сили, 

се е задълбочил

фактор, от който се 
общата атмосфера като й възвърне предишното рав
нище, но и това в решаването на конкертните све- 

’ проблеми да даде добри препоръки и мъдри ре-

очаква невен

след като 
22 километра в територия
та на Съветския съюз в ра 

Кола.

товни
шения. Изтъкването на нуждата от по-голямо апгажи

само на последиците Чуждестранни студенти у насране на ООН идва в резултат не йона на полуостров 
Комендантът на бомбарди 
ровача и още трима члено 
ве иа екипажа са загинали.

от реалните преценки за мястото и ролята на светов 
пата организация в международните Събития, по и в 
резултат от съзнанието, че някои форми и методи 
в разрешаване на актуелните проблеми са провалени 
и че заради това международните отношения могат 
да тръгнат по опаснен път.

месечно. Подобно на редов 
ните студенти и тези се 
ползват със същите права 
и привилегии. Освен това 
за материални разходи, пр 
еводи, печатане на тезиси 
те на тях се дава извънре 
дна добавъчна помощ в ма 
ксимален износ 50.000 ди
нара.

Според сведенията на Ко 
мисия за културни вързки 
с чужбина, през учебната 
1959/1960 година на универ 
зитетите в Белград, Загреб 
Любляна и др. са специал- 
зирали 45 студенти от 20 
страни. До края на 1959 го 
дина в югославските уни
верситети са докторирали 
8 чуждестранни поданици: 
трима специалисти от Обе 
динената арабска републи 
ка по полевъдство; един 
бирманец из областта на 
работническото самоуправ
ление, трима индийци из о 
бластта на юридическите, 
природните и техническите 
науки и един тоголанец из 
областта на икономически 
те науки.

Също така у нас следват 
значителен брой чуждестр 
анни Студенти, които стип 
ендират техните правител
ства или пък са на самоиз 
дръжка. През 
година е имало 180 такива 
студенти както от Европа, 
така и от Азия, Африка и 
Съединените американски 
щати.

студенти от тези страни са 
стипендии от

Покрай откриването на 
университети в Скоп- получавали 

Комисията за културни въ 
зки с чужбина. От тях 27 
от Алжир, 27 от Етиопия, 
12 от Гана и Тоголанд, 10

нови
йе и Сараево и на редица но 

висши училища в много
докато други двама са спа 
сени и ще бъдат съдени по 
съветските закони. ви

наградове у нас, появата 
все по-голям брой студенти 
от чужбина представлява 
една интересна и забележи 
телна характеристика 
югославското

На 11 юли т. г., след като 
англий

О
американските и 
ски въздушни сили се от
казаха от търсенето на из 
чезналия самолет, Съвет-

от Йордания, 10 от Обеди- 
ната арабска република; 
14 от Ирак, 14 от Судан, 8 
от Бирма, 5 от Кения, по 
трима от Мароко, Няса, Па 
лестина и Цейлон, по два 
ма от Либан и Танганайка 
и по един от Тунис, Сауди 
йска Арабия и Пакистан.

Стипендиите се отпускат

Съдбата иа преговорите по разоръзюаваието 
в Комитета на десетте е достатъчно убедителен при
мер, за да може да потвърди тази коистантация.

Преговорите в този Комитет от месец март до 
края на месец юни доведоха въпроса за разоръжени- 
ето до това положение, че днес трябва да се положат 
големи усилия, та преговорите за разоръжаването да 
започнат по градивно. Наистина десетте не са имали 
задачата окончателно да решат такъв важен световен 
въпрос от който се интересуват всички страни — 
леми и малки, блокови и извъблокови. Но Комитетът 
не изпълни ни много по-скромната задача — не успя, 
поне частично, да придвижи становищата на преговар 
ящите Страни, нито пък да направи възможна първа 
та крачка в разрешаването на тази проблема. Показа 
се, че в такъв форум,' паритетно блоков, няма основа 
за пълно споразумение, че дори и за начални аран- 
жмани. Затова прекратяването на работата иа женев 
ския Комитет не изненада, но се прие като логическа 
последица от заетите становища и от съвокупния ра 
звой на събитията, станали след провала на Париж
кото съвещание на високо равнище. Този епилог тряб 
ва да се оплаква, но не бива да се драматизира, защо 
то ако реално се гледаха възможностите па десетте 
тогава Се налагаше и най-лошата алтернатива особено 
След провала в Париж.

на
виеше учеб-ският съюз отправи про

тестни ноти до правител
ствата на САЩ, Великобри 
тания и Норвегия, с които 

споменатите

дело и на международ 
която юго

но
пата репутация, 
елавската наука доби след 
войната,предупреди 

правителства за най-ново
то нарушение иа съветско
то въздушно пространство

Броят на чуждестранни
те студенти, намиращи се 
на редовно учение или иа 
специализация в Югослав
ия рязко се увеличи през 
последните години. Докато 
1950 година е имало само 
двама такива студенти, ми 
налата
а тази година 500. Най-мно 
го чуждестрани студенти 
следват в Белград (над 200) 
а останалите в Загреб, Са 
раево, Скопие и в други це 
нтрове.

Чужденците, които след 
ват у нас получават от юго 
славското 
25.000 динара месечна сти 
пендия от Комисията за ку 
лтурни вързки с чужбина), 
помощ за набавка на лите 
ратура и безплатни книги 
за следване. Те имат всич 
ки привилегии, които имат 
югославските студенти; пр 
иют и прехрана в студен
тските домове, безплатна 
здравна защита и.т.н.

Докато стипендии за спе 
циализация обикновено се 
дават на лица от европейс 
ските страни във основа на 
културните конвенции с те 
зи страни, които предвиж
дат размяна на студенти, 
стипендии за редовно след 
ване се дават обикновено 
на младежи от Азия и Аф 
рика. Те представляват е^- 
ин вид помощ, която юго 
славското правителство да 
ва на ония страни, в които

го-
за толкова години колкото 
трае редовното следване 
на съответния факултет и- 
ли висши училище. Най- 
много чуждестранни редов 
ни студенти следват Меди 
цински, Машиностроителе 
и Икономичски факултет. 
Обаче чуждестранни студе 
нти следват и на другите 
факултети дори и в някои

от стоана на амеоикански- 
те въздушни сили. В нота
та на Съветския съюз, от
правена до Съединените а- 
мерикаиски щати във де
тайли са посочени факти
те във връзка с това най- 
ново „грубо нарушение на 
въздушното пространство 
на СССР”. Според нотата, 
на 1 юли над територията 
на Съветския съюз, над Ба 
ренцово море, в близост до 
полуостров Кола, съветски 
те въоръжени сили забеле
жили непознат самолет. Е- 
дин съветски изтребител 
веднага се вдигнал във въ
здуха, за да установи поте 
клото на самолета и да пре

година те бяха 359

академии каквато е напри 
мер Академията за театрал 
но изкуство.

Повечето студенти, кои
то идват на специализация 
следват славистика, югос-

правителство

лавските езици, литерату
ра, или пък събират мате 
риални за докторски тези
си, които трябва да защи
щават на

О
Какво показва съвещанието на десетте? Преди 

всичко, съществуването на съществени разлики в под 
хода, на двата блока, към проблемата за разоръжава 
нето. Докато съветският план се основаваше върху 
концепцията за пълно и весеобщо разоръзхваане, осъ

би се провеждало в отедлни

университетите 
на своите страни или в Ю 
гославия. Стипендиите, 
ито се дават на студентите 
на специализация също та 
ка изнасят 25.000

дотврати неговото по-ната 
тъшно нахлуване.

Съветсият изтребител е 
установил, че самолетът 
бомбардировач принадле
жи на въздушните сили на 
САЩ. Обаче без да обръща 
внимание на предупрежде 
нията и заповедта да се 
приземи, американският 
бомбардировач продължил 
да се задълбочава в съвет
ска територия. В 19,30 часа 
съветският изтребител сва 
лил американския бомбар
дировач 22 километра въ
тре в съветското въздушно 
пространство, когато той 
продължавал да лети към 
Архангелск.

Двама членове от екипа
жа са спасени и то щурма 
нът и първия поручник на 
бомбардировача Джон Ри- 
кард Мак-Кон и вторият-

изтеклата

ко-
ществяването на което

западният план разработи цяла една системаетапи,
от мерки за контрол по разоръжаването. Ако преди 
парижкото съвещание разлики можеха да се тълку
ват като още една причина за това големите четирима 
по-обстойно и по-сериозно да обсъждат цялата проб-

динара

мая ще продължи около ед 
на година и процесът к|) 
те се проведе до лятото На 
1961 година. Изтъква, се, че 
следствието ще се води в 
няколко страни.

лема,, След парижкия неуспех тези разлики останаха 
причина за недоразуменията. В значително 
атмосфера на раздялата на великите, продължаване
то на женевските преговори се наложи като израз на 
обективната нужда проблемата на разоръжаването да 
се решава, обаче тактиката и на едната и на другата 
Страна трябваше да има в себе се нещо от елементите

Никък нее е нужно да се

тШШжттттягостна

ЯПОНИЯ: На 10 юли в
град Ацуга. около 30 кило 
метра от Токио, 
стояли демонстрации, на ко 
ито 20.000 лица са предяви
ли искания за отменяване 
на японо-амернканския до
говор за взаимна сигурност.

©са се съ-
АЛЖИР: Подпреседател- 

ят на временното алжирско 
правителство и министър на 
външните работи Крим Бел 
касъм е заявил, че негово
то правителство е взело вси 
чки мерки за да изнесе ал 
жирската проблема пред та 
згодишното заседание на Об 
щото
Той е добавил, че борбата 
на народноосвободителната 
армия ще продължи.

на парижкото съвещание, 
прави анализ чия тактика е успяла повече. Това мо 
же дасе съгледа и от самия развой на преговорите 
след Париж. Разбираемо е, че Изток и Запад не си 

еднакво капитала След женевския банкрот и 
предстоящия период на влизат сс еднакво добри

не съществуват условия 
за следване във висши учи 
лища или пък тези услови 
я са твърде ограничени. 
През учебната 1959/1960 го 
дина голям брой редовни

©запазиха 
че в 
позиции. ИНДИЯ: В Бомбай е пус

нат в експлоатация и втори 
ят индийски атомен реактор 
Строеж на реактора струва 
около 1С0 милиона рупии. 
С пускане в експлоатация 
на този реактор Индия

един от най-)големите 
производители на изотопи 
в света.

събрание на ООН.О
Големите сили показаха за кратко време, върху

способни сами дадва конкретни примера, че не са 
решават ключовите световни проблеми. Разоръжава
нето е такъв универсален проблем, че и формите за 

решаване трябва да се съобразят с общата
това решаване

става

Конгонеговото
заинтерсованост и с ползата, която 
би донесло на всички. Проблемите за мира, въпреки

не могат да бъдат
Ф

След размириците които стена 
ха в Конго зарад вмешателст
вото на белгийските войски, 
по молба на правителството не 
Конго ООН е решнло ДД и3" 
прати свои войскови чдстК 
в тая страна и да помогне на 
Конго да запази независимо1 
т-га си.

Първите отреди на ООН Ш® 
пристигнат в Леополдвюл утр® 
-17 юли.

ТУРЦИЯ: Според 
ето на Комитета 
налното

различната степен на отговорност, 
монопол на тесен кръг страни. Още повече затова, че 
практиката показа, че приносът към делото на мира 
не винаги е Съответен на големината и силата на стра

решени 
на нацио- 

единство, бившият
председател на турската ре 
публика Джелал Баяр ще 

ьде съден от Върховния 
съд на Турция при обвине
ние, че

ните. Блоковите форми на преговори сериозноса ком 
прометирани. Всичко това 
дават начинанието въпросът да се отнесе към Органи 

на Обединените народи, и по такъв начин

са елементи, които оправ
е направил зл0дей- 
които

смъртана присъда.
Баяр

ства оправдаватзацията
проблемата за разоръжаването да се върне на право
то Си място. Все пак главният неоспоргсм елемент е 

__ Обединените народи са най-компетентни

й обвинен, 
сИла е погазил уста 

ва и е попречил парламен- 
тът нормално да върши ра 
ботата си. Процесът още не 
е насрочен.

че

Тези отреди са съставени от 
войскови части на Мароко, ТУ 
ние, Гвинея и Гана.

решаващ
ят форум за разрешаването на световните проблеми 
и той единствено е способен да обезпечи мир в света. 
В новосъздадената обстановка през тях

която развитието на между
ООНминава и За командваш силите, на 

е назначен генерал 
лсон Ван Хорн досегашен на 

Щаб за контрол на

майор К»р
израелс^атг ^Редставител на 

че следствието срещу
военно престъпника Айх-

единСтвената насока, по 
народните отношения гце може да се върне в нормал
ния охрабряващ път. чалник на 

примирието в Израел.МОТИВ ОТ ВИСОКА; Б. Асенов
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Абуд: Нашите две сшра- 

иример за илодошвор.
сътрудничество

Търговски връзки на Югославия със страните 

от Близкия и Среден изток
ни-

но
Взаимните 

на най-висши
посещения 

югославски 
ръководители и на държав 
ниците на страните от Бли 
зьия и Средния Изток до 
голяма степен

кашкавал, тютюн, химичес 
ки произведения, машини, 
произведения на електро- 
илдустрията, апарати, ка
миони, вагони и друго.

Богат е и асортиментът 
на вносните артикули. От 
Обединената арабска ре
публика внасяме памук (са 
мо тази година ще внесем 
9.000 тона), сурови фосфа
ти — така необходими за 
развитието на нашето сел
ско стопанство, суров не
фт, автомобилни гуми, ци 
трусови плодове, вълна и I ния ръст на търговския об

мен между Югославия и 
Обединената арабска репу 
блика ще си послужим с об 
щи цифри които най-добре 
показват действителното 
положение. Докато 1954 го 
дина обшият обмен едва 
надхвърляше 1 милиард и 
300 милиона, то в 1957 годи 
на достигна 6 милиарди и 
650 милиона динара. След
ващата, 1958 година той по 
расна с оше 30 на сто. 

Югославия, според въз-

отпусна на Обединената а- 
рабска република заем от 
10 милиона долара за дос
тавка на капитални блага 
от нашата Страна. Спогод
бата за научно-техническо 
сътрудничество предвижда 
между другото участие на 
наши специалисти с ком- 
плетни съоръжения при 
експлоатацията на несЪто-

бели, обувки, готови дрехи, 
хранителни продукти. На
ши индустриални предпри
ятия строя сЬабоикн и ги 
оборудват със свои маши
ни.

(Продъпжечие пт 1 стра-я) ското правителство трябва 
ше да бойкотира 
риканските стоки, 
инуди

„Считаме, че Обединени 
те народи са най-подходя- 
щ форум за обсъждането 
и решаването на тези

южноаф
за да пр

южноафриканското укрепваха 
политическите, икономиче
ски и културни връзки на 
Югославия със страните от 
тази част на света. Тези 
връзки особено се разшири 
ха през последните години. 
След като се освободиха от

правителствоклю
чови въпроси. И доколко- 
то особено средните 
ките страни последовател
но изстъпват, дотолкова и 
резултатите ще са по-уско 
рени и по-ефикасни. Обе
динените народи би били в 
състояние да се заемат с 
грижите за съществените 
интереси на целия свят и 
да обезпечат 
на Хартата на Обединени
те народи, която се основа

да преустано 
практика”, 

в Ал
ен тази срамна 

За положението 
жир той каза:

— В

Етнопското правителство 
повери построяването на 
пристанището Асаб на сп- 
литското предприятие „По- 
мград”. Работите вече запо 
чнаха, и една част от при
станището е завършено и 
пуснато в действие. Загреб 
ските предприятия „Нафто 
плин” и „Геофизика” проу 
чават нефтносните поля и 
вършат геологически проу 
чавания. Стойността на те 
зи мероприятия достига су 
мата от 370 милиона дола
ра. Наши специалисти про- 
учават етиолските находи
ща на злато. Белградското 
предприятие „Югодърво” 
получи концесии за експло 
атация па горски комплек
си. Югославски предприя
тия, със свои специалисти,, 
проектираха в Етиопия ед 
на фабрика за консерви и 
кланица, фабрика за прера 
ботка на риби, текстилна и 
сапунена фабрика.

И с тази страна Югосла
вия подписа спогодба за до 
ставка на инвестиционно о 
борудване на кредит. За та 
зи цел Югославия отпусна 
на Етиопия заем от 10 ми
лиона долара. С тези сред 
ства етиопски поедставите 
ли купуват съоръжения за 
развитието на транспорта 
и селското стопанство. Две 
те страни постигнаха спо
разумение за основаване на 
смесеното дружество ,,Юго 
етиопия”, което 
време стана 
тел на търговските отно
шения.

В отношенията ни с Ети
опия значително място зае 
ма и югославската помощ 
в кадри. Днес в Адис Абе- 
ба и други етиопски градо
ве работят югославски ле
кари, инженери и икономи 
сти.

и мал

северозападна Аф- 
години вече не 

престава войната. Алжир
ците биват

рика шест
носните поля близо до град 
Рас Гареб, на брега на Чер 
веио Море.

За да се види действител

унищожавани 
защото на всяка цена 
ат отново да извоюват 
бода и

колониалния ярем тези стр 
анииск- потърсиха равнопра
вни отношения исво

независимост. Невъ 
оръжени и сами, те храбро 
и смело гледат в очи най- 
новите

тъкмо в 
лицето на нашата страна ДРУГО.зачитането

оръжия за унищо 
жение. Ние в Судан се 
зхищаваме от тези

ва върху принципите на 
равноправието между голе 
мите и малките

въ-
герои и 

Ще подкрепяме тяхното де 
ло все докато не постигнат 
своята цел, която

и върху 
преодоляването на разли
ките между икономичес
ки развитите и неразвитите 
а която отхвърля 
форми на дискриминация 
върху основата на расова 
та и национална принадле 
жност.

е в съ- 
Хартата на 
народи. Във

• гласие 
обединените 
вързка с това 
зоваме всички 
прекратят тези 
ития

с
всички

ние при 
народи да
кървопрол 

за да се даде на 
алжирците правото на са 
моопределение

можностите си, се притиче 
на помощ и на Судан в уси 
лията му да заличи изоста 
налостта и следите от неот 
давнашното

Вашето посещение, 
подин Председателю, като 
посещение на ръководител 
на една от независимите а- 
фрикански държави, ни да 
ва възможност, да изра
зим и своето искрено за
доволство, че този голям 
и богат континент, народи 
те на който осъществяват 
своята независимост и все 
по-активно участвуват в 
международния живот, въ 
рви по пътя на своето въ
зраждане. Югославските 
народи са подкрепяли и по 
дкрепят последователно 
всички народи, които се бо 
рят за своята свобода. Те 
топло поздравиха раждане 
то на новите независими и 
равноправни държави ка
то израз на прогреса на 
цялото човечество. Убеден 
съм, че нашите две страни 
и занапред решително ще 
се застъпват за това, коло 
ниалната система напълно 
да бъде изличена от между 
народния живот и в скоро 
време да се признае право 
то на всеки народ той сам 
да се управлява”.

След като подчерта ра 
достта си от това, че посе 
щението ще даде възмож
ност председателят на су 
данското правителство да 
бъде запознат с достиже
нията в различните облас
ти на нашия вътрешен ра 
звой и с по- нататъшните 
стремления на нашите на
роди, той вдигна наздрави 
ца за здравето на председа 
теля Абуд, за щастието и 
благоденствието на судан
ския народ и за трайната 
дружба между Югославия 
и Судан.

Отговаряйки на президен 
та Тито, председателят Аб
уд изтъкна задоволството 
си от гостоприемството, а 
след това говори за място 
то, ролята и стремленията 
на Судан в разрешаването 
на въпросите за освобожде 
нието на африканските на 
роди от колониалйзма. Той 
каза:

— Судан подкрепя и по 
мага африканския национа 
лизъм. Изпълнявайки тая

своя длъжност Судан е 
сигурен, че има пълната 
подкрепа на независимите 
африкански страни. Расо
вата дискриминация в Юж 
на Африка, както и в дру 
гите части на Африка е от 
вратителна. Зарад това тя 
обзема мислите на общес
твеното мнение в Судан 
до такава степен, че судан

гос-
в съгла- 

на межси с принципите
дунардното право”.

Говорейки за междунаро 
дната обстановка той 
кна, че неангажираните на 
роди трябва по-ефикасно 
да изстъпват по отношение 
на световните пооблеми — 
въоръжаването, 
експерименти и студената 
война.

„След тази

колониално 
владичество. Само минала-

изъ та година правителствата 
на двете страни подписаха 
редица спогодби, предвиж
дащи разширение на иконо 
мическото и другите видо
ве сътрудничество. Един 
протокол, предвижда отпу 
скане на заем на Судан в 
размер от над 15 милиона 
долара, който се използува 
за доставка на югославско 
оборудаване за новите су
дански промишлени пред
приятия. Наши корабостро 
ителници строят първите 
големи кораби за бъдещата 
търговска флота на тази 
страна. При нас се обуча
ват кадпи за нуждите 
морепловането, а в Порт 
Судан бе основано смесено 
параходно дружество под 
законодателството на Су
дан. Рязкото увеличение на 
търговския обмен, 
през последните три годи
ни търговията е пораснала 
6 пъти, показва че всички 
възможности не са изчер
пани и че предстои 
разширение на сътрудни
чеството и в тази област.

Научно-техническото съ 
трудничество между Юго
славия и Судан ,също така 
заема видно място в отно
шенията между двете стра 

Наши специалисти стор 
ят няколко фабрики, меж
ду които и фабрика за ме
тални конструкции и фаб
рика за картони. Екипи от 
югославски специалисти въ 
ршат геологически изслед
вания в областта на рудодо 
бива. Наскоро трябва да за 
менат нови групи от специ 
алисти, които ще окажат 
помощ на приатолехи Су
дан в разните области на 
живота. От мигалата -оди- 
на нас??.! няколко г ~ патки 
судански- студенти с т.-дват 
в нашите факултети.

Сегашното посещение на 
. председателя на Върховни 

я зоскен съвет на Судан и 
председател на правител
ството генерал Ибрахим А- 
буд в нашата страна, несъ 
мнено ще допринесе за още 
по-голямото задълбочаване 
на всестранните врзки меж 
ду двете приятелски стра
ни.

атомните

Ъ****№'л\ ■ *относително
нерадостна 
международната обстанов
ка, изпълнена с тревожни 
проблеми — каза председа 
теляд Абуд - приятно е да 
се спрем на по-ведрите те
ми, на нашите билатерал- 
ни отношения. За малко по 
вече от две години, наши
те страни с взаимните си 
работи посочиха пример 
за плодотворно сътрудни
чество в международните 
отношения. Ние сключих
ме икономически, търгов
ски и културни спогодби, 
които бяха полезни за две 
те страни. Това е само на 
чалото. След него, надява
ме се, ще последва още по 
полезна връзка, която ще 
укрепи нашите общи инте 
реси и ще е от полза за ця 
лото човечество.

картина на

за късо 
главен носп-

на

Стопанските отношения 
на Югославия с останалите 
страни от Средния и Близ
кия Изток също така се ра 
звиват твърде добре. В И- 
рак работят

само
Темповете на нашето стопанако развитие и нашето работническо 

самоуправление предизвикаха голтм интерес в света

Стопанското сътрудни .з 
ство между Югославия и 
Обединената арабска репу 
блика не се ограничава са
мо на търговския обмен. 
Между двете страни са по 
дписани редица спогодби, 
които предвиждат научна 
и техническа помощ за та
зи страна. Така например, 
наши предприятия дадоха 
проекти за редици построй 
ки в Сирийската провин
ция. Екипи от специалисти 
работят по корекциите на 
реки, пресушаване на мо
чурища, прокарване на да 
лекопроводи и т. н. Осно
вен това сплитското пред
приятие „Помград” постро 
и приетахищпто Ла-гакия, 
а неотдавна пое и строежи 
на пристанището Тартус — 
и двете гга бо-та па Среди
земно Море. Оперативният 
бряг па последното, дълъг 
600 метра, трябва да бъде | 
готов до 1906 година. Тряб 
ва да се отбележи, че тези 
мероприятия бяха повере
ни на наши предприятия и 
специалисти въпреки сил 
ната конкуренция от стра
на на предприятия от раз
витите държави.

С Обединената арабска 
република беше подписана 
и дългосрочна търговска 

от спогодбй, въз основа на ко 
ято нашата индустрия уча 
ствува в изпълнението на 
плановете за стопанско ра
звитие на страната. Съгла 
сно спогодбата Югославия

намериха такъв партньор.
Югославия установи твъ 

рде тесни икономически от 
ношения с Обединената а- 
рабска република, Судан, 
Етиопия, Ирак, добре се ра 
звиват търговекте ни отно 
шения с Либан, Турция и 
Иран. Списъкът на стоки
те изнасяни от нашата ст
рана в Обединената араб
ска Република, която е на 
шият най-значителен пар 
тньор от тази част на све
та, между другото обхваща 
дърво, консервирано месо,

специалисти 
„Геоис-

ново
от предприятието 
тражизания”, чиято зада
ча е да решат един от ос
новните проблеми на сто
панството — проблема за 
водата. Иракското 
телство повери по-голяма- 
та част от това огромно ме 
роприятие на наши специа 
листи. И в Лавин работят 
наши екипи от специалис
ти в разните области 
стопанството. Подобно е 
положението и с останали 
те страни от тази част на 
света.

На края на речта предсе 
дателят Абуд благодари на 
президента Тито и на югос
лавските народи за гостопр 
иемството и пожела добро 
здраве на президента Тито 
и напредък и приятелство 
между народите на Судан 
и Югославия.

прави-

ни.

на

ВНУШИТЕЛНИ ЦИФРИ Икономическите отноше 
ния на Югославия с стра
ните от Близкия и Сред 
ен Изток, които се базират 
върху принципите на рав
ноправието и взаимната из 
года, са от двустранен ин
терес, тъй като стопанство 
то се допълват взаимно. Ка 
шите партньори са богати 
с някои суровини и прс,,-\-к 
ти, които не се произвеж
дат в Югославия, а от дру 
га страна, нашата индуст
рия достигна такава сте
пен на развитие, че може 
С комлетно оборудване да 
участвува в издигането на 
стопанствата на тези стра
ни. Заемите, които 
страна отпусна на някои 
от тези държави потвърж
дават нейната растяща и-

градска община в различ
ните строителни акции спе 
стиха на общността около 
300,000,000 динара.

Особено се изтъкна село 
Сенокос, което само 
строенето на селския коо
перативен дом, млекопрера | 
ботвателната работилница, 
пътя към с. Каменица- стр 
оеж на чешма в селото, поп 
равка на училището и пр. 
дадоха над 900.000 доброво 
лни трудочаса!

През 1959 година по Сели 
щата на Комуната работе 
ха 20 самодейни ансамбли, 
които през зимата 1959/60 
год. устроиха повече 
130 вечеринки, забави и пр 
едставления!

Това е само една малка 
част от резултатите,

Цв. Еленков

При отчитане дейността 
на низовите организации
на ССРНЮ в Димитровгра 
дско, в дните преди Петия 

на ССРНЮ в Белконгрес 
град, бяха изтъкнати реди 
ца цифрови показатели, ко

при

ито нагледно показват ма
щаба и интензивния обще
ствено-политически живот 
на членовете на ССРНЮ в 
нашата Комуна.

Ето няколко такива да
нни:

В периода между IV Кон 
грес на ССРНЮ, 
се през 1953 год. и V кон
грес на ССРНЮ — органи 
зациите на Социалистичес 
кия съюз в Димитровград
ско дадоха над 5.000,000 до 
броволни трудочаса!

Членовете на Социалис
тическия съюз в Димитров

състоял

Югославия установи тес
ни икономически отноше
ния и с Етиопия. В тази 
страна нашите външно-тъ
рговски предприятия изна
сят разни тъкани, съдово, 
строителен материал, ме-

нашата

кономическа мощ.

С. С^ефановски
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4 ДОХОДИТЕ НА НАШЕТО 

НАСЕЛЕНИЕ
Босилеград:
Чесшвуване на 

4 юли
Как се хранят 

югославянитв През първото четиримес 
тззч година населени 

от стопан

ки 181 милиарда, за различ 
услуги 53 милиарда, за 

облагания и такси
Кактс в цялата наша ст- 

и в Босилеград
ниечие

ето е получило 
ските организации и други 
те обществени институции

данъци,
26 милиарда и за останали 
те видове разходи 33 мили 
арда. В сравнение с пръви 

от 1959 година

килограма зеленчуци, 45 
и Пет

рана, така
историческите празни

ци — Четвърти юли и Сед 
— бяха тържестве

югославянитена това, че 
днес са повече за 20%, на
шето стопанство трябва 
да обезпечи 27% прехрана 
повече отколкото преди во

Прехраната представля
ва основна и най-важна ко 
мпонента на жизненото ра 
внище. И днес, в ерата на 
атома и на изкуствените са 
телити, за човешкия орган 

тя си остава единств

килограма овощия, 
мези, 22,4 килограма месо 
и месни продукти, 6,9 кило 

мазнини и т. н. Днес

ско

ми юли 
но отпразнувани. я квартал 

незначително е увеличено 
заплащането за стоки (об
що 3%), докато за същата 

в съответния период

грама
пък югославянинът консу
мира годишно 2 килограма 
ориз (10 пъти повече от пр 
еди войната), 175 килогра- 

зеленчуци, 50 килогра 
ма овощия, 24 
месо, 11,9 килограма мазни 
ни. От особено значение е

Срещу 4 юли в киносало 
Босилеград се състо-

йната.
Това не е малка задача 

с оглед, на съществувашия 
брой земеделско население 
и на посевните площи.

Количеството на богати 
със скорбяла храни в стру 
ктурата на прехраната съ 
що така показва изразител 
ната тенденция към пони
жаване.

Преди войната един жи 
тел е консумирал средното 
дишно Й04 килограма зъ 
рнени храни. Миналата го 
дина 229 килограма. В този 
случай се е дошло до една 
друга промяна: 
се консумират царевицата 
(78 килограма преди война 
та срещу 50 килограма дн
ес), а повече пшеница (126 
килограма срещу 176 кило 
грама). Ясно е, че царевица 
та като продукт за човеш 
ката прехрана се изоставя 
и расте потреблението на 
пшеничния хляб.

Подобен ръст може да се 
наблюдава и в консумира 
нето на другите важни про 
дукти от първа необходи
мост. Преди войната, един 
жител средногодишно е из 
разходвал 200 гр. ориз, 98

на в
я тържествено събрание по 
повод Деня на боеца. От и- 

съюза на бойците

изъм
еният източник на енергия. 
Затова тя спада в групата

цел
от 1959 година в сравне- 

с 1958 година то се е 
с 21%. Заплащ

ма мето на 
в Босилеград, за значение
то на този празник, за ве
личавата народоосвободи- 

борба на югослава

на егзистенциалните пот
реби, без задоволяването 
на които не може да съще

килограма ние
увеличило 
ането на услугите се е дви 
жело обратно. През първо 
то тримесечие от 1960 годи 
на то се е увеличило с 40%

ствува живот.
За последните три годи

ни в Югославия се забеля
зва, твърде благоприятно 
движение на реалните до
ходи и на личното потреб
ление на населението. То
ва е повлияло за общото и 
всестранно подобрение на 
битовите условия и е пре-

ръстът на консумацията на 
захар: от 5,2 килограма на 
14 килограма (увеличение
то е 173%). Консумирането 
на кафе, макар и да се по 
вишава зарад поевтинява
нето на този артикул, все 
още не е достигнало пред
военното равнище. Подо
бен е случаят и с консуми 
рането на яйца.

телна
ките народи и за успехите 

страната в следвоенния 
период говори Стоян Евтим 
ов. След доклада бе изнесе 
на подходяша музикално- 
литературна програма: пар 
тизаиски песни,стихове и 
други текстове говорещи за 
славните дни на Народната 
революция. Същата вечер 
по всички околни хълмове 
бяха запалени големи огнъ 
ове-символи на партизанс
ките борби по нашите пла

на в сравнение със същия пе- 
на 1959 година, докариод

то за четирите последни го
дини повишаването е изна 
сяло общо 13%.около 450 милиарда дина

ра, т. е. 'т една четвърта 
част в повече отколкото за 
същия период през изтекл 

година. Тази тенденци

разходи през 
първите няколко месеци от 
тази
ти не само от съвокупните 

I доходи, но и от потребите 
лните кредити. Така напри 
мер в първият квартал са 
били одобрени 21,4 милиар 
да динара такива кредити, 
докато за същото време са 
били отплатени 18,8 милиа 
рда динара дължими суми 
по кредитите.

Същевременно значител
но са нарастнали спестов- 
ните влогове — техният из 
нос е два пъти по-голям о 
тколкото през първото три 
месечие 1959 година (9,2 ми

Високите
по-малко

година са били покриата
я особено се прояви през 
месец април, когато дохо- 

на населението изне-

На края трябва да се по 
дчертае и това, че бързи
ят темп, на развитие на на 
шето селскостопанско про
изводство все повече влияе 
върху източници на снабдя 
ването. Докато преди няко 
лко години вносът пред- 
ставяваше една от най-ва 
жните позиции в снябдяа- 
ването с храна, днес той 
играе все по-малка роля и 
главно се отнася до твърде 
малък брой определени ар 
тикули каквито са южните 
овощия и подправки.

дите
соха 114 милиарда динара. 

От общо 291 милиарда диНИНИ.

На .4 юли бройни делега 
посетиха гробовете на

нара, доходи през първото 
тримесечие доходът от зап
латите

ции
падналите бойци и положи изнася 144 милиар-
ха венци и цветя.

Делегация на Съюза на 
бойците от Босилеград по
ложи венец на общата гро 
бница на падналите парти 
зани на Буков Рид над се 
ло Горня Пчиня в Босиле 
градско.

Вечерта в Босилеград бе 
уредена забава с подбра
на художествена програма, 
изпълнена от учениците на 
Средното икономическо у- 
чилище и войниците от ме 
стния гарнизон.

На Седми юли — Деня 
на въстанието на сърбския 
народ, се състоя многохил
яден събор на върх Кин- 
стан под планината Църно 
ок. На паметник-гробница
та на 14-те паднали парти
зани бяха положени венци 
и цветя. През същото време 
се е състоял партизански 
събор при Езерище-Бесна 
Кобила.

да динара, социалните да
вания 45 милиарда, доходи 
те от изкупуване 42 милиа- 

други доходи 60 ми-рда и
лиарда динара. РъСтъ-Г на 
заплатите е бил обусловен
преди всичко от увелича
ването на заетостта в

производство
ма

териалното 
(само в стопанството около 
10%), а частично и от пови 
шаването на средната зап
лата. Именно през този пе 
риод е забелязано известно 
повишаване на тарифните 
единици, а след това се из 
плащат и добавките за у-

КУЛТУРЕН БЕЛЕЖНИК
Н« днмнмитровградскня пазар 
дизвикало промяна в стру 
ктурата на личното потре 
бление.

В областта на прехрана
та се забелязва стремеж 
към понижаване на нейно 
то участие в общата стой
ност на личното потребле
ние. Този показател служи 
на икономистите и социол 
озите като барометър на 
стандарта. Когато участие
то на прехраната в съвоку 
пните разходи, абсолютно 
и относително се повишава 
тогава е знак, че жизнено 
то равнище се понижава, 
и обратно. Вторият 
чай няколко години вече 
се забелязва в Югославия.

ЕДИН ЗНАЧИТЕЛЕН
ЮБИЛЕЙ

Стогодишнина на театрите 
в Загреб и Нови Сад

величения наем.
Приблизително със същ 

процент (около 20%) са се 
увеличили и доходите от и 
зкупуването. Този факт до 
някъде изненадва, 
се има предвид твърде ви 
сокият добив в земеделие
то през 1959 година.

Разходите на население
то през първото тримесе
чие са били подобни на до 
ходите. От общо 291 мили 
арда динара, през първото 
тримесечие са били израз
ходвани за покупки на сто

Театралният сезон 1960/61 в 
страната ще измине под знака 
на един значителен културен 
юбилей. Двата най-стари теат- 
ра в Югославия. Хърватското 
народно казалище в Загреб и

нето на Хърватското народно 
казалище.

Сърбското народно позори- 
ще в Нови Сад е основано на 
16 юли 1861 гдина, което ще 
рече през същия тейатрален се

когато

Доходите ва селсиото стопан
ство значително са увеличихаСт. Арсов

слу- лиарда). В края на месец 
март спестяванията са дос
тигнали общо 76,5 милиарМакар волуменът на прех

раната да се повишава, у- 
частието

да.
на прехраната 

фонда на потребление-във
то, при всички категории 
население, относително се 
понижава при едновремен 
ния ръст на жизненото рав

ъпи пари, тогава лесно мо 
же да се схване значението 
на новооткритите цехове. 
Те ще имат особено значе
ние за нашата домашна ка 
белна индустрия, защото 
ще произвеждат външната 
обвивка на металните кабе 
ли, която по-рано внасях
ме от вън. С новите мощ
ности фабриката „Югови- 
нил” не само ще премахне 
нуждата тези материали да 
бъдат внасяни от чужбина, 
но и сама ще произвежда 
в такова количество, кое
то ще презадоволи нужда 
та на домашния пазар, та 
ка че излишъците ще С* и

„ЮГОВИНИЛ“
© Нови мощности 

© Увеличение на износа
Когато през 1949 година 

в живописния залив на сп 
литската ривиера при Ка- 
ще Шукюрец започна да 
работи първата фабрика 
за пластмаси в Югославия, 
никой не е очаквам, че в 
относително кратък срок, 
само за десет години, то 
зи завод ще стане един от 
гигантите на югославската 
промишленост. И тъкмо пр 
ез миналата, юбилейната 
1959 година, фабриката „Ю 
говинил” постигна произ
водство на стойност от 
6,500 тона — 3.000 тона в 
повече в сравнение с 1949 
година.

Целокупната работа на 
тази фабрика се свежда 
фактически на непрекъсн 
ата и напрегната борба за 
увеличение на мощностите 
на производството. А резу 
лтатите от увеличеното пр 
оизводство най-добре 
виждат в цифрите, които

нище.
Въпреки факта, че кало 

рийната стойност на прех 
ранатга в Югославия сега 

населението
!колкото и да са „сухи”, все 

пак най-добре 
развойния път на предггри 
ятието.

Народното кевалище в Загреб
В резултат на това сътруд

ничество се роди Народното 
позорище в Белград през 1869 
година. Първия ансамбл на то
зи театър бе съставен от ар
тистите на загребскня и ново 
садения театър.

За отбелязване е, че първи 
те думи на белградската сцена 
е произнесъл загребскня арти 
ст Адам Мандрович. Този нето 
рнчески факт просто се издига 
до символ, понеже същият Ма 
ндрович, някогашен зидар, пр 
ез 1839 година е открил теа
търа в Сплит, през 1895 година 
сегашното здание на Загребск 
ня театър, а от 1898 година е 
помагал при основането на бъ 
лгарския народен театър в Со
фия, където е основъл и акь 
орско училище.

отразявате по-голяма, 
отделя за нея по-малко сре 

по-рано.
Сръбското народно позорище 
в Нови Сад, ще отпразнуват 
стогодишнината на своята ку
лтурна дейност. Това честване 
е увеличено от факта, че в съ 
щото време се чествува и сто 
годишнината от съвместна те 
атрална дейност на югославс 
ките народи. И двата театра 
са явиха и работиха в подобни 
условия: борба против чуждо 
то влияние и тежнение към соб 
ствен национален културен жи 
вот.

дство отколкото 
Преди войната, дори и през 
първите десет години след 
войната, югославянинът е 
изразходвал над 50% от 
я фонд за лично потребле
ние, за задоволяването по 
требите от прехрана. През 

обаче,

През тази година Стойно 
ста на производството ще 
се увеличи още повече и 
производството на стоки 
ще възлезе на 7.400 тона, до 
като в перспективните пла

сво

нове се очертава, през 1963 
годинапоследните години 

това участие непрестанно 
понижение. Преди чет

производствената 
мощ да нарасне до 16.000 
тона и след две годин по- 
късно, през 1965 година, на 
30.000 тона.

знася в други страни.
Фабриката „Юговинил”, 

много пъти досега участву 
ва с виден успех на разля 
чни чмеждународни

е в
например заири години 

прехрана са се изразходва 
48,1% от фонда за лично 

Миналата го
изло-От загребска сцена за пръв 

път се е чула родна реч през 
1840 година когато е гостувало

ли През тази, 1960 година, 
са пуснати в както ипотребление.

тези средства са били 
44,9%, а тази година, както 

няма да над

жения и панаири, 
на такива в страната. То 
стана образцово предприе- 

успя да про-
физиономия

обикновена фабрика, 
мощен инДУ 

голямо зв

ход и два 
нови цеха: цехът на Суспен 
зионен поливинил-хлорид, 
с производствена мощ 2.500 
тона и цех за производство 
на 2-етилхексанол

дина
„Летяще днлетантско позори
ще” от Нови Сад. На 24 но
ември 1860 година хърватски 
те патриоти изгониха немски
те артисти и от тогава се пред

се предвижда, 
минат 44,3%.

Важно е да се спомене, 
че югославянинът е консу- 

войната за е-

тие, което
мени своята

с про
изводствена мощ 100 тона. 
Ако се вземе

и от
ставаха сцени само на хърват 
ски език. Този ден, 24X1.1986. 
се взима като ден на основа- 
зон когато и хърватското. Ме 

тези театри е владело не

се превърна вмирал преди под внимание 
и факта, че тези новоус- 
воени продукти досега 
внасяни от чужбина за ск I омишленост.

около 2645 кало- стриален обект сдин ден
югославската ПРминалата година над серии а

2.800 Това значи, че калори 
прехраната са увели- 

окЪло 6%. С оглед

са ачение за

жду
престано сътрудничество.ите в 

чени с
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ДИМИТРОВГРАД.' Жетвата
— Среден добив за сега започна!

— 456 кгр. от декар —
РЕПОРТАЖ

мигом е йвтобусдТазгодгапната жетва на 
("сортове 

особено

450 килограма и гце надми 
не миналогодишния- 
бив, който

които трябва да се заплати 
с около 2.000 динара, 
за, че употребата на жетва 
рката е три пъти по-евтина 
За услугите на сноповръ- 
звачката стопаните запла
щат със 17 килограма пше 
ница на един декар.

За първите няколко де
на. освен комбайна, който

високородовите 
пшеница, 
на по-рано зреещите, в о- 
колнСтта на Димитровград 
започна на 6 юли 
площа — блок при разсад 
ника. Най-напред беше пу 
сната в ход една от Жетвар 
ките на земеделската коо
перация „Нишава”, която 
жъне по 3-4 хектара на ден 
На осми юли започна да 
действува и новият 
байн на кооперацията ..Ни 
шава” (производство „Зма- 
й” в Земун — Нови Бел
град), с мощност 2 хектара 
на ден. Ведно с комбайна 
започна да работи и една 
сноповързачка. Ето какви

Сноповръзачката 
меделската 
„Нишава” обслужва стопа
ните, чиите ниви са групи
рани в големия блок зае
мащ
„Мечка” и „Топила”. Тя за 
почна да работи с пълен за 
мах на 11 т. м. Нейната мо 
щност за един ден изнася 
30 хектара.

на зе-до- изли кооперацияизнасяше 416 
килограма пшеница 
дин декар. Когато казахме, 
че от една нива са

Точно в единадесет часа те н другите дрангулии са 
големггят автобус на „Весна купувани в града, 
кобила” потегли от Враня, Селянин от Тлъмино, с го 
носейки в удобната си ут- рдост разправя за новия

на е-

ВЪРХУ получе-
местностите „ Яз ”,ни дори и 470 

пресметани на един декар, 
то под тази цифра трябва 
да се подразбира реалният

килограма роба около четирнйсет нъ- път, които се строи и кой 
гниха от Босилеградско. то ще свърже Босилеград с 

Зад волана е Сандо шо- Крива Паланка.
фъорът. Той умело върти — Тогава ще имаме дире 
волана и подсвирква, като ктна връзка със Скопие, 
че ли иска да каже, че ма Ние няма вече да бъдем за 
ршрутата Враня-Босилег- дънена улица, 
рад така познава, че може Съпътникът му от Г. Ли 
да я вземе и нощно време- сина разправя за мериниза 
и то без фарове.
Пътниците с любопитство дейността на тяхната коо- 

наблюдават през прозор- перация за засилване за 
ците младежките чети, животновъдството.

Вземем ли напредвид, че 
горните данни за добива се 
отнасят само за първите 
дни на жетвата т. е. до към 
12 юли, ние още не можем 
да донасяме крайни заклю 
чения за тазгодишната ре
колта. Жетвата у нас 
кмо в разгара си и след ня 
колко дена картината ще 
бъде окончателна. Обаче 
всичко това не означава, 
както някой може би погре 
шно може да си представи, 
че у нас жетвата е в закъс 
нение. Не! Познато е, че по 
лупланинският климат в

ком-

цията, за новите пасища и

е тъ Млад работник критикупръс нати по трасето па но 
вия автомобилен път, кой- ва бюрократическата посъ 
то м.инава през долината пка на пякокъв служащ от 
на Южна Морава. Във Вра Босилеградската община, 
иска баня в автобуса влязо

резултати получихме от 
площите ожънати през пъ 
рвите няколко дена иа же
твата:

— А няма така мине, про 
ха още няколко пътника и виква на младежът на сле 
След няколко минути, с вто дващето събрание на Соци 
ра скорост и константно бу алистическггя съюз ща пое 
мтене той започна да взи- дигна този въпрос! А ми 
ма нагорнището към Кри- че как мисли той! При нас 
ва Фея.

Комбайнът на коопера
цията „Нишава” за два де 
на работа е пожънал към 
5 хектара площ от блока в 
местността „Крушйе — Ло 
ква”. Тези блокове са били 
засети със пшеничния сорт 
„Абоданце”. Очаква се от 
този блок родитбата да бъ 
де прибрана до 17 т. м. и 
то изключително посред
ством комбайна на „Ниша 
ва”, който е управляван от 
комбайнера Лазар Петров, 
който от всеки прибран хе 
ктар получава по 750 дина 
ра възнаграждение.

Средният добив от досега 
пожънатите ниви е 450. 
кгр. Най-големият добив 
от една нива "изнася 470 
килограма на един декар. 
Тия резултати са получени 
само от няколко досега об 
работени ниви, но и зана
пред се очакват също така 
добри цифри. Във всеки 
случай приносът от тазго 
дишната реколта по един 
декар ще . се движи около

("Комбгйавте вмат нишавската долина около 
Димитровград е причината 
щото всички култури, а не 
само високодобивната пше 
ница, малко по-късно да съ 
ват

пумата .. владее социалистическа де
Пътниците развързаха мокрация! 

разговори, защото живопи Средовечен мъж от стро 
спите местности, които се ителпия отбор при ОНО Бо 
откриваха ляво и дясно от силеград, със резки жеСто 
тях бяха твърде познати а.', разправя за новите жи- 
и не им правеха впечатле лищно-служебни сгради в 
пие както на един млад Босилеград, 

геолог, който за първ път — Как сме започнали, та 
идва в тези краища, за да зи наша паланка ще превъ 
изследва рудните богат- рием в красиво градче. Око

т. е. окончателният добив, 
защото е взето под внима
ние съдържанието на вла- 

.гата. На всеки 100 килогоа 
ма овършана пшеница се 
приспада 13% влага.

За услугите, които ком- 
байнат оказва на стопани
те, за пожънатите ниви се 
взима уем на стойност 18 
на сто от целокупния до
бив. Уемът за услугите, ко 
ито оказва жътварката се 
определя по друга мярка— 
за всеки прибран декар от 
жетварката, стопаните от
делят по 23 килограма от 
добитата пшеница. Пресме 
тано в динари получава се 
сумата 690 динара. Ако се 
направи сметка, че за при 
бирането на един декар е 
нужна работната ръка най- 
малко на трима или четир 
ма работници, трудът на

е пожънал към 5 хектара, 
жетварката е пожънала и
извързвала в снопи жито
то от около 20 ОТКОЛКОТО остана

лите равнинни краища. То 
в а явление за нашите кли 
матически условия, обаче 
е напълно нормално.

вхектара 
площ. До края на седмица 

трябва да прибере ре 
колтата от още 30 хектара. 
Тя работи на земеделския 
блок, който се намира в ра 
йона на „Богатица”.

та тя

Инж. агроном 
М. МАНОИЛОВ

ства на планггната. во, което строим наистина
Веска Кобила, разправя- е модерно... а ще започнат 

ха двамата Старци край вр да строят и рудиичарските 
атата, беше едно време най предприятия.. Улици нови 
стика беска, непроходима гце гшправим... електричес- 
и пълна с легенди. В бор тво ще получим... 
бата С планината хората 
завоюваха редица победи, ктричество? намесва Се се 
Мощни машини я минават лянинът от Тлъмино. 
Изчезнаха керваните, кои
то по няколко дена изкач
ваха нейното било. Укроти 
ха хората и нейните води.
Създаде се прекрасно езе- 
ро-ВласинСко-водите на ко 
ето дават електрическа е 
кергия на цяла Югоизточ
на Сърбия.

Младият геолог разправ

Съвеши за шюшюиоироизводишелиШе

Кършене и филизене — Та пали си имаме еле

■Кършенето е откъсване на съ 
цветията (хутките). Това е ед 
мо от иай-даажките агротехни 
чески мероприятия за получа 
(вале «а 'Качествени тютюневи 
шиста. Когато се премахнат съ 
цветнята тогава хранителните 
(вещесва на отиват вече нагоре 
'към китката, но в листата, стъ 
блото 1г корена. Следователно 
листата подобре се охранват, 
стават тго-тежки, добивът 
(увеличава. Времето за кърше 
не е сравнително различно' при 
различни сортове^ почви и ус 
геовия.

Кършенето става когато се 
формира съцветието, когато се 
е разцъфтяло или след прецъ 
фтялзането. Нежните тютюневи 
сортове, «акъвто е у нас „Я- 
ката”, се кършат рано, а нача
лото иа появата на цветовете. 
На бедни почви съцветията се 
'кършат по-рано, а на силни по 
късно. При много сухи и бед 
ни почви къшенето става още 
при формирането на пъпките

Късното кършене дава слаб 
резултат понеже по гова вре 
ме листата вече завършват ово 
я растеж и не могат да се въ- 
■зпозуват от предимствата 
тази операция. С цел да се по 
пречи иа подгарянето, гъсто 
разсадените тютюни се кър
шат по-рано ог по рядко раз 
садените, ако останалите усло 
вия са разни. Ако тютюнът е 
разсаден пю-късно, за да мо 
же да се охрани и узрее кър
шенето трябва да се проведе 
(побрано н по-дълбоко. В усло
вията. при конто се отглеждат

нашите тютюни дълбокото къ 
ршене трябва да се избягва- за 
щото с него се унищожават по 
някоко от връхните листа, 
■конто са най-ценните.

Когато тютюнът се разсади 
иа много богата почва или пр 
сз среме «а цъвтежа валят 
често дъждове, съцветията не 
■бива да се късат, защото ще 
се получат много груби листа, 
■конто слабо се заплащат.

Кършенето се извършва с 
ръце и то сутрин когото расте 
мияча са свежи. За да се избе 
Рие разпространението на бол 
сетите и неприятелите, добрее 
отъкснатите цветове да се съ 
барат н изнасят вън от нива-

се

ДИМИТРОВГРАДСКО то 
СЕЛСКО СТОПАНСТВО

я: — А бе имаме... ама то
ва не стига ни за осветле
ние, и на нас ми трябва оС

— Тази планина е много
богата. Моите другари ми 
разправят, че са открили ветлиние и за селата, и за 
богати находища... тук ще пре^приятията, и за рудни 
Се разгърне сериозна рабо 
то, ще Се открият нови ру щв 0гкриваме. Ей ги, виж- 
дници... ще има работа за даш ли онези СТЪЛбове, же

високи 25 метра! 
По тях ще ми дойде електр 
ичеСка енергия от Върла

бруто-продукт ь милиони дин.
та. ците които имаме и коитоПри средни и силни почви 
•сиед кършенето из пазвите на 
пешвърхинте и връхни листа за 
почгваг да показват фнлизи 
копго ако нс се отстранят, ра 
звиват «оси листа и цветове 
Развитието «а тези филизн ста 
ва за сметка ма магичните лис 
та, защото същите им отнемат 
храната и светлината. Затова 
филегзите трябва да се отстран 
ят щом нарастат на 5 см. Из 
вслючкше мга-же да стане ако 
след кършенето падне проли
вен дъясд. В такъв случай се 
оставят дзл-три филнза да че 
рият прекомерната храма, за
щото в противен случай оста
налите магични листа би ста 
пали твърде груби, а с тсс|1 и 
слабокачесгвсмн.

всички.
Един младеж го разпит

ва къде има училище за 
квалифицирани

Сандо шофъорът не свал 
ягаси погледа от шосето и

лезни и

рудари. щ_
Старците започнаха ня- 

гсакъв разговор за съдили- 
гца и за адвокатите.

Тлъминчанинът се наме 
си в разговора:

— Ние си имаме мирово 
вече. За по-дребни работи 
изобщо не отиваме иа Съд. 
Там хората се нагаждат. 
По-малко губене на време, 
по-малгеи разноски.

честите завои, разправя за 
своите преживелици с раз 
лични коли и камиони...

— Сега е друго — имаме 
свое ггредприятие. През та 
зи година гце увеличим бро 
я на автобусите, както и на 
камгюните. Ще изпълнггме 
това или няма да ми бъде!

на

Една от жените, която се 
ди зад мен разправя на др 
угарката Си, че Сандо през 
последните избори за ра
ботнически съвети е *зЧ пУга почивка. Пътниците

излязоха да се почерпят

Г. Мииюшев Когато автобусът допъ- 
хтя до платото при Крива 
Фея, Сандо обяви десетми-

те в ЗвонСка баня е твърде 
голям, защото в нея гшми 
рат облекчение болни от 
различни болести (ревмати 
чески нервни, стомашни, и 
зпаднали в полова депреси 
я и пр.). Реконвалесценти- 
те Съшо така бързо се по
правят и закрепват. Всич
ко това показва, че води 
те на бамята притежават о 
птимални 
качества, които твърде бла 
гоприятно влият върху об 
щото повишаване на мета
болизма на човешкия орга- 
ггизъм, благотворно се отра 
зя ват ма повишаването на 
неговите жизни функции 
и активност.

бран за председател.
Зад жената седи мургав 

млад мъж, лесничейът Ми 
цов, който разправя на съ
гражданите за впечатлени ’ш>а> букови гори, долини, 
ята Си от Австрия и Итали 
я където е пребивавал ка че леко започна да Се спу 
то член на едгш наша де- ска към Босилеград. Отно-

РАДИОАКТИВНОСТТА . 
НА ЗВОНСКА БАНЯ

Още преди втората све
товна война всред населе
нието от понишавието бе
ше широко разпространена 
мълвата, че минералните 
води на Звонска баня са 
силмо радиоактивни, че 
даже надминават радиакти 
вността на водите в Ниш 
ка бамя. Това твърдение 
се разпространяваше с ре 
кламна цел от тогавашни
те управители на банята, 
но имаше и реално основа 
ние опиращо се върху то 
гавашните измервания на 
радиоактивността от стра
на на белградския профе
сор по физика д-р Д. Йо- 
•вмоеич.

в гостилнгщата.
От платото се откриваха

прекрасни пейсажи. Поси

ня изнася 0,072 м Кири — 
т.е. 0,199 Махеови единици 

Както се вижда устано
вените резултати се разли
чават в доста голяма сте
пен, което налага нуждата 
още веднаж да бъдат про
верени. Но въпреки всичко 
водите на Звонска баня са 
есе пак радиоактивни, та
ка че лечебните свойства 
ма .«ммералнага вода изме 
жду другото Се дължат м 
ма нейната радиоактивност

Радиоактивните излъчва 
пия на водите на Звонска 
баня за първ път е измер 
вал проф. Д. Йованович пр 
ез юни 1939 година, когато 
Сутановява, че те имат Сто 
йност 2,39x10-9 Кири — т. 
е. 6,55 Махе-ови единици, 
в един литър вода.

От платото автобусът ве

легация, която е гичала за во оживяха разговорите: 
цел да се запознае с гор лични, обществени, полити 
ского стопанство на тези чески. От кооперацията в

Г. Лисича до световния въ 
проС за разоръжаването. 
Тези хора в колата, селяни 
работници, служащи, мла
дежи и девойки, със своите 
приказгеи и становища пре 
■селянина от Тлъмино, член 
на коопепативния съвет.

стимулационни страни.
Две момичета гласно раз 

съждават за различните де 
сени на тъкани и Спорят о 
коло въпроса какви рогели 
да си правят. Техните ма
йки не са се грижели за то 
ва. Имали Са носии от до
машна аба, а Само гайтани

Обаче, при второто из
мерване, станало през ю 
ни 1955 година, проф. Д. Й 
ованович в съдействие с Д. 
Кирич, установяват, че ра
диоактивността на един ли 
тър вода от ЗвонСката ба-

М. Мл.Терапеетическият, изце- 
рителен спектър на еоди- С. Крумов
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М У С У лНАШИ
СЕЛА I РАЗМИШЛЕНИЯ

‘Шкшшшшшшшшшшшшш
Неизползвани
възможностините Са региили чрез доб

роволка работа и Салообл 
агане да построят ново у- 
чилище. Организатор 
тази благородна акция са 
местните 
Съюза на комунистите и на 
Социалистическия съюз.

вобождепието насам много 
младежи са завръшили Ср 
едно или виеше образова 
ние.

Понастоящем селото ре
шава един свой проблем: 
строеж па нова училищна

Босилеградското
Мусул е разположено 
югоисточните склонове па 
Весна Кобила — най-висо
кото планина в югоизточна 
та част на НР Сърбия. Вър 
хът Уши е висок 1922 мет
ра. Над селото, в подножи 
ето па Весна кобила се на 
мира рудникът за оловно- 
цинкови руди „Благодат”. 
Името на рудника най-до
бре говори за неговото зна 
чение за Село Мусул. Мно 
зина муСулчапи още преди 
войната са работили там. 
Мината преди войххата ек
сплоатираше една италион 
ска фирма. Днес рудникът 
е общонародно имущество, 
което се управлява от 
работнически съвет.

Жителите на Мусул по 
традиция са свързани с ми 
ната. В перспективите на 
рудника, а те са светли и 
оптимистични, мусулиани
те виждат и своето бъде- 
гце.

село
по

рите. Би трябвало да се о- 
форми една постоянна пио
нерска сцена и то не сам0 
в Босилеград, но и при цен 
тралните училища. Всички 

самодейни 
Ви, чрез една координирана 
дейност, би могли да обез
печат относително богат те
атрален живот за Босиле
град и околността. Това би 
попълнило една празнина в 
културно-художествения жи 
вот на Босилеградско. кое
то зарад своята отдалече
ност от културните центро
ве не може да разчита на 
някакви по-чести ностува- 
ния.

ана-Когато се направи 
лиз на успехите, конто пое 
тигна Босилеградско в кул 
турно-художествена дейно
ст по повод прегледа състо 
ял се около 25 май н пости 
гнатото се сравни с култу- 
рно-художествената дейно
ст през останалия период на 
годината, идва се до заклю 
ченне, че културно-художе 
ствените сили не са нзполз 
вани достатъчно, че не се 
работи достатъчно систем
но.

Смятаме, че е време да се 
постави в пърос за създава 
не на един самодеен театър 
в Босилеград. Ансамбълът 
може да бъде съставен из 
редовете на средношколска 
та младеж, местната интеле 
генцня, просветните работ
ници и служителите. Факт е 
че съществуват сили, а от 
друга страна на тази дейно 
ст днес се гледа както и на 
всички останали обществе- 
ло-политпчески дейности. 
Театърът би можал годиш 
но да представи няколки 
премиери.

Успехът па „Мара Пепе
ляшка” показа, че същес
твуват сили и между пионе

на

оргаиггзации на

колекти-тези

До миналата година орга 
низацията на Социалисти
ческия съюз в селото не мо 
жеше да се похвали с няк
аква особена дейнос?г, но 
откакто се избра ново ръко 
водство, постигнаха се за
видни резултати хг оргахщ- 
зацията се ххаредгг между 
най-добрите в общихшта. 
На един неотдавхюшен пле

и нл тази дейност да се о- 
;,аже съответна както мцте 
риална така и (може би и 
повече) морална подкрепа.

Интересно би било да се 
чуе мнението на Съвета и 
на заинтересованите по то
зи въпрос! Дали н новият 
сезон ще ни завари върху 
старите позиции на превъз 
могнатня дилентаткзъм?

Досегашните опити и про 
явтните успехи показват, че 
сили съществуват, но като 
че ли е слаба инициатива
та на съответните фактори 
— преди всичко на Съвета 
за просвета и култура — 
■всичко това да се постави 
върху една солидна- основа

:
пум на Общинския отбор 
тя бе изтъхената за пример 
и |Спецххалио похвалена. Се 
гаитата

(
паорганизация 

ССРН в селото ни гаранти 
ра, че тя ще бъде я състо
яние да проведе в дело ре 

па V конгрес на 
СоцхгалхгСтичеСхсия съхоз на 
хогославскххте трудещхх се.

;

Прел. ьт ■ т> ■ В[ ягя н Бо- 
свлсрзд I. огшугнн шеинята

-V
Сграда. Сегагииата сграда 
не може вече да задоволхх 
нарасналите нужди. Селя-

Г 'шшг

шШк
V.

Стоян СТОИЧКОВ
През селото минава шо

сето Враня-Босилеград. В 
секидневхю по него минава 
рейсът на Весна кобила от 
Босхглеград. Мусулчани се 
радват на редовна автобу 
сна връзка с Босилеград и 
Враня. Обаче зимата на Бе 
сиа Кобила е сурова. Ня
колко месеци този път хгр 
ез планхгната е непроходим 
Дебел сняг покрие пътя и 
съобщенията са невъзмож
ни.

ТРИ ПЪТИ УДАРНА БРИГАДА
IX младежка трудова бригада „Иван Караиванов“ йо трети иъш е 

Провъзгласена за ударна и е получила специална похвала 
ош страна на Главния щаб

На 3 юли в младежкия 
стан „Бранко КръСмано- 
вич” край с. Громадя стана 
възторжено двойно праз
ненство. Бригадите от мла 
дежкия стан се бяха съ
брали тази вечер тържес
твено да отпразнуват Деня 
на боеца. Към края на под 
браната програма се проче 
те и постановлението на 
Главния щаб на младежки 
те трудови бригади, в кое
то между другото се казва, 
че IX младежка бригада 
„Иван Караиванов” от Ди
митровградско и за трети 
път се провъзгласява за у- 
дарна. Покрай това брига
дата е специално похвале
на от Главния щаб зарад 
извънредните резултати в 
строителството на младеж 
ката автомагистрала и за
рад извънредните резулта
ти в културно-политичес
ката и просветна дейност.

Комендантът на младеж 
кия стан нямяше възмож
ност да завърши четенето 
до край, защото нашите 
бригадири бурно поздрави 
ха това решение и десети 
на минути ехтеше над ста 
на тяхното ,,Хо-о-о-рук”, 
”Ура”, „здраво” ...Повици
те и възклицанията не сти 
хваха. Изви се бригадир
ско хоро! Екнаха песни! 
Бригадирите повдигнаха на 
ръце своя комендант Рай
ко Зарков!

„Другарю Тито, ‘ темену- 
жке синя”

Хилядна маса изслуша с голям интерес югославски
те певи,и.

Нивото на снега дости
га на някохг места височи 
ната на телефонните стъл 
бове. През тези месеци Му 
сул е откъснат от света. И 
мето на планината най-доб 
ре говори за нея. Има и по 
-високи планини, които по- 
лесно са проходими зимно 
време.

Мусулчани, хсакто и сел 
яните от Бс.рйе и Плоча е 
жегодно дават по хиляди 
трудочаса доброволна ра
бота за разчистване на пъ 
тя. Резултатите постигнати 
в няколкодневна работа би 
ват заличени само за една 
нощ, когато планината се 
вбеспи.

Постоянна борба с плани 
ната през зимата и радост
та, с която изкарват стада 
та по нейните богати паси 
гца през лятото-това е ххеоб 
яснимата интимна вързка 
на Мусулчани с Весна ко
била. Още повече ги свър
зва рудното богатство на 
планината, което в минало 
то не бе изпггтано. Сега в 
това отношение са проведе 
ни редица мероприятия и 
спецхгалистите казват, чеI 
скоро на широк фронт ще 
бъдат откритгг недрата на 
тази „бясна” планина и че 
тезгг богати недра ще Съ- 
здадат за мусулчани и за 
останалите планински се 
ла по-добър жххвот.

Рудничарство, животнов 
ъдство и земеделие — това 
е поминъка на населението 
Горското стопанство е също 
така богато и представлява 
извор на приходи. Много 
Мусулчани напускат през 
лятото своя край и работ
ят навсякъде из страната 
като зидари.

Срещата па югосляво-оьл! и реката грпшща при 
с. Д. Криводол мкни под знака па

и социализъм
На 10 юли на югославско-бъ 

лгаРската граница при село Дол 
ни Криводол стана традицио
нната среща на крайгранично
то население от двете страни. 
Макар че времето беше дъж 
довно хиляден народ беше до 
шъл на свиждане. По традици

полквкккл. както и качествени 
платове мъжка и дамска галан 
терия и пр.

Шк Ж'т
■ ■

завършването на курса. В 
специална бригада са мина 
ли Н. Алексов от Камени
ца, С. Тошев и С. Петров 
от Димитровград, Д. Пет
ров от Смиловци, К. Тодо
ров и Н. Колев от Градине, 
М. Тодоров от Сливница и 
още някои бригадири. В 
специалната бригада те ще 
имат повече възможност 
да се посветят на трактор- 
ското дело. От споменатите 
младежи-бригадири могат 
да се очакват истински тра 
ктористи още през тази е- 
сен.

рация, тези дни те жънаха 
на нивите на земеделската 
кооперация в с. Лепенац. 
Кооператорите бяха трог
нати от тяхната помощ при 
прибирането на „италиан- 
ката” и уредиха за брига
дирите-жътвари богата за 
куска.

На пети юли бригадири
те посетиха С. Йелашнице 
и за тамошното население 
дадоха забава с подбрана 
програма.

с-Шййя и двете страни уредиха шан 
дове със свои изделия. На юго 
славската страна личеше голе
мият лозунг „Мир и социали
зъм”, а на българската страна 
лозунг за българско-югослав
ска дружба. На специално по
строените естради бе изнесе
на културно-художествена про 
грама, която проследиха хил
яди граждани от двете страни. 
Изпълнителите, певци и танцо
ви състави, от двете страни из 
лязоха със съвместна програ-
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ма.
Много роднини и приятели 

от двете страни имаха аъзмож 
ност да се срещнат, да си по
приказват покрай трапезата или 
в ресторантите, както и да раз 
менят подаръци.

На югославска страна бяха 
уредени множество бюра 
размяна на валута, така че вси 
чки български граждани.

Изобщо взето бригадата
до сега се е проявила със 
своята

*
културно-просвет

на дейност както в самия Доминираше нашият висок 
„Мир “стълб с лозунга 

социализъм”
БРИГАДИРИ жетвари младежки стан, така и из

вън него. Танцовият със- 
на бригадата усилено 

се подготовя за да участву 
ва в големия фестивал на 
младежите 
автомагистралата.

Димитровградчаните-стро 
ители на младежката маги 
страла не са активни само 
на трасето и в младежкия 
стан. Покрай участието си 
в окопаванеъ( на царевица

та на земеделската коопе-

затав Цялата среща мина под зна 
ка на лозунга, който доминира 
ше над тревистото плато „Мирконто

шстроители на

Съвсем естествена е тя
хната радост. Това е приз
нание за непрестанната у- 
дарническа работа от пър
вия ден до — тридесетия!

М. М.

Бригадирски хуршр
ТРАКТОРИСТИТЕ СА МИ 

НАЛИ В СПЕЦИАЛНА 
БРИГАДА ШтШр

Общото повишаване на 
жизненото равнигце у нас 

се забелязва: ня.иа 
ги вече сламените хижгг- 

се Строят хубави къ 
домакинствата се об

Българските вниманиетоНашите трактористи-кур 
систи вече са показали до
бри успехи в ученето и за 
това е последвало решение 
един месец по-рано да ми
нат в специалната младеж 
ка бригада на трактористи 
те, където ще останат до

кръшни хора привлякоха 
на публикатаи тук

и социализъм”. Срещата ^ ^ 
лужи блиските да се видя . ^ 
гражданите от двете стран 
-добре да се запознаят.

Границата 
до 18 часа.

искаха да пазаруват 
ските Магазини 
зо да сменят 
ските

в югослав 
можеха набър 

парите. Търгов- 
този път

сега ШТШгци, а
завеждат със съвременна

предприятия^ 3=24----"спокъгцггна. И мъжете и же 
особено младите Съ 

се обличат. От ос-
от 6осъществиха невиждан до се

га оборот. Особено се търсе
ха изделията от пластмаси и

бе отворенаните, а 
времено
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Откъде
„зубър“? Извор, бликащ от дърво

1 Щ* к ...Ш
В средна Европа и на Ба 

лканския полуостров МНО- I 
го местности, планини и пр 
се наричат „Зубър”. И в 
Димитровградско 
„Зубер” са именувани 
лите над с. Каменица 
пътя към Сенокос, 
и една от скалите при с. По 
ганово.

с думата 
ска

релото. Водата 
роен поток, който 
жи Редовно засипваше 
нията сега е 
преминава 
ски

Географската наука 
чи, че изворите в

на Димитровград, и 
ней подобните, по правило 
не могат да бъдат разполо 
жени по-низко от

на един по- 
при вале 

ли-
насочена да 

по един същин 
дървен мост, достатъч

по
но широк ц с ограда, който 
е построен над теснолиней 
ката. Такова

ни у 
котлови

както
ната

решение на 
се е пока- 

твърде ефикае-
проблема досега 
зало като

Някои учени предпола
гат, че това название — зу 
бър — показва, 
местности преди много 
козе е обитавал дивият ев 
ропейски бик, наречен би 
зон или зубър, който сега 
е изчезнал. Днес няколко е 
кземпляри 
в живо състояние при голе

равнище 
то на водите на река Ниша 
ва и освен това обикнове
но се намират край ивица 
та на

че в тия Е 
ве-

котловината, където 
варовиковите скали се до 
пират в алувиалната 
хност на котловината.

повър се поддържат

Обаче в Димитровград, 
пак благодарене дейността 
и вмешателството на чове
ка в разпоредбата на

ми и организирани усилия 
само в Германия и Полша. 
Освен тия в Северна Аме 
рика и сега живее 
ми стада, но защитен от 
закона в специални природ 
ни резервати,

В центъра на Титов Ве- явори, от неговия дънер, 
лес, на малкия площад -пр стърчи къса метална цев 
ед Народната банка, се на
мират два явора, чиято въ

от която изтича вода. 
Когато яворите били мл 

зраст се цени на повече от ади в близост до тях се на 
300 години.

при- в голе
родата, имаме още един 
братен случай. Голямото 
„Врело”

„о
мирали съоръженията нд 

Сам Тю себе си този фа- стар турски водопровод. С 
кт не е за учудване, в на- течение на времето. дърво 
шата страна съществуват то раснало и обхванало цев 
и по-стари стъбла. Обаче га на водопровода в себе 
из един от тези велешки си.

в строшеночемен 
ската махала в Димитров
град, което сега се използу 
ва за напояване на добитъ 
ка и пране, извира с някол

сродникът
на европейския зубър — а | 
мериканският бизон). Зубъ 
рът се отличава по това, че 
има дълги косми на пред 
ната част от тялото си.ко метра по низко от води 

те на Нишава, които 
чат над него

проти 
в коритото 

на строшеночешменската За женският иол - забранено!В Белъе, нашето най-гол 
ямо селскостопанско 
приятие, понастоящем се 

строи една огромна краве 
ферма. В оборите, които се 
подредени в полукръг-, ще 
бъдат отглеждани 5.000 кр 
ави. Всичката работа

връзка с доенето добавка
та и слагането на храна 
яслите и почистването 
тора ще бъдат механизира 
ни. Кравефермата в Белъе 
ще бъде една от най-голе 
мите в света.

предводенична вада. По такъв 
начин този карстов извор 
блика на един вид остров 
обкръжен от водите на Ни 
шава (вадата и реката).

Извори, които 
лючене бликат не на ръба 
на котловинаната, но вср
ед полето са изворът в Къ 
ндина Бара при сега нера 
ботещата запустяла 
ница, а особено интересни 
и нагледни са изворите 
Пирот: Кавак, Боклуче и 
Гушевица.

В древния манастир „Св. 
Богородица” при с. Паля, 
в неговия двор и черквата 
по-рано било забранено да 
стъпват !ени. За този 
настир, за който се твърди, 
че съществува от 818 годи

в на е знаело населението 
не само от близката окол
ност, но и цяло Вранско, 
Знеполско, дори и Пирот- 
ско. Интересно е и това, че 
не само на жени е било за 
бранено да влизат в двора 
на манастира, но и на дома
шния добитък от женски 
пол, например кравите и 
кокошките също така не 
са били допускани 
Освен това все до 1914 
дина край манастира са съ 
ществували селски гроби
ща отделно за мъже, а от
делно за жени.

Интересно сведение за 
миналото на Поля е и то

ва, че то е имало килийно 
училище през време на ту 
рското робство. Такива учи 
лища са имали малко сели 
ща по онова време.

на

ма-
като изк

във

Злободневни вести

Из миналото на Стрезимировци Дъжда
дъждобрана

воде-
По всяка вероятност се

ло Стрезимировци е твър
де старо селище. Като из
вестен шосеен пункт, нами 
ращ се край един съобщи
телен нерв, който в минало___
то, особено през време на 
турското робство е бил твъ 
рде оживен, селището не е 
могло да остане незабеляза 
но от пътниците, между ко 
ито е имало и знатни хора. 
Така например в пътеопи 
санието на Венедикт К.ури 
пешич, който пропътувал 
Балканския полуостров пр 
ез 16 век, се споменава и 
Стрезимировци (Страшими 
ровац). В. Курипешич, на 
път от Дубровник за Цари

град, минал през Враня —- 
Сурдулица 
Чемерник — Стрезимиров
ци и нататък през Знепо- 
ле, за което казал, че е хуба

во и добре обработено, след 
това от София за Цариград 
През Стрезимировци В. Ку 
рипешич минал на 30-1Х- 
1530 година.

в планината в него
На неотдавнашната ореща на 

границата прн с. Криводол м«о 
зина днмитровграачачи се за
върнаха с интересни подаръ- 
цн-наши дъждобрани! По-рано 
тези дъждо брани обикновени 
се купуваха за подаръци на 
близките и приятелите от Бъ 
лгария, но този път дъждът «а 
прави своето извесно число 
дъждобрани се завърнаха в Ди 
мигровград. Представителите 
на търговските предприятия 
се изказаха, че би обичали и 
другата среща да мине при дъ 
ждовно време.

Вино и мастика

В последните минути преди 
затварянето на 
срещата при с, Криводол, два 
ма чичовци хич не мислеха да 
стават. Край тях лежаха пра 
знн бутилки българска масти
ка н коджамнти биинлък \с 
ппротско вино. Те лежаха на е 
дно одеяло и дума не продум 
ваха-само се усмихваха. Ясно 
беше, че не могат да кажат 
нищо и че виното и мастиката 
са оказали своето. Нашите и 
българските 
чудели какво да правят? Пре 
(Ди встгчко не са знаели чии 
са поданици, а виното и масти 
ката не искали да говорят. Я 
дайте да им вндим личните 
карти, хрумнало на един ми
лиционер. Пребъркали им джо 
бовете и след миг ги отвлекли 
— един към Калотина другия 
към-Димитровград.

го-
Вие знаете, че навсякде 

в Света е прието да се пра 
вят мостове върху реките, 
за да могат да се свържат 
два края на едно шосе, и- 
ли железопътна линия, ко 
ито речният ток прекъсва. 
Обаче в Димитровградско 
съществува тъкмо обратен 
случай — на едно място в 
общината е направен мост, 
по който минава водата на 
един поток, а под него же 
лезопътна линия!

Тоя феномен се намира в 
землището на село О- 
доровци по посока към Жд

НЕГЪРЧЕ ОТ ЛОЗНИЦА

За дребното 
рудничарстбо 

у нас
Използуването на изоби

лните рудни блага в Край 
щето е ставало още в най- 
древно историческо мина
ло... Веществени доказател 
ства за това твърдение са 
множеството запазени ста 
ри галерии, подкопи, „ру- 
пи”, окна, както и могили 
от сгурия, разпръснати на 
всякде из цялата област. 
Старото рудничарство осо 
бено е било развито в Зне 
полско и юга на Краището 
— Босилеградско, Кривопа 
ланско и пр. Запазените 
находища показват, че тук 
са вадили и претоплявали 

рудата не само турците 
и средневековни южнослав 
янски владетели на тези об

границата на

СТУДЕНТСКА ДЕЙНОСТ 

ПРЕЗ ВАКАНЦИЯТА Чедо и Зоран

милиционери сеЕдно негърче живее в 
Лозница...щастливо прекар 
ва своето детство в друж
ба с бялото си братче и бе
лите си връстници.

Малкото черно детенце 
от Лозница се казва Чеда. 
Белият му брат — Зоран. 
Чедо говори на своя май
чин език, езика на страна
та, в която се е родил и в 
която расне.

Преди десет години семе 
йството на Мирослав Арап 
джелович от Лозница полу 
чи мъжко дете Зоран. Въ
преки че желаеха да си и- 
мат още едно детенце, ле
карите им не позволяваха, 
защото бе опасно за живо
та на майката.

След дълги разговори Ми 
рослав и Милица Аранд- 
желович решиха да уси- 
новят още едно дете. В дет 
ския дом в Белград бяха 
приютени повече деца. Ми 
рослав се разпитаваше за 
децата и непосредствено 
приказваше с тях в кори
дора на дома. В единия 
край на коридора той забе

ляза едно малко къдроко
со детенце и попита възпи
та чката:

— Кое е това малко не
гърче?

— Това е нашия Чедо. Ис 
кате ли да поприказвате и 
с него?

Когато повикаха Чедо, 
той се затича към тях. Ми 
рослав го наблюдаваше. Че 
до застана пред него, тога
ва разшири ръцете си и го 
прегърна.

— Татко, мен ли дойде 
да вземеш?...

И в тази прегръдка се 
смесиха и сляха сълзите 
на едно черно невръстно 
детенце и един бял мъж. 
Веднага Мирослав изпрати 
писмо в дома си за станало 
то събитие. След един ден 
той получи телеграфичес- 
ки отговор: „Без оглед на 
всичко, прибери го у нас!”

Братята удивително бър 
зо станаха приятели и по- 
възрастният Зоран взе въ
рху себе си задължението 
да защищава по-малкото 
си братче. И двамата спеха 
в един широк креват.

На 14 т. м. в малката за
ла на Дома на културата в 
Димитровград се състоя го 
дишно отчетно-изборно съ 
брание на Клуба на студен 
тите в Димитровград. Док
лади за миналогодишната 
дейност на димитровград
ските студенти, дадоха Вл 
адимир Савов и Воимирка 
Попова, които влизаха в до 
сегашното ръководство на 
Клуба.

Студентите от Димитров 
град решиха и тая година, 
да устроят няколко увесе
лителни вечери в града и 
в околните селища. Съще 
временно тия забави ще им 
бъдат един вид подготовка 
за по-успешно участие в 
тазгодишния студентски 
фестивал, който ще се със 
той през следващия месец 
август в Лесковац.

Студентите приеха да у- 
редят спортен полигон въ
рху напуснатата площ сра

щу димитровградското тю
тюнево предприятие „Ни
шава”. Липсата на достатъ 
чно спортни терени и игри 
ща за димитровградската 
младеж по такъв начин ще 
бъде премахната.

ТЪРСЯТ СЕ КЕБАПЧИИ!Членовете на клуба съ
що така решиха да вземат 
най-активно участие в пре 
дизборната кампания за из 
биране на народен пред
ставител за Съюзната на
родна скупщина на вакан
тното място за народе» 
представител от Димитров 
градска избирателна око
лия. В този смисъл студен 
тите ще устроят първата 
агитка с подходяща естра 
дна програма 
в с. Одоровци (Забърдие). 
дие).

В новата управа на Клу 
ба бяха избрани девет сту 
дента.

Босилеградеките госгшгнича 
1>н си блъскат главата с един 
твърде сериозен проблем: къ
де да намират кебапчия.

Търсили го хората навея 
къде и не намерили, а потреби 
телите обичат скарата да рабо 
ти. Злите езици разправят че 
дня, та някой босилеградски 
„Кин-Стан” ще отпусне стипен 
месар да се специализира 
за кебапчия. Какво да се пра
ви: кадрите решават всичко!

ласти, но дори и старите 
римляни.

През средновековието, о 
собено през тринадесети 
век, минното дело в Край 
щето са издигнали на по-
висока степен чужденците 
Саси (от немски произход) 
които се ползували със 
специални привилегии ка 
то опитни миньори. Били 
са настанени във всички 
по-важни рудничарски пу 
нктове в Краището, измеж 
ду другите и в село Мусул, 
Босилеградско.

„БРАТСТВО‘ в“сШнак на 
бъ пгаргкоПп малцансШво 

в Ю'ОГлпвия 
Тек. сметка

на днес
117-74-2-188
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ПИСМО ОТ ПУЛА
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МОША ПИ ЯДЕ“ — ДИМИТРОВГРАД

КАКВО НИ ДОНАСЯ 

СЕ ДМА ПУЛА?За да бъдем образцово у-ще
Върху съседната общи!, 

„Даскаловото”

• • •
тях ще даде арената.

Вече е съобщено, че где 
бъдат прожектирани десет 
игрални филми.

Миналогодишният побе
дител Велко Булаич този 

ще се представи с фил

Лъчите на утринното слъ 
гще се разбиват върху глад 

.повърхност на Адри- 
В далечината изчез 

кораб, кой- 
запътил към Врио

учебни стаи. Едната 
приспособи 

съ

щи
от тях ще се 
за кинозала, която е 
що нужна на училището. 
Големият таван, който за- 

почти неизползуван,

обектите и оборудеността 
на училището и училищни 
те опитно-стопански клоно 
ве, както и кабинетите с у 
чебни помагала. Когато ка

С оглед на големия инте 
рее дали Димитровградско 
то училище „Моша Пияде” 

образцово 
помолихме директора 
на училището Кирил Трай 
ков да ни запознае с ня
кои от подробностите, зап
ланувани да се извършат 
през идната учебна годи-

нска площ 
ще се построи „лятна Уче
бна стая”, метеорологичес 
ки участък, цветарник 
отглеждане на цветя през 
зимата, свинярник, птицев 
ъден пункт. Един участък 

превърне в цветна

ката
атика.

наза ва силуетътстанеще
то се е 
ните. На малкото възвише 
ние край морето се издига 
великолепно здание.

То напомня па далечното 
Веспазиян, Фла

път
ма „Война”, е който глав

еста е
ще се прегради в няколко 
отделения, които ще бъдат 
предоставени на разполага 

клуба на фотолюби
телите, секцията на млади 
те препаратори, любители
те на природата и на оста 
палите клубове и секции, 
които понастоящем не раз

ната роля изпълнява талан 
полска актрисаще се

градина, опитни лехи за ра 
звъждане на растения, 
то влизат в програмата по 
ботаника и пр. Монтажна 

в която са сега

тливата 
Ева Кшижевска.не на кои минало, па

па гладиаторите... 
Колосеум! Пулска арена! 

Поприще на Седмия югосла 
веки кинофестивал!

Празник па пашата кине 
м.атография.

Още няколко дни и ще 
звуците па фанфа

Словенците този път при 
стигат в Пула с филма „А 
кция”.

Следват филмите „Друг 
аря председател-център-на 
падател” от Жарко Скри- 

„Кота 905” — от Маге

вие,на.

„Във вестник „Братство” 
брой 26, беше вече съобще 
но, че учителският колек
тив на димитровградското 
училище е взел обязност 
основното 
1960/61 година в Димитров 
град да се превърне в обра 
зцово. Проектът на учител 
ския колектив и училищни 
я отбор е сърдечно подкре 
пен от страна на общински| 
я народен отбор в Димит 
ровград.и околийския наро 
ден отбор в Ниш, както и 
от Завода за подобряване 
на учебното дело в Бел
град.

Обещаната материална и 
морална помощ насърчи на 
шия колектив веднага да 
действува. На 24 юни една 
наша делегация посети об
разцовото училище в Мини 
чево — Заечарска околия, 
където обстойно разгледа

та сграда,
жилищни помещения 
се използува за агротехни- 

кабинет със лабора

ще
със свои отделниполагат 

промещения. чески
тория, за дом на пионери
те, читалня и подобно. 

Останалите стопански о-

гин
Реле и „Три Ани” от Бран 
ко Бауера, „Дилижанс на

училище през Предвид на това, че учи 
лището посещават младе-

отекпат 
рите, ще се запалят факе 
лите! Ще започне празни-жи както от града, така и 

от селата, както и на пер 
— нашата об-

бекти на училището: лесов 
ъдният възел, земеделско 
то стопанство, овощната гр 
адина — също така оста
ват и занапред училищни 

важна роля

кът на киноизкуството.
Ще им.а ли изненади'! Ка 

донася седмата Пу-
спективата 
щена занапред да се разви 
ва като земеделско проми 
иглена област, то и основна 
та задача на училището тр 
ябва да бъде да подготвя в 
ъзпитаниците си за утреш 
ни добри земеделски и про 
мишлени специалисти, ра
ботници и служащи. За та 
зи цел големите помещени 
я в сутерена на сградата, ко 
ито понастоящем се изпол 
зуват за складиране на дъ
рва и въглища, ще се из
чистят и уредят за разши 
рение на училишната рабо 
тилница, която ще има до 
бре обзнаведени следните 
клонове: дърводелски, ме- 
талообработвателен, елек
тротехнически. Коридорът) 
-стаята пред въхода на ра 
ботилницата ще се приспо 
соби за шивална,
№20 ще се използува 
клуба на младите скулпто 
ри. Сегашното помещение 
на кухнята също би могло 
да се раздели на две и по 
такъв начин да се отделят

кво ни
ла? Ще имаме ли по-добри 
филми отколкото минала
та година?

Могат да се задават без-

Пред учничкъя кооперативену 
иагазан

и ще играят 
за нагледното обучение на
учениците”

ртината, видена в Миниче- 
, во, сравнихме с нашето съ 
стояние и възможности съ
гласихме се, че сградата на 
нашето, димитровградско, 
основно училище, както и 
големината на училищния 
двор засега не отговарят на 
изискванията за 'едно обра 
зцово училище. Нужно е 
незабавно да се достроят 
нови помешения, а вече съ 
щеСтвуващите да се адапти 
рат.

Ц Р.. брой въпроси. Отговор на

НОВИ КНИГИ

Й. Б. Тнто: „Ролята и задачите на СРРНЮ 
в изграждането на социализма“

Неотдавна излезе от печат
доклада на председателя Тнто 
на V компрес като книжка пър 
да от „Политическата библио
тека” на „братство”. Покрай 
доклада (книжката съдръжа и 
заключителната реч на др. Ти- 
то та Петия компрес на Соци
алистическия съюз на югоолав 
ските трудещи се.

За значението на този док
лад в нео-гдавнашна си реч й - ........ .- .V
№р. |РанкОВ1ГЧ каза: „В него е . Изваждането на социализма , 
<Д21Д0Н Дълбок научен анализ и рнднта и задачите на. ССРНЮ^ 
на нашата вътрешна и въиш- . доклад 
на политика, дадена е теорети 
ческата основа на политиката.
(която провежда Съюза на ко 
мунистпте н Социалистическия 
съюз с цел и занапред да ук 
|р;еггват социалистическите о- 
бществши (отношения в паша 
та страна”.

Книжката ще бъде от голяма

I

мечтите” от Соя Йованович 
„Деветият кръг” от Фран
це Щиглиц.
„Триглав-филм” ще се пр
егазя с „Партизански раз 
нът X съобщава”.

Столе Янкович Се пред- 
ставля С „Партизански раз 
кази”, Жика Митрович с 
познатия

Технически книжката е до
бре уредена и е снабдена с тр 
ицветна луксозна обвивка.

Издател: „-Братство” — вес
тник на българското национал 

в Югославия;ио малцинства 
печатница — „Графика” — Пи

щШШшттшшНие предлагаме върху е- 
тажа където са администра

грйосип б?о:
филм „Капетан 

Леши”, а Фадил Ходжич с 
„Зеля на пет континента". 

Едногодишният труд на

тивните помещения на учи 
лището да се дострои още 
един етаж, в който да бъ
де уредена голяма зала за 
провеждане на часовете по 
телесно възпитание. Под ед 
ната част от тази зала, къ
дето са сега учебните стаи 
№17 и №18 и бюрото на 
Комитета на Народната мл 
адеж би могло да се уреди 
съвременен химически ка 
бинет, защото сегашният 
не задоволява нуждите по 
предмета. Стаите №4 и №5 
които досега служеха 
обучение по физкултура и 
химия, както и стая №6, ще 
бъдат използувани за об-

а стая
(“2КОНГРЕС НА ССРНЮМА Vот

нашите дейци по киноиз
куството ще излезе на по-

: каз.
Публиката и специални

те журита ще кажат своя 
та дума.

Във всеки Случай ще и- 
ма какво да Се види: и в 
арената и извън нея.

Пула ше стане център,' 
към когото ще се запъятят 
всички наши киноартисти, 
критици и любители.

Наши, чужд встрани.
3. Николич

! IМЛ'столовата от самата кухня 
и хранителния склад-хлад 
илник. жI,

(полза на нашите организации ;
н на Социапспьчеокия съюз ____
яри проучване на материални ~
те от V конгрес. За венчкн ак 
тпвпети, просветни и общество 
ряг работници, за членовете на 
■съюза нд комунистите и Соцц 
алкспмеокия -съюз това е нас 
долна книга.

Училищният двор ще пб 
лучи нужната ограда; ос
вен игрищата за волейбол 
и баскет бол, ще се уредят 
и терени за ръчна топка. В 
едно
ще се построи нов склад 
за дърва.

- 'жгШ*-г.

„АГОСТКР- ПЯ ПИРО.за
кюше на двора

рот. 1960 година; дача 80 дина 
)ра; страници 96.СкицаС. Сотиров:

му е на' площада пред катредалата. Те са започва да диша тежко, и не -знае какво да
трима-четирима, «е повече; стоят до главния нравя Адвокатът влиза с чек в ръка, напие
вход на галерията, между една колона, и една ва няколко реда, поставя всичко в плик, по-
будка за вестници; отъ седем часа сутрин до дава го на Карето и казв-а: „Това е отговорът
девет вечер живеят живота си под аркадата. Довиждане...”
Целият Милано, е тука: облича се и се събли 
ча, опива и се връща, смее се шш ругае пред 
техните очи. Някой излиза от златарския ма 
газнк Верга и крадешком поглежда новия си 
часовник или повия си -пръстен, докато през 
това време десетина други влизат в ацеката.
Едно. такси спира спира безшумно до тротоа
ра; отъкслеч-ни дум и -от разговора като ,,В 
двете хиляди за момичето е включена н цена

та за стаята:. ,,Стоката наистина е там, но е 
повредена... един бидон за юсемстотнн бона”
„Ако чичо ми ме извика при себе си в Брази 
лия...”, се разбиват в- прашенето на единмо 
тоцнклет; един- амбулантен търговец отваря 
куфара си; красива жена докосва ръката на 
Кдрло и му пришепва:

— Това писмо — за адвоката Ф. на улица 
Били... специална поръчка е-, трябва да му- го 
Щадете лично, насаме и д аму кажете, че ча
кам отговор... Петстотин лири за вас... Ще ми 
на пак -след половин час...

— Не се съмнявайте... -отивам и се връ
щам — казва Карло и възсяда (велосипеда.

Денят започна, [Добре. Адвокатът Ф. е 
сам и прочита писмо. Карло гледа статует
ката на гала жена върху -писалището -му и 
чака. Пет минути, десет минути... През това 
време можеше да прочете двадесет пъти та
зи кратка бележка... По дяволите, какво пра 
ви адвокатът! — диша тежко, поти се, стиска 
зъби, сякаш ще заплаче; -отваря една касетка, 
не намира това; -което търси, заеква „Бдинмо 
мент моля” и излиза -от стаята Бележката 
о!сггава върху масата; с бърз поглед Карло 
успява да прочете: „Триста хиляди, или 
на тн ще узнае всичко”. Какви, ли неща не 
стават на тозн свят! И Карло на свой ред

Джузепе МАРОТА:

КАРЛО И ТЕРЕЗА -Най-после ето една щастлива жена — го
спожата с шгом-оТо: като видя чека, тя се за
брави, даде на Карло оше петстотин лири. 
смее се и ръкомаха; попита: ..Желае ли да 
му телефонирам-, че съм получила чека... раз 
бм-ра -се, че трябва да му телефонирам... вед
нага”. После си отива бързешката!, сякаш за 
да избяга от желанието- да прегърне Карло. 
След малко му дават да занесе пакет на ули
ца Верчели: през следващите два часа — н11‘ 
що. За да бъдем точни, не беше нищо. Към 
единадесет часа на площада стана изведнъж 
една изключително произшествие. Карло се 
беше загледал разсеяно тъкмо в тази посока: 
една черна кола подобно- па граблива птица 
Прелетя с бясна брзина. Някой се е самоубил 
— ще пишат [вестниците — хвърлил се е от 
най високата тераса на катредралата. На Кар 
лому прилошава, влиза в аперитива да- пие 
един коняк но не може ща забрави как при
ближавайки се, черната кола летеше бързо. 
„От -всичките светни по катедралата над него 
под него — никой не -се и помръдна” му 
за глупава мисъл. Но пристигна един полков 
ник и му нарежда да отнесе незабавно жъ 
плик на графиня Т. на улица Опита. “оС?. 
оледват -още няколко поръчки и времето мина 
ва. Вечерта Карло потропа на сопсвената 
врата и съвсем сериозен, като се правяси листче, ча 

Тере 
И ВЯ

(откъси)
се отдалечава с горчива усмивка и с бавни 
крачки се -отправя към замъка Офорца. Там 
па някоя пейка ще намери Гвидо — ако не 
друго, той ще му даде пане -половин цигара. 
Гвидо работи са/мо вечер като -разпоредител 
в едно кино, ню и (обущата му са -пробит^ И 
трите му деца са из мършавели. През юли в 
девет часа -заран пейките край замъка Сфор- 
ца вече са напечени. Покаже ли се слънцето 
започват да минават детски колички, с дан
тели и -съкпн розови яичица. тикани от горди 
ба-вамки, скандпнавки или швейцарки, които 
струват'толкова, колкото и същият брой ди 
пломати. Цод такова слънце в „главата ти се 
въртят повърхяосга>г нли глу-пави мисли.

,__ И аз, и жена ми сме с добро теДосло
— защо ли децата ни се раждат гър-

ПЕЙКАТА

Макар да е безработен от три седмици. 
Карето редовно се събужда в седем часа: Горе 
що е. Тере за се е разголила в съня Си. Ка,р 

лампата от нощната масичка и нало взеага
оочша светлината към гърдите «а жена си, 
представя си как прожекторите милват танцъ 
арките на сцената и се усмихва; Тереза е 
още хубава, но снощи Карло лепна гладен, 
без да си дава сметка, че колкото пове 
бездейсцвува човек, толкова помаяко мщ.- ■ 
за някои -неша. Карло става, избърсва се без 

защото в кутийката няма; - краищатасапун,на бузите му горят — не само от плесниците 
от пле-нничеството през война, ио и 
зн, които беше получавал в къщи като дете. 

_ Има ли хляб? — пита Карло жена си,
която вече се е събудила.

__ __Как да няма, и рибата с майонеза
__ отговаря с прозявка Тере-

от юне-
жение
бави? — каза ненадейно Гвидо.

_ Беше ли гърбав баща ти или дядо ти.
или пък някой юг нейното семейство? пита 
го- Карло. '

_ Не. Защо? — отговаря Гвидо.
_ Тогава съдбата ви е гърбава — закл

Карло под -въздействието на страшно-

е в хладилника
0а‘ _ Какъв живот, каква жена! — Карло
излиза, като затръшва силно вратата:

■ Опира се -пред будката и хвърля на вес
тниците: Прочита, че в парламента депутат^ 

м^шетрът Т. отговорил, че Форейн 
ще сложи картите на масата и че чо

векът^ двете жени от Нови Орлеая- имал ве- 
«р и тоота жена, че за да се спаси лирата,
тоябвяло да се увеличи производството и да трябвало да се у Колкото по-малко

ючавато сълнце; докато изпуши, още една от цига
рите на Гвидо, времето бавно минава...

непознат хоп, подава на жена 
което пише: ,,-Л1ногоуважаема госпожо 
за, днес -вашият мъж спечели 1470 лнрЛ,,,ган 
кани след вечеря на кино. Ваш многоооич 
Карло”. Смеят се и се прегръщат. <-юа да 
масата Карло е умислен: пита се Д3 по 
разкаже на Тереза за самоубийството

О

НА ДРУГА РАБОТА
Карло излиза от къщи и а! подсвирква

_ изглежда доволегг. От няколко дена е хоп
_ разнася писма, цветя, пакети. Седалището

же

щада пред катредалата.
(%*«


