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_[22^д]ИЧЕСКИ -И КУЛТУРНИ ВЪПРОСИ НА БЪЛГАРСКОТО .МАЛЦИНСТВО В ЮГОСЛАВИЯ

ЦЕНА 10 ДИНАРА

ПРИСТИГНА' ПЪРВИЯТ МИНИСТЪР НА ИНДОНЕЗИЯ ДЖУАНДА КАРТАВИДЖАЙЯ

„Радвам се, че мога отново да направя
обмен на мнения с нашите стари приятели“

По покана на правителството на ФНРЮ, на 29 т.
м. преди обед в Белград е
пристигнал първият минис
тър на правителството на
Република Индонезия
Джуанда
Картавиджайя
придружен от съпругата си
Индонезийският държав
ник беше сърдечно посре
щнат от страна на подпре
дседателя на Съюзното из
пълнително вече Едвард
Кардел и неговата съпру
га, както и от други високи
югославски държавни ръ
ководители: подпредседа
теля на Съюзната Народ
на скупщина Владимир Си
мич, секретаря на Съюзно
то изпълнително вече Вел
ко Зекович, държавния
подсекретар за външни ра
боти Велко Мичунович,
членовете на Съюзното из
пълнително вече Миленти
йе Попович и Кръсте Цър
Бенковски, - подпредседате
ля на Сръбската Народна
скупщина Воя Лекович,
държавния подсекретар за
работите по държавната
отбрана генерал-полковник
Отмар Креачич и др.
При посрещането на пъ
рвия министър на прави
телството на Индонезия
Джуанда
Картавиджайя,
когото придружават гене
ралният секретар на индо
незийското Министерство
на външните работи Сувито
Кусумовидаджо, директо
рът на Управата за между
народни стопански отноше
ния Исмаеил Таеб, адютан
тът на първия министър Ва
луджо Сугондо, както и
други личности, присъству
ваха също така и минис
търът за строителство и
индустрия Церул Салех,
който беше допътувал в
Белград на 27 юли, и амба
садорът на Република Индонезия в Белград Р. А.
Асмаун със съпругата си
и членовете на посолството.
На тръгване от летището първият министър на
индонезийското правителс
тво, по молба на група югославски журналисти, при
съствуващи на тържеСтве
ното посрещане, даде след
ното изявление:
„Това е моето второ посе
щение на Югославия. Радвам се, че мога да приветствувам своите стари при
ятели и че ще имам възможност да направя обмен
на мнения с тях, да видя
напредъка, който вие сте
постигнали от моето първо посещение през по-миналата година. Очаквам то
ва второ свиждане с ръко
водители на Югославия и
с вашия народ, за да видя
какъв полезен опит мога
да пренеса у дома, в моя
та Индонезия, особено от
общественото и стопанско )
поле.
На края на посещение
то ще имам възможност да

кажа нещо повече върху
всичко това”.
Малко преди 11,30 часа
първият министър Джуан
да, с подпредседателя Кар
дел, замина с открита кола
в двореца на Дедине — не
гова резиденция по време

М-р Джуанда Картавиджайя

на престояването му в сто
лицата на Югославия.
Същия ден предиобед

премиерът Джуанда се за
писа в книгата на Предсе
дателя на Републиката.
Официалните югославс
ко-индонезийски разговори
започнаха в Белград на 30
у. м.
Високият гост от Индо
незия ще остане на посе
щение в Югославия до 3
август и през това време,
освен разговорите, които
ще води с високи югослав
ски държавници в Белград
и на Брионите ще посети
и някои места в Хърватс
ко и Черна Гора. Индоне
зийско-югославските раз
говори ще се отнасят до
въпроси интересуващи
двете страни и за мерките
за по-нататъшното
раз
витие на плодотворното
сътрудничество помежду
Югославия и Индонезия.
РАДЕН ХАДЖИ ДЖУАН
ДА КАРТАВИДЖАЙЯ
Д-р Раден Хаджи Джуа
нда Картавиджайя е роден
на 10 юли 1911 год. в град

Тасикмалайя (Западна Ява). През 1933 год. завърш
ва ВиСшето техническо училище в Бандунг, след
което постъпва на работа
като инженер в различни
правителствени учрежде
ния.
От самото начало на Ав
густовската
революция
през 1945 год. и провъзгла
сяването на независимос
тта на Индонезия учаСтву
ва и в борбата против хо
ландските
колонизатори,
Благодарение на богатия
си практически опит той
става един от видните дър
жавни дейци на Индоне
зия.
От 1946 година до 1957
той заема различни отгово
рни и министерски посто
ве, а от 1957 до 1959 той е
министър-председател на
Република Индонезия.
Джуанда е противник на
агресивните военно-полити
чески блокове и голям по
борник за укрепване дър-

Пред доиълнишелни избори за дейушаш в Сьюзпаша народна скуцщина

Кандидат за съюзен народен пред
ставител е Тодор Петров Славински
На 20 юли в салона на
Димитровградския дом на
културата, на кандидатна
конференция за изтъкв
ане на кандидат за съюзен
народен представител за
Димитровградска избирате
лна околия, е бил предло
жен другаря Тодор Петров
Славински — секретар на
Околийския отбор на ССРН в Ниш и дългогоди
шен партиен работник в
Димитровградско и Пиротско.
Осемдесет и шест де
легати,
представляващи
избирателите от Димитров
градската и бившите Звон
ска,' Суковска и Височко
ръжанска общини след из
верифициране
вршеното
на пълномощията и обявя
ване на прва точка от дне
вния ред, с бурни одобрени
я поиеха предложението
на суковСкия делегат Бого
сав Радованович, който от
името на още десет деле
гата предложи да се изтъ
кне за кандидат за съюзен народен представител
другаря Славински.
Кандидатната конферен
ция .преди започване на
работата си, почете памет
та на бившия съюзен на
роден представител от та
зи избирателна околия, не
отдавна починалия борец
и революционер др. Иван
Караиванов.

СЪБРАНИЯТА НА ИЗБИ
РАТЕЛИТЕ С ВЪЗТОРГ
ПРИЕХА
КАНДИДАТУ
РАТА НА ТОДОР СЛА
ВИНСКИ
На 24 и 25 юли т. г. във
всички села на Димитров
градска избирателна око
лия бяха проведени събра
ния на избирателите, на
които бе разисквано по
предложението на кандидатната конференция, съ
стояла се на 20 юли в Ди
Събранията
митровград,
на избирателите навсякъ
де радушно са приели
предложението на канди
датката конференция за
избирането на другаря То
дор Петров — Славински
за кандидат за съюзен на
роден представител .
Събранията на избирате
лите са разисквали и за у
спехите на нашето народ
но стопанство и за пред
стоящите задачи по новия
петгодишен ]гглан. Събра
нията подчертаха готовно
стта на избирателите, всички до един да излязат
на изборите на 21 август
и да дадат гласа си за пре
дложения кандидат.

КОЙ Е
КАНДИДАТЪТ
Тодор Петров Славинс
ки принадлежи към поко
лението, което се оформи
през време на Народоосво
бодителното движение и в
периода на революционно
то увърждаване на придо
бивките от Революцията, в

периода на обновяването
на страната ни.
От 1945 година той зае
ма важни партийни дължности в Димитровград—

Другарят Тодор Славински

член на Околийския коми
тет на СКОЮ в Димитров
град, член на Околийския
комитет на Партията а след
това и подпредседател
на Околийския народен от
бор в Димитровград до
1955 година, когато става
председател на Околийски
я отбор на ССРН в нова
та Пиротска околия. Пона
стоящем той заема дължно
стта секретар на Околий
ския отбор на ССРН за Ни
шка околия, като същевре
менно е член на Комисия- та за малцинствени въпро
си при ЦК СКС и член на
ОК на СКС в Ниш.

жавната независимост на | посещавал Югославия, а
Председателят Тито напра
Индонезия.
За пръв път той посети I ви посещение на ИндонеЮгославия през октомври | зия през декември 1958 го
1958 година. Неговото се- дина. През последните го
гашно посещение е продъл дини редица високи полижение на плодотворните тически, стсопански и воеконтакти между югослав- нни личности и делегации
ските и индонезийски дър от двете приятелски стражавници. Досега Председа ни обмениха взаимни посе
телят Сукарно три пъти е щения.
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Преди три години и са
ми се въздържахме в
преценката на какво гря
бва да заблагодарим за
изключително богатата
жетва и в каква Степен
трябва да я припишем
на обществения и сто
пански възход па село
то, а доколко на благо
приятните атмосферни
условия. Обаче 1958 го
дина бяхме много по-см
гурни, а в света започ
на любопитсвото: вре
мето не ни подхожда
ше, но въпреки това до
бивът надминаваше мно
гогодишния Среден до
бив от предивоенните и
следвоенните
години.\
Миналата година пости
гнатите добиви далече
надхвърлиха тези от
1957, която до тогава бе
ше рекордна в история
та на нашите статисти
ки, отнасящи се до зе
меделското стопанство.
Повече нямаше място за
никъкъв вид Съмнения,
и все пак отново се пра
веха опити и този успех
да се обясни с атмос
ферните условия. *
Но започна и тазгоди
шпага жетва. Всеизвес
тно е, че и тази година
времето не беше благо
склонно към нас, обаче
първите вести за жът
вата говореха, че доби
вът ще бъде подобен па
миналогодишния. И та
зи година, както се оце
пя ва, средният добив в
Югославия ще бъде при
близително същият как
то и миналата година,
а даже и най-предпазливите оценки говорят
за добив от 18 центнери на един хектар.
Следователно рекол
тата е два пъти по-голяма от ония, които в та
кива години сме полу
чавали в миналото. Се
га имаме възможност и
да Сравняваме многого
дишните Средни добиви
които включват в Себе
Си и родни и неродни
години. Предивоенният
многогодишен среден до
бие е изнасял годишно
около 243 хиляди ваго

на пшеница, относно
11.4 центнери на хек
тар. Средната стойност
на добивите от послед
ните четири години, ко
гато Станаха най-круп
ни изменения в нашето
земеделско стопанство
(1957, 1958, 1959 и 1960
година значи две родни
и две по-малко родни),
изнася 342 хиляди за
гона, относно 17 центне
ри на един хектар. Раз
ликата в целокупния до
бие възлиза на около един милион тона или
нещо повече от 40°1о, а
в добива от един хек
тар 5,6 центнери или
почти 50°/о. Преди вой
ната тази разлика се
плащаше с гладуване и
недостиг, който не се за
пълваше, а след война
та с голям внос, който
тежко обременяваше на
шия паричен баланс.
Сега започва все по-гол
ям износ, само не както
по-рано за сметка на
вътрешното потребление, но за сметка на из
лишъците.
Най-сетне, тази годи
на даде още един убеди
телен аргумент за при
чините на мощния ръст
на земеделското произ
водство: в рамките на
очаквания добив между
18 и 19 центнери от един хектар Се предвиж
да, че в областта на об
ществено организирано
то производство добив
ът ще^достигне стойно
стта над 30 центнери,
докато частните произ
водители, които не са
сътрудничили с коопе
рациите едва ли ще по
лучат и оня свой „традиционален” добив, кой
то изнася около 11 цен
тнери от един хектар.
Колкото и да е горчив
този опит за Стопаните
кооперациите,
извън
той ще им помогне окон
чателно да схванат еди
нството на личния и об
ш.ествен интерес и да
се приобщат към общи
те усилия за по-нататъ
шен напредък.
I
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СЪБИТИЯТА
I ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИЯТ
КОМЕНТАТОР НА
ПРЕС-СЕРВИ" В БЕЛГРАД.
ПИШЕ:

!

АКЦИЯТА НА ОБЕ
ДИНЕНИТЕ НАЦИИ
Бяха изминали само петнадесет дни от деня, когато Конго получи своята независимост и той бе принуден да търси интервенцията на Обединените иации. От това ясно личат две обстоятелства, ървото,
че още от самото начало на неговата независимост
се проявиха тревожещи опити да се попречи на сво
бодното развитие на Конго, и другото, че тези опити
бяха от такива размери щото се наложи и световната
общност да окаже своята помощ.
Но това е само едната страна на въпроса. Другата
говори за всички ония фактори, които са виновни за
създаването на такова положение в Конго. А те са
няма съмнение, самата колониална система и послед
ствията, които тя предизвиква.
През течение на своето 75-годишно владеене в
Конго Белгия успя да създаде особен вид колониален
режим. Благодарение на редицата „отстъпки" и „при
вилегии” тя беше успяла от своето владение да Съз
даде „най-мирната африканска колония’’. Липсата на
расова дискриминация от оня вид какъвото същес
твува в Южноафриканския съюз и относително поно
симото жизнено равнище бяха съставна част на сиСте
м.ата на т. н. „патерналистка” политика на белгийс
кото колониално управление.
Но същевременно, за тази система беше характер
но отсъствието на каквито и да е политически права
на конгоанското население. Колониалната власт, из
ключително съсредоточена в ръцете на белгийците,
отнемаше възможността на местното население да за
еме каквото е да е по-отговорно положение в админи
Стративното управление и войската, отнемаше възмо
жноСтта за нормален политически живот, чрез което
се получава опитност за извоюване на независимост
и ръководене на страната. Тя наблягаше да консерви
ра мощта на старейшините
е племената, и зарад
това е отговорна за всички вредни последствия от
още'жизнените и особено в последно време развихри
ли се „племенни традиции” и сепаратистичпи тежне
ния. Твърде силната стопанска връзка между колони
алното владение и метрополата, която даваше въз мо
жност за изтегляне на огромни богатства от Конго,
както и едностранчиво насочения копгоанСки износ
I
Само на белгийските пазари, допълват тази картина
на „патернализма”, който не само в политическо, но
и в стопанско отношение принуждаваше Конго в гол
яма степен да зависи от Белгия.
Въпреки че получи независимост Конго не успя
същевременно да се освободи и от бремето на коло.ниал
ното наследство, от всички ония аномалии, които бя
ха плод на предишния недостатъчен обществен и по
литически живот на страната. Тъкмо в това трябва
да се търсят причините за сегашното състояние в та
зи най-млада африканска република. Интервенцията
на белгийските военни части и сепаратистичните тежнения на Катанга, която изрази повече привързаност
към предишната метропола, говорят за това, че Бел
гия която в дните на преговорите за даване незави
симост на Конго, е твърде голяма степен водеше ре. алистична политика, Сега и по-нататък продължава,
истина посредством нови форми, да осигури Своето
влияние и запази Своите интереси. Такава политика
на Белгия в периода на мощния подем на освободи
телните движения в цлокупна Африка, може да до
веде и до по-широки международни компликации.
Заради всичко това бързата намеса на Обединените на
ции заслужава всеобща похвала.
Въпрекгг всичките свои недостаъци, Обединени
те нации в случая на Конго отново потвърдиха, че
притежават значителни положителни възможности
за стабилизирането на мира в света, което бзСъмнение допринася за засилване на техния престиж пред
обществеността.

\

Бързата акция на Обединените народи в Конго е
отражение на общото настроение в световната орга
низация — че тя трябва да се противопостави на всички потенциални и действителни огнища на възможните стълкновения. Особено положителен е фактът, че
върху тези позиции се Срещнаха както Съединените
щати, така и Съветският Съюз. Но тази акция е Също така и отражение на изменената Структура на
Обдинените народи, която дава възможност отноше
нията между Африка и колониалните и малките
страни от една страна, а великите сили от друга
страна, да Се осъществяват върху нови принципи.
Обаче самата намеса на Обединените нации в
Конго не е достатъчна за да се реши въпросът изцяло. Затова като елдваща най-спешна акция се изтъква претворяването в дело на решението на Съвета за сигурност да се изтеглят белгийските въоръже
ни сили и да се попречи на всички опити за вмешате
ство във вътрешните конгоански проблеми.
Втората задача на международната общност във
връзка с Конго е обаче от по-дългосрочен характер,
Тя се отнася до създаване на материални основи на
създават възможности за
ново Конго, които гце му
ч Свободен развой. Но това не ще е осъщесъщински и
помощ на развитите Страни,
стви.цо без всестранната
а предимно на Обединените нации.

В

КОНГО

ПОЛИТИКА НАрПОЛОЖИТЕЛ
— Конго иска да сътрудничи с Югославия
На 30 юни 1960 гонина Конго
получи независимост, на 1 го
ли неговото правителство по

Премиер Лумумба
иска приемане в Обединените
нации, а след две седмици не
зависим живот бе принуден
да потърси спешна намеса на
Обединените народи, за да за
за
пази независимостта си,
която дълго се бори.
Бунтът на конгоанските войнци срещу белгийските офи
цери, покушението на група
белгийци срещу премиер Лу
мумба. размирици, които се по
явиха в някои области и опитът на Цомбе да провъзгла
си независимост на Катанга —
една от провийциите на Конго
— всичко това предизвика об
що мобилизиране на общеедв
еното мнение в света в защи
та па Конго, което съвместно
с молбата на конгоанското пр
авителство до ООН да защити
независимостта на младата дъ
ржава предизвика енергична
интервенция на ООН и реше
нието на Съвета за сигурност
да1 .нзпйати войски ка ..ООН
в Кбнго.
Сега в Конго се възстановя
ва редът. Войските на ООН
съставени от войскови части
предимно ка африканските дъ

жави. успяха 'да уредят по-.
ложението в Конго. Правител
ство предприема мерки за обЩиЯ политически, стопански и
Културен подем на Конго.
Въпреки че Цомбе — познат по своите сепаратистиче
ски настроения от по-рано
все още заявява, че не прие
ма войсковите части на ООН
в Катанга и че белгийските во
йски окончателно не са се и3
теглили, явно е, че опитът за
разцепление на конгсалската/
държава и за по-дългото за
държан на белгийците в Ко
нго е претърпял провал,
В тая обстановка на 23 юли
1960 година конгоанското пра
внтелство обяви своята прог
рама, в която се изтъква, че
Конго няма да се свърже нито с един от еществуващите
блокове и че правителството
ще обсъди всички междуиаРо
дни договори и спогодби, ко
нто в името на Конго са склю
чили белгийците. Изтъква се,
че конгоанското правителство
ще се откаже от онези угово
ри. коидо не отговарят на ин
тересите на страната.
В правителствената програ
ма е изтъкнато пълно премах
ване на расова дискриминаци
я. Работа ше могат да имат
покрай конгоанците и всички
числящи се към бялата раса,
които имат конгоанско подак
ство. В програмата по-нататък
е прокламирано отделянето на
църквата от държавата, а вяр

ЦЕЙЛОН

Нзвънблокова политика и рав
ноправно сътрудничество
На общите парламента•рни избори в Цейлон пар
тията „Свобода” на бившия премиер Бандаранаике
получи мнозинство. Нови-

Алжир ще заеме ново
становище към Полити
ката на Де Гол
Председателят на вре
менното алжирско прави
телството Ферхат Абас за
явил, че алжирският народ
ще води борба за освобо
ждение и независимост до
окончателна победа. Го
ворейки на четвъртия кон
грес на алжирската мла
деж, който заседава в Ту
нис, Ферхат Абас изтък
нал, че борбата в Алжир
ще продължава с несломима решителност все докато френското правител
ство не се съгласи искрено да приложи условията
за самоопределението и до
като не се откаже от „колониалстичната политика1
на заплашване и изнудва
не”.

ваш.ите се подкнят да не из
ползуват религията за пропа
[тиране на политически цели.
В икономическата част на пР°
,-рамата се предвижда увелн
чение на надниците и се каз
ва, че национализацията няма
да бъде общо правило. Осо
бгно внимание ше се отдели
за минното дело което ка Кон
го дава до 40з/о от общите пр
иходи на странта и в което са
заети иад 80 хиляди работни
ци.
ДОПЪТУВАЛ
ХАМЕРШЕЛД
В КОНГО
На 28 юли в Конго е при
Стигнал генералният секретар
на Обединените нации Дъг
Хамершелд. В пристанището
«а столица Леополдвил тойе
бил посрещнат от високи ФУ
нкцнонери на к0нгоансКото
правителство и от заместник
генерален секретар на ООН,
които понастоящем се намира
п Конго — Ралф Бънч. Хама
ршелд е бил радушно посре
щнат от конг0анското населе
ние, коедо с лозунгите ,|Да
Крцго’7
живее независимия
, Да живее ООН!”. „Долу Цом
бе!”. ,,Конго ще остане обеди
нен!”, „Вън белгийските вой
ски!” и „Обединените нацу/з
ц» Катанга”, истъква стремле
нията на конгоанският народ
и на конгоанското правителст
во. Целта на идването на Ха
мершелд както се смята, е об
съждането на въпроса за спе

Наблюдателите в Тунис
придават голямо значение
на тази реч на Ферхат Абас, в която той за пръв
път от създаване на вре
менното алжирско прави
телство употребил думата
„победа”. Това представля
ва извесна промена в срав
нение с по-раншните гово
ри и изявления, където ви
наги се е изтъквало „мир
ното решение”.
Очигледно е, изтъкват
политическите наблюдате
ли че алжирците ще зае
мат ново становище към
досегашната политика на
Де Гол и че са решени да
продължават борбата до
окончателната победа.
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ят премиер на цейлонското правителство след про
изведените избори е Сиримава Бандаранаике съп
ругата на бившия премиер
Бандаранаике който бе убит през септември минала
та година.
Според изявленията на
новия премиер Сиримава
Бандаранаике резултатът
от изборите е знак, че „гол
ямо болшинство от народа
ще окаже подкрепа на со
циалистическата политика
и на програмите на убития
премиер Соломон Бандара
наике, което отразява на
ционалните стремления”.
Между тези национални
стремления на Цейлон се
намира и обемистият десет
годишен план за стопан
ско развитие, който още
по-рано е изготвила плано
вата комисия на Цейлон.
Този план, обаче е, чакал
по-устойчиви политически
условия. За външната по
литика на Цейлон Банда
ранаике е казала, че тя ще
е нзвънблокова политика
и политика на сътрудни
чество с всички страни, основаваща се върху взаи
мна изгода. „Моята партия ще продължи с извън
блоковата политика, каквато провеждаше покой
ния премиер” изтъкна Си
римаво Бандаранаике.
Сиримаво Бандаранаике
покрай поста министърпредседател е взела Мини
стерството на външните ра
боти и Министерството на
националната отбрана. От
останалите 11 членове на
правителството
шестима
са сътрудници на покой
ния премиер, а петима от
тях принадлежат към пар
тията на „Ширланка”.
Политическите наблюда
тели смятат, че убедител
ната победа на Сиримаво
Бандаранаике на парламе
нтарните избори ще дове
де до (окончателното по
литическо
стабилизиране
в Цейлон.

шиа икономическа относно те
хнйческа помощ, която Конго
очаква от ООН. бързото из
тегляне на белгийските войски
и наред с това и акцията на
ООН в Катанга.
'Извънблоковата
политика
на Конго бе подчертана
от
премиера Патрис Лумумба в
едно интервю дадено на наш
представител по печата в кое
То той е изтъкнал че. Конго
няма да се свърже с нит0 един блок. че правителството
е приело принципите на поло
жителна неутралност и че „Ко
иго иска да сътрудничи с ЮгославиЯ и с врички
други
страни, които като основа за
сътрудничество приемат рав
ноправието и взаимното зачи
тане”.
ЮГОСЛАВСКИ ПИЛОТИ и
ТЕХНИЦИ В КОНГО
Отзовавйки се на поканата
на генералния секретар на
ООН от 15 юли т. г. правител
ството на ФНРЮ е изпратило
в Конго група пилоти и техни
ци, които ще действуйат в сь
сдава на силите на ООН. Тази
група е отпътувала за Конго
на 24 юли.
I

РАТНИ НО
КУБА: На празненството
по повод седем годишнина
та от започване на револю
цията в Куба, юуйшкжият
Министър-ктрцдседатан Фн,дел Кастро заяви, че ни
кой не може да отнеме
правото на Куба на свобо
[да, независимост и проспе
рнтет. Основателят на ку
бинското революционно дви
жение ..26 юли” Фидел Ка-1
стро и този път решител
но се съпротиви срещу опнтите на външните императ готически кръгове да
попречат на револуционно
то изграждане на Куба. ,
ОАР: В Кайро беше съоб
щено, че оа прекъснати ди
п.то магически
отношения
' помежду Обединената араб
■ска република и Иран. То
зц акт на шравIстел Ството
на ОАР дойде като после
дица от решението яа И[ра/н да възстанови дипло
матическите си отношения
с Израел.
ЯПОНИЯ: Долният дом
на япогския Парламент нзб[ра кандидата на либерал
ната партия ХаятоИкВДОЗа
нов председател на японикото ЦтравитеЦгпвУ вмес
то отелилия се бивш миН11сгъ|р-т1кедседател Ки);Н.
Новият премиер Икедо да
де изявление, че неговото
(правителство ще продъл
жи политиката на Миси ва
1Яснк>| сътрудничество със
САЩ.
ЛОНДОН: Изпълниха се
прьдвIгледачIнята на някои
Моя и!шчеСкИ
«ома 1татор| I
за нов (министър на външ
ните работа на ВеликобрнТалшя (да бъде иазначен:
■лордът Хюм, който е член
«а Горния дом' на Велико
британия.
Веиикобритаяското обществено мнение
не се отнася със симпатии
към този избор иа министър
председателя Мъмминлън^
ИТАЛИЯ: Аминторе Фзй
фани, водачът иа демохри■стишгскпя ляв цеятър, ®
застанал начело яа новооо
разувакето италианско пРа
внтелство. За външен мини
стър иа Италия си остава
Аттони Сени. който заема
ше този пост и в правят
(ството на бившия министър
(председател Тамброкн.
■БЕЙРУТ: По молба яаоколо 90 депутати от
скня парламент- косто са
петня,,я■подписали обшаЛиван ФаУД
президентът на
Шехаб е отеглнл заявлеегг по
■нието си за отвгл^гаая
ста-президент на Яив

ВРАТСТВО
»

н*шите републики

Големите рудни
богат
ства на НР Македония __
на нейна територия се на
мират около 44 на сто от
залежите на желязна ру
да в Югославия, — послу
жиха като солидна предпо
ставка за построяването на
голям металургичен комби
нат в Скопие. Както е из

индустриални обекти
В НР Македон
За да илюстрираме раз- ■
ални обекти. Така напримерите на това огромно
„
. меР гостиварската фабрипредприятие
жим с някои фирми Тога ва ”СиЛИКа” ще го снабДя
то комбинатът бъде -авъ
С °™еупоРни материарптен годишната му проду
бЪДаТ поСтР°ени че
Р ДУ тири водни централи: Вар
кция ще бъде: 760 хиляди
дар I и П; Тиквеш и Глобо
тона чугун, 946 хиляди то
чица, които годишно ще да
на сурова стомана и 663 хи
ват 765 милиона киловата
лядп тона готови произве
и една термоцентрала от
195 мегавата. Теснолинейк
ата Гостивар—Кичево не
ще бъде в състояние да
превозва достатъчни коли
чества железна руда от
Кичевския басейн и Демир Хисар, поради което
се предвижда изгражданена нормална линия.
С построяването на пър
вият обект на македонска
та .черна металургия ще
бъде създадена още по-солидна основа за по-нататъ
шната индустриализация
на Югославия, а по-специа
лно за индустриалния въз
ход на цялото стопанство
на НР Македония.

Цех в текстилната фабрика вЩип
вестно миналата година,
на площ от три милиона
квадратни метра продължи строежът на този нов
гигант на нашата черна
металургия. За построява
нето на комбината ще бъ
дат изразходвани 84 мили
арда динара, а за остана
лите обекти, които ще го
обслужват, ще бъдат вло
жени около 70 милиарда
динара, така че общите ка
питаловложения надмина
ват сумата от 150 милиар
да динара.
Строежът иа Скопения
металургичен
комбинат
ще бъде завършен 1972 го
дина, но това не означава
че тогава ще бъде пуснат
в действие, зещото обекти
те ще бъдат пускани със
самото им завършване, та
ка че първата македонска
стомана се очаква още
в 1965 година. Следовател
но,
капиталовложенията
ще започнат да се връщат
още по време на построя
ването на комбината.

дения. Трябва да Се отбе
лежи, че нашето стопан
ство ще получава от Скопския комбинат разни ви
дове ламарина без които
не можем да си предста
вим развитието на маши
ностроенето, а особено на
корабостроенето. В най-ра
звитите страни в света по
ловината металургични ко
мбинати дават такива про
изведения каквито ще из
лизат от цеховете на това
огромно предприятие. Съ
щата година комбинатът
ще започне да изразходва
900.000 тона полукокс, 235
милиона киловата електри
чеСка енергия. 2 кубика чи
ста вода в секунда, или 2
пъти повече
отколкото
се изразходва от жителите
на главния град на Маке
дония.
За нуждите на Скопски
я металургичен комбинат
ще
работят
и
така
наречени помощни предп
риятия, които в същност
ще бъдат големи индустри

Друг един обект, който ще
бъде втор по големина в
Македония след строящия
се металургичен комбинат
също се строи в Скопие.
Това е фабриката за синте
тични и текстилни влакна
и за произведения от аце
тилен. Произведенията на
тази фабрика-; .1 до голяма
степен ще обогатят асорти
мента на нашата текстил
на индустрия с високо ка
чествени влакна. Фабрика
та ще произвежда „Макри
лон”, влакно от минерален
произход с извънредни ка
чества: тъканите от него
бързо съхнат не се мачкат
и не се изтягат, молците
не ги прояждат и пр.
Предвижда се фабрика
та да бъде завършена 1962
година и нейното годишно
производство ще възлиза
на 4,500 тона. В нея ще бъ
дат заети 1.200 работника.
Освен тези две големи
фабрики на много места

ВАСИЛ ЛЕВСКИ
По случи 126 години от рождението му

В епохата когато турският военно — Феодален режим
окончателно брои сетните си дни и поробените балкански
народи напрягат сили да премахнат владичеството на отомакцнте се явява Левски.
Роден на 18 юли 1837 година в град Кгарлово, хпшал
килийното училище, а по-късно и класното училище в Стара
Загора, и курса за свещеници, Левски почувствувал теже
стта на калугерското расо и се отзовава в редовете на бор
1 в Републиката се строят
ците за свобода. Той вижда съвсем ясно безсмислието на
своя духовен сая когатс народът се нуждае от своите вор
по-малки обекти. Така на
ни синове, готови за гигантска борба. Той не остава равно
пример в Охридска околия
душен на зова на Георги Раковски за въстание и революсе строи фабрика за по
цпя
На 3 март 1861 година дотогавашният дякон хвърля ралучаване на висококачес
оото и заминава за Белград, където вече е организирана
твена глина, за канализа
българската легия от Раксзакн. Тук той взима дейно участне в сраженията с турския гарнизон.
ционни тръби, термоценЗа мето пародиите интереси
са
над всичко. В
трала, вършат се приготов
адно свое писмо той казва: „Ние сме жадни да водим оте
чество свободно.- па ако щагг ме нареди да паса патките.;.'
ления за откриване на же
Левски питае кръвна омраза към подгшеницнте ц поро
лезен рудник и Се разшир
бителите на народа, независимо от това кои са те. Той разо
яват мощностите на пред
бличава експлоатауороката и прадателока роля иа чорбад
жиите.
приятието за дървообрабо
В едно писмо до карловските чорбаджии той пише:
тване. В Струга бе пусна
„Чорбаджиите спират живота на всичкият народ. На бе
дният наррд вие му пиете кръвтга и го предавате па мръс
та в действие фабрика за
ния мъчител... Чорбаджии., нзеднжци, които не искат да взе
трикотаж с капацитет от
мат участие в народното дело, а предават, трябва да се
убиват с време....
370 тона разни стоки, в ОЛевски не беше нит© поет пито журналист, а човек на
хрид е в строеж фабрика
делото на 'революционната Н1рслспжа и борбата. Той е без
компромисен
привърженик на революционните. борби. В ед
за термопластмаси, а в Де
но свое писмо Левски казва: .твсякой притеснен и потъпкан.'
бър фабрика за килими,
!всякой, комуто робските синджири тежат на гарата и който
носи жалосното и срамно име роб, за него едш1ствсния път
която
ще
произвежда
за действие е народната революция. Революция, възлиташ
150.000
квадратни метра
той, защото иначе сме •загубен-ц во веки векси!”,..
Васил Левски е едкн от пай ,умелите организатори на
килими годишно.
нелегалната вътрешна .регасиюцномча организация ч България
Той съчетава учело теорията с практиката, замислите с
В рудника за антимон в
делото и в течение сам;о ма четири подши от 1868 до края
Лояне се строи топилня
на 1872 гощша той помри стражата с мрежа от местни (револ
за арсен. В Куманово е в
юционни комитети, обединени под организационното ръко
строеж фабрика за амба-. водство на Българския революционен. Централен, комитет.
. Освен патриотгама в Левски беше издигнато до край
лаж от полиетилен и алу
ност чупетс-ото на ккгермацнсивцшет. -Той проповядваше брдт
миний, фабрика за коксер
етво с южните алага явни. Той не веДнаж подчертава симпатшгте оп към вепчки потиснати на!РОДи и пожелава яа ,,брат
ви, фабрика за обувки, ко
ята сърби, черногорци, румънци и друга, да се освободят
ято ще произвежда 500.000
от своите насилници.
чифта обувки годишно, и
Пет години преди о:в.обо>вде1Н1нето на България Левски
фабрика за концентрирани
отива на 18 февруари 1873 година нд бесилото със съзнание
че е изпъдиид дългът си, Увисвайки оаройоки на бесилката
фуражни храни.
край София неговото име стена беаомгцртио. Фриц ПОПОВ
С. Стефановски

Нашите ръководители сред бригадирите
На 21 юли т. г. другари
те Георги Алексов секре
тар на Общинския комитет
на СКС в Димитровград,
Кирил Ташков председа
тел на Общинския народен
ртбор и Славчо Божкоз
секретар на Общинския от
бор на ССРН посетиха IX
Димитровградска’ % млад,е
иска трудова бригада „Иван Караиванов” на автоггьтя „Братство-Единство”.
След като, разгледаха
младежкия -стан „Бранко
Кръсманович”, в който се
помещава бригадата и оби
колиха трасето, гостите се
запознаха с успехите и ра

Бригадата „Иван

I

тази „либерализация” ще спира демокрацията е орзатрудни организационото ганизацията па Социалис
закрепване, че ще намали тическия съюз и щеше да
дисциплината и т. н. На Пе ослабва инициативата на
тия конгрес беше решите хората.
и лно изтъкнато, че няма ос
Разискванията върху но
поради неактивност да бъ грес мощно се развиха
нование за такива страху вите форми и методи па
дат подложени на крити- органите иа работническо
вания, че тя е — там къде
ка и онези членове които то и обществено самоупра
работа показаха, че в това
то се появява — сало сле
действително пе дохадж- вление както и многоброй
отношение
е напълно ехе
дствие от вече превъзмог
даха на всяко
събрани ните обществени оргапиза
^аауиаим и заорш аната Същината на проме
е на организацията, но ции в които чрез най-раз
Тонмта^дравина и ннте в Статута. В органи
които иначе бяха твърде нообразни форми се прояв
дисциплината Рче е след задните на Социалистичес
активни обществени ' дей- ява инициативата и учас^ Съюз се Узнава,
че
ци в самоуправителните ор тието на милиони трудови ствие на песхващане ни кин
,
Ц
другите обще хора и на гражданите въ- промените, които се сбъ- преди всичко трябва да се
гани или в
обще.
днаха в самия Социалисти мисли за това, как да се
ствени организации.
даде възможност на члено
По такъв начин самият чески съюз.
Според повия Статут,
Социалистичес
живот
създаде
нови,
поВ днешните условия тру вете и останалите граждачленът па
дължен
чрез
широки
мерила.
И
както
$овите
хора> и гражданите ни тяхната обществено-по
кия Съюз „е
своята обществено-полити в тези нови условия члепу дъобще> Съзират> че техни литическа активност и ическа дейност да доприна- ването в Социалистичес- ^ лични интереси Са със нициатива по най-лесен
ся за осъществяване це- кия съюз не може повече Стотици нишки свързани път да дойдат до изражелите на ССРНЮ, да спаз да бъде условено с приема с живота и напредъка на ние, както и за това ,тази
ва Статута и да внася чле не ,но просто чрез записва предприятието и комуната активност много повече
нскня Си внос”. Според то пе, така също ни самот
пърди отколкото досега да бъде
пгшсъствие на събранията че рози напредък
преди
Тата Организация на СС- и формалната организаци- всичко зависи от тяхната заснована на върху форма
дейност и настойчивост на лни обязности, но върху
Га^и“а с^иОтаОТоС- ^ТечеОГбъОаТмОриТз! производители, ръководи- заинтересоваността Съзна
ване на събранията на о
съзнание и тели и обществено-полити нието и отговорността на
поената, относно на
членовете, чески работници. Затова, отделните единки. Създа
щата местна организация, активността на
деше ването на секции и други
не представлява вече глав
В дискусиите за новите както на
онгре а
тениалияиъани тела в од
ното мерило за активност организационни форми и изтъкнато, за ъпв
на Соииалиста на членовете. Това е и методи на работа, провеж за външната, формалистйч ганизациите на Социалис
разбираемо, ако се гена пр дани преди и след Конгре пата
дисциплинираност гическия С^3
едвид, че в периода между са, можеха, обаче, тук и днес щеше да предизвика ва
Четвъртия и Петия кон- там да се чуят мнения, че обратен ефект, щеше да на такава ориентиров .

ЗА МЕРИЛАТА НА
АКТИВНОСТТА В ССРНЮ
Преди Петия конгрес и
внасянето на промени в
Статута на ССРНЮ на съ
бранията на низовите орга
пизации се случваше да
бъдат критикувани, дори
предлагани и за изключване заради неактивност,
на ССРНЮ
ония членове
’
които в действителност Са
се отличавали с твърде го
ляма обществено-политиче
Ска дейност. Такова нещо
Се случи в периода на по
дготовките за Петия конгрес па една учителка в
околия Зреняпин, а подо
бни случаи са Ставали и в
някои други организации,
Опората на подобна кри
>
*
ше°и Гсамия Статут^кой
Га ССРНюТкхивнТаГГа
па ССРНЮ активно да ра
боти в една от основните
организации на Социалистическия съюз. В онези ор
ганизации, където тази по
ставка на статута беше до
словно и шаблонно тълку
вана, беше възможно да
се случи, и случваше се,

^ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛОЛЛЛЛЛГ

Л^ЛЛЛЛ/^МЧЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ

Карай ванов” на работа
ботата на бригадирите от
Димитровградско и им честитаха за постигнатите
резултати, като им поже
лаха още по-добри успехи
до края на месеца, когато
бригадата ще се завърне.
Комендантът на бригада
та Райко Зарков от името
на бригадирите даде обе
щание, че бригадата и за
четвърти път ще стане уда
рна.
Бригадирският поздрав
„Хоруук!” и „Ура!” дълго
кънтеше в
младежкия
стан, когато гостите поеха
пътя към Лесковац.
Б.

Важна стопанска гадача:

мгрянизиране
През втората половина на
август започва периода на па
ренето на овцитс. Една от най
важните задачи във връзка
с успешното меринизиране на
всички' стада в животновъдни
те райони у нас е снабдяване
на пунктовете за изкуствено
оплождане с породнети мери
носови овни.

БРАТСТВО
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ГОЛЕМИ УСПЕХИ НА „ВЕСНА КОБИЛА^

Десет години без загуба
Неотдавна боенлепрадокото
транспортно предприятие „Бе
сна Кобила” отпразнува двоен
юбилей—|Десет1ЧХД.нши1шата от
въвеждането иа работнннеското самоуправление в Юпославня и десетгоДцшн1шата от
създаването на салото пред
приятие. И на рфициалнита
част от тържеството и на по
следвалото! веселие, всички
присъствуващи — членове на
колектива, многобройнпте гос
ти п гражданите — най-моюго товариха за големите ус
пехи на предприятието „Весна
кйбииа’\ конпЪ деВстИ-гИ^по
за'слу>кават похвала. По време
на десетгодишното си същес
твуване „Бесна кобила” се пре
върна в необходима, съставна
част в лошота на населението
от БоснлеЦрадоко! предприя
тие, 'което и занапред ще иг
рае една от решаващите роли
в стопанското и културно пре
уапяване иа Босилеградоко.
„Бесна кобила” е едно от
бос! Лчфпрацак! 1
най-ш идните
предприятия, което десет пос
ледователни години е завършавало сявоя боданс без загу
би въпреки трудностите и не
поносимо тежките условия на
работа.

рои по шосето, което сега се
нзпражща ‘от Лссковац за Цъ
о«а Нрава и Власшюкото езе
ро. Главните пунктове от тап
линия ще са: Босилеград-Цъ
ш ТравачВлас ОТ1Ш1ЦН-Л есковац
-Ниш и обратно.
По всичко личи, че боспле
градчаиш напълно ще забрав
ят ония паметни дни от 1950 н
1951 година, когато с отчаяние се питаха н страхуваха
Далн ще има достатъчно мяс
то всички да се поберат в из
хабените камиони за път към
Враня, когато кеявдукторът съ
чувствено ги подканваше:
— Сгъстете се още малко,
само за още едно място!

Първият автобус с пуснат в
действие през 1956 год. Мал
ко покъсно предприятието по
лучава Кредит и .се снабдява
с още два нови автобуса, ко
ито са отплатени до 1959 год.
Заеми на това солидно и мно
гобещашащо предприятие не са
се двоумели да дадат пито ю
колнйсюпят отбор във Враня,
ннто Общият инвестиционен
Общинският
пито
фОНД,
(чародеи отбор .в БоаплепраИ•Понастоящем „Беона коби
ла” разполага с пет автобуса
(тоя, който ще отива за Ско
пие още ие е тулен), с ДО&ка
лпгаиа с мощност 3 тона и пет
камиона с 'мющпосгг пет топа.

Какво е набавено и какво още
щс се набави

Транспорт на стоки и матерн
али

Благодарение на печалбите
н на отпусканите кредита до

Освен пълЬшпшг „Бесиа ко
била” извършва превоз и на

Задачите огромни — средства
та скромни
„Бесна кобила” заттонма ра
бота с няколко вече нзразхои
ванн| стари 'камиона, ветера
ни от 'Втората световна война
конто и до 1950-та година мно
го пъта бяха минавали един
юг най-трукиште пътища в
НР Сърбия — шосето през
Бесна кобила. И персоналът
На токущо основаното пред
приятие още нямаше достатъ
чно ОПИТНОСТ И 'Сръчност, но
благодарение на( 'себеотрица
нието и упорития труд успехи
те зтпЮчиаха да се нижат. Ме
жду най-заслужодите за укре
Иването на (босилеградсмотО'
транспортно предприятие несъменено се на'мз«ра и бай Ми
то Стоянов, бивш и сегашен
Директор вд предприятието.
Работило се е без достатъч
но алат, без покрив над глава
та; без достатъчно резервни
части. Омаснените черни ръ
це на механиците са се трудили
н денем, и нощем ко старите
и позакърпени камиони непре
късваяи да обатужават насе
леннето.
Възходящи

цифри

Години наред членовете на
трудовия колектив от пред
приятието доброволно отказ
ваха да 'разделят помежду си
Принадлежащата им част о®
печалбата извън редовните за
пшвти, здщото съзнаваха, че
бъдещия (развой на „Бесна но
била” ще зависи от темпа, с
исойто се набавят нови алати,
машини, коли л останалите съ
Последиците от
окръжения,
политиката на тоя курс са нас
иип<е, както това найчд.обр|е
се вижда и от следните данни;
' Общественият б<руто-т!ро1д|>^
кт на „Бесна кобила” е изна
сял през 1950 година 600.000
пощи на
1959
(днна1ри,
а
52.331.000 дин.
Планът за 1960 год. предай
жща осъществяване на бруто
-(Продукт на стойност 65.000.000
динара,

Из ч коленията показват, че
предприятието е имаш» ежегод
но все ГТО-ВИ001КИ приходи и
че съществува .'.огромна раз
лика от резултата в 1950 под.
Сравнен с тоя от 1959 год. —1
бруто отроШукта на 1959 под. е
82 пъти поделям от тоя ®
1950 год.; чистият доход реа
лизиран през- 1959 «1. изнася
5.940.000 динара.
Босилеградчани
все
пътуват

повече

Интересни са и бройките ко
ито показват увеличението 6р
оя на пътниците ползуващите
се .от услугите на транспор
тното предприятие;
през 1956 г. 10.191 пътници,
1957 г. 27.420 пътници,
1958 г. 57.446 пътници.
1959г. 77.776 пътника.
Това е накарало управата
на „'Бесна побода” да предмерки за набавка
приеме
на още един нов автобус.
(който 1де превей ва пътници
Но Скопие и обратно. Числюто на пътнлцнте по в/яка верояттгост ще достигне цифра
та 100.000 годишно.
,В близко бъдеще предвнжизт откриване „ на още една
нова рейсова линия. Тя ще въ

'" - '
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Гаражът на „Бесна кобила”

(сега „Бесна кобила” е успяла
Да се снабди с най-«ужните
Машини, сгради п коли. През
1953 год. е купен един дизелмотор „Хеншел” на стойност
1.100.000 дни., през 1954 г. един „дребанг” на стойност
1.600.000 щин„ 1955 оа откупе
нн полувектп камион и авто
бус, конто сетне са обновени
в собствената' на преалриятн
сто работилница. Гаражата й
оградата на управата са довъ
ршени с 3.000,000 дин., конто
Предприятието само си е спе
челното.

стоки, руди и други матерна
ли, за която цел има на разно
лагане няколко камиона.
И цифрите отнасящи се до
превоза на стоки н материали
са също така внушителни. Та
ма например през 1959 год. «а
Ьшоннте са спечелили на пред
п1риятнето 30,514.951 дин., ка
то са прокарали 9.200 тена ра
знтг стоки и материали.
Обаче, поради малко коли,
боенлепрадокото предприятие
не е в състояние напълно, да
(задоволи! нуждите на товар1ния транспорт в Босилепрад-

ско, които над 50»/о се вадовол
яват с помощта на другн
предприятия от страната. Те
ви шунки.и 'ОТ «година иа ГОДИ-'
ша рашгдно расгят, понеже в
Бсепугетраяско мюшко се раз
вива рудното 'де1Л10. Само ,,Ве
ша кобила" през последните
Две ТОДНГН1И е прекарала певе
че от 1000 патона руди до ж.
п. възлезе в долината на Мо^аза. Кто за що и спас®оя ще м
се изработва нова шгвестицисетна програма за купуване
на известно чг.оло пови това
1/сии коли.
Заслужени награди
Понастоящем трудовият «о
г:ек|ГП1в на ,,'Бс.сага кобила” се
състои от 36 работници и оду
жащн, както и осем ученика
В, 'стопанството. Тази година
за пръв път числото «а ра
ботниците и служащите надмн
иа бройката 30, с което пргд
приятие получи правото да си
избера работнически съветРаботническият съвет на „Бе
««а кобила" се състои от 15
члена, а управителният отбор
ют пет члена.
'Крупните успехи и аепрес'стяншият напредък <са дешю
на всички членове от колектпм 'иа предприятието, а осо
1беи'о на сипя, които са уча'с|СТвуаа'Л1п още от първите го
дпчшг иа неговото формиране.
Затова утра вата напради със
•ОИР01М1НН тгарпчнп суми пя ко л
нсо от най-нзтъкнаггите работ
1НПЦП и служащи от колекти
иа. като същевременно им бя
•ха дадени и похвални грамо
ти.
Гражданите ат Босииьет^вд
и целокупното население от
|Бос1'1жМрздоио топло поздра
виха юбилейното тържество
ма „Босна кобила,,. Те изказа
КО) особена благодарност на
шс|фйсрпте и коидуктернте и
целокугхтня персонал, който об
вдужва рейсовите линии, заг
дето през време на десетгодн
жната
си
дейност
не
позволиха да се атучаи нито
един нещастен случай . кин по
Ьрсца на пътниците, въпреки
неимоверно тр[у№ите •шосей
ни УСЛОВИЯ.

БОЯН АЛЕКСОВ

НАШАТА АВТОМОБИЛНА

НОВА ТЕХНИКА В „ТРУД“
Заплануваното тазгоди
шно производство на обукооперация
щарската
„Труд” в Димитровград, ко
ето възлиза на 42 милиона динара ще бъде осъществено сигурно. Съще
ствуват няколко указания
за това-на първо място, успешно завършеното полу
годишно производство и по
вече 1 : от два милиона чи
ста печалба, на второ-сигурният и обезпечен още в
началото иа годината пла
смент на стоките и все по
увеличеното търсене на про
дукцията от много югосла
веки търговски предприя
тия, и качеството, и високо
организираният 'производ
ствен процес, при който
до крайна, граница е изпол
зувана работната ръка и
техническите съоръжения.
Към всичко това се при
дружава, за няколко седмици, още един фактор-но
ви производствени машини, които започват да при
стигат от Италия..
Една преса за производ
ство на обувки с лепен гу
мен гьон, и 36 специални
калъпи, вече е пристигнала, очакват се още три ма
шини-една за „шлифоване” на кожата, друга за обработване на кенара (фрез
машина) и третата за уши
пане1 • на кедера при т. н.
рам-обувки.
Четирите машини стру
ват около 7 милиона дина
ра, обаче пускането им в
действие значително ще увеличи ппоцчкцията *та то
ва предприятие.
Пресата, която е приети
шала има производствена
мощност-32 чифта обувки
в една осемчасова смяна.
Понеже е запланувано тя
да работи в три смени, тя

ИНДУСТРИЯ

Един превъзходен ироизводешвен баланс
(За шест месеца: 5.137 леки коли, 16.523 мотоцикли, 365 автобуса, 1940 камиона)
През първото полуго
дие на 1960 год. югослав
ската автомобилна индус
трия успя да осъществи
почти четири пъти по-голямо производство на ле
ки коли и около три пъти
повече мотоциклети откол
кото през същия период
1959 година. Производство
то на камиони, на автобу
си, моторетки и пр. също
така значително е преви
шило миналогодишното.
До края на юни от на
шите фабрики, предимно
от крагуевската „Цървена
застава”, излязоха 5137 ав
томобили, докато за първи
те шест месеци от минала
та година бяха готови само 1363 автомобили. Следо
вателно, целокупнеото ми
налогодишно производство
на пътнически автомобили
(4620) е надминато до 1 ю
ли т. г., така че са създаде
ни всички условия да се
осъществи планираната пр
одукция, изнасяща 11.170
леки автомобили.
Фабриките за мотоцикли
произведоха до края
на
юни т. г. 16523 мотоцикле
ти, докато през първото
полугодие от 1958 год. про
изведоха само 5283 такива
И производството на авто
буси също така порасна
— за първите шест месе
ца на 1960 год. са произве
дени 365, а през същия пе
риод от 1959 г. 200. Произ
водството на камиони —
от 1957 през първото полу
годие на миналата година
на 1940 през настоящата,
и пр.

индус
Автомобилната
трия произвежда камиони
с транспортна мощ от 1,5
до 7 тона, след това линей
ки и други специални ви
дове коли. В югославските
фабрики се произвеждат
различни видове автобуси:
от тези, които обслужват
градския транспорт и рей
совите линии, имащи твър
де скромна вътрешна уред
ба, до туристическите, ко
ито имат най-луксозен съ
временен конфорт. Пътни
ческите автомобили се про
извеждат па лиценцията на
„Фиат” за моделите от 600,
1100 и 1800 куб. мощност.
Повечето от произведе
нията на нашата автомо
билна промишленост се из
работват според лиценциите на чуждестранни фир
ми. Такава ориентировка
е
— както се изтъква
напълно правилна, поне
же дава възможност за ус
корено развитие на този и
ндустриален клон и по-ка
чествена продукция. Смя
та се, че ориентирането
към собствени конструкции изисква значително
повече време, за да се пости
гнат същите резултати.
До края на годината сто
йността на съвокупната об
ществена продукция в ин
дустрията за моторни ко
ли ще нарастне до 110 ми
лиарда динара. Участието
на домашните предприяти
я в производството на от
делни части за колите въз
основа на лиценциите, по
стоянно става все по-голя
мо, така че понстоящем се
‘внасящ само около 30%> на

материалите и частите, ну
жни за произвдетвото.
Въпреки че нашата авто
мобилна промишленост е
насочена предимно да задо
воли вътрешния пазар, из
вестни количества готови
произведения се изнасят
и в странство. Обаче наето
ящият износ е сравнител
но малък и се очаква
в
следващите години, след
като домашните нужди бъ
дат удовлетворени, мотор
ната индустрия да вложи
повече усилия Своите про
дукти да пласира и на въ
ншните пазари.
По отношение на качес
твата и цените на автобу
сите, камионите, теренни
те и специалните коли, ре
маркетата, моторите и ну
жните съоръжения, наша

та автомобилна индустрия
е в състояние с успех да
конкурира на чуждеСтран
ните фирми. Това особено
важи за продажбата на мо
тоциклети, скутери и мопе
ди, за които съществуваголям интерес в разните
страни на Европа, Близки
я и Далечния Изток. Око
ло три хиляди мопеди, на
пример, са продадени само
на Швеция, където тези на
ши произведения са били
много добре приети. Авто
мобилната фабрика от Пр
ибой също така имаше твъ

рде успешен Старт на чуж
дите пазари със своите ту
ристически и градски авто
буси и камиони.
Прес-сервис

ще произвежда около 100
чифта дневно.
Машината за шлифоване
на кожата, ще обработ
ва за осем часа около 250
приготвени „лица” на обу
вките, а това значи, че ще
замести около 16 работни
ка в една смяна.
Фрез машината има мо
щност от 150 чифта в една
смяна. Работата, която тая
машина завърши за осем
часа се равнява на работа
та на 15 работпика-които
досега са работили примитивио-със пила, стъкло и
глас папир.
Управителният отбор е
взел мерки да подготви ра
работници, които ще работ
ят с тези машини. Техни
ческият директор на фаб
риката за гумени нити в
Димитровград ще обучава
работниците как се работи
с машините и те няма да
срещат затруднения когато машините се пуснат в
експлоатация.
Усвояването на произ
водството на пресовани обувки и новата техника,
която ще бъде внедрена в
скоро време ще повишим
продукцията и качеството
на стоките.
М. Н. Н.

Нашата тек
стилна проми
шленост в мо
щен подем
1965 година всеки югославянин ще употреби сре
дно 7,2 килограма различ
ни текстилни Стоки, което
в голяма степен се придви
жва към средното потрбление на текстила в Запа
дна Европа, където то до
стига 8,8 килограма на един жител.
Смята се, че производ
ството в този индустриа
лен клон в следващите пет
години, ще се покачва сре
дногодишно с 12% и че
през 1965 година средното
потребление на памучните
тъкани на едни жител ще
изнася 20 квадратни мет
ра (през 1959 година всеки
югославянин е изразход
вал 11,5, а през 1957 годи
на само 7,9 квадратни ме
тра). Особено внимание ще
бъде отделено за производ
ството на готови дрехи,
които през 1965 год. ще
представляват две трети
от целокупното текстилно
производство. През мина
лата година, само една тре
та от текстилните изделия
бяха обработвани в конфе
кция. Няма съмнение, че
тези промени в структура
та на Дози индустриален
отоасъл. ще допринесат за
мощното
нарастване на
потреблението на текстил
и текстилни стоки.
Специалистите предвиж
дат, че през следващите
пет години производството
на конопени нишки, коно
пена прежда ще порасне от
19.000 тона на 25.000 тона,
а памучната прежда от
53.000 на приблизително
100.000 тона. Производство
то на вълнена прежда Ще
се повиши с около 10.000
тона, а производството на
памучни и цел-тъкани от
200 на 425 милиона квадра
тни метра. Тези резултати
ще представляват най-големите достижения в наша

„Фиати”произведени в „Червена застава“ в Крагуевац

та текстилна индустрия.

братство
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ЖЕТВАРКА ПЕЕ
ИЗ ПОЛЕТО

За пръв път тази година
във Висока се чу песната на
една нова „жетварка” __
това не беше жетварката
— мома със кърпа на гла

наха да се смъняват, бяха
недоволни. Надвисна опас
ност от провал. Засрамени
те техници не знаеха 1цо
да предпреиемат.

я и за жътвата!” Снопи
те излизаха „като под ча
совник”, добре стегнати и
ожънати..
Победа!

падат тежките снопи на „високодобивната”
ва и със срърп в ръката,
запяла висока проточена
песен, но трактор с жетвар
ка-машина, боботенето на
които отеква по склоно
вете на Видлич и Стара
планина.
Ето, че стават действи
телност
неотколешните
приказки, че наближава
времето, когато и в тая пл
анинска низина ще забум
тят и разпорят почвата мо
дерните земеделски маши
ни, които облекчават тру
да на земеделеца и увели
чават добива од единица
площ. Разпръснаха се ка
то спукана сапунена меху
рица приказките, че трак
торите и комбайните са са
мо за Войводина, но не и
за Висока и че те никога
няма да се видят в тоя
„затънтен” край на Юго
славия.
Съвременни

агротехниче

За Милован и Никола
измина една безсънна нощ
След вдълбочена
разми
съл те решиха утре-ден да
заминат за с. Долни Кри
водол. Там нямаше да сгрешат.
Долнокриводолци бяха
твърде любопитни, разпит
ваха техниците за всичко
и нетърпеливо очаквата
жетварката да се запъти
към полето. Никола и Ми
лован нямаха кураж още
същият ден да
започнат
работа, докато отново не
проверят всички винтове
и лостове на машината. У
тре ден, 21 голи, рано су
тринта жетварката разма
ха своите големи криле.
Навсъде около бяха се на
редили стари и млади да
видят и „това чудо”. Рабо
тата тръгна както трябва
ше. Производителите гърловито изказваха възхище
нието си: „Това е за нас
— ето, че излезна лесноти

Тогава всички започнаха да вдигат и махат с ръ
це. Всеки предявяваше ис
кане жетварката да рабо
ти веднага и на неговите
киви. Младите тракторис
тл широко се усмихиваха
Силите им се възвърнаха,
По цялото им тяло пълзе
ха сладострасни тръпки,
тръпки на победата!
Всички криводолски ни
ви засети с високородовити сортово шпеница жетварката ожъна за два де
.на. Веднага след това тя
пристъпи и към нивите къ
дето домашните сортове са
узрели.
В криводолско от високородовите сортове се оча
кват рекордни за Висока
резултати
3,500—4000
килограма от един хектар.
ИВАН X. РАНЧЕВ

ЗАСАЖДАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ
НА ПИТОМНИ ЯГОДИ
Питомната ягода е едно от
най-рентабилните овощия. Въ
преки че нейният сладък и а
роматичаи плод има голямо
приложение в нашата кон
сервна промишленост все още малко внимание се обръ
ща за нейното правилно заса
ждане и отглеждане. Това
йък отрицател се отразя
ла върху добивите и качество
то на ягодите.
Пгегсад 'ата ягода кай-яобре
успява на богати с хранител
ни -вещества и умерено влаж
ен почви .Най-подходящи по
чъп са: хумусните г.гинастопесъчл|.1зите повян • е южно
■СР01.Ц.Т0ЧПО на!н югозападно"
изложение.

Звонска баня

ИШШ М ПССЕШЕЛИ
От месец и половина Зво
иска баня е пълна с гости,
дошли од различни крайща на страната ни на лекуване и курорт.
На 650 метра надморско
равнище, с поразяващо ху
бави природни красоти в
околността си и силно из

Всички селяни от с. Дол
ни Криводол, които през
есента 1959
год. угариха
своите ниви с трактор се
га се радват на реколта,
надхвърля
която далече
добива от нивите на техни
те съселяни, работили по
стари начини. Затова тая
есен всички стопани от се
лото се канят да угарят
нивите си о трактор, до
ри и „неверните Томи”, гл
асът на които сега не се
чува.
Благодарение на настоя
ванията на управителя на
височката земеделска за
друга, Димитър Славов, чи
ето средища се намира в
с. Каменица, в прибиране
то на пшеничната реколта
във Висока взе участие и
една модерна жетварка. О
баче и тя не тъй лесно сп
ечели победа в борбата със
старите консервативни сх
ващания на някои стопа
ни и земеделски производ
ители.

Миповото вече в село Из
продажба на имот, за обез
соц БоСилеградско, със
щетения за граници на итавено от Евтим Димитров
мот. пътища и пр.
Хасалампи Георгиев и Ра 1
По такъв начин без издисав Тодоров за три месе | лтпнп
разкарвания по
ца е разглеждало над два
съда. без караници, споре
десет молби за разрешава
щита селяни са уредили
не на спорове. От дваде-. своите въпроси.' 34 отбеля
сетте предмета осемнаде
зване е, че вечето работи
безплатно и че разглежда
сет са били решени'.успеш
нията на делата стават пу
но, докато два предмета са
блично, та по този начин
изпратени до съда в Боси
върху спорещите влияе и
леград. Споровете се отобщественото мнение.
Е. Рангелов
'насят ?а дължими суми по

Първото „поражение” и
първият успех
Ето как се развиха „бо
евите действия”.
Най-напред младите и
още неопитни механици от
земеделската задруга „Жи
вотновъд” Милован Апос
толов и Никола Максимов
пуснаха новата жетварка
в ход на 19 'юли в ниви
те на с. Изатовци. Резулта
тите бяха поразителни —
снопите излизаха развърз
ани, полегналото и вклубе
но жито още повече се за
мръсяваше. Хората започ-

|д:;ца Ралесич -разглежда въп
роса за значението па пред
училищното възпитание в ра
звоя на детето, ролята на се
мейството и "образованието. В
ютигата сп посочени редица
примери, чрез които читатели
те се запознават с /П1>1пш.нпнте «а съвременната, педагогия.
Как да сс въздсйствува вър
ку детето през положителни
примери в семейството, учили
щето, «а улицата, за да се раз
лис в наляно изграден» лич
ност, дава пояснения публи
цистът Мнлнсав "Милюшкознч,
автО|р иа книгата „"Примерът
във възпитанието.'’
Детското любопитство в по
ложитолио и отрицателно от
ношение с 'глппцдта тема за
обсъжп де е четвът-ата кшгга на библиотеката „Възпиггасше /на децата". Нея подготвя
/тю. Озетомгр Иснятовкч, до-

Овощни сокове ще се произ
веждаш в Пирош
■ Деловият земеделски ко
оперативен съюз за овощарство и лозарство с це
нтър Пирот е получил от
Югославската земеделска
банка заем еот 35.964,000 ди
нара за постройки и оборуд
ване иа работилница 3 за
преработване на овощия в
сокове.
Както и досега делови
ят земеделски кооперати
вен съюз ще върши изку
пуваие на излишъци от'
територията на Димитров
градско и ще ги преработ
ва в своята работилница.

цернтелпа и .подмладяваг.дща” г-ода, тя все повече
привлича
вниманието на
хората, които искат окреп
ление и отдих.
Тази година управата по
срещна сезона с по-добра

ЗА МИРОВОТО ВЕЧЕ
В СЕЛО ИЗВОР

Книга за родители I педагози
Бе.тградското издателско пре
1д|лрпятие „Рад” приготвя тре
тата серия от иауч/ио-иопулар
щата библиотека „Възпитание
на децата”. В десет отделни
/книги изтъкнати специалисти
ще разработмт редица проб
леми, с които всекидневно се
срещат рйдитеммгс и "всички/,
сипя, конто взимат участие
във възпитанието на децата.
За влиянието на предучили
щните заведения, училищата и
останалите обществени инсти
туции и организации върху ду
ховния живот на детето е на
пиращ книга професорът на
Белградското училище за мет
ежи възпитатели йс/лнца Радо
пич. Автспът е /озаглавил кин/
гата си „Общественият жив"ОТ
•иа съвременното дете".
• "Възпитателните
Кщхата
мерки за децата от предучили
щна възраст” иа педагога Зо-

’
|
I
I

Обществено-полезна актпвносг

ски мероприятия си проби
ват път

Питомната ягода се размножа
ва вегетативно чрез в корене
нпте /розетки, образувани вър
ху ластуннте (пълзящите стъ
бла) или чрез деление на ста
рите храсти. Размножаването
и, чрез ластуни има най-гслямо практическо приложение,
защсто става много лесно и
бързо. Ластуннте се образу
ват още през първата годила
рл&д зараждането. Отначало!
тю тях се образуват възли от
които по-късно се
развиват
розетки с листа и корени.
Към -месец август, те вече мо
гат да се отделят от храста и
са содии за засаждане. За
да не сс изтошн майчшшото
растение, -Сгг което се взимат

С оглед, че Димитровгра
дско (през някои години)
има дстсатъчно излишъци,
съществуването па такава
работилница в Пирот ще
облекчи пласмента на ово
щията му.
В. КОЛЕВ

цент на Философския факул
тет в Белград .
Отделна значение цма семей
стоочо 1.1 "развитието на детска
та самс тоятелнсет. За да «зове
дом 1 г 'родителите по нан-същс
стаените точки от този проб
лем,, професорът ,по пецагсюия
Милена 'ГТогкоаяк-Орловнч пи
ше книга върху същината па
детската самостоятелност.
Двама авта-рн. сътрудници
н» белградското Съвещателно
бюро за избиране на занятие
•Братко Копч п Хупо Рот- ще
\т.лтът -отговор на -родителите
върху "въпроса „Дали детето
трябва преждевременно ща тр
ъгне ща училище?”. Този въ
прос е винаги актуален н -пое
тоянио вълнува душата иа ро
щителите.
Из областта иа детската ли
тература и четн-вя ще бъдат
обработени пвс теми. Детски
ят писател Драган Лукич пи
ше книга за -ролята па приказ
ките п сказките в живота на
Детето, а публицист-ката Пор
оища Исваиович за помощта,
която трябва да оказваме на
|дсцата лри пзподз/уваие »а
печата. Професорът «а Виеше
то педггту-ичесхо учптнще и
иаш известен -дефекто.тог Мло
драг Матич :в овоята киига.
която вече подготвя, ще изтъ
кис значението на доверието
и неговата роля във възпита
нието. Специалистът по дет
ска педапогия Радомир Мих ай
лович е книгата си „Децата н
парите” -разглежда въпроса за
парнатите -пощаръци, черпушкн, за петстеиото и кражбитеяюдегшя. които се появяват у
децата на определена възраст
цюкодкото детското отношение
към парите ие сс насочи по
правилен път-

уредба на банята: басейни
те са пруредени, разшире
на е елекрическата мрежа,
а в ресторанта винаги се
намират разнообразни яс
тия и разхладеии питиета.
За сега в Звонска баня
има над 250 гости, предим
но от Народна република
Сърбия, обаче интересът
не престава. Ежедневно у
правата получава заявки
от различни места, но не о
в състояние да нм осигу
ри места.
Един нов, просторен ре
сторант .и хотел с около
200—250 легла, какъвто от
давно очаква Звонска ба
ня, би значил много за ба
нята и за целия край.

розетите за засаждане, на
храста се оставят по няколко
ластуни. За Разсад се взимат
(розетките, нам-пррщи се поблизко до оснсшня ствол.
Разсаждането на ягодите ста
ва пролетно или есенно време,
обаче за предпочитане е оно
ва през есента, по-точно през
дторага половина на аппуст и
първата половина на септем
ври. Засадените през тези ме
сени ягоди още на следната
редила раждат плодове.
Площите, опредолемн за яподс/за култура Пр-сдеарнтел
по добре сс почнова-р, натор
сват и прекопават. Розетките
сс засаждат в редици по по
сока север-кг, на разстояние
50—60 -см една от друга. Пре
Дн това корените нм сс скъся
ват на 1/3 и потапят в тъста
каша от глина -и пресен гове
ждп тср (в отношение 1:3).
Розетките се поставят на същ
ата дълбочина, па която и иора«о са бтчн в почвата. По
възможност, разеямадаисто на
вредите трябва да се извърш
ва косато 1в-ремето е облачно
ши късно следобед. като вся
«а засадена розетка се залее
с достатъчно количество вода.
Засадените есенно време яго
ди сс запазват от зимните сту
до1вс чрез покриване с неирегорял сламест конски или го
вежди тор.
През идущата година засаде
пите ягоди трябва редовно да
се прекопават и почистват от
Плевсусште растения. Плавни
те прекопавания "се извършват
през раста пролет, по време
на цъфтенето, след завързва
не на плодовете, веднага след
беритбата и през есента. През
вреше на първото пролетно о|ВС1пааа:1е розетките се ночист
ват и от излишните ластуни,
за да -не се из-хабва напразно
храната.. За да се запазят пло
дсвсте от ттнепе и зацапване
с пръст, около тях се постила
едра слама. Най-добре е зае
тилалсто на сламата да става
през време на цъфтенето на
ягодите.
В случай че през (време на
'дегетатпвната сезона стане за
сух. ягодите сс поливат наймалко д/за пъти -—• веднаж пре
ди да започне цъфтежа им, и
птор-н път п|ради угояването и
узряването иа плодовете. Лае
туните се отстраняват през ця
пото зрем е ид растежи и узря
пан сто на пленовете, за да се
запази почдобра роднтба н
качеството нм.
От такава ягодова култура
се. получзаа |родНтба в тече
ние на най-малко пет после
цевател.чи годиш, като особе
по доГпа е стая пре-з втората
н третата -гейша. Накрая на
летата години се засажда но
ва ягодова градина на друго
място, където- почвата не е
изтощена. Едни декар ягодова
тргдг.ши у нас дава реколта
предно 400—500 килограма,, сто
йгюогта на коит-о е около 3040000 динара.
Г. Л1И30ШЕВ
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Второ признание

Свобода'4

На големия специален пенанр за текстил и текстили:]
машини в Лежовад пТ-ездлиятието за изработка на готови
дрехи ..Свобода" от Димитровград постегна еще един забе
лежителен успех — го беше наградено с бронзов медал га
модерно изработен» дамски н мъжки палта от тромби и мохср. Това е второто високо прнзжахне присъдено па „Сообо
га" от специалистите по текстпксия бранш. Иестдавиа на
панаира на заиятчиг.стаото в Белград ,,Свобода” получи сре
бърен медал.
На снимката: шдчдът па „Свобода" в голямата хала на
текстилния панаир в Лссковац.

БРАТСТВО
6
На здравни твми

Нашият репортаж

„Несгодно“ височко лято
Дълбок" бразди от колона
шина всг още личат по меки
те селски пътшца из мерите
Кола до главизш са затъзали до преди десетина дни. а
•слънцето пък сега, и то ме
знае за мнотост-връшннк е по
хлупил гголето. И не знаеш от
къде да започнеш работа —
..Вър" чака коса, полето с на
тегнал клас. с набъбнало ед
ро зърно жълтее на мштутп,

та му другари се мушнаха на
сянка да починат.
— Аз съм тукашен, а трак
торът ми е от най-старите;
от първите „Задругарн”. Мяо
1го сме минали досега с иегъ.
Колко поорани декари, колко
извозен тор, село, стока.. Все
пак пристигат смени. Форшусолът с косачката окоси 800 де
кара. ей го в ..Сапатово" до
вършва «оентбата. А жътвар

КОСЕНЕ НА ЕСПАРЗЕТА
а внсокодобщзната и тя била
дяволско зърно, ако не улу
чиш да стигнеш па време Ця
ла ще се разсипе на нивата п
после...

о

Жива душа няма из оока
ците на Каменица. Повъртиш
се. ттозапънеш във вратата на
новата кръчма, пооглодаш се
п тн доорамее, че ей някой
ще те зърне ц ще си каже:
този С.Ц няма работа. И тръ
гваш. запътиш се някъде.
Крачиш по препека. Един
оставен за „намера” в коопе
ративната канцелария ти е о•пределил курса много просто:
— Управника ли? Никой ня
ма. казвам ти,, Сутринта още
заминаха >в ,,Сапатово”. Там
■са. Работят синковците на тая
горещина, но кой знай дали
не са в стопанския двор в Изатовцп.
,,Сапатово" е на север към
планината, Изатовци надолу
из реката. Ха сега! Изатовци.
нататък е надомно!
В 'Изатовци бумти мотоци
осъл-учитуп| от Криводояите,
„избягал от коептбата”, се за
пътна за Пирот с мотоцпкъл.
Но акумулаторът, динамото,
овещичката, знае ли* се какво
е, изневериш н ето няколко во
иоварчета се опитват да ,,бу
тнат” тежкия „ЕНЕСУ”, та
пътникът да си отиде.’ Но не
ще проклета машина. Отива
ме с него в стопанския двор,
всеки по своя работа-той ще
чака трактора за малко елек
тричество.
Т1ри вършачки, големи, под
•мазани, стоят под навеса. Мал
кият .млека(р, едно магаре със
звънец
на шията и бял кон
се въртят из 'двора. Стоката
е на Вщдлич, работниците пре
шоз!Ват еопарзета с трактори.
Трудовата информация на
тракториста
Учителят, комуто е до бър
заие пръв дочу трактора. Теж
ко натоварело ремарке обър
са с товара си белия стълб
та портата, вдигна прах и
опря мри камарата в сеновала.
Високият тракторист и трима

ката изпратихме « Криводол.
Там зърното е нажежено ве
че. Усилен труд нравят и ма
шините в сезона, претоварва
сме >гц, но и зъркото е важно.
Вършачкпте пи са подготвени
за вършитба. Косачка! Колко
много трева и еопарзета мина
под нейните ножове. Родна го
'дина, сам.о за еопарзета и ви
с о к о до б I :вн а - вл а га колко щеш,
тирил ек страшен. Сега още да
извозим сеното, да овършем ес
иарзетата и с моя стар „Задруггда" ще емнем или жътвар
ката. или тази, голямата; вър
шачка н хайде по селата иа
едно. на друго, па трето гув
По. Ще се радват селяните на
богатия род. ще пускат на с-рр
уйг.я, ст ръка, зърното . на:
талиаиката, ще се- пое карат
тук-таме някои ожосго вършит
бата, «ой по-напред ще «ърше и лятото ще мише. Нова
работа ще се отвори.

©
Съгласих се да отидем в
„Сапатово”. През скосели ли
вади и зреещи жита, през ро
1В1яшг, нагоре към планината.
Под нея е „Сапатово” с, еопар
зетата. Тресе тракторът крив
не на една, па друга страна,
наклони се и запрухти по си
Яно. Из полето белеят азбрад
ки, сърп играй ь нивите. П»
застанат жъувархнте и сено
събирачките, позавъртят с гла
вп-ще се изтрепете бе-а трак
торът вече пристига.
Тук са всички от коопераци
ята: управникът Славов, счето
ад;м I ш-м гстра ц! шта1
]В|ОДСТВОТО
работниците. Есларзетата тря
6аа да се прибере, че някоя
сила ше се зададе от Стара
планина.
Нан старият работник пре
търсва кълбото дрехи, оставс
ни ма праннцата, намщра ши
шето, надига го срещу слъ
нце н намира, че ракията се
опреяла.
Управникът продължава ра
зговора ни: 180 декара еспа;Р
зета за семе е оставена. Семе
то за продажба, а сеното за
стоката, защото
3.100 овце,
кое маши, кое под кесим сме
събрали.

1Ж':
Зън зън, зън... Коването на косите за косачите е и почив
Съберат
ка н приятен момент за разговори и пушене.
се от околните ливади, насядат на сянка и звън се разне
се из полето...
Високо израсналата еспарзета и трева тази година
по-често карат косачите да „изправят” косите —

На снимката: КаменишниТчосачн

В равнината съгледа жътва
рката и 'ми посочи с ръка в
маранята: Мапки са парцелите
«и, тук парцела,, там парцела,
(цепят си мит на ходене, а то
ва е загуба- Ако това беше
в блок, работата щеше да е
песен а така и машините мъ
чим. Опит трябва да се напра
■ви, да сменяваме парцелите с
частните стопани и Да развъ
рзваме работа по създаване
ЗК1 мощна животновъдна фср
ма. На 'Висок това е бъдеше
то.
Разговорът е ипрекъснат. Го
тедао! Ремаркето е натоварено.
С висок н тежък товаФ, бавно
слиза тракторът надолу. Няко
око души задържат по съръм
шините, тичат час от едната
час от .другата страда па ре
маркето. Понадигнат ли се ко
полетата. прокънти тревожен
глсс па държаните и за1глъхне
в мерата. Й вее така ДО шосе
то което е по-далече с такъв
тсог(р,
Емнаха се като змейове
хората
©Райковци едвам се съзира
1в зеленината. Мараня и при
■пек. Леле накрай село в река
та плиска чернен бански кос
гюм; две старици седят па лъ
тя край чешмата, широко раз
мопчалн лптаците. си. Струва
'ги се, че беседват, по свити
са беззъбите уста и те са
задрямали в сянката на дуна
ра. Скука обзема човека в ти
шитата п разглежда, търси:
лястовици свили гнездо над са

ом ат. Редки са тия години У
нас, когато работата се обър«ва, па не зпаеш «ое по кое
ндва-окопаване и коентба, жъ
тва н коелтба, возене на сено
Кишата ни донесе това, ама
де... Бх. кота ли ше отвори1
магазншорът, тютюн ми тряб
па. Но, да ти кажа. годината
е добра инак, зърното е теж
ко, трева, царевица, овес...
Изгърмя |радио. Тих полъх
вхвдк мк: I ’.м а,рв 11 я'га.
- — Мазоли па ушите ми изл
язока от това радпо-разсърП.Н се стърецът.

О
Тя е в Белград, '.може би в
Зо.муп'. Мъчно се разбира те
със сноп
са. Кштсдсктуалка
(възгледак колко скучно е тук.
Аз а Белград... II нс можеш
•да излезеш свободно, всеки се
обръща. А гам знаеш ли, там
... И защо нс правят пето.
което да раздвижи човека, за
без11 например или...
— Забавите, когато ое при
върши сезонната работа, заб
дави ли 'вече живота на хо
рата тук?
— Защо? Аз съм съврс/ме
ина, млада, знаеш « Белград.
ех

О
Връшннк е яад Висока. УсIглен труд) безлюдни села,
коси, вили, сърпове и песен
на полето. Народна, не вече
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СЕНОВОЗ
МИЯ вход «а кооперативния
магазин; домът още не е за
вършел; мостът се нуждае от
Една врата се отпоправка
варя-старец по бели гащи щре
Дпазливо, като през търии се
измъква от тях:
— Емнаха се като змейове
•хората, сън не ги хваща, щ се
ло не слизат, тютюн да си вз

стара проточена за село Ма•ЛС130, а нова, весела, - игрива.
И модерни песни се издигнат
над. полето когато хладен по
лъх поеме от Внщднч.
Сезонът на забавите ще до
Йде за ден. за два, за месец,
когато хамбарите поемат тру
да.
Микн НЕЙКОВ

ДЕТСКИ ПАРАЛИЧ
Това заболяване се хара
ктеризира с парализиране
на отделни мускули, на це
ли мускулни групи или на
краката и ръцете. Първите заболявали са забележени при малки деца
и
оттук болестта е получило
името си „детски паралич ’
(полиомиелитис). Дори
и
днес когато се знае че от
тая болест заболяват и въ
зрастните, детският паралич все още, и най-много
засяга децата.
Детският паралич предиз
виква твърде малък бацил
принадлежащ към група
та вируси които твърде
много нападат нервната тъ
кан.
Пренасянето на болестта
непосредствен
става
по
път — от човек върху чосе::, т. е. чрез заразяване

Вест от Звокци

БОГАТА
МАЛИНОВА РЕКОЛТА
Около 35 до 40 хиляди
килограма малини ще на
берат тази година земедел
ските кооперации и частни
те стопани от Звонци, Тръ
нски Одоровци и Поганово.
Преди няколко дни започна беритбата в ония
насаждения, които бяха
засадени преди две-три го
дини по инициатива на ко
операциите. Плодът е -висококачествен, а количеството наложи на коопера
циите да предприемат мер
ки за преработване на ма
линогмя; плод въ полуфа
за по
брикати (пулпове)
лесно транспортиране.
Това е пъриа, значител
на по добив на малини,
година за този край, защо
то насажденията са относ
ително млади и досега не
са раждали колкото могат.
Тазгодишната малинова
реколта ще предизвика но
во увеличение на малино
вите площи в този район
който иначе няма походя
щи условия за по-доходно
отглеждане на зърнени ку
В. Колев
лтури.

Младежката организация в Д. Любата

НОВИ МЛАДЕЖКИ ПАРТИЙНИ КАДРИ
В слънчева и просторна
стая на Дома младежкия
държи събрание.
актив
По пейките насядали младежи и девойки: селяни,
ученици, учители ,студенти. Редуват се разисква
ния по точката: изтъква
не на най-добрите младе
жи и предлагане на партий
ната организация да ги
приеме в Съюза на кому
нистите. Много положител
ни черти, внимателно об
съждане на слабостите на
колко мнемладежите
ния!? И все пак основно ме
рило е — как работят в
обществено политическите
организации, какъв е прес
тижът им всред техните
другари и по-старите жи
тели, каква е тяхната иде
йно-политическа издигнатост...
След дълга, обстойна ди
скусия имената на няколко
младежи влизат в прото
кола като кандидати. Най
голямото признание което
организация
младежката
може да им даде за тяхна
та усърдна работа е даде
но — предложени са за
приемана в Партията.
На партийната органи
зация предстои да разгле
да предложението на мла
дежката организация и

предложението ще стане
действителност. Едно здра
во сътрудничество съще
ствува между младежите
и Съюза на комунистите в
село Долна Любата. Не са
мо тук, когато се прелагат
членове на Съюза ,но във

всички начинания за бла
гоустройство на селото, за
издигане на
културнопросветния живот и пр.
А младежката организаци
я в Долна Любата се е на
редила между най-добри
те в Босилеградско.

Превантивните мерки пр
едставляват днес едно от
най-могъщите средства за
Са1.' Л -с-чп
опазване от заболяването.
Съществува цяла една си
стема на превантив — до
насяне за болестта на са
'нитарните власти; изолир
ане на болния за две до
четири седмици; дезинфек
ция на слюза и измета; ст
Около кошерите и въз оонова
рог контрол на водата за
на това се .Предполага, че ста
пиене и на хранителните
ва въпрос за болестта акорнОза. Други предполагат, че та
продукти, да не се заразят
зи болест е придружена от апреустановяване на къпа
мерпканската холера.
нето в замърсените реки;
Но това са само прадгюлона операции, които не са
жеиня. За Установяването на
неотложни; ежедневна де
болестта е нужен опециалист,
зинфекция на устната ку
който трябва да намерят об
щинските власти, защото сто _ хина с разреден разтвор
папските загуби ще бъдат гохиперманган и пр.
леми. Още повече като се има
Тази година у нас се пр
г|?едви!д,., че пчелите са значиовежда поголовна вакцина
сТелен фактор в опрашването
ция срещу детски пара
ча овощните 'Дръвчета. А ни
кой не може да отрече значе
лич. Ваксината се дава у
нието на ов'оща|рството за Бостно в течен вид или във
силеградската комуна.
вид на хапчета. Ваксината
Е. Р.
е най-сигурното средство
да предотврати бацилите
или техните отрови да пре
дизвикат болеста. Живата
ваксина създава имунитет
в около 98% случаи.
Д-Р Г. Костич

ДА ЗАЩИТИМ
ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА
Ог пролетта иасам в Горна
Лнспна върлува болест по пче
лите и заплашва да обхване
цяло 1Бос'И,легракско. Въпреки
че стопаните са се обърнали
ва помощ, в Босилеград до
днес нищо не е направето да
се спре болестта.
(В Горна Лнейна вече' са вати
нали няко.тко пчелин семейс
тва. Така например на Любен
и 'Владимир Велинови, на Г,ри
пор Костадинов. Вене и Мииаи Григорови, както и на Си
мери Христов.
Още не е установено къде
най-напред се е явила болес
тта, обаче тя е забележена и
в други села — например в
Милевци, при стопанина Мла
дей "Здравков. Изтъкнатият
пчеловъд Милан
Григорюв
предполага, че болестта е пре
(несена' от дивите черЕЩ пчеяи, които* от миналата година
започнали да се явяват. Боле
стта напада пилото и млади
те пчели. При слънчево вре
ме болните пчели се виждат

с инифицирана слюз, чрез
вдишване на дребни кап
чици Слюз, а също така
заразяването става и пос
редствено, чрез внасянето
на вируси с водата, храна
та и земърсени ръце. Този, вторият, начин е много
по-разпространен. Тази бо
лест е твърде прилепчива.
Всички хора, които влязат
в допир с вируса се зараз
яват,, обаче на 1000 души
обикновено един ще полу
чи по-усложената форма на
детски паралич. За заболя
влияят известни
ването
фактори: физическата ум
ора, различни повреди, по
лучаване на инжекции и о
на
сливиците.
периране
Всички тези неща намаля
ват съпротивителната мощ
на организма и с това уве
личават възможността за
заболяване от паралич.
Лекуването на детския
паралич днес става обикчновено в болниците или в
клиниките. Въпреки че не
съществува специално ле
карство срещу детски па
ралич, предприемат се ре
дица мерки, които предо
опасността
за
твратяват
живота на заболелия. Па
рализираните крака се ела
гат в правилно положение.
Ония части, които изтър
пяват налягане, се разтри
ват с алкохол. Топли ком
преси подобрават кръвоте
чението в парализираните
крака, а, също така са поле
зни и топли бани, един до
два пъти дневно. Режимът на хранененето е от го
лямо значение при лекува
нето. Болният трябва да по '
лучава леко смилаема хра.
на, която да съдържа вси
чки хранителни вещества,
нужни за запазването си
лата на болния. След пре
лежаната болест лекуване
то продължава с активни
упражнения, извършвани
от самото лице или пък от
специалист. Тези упражне
ния имат за цел да раздай
жат парализираните мус
кулни групи. Заедно с то
ва се прилагат масажи и о
блъчвания, а също така и
топли бани. защото дви
женията в топла вода са
много по-леки, а повише
ното кръвообръщение ус
корява оздравяването на
Всички
мускулатурата,
тези лекувания могат да
предизвикат изчезването
на парализата след една го
дина от заболяването, оба
че понякога и след две го
дини.
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Най-висока Танкъш" изобретение на
словенеца Бирщин
кула в
ПРЕЗ МАЙ 1961 Г. - 3 МИЛИАРДА
света
ОБИТАТЕЛИ НА ЗЕМЯТА
ь. • в- •$

През средата на 1959 го
ПОЛОЖЕНИЕТО В АФРИКА
дина нашата планета е иИ АМЕРИКА
мала 2 милиарда и 886 ми
В началото
на нашата
лиона жители, а сега техн
еРа целият Черен контиият брой се е покач.ил на
пент е имал около 20 мили
2 милиарда и 958 милиона;
она
негри. Около 1650 го
Само за една година, от
дина този брой е пораснал
средата на миналата до
на 100 милиона, обаче
по
средата на тази година —
( ради търговията с черни
Земята получи още 72 мироби населението намалялиона нови жители, които
па. Днес в Африка живеят
по страни принадлежат: на
246 милиона ДУШИ. НайКитай 15 милиона, Индия
много жители има Ниге
8 милиона, СССР 4, САЩ
рия с Великобритански Ка
2,9, Индонезия 1,8, Брази
мерун — 35,9 милиона. Ре
лия 1,5 и т. н.
публика ОАР — Египет и
Сирия — има 30,8 милио
1980 В АЗИЯ ПОВЕЧЕ ХОРА
на, а Етиопия с Еритрея
ОТКОЛКОТО В ЦЕЛИЯ СВЯТ
20,3. За Черш
1900 ГОД.
Америка
понастоящем
Целокупното население
има десет пъти повече жи
на Земята
в последната
тели отколкото в началогодина от миналия век се
то на нашата ера. Населе
изчисляваше на 1 милиард
пието е увеличено от 40 на
и 571 милиона души. Днес
403 милиона. Днес САЩ и
обаче само в Азия, и то
мат 180 милиона а Канада
без областите, които при
18 милиона.
надлежат на Съветския съ
Средна Америка през по
юз, живеят 81 милион по
следните десет години повече. За изминалите десет
лучи още 15 милиона но
години броят на жителите
ви жители, така че днес
от тоя континент се и по
вкупом там живеят 66 мивишил за 276 милиона! В
лиона души. ?
• началото на нашата ера А
мерика
най-многобройно
зия е имала към 220 мили
население има Мексико —
она жители. Днес само Ки
34,3 милиона, След него Ку
тай има над три пъти по
ба — 6,8 милиона и т. н.
вече — 680 милиона, а Ин
В Южна Америка пона
дия почти два пъти пове
стоящем
живеят 139 мили
че — 425,5 милиона.
она жители. Само Брази
лия има 66,3 милиона.
ЗА ДЕСЕТ ГОДИНИ В ЕВРО
В Австралия пък в нача
ПА 32 МИЛИОНА ПОВЕЧЕ
лото на нашата ера са жи
В началото на нашата
вяли само около 1,5 мили
ера Европа е имала 35 ми
она жители. Днес там жи
лиона жители — почти ко
веят малко повече от 10
лкото е изнасял средният
милиона,- но все пак този
годишен прираст за после
континент е най-пустият
дните десет години. Найконтинент на нашата пла
много европейци живеят в
нета.
южните покрайнини на ко
нтинента. Италия има 50,7
ЮГОСЛАВИЯ ЗАЕМА 27 МЯС
милиона жители, Испания
ТО В СВЕТА
30,1 милиона, Югославия
Всяка година Югославия
18,8, Румъния 18,4, Порту
получава
приблизително
галия 9,2, Гърция 8,2 Бъл
300.000 нови жители. Та
гария 7,8, Албания 1,5 Ма
къв наталитет има и Фра
лта с Гоц 0,3 милиона.
В Северна и Западна Ев
най~многочислено
ропа
население има Великобри
тания 52,1 милиона жите
ли, Франция 45, докато ос
таналите държави са зна
чително с по-малък брой
население. В Средна Евро
па най-много жители има
Германия — в Западна Ге
рмания живеят 53,1 мили
она жители, а в Източна
Германия 17,2 милиона га
ли вкупом 72,5 милиона.
Полша има 29,8, Чехосло
вакия 13,7, Унгария 7 и
Швейцария 5,2 милиона.

Яйцата, които искате да
варите в кипяща вода обикновено се напукват и
част от белтъка излиза
навън. За да не се случи
това сложете яйцата найнапред в хладка вода или
с тънка игла за шиене на
правете дупчица в черуп
ката им.

О

Когато настъпят летните
горещини почти ежеднев-

на работническото дввшение
е Димитровградско
,
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2.090-ДНАТА ГОДИНА 5
МИЛИАРДА ЖИТЕЛИ!

Ако всяка година приръс
тът на населението върху
датата планета бъде по
3 милиона и 880 хиляди,
както
е
сега
тогава
може да се очаква през
май 1961 година населени
ето на цялата Земя да достигне 3 милиарда жители
Според
предвижданията
на специалистите към края
на двадесетияе век на
Земята ще живеят 5 ми
лиарди
хора,
а
през
2100-та година се очаква
този брой да нарасне на 7
милиарда и 200 милиона
лица.
ДАЛИ ЩЕ ГЛАДУВАТ НА
ШИТЕ ВНУЦИ И ПРАВНУЦИ?
На този въпрос съвреме
нната наука дава съвсем
ясен и решителен отговор
— не! Даже днешното съ
стояние на производител- <
ните средства дава възмо
жност за нормални прехр.
ана за 8—10 милиарда ду
ши. Ако към това приба
вим факта, че едва в на
ше време е започнала бор
бата за овладяване на ог
ромните морски простран
ства, които също така са
неизчерпаем източник на
стопански блага, тогава не
трябва да сег рижим за пре
храната на нашите потом

ци.

МАЛКИ
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нция въпреки, че има дво
йно повече население. По
големина на територията
нашата страна зема 70 -то
място в света, а по броя
на населението 27-о. Кана
Дс1 има 39 пъти по-голяма
повърхност от Югославия,
но има около 800.000 жите
ли по-малко докато Австр
алия е 30 пъти по-голяма,
~
но има 8,6 милиона
— по-мал
ко жители.
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Група комунистически агитатори от Димитровградско в на
родна носия през 191- година

В парка Останкино в Мо
еква още тази година ще
започне строенето на ед
на грамадна кула за нуж
дите на телевизията, коя
то ще бъде висока 510 мет
ра.
Въпреки огромните
размери кулата ще бъде
напълно стабилна. Ще бъ
де изградена ое армиран бе
тон, и ще може да одолее
и на най-страшните бури.
Тази сграда ще бъде висока колкото и върхъг Авала при Белград и от нейни
я връх ще могат да се наб
людават всички места на
миращи се на разстояние
120 километра от Москва.

О
Прахливото и семесено
с кал сено предизвиква
кихане и кашлица при до
битъка. Затова преди да
сложите сеното в яслите
изтърсете прахта от него
и го напръскайте със соле
на вода.

о
Влагата има вредно дей
ствие върху организма на
домашните птици, особено
върху краката им. При изобилна влага в курника
домашните птици преста
ват да носят яйца. Затова
птецевъдите трябва да се
старят птичарниците ви
наги да бъдат сухи и чисти.

о
Преждвременно паднали
те овощни плодове повечето наши стопани не из
ползуват, но ги оставят

алисти на австро-унгарска
монархия взели на шега
неговата идея. Една година
по-късно той патентирал
своето изобрагекне е Па
тентния завод в Берлин.
Обаче, това откритие вероятно е щяло да остане
непознато, ако не бе се на
мерил един човек, който ве
днага схванал огромното
му значение. Това е бил
Джон Креки, агент на Ин
телиженс сервиз, който и-
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Възглавници за
мишки
Една американска фир-'
ма в Илиноису изработва
\Опециални възглавнички
от царевични лупенки за
плъхове и мишхи. Учените
от институтите, които упо
требяват тези животни за
експерименти твърдят, че
мишките и пълховете почи
ващи на възглавници от ца
ревични лупенки, получа
ват отлично настроение и
по такъв начин стават мно
го по изгодни за експери
ментиране.

Е хеликоптер
на Монт Блзев
Неотдавна един френски
хеликоптер, управляван от
пилота Денис Прос е ус
пял да се спусне на сами
я връх Монт Блан, най-ви
сокият планински връх в
Европа (4810 метра), и след
като там престоял някол
ко минути безггрепяствено се завърнал в летище
то си.

СЪВЕТИ

но е нужно зърнените хра
ни от тазгодишната рекол
та да се проветряват. Скла
довете, хамбарите и пр.
трябва да имат .отворени
прозорци и врати, а освен
това от време на време жи
тото се превръща с лопати.
Само по такъв начин мо
же да се предотврати раз
валянето му или появата
на пшеничните червеи.

Словенецът Гунтер Вир
щин, поручик в бившата
австро—унгарска войска е
първият човек в света кой
то е получил патент-позволително за танка-страш
кого оръжие, което се по
яви на бойното поле през
Първата световна война и
което през време на Втора
та световна изигра твър
де значителна роля. Бир
щин е конструирал танка
1911 година, след едно ав-

да гният под овошките.
Плодовете обикновено извърху бунището. Малцина
стопани използуват такива
овощни плодове като доп
ълнителна храна за дома
шния добитък, въпреки
че през тези летни дни овощията са нужна и полез
на храна за домашните
животни, особено за свине
те, на които то може да
представлява
половината
от дневната дажба храна.

О
Почистване на бъчвите
и буретата, които се изпол
зуват за алкохолни течнос
ти или под., става най-до
бре когато отвътре се об
леят с разтвор от негасена
вар. След това бъчвата се
добре запушва и остава дапрестои два дни. Негасена
та вар ще изтегли неприя
тната миризма на бъчва
та. След това бъчвите и бу
ретата трябва добре да се
измият най-напред с кипя
ща, а след това и с хлад
на вода.

0
За да се премахне мухъ
лът върху шумката, сла
нината и останалите сухомесни продукти, те трябва
да бъдат намазани със ка
ша от солен сазтзор. Муха
лът ще изчезне и повече
не ще се появи.
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Един съвременен танк — бул дозер
томобилно крушение, кога
то на автомобила Се счупи
ло едно от колелетата за
ради прекалено обременя
ване. Мислейки за тази
злополука, той идва до идеята за употреба на гъ
сенични вериги (транспор
тен систем, който днес има
широко приложение при
много алати, машини и раз
лични видове коли.)
Но когато Бирщин пред
ложил своите планове за
танка на австро-унгарския
генералщаб, воените спеи,и

мал за задача да рови из
архивите на берлинския
Патентен завод. Съвсем
случайно той открил патен
та на Бирщин. Веднага го
е изпратил в Лондон, където Уипстън Черчил не
забавно издава заповед до
полковник Суитон откри
тието ба бъде реализирано.
Така първите английски
и в света танкове марка
„Марк”, се появиха на за
падния фронт на 15 септември 1915 година.

Данък за изхабяване на зъбите
От запазените хроники за
селяните -пари за употреба на
стари пътуванмя през долина зъбите си т. е. искат парично
та иа Нишава, ставали през
обезщетение загдето са изха
мрачните векове на турското
били зъбите си когато са удо
иго. косвено нзуч-пале и за по
стоили селя-!штс да им налапат
ложеието на -местеното населе всичката храна...”
ние от онова време. В това отмошенне -твърде любопитни
са и писмата на педи Мери
Вортли Момтегю. съпругата
■на аиглиския посланик в Тур
цпя, която 1716 година пролъ
тувала -Балканите от Бел-праа
Всеизвестно е, че гущери
през Ннш и София за Цари
град. Измежду другото лещи те са способни да възстанов
ят изгубената си -опашка. Най
Монтепо -казва:
„След седемдневно пътува често гущерите губят опашка
не през гъсти гори стигнахме та си когато са хванати за не
я н се намерят -в опасност да
;в Ннш, някогашната столица
изгубят и живота си. В такъв
на Сърбия, която се намира в
гоубава -равнила край реката ■момент животното „добровол
но”
се лишава от опашката си
Нишава; -въздухът в -околнос
тта е -много добър и почвата е -откъсва я на точно определе
толкова плодородна щото гол - но място и избягва. Това свой
ямото изобилие изглежда про •егво -на гущерите да „чзтхшърлят” части ог тялото си се иасто невероятно. Убеждаваха
ме, че количеството на вино |рнча автономия. Подобно яв
ление се среща и при речния
то от -последния гроздобер е
рак, който е -а състояние „до
било толкова голямо щото хо
броволно” да жергнува своите
рата -са били принудени да ко
паят -дупки -в земята, за да го големи щипала.
Изгубената си опашка гуще
-приберат, понеже ® града ле е
имало д-остатъчно бъчви за не рнте -възстановяват в относи
телно кратък срок! Разбцра
-го. Обаче щастие -от това пло
се новата -опашка «е е толкова
дородие поробеният народ схубава и ияма такова, анатодва ли чувствува...”
„...Подтпсиците не се задово -м-д-ело устройство като първа
та. но [все пак е опашка. Про
ляват -само с това да налапат
цесът на -регенерирането на о
всичко което е за ядене от и
лашката може да приеме и из
муществата на селяните, ■но
вълпреден ток и в такъв слу
гато се ная-дат. н те и всички
чай гущерът може да получи
като се надят, и те и всички
вместо една две или повече
-най-голям-о безочие търсят от
опашки. Такова явление учени
те наричат супрарегенерация
или адиция. В Япония е познат
ед1вг екземпляр ,на който из(ра
смали вместо предишната една
12 нови, но по-малки опашни
ци. 'В гар-иродоизшшгатмия музей -а Белград Се съхранява
Цщин препариран обикновен
гущер на когото са пораснали
Между старите надгробни
три опашки. Това жшюрио е
паметници из селските гроби
к-вгегато 1926 година в окол
ща във Висока твърде често
ността на Скопие.
се срешат и някои с особени
-При нас се среща и един
форми. Един от тия особени шзд -гущер -който не притежа
видове паметници, изработени ва способността да (регенери
от здрави песьчникови скали,
ра изгубената си опашка. Топредставлява голям кръст об
аа е слепокът или «сакто в Кра
кръжен със кръг. По всяка ве
нщето го наричат „пулсът”.
роятност обръчът около кръс
Слепокът не е изключение са
та трябва символично да пред мо в това отношение, както
стави слънцето, което в мина
е изоесячю, той е един от мая
лото е играло важна роля в. кото видове гущери без крака
религиозните вярвания на на
и наподобава на змия.
а Крумов
шия народ.

Гущер с шри
опашки

СТАРИ
НДДГРШ1Й
паметници
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ич, бе открит Седмият югославски кинофестивал.
Тържеството е удостоено с посещението на Алек
сандър Ранкович, Милентие Попович и други висо
ки гости.
На екрана в старата Ве
спазианова арена вече са
прожектирани повече от
десет игрални и късомет
ражни филми.

Кадър из филма",,Шпионинът Х-25“ донася
Собствено, в дните н?
фестивала Пула е станала
гр.ад на дейци по киноизк
уството. Както всяка година, та
ка и тази на най-добрия
г.
филм ще бъде отсъдена
наградата „Златна арена”.

Послздни новини от Пула

Филм на годи
ната „Деветият
кръг“
Официалното жури провъ
згласи за най-добър игрален
фил',1 „Деветият кръг”, про
изводство на ,,Ядран-филм” от
Загреб.
Втората награда е присъ
дена на филма Война”, а тре
тата на филма „Три Ани”.
За най-добри актьори са
провъзгласени: младата актрк
са дебютка Душица Жегарац
за ролята й в „Деветия кръг”
и акьторът Антон Върдоляк.

И не само на най-добрия
филм, но и за режисура,
за сценарио и най-добре из
пълнена роля. Покрай то
ва ще бъдат раздадени и
специални награди: „Вйес
ник у срийеду”, „Кекец”,
„Филм и дете”, „Филмски
свет” и „Арена” ще дадат
своята традиционална на
града „Славица”, а „Спо
рт и свет” своята награда
„Златен пръстен”. Журна
листите пък ще отсъдят на
града „Златно перо,,.
Пред около десет хиля
ди зрители бе открит Се
на
дмият кинофистивал
игралните югославски фи
лми. Небето над арената
бе осветено с богат фойер
верк. Величествена глед
ка между развалните на
Дивичград. А след това с
кратко приветствено слоео, произнесено от предсе
дателя на управителния о
тбор на Югославския кино
фестивал Велко

Дракул-

„АКЦИЯ” — филм сни
ман от „Триглав-филм” в
режисура на Яне Кавчич.
Един психологически нап
регнат филмов разказ, твъ
рде опростен, с действие
което се случва за едно
денонощие, В схватка с
надмощен неприятел, партизански отряд се опитва
да направи пробив и да се
изтегли из града. Само седем бойци се спасяват. Те
правят план да освободят
другарите си от затвора,
които очакват разстрел.
На помощ ще дойде и ти
лът и здравото съзнание
на гражданите. В зори за
почва акцията.

„ДИЛИЖАНСЪТ
НА
МЕЧТИТЕ” е единственият досега филм, равен на
филма „Другаря председа
тел”. „ТРИ АНИ” и „КО
ТА 905” бяха прилично
приети от публиката.
Обаче кой ще спечели
наградата все още не се
знае. Затова ще реши жу
рито.
Никола Чирич
[ С15ЯДЗ | | СЛДДЗП { [
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Обаче филмът равноду
шно е приет от публиката.
Арената бе заляна от
смях. Дали това може да
се приеме като оценка на
филма „Другарят предсецентър напададател
тел” режиран от Жорж
Скригин? Комедията е от
съЕремения живот на на
шата провинция: село в по
дем е обхванато от нови
напредничави стремления,
които срещат съпротивата
на традициите. В разказа
е изтъкнато чествуване на
седемгодишнината на зе-

ЧУДОМИР

Тръгна чичо Дяко от Село Жабовряк ь изъ панаира конче да продава. Во
ди го из1!, пазарището, важно-важно, а
то, като всяко младо, повърви, повърви
направо, наведе глава, извие се въ стра
ни, па дзипне едно чифте и пак се опра
ви. Повърви пак, повърви, както трябва
до някъде, па туку спре на едно място и
забие такт см. предна нога, като капелмайстор. Рече ли пък да му подръпне по
вода, веднага се изправя право и ахааха да го прескочи на дълга магарица.
Пръхти оня ми ти аждрехан, цвили, тр
ъска дълга грива, мете с опашката земя
та и кожата му потреперва, потреперва
отъ време на време, като на босо циган
че по Водици.
Щом го зърнаха от далече търговци
те, прехапаха си мустаците и се струпаха около му като мухи на петмезена
тава. Един посегна да го погали по гър
ба, друг по помилва по муцуната, трети
му подръпна ухото и от дума на дума,
като се вчепкаха на пазарлък. Един дебел, с кордонъ презъ шията, пипна чи
чо Дяко за ръката, сгъстиха я, свиха го
на тясно, омотаха го и дорде туй-онуй,
грабнаха му повода отъ ръцете, наброиха му пет хилядарки и... туй-то булка.
Поокопити се по едно време чичо Дя
ко, пообърса си потта отъ челото с калпака и тръгна засмян изъ пазара. Хем
върви, хем си мисли:
__ Хъм! Пет хиляди, хей! Не са пара
не са две! И хиляда имам да вземам от
търговеца за гюла, стават шест хиляди — тъкмо колкото ми трябват да купя нивата на Ахмедаг! въ Топ-курия и
да реча: сбогом сиромашио!
Крачи Си чичо Дяко изъ навалицата,
стиска си пояса с паричките, криви си

меделската кооперация и
акциите на селския свеще
пик за обновяване на чер
ковния иконостас... Свидетели сме на обща футболно-симпатизерска трес
ка на жителите и на тър
жественото избиране на
председателя на бекриите. Обаче това е успяла
филмова комедия. Извън
редното изпълнение на ак
тъора Мийо Алексич мно
го е допринесло за успеха
на комедията.

калпака и си свирука с>. уста: мари Ди
митро ле, русокосо момиче...
Среща го Къню Безлата и му дума:
— Бравос бе, папурник! Бравос! Кой
се е надявал че тая куфалница има не
що! Че ти си бил'.', цел търговецъ, бе ди
ване! Цел джамбазин! Че като ти сече
толкова тиквата, що ти трябват ниви,
що ти трябват ливади? Продай всичко
удари го на търговия и си живей жи
вот и половина!
А Койчо Копчето го перва по врата и
вика.
— Аааферим бе, Дячко! Ашколсун!
Хубаво имъ нахлузи кончето на тия дум
базя! Хубавинко ги нареди. Да живееш
дорде умреш!
А на чича Дяка мед му капе на сър
цето и уж до вечерта щеше да си ходи, а
като си взе парите и от търговеца, дой
де му друг ум'/, и остана в.', града.
На другия ден рано- рано слезе пакъ
към пазарището. Разхожда се, гледа, пи
та за цената на добитъка, слуша как се
пазарят и си дума:
—Търговия! Аз я смятах бог знае ко
лко срашно нещо, а то — вятър! Купи
— продай, купи — продай и друго ни
що. Хемъ лесно, хемъ просто, хемъ пече
ли парички колкото щеш!
И, както си думаше на ум, насреща
му се зададе търговец възседнал едно
конче, ама не конче, а ангел’.', небесен!
Извило гордо украсена с гердан от:- си
ни мъниста шия, с остригана грива, отря
зана опашка с червена панделка, с юзда
окичена см-, пискюли, пристъпя бавно,
бавно, а космите му лъщят, лъщят, ся
каш.'. съ прясно масло са мазани.
Като го видя чичо Дяко и си опгълна граматиката. А търговеца се хили на
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Лятна активност на
ученическата кооперация
в Каменица
За разлика от някои учи
лища в общината, които по
ради слаба организираност
бяха принудени да тър
сят помощ в работна ръка
от обществените организа
ции, за да могат навреме•
сезоните
изпълнят
да
полски работи в своите
стопански икономии, учителите и учениците от осгювпото училище в Каменапълно сами обница
работват своето имение. Та
ка например па 23 юли уче
пиците от Каменишкото о
споено училище, ръководе
ни от своите учители, пред
приеха голяма трудова акция за събиране на сено
и семе от еспарзета. Са
мото косене, което е потрудна работа и не по силите на малките ученици,
извършиха чрез доброво
лен труд председателят на
Училищния отбор Цветан
Николов, управителят на
училището Васил Гъргов
и неговият заместник Томислав Миланов, както и
училишният служител То
ша Апостолов.
При събирането на сено
то и семената присъствуваха петима учители и по
вече от 60 ученика и учени
чки. Тоя ден бяха събра
ни пет коли добре изсъх
нало сено от площ 1,5 хек
тара и около 300 кило
грама семе от еспарзета.
В договор със каменишката земеделска кооперация
учениците ще върнат полу
ченото семе, докато сено
то остава на тяхно разпо
лагане. Сеното ще бъде
продадено, а с получените

Среща и му подхвърля:
— Хайде, чорбаджи! Нали си мерак
лия? Тъкмо за тебе стока. Само сърце е.
Само сърце и бял джигер.
Въпти се чичо Дяко като омагьосан
около кончето, гледа го, пипа го и си
мисли:
— И моето беше горе-долу такова,
ама това къде е! И по-тънко и по висо
ко, пък и вървежа му и породата му дру
ги. Да ми падне да си го позахраня ка
кто аз си знам че като го доведа на есе
нния панаир, който ме види зяпнал да
остане.
И като се въртеше, като се вчепкаха
на пазарлък, струпаха се изъ невиделица и други помагачи, па, ха-бре, па дебре, дорде се сети, продадоха му го на
брза ръка за шест хиляди, брои имъ
парите метна му се и пое за село.
Не стигнал още на пътната врата и
жена му го зачумосва отъ далеч:
— А бре Дяко, а бре пуСт-дано, за
що си омаскарил кончето ки бре!
— Кое конче, мари?
— Че кое? Не видипть ли? Нашето.
А той се подсмива и дума:
— Не е нашето, не е! Нашето го про
дадох още вчера. Това е друго. Не виж
даш ли, че е по-високо, по-тънко и по
таквозина...
— Е, Боже! Ти полудял ли си, бре!
Ка щяло да е по-тънко, по високо и по
таквозина? Същото наше конче само че
остригано.
Нещо жегна чича Дяка, слезе набър
зо и почна внимателно да го разглежда.
Хемъ го гледа, хемъ ужъ не гледа и
мърмори през нос:
— Ха! Женски дивотии! Аз’.'„ не зная
а тя знае!...
Че погледни го бре, погледни похубаво главата му, очите му, гърба му,
виж'.', и драскотината на задния кракъ
дето му остана, когато прескочи телената ограда на ливадата. Клекни та вижъ
поне нея! Отвори си зъркелите!

паои ще бъдат задоволени
някои от нуждите па учи
лището за учебни помага
ла и други потреби.
Младите коператори усъ
рдно взеха участие във
всички работи, свързани с
прибирането па сеното и Се
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И наа-малките помагат

мепата: Складирането, пре
насянето, товаренето, Съ
биране и почастване на Се
мето и пр.
Поради, влошилите се ат
мосферни условия учите
лите и учениците не Стиг
наха да приберат фуража
и от останалата 0,5 хекта
ра площ, коетео ще Сторят
веднага щом 'времето Се
подобри.
Гъргов

Чичо Дяко се наведе и като видя тъ
нката едва забележима резка, надигна
се и се хвана за главата. Постоя той, по
стоя като ударенъ съ кърпел в темето,
па изръмжа страхотно:
— Ссст! Млък, че ти откъсвам глава
та като на врабец!
Жена му се поодръпна малко назад
и почна пак:
— Че какво? Аз, дето си е право, рекохъ, какво?
— Ссст! Хайде в къщи! Не е жен
ска работа то, а е търговска! Аз съмъ
компентента, а не ти! Марш!
И поведе сърдит кончето към обора.
УЖ7. никой не разбра въ село, че чи
чо Дяко е продал':, за пет и после купил за шест хиляди своето собствено
конче и никой никому не каза, ама, хор
ски уста брате! Запуши ги де! Затвори
ги! Като го емнаха от тогава: Компен
тента! Компентента!
И тъй си остана до днес тоя прякор
за спомен от панаира.

