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Тодор Петров-Славянски
нов съюзен народен представител

в Ош 23- VIII 2-1Х-1960 

международен Панаир 

на шехникаша е Белград
Четвъртият междунаро

ден панаир на техниката е 
открит на 23 август по най 
-тържествен начин. От 23 
август до 2 септември, кол 
кото ще трае панаирът, 
стотици хиляди посетите-

преработка на метали, не- 
метали, химическата и еле 
ктропромишленост.

Чуждестранните изложи 
тели също така предлагат 
голям брой най-съвреме
нни съоръжения за инду-

Двадесет първи 
осъмна в Димитровград ка 
то празничен ден. Градът 
беше украсен с 
и партийни знамена. В ав
густовско слънце се

| ворят избирателните пунк
тове, избирателите вече бя 
ха на улицата. В димитров 
градските избирателни пун

август
рателите одобряваха 
датурата на Тодор Петров 
и се изказваха, че гласуват 
за човек, който е

канди в с. Болев-дол 99 на сто, 
във Вълновия 98 на сто, Го 
рни Криводол 99, Камени
ца 99, Бребевница 99... И 
в останалите пунктове до 
дванадесет часа са гласу
вали повече от 90 на сто 
избиратели.

Към три часа след обед 
изборите у почти всички 
избирателни пунктове фак 
тически бяха готови. Оча
кваха се само отделни 
ца-болни и

държавни
израст-

нал в политически деец в
Димитровградско, за свой 
човек който ще ги предста 
влява в

къпе
ха улиците на града и из
пъкваха новите хубави фа 
сади на общинския 
ден отбор, на жилищните 
блокове, на новите 
„Циле”,

най-висшия орган 
на властта във ФНРЮгос- 
лавия. В I район („Стро
шена чешма”) до 8 
гласуваха - 90°/о от записа- 

' ните избиратели, в И ра
йон 70°/о а в Ш район 80%.

И в другите избирателни 
пунктове Каменица, Сми- 
ловци, Невля, Трънско О- 
доровци, Звонци, Суково и 
други села от избирателна 
та околия-до 8 часа са гла 
сували повече от 80 на сто 
от избирателите. Избирате 
лната комисия в Димитров 
град, която следеше избо-

наро-

хали на 
„Механик” и ос

новите на започнатия стро 
еж на фабриката за 
ни нишки. Мълчаха издит 
натите червени 
строещите се жилищни сг
ради в главната улица. По 
улиците гърмяха високото 
ворителите като предаваха 
партизански и други песни 
на югославските народи. 
Човек просто чувствуваше 
как расте градът. Това бе
ше най-добрата и най-на-

часа

гуме- ли-
пътници.

стени на

Изборите 

потвърдиха ви
сокото полити~ 

ческо съзнание 

на нашите 

избиратели
Изглед от белградския панаир

стрията и за другите сто
пански отрасли.

рите, оцени това като ма
нифестация на високо по
литическо съзнание, защо 
то полските работи по села 
та бяха в пълен разгар.

В дванадесет часа, спо
ред сведения на Избира
телната комисия, в почти 
всички избирателни пунк
тове гласували повече от 
90 на сто от избирателите. 
Бяха останали само онези, 
които са били заети със 
служебна или спешна рабо 
та. В района „Строшена че 
шма” до 12 часа бяха гла
сували всички избиратели.

ли ще минат из павильони 
те и ще се удивляват на 
техническите постижения 
на нашата страна.

На четвъртия междуна
роден панаир на те
хниката участвуват 1129 
изложители и то 420 от Ю- 
гославия и 709 от 25 чуж
ди страни. Макър че броят 
на изложителите в сравне 
ние с миналата година е не 
значително увеличен, про 
странството за изложение 
е значително разширено. 
Голяма част тревисти пов
ърхности на панаира е пре 
върната в място за поме- 
щаване на експонатите.

гледна агитация за канди
дата Тодор Петров-Славин 
Ски, който е израснал зае
дно с този град, под слън
цето на югославския соци
ализъм. Днес избиратели
те от Димитровградска из 
бирателна околия ще си_ 
кажат думата. Днес изби-, 
рателите ще изкажат свое 
то доверие към човека, ко 
йто ще представлява тех
ния край в Съюзната наро 
дна скупщина.

Тодор Петров—СлавинСки

ктове болшинство избира
тели гласува още до осем 
часа. Членовете на трудо
вите колективи пристига
ха колективно, със знаме
на и лозунги. Тютюнорабо
тниците дойдоха между 
първите, със знамена и ло 
зунги „Да живее братство 
то и единството на югос
лавските народи”, „Да жи 
вее Съюзът на комунисти 
те на чело с другаря Тито”, 
Така беше и в трите райо
на' на Димитровград. Изби

На допълнителните из
бори за съюзен народен 
представител в 71 Димит
ровградска избирателна о- 
колия, които се произведо 
ха на 21 август т. г. са по 
Стигнати отлични

Панаирите нямат своя ре 
приза. Всеки е премиера, 
изникнала от стопанската 
обстановка, която не може 
и не бива да стои на едно 
място. ' -

резул
тати, които говорят за ви
сокото съзнание на труде
щите се и за престижа, с 
който Се ползува всред из 
бирателите кандидатът То 
дор СлавинСки.

През 1957 година се съ
стоя първият панаир на 
техниката в Белград. Про
грамата беше поставена:

машиностроителство] ме 
талопреработвателна, 
мическа и електропромиш 
леност. А следващата, 1958 
година, третият павильон 
стана център на модерни 
машини — алатки. В тая 
година панаирът получи 
международно признание 
— бе приет в Обединение
то на международните па- 
наихж. Тоетият междунаро 
ден панаир на техниката 
постигна още по-значител 
ни успехи. Нов порядък на 
произведенията, които ку
пувачите искат да видят в 
по-богат асортимент и с по 
изразителна концепция. В 
третия павильон — ком- 
плетна изложба на югос
лавската индустрия на мо 
тори и на моторни коли, в 
другите отлично организи 
рана изложба на механо- 
графически средства, огро 
мни строителни машини, 
съоръжения и др.

Гласуването мина през су- 
тринните часове

Още преди седем часа, 
когато трябваше да се от-

хи-
©

Даваме подробни сведе
ния:

Увеличен е също така и 
броят на страните, които 
на тазгодишния панаир о- 
тварят официални търгов
ско-информационни бюра. 
За първи път такива бюра 
откриват Холандия, Мекси 
ко и Куба, докато отново 
ще работят образуваните 
през миналите години бю 
ра на Италия, Западна Ге 
рмания, Франция, САЩ, 
Израел, Япония, Полша, 
Унгария и Уругвай.

Съдържанието на тазго
дишния панаир, в по-голя 
ма степен отколкото преди 
отговаря на югославските 
потреби и още по-ефектно 
илюстрира югославските 
възможности за износ на 
стоки от индустрията за

Общо число на гласопо
даватели — 26.547 лица.

Гласували на изборите 
— 24.287 лица, т. е. 91,80°/о

Негласували поради от
съствие от околията 2.260 
лиа (8,20°/о).

От общото чиСло гласу
вали:

Подали гласа си 
дидата — 23.848 лица или 
98,200/о

Невалидни бюлетини 
439 лица или 1,80°/о

Край граничния камък—ФНРЮ, България и Румъния —

Световен гигант зо изкуствен тор
На брега над самия Ду

нав се издига завършени
ят павильон за преработ
ка, дълъг 125 метра, ши
рок 50 и висок 24 метра. 
В близост до него са се на
редили складове, които, ко 
гато фабриката се пусне в 
действие, ще приемат ня
колко хиляди тона изкуст 
вени торове и суровини за 
тяхното 
Всеки от складовете раз
полага с около 3600 квадра 
тни метри покрита повърх 
ност. Тези постройки имат 
полувалчест облик и мно
го наподобяват на самолет 
ни хангари.

Приключва се и строе
жът на голям павильон за 
производство на криолит, 
който се употреблява в а- 
луминиевата промишлен
ост. -

което се изгражда за нуж 
дите на тази фабрика. По 
такъв начин изкуствените 
торове направо ще се то
варят на крабите.

Досега са монтирани и 
десет стоманени цистерни 
за складиране на сярна ки 
селина, с вместимост 10.000 
тона. Първите количества 
сярна киселина са пристиг 
нали и са поместени в ци
стерните. Също така е при 
стигнал и фосфат от 
Йордания.-

От 1961 година нашите 
краища ще получават го
дишно около 575.000 тона 
„храни” за пшеницата и 
другите земеделски култу 
ри от фабриката за произ 
водство на суперфосфат в 
Прахово, която на брега 
на Дунава се строи като 
цех на рударСко-топилния 
й химически комбинат 
Бор. Освен изкуствени то
рове, новата фабрика в 
Прахово ще получава като 
вторичен продукт около 
6.000 тона криолит — една 
важна суровина за алуми
ниевата промишленост.

за кан-

О
Резултатите са прибли

зителни във всичките об-
произвеждане.

щини, които влизат в Със
тава на Димитровградска 
71 избирателна околия.

ПЪРВИТЕ КОЛИЧЕСТВА 
СУПЕРФОСФАТ 2

КОМЕНТАР Неговият избор говорих 
че населението от тозия 
край едногласно одобрява 0 
политиката на нашето пра| 

Изборите, проведени #в телите добре са знаели до вителство, на Съюза на ко | 
| Димитровградската изби- сегашната дейност на кан- мунистите и Социалисти- | 
4рателна околия още един дидата и безрезервно са: ческия съюз, носител на кой 
^ път потвърдиха високото гласували за него. Такова ято политика в нашата | 
^ политическо съзнание наз доверие резултира и от то избирателна околия беше $ 
$ населението от този край ва че кандидатът от осво- другаря Славински-и като | 
\ и показаха какво огромно бождението да сега непре- виден младежки и парти-1

2ВЧЕРА ТУК БЕШЕ ЦЕ
ЛИНА

В главния павильон за 3 
преработка на 6.000 квадра | 
тни метра се помещават 
машините. Два реактора за 
производство на суперфос
фат вече Са монтирани, а 
сега се монтират другите 
два. Павилионът е пълен 
и с огромни мелници с ре
дуктори за мелене на фос 
фати, с огромни бъркачки 
и с други машини. Прави 
впечатление необикновени

Д О п Е «> М Е
Три години изминаха от 

оня есенен ден на 1957 го
дина, когато се заби пър
вата кирка в целината при 
Прахово, недалеч от югос-
Лавско-българско-румънс-

ката граница. В този отно
сително кратък период сто 
тици работници. ежедневно 
вграждаха армиран бетон, 
стомана и стъкло и днес на 
повърхност от 40 хектара, 
на довчерашната целина, 
е израснала фабрика да 
производство на суперфос
фат.

В средата на самия ж. п. 
гъзел са повдигнати два* па
вильона за автоматическо;

и товаре- 
готови

разтоварване 
не на суровини и 
фабрични продукти. В по
следната строителна фаза 
ще бъде инсталирана без
крайна транспортна лента

4 'доверие оказаха нашите из стайно е бил сред масите, еп ръководител в първите ^ 
биратели на кандидата Тр- непрестанд е изгарял във години след освобождени] | 

| дор Петров—Славински, Се всекидневната политичес- ето, и като подпредседател4 
ят изглед на абсорбьорите | кретар на Околийския от- ка борба, е борбата за ико иа Околийския народен от 4 
които от реактора ще изс- 2 бор на Социалистическия комическото издигане на бор в Димитровград, и ка- 
мукват вредните газове, от ^ съюз в Ниш. Процентът от този край, непрестанно е то виден партиен деец в ^ 
които в съседната зала ще $98,20 гласували за него,.го изграждал така нужната Пирот, и като секретар на\ 
се произвежда криолит. | вори и за това, че избира- връзка с масите.

за превозване на сурови
ни и стоки, която ще .свър \(Следва на 3 стр.)зва фабриката с модерно
то пристанище на Дунава, (Следва на 4 Стр.)



БРАТСТВО2

Куба национа
лизира пред

приятията 

на САЩ

\\ С1 УК ДУ Н А Р (> А^Ь!ь—7ЛТПТI чсоВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИЯТ 
КОМЕНТАТОР НА 
ПРЕССЕРВИС В БЕЛГРАД 
ПИШЕ:

Ушелшма
КОНГО ОЧАКВА ПО-ЕФИКА

СНА ПОМОЩ ОТ ООНАфрика: Н О в 11

независими сшрани
чателно и бързо изтегляне 
на белгийските войски от 

на Кон- 
и от ба-

Упорството на Цомбе да 
влизането на

В Конго все още не е ус 
тановено ' положение на 
мир. Отцепничеството на 
Цомбе-премиера на провин 
цията Катанга мудното из 
тегляне на 
войски и от тая провинция 
пречат за пълното ста
билизиране на положение
то и за преминаването на 
новата държава към уреж 
дане на въпросите за ико 
комическо издигане.

Тая обстановка предиз
вика няколко нови заседа

не позволи 
въоръжените сили на ООН 
в Катанга продължи И след 

Съвета за

цялата територия 
го,, включително 
зите в
възстановяване на реда в 

в Катан-

Китон и Камина иАко тази година се смята за година на африкан
ската независимост, тогава, не без причина, август 
може да Се отбележи като месец на независимостта 
на френските африкански колонии. От началото на 
август осем френски колонии тържествено провъз
гласиха своята независимост.

решението на 
сигурност и се наложи, се
кретарят на ООН Дъг Ха- 
маршелд да дойде отново 
в Конго и да преговаря с

белгийските
Конго, предимно 
га, при по-ефикасното 
действие на ООН. Прави
телството решително при- 
говаря на Хамаршелд и на 

на ООН,

съ-

Цомбе. Хамаршелд влезе в 
Катанга начело на един от 
ряд от сили на ООН, води 
преговори с Цомбе и И": от 
кри пътя за влизането на 
ООН войски в Катанга. О-

С това колониалното царство па Франция в Афри 
ка е практически ликвидирано. Административно то 
е било разделено на две основни области: Френска за 
падна Африка и Френска Екваториална Африка. 
Под администрацията па Западна Африка бяха Су
дан, Сенегал, Гвинея, Страната на слоновата кост, Го 
рна Волта, Дахомей, Мавритания и Нигерия. Втората 
област съчиняваха Габон, Средно Конго, Убапга Ша
ри и Чад. Покрай тях Франция държеше и Мадагас
кар и част от Сомалия, а като мандатор управляваше 
и някогашните немски колонии Того и Камерун.

Френската конституция от 1958 година представя 
ше на тези колонии три възможности: независимост, 
интеграция с метрополата и автономия. Де Гол като 
че добре знаеше настроението на африканските лид 
ери, Именно, само Гвинея избра независимостта, а ос
таналите страни приеха третата варианта — автоно
мия в рамките на Френската общност.

Обаче когато се мгша па практическите въпроси 
по осъществяването на тази автономия излезе, че ме
жду Де Гол и африканските лидери съществуват в 
това отношение големи разлики, които до голяма сте 
пен променят френските желания. Вместо някакви 
връзки върху базата на полузависимост, примиерите 
па Сенегал и Судан упорито настояваха техните стра 
ни най-напред да се обединят и тогава да получат от 
метрополата пълна независимост като останат в рам
ките на Френската общност. След дълги преговори Де 
Гол беше принуден да се съгласи с този вариант. Съз 
даде Се Федерацията Мали и й се призна независи
мост, а френската конституция от 1958 година се изме 
ни в това, че предвиждаше възможността в рамките 
на Френската общност да има и независими Страни.

Гвинея, въз основа на своите решения от 1958 го
дина да стане независима, още през октомври същата 
година получи независимост. Сега и Федерацията 
Мали е независима. Един месец по-късно, през май 
1960 година с подобно искане се появи и Страната на 
слоновата кост — за независимост в рамките на Фре 
нската общност. Онова което Де Гол не може да не- 
изпълни на другите, не смееше да откаже и на тази 
страна. На 1 август Дахомей стана независим, на 3 
август — Нигерия, на 5 август—Горна Волта, на 7 
август — Страната на слоновата кост. Мавритания ще 
стане независима на 28 ноември.

Подобно Се случи и С Екваториална Африка. Чад 
получи независимост на 11 август, Централна афри
канска Федерация на 13 август, Средно Конго на 14, 
а Габон получи независимостта си на 17 август, 
густ.

представителите 
че заобикаляла конгоанска
та власт, като че легално 
и суверено правителство 

Конго. Съне съществува в 
щевременно то изтъква, че 
са правени недопустими 
концесии на Цомбе и на не

баче изходът на прегово
рите не задоволи централ
ното правителство на Кон
го, пито болшинството на 
населението в Катанга, ко
ето започна демонстрации 
още през време на пребива 
ването на Хамаршелд в Ка 
танга. В тези демонстра
ции полицията на Цомбе, 
предвождана от белгийски 
офицери стреля срещу де 
монстрантите в град Елиза 
бетвил и Жадовил.

В същност конгоанците 
искат само две неща-окон-

говите съюзници.
На последното заседание Фидел Кастро

Кубинското правителст
во е национализирало вси
чки предприятия и имуше 
ства на американски граж 
дани в Куба. Национали
зацията обхваща 61 ком
пании между които 35 ра
финерии за захар, компа
нии поща, телеграф-теле- 
фон, електростопанства и 
петролните компании „Тек 
сас ойл”, „Есо” и „Синк- 
лер”.

на Съвета за сигурност, 
донесенимакар да не са 

никакви нови заключения 
необходимос-се изтъкна

от незабавното изтег
на белгийските войс-

тта 
ляне
ки и се прие предложение 
то за формиране Съвеща
телен комитет.

Национален иразник на РумънияПремиер Лумумба

пия на Съвета за сигур
ност, в които решително бе 
изтъкната нуждата от не
забавно изтегляне на бел
гийските войски от Конго, 
включително от Катанга и 
от базите в които са гру
пирани белгийските войс-

ствували над половин ми
лион трудещи се, спортис
ти и младежи.

Чествуването на освобо
ждението от фашизма се 
пада в началото на първа
та година на шестогодиш- 
ния план за 
развитие на Румъния.

На 23 август тържестве
но е чествувана шеснадесе 
тата годишнина от освобо
ждението на страната от 
фашизма.

В Букурещ — столицата 
на Румъния — се състоя 
тържествен парад, на кой
то покрай армията са уча

*тШМРДТКН нокти)

КИПЪР:стопанското
ки.

През ноща между 15 и 
16 август тържествено е 
провъзгласена независимо 
стта на Кипърската репуб 
лика. След 82 години и три 
месеци английско господст 
тво този трети по големи
на остров в Средоземно мо 
ре става независима държа 
в а. Улиците на Никозия са 
били изпълнени с хора, ко 
ито са чествували провъз 
гласяването на Република 
та. Председател на Кипър 
ската Република е Мака- 
риос, а 
представителят на турско
то население Кючук.

«Правда»: За ПрОНИКВЯНе НЯ ИДвИТв
ня социализма не е нужня войня

На 12 дини и в днешното време действува за развитието на 
да се твърди, че империа- класовата борба на проле- 
листическите войни са не- тариата в капиталистиче- 
избежни все дотогава, до- 
като съществуват капиали 
етически страни”.

В продължение на стати 
ята се изтъква, че „отворе 
но трябва да се каже, че 
въпросът—” дали црини- 
път за мирното съвместно 
съществуване пречи на 
развитието на класовата 
борба в капиталистически 
те страни и на разгара на 
народооСвободителното дви 
жение идва от липсата на 
желание да се разбере съ 
щността на мирното съвме 
стно съжителство”. Живо-

вестник 
„Правда” е публиковал ста 
тия на члена на ЦК КПСС 
Пономаръов, в която той

август

ските страни и за отбрана 
на неговите интереси. „В 
условията на подготовката 
на войната, пише Понома- 
рьов,

пише, че въпросът за мир 
ното съвместно съществу 
ване на държави с различ 
ни политически системи е 
„централна проблема на 
съвременните международ 
ни отношения”. От стано 
вището към този въпрос — 
казва той — зависи напра 
влението на външната и 
вътрешна политика на дър 
жавите и тактиката на бор 
бата за укрепване на соци 
ализма.

господствуващите 
кръгове в капиталистиче
ските страни удушват вся 
ка опозиция. А в условия
та на мирното съвместно 
съществуване те са при
нудени да дадат облекче
ние на опозицията и да ли 
берализират режима”.

подпредседател

Така Френска Западна Африка и ФренСка Еква
ториална Африка престанаха да съществуват. По съ
щото време получи независимостта Си — на 23 юни и 
Мадагаскар, като получи име Малагашка република. 
От двете мандатни области Камерун получи независи 
мост на 1 януари, а Того на 27 април. От цялото ко
лониално царство на Франция на Черния континент 
остава още Френска Сомалия. Бъдещето на Френска 
Сомалия все още е неизвестно и затова, че Абисиния 
иска Френска Сомалия като част от своята територия

ЛАОС:
ЛАОС ИМА НОВО ПРА 

ВИТЕЛСТВО

В тази статия се разяс
нява и становището на 
КПСС по въпросите за вой 
ната и революцията като 
се казва; „Всяка световна 
война е бременна със сери 
озни кризиси, които се из 
ползуват за революция. О- 
баче погрешно ще е всяка 
(революционна обстановка 
да се свързва с военна кри 
за. Идеите на социализма 
са така могъщи, че нямат 
нужда бомбите да им про 
карват пътя.

След извършения държа 
вен преврат от страна на 
лаоските войски, предвож
дани от капитан Конг—Ле, 
Лаос получи ново правител 
ство, което се възглавява 
от принц Судана Фума. Но 
вият премиер е заявил, че 
правителството ще води по 
литика на неутралност и 
добросъседски отношения 
и че страната ще поддър-, 
жа приятелски връзки с 
всички държави, обаче ня 
ма да позволи вмешател
ство от чужбина във вътре 
шната политика на Лаос. 
Капитанът Конг—Ле, кой
то организира държавния 
преврат не е поискал мяс
то в правителството и оста 
ва на досегашната си воен 
на длъжност.

След като изтъква, че 
Ленин е учил че комуниз
мът ще си пробие път бла 
годарение на своите преи
мущества и силата на своя 
пример, а не със силата на 
оръжието, и че е издигал 
идеята за мирно икономи-

тът показва, че мирното 
съвместно съществувание

Процесът за самостоятелността на френските аф
рикански колонии е завършен. Остава още въпросът 
за уреждането на отношенията с Алжир. В Париж 

особеностите на „случай Алжир”, 
обаче такова третиране става все по-неудобно за Па
риж, особено след признаването на независимост на 
много по-изостанали африкански колонии. Тезисът на 
„френски Алжир” все повече пречи на Париж в избо

най-лесно би можало да сло-

спомага за възхода на на
родооСвободителното дви
жение Понома-казва
рьов — подчертавайки, че 
в следвоенния период над 
тридесет страни са получи 
ли национална 
мост. Той също така изтъ
ква, че миролюбивото съв 
местно съществуване

постоянно изтъкват
ческо съревнование между 
двете системи, Понамаръ- 
ов пише: „Обаче в послед 
но време някои публицис-- 
ти под форма на пропаган 
диране на ленинизма из
важдат от трудовете на Ле 
нин отделни цитати, отнас 
ящи се до периода на гра
жданската война и на чу
ждестранната интервенция 
и, като оперират с тях из- 

времето и простран-

независи-

ра на решението, което
край алжирската драма. съ-жи

Процесът ПДУЪРС завърши
Американският летец — 

шпионин Френсис Гери Па 
уърс, който на 1 май т. г. 
бе свален над територията 
на СССР, е осъден десет 
години лишаване от свобо 
да. След тридневен процес 
на който бяха разгледани 
всички факти по делото 
Пауърс, Военната колегия 
при Върховния Съд на СС 
СР е донесла присъда, коя 
то в СССР Се смята за ски 
сходителна, когато Се взе
ме под внимание вината.

Три години Пауърс ще 
прекара в затвора, а оста

налото време на трудово— 
възпитателна работа в 
коя трудова колония.

Делото на Пауърс са сле 
дилм. над 200

вън
ството, се опитват да под
ведат под съмнение ленин 
ския принцип за мирното

ня

ГАБОН:журналисти 
и голям брой присъствува 
щи. Същевременно

съществува-съвместно
не.” Утре, 17 август, Африка 

ще получи още една неза
висима държава Държава 
та Габон принадлежала

на про
цеса Са присъствували ро 
дителите

Като изброява .онези фа 
ктори, въз основа на които 
маокс-ленинистите 
да дойдат до извода, че 
днес войната не е неизбеж 
на, Понамарьов изтъква: 
„В изменените условия не 
ва механически да се пов
тарят заключенията, на
правени преди петдесет го

и съпругатамогат на
Пауърс.

досега на Френска Еквато 
станеПри произнасянето на 

присъдата е било 
то, че Пауърс е бил таен 
агент на Централната 
узнавателна 
САЩ р, и-ши

риална Африка, ще 
независима нощес в полу
нощ Тази страна има око
ло 400.000 жители и твър- 

блага,

изтъкна

раз-
агенция на де е богата с рудни 

особено с манган.
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Едвард Кардел;
антика е оказал най-решите-- ( лен отпор срещу ултралевича 
рскня авантюризъм на Трой
ки. който под лозунга за све- 
атжна ДОвопющФ 1з същност 
целеше да хвърли Съветския 
съюз в азаитюриспгчсска вой«СОЦИАЛИЗМЪТ 

И ВОЙНАТА“
ня.т Истинската стойност и същи 
«ата на рашшалнзма на ки
тайските автори, конто напа- 
1Дат Югославия, трябва да се 
оценява не по радикалщлш на 
думите, но по конкретната 
способност на тяхната поли ги 
ка действително да мени неща 
та. т. е. да се оценява в свет
лината на 'Резултатите и край 
кнте последствия от тази поли 
тика. Значи онова, което тук 
май-напред трябва да се раз
чисти, -рова е въпросът да ли 
к! 1та йс кият, .удтрарадчжал 1 пзъ м 

наистина е способен да утрепва 
социалистическите и други про 
преспвнн обществени 
процеси в съвременни свят, и 
ли не. Относно, да ли чак не 
г” отслабва. Само отговорът на 
този плавен въпрос окончатсл 
но може да отговори и на то
ва чия политика е 
революционна или, по-правнл- 
но казано, чин анализи върху 
съвременната действителност п 
адекватните задачи на социа
листическите С1ГЛИ са обектив- 
мг: китайските или онези д.ру 
ги, от конто и югославските 
комунисти изхождат в своята 
политика.

Обаче да видим най-напред 
дали китайските концепции за 
съвременната външна полити
ка на социализма нанстшга не

т 1

1
т1 Г Обзор върху китайската критика на политиката 

на съвместното съществуване
й

I ЩттЧ

% %, > та ,)ОЛЯ, КОЯТО извърши 
й то извършва китайската

% юцня .в съ в ре мен пя 
След като

г и хоя- 
револ

към себе си, КЪМ собственото 
развитие и напредък. Обаче те 
се превръщат в нещо протнв- 

т. с. в определена форма 
хегемони гзъм. щом тази револ
юция иска със сила, относно 
с политически ггатиск, да 
ложи себе си 
иия за конкретните проблеми 
«а дигите. Значи, критикувай 
ки определени аспекти на ки
тайската политика, и особен» 
във връзка с китайските на
падения против социалистнчес 
ка Югославия 
да предлагаме ка китайските 
'КО.М1УИГГСТН нашите идеологиче 
ски възгледи в замяна за тех
ните, но само да отблъснем 
налагането на чужди 
Именно по принцип също 
ка отблъскаваше хегемонпзма, 
който се крие зад лозунга на 
еДиа революция, калето отхвъ- 
'рляме хегемонпзма, който ис
кат да ни налагат остатъците 
1на 'съвременния империализъм”'

вид опортюнизъм. С тази фра
за се прикрива безплодната

е, ■ роцн, за това какво е реполю 
циенно, а такво не, на онези, 
когпо своята революциоиност 
са показали ча практика- Те 
очевидно вярват, че работпнче 
ската класа п антинмперналис 
тггчеекггте сили няма да се „се 
тят”, че радикализъм на думи 
не е никакво доказателство за 
действителната революционна 
насоченост на едно движение, 
а още повече не е доказател
ство. че това движение е спо
собно да стон начело на ре
волюционния процес.

Действително революционна 
е само оная политика, която 
ясната революционна насоче
ност свързва с реалистическня 
анализ на обективните усло
вия и на всички фактори на о- 
бщественото развитие.

В това се и състои смисъ
лът на научния социализъм. 
Разбира се, фалшифицираният 
„реализъм” твърде често се 
явява и като изговор за опор- 
тюиизъм. Обаче това в нищо 
не променя факта, че револю
циите се раждат само в опре
делени условия и че способно 
стта на комунистическите пар
тии се проявява тъкмо в това, 
че тя знаят не само реалисти- 
чеоки да преценят условията, 
но н да повлияят за създава
нето на такива условия. Те ще 
могат да направят това само 
кюгато са способни да се свър 
зват е трудещите се маси и 
да влияят върху хода на об
щественото развитие дори и 
тогава, когато такива револю 
щюнни условия още не съще
ствуват. А за такава иасоче- 
нй!ст е необходима предпостав 
ката, че революционният пре- 
код от капитализма към ооцна) 
лизма, — когато се касае 'до 
процеси в отделна страна — 
може да се извърши в опре
делени условия с въоръжена 
революция, а в други условия

свят...
,. „„„ изтъква, че побе-
2 а я на китайската революция 
§, е последвала от борбата на 

вътрешните революционни 
ли, под ръководството на ки
тайската комунистическата пап 
тия срещу извънредно 
блок на империализма н вът
решната реакция и 
тази победа, спечелена в труд 
ни условия, е създала в Китай 
способни рсволюциони кадри, 
и е развила в редиците на ки.1 
тайската революция и на Кому 
нистическата партия самонаде
яност и съзнаване на необходи

И» пасивност и практическото при 
миряване ' с неограничената 
власт на буржоазията, относно 
със стихията на развитието на

СИ- На-Едвард Кардел сили ||
н своите схваща

Излезна капиталистическия овят. Кому
нистическите партии, които сач 
страдали или страдат от така 
ва болест на раишкалястичес- 

оцветен !

от печат нова кни
га на другаря Кардел под за
главие: „Социализмът и война 
та . В тази книга другарят 
Кардел дава изчерпателен и 
документиран анализ

силния

че тъкмо

наистинаки опортюнизъм 
— к-оето е 

едно и също — със своя „ул 
траляв” радикализъм, се само 
осъждат на изолация от дей
ствителността и на безсилие. 
Това безсилие и Практическата 
пасивност ги компрометират в 
очите на работническата кла
са и на истинските революцко 
нери. Тъкмо затова такива па
ртии най-често предоставят по 
литическия гереи и работни

ца съ
временната китайска ндеологи 
р и действителност разкрива 
същността на действителните 
подбуди и неоснователността 
на твърденията на официални 
те китайски теоретици 
гославскня „опортюнизъм” н 
китайския „радикализъм” спря 
мо силите на империализма. 
В книгата се разясняват 
тинските и съществени причи 
ни за китайско-югославските 
разногласия и същевременно и 
проблемите 
свят.

или сектанство •ние не искаме

мостта от самостоятелна раз
работка и направляване пъти-

за ю-
ШСМ1Г.

та
йгата на революцията, — той 
казва:и ис

Несъмнено :!Снчко това пре 
дставлява твърде положител
ни и творчески Фактори, до- 
хато (революцията е обърната

мпшювио произлизат от маркс
изма. т. с. дали югославските 
•или китайските комунисти са 
тези, които в тая област се о- 
тказват от определените ос- 
Н0В1Ш ооцналнстичеоки прин
ципи, формулирани от марксн 
ама.

на съвременния
ческата класа на 
на другите -обществени ■■ по
литически сили и по този на
чин в 'Окончателния ефект на 
своята политика съв-сем се из
равняват е опорткжлзма.

влиянието

За югославския «оиоршюнизъм» 

и китайския «радикализъм»
В уводните страници друг 

врят Кардел пише:

„От дълго време пече коло 
ните на 'китайския печат и ре
чите на много хнтайскн функ 
ционери — включително и май 
високите държавни и партий
ни ръководители — са пълни 
със всякакви нападения срещу 
нашата -вЪншна политика, и 
по-спец1 гапмо срещу нашите 
схващания за миролюбивото 
акивгтп съвместно съществува 
не на държави с различен об 
ществен строй.

Казвам нападки, защото тук 
очевидно не се касае за една 
нормална критика', а още по
вече не за една такава крити
ка вътре в социалистическото 
Движение, но за истинска по
литическа хайка, водена и ор
ганизирана с необикновена 
страст и очевидно със стара
ние тази хайка да извърши о- 
пределен политически натиск 
не само шрху Югославия и ю- 
гославските комунисти, но и 
върху много по-широки обла
сти на съврамониотополптнчес 
ко развитие. Именно, тъкмо 
тази страст показва, че става 
дума за нещо далече ло-значн 
телно. отколкото е китайското 
недоволство от югославската 
външна политика, т. е. от люш.ц 
тихата на една малка евро
пейска страна, при това и со
циалистическа^ която 
би правила чак и най-големп 
грешки — по никакъв 
не би могла да угрози Китай 
или да нанесе Вреда на нейния 
соцалнзъм. Очевидно е че на
тискът ка китайските нападе
ния е насочен към целия 
фронт на международната ло
гистика на съвременни социа
лизъм със 'стремеж да изнуди 
определени решения в дилеми 
те които днес стоят пред со- 
циалистческите сили в овета. 
Днес е ясно на всички, че ки
тайските нападения не са на
сочени ншю само, нито на пър 
Во място по наш адрес, но по 
адрес на всички онези социа
листически сили. които в тези. 
дилеми не заемат изцяло по
зициите на китайската външна 
политика- Ние, .разбира се. съз 
наваме епохалното 
на китайската революция. За
това никак не искаме всички
те аспекти ня тази революция 
■да разглеждаме изключително 
през призмата на актуаянитс 
югославско-'Китайски разногла
сия. Значи, ако критикуваме о 
пределенн аспекти на китайока 
та политика, ние все пак дър
жим сметка и за положителна

Естествено, ние вече сме 
свикнали с тора да ли наричат 
ровнзиоинстн и отдавна сме 
се отрекли да доказваме на оне 
зн. конто в същност сами, до 
краен предел са .ревнакради 
марксизма', че не сме ревизн- 
онистн. Другаря Тнто веднаж 
каза. 'ге има два ревпзноннзма 
И наистина е така. Ешннят ре- 
визионнзъм оевидцра самата ре 
волюцонна и научна същност 
ма марксизма, псгласкзайкн! 
социалистическите спин — би 
ло в името на либера
лизма на бу|ржоа зн о- 
реакцноннп познцшт, било в и 
мето на допматизма върху кон 
сарвятивннте. бюрократнчно- 
етатиотниески позиции. А вто
рият „ревизногпгаъ!^’ се стре
ми 'към по-нагатъшното разви 
вале на обществените науки, 
съобразно условията и потре
бите на съвременната борба за 
Изграждането на социализма, 
като изхожда именно от тази 
революционна и г-гаучна същ
ност на марксизъм-ленинизма. 
От този втори, „ревнзионн- 
зъм” ние не се срамуваме. На 
против, ние се* гордеем, ако 
нашата революция н нашето 
социалистическо развитие са 
дали в тая насока своя скро
мен принос за развитието на 
съвременната соцалнстическа 
научни, мисъл.

Значи, .моето намерение не 
е да браня югославските ко
мунисти от китайски обвине
ния в ревизнонизъм. Целта 
ми е да посоча факта, че ки
тайският „радикализъм” никак 
не може да бъде оправдан с 
марксизма.

В глава първа, озаглавена: 
„Китайската идеология п ки

тайската действителност”, дру 
гарят Кардел изтъква 
ните тезисн на китайските на 
падения против югославската 
външна политика и решително 
ги разобличава..

Във втората глава — За 
югославския1 „опортюнизъм” и 
китайския „радикализъм” той 
пише:

И след това, едвам югослав 
ските комунисти направла пър 
вите храчки щ обновяването на 
своята във войната разруше
на Страна — бранейки се съще 
временно от натиска на реак- 
циошгте сили отвън и отвътре, 
конто I сокак а да сломят югос
лавската соцналнстичеока ре
волюция с нейните вътрешни 
трудности—и вече се намери 
ха пред нови трудности, кои
то предизвика и организира на 
тиокът на Сталшт върху Юго
славия. И пак беше нужна не 
само голяма революционна си 
особност и идейна здравнгаа, 
но и храброст, и дълбока вя
ра в 'огромната вътрешна си
ла на овремешшя социализъм', 
която безусловно ще чупи де
формациите в1 развитието на 
социалистическите страни ц в 
тяхната политика, та югослав
ските комунисти да могат не 
само да се съпротивят срещу 
Затиска, но и да запазят ве
ликите придобивки на социа
листическата революция;, да 
ги развиват по-наттагьк и да 
укрепват в собствения народ 
вярата в перспективата на со
циалистическия напредък. А 
тъкмо това успяха да пости
гнат юлославоките комунисти. 
Следователно на китайските 
критици също така ще е труд 
По да уверят който и да е по- 
чтега човек, че към особенос
тите ня югославските комуни 
ешн принадлежи и лесното пре 
клонение пред чуждия натиск.

В историята на работничес
кото движение псевдоревол- 
юционння радикализъм на ду
ми е нанесъл не малко щети 
на делото на работническата 
класа и на социализма, веро
ятно «е по-малко, отколкото 
реформнтския онарт.у шгзъм. И 
сторнята — чак и най-новата 
— сочи много примери, как 
партиите и хората, конто са 
се ръководишг от безплодна 
радикална фраза — в условия, 
още несъзрелн за революцио
нна акция, 
неопособни за всяка действите 
дно революционна акция ко
гато изпаднат в положение, 
което -обективно иска такава 
революционна акция. Можал 
бих да посоча и няколко съв
сем „пресни” примери от този

основ-

,,Китайската критика на ю- 
гоалаязоките комунисти започ
ва с критиката на техните ооо 
бености. Югославските кому
нисти се страхуват от война
та и империализма, казват те
зи критици, а китайските ко
мунисти не се страхуват; сле
дователно, тъй като на първи 
те не достига храброст, те са 
аа опортюнизма; а понеже дру 
.гите са храбри, те са за ре
волюционния радикализъм. На 
истиня класическо „марксист
ко” обяснение за нечия полн- 

И ведно твърде сгз|р и

стават напълно

тика.
добре познат метод за прикри

с псевдоо еволюционнаване
фраза на твърде нереволюцио 
нни! I тенденции.

Изглежда, като че китайски 
веднаж тряб-те критици още 

ва да подсетим за факда, ко 
йто 'впречем сигурно не може 
да не им е познат — че юго- 

*■ :революционно работ 
двткение, начело със 

партия

ако

начши

сл адското
ншческо
своята Комунистическа 
к Другаря Тито е било в пе
риода на Втората световна па 

•от твърде редките 
коггго при

ел- друга страна, тъкмо та
кова велико и храбро револю
ционно минало на югославски 
те комунисти и опитите, кои
то получиха в собствената бор 
ба. или ги съгледаха у други
те, им дават възможност да йе 
приемат току тъй всяка „дет- 

болест на левичарството” 
за доказателство за юраброс-

йна едно 
такива движения, 
готвихъ, организирай > и с оръ 
жие в- ръка проводо I < със соо 
егвени сили, т- е- със си™те 

своя собствен народ, побе- 
социалисгическа рево 
Това Югославска

та комунистическа пар- 
осъществи в сърцето на хи 

тлеристка Европа, произвавай 
трудовите маси не към мир.

ио за война. И то след като 
в.тасрвуващата буржоазпябе ка
питуиирала пред окупатор и 
бе прокламирала мир с н«10- 
За победата в такива услов
е била необходима не само Ре
волюцнонна способност и "Р 
даиост на делото на социална 
„(И _ ИО И МНОГО геройство и 
непоколебима вяра във въз*“' 
жността за революционна раз 
^аГс Фашнсткия^атоР

ДОВЕРИЕ
(Продължение от 1 стр )

на Околийския отбор на СС 
РН в Ниш, и като публи
цист и обществено-култу
рен деец в рамките на бъл 
гарското национално мал
цинство в Югославия.

Народът го изпраща за 
свой представител във най 
висшия /орган на властта 
във ФНР Югославия и вя 
рва, че той и занапред ще 
бъде в първите редици на 
борбата за политическото 
и икономическо издигане 
на нашия край, който с 
решителни стъпки се осво
бождава от вековната изо
станалост, 
се гордаеят че имат пред- 

заедно с

доносма
люция.

ска

т/1 и революциошюсп а, шито 
голословна радикална 

фраза за велика революцио- 
идея. Изобщо всеки отпгг

тия всяка

ки нна
„радикализмът” да се превър
не в някакъв абсолютен прин
цип е сам по себе си признак 
на нездраво ндейио състояние.

пешгпяеаката

Атомът трябва да бъде приятел, а не арат из човека

и със средствата на относител 
но мирна политическа борба.

Известно е, че именно Ленин 
— идейният творец на отцел- 
лението на революционното 
работническо движение от ре. 
формпеткото крило на Втория 
1Штер«ацнонал — е водел най- 
последователна и най-неприми 
ршга борба срещу псевдоре- 
волюцнояното ултралевичар- 
ство. Той непрестанно е изтъ
квал нуждата от свързването 
на революционния ентусиазъм 
с реализма; нуждата конкрет
но да се изучава действител
ността и обективните условия; 
необходимостта да се ослуш
ва настроението на масн-ре; н® 
обходнмостта щото революци 
онната пяогня да не тича пред 
това настроение, кнто да изо
става зад него и пр. И именно! 
Ленин и в областта на социаяи 
етическата международна по-

внд, обаче от това няма пика-.. 
ква полза. Само бих искал да 
изтъкна факта, че сега по при 
мера на Китай, ни нападат и 
'ръководствата 
комунистически партии. Някои 
0-т тези ръководства нямат пи 
каква революционна 
цня, за да дават «а .другите 
уроци по революциоиност, и 
то по проста причина, че па 
практика — въпреки своя ра- 

се по

зная ение

Такъв опит в 
практика е съвсем абсурден, 
защото не дъ|ржи сметка за 
обективните условия, а от ста 
новшдето на науяпшя социали- 

безсмислен, защото на 
се основава върху аналнва на 
реалните отношения, но върху 
абстрактпапа идейни конструк 
ции, или чак само върху же

на още някои

легнгима
зъм е

реакционнитеи с
ната'. За такава борба е била

Иикалнзъм на думи —
неспособни поне дадълбока интер Избирателите

национмистпческа увереност В' 
необходимостта от ®«ег^н«а 
подкрепа на Съветския съюз,

казаха
включат своите партии в рево 

антиимперналис
пан1Ш.

Още самото изтъкване на та 
къв принцип означава падане 
с статически субективизъм, Ра 
вбира се, такова отказване от 
диалектиката получава след

'собствена диалектик3'' *

с тавиел, който
израстнал и се е о- 

политическа

люционните и 
тически акции, конто започна
ха шгмо тях, ако вече не можа 

станат' ръководещ фак-

тях е
формил в 
личност през 
години След югославската

опора на револю-
неговата борба 0Ре" 

кнтайеки
като главна

величавитеФ цнята, в
ту фашизма. За това 
те критици едва ли могат да 

това че ще увер- 
и о

ха да 
тор.тсува

на движението-. Именно, ултра 
радикализмът се превръща в 

— фраза 
безсилие, а

И така чякои догматнчес 
ки „радикалпети” на думи

останали на страна 
сега са на-

Народна революция.
Поздравляваме новия Съ 

юзен представител и му 
пожелаваме нови успехи.

.разшггат на
ят света, че страхливостта

били особе-
0 осев!шо|революциошга 

и практическо 
псевдареволюциочната фраза 
е майка на кай-разрушителння

понеже са 
от революцията — 
мерили за нужно да държат у-

портонизмът уж 
пости на 
писти.

югославските кому-
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Международен панаир 

техниката в БелградСВЕТОВЕН ГИГАНТ 36 ИЗКУСТВЕН ТОР на
пагандна, част на изложба 
та, която илюстрира пер
спективните възможности 
за използуване на ядрена
та енергия.

Всичките предмети са да

(Пргаължение оШ I СШ-.)
кактот

... * ■■■•

- д: • ;
:Н

!§§*■

И тази година,
миналите, на едно мя«

ГГ през 
сто ео събрано всичко оно- 

машинестрои-и
п ва, което в 

телството, електропромиш- 
леността, черната металур

металопреработвател
индустрия, предСтав- 

степен

м
« дени във вид на макети, 

табла, графици, модели,гия и схеми, текстове и оригинал 
съоръжения, работата 

на които се демонстрира 
посетителите. При

а ната
лява най-високата 
на техниката. Съвременни 
те технически достижения 
машини, нови произведе- 

иашите фабрики и

= ни
о
Ч пред

влизането в павилиона по—в
и« сетителят получава основ

ни и общи сведения из об
ластта на ядрената енер
гия, така че в разходката 
си по „нуклеарните ули
ци” ще може да следи из
ложбата с интерес.

На определено простран 
ство е изложбата на наши 
те най-познати и най-голе 
ми институти за ядрена е- 

„Борис Кидрич” 
от Винча, „Руджер Бошко 
вич” от Загреб, „Йоже Ще 
фан” от Любляна и Съюзни 
ят геоложки завод и ин- 
ститутът за технология на 
ядрени

в ния на
индустриалните предприя-

още един път ще пред
оС1 сев О тия

ставят на посетителите вя 
рната картина на силата и 
успехите на нашето

хе* 03о
СиЧ

& = сто-
3 « панство.

Обаче онова, 
тазгодишния панаир е от 
изключителна важност то- 

изложбата на ядрена

което на

ще се превоз-(1 одъ ц/сени-’ пп> 1 [Т/р I количествосевероафриканските 
страни, а целокупното ко
личество сярна 
ще се получава от фабри
ката в Бор, която също та 
ка е пред завършване. Ся 
рната киселина от Бор ще 
бъде твърде евтина защо- 
то новата фабрика ще из

ползува за производство 
на киселина газовете от 
борската топилня, които 
досега са отивали във въз 
духа. Две трети от продук 
цията на суперфосфат ще 
извозат до търговските 
центри по вода — по Ду
нав и Сава, а останалото

Тези дни се очаква запо ва с товарни влакове в юж 
нашата

ва е нергия:чването на пробна ескпло- 
атация, когато от реакто
рите ще изтекат първите 
•количества суперфосфат. 
■От идната година когато 
фабриката ще бъде'пусна
та в пълен ход, нашата 
страна ще получава от 
Прахово около 575.000 тона 
•суперфосфат годишно. Из
вестно количество изкуст
вен тор ще се изнася в чу
жбина, защото едновреме
нно се строят още две та
кива големи Фабрики за из 
куствени торове в Панчево 
и в Косовска Митровица.

Обаче фабриката в Пра
хово ще бъде най-големи- 
ят индустриален обект от 
този вид в света.

краища в 
Фабриката в Пра-

та техника.нитекиселина Съюзната комисия за я- 
съвместно с

страна, 
хово ще има и собствен ре 
чен флот от няколко реч- 

стотици

дрена енергия 
белградския панаир органи 
зира в рамките на тазгоди 
шния панаир на техниката 
изложба на ядрената енер 
гия — първа по рода си в 
Югославия. Изложбата за-

ни параходи и
шлепове. суровини от Бел-М. Валевич

град.
Третият павильон на бел 

градския панаир, в който 
е изложбата на нуклеарна 
енергия, още от вън има 
необикновен изглед. Огром 
ните повърхности на стък 
ления покрив са облечени 
в черна тъкан с цел по-на 
гледно да се представят я- 
дрените процеси чрез раз- 
личнни светлинни ефекти. 
Един от най-значителните 
светлинни ефекти е „атом 
ното небе”, — под простор 
ния кръгъл таван на пави 
лиона е поставена мрежа 
от жици с безброй малки 
електрически светила и ме _ 
тални кълба с оцветени от 
вори. Цялата тази мрежа 
има за цел да представи 
верижните акции на разби

В навечерието иа допълнителните избори се проведе ема цял един павилион, и 
е подредена така, че на до 
стъпен начин да предста
ви на посетителите основ
ните принципи на произво 
дстзо и използуване на я- 
дрената енергия. В павили 
она ТРИ най-голямо прос
транство заема общата 
част на ядрената изложба, 
която представя организа
цията в работата на Съюз 
ната комисия за ядрена е- 
нергия, организацията на 
ядрените институти, цент
ри и пунктове и други по
добни сведения. Втората 
част на изложбата насоч
ва перспективите на по-на 
татьшния развой на ядре
ната енергия у нас. Най- 
интересна е четвртата, про | ването'на атома.

ОЖИВЕНА ПОЛИТИЧЕСКА АКТИВНОСТ
сетеното събрание в дните 
на предизборната кампа
ния. Славински говори за 
стопанските перспективи 
на страната и Димитров
градската община, а след 
това направи и един пре
глед на най-важните Съ
бития в чужбина. Срещата 
между избирателите от Ди 
митровград и кандидата 
се превърна в договор на 
населението от този край 
за ускоряване темпа на 
стопанското развитие на 
общината.

(гив на общинския отбор 
на Социалистическия съ
юз. На 15 август всички ди 
митровградски улици и 
тротоари осъмнаха украсе 
ни с надписи и предизбор 
ни лозунги.

След приемането 
кандидатурата на другаря 
Тодор Петров Славински 
от събранията на избирате 
лите, организациите на 
ССРНЮ започнаха да сви 
кват масови политически 
събрания по всички села 
в Димитровградско. Ня
кои села посети и самият 
кандидат Т. Славински, 
където пред масово отзова 
лите се .-избиратели изнас 
яше доклади върху вътре
шната и външна политика 
на нашата страна. Харак
терното за предизборната 
активност в Димитровград 
ско е, че се провежда под 
знака за навременно при
биране на тазгодишната 
богата реколта, че сърев
нованието за навременното 
изпълнение на обществе
ните планове по места от 

.ден* наден става все по- 
интензивно и че въобще 
за изборите владее голямо 
интересование.

•СЯРНАТА КИСЕЛИНА — 
ПОЧТИ БЕЗПЛАТНА СУ

РОВИНА
Тодор Славински говори в 

Димитровград

Основните суровини в 
•тази фабрика ще бъдат фо 
сфатът и сярната кисели
на. Фосфатът ще се внася

На 16 август в Димитров 
град на общо градско съб
рание говори кандидатът 
за съюзен народен предста 
вител Тодор .Славински.

Това беше най-масово по- Б. НиколовБосилеград:

Коойерацияша 

се механизира
РЕЗУЛТАТИ НА ОПИТНАТА СТАНЦИЯ ПО РАСТЕНИЕВЪДСТВО В ЗАЙЕЧАР

ДОМАШНИТЕ СОРТОВЕ ПШЕНИЦИ СА 

НАЙ-УСТОЙЧИВИ СРЕЩУ МРАЗОВЕТЕ
На неотдавна състоялото

■се заседание на коопера- 
съвет на земеделци в ния 

ската кооперация „Напре
дък” в Босилеград се взе След няколкогодишно ментално най-пълно изсле

Опитната два домашните сортове и
растениевъд- популациите в Източна Съ

рбия. Реално това може да 
се твърди и за дяла Сър- 
Ъия, защото научните заве 

на пшеницата срещу мразо дения досега не са имали 
вете у нас. Изследвани са такива сведения за разви- 
вСички по-важни сортове тието и особеностите, на до 
наша домашна пгиенгща.
С това е създаден така на 
реченият фонд иа геноти
пове, който може да се из 
ползува за създаване на у 
стойчиви сортове и вън от 
нашата страна. По този на 
чин Се откриват нови пер
спективи за
високодобивни сортове пш 
еница, които не ще завис
ят от зимата, с оглед, че у 
СтойчивоСтта към мразове 
те есе още е „тясно мяс
то” е производството 
високодобивпите Сортове! 
у пас и по-специално в из 
точна Сърбия.

Постигнатите научни ре
зултати представляват съ 
държанието на 
изследвания на инженер 
Найдан Миладинович, аси 
стент в Опитната станция, 
който неотдавна докторира 
с дисертацията си „Биоло 
гичеСки и икономически о 
собености на популациите 
и сортове пшеница в Източ 
на Сърбия”. По такъв на
чин пшениците не са изу
чавани у нас, а в Източна 
Сърбия те изобщо не са из 
следвани. Докторската ди
сертация на инженер Ми
ладинович досега експери

. нови,, че оронването е трищу зимата, относно срещу 
низките температури., и то 
при ония сортове, които се 
отглеждат в Източна Сър
бия. Това оттам, че това е 
област, е която Се явяват 
най-големите климатичес
ки ексцеси и затова могат 
да се намерят и най-уСой- 
чиви Сортове. Той е наме
рил, между домашнггте со 
ртове такива които по сво

в пътгг гю-малко при тези 
сортове отколкото при ита 
лианСкия Сорт „санпасто- 
ре”.

решение кооперацията 
Скоро време да купи трак
тор,
други прикачни 
които да допринесат за мо 
дернизиране 
стопанство в Босилеград и 
съседните села.

Кооперативният съвет е 
обсъдил досегашната дея
телност на кооперацията и

проуч\'ване е 
Станция по 
ство в Зайечар е създаден 
най-добрият материал по 
отношение устойчивостта

вършачка и редица
Съревнование между тру

довите колективи
машини,

За установяване качес
твото на тестото от изпит
ваните сортове инженер Н. 
Миладинович е направил 
серийни изследвания на 
еластичността на тестото и

на селското
В димитровградските 

предприятия се устройват 
събрания и съвещания на 
трудовите колективи, къ
дето се разисква върху у- 
величаването на продукци 
ята и засилване на произ
водствените темпове. Всич

машните сортове пшеница.
Целта на научната му 

работа е била да Се изпи
тат особеностите на домаш 
ните популаи,ии и сортове, 
относно екотиповете пше
ница в източна Сърбия и 
то със специална оценка 
на важните фази в разви
тието на тези сортове, ц. 
да се оцени техния вегета 
ционен период и определ
ят елементите и степента 
на родовитостта им, та въз 
основа на тези данни да 
се установи Стойността на 
изследваните сортове за ну 
ждхгте на по-нататъшната 
работа за подобряване ка
чествата и производството 
на пшеницата.

Изследванията Са върше 
ни върху достатъчно коли 
чество материали и доби
тите резултати в повечето 
са статистически Сигурни, 
убедителни и реални.

Трябва да се изтъкне и 
това, че с тези изследва
ния е дадена и цялостна 
характеристика за всички 
те фази на вегетационния 
период.

Инженер Миладинович е 
изследвал устойчивостта 
на пшеничните сортове сре

е намерил, че ■някои домаш
е констатирал, че през пър 
вото полугодие коопераци 
ята е осъществила съво у 

приходгг на стойност ки колективи са приели и- 
нициативата за 100°/о уча
стие на своите членове на 

Организациите

пни
52 милиона динара, а чис- 

печалба надминава Създаване натата
три милиона и седемстотин 
хиляди динара. Заклуче- 
пие е че е възможно отглеж

изборите, 
на ССРН по места също та

даието на съответни сор
тови край и зарад 

трябва да се наоавят

ка се съревновават за успе 
пгното изпълнение на ини 
циативата пред избирател 
ните урни членството ди се 
отзове колективно и да 
гласува още в предобедни 
те ча.сове.

тове и в натова
необходимите машини, ко
ито да укрепят агротехни- 

база за обработваческата
не на земята.

Във връзка с това-коопе 
съвет е решил научнитеративният 

да се набави трактор с по- 
тяга и редица при-

Активно участие в пред 
изборната кампания взи
мат и членовете на димит
ровградския клуб на сту
дентите, които представят 
отбрана програма в по-го- 
лемите селищни пунктове 
в Димитровградско.

На 13 и 14 т. м. бяха про 
ведени събрания по всич
ки села в общината, на кои

Асистент Н Миладинович на работа
малка ята устойчивост надмина

ват досега познатите най-
Източнани пупулации в 

Сърбия имат твърде висо- 
тестото, ко

надми

машини като плугокачни
ве, брани и др. и незабав- 

да се купи вършачка, 
веднага да бъде пу- 

действие. За тези

устойчиви сортове пшени
ца. Такъв тип е познат в 
Село Скробница под името 
„старинска”, в село Кобиш 
ница при Неготин под име 
то „Балкацел”.

Едновременно той 
питвал

ко качество иа 
ето у някои сортове 
нава и качествата па „бдя

до
която
снага е 
набавки съществуват сред 
ства и кредити от над пет 
милиона динара.

Няма съмнение, че това 
е значителна крачка към 

на селско- 
този район

кут 1205”.
По такъв начин инженер 

Миладинович е извършил
всичкитеизследвания нае из-

особености на 
в из-

и устойчивостта 
срещу оронването на зър
ната от зрелите класове. 
При Сравняването се

по-важни 
пшеничните сортовемодернизиране 

то стопанство в 
на Босилеградско.

то говориха членовете от 
колек-

точна Сърбия.
Б. Найдановичустаагит-пропагандкия



на тстао
е

разказва зал -—М0ГЬЩия развой на югославското стопанство

™™^ЕТАСТИЧЕН напредък
<«а стопанското, културното и др полета Т "ашите 
«а и външна политика. Ежедневно п н,шата вътреш 
да се срещнат статии. в които похвалят РЖ1ИЯ ПСЧат ланското ни развитие. нохвало се гзв0?и

Тук поместваме извадки от статии тниците на Швеция и Норвегия! '
Шведският вест. пик „Сто 

кхолм тиднинген." 
кува неотдавна статия за 
югославското икономичес
ко развитие, в която се ка
зва:

Успехи редица организации: Съю
зът на комунистите. Мла
дежката

могат 
и за сто- организация, Син 

дикатите, Женското 
жение, Съюзът на бойцн- 
те и пр. — с над 7 милио
на членове.

поместени във ‘■■ДРУ-ВЕС-

идва от Обединените 
ди посредством

наро-пуоли-
заеми, да- 

вани от Световната банка 
на комерциални 

НОРВЕЖКИЯТ

Ясно, кадрите от Съюза 
на комунистите и на Мла 
дежката организация 
ват тон в тая масова 
низация. Обаче нашето

основи.
т„ ВЕСТ
НИК „ТЕЛЕМАРК АРБАЙ 
ДЕРВЛАДЕТ” е публи
кувал ВПЕЧАТЛЕНИЯ
ТА НА КЬОЛ КРИСТЕН- 
СЪН, ЕДИН ОТ РЪКОВО 
ДИТЕЛИТЕ НА НОРВЕЖ
КАТА МЛАДЕЖКА ОР
ГАНИЗАЦИЯ. В СТАТИЯ 
ОЗАГЛАВЕНА „ЮГОСЛА
ВИЯ СЛЕД ВОЙНАТА — 
ФАНТАСТИЧЕН ЕКСПЕ
РИМЕНТ” МЕЖДУ ДРУ
ГОТО СЕ КАЗВА:

Заправо това е фантасти 
експеримент, който се 

разгръща в следвоенна Ю. 
гославия. Не само че е про
ведена една напълно нова 
форма на управляване в 
страната, но много далече 
се е стигнало и в превръща 
нето на изостаналото сел
ско общество в модерно ин 
дусггриално и земеделско 
общество. И то 
когато без съмнение е има 
ло много работа да се зали 
чат раните от войната.

Планово и без колебание

да-
орга-

„Югославското стопанство 
се развива с един 
темп, с който засенява 
вечето други страни. Дока 
то ние в Швеция сме дово 
лни от годишен 
достигащ 3 до 3,5%, югос- 
лавяните от 1953 до 1959 
година са увеличавали сво 
ята обща продукция сред
но с 10,8% на година. Про 
мишленото

впе
чатление е, че е съзнател
но се стремат към това да 
изградят социалистическо 
общество

такъв 
по-

в широк смисъл 
на думата, в което всекиприраст,
отделен човек ще бъде ак
тивен сътрудник на обще
ството (общността). Чрез 
Социалистическия съюз се
дем от осемдесет, милиона 
жители имат възможността 
за проява. Това заслужа
ва внимание”.

производство 
се е повишавало средного
дишно. с 12,8 процента...

Едно съпоставяне с раз
витието на Швеция не би и 
мало много смисъл. Опи-

чен

I ПОЗНАТИ В СВЕТАФАБРИКА ЗА КАБЕЛИ 
СВЕТОЗАРЕВО

тът показва, че темпът на 
експанзията има стремеж 
да се намали, когато стопан 
ството достигне известен 
стадий на развитие. Обаче, 
когато се сравнят и с дру
ги страни\ югославските ре 
зултати стоят на особено мя 
сто, като твърде значител
ни и заслужаващи внима
ние...

Основните насоки на к>- 
гославското стопанство се 
определят с петгодишни 
планове, които всяка годи 
на се делят на по-малки 
планове. С оглед досегаш
ното развитие съществуват 
оптимистически изгледи 
както за най-близкото бъ-

През декември 1955 го- днес ние изнесем на светов 
ния пазар 7.500 тона мед 
по цени от 1958 година, би 
хме получили около 3.750 
долара. Обаче, когато мед
та мине през цеховете на 
комбината нейната стой
ност нараства 5—6 пъти. 
В такъв случай ползата от 
едно такова предприятие 
не трябва да се доказва. 
От една страна държавите 
в които преди изнасяхме 
електролитна мед не екс
плоатират повече нашето 
стопанство, а от друга на
шата електроиндустрия и 
електрификацията на стра 
ната, изобщо на цялото сто 
панство, са обезпечени с 
достатъчни количества ви 
сококачествени материали.

продукцията е пораснала 
четири пъти, през което 
време е усвоено производ 
ството на 2.000 артикли.
БОГАТ АСОРТИМЕНТ

бита в нашата страна, а и 
|известни количества се вна 
сят за преработка, фабри
ката не е в състояние да 
приеме всички поръчки от 
[чужбина, тъй като те да
леч 'надхвърлят нейните 
огромни мощности.

дина в долината на Мора
ва, край Светозарево, отек 
наха последните бригадир 
ски песни. Завърши се стро 
ежът на едни от най-голе- 
мите обекти на

в период,

От помещенията на све- 
тозаревския комбинат, кой 
то носи името на славния 
революционер Мота Пия- 
де, днес излизат разни ви 
дове кабели и жици, без ко 
ито не можем да си пред
ставим множество индус
триални отрасли. На огром 
ни макари високи и до три 
метра тук се намотават 
подземни кабели, на които 
се пада по-голямата част 
от продукцията, разни про 
водници изолирани с гума 
или пластмаси, висохофре 
квентни кабели за голямо

цветната 
металургия — комбинатът 
за кабели. Над 11.000 мла
дежи и девойки вградиха 
в корпусите на този гигант 
десетки хиляди кубика же 
лязо, цимент и стъкло и за 
строиха площ от 64.000 ква 
дратни метра. На мястото 
на някогашните ниви още 
тогава изникаха 23 огром
ни производствени помеще 
ния: леярна, трафопостове

се пристъпило към работа. 
Старото незабавно е отстра 
нено и новото е заело мя
стото му. Югославяните са 
се учили от грешките, кои 
то са направени и не са 
позволили въпросът за пре 
стижа да дава тон на тях
ната работа. Заради това, 
днес те могат да констати 
рат със задоволство, че но 
вата форма на обществото 
си е не намерила мелодията 
и сега се произвежда как
то никога досега, както в 
индустрията така и в селс 
кото стопанство.

А най-хубавото от всич
ко — това трябва да се из-

!1
ДОТАЦИИ 
НА КОМУНАТА

За грижите на предпри 
ятието, за културно-битово
вото равнище на членове
те на колектива не говори 
само жилищното строител 
ство или идеалните трудо 
ви условия в предприятие 
то. През юли тази година 
работническият съвет ре
ши да отпусне на комуна 
та 300 милиона динара по
мощ за разрешаване на ня 
кои

деще, така и за следващия 
петгодишен план. Той вли 
за в сила на 1 януари 1961 
година и предвижда: пър
во — да се увеличи бруто 
националната продукция с 
65—70% (11% годишно);

ш
число разговори. Производ

ГОЛЯМА ПРОДУКЦИЯ И 
ВИСОКА МЕХАНИЗАЦИЯ

Когато журналист пише 
трябва да уважава чита
теля и да го пощади от ци 
фрите. Но когато става ду 
ма за един такъв комби
нат те говорят най-красно 
речиво, поради което пак 
ще си послужа с тях. 1957 
година са произведени сто 
ки за около 25 милиарда 
динара, а следващата 1958 
година за над 34 милиарда 
динара. С това си производ 
ство само за две години 
фабриката върна на общ
ността, във вид на нацио
нален доход, 19 милиарда 
динара капиталовложения 
изразходвани за нейното 
построяване.

Почти всички операции 
в производствения процес 
са механизирани и автома 
тизирани. Производителко 
стта на труда е твърде 
висока и показва тенден
ция към повишение. Да 
вземам един пример от 
първите години на съще- 
твуването на -комбината. 
1955 година в фабриката 
бяха заети 1964 работника 
а 1957 техният брой се у- 
величи на 3.200. Но това не 
попречи на производител
ността на труда да порас
не на един работник с 36% 
в сравнение със състояни
ето от преди три години. 
Трябва да се изтъкне, че 
расте броят на работници
те в помощните цехове и 
отделения, докато край ма 
шините техният брой оста 
ва непроменен. Това явле
ние е напълно нормално 
и в съгласие с увеличение 
то на продукцията и ръста 
на производителността на 
труда. Само за две години

ството на този вид кабели 
най-висша

комунални задачи. 
Средствата ще бъдат из 
ползувани най-рационално 
Известна част ще бъде упо 
требена за реорганизация 
на леярната „Милан Миял 
кович”. С получените сред 
ства Общинския народен о 
тбор започна неотдавна 
стрежа на водопровод, а и- 
дущата година ще започне 
прокарването на канализа 
цията, ще бъде завършен 
строеж на водопровод, аи- 
Универсалния магазин в 
града и ще бъдат построе
ни няколко спортни обек-

второ — да се повиши про 
мишлената продукция с 
85% (13% годишно); трето 
—да се увеличи селскосто 

с 50%

представлява 
степен в развитието на те 
лефонните кабели в света. 
Произвеждат се и огнеупор 
ни кабели за нуждите на 
рудниците. Значително мя 
сто в продукцията заемат и 
подводните телефонски и 
енергийни кабели. Днес ка 
бел от 35 киловата, дълъг 
5.500 метра и тежък над 70

тъкне е, че народната ду
ша е тая, която дава тон.

Дойде ли се в тая страна 
бързо трябва да се приз
нае, че съществуват много 
нюнаси, които досега не са 

и че се

ланската продукция 
(8% годишно); четвърто — 
да се повиши личното пот 
ребление с 50% (8% годи
шно).

Новият петгодишен план регистрирани, 
вижда че ръководещите 
кръгове в Югославия днес 
наистина искат да постил

трябва да се означи като 
амбициозен, обаче не и не 
реален план. Страната е о 
тишла толкова 
своето икономическо разви 
тие, че експанзията може 
да продължи без .и из 
куствено предприемане на 
мерки за запазване на тру

тона свързва остров Улян 
със сушата при Задар.

нат такава форма на уп
равляване, в която народ
ът е
само в промишлената де 
мокрация, но и 
и по широко, в цялото об-

далече в ЕКСПОРТ В НАД 
20 СТРАНИактивен елемент не

И докато само до преди 
няколко години Югославия 
внасяше огромни количес
тва кабели и жици, израз 
ходвайки огромни валутни 
средства, за кратко време 
нашата страна се нареди 
на световната ранг - листа 
между страните износител 
ки. Отличното качество на 
произведенията, Слагодаре 
ние на голямата чистота на 
нашата мед 99,96 процента 
допринесе за техного пла
сиране в над 20 европейски 
и извъневропейски страни 
Отдавно вече по кабелите 
с марката „Фабрика за ка 
бели Светозарево — Юго
славия” се водят телефон 
ски разговори и се пренася 
електрическа енергия в Ан 
глия, Индия, Австрия, Гър 
ция, СССР, Обединената А 
рабска Република, Бирма, 
Франция и редица други 
страни. Износът расте пое 
тоянно. 1956 година е въз
лизал на 6 милиона дола
ра, а следващата, втората 
година след пускането му 
в действие, комбинатът из 
несе стоки за 15 милиона 
долара. Макар че тук се 
преработва цялото количе 
ство електролитна мед до

С родно производен 0
термоцентрала с мощност 
от 5.000 киловата с две тур 
бини,няколко помошни ра 
ботилници, голям водопро
вод какъвто има град 
Ниш. По-късно бяха пос
троени и някои други поме 
щения, както и няколко 
стотин жилища за работ
ниците.

ИКОНОМИЧЕСКАТА 
ПОЛЗА ОТ КОМБИНАТА 

Построяването на комби
ната
рево беше предизвикано 
не само от развиващата се 
електроиндустрия и бърза 
та електрификация на 
страната, но и от една про 
ста сметка. По производ
ство на медна руда Югос
лавия е на първо място в 
Европа, пред Финландия, 
Швеция и Норвегия. До по 
строяването на комбината 
ние изнасяхме медта в су
рово състояние, след кое
то внасяхме същата тази 
мед изкопана в Бор, само 
че в преработено 
ние, във вид на кабели, ра 
зни жици и произведения. 
Естествено по няколкократ 
но по-високи дени. Ако

по-далеч,

щество...
Когато говорим за едно

партийната система в Ю- 
гославия трябва да бъдем 
начисто с ова,
„партия” съчиняват всич
ки организации, 
включени в 
ческия съюз. 
колективни членове цяла

ти.довия темп.
Външната търговия, коя 

то често е слабото място 
в икономиката на слабора

Работниците от комбина
та „Моша Пияде” от сър
це помагат на своята кому 
на. Те са спокойни на тру 
довите

че тазизвитите страни, не дава по 
особено безспокой-вод за

ство, а страната не зависи 
вече от външна икономиче

си места защото 
знаят, че средствата ще бъ 
дат използувани най-поле 
зно — ив полза на комуна 
та и в тяхна полза. В но-

които са 
Социалисти- 
Той има заска помощ. 

Техническата подкрепа
вите индустриални обекти 
ще намерят работа-и чле
нове на техните семейства. 
В Общинския народен от
бор заявяват, че средства
та ще бъдат използувани 
най-целесъобразно. Гаран
ция за това е факта, че са 
мите членове на колекти
ва ще решават за тяхното 
изразходване чрез отбор- 
ниците в общинския съвет 
на производителите. По
вече от половината члено
ве на съвета са на работа 
в комбината. Освен това 
представители на Общин
ския народен отбор ще ос 
ведомяват работническия 
съвет как се използуват 
отпуснатите средства.

С. Стефановски

Босилеград за кабели в Светоза-

Чествуване Деня на 

миньора
специалисти.

Миньорите посрещнаха 
своя празник с миньорския 
поздрав „Оооорук!” и 
ржествена украса на поме 
щенията 
ната.

Веселбата трая непрекъ 
от Сутрин до к~ьсна

Денят на миньора търже 
стаено е чествуван в боси 
леградските рудници „Бла 
годат” при Село МуСул и 
„Две реки” между селата 
Църнощица и Д. Любата. 
На празненствата присъ- 
ствуваха представители на 
околийските, общинските и 
местни общеСтвено-полити 
чес ки организации, предста 
вители на различни пред
приятия от околията и об 
щетата, голямо число ин- 
Щапери, техници и други

с тъв

и входовете на ми

снато
вечер. С миньорския поз
драв „Сретно!” миньорите 
поздравляваха развиващо 
то Се минно дело в БоСиле

състоя-

градско.
Б. Алексов
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в ЗАБЪРДИЕ Жътвата мина
временното провеждане на 
есенната Сеитба.

250.000 вагона пшеница.
Средният добив от хектар 
ще изнася около 20,2 мет- 

центнери. И общи-

Сега много по-сигурно можем да «а 
добрите години, защото об- 

достигне около 4

Жътвата завърши.
ба три блока — в Одоров- 
ци, Смиловци и Гуленов- 
ци с обща повърхност 30 
хектара. Тези блокове са 
били обработвани при пъл 
на агротехника.

Вършитбата показа, че 
от един хектар, обработван 
при пълна агротенихка, в

• Тази година в район За- 
в димитровградска 

добивите на

жем, че тази година е една от
от пшеницата и ръжта ще

незначително по-малко от прихода
бърдие 
та (комуна 
пшеница са рекордни. Осо

шият приход МАКЕДОНИЯ:рички
те и средните резултати са 
малко по-ниски от минало

милиона тона, което е 
през най-плодородната година досега 

В селата бумтят вършачки, в 
пия с електронни изготвят точните 
икономическа година.

Жътвата в Македония е 
рекордна. Това е досега 
най-богатата жътва в Ма
кедония. Според непълни 
сведения, тази година реко 
лтата ще 
на пшеница, което е с 72 
хиляди тона повече от ми 
налогодишната реколта. Ре 
кордните добиви на пшени 
ца през тази година са пре 
ди всичко резултат на вие 
оките добиви, получени в 
обществените земеделски 
стопанства и в кооперации 
те. Така например общес-

статистическите управле- 
сметки за края на тази

бени резултати в това от
ношение е постигнала зе
меделската 
„Победа” в Смиловци и 
.частните

годишните и от предвижда 
Обществениянията на 

план. Основни причини за 
са неблагоприятните

кооперация положението в нашите републики.А ето какво е
това
климатически условия, об- 

по-малко засети повър

производители изнася 262.000 торед досегашните сведения 
добивът в обществените 
стопанства изнася 35-40 це

ХЪРВАТСКО
що
хности отколкото минала-Големите социалистиче

ски стопанства и тази го
дина ще дадат около 5 ме- 
трически центнера, от един 
хектар, повече отколкото 
кооперативния 
около 10 центнери повече 
от частния сектор. Околия 
Осийек, една от най-жито 
родните околии, е получи 
ла среден добив 36 квинта 
ла от един хектар и то: 42 
квинтала в обществените 
стопанства, 36 в кооперати 
вните и 30 в частния сек
тор.

нтнери, в кооперациите и 
на кооперираните 
30-40 центнери, а при час- 

стопани само 12 и по 
18 центнери. Ожъ

та година и пр.
площи

Трябва обаче да се изтъ 
година е забе 

по-силно афирми- 
съвременните фор 

ка производство и у- 
крепване на социалистиче 
ски—обществени отноше- 

селото. С високодо-

кне, че тази 
леженотните

места до 
патите площи са заорани 
с нови култури. Подготов- 

есенната сеитба са

сектор, а ране на
ми

ките за
твеното земеделско стопан 

„Червена звезда” край 
получило среден

разгар. Споредв пълен 
плана за тазгодишната есе ния в

бивни сортове пшеница са 
били засети два пъти по

мина

ство 
Щип е 
добив от хектар 3.800 кило 

селскостопанският

на сеитба, с интензивни со 
ще бъдатртове пшеница 

засети над 20.000 хектара, големи повърхности: 
лата година

грама,
комбинат „Овче поле” от176.422 хекта 

година 392.096от които на кооперирани 
■площи (съдружничеството

Вършитба в Забърдие ра, а тази 
хектара. Трябва да се из
тъкне също така, че тази 
година обществено органи
зираното производство е 
заемало 26°/о от общата по 
върхност, а в общия доход 
е участвувало с 46,1%. 
(През миналата година то 

изнасяло 33%)

2.100 хектара е имал сре
ден добив 3.000 килограма 
от хектар, а комбинатът 
край Битола е осъществил 
добив 4.000 килограма от 
хектар. Подобни добиви са 
получени почти във вСич- 
ки обществени стопанства, 
освен в Пелагония, където 
средният добив е малко по 
нисък зарад прекомерна 
влажност на почвата.

село Смиловци са получе
ни от шест хектара сред
но по 3.300 кг от един хек 
тар, а в Одоровци на 8,58 
хектара средно 3.511 кг. от 
хектар.

Пиез ази година са об
работвани 47,33 хектара 
при частична агротехника. 
Добивите са също така до 
бри. В село Одоровци от 
2,02 хектара са получени 
средно 3.000 кг от хектар. 
Стопанинът Георги Пей
чев от село Одоровци от 
0,20 хектара е получил 940 
кгр високодобивна пшени
ца, а Новко Тодоров от се
ло Смиловци от съща пов 
ърхност е получил 942 кг.

Значително по-нисшг са 
добивите от домашните сор 
тове. Най-добрият добив е 
постигнат от Стаменов Пей 
чо от с. Смиловци, който е 
получил 1236 кг от хектар, 
на площ от 12 декари.

За отбеелязване е че та
зи година за първ път в 
този район е употребена 
жътварката.

Сега трите вършачки на 
кооперацията вършеят жи 
тото на частните стопани, 
а в кооперацията се подгот 
вят за нови договори с ча- 

-стните производители за 
тази есенна сеитба.

съдружници с кооперация 
та. Най изразителни до 
биви са получени от ви- 
сокодобивният сорт пше
ница, а много по-малки до
биви са дали домашните 
сортове.

Земеделската 
ция „Победа” в съдружие 
с 117 частни производите
ли е образувала през мина 
логодишната есенна сеит-

с частни производители) 
В някои

В Хърватско се готвят и 
за тазгодишната есенна се 
итба. Над 300.000 хектара 
ще бъдат засети с високо 
добивна пшеница, от което 
200.000 хектара ще бъдат в 
организирано производство

14.000 хектара, 
планински предели на Сло- 
вения ще се употреби сред
но интензивният австрий
ски сорт пшеница „Хелко- 
рн”, която е по-устойчива 
на климатическите усло
вия в тези планински кра-

коопера-
ва участие е 
Трябва да се изтъкне и то 
ва, че тазгодишната пше
ница е по-доброкачествена 
от миналогодишната: хек-

СЛОВЕНИЯ:

В приетата вече репуб
ликанска акционна програ 
ма се предвижда тази е- 
сен да бъдат засети с висо 
кодобивна пшеница 100.000 
хектара т. е. 35.000 хекта
ра повече отколкото мина 
лата година.

ища.Тазгодишният среден до 
бив на пшеница (17-18 мет 
ричеСки центнери) няма да 
бъде чувствително по-ма
лък от миналогодишния до 
бив, когато изнасяше 19 
метрически центнери. Спо

тегло тазитолитър.ското 
година изнася 76 - 82 кило 
грама (миналата година 72 
—78 кг.).

СЪРБИЯ:Вършачка 

в Бурела Тази година, според пре 
дварителни данни, от 1 ми 
лион и 200 хиляди хекта
ра ще се получат около

Най-високи добиви са по 
лучени в обществените сто 
панства, а след това в коо
перациите. В социалисти
ческия сектор са получени 
от хектар 36,6 мт. в цен
трална Сърбия, 39,5 мтц. 
във Войводина и .43 в Кос 
мет. Кооперациите са дос
тигнали добив от 32 мтц., 
докато добивите от частни 
земеделски стопанства из
насят: в централна Сърбия 
19,9, във Войводина 26 и в 
Космет 25 мтц. Домашни
те сортове пшеница са да
ли значително по-малко до 
биви. В централна Сърбия 
14 мтц., във Войводина 15 
и в Космет 13 мтц.

Големите разлики в до
бивите на високодобивна 
пшеница в социалистичес
кия сектор, кооперациите 
и в частна продукция са 
последици от различното^ 
равнище на агротехниката 
и отглеждането и защита
та на културите.

През месец юли земедел 
ската кооперация от село 
Поганово докара по новия 
погановСки път първа въ
ршачка в този район. Та
зи година погановчани и 
околните села за пръв път 
вършеят ;с вършачка. За 
десет дни вршачката е о- 
вършала над 87.000 килог 
рама пшенично зърно пре 
димно от високодобивната 
пшеница. Средният добив 
от „италианката” е 350 кгр 
от един декар, а от обик
новената пшеница достига 
едвам 100 килограма от де 
кар. Според изготвения от 
управата на земеделската 
кооперация план за върши 
тба, след като завърши ра 
ботата в Поганово, върша 
чката ще бъде преселена 
в махала Шумйе (село Вла 
си), а оттам ще замине в 
Драговита. Във всичките 
села от погановски район 
това ще е първата вършд. 
тба с вършачка. Затова в 
селата цари оживление и 
хората с нетърпение очак 
ват деня, когато шумно ще 
затрака вършачката 
хното село.

Жителите на махала Шу 
мйе извършиха дори и по 
правка на пътя, за да мо
же да дойде машината, а 
подобни поправки направи 
ха и селяните от Драгови-

ЧЕРНА ГОРА :
Първа килимарска работилница 

в Босилеградско ... .......
Добивите в тая републи 

ка са подобни на миналого 
дишните. Особено добри ре 
зултати са постигнати от 
общественото (земеделско 
стопанство в Плевля, къде 
то от хектар средно са по
лучени 40-50 метрични це

прекарали на обучение в 
известния килимарски цен 
тър на НР Македония — 
Лазарополе.

Пресмятанията показват 
че тази работилница ще и 
ма добри приходи тъй ка
то разполагат с качествени 
суровини, а килимът е мно 
го търсен продукт на въ
трешния и външен пазари.

В началото на този ме
сец в село Топли Дол е 
открита килимарска рабо
тилница, първа от този род 
в Босилеградско.

Работилницата за сега и- 
ма девет стана за тъчене 
на килими, но наскоро ще 
бъдат набавени още десет 
такива станове. В работил
ницата понастоящем работ 
ят девет девойки и двама 
мъже, които два месеца са

нтнери, а на отделни пар
цели и до 70 мтц. Такива 
добиви
Белопаланската

са получени и в 
община,

кооперирането екъдето 
най-развито. Някои сели
ща от тая община вече не
отглеждат домашни сорто 
ве пшеница.А. ДънковД. п.

Тази година в Черна Го 
ра за пръв път жънат ком 
байни. И то в ЗетСко поле 
и в Плевля. В сравнение 
с миналата година чувстви 
телно е увеличен и броят 
на тракторите и на други 
селскостопански машини. 
Подготовките за есенната 
сеитба започват.

Поганово: ЗАСИЛЕНА ПОЛИТИЧЕ
СКА ДЕЙНОСТ

Тези дни организациите 
на ССРН в район Поганово 
преживяват усилена поли
тическа дейност. Организа 
циите се подготвят за из
бирането на ръководства 
в подружниците и в мест
ните организации, обаче в 
своята активност дават 
преднина на предстоящите 
избори за съюзен народен 
представител на Димитров 
градска избирателна око
лия. По всички села от ра
йон Поганово се състояха 
масови събрания на ССРН, 
на които се обсъждаше 
международното политиче 
ско положение, нашата въ 
трешна политика и особе
но резултатите на нашето 
стопанско развитие и наче 
ртанията на предстоящия 
петгодишен план.

Кандидатът 
народен представител То
дор Петров Славински, кой 
то досега е присъствувал 
на много събрания на ССРН 
в избирателната околия, е 
посетил и село Поганово и 
е присъствувал на събра
нието на Социалистичес- 

съюз. На събранието 
Славински е говорил за въ 
ншното-политическо поло

Жътвата е завършена. 
Вършитбата вече е към 
края си. Започват подго
товки за есенната сеитба. 
Обществените стопанства и 
кооперациите разполагат с 
около 19,500 трактора и със 
съответен брой прикачни 
машини. В сравнение с ми

и в тя

Още нямаме окончател
ни резултати. Обаче и от 
тези сведения личи фак-

стОтът, че нашето, селско 
панство усвои продукцията
на високодобивните сорто
ве пшеница и с могъща 
стъпка върви към още по- 
големи успехи, които се о- 
чертават в новия петгоди-

та. налата година това значи, 
че се навлиза в есенната 
сеитба с 1.500

Интересно е да се отбеле 
жи, че не всички се отнас 
яха с доверие към огромна 
та червена машина. Появи 
ха се различни „неверни 
Томи”, които твърдеха, че 
зърното отивало в плява
та, че добитъкът не искал 

Сламата и че изоб-

трактора по 
вече. Този брой на тракто 
ри ще е достатъчен за на-Изглед от Поганово шен план.

жение и за икономическия 
ускорен темп на развитие 
на нашата страна, както и 
на Димитровградската 
муна.

Кандидатът за народен 
представител е използувал 
посещението си в село По 
ганово да обиколи земедел 
ската кооперация, коопера 
тивната библиотека и поз
натата в този район коопе 
ративна тухларница. Из у 
лиците на Поганово насе
лението сърдечно е привет 
ствувал-1 кандидата за на
роден предеавител.

Босилеград: ЖЪТВА И ВЪРШИТБА
да.яде
що вършачката не била за 
този край. Обаче когато

ко-
Босилвград 16 август

Жътвата е завършена 
само по низките места в 
Босилеградско — в Боси- 
сеград, Райчиловци и Ра- 
дичевци. В другите села на 
Босилеградската комуна, 
жъвата е пълен разгор, ка 
кто например в Ицвор, Бе 
лут, Гложйе, Брестница, 
Паралово и др. От ранна 
сутрин до късна вечер пъл 
зи полята проточената жъ

тварска песен. Умората и 
жаждата се утоляват с на

вече ситг.„..-,а, която 
„спечели авторитет” и 
Босилеградско. Стопаните

в)за съюзенстопанският техник и трак
дежда, че приходите ще 
бъдат много по- високи от 
колкото миналата

тористът приготвиха вър
шачката и започнаха да 

кооперативната 
пшеница, 

Томи” изчезна

хранят надеждата; че тру-
вършитбата

бъде още

вършеят 
високодобивна

година.
дът им около 
тази година да 
повече 
кан ето в

Поради по-острите кли-„неверните
матически условия вършит 
бата

селяните масово по- облекчен чрез пус-ха, а 
дадоха 
вършеят 
ки искаше да бъде пръв.

в Босилеградско езаявки, че искат да 
с вършачка. Все-

действие на нова 
вършачка която лека-п©- 

планин-
още в началото си. Най-до 
бра реколта се 
високодобивните

кия
очаква от лека ще измести 

ските кончета.сортовеМ. Филипов Г .
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БОСИЛЕГРАД:. «;амж РЕАЛИЗИРАНЕ НА Н191 ПОЧИНИ ПО
РАЗМЯНА НА ПОЧИ
ВАЩИ РАБОТНИЦИ

Босилеградската общин
ска организация на Соци
алистическия съюз, която 
през миналата година бе
ше провъзгласена за най- 
добрата организация на 
ССРН във Вранска околия 
и през тази година постиг 
на видни резултати. Мно 
гото трудови акции в обла 
стта на благоустройство 
то в Босилеград и остана
лите селища от комуната, 
всеобщи трудови 
нии за засаждане на ово
щни и орехови градини го 
ворят най-добре за актив
ността и отзивчивостта на 
ССРН от Босилеградско.

Заслужава особено да се 
изтъкне повишената поли 
тическа активност във вси

с. Долно Тлъмино с 10 по 
ДРУжници, в село Бранков 
ци с 4

супа и хляб. Приходящите 
плащат малко по-скъпо от 
редовните абонати.

По време на разните по 
сещения се чувствуваше 
дружеска непринудена ат 
мосфера. Разменени бяха 
мнения и опит по профсъ
юзната дейност. Другари
те от България проявиха 
особен интерес за работни 

самоуправление,

Тази година продължи 
подетия почин за размяна 

на летовници между на
шата страна и няког* Соци 
алиСтичеСки и западни

Изборните конференции 
на местните 
според същия правилник, 
ще се проведат от 21 ав
густ до 15 септември, а кон 
ференцията на общинска
та организация на ССРН 
ще се състои в края на ме 
сец септември.

низиране на труда и тру
довите акции.

Решенията на Пленума 
бяха изнесени пред член
ството на ССРН и бяха при 
ети единодушно. Веднага 
след Пленума се състояха 
подготовителни предизбор 
ни събрания по селата. До 
сега почти във всички села 
са проведени тези конфере 
нции, а на 11 август така
ва конференция се състоя 
и в Босилеград. На конфе 
ренциите бе обсъден Пра
вилникът за спровеждане 
на изборите, обсъди се въ
просът за това какви ръ
ководства трябва да бъдат 
избирани и стана дума за 
местни въпроси по комуна 
лното благоустройство. В 
Босилеградско сега се про 
веждат изборни събрания 
по подружниците.

Трябва да се отбележи, 
че въпреки сезона на пол
ска работа всички тези съ 
брания масово са посетени. 
Всички организации 
ССРН в комуната настоя
ват да включат и оня ма
лък брой незаписани в 
ССРН хора и участието им 
на изборите да бъде 1000/п.

организации,подружници, в Мле 
коминци с пет подружни
ци, в Босилеград с 7 под
ружници, в Долна Любата 
с четири, в Горна Любата 
с пет и в Горна Лисина 
стна организация с 
подружници.

Според гласувания пра
вилник за изборите, избор 
ните събрания по

Страни.
Миналата година Центра 

лният съвет на югославски 
те синдикати извърши раи 
мяна на летуващи работни 
ци Само с Централния съ
вет на българските профсъ 

юзи.Т аз и година той раз
шири това сътрудничес
тво.

ме
четири

Пленумът е взел реше
ние за образуване на ко
мисии при общинския от
бор на ССРН и е форми
рал осем комисии: идейно-

ческото 
за ролята и мястото на на 
шите синдикати в предпри

подруж 
ниците ще се проведат от 
пети до двадесет и први ав

кампа-
Интересуваха сеятията.

Също и за ролята и дейно 
стта на младежките и пар

През юли в нашата стра 
на бяха на почивка група 
членове на 
профсъюзи.

Съветските 
посетиха Опатия, част от 
Словения, Любляна, За- 
реб и Белград. Те имаха 
възможност да посетят ня 
кои големи стопански обек

тийните организации в тру 
довите колективи.

В Белград в Индустрия
та за мотори Раковица по 
време на дружеския раз
говор беше изразено дву
странно желание за раз
мяна на работници между 
едно сродно предприяите 
от Пловдив и предприятие 
то във Раковица.

Навсякъде беше прояве 
но желанието тази разля 
на да се разшири колкото 
е възможно повече, както 
и вместо 15 дни идущата 
година посещението да се 
увеличи на 20 дни, за да 
да се запознаят по-добре 
със социалистическите по
стижения в двете страни.

Една група от специали 
сти ще посети нашата стра 
на, а през есентта една о- 
фициална профсъюзна де 
легация от България ще 
посети нашата страна и по

съветските

летовници

чки низови организации в 
Босилеградската 
през последните два месе
ца. На многобройни конфе 
ренции на основните орга 
низации, основно място за 
емаше проучаването на ма 
териалите от Петия кон
грес на ССРНЮ, отделно 
на' статута на Социалисти 
ческия съюз. Най-много ра 
зисквания се . водеха вър
ху въпроса за ролята, стру 
ктурата и съдържанието 
на работа на Социалистиче 
ския съюз в рамките на 
комуната.

На пленума на Общин
ския съюз на подружници 
силеград, който се състоя 
в края на месец юли, след 
обстойни дискусии водени 
в низовите организации от 
Босилеградската комуна, 
беше прието решението за 
образуване на- местни орга 
низации на' Социалйстиче-

община

ти в страната и в разгово 
ри с работници и предста
вители на работническото 
самоуправление да се за
познаят с дейността на пре 
дприятията и с успехите 
в социалистическото стро 
ителство у нас.

Група профсъюзни ра 
Оотници от България пре
караха от 29 юли до 12 ав
густ в Ловран. По време 
на престоя им в нашата 
страна те посетиха остров 
Раб, Опатия, Рийека, ПоС- 
тойна, Загреб, Нови Сад, 
Зренянин и Белград. В Ри 
йека те посетиха корабо- 

„Трети

БОСИЛЕГРАД : Членове на ССРН на доброволна работа
густ. Както се предвижда 
в Статута на ССРН, на те 
зи събрания, покрай изби 
рането на делегати за из
борните конференции на 
местните организации, ще 
бъдат избрани и председа
тел, секретар и касиер във 
всяка подружница.

политическа, 
обществена 
жените, комисия по органи 
зационни въпроси, по об
ществено самоуправление, 
по сътрудничество с общ- 
ствени организации, коми
сия за кадри, за молби и 
жалби и комисия за орга-

комисия за 
активност на

на

Ст. Алексов 
и, Б. Алексов

\

Малко босилеградско се 
ло Топли Дол получи в на 
чалото на този месец еле
ктрическо осветление.

Това важно за селото съ 
битие бе тържествено от
празнувано. От ранна су
трин започнаха да се съби 
рат хората пред коопера
тивния дом, за да посреш 
нат своите гости—предста 
вители на Комуната и на 
'обществено-политическите 
организации.

Тържеството започна с 
малък доклад за развитие 
то на Топли Дол след осво 
бождението, а след това го 
стите обиколиха инстала
циите.

Електрическото осветле 
ние ще е от голямо иконо 
мическо значение за село
то, но същевременно ще до 
принесе за 'Засилване на 
културно-просветния 
вот. Селото има добър коо

гледа по един филм, кой
то ще се прожектира от ма 
лка подвижна киноапара- 
тура.

перативен дом, в който ще 
може да се помести киноа 
паратураГ" Засега 
всяка седмица ще може да

строителпицата 
май”, където се запознаха време на разговорите ще 

бъде уточена нова програ
ма за по обемна разляна 
на летовници, работници 
и профсъюзни дейци.

На 9 август от Белград 
замина и наша група от 
работници на летуване във 
Варна. Там нашите летов
ници ще имат възможност 
да разгледат обекти, да се 
запознаят със социалисти 
ческото строителство в Бъ 
лгария и да пренесат на
шия опит всред работници 
те от България.

селото
с иСтопията па развитието 
на този гигант в нашето 
корабостроителство, 
същевременно видяха до
вършен един танкер за ну 
ждите па югославската 
флота от 32.500 топа водо 
изместимост. 
тези дни е пуснат в екс
плоатация.

Не по-малко бяха въоду 
шевен и от посещението на 
предприятията в град Зре 
нянин. Особено впечатле
ние им направи модерно о 
бзаведения ресторант за 
самообслужване, където о 
свен че храната е твърде 
евтина и по качество е

А. Д.

катод. тлъмино
ИЗБОРНИ СЪБРАНИЯския съюз и на сдружения 

при местните организации, 
както и редица други реше 
ния във връзка с провеж 
дането на изборите в ССРН.

Според решението за о- 
бразуване на местни орга
низации на територията на^ 
Босилеградската комуна, с 
оглед големината и тере
нните особености, се обра- 

местни орга-

От 5 до 8 август в район 
Долно Тлъмино се състоя
ха изборни заседения във 
всички основни организа
ции на ССРН в селата До
лно Тлъмино, Горно Тлъ
мино—център,. Горно Тлъ
мино—Баратарци, Бистър,

' Караманица, Голеш, Же- - 
равнина, Назарица, Догани 

Ярешник.

ри на подружниците, как
то и делегати за изборната 
конференция на местната 
организация в Долно Тлъ 
мино. Въпреки сезона на 
полската работа всички 
членове на ССРН са при- 
съствували на заседания-

Корабът

Ф. Поповта.
зуват седем 
низации и тридесет и де
вет подружници в рамките 
на общинската организа
ция на Социалистическия
съюз. Тези седем местни 

ще бъдат об-

БележкаНа някои заседания са 
присъствували ръководи
телите на общинския отбор 

рмираха подружници на на ССРН, между тях и 
мястото на досегашните о- I председателят на рбщин- 

организации на СС ския отбор на ССРН в Бо- 
РН и се избраха предсе- силеград, Славчо Сотиров, 
датели, секретари и касие Кирил Хр. Гелев

ца и
Висок сеНа тези заседания се фо

равна на тая от ре
сторанти където цените са 
твърде високи. Абонати
те получават обед за 110 
динара със първо, второ,

нуждае от 

ветеринарсновниорганизации
разувани както следва; е-

пред Социалистичес-

жи-
След откриването на ам 

булаторията в Каменица, 
която оказва помощ на вси 
чки граждани от Висока, 
сложи се една солидна ос 
нова за организиране на а- 
ктивна служба по здравео
пазването във Висока. Ин 
тересно е обаче какво каз 
ват стопаните за ветери
нарната служба, която в 
техния край още не е ре
довна и навременна. „Ре- 
шен е въпросът с хората— 
казват те—обаче ние сме 
животновъди и нам е необ 
ходим поне един ветери
нарен лекар, защото наше 
то здраве без здравето на 
добитъка не представлява 
голямо утешение”.

С оглед, че и перспектив 
пият стопански план пред 
вижда все по-интензивно
то развитие на животновъ 

'. дството във Висока, упра
вителните органи на коопе 

\ рацията „Животновъд” от 
! Каменица би трябвало да 
[ ускорят разрешаването на 
’ тон въпрос, било чрез шко 
; луване на местни кадри и- 
■ ли' чрез довеждане на ве- 
. теринарен лекар отвън.

създаванетосамо една от но Статута прилуната, е 
вите

яха
кия съюз. Например голям 'организационни фор па местни организации, но 

актив- към тая работа са пристъ-Акшуално Основна и меешна
организация на ССРН

ми, където такава
трябва да постигне пили напълно творчески, 

по-пълна проява. Стату
тът в това отношение е о-

брой основни организации 
бе запазил общите конфе
ренции и събрания като е- 
динСтвена форма на рабо
та. На тези конференции 

общи черти се е разис- 
всичко, разяс-

ност
Една от предстоящите за 

дачи след образуването наорганизация, както е било 
досега.

<,■'Създаване на единстве 
на организация па Социа
листическия съюз в кому
ната и образуване на мес
тни организации

развитието на кому- 
система, от пови- 
стопанска и обще 

актив-

чертал рамките, е които местпите организации ще 
според конкретни условия аа се създадат помо. 
и потреби следва да се

В твърде оживената и 
политическаплодотворна 

дейност на Социалистиче- 
след Петия кон

в па хцни тела: секции, комисии 
мерят най-добрите реше м отбори. Статутът дава 
пия. Тези решения са изна 
мерени. Те са резултат на 
широките разисквания, 
които се чуха различни, 
често и противоположни, 
мнения. Общо гледано, мо 
же да се каже, че са добри 

окончателната ду 
ще трябва да 

По места

квало за 
нявани Са и различни меро 

тези кон
ския съюз 
грес, особено място зае раз 
искването за физиономия- 

и мето

възможност за организира 
не на специализирани те
ла, в които 
ССРН, съобразно с накло- 
ностите си и желанията би 
ха се посветили на общес 
твено-политическата актив 
кост. Вниманието, което и 
в досегашните дискусии бе 
отделено на тези тела е оп
равдано, защото работата

приятия и затова 
ференции често не са се раз 

от събраниятаСе иала вта, йъдружението 
да на работа на бъдещата 
местна организация. В по\ 

това разис

членовете наличавали 
на избирателите.

Организационните 
нения, които се приеха 
Петия конгрес имат за цел 
в съгласие с ролята

га от 
палната изме-
шената
ствено-политическа 
кост, от разширяването ос 

на работническото

навечето комуни 
ване вече е приключено и 

подготвят изборни 
конференции. На тези кон 

? ференции ще се говори за 
I? програмите на работа 
^ местните организации

повод окончателно да

на Со макар че 
ма за товаСега се новите

и обществено самоуправле съюз вциалистическия 
днешните уловия, да изна 
мерят такива форми 
тоди на работа, при които 
ще може да се разгърне 
по-голяма обществено-по- 

активност, а

даде практиката.
организации ще бъ-ние.на тези

дат по-големи и територи 
ално, и по броя па члено-

Някъде ще бъдат ганизация на ССРН ще за

и меПознати са постигнати- 
на основните

ССРН, оба 
на об-

и то
и успехът на местната ор-те резултати 

организации 
че колкото темпът

ва е
се утвърди нейното място 

покрай другото
на вете си.

по-малки. Еднакви реше-г диСи предимно от работата 
не са взети и в големи 

те градски центрове. Това 
свидетелствува, че Съ

формата даде- ят кръга на своите активни 
Петия конгрес е схва членове и колко

литичеСка 
много

и роля, и 
да Се изтъкне и това, ка- 

разликата между ме 
и досе

ставаше по-щия прогрес по-голям брой члено 
граждани да се

ния на тези тела, от Това, кол
ко те ще успеят да разшир

повече 
на об

колкотоускорен,
укрепваха органите 
щественото самоуправле
ние и се увеличаваше бро 

обществените орга- 
основната органи

ставаше кост.

ангаX ква е ве и
жират обществено и поли 
тически, да покажат пове 

и настойчи

салоСтната организация
основна оргапиза щността наЬ гашната 

2 ция на
тяхнатаССРН. на от

ката правилно и че органи обществена и политическа 
зациите на Социалистичес активност ще направят 

съюз не са пристъпи-

че инициатива 
вост вят на съвокупната деятел

Според приетия на Петия 
конгрес Статут на ССРНЮ 
основата на Социалистиче 
ския съюз представлява о- 
бщннСката, а не основната

низации, по-
разнообразна и плодотворвсе повечезация

неподходяща и тясна за 
поемането щ изпълнение- 

задачите, които сто

кияМестната организация, 
част от единствената 

организация на ССРН в

към формалистическо и 
шаблонно

В.ликато на.прилагане нако
то на

1



»Р~АТ СГТ-В'0е

Висок през диите на августСрещи с хораша

ИМА НЕЩО нонощно. Овършани са коо 
перативните кръстини „ви 
сокодобивна” и стоговече ес 
парзета. Сега вършат час
тните стопани. Трите мо
щни вършачки ще овърше 
ят бързо тежкото зърно.

шето спасение” 
да казваха Горнокриводол 
ци, когато неотдавна ги за 
варихме на познатите вече 
рни разговори пред сграда 
та на селската кооперация.

Августовските дни 
Висока са дни на прибира
не на реколтата. Атмос- 
сферните условия тук не 
позволяват нито 
да се започне с работа, ни 
то да се закъснее. Имайки 
това напредвид младежи
те от Каменица, по почин 
на ръководството на своя 
актив, намериха време да 
помогнат да ожъне своите 

съселянинът им То-

чухметят предизвиканите загу
би и да обезщетят настрада 
лите домакинства.

Въпреки, че изобилните 
валежи от края на юли и 
началото на август създа-

■ ■ ■

— Разсъждавал съмСреД многото пътници иа 
перона на столичната г.тра за 
бележих и своя земляк Иван 
Иванов. Здрависахме се. Той 
побърза да ми каже, че отива 
в град Н.

— На почивка, вероятно?
— Не. там ще постъпя на 

работа. Напускам родния гРЗД-
Изненада ме земАякът. С.ту 

жител в общината. И не само 
служител, но и шеф на един 
отдел. И сега на перона е за 
пазил достойпсгвепото си дъ
ржание. Нов костюм, блужда
еш поглен н често поправяне 
на вратовръзката.

— Защо напускаш родния 
град.... хубавия пост?

— Не съя доволен... водех 
самнчек цял отдел. По-малкн 
служби разполагаха с помощ
ни служители, а аз бях самн
чек. Не смогвах да оправям ра 
ботата.

— Нима това може да бъде 
прнчината?1

— Не е само това. Заемах 
длъжност на шеф на отдела, 
но само формално.

Може би звучи парадоксал
но, но аз не бях в течение на 
най-важните проблеми. Просто 
съм бил обикновен г\*мшш- 
стратсцр.

— Защо си допуснал това?
— <И аз не зная... просто за

да не сн. разваля отношенията 
с началството. Обещаваха ми 
И по-добър' ПОСТ.

Тука сме, помислих сп. Очак 
вал човекът да стане люби
мец на началствсц, да заеме 
по-голям пост, но не станало 
това и сега сн взима шапката.

за то
ва, но... се боех да не би иа 
се разсърдят тези нлн онези 

знаеш как върви 
тая работа в малък град.

И започна той

Височани за пръв 
през тази година употреби 
ха жетварка, и видяха пол 
зата от работата на земе
делските машини. Хората

път
доха редица затрудения на 
стопаните и им попречиха 

да приберат
личности... въвнавременно 

всичкото сено от „савати-\ да изрежда 
по-голями неправилност, кон 
хо са ставали в неговия от
дел п през които н той като 
шеф на отдела е минавал 
чешката.

мте”, за добитъка е осигуре 
но достатъчно 
през зимата.

се убедиха в кое направле 
ние е бъдещето на земедел 

стопани. Водят се
храна за по-рано тските аМЪЛ

премахванеразговори за 
на ненужните слогове по 
границите които разделят 
нивите за да се устроят го

Неприбраното сено висо 
чани наслагаха на големи 
купи току на ливадите, па 
се спуснаха в полето да о- 
жънат нивите си. Потвър
ждават се гласовете че 
пшеничните снопи тази го 
дина ще са по-малко, но 
затова пък много ,,по-хле- 
бни”. От тазгодишната ре
колта са доволни всички 
стопани. Особено доволни 
са ония стопани, които са 
имали „италианка” на ни
вите си. Изключение са са 
мо няколкото земеделски 
стопани, от Сенокос и Д. 
Криводол, на които пора
ди грешка е дадено смесе
но семе от високородовити 
и местни сортове, така че 
добивът не е толкова ви
сок. За тази грешка сери
озен упрек заслужава семе 
ният пункт, който е разде 
лял семената. Стопаните с- 
мятат, че виновниците ще 
бъдат принудени да запла

— И сега?
»шшлеми обработваеми площи, 

да се обработват с 
комбайни. Ви-

които
трактори и 
сочани с подкрепата на ви ниви

дор Ставров, който има не
връстни деци и болна съп
руга. Изобщо в Висока ки
пи усилен труд и пот се 
лее от снагата на планин-

Из височката котловина, 
притеснена от Стара и Ви 
длич планина гърми гла
сът на багачите „Давай! Да 
вай снопи!”

сочката земеделска коопе
рация „Животновъд”, 
примера иа димитровград
ската земеделска коопера
ция „Нишава” ще си куп
ят още на следната година 
поне един комбайн.

по,

ците.
Вършачките работят де В. Гъргов

Вероятно още през тази 
есен ще бъдат създадени 
няколко комплекси за ес- 
парзета и пшеница, върху 
които ще се прилагат най- 
съвремеии агротехнически 
мероприятия. По такъв на 
чии ще бъде запълнена и 
липсата от работна ръка 
която липсва във Висока.

„В комплексирането на 
машиното об-

Наскоро звъ
нецът ще избиеСигнАла— Сага вече слабостите се 

виждат, ио истинските шлта 
ннцн останаха «а заден план 
н всичко се стру па върху мен,

— Съвсем естествено, тп си 
бил отговорният служител в 
тази отдел! Сега отиваш в 
друга община?

— Да. Там ще имам помощ 
ник— обещаха ми и нова мва 
ртира. Надявам се, че ще имам 
успех.

— Може бп, добавих с уомм 
вка, но само при еднно усло
вие!

трябва да се забравя дълго 
годишната традицията, на 
у-щето, както и културно 
политическата роля на учи 
лището в подобни села. 
Най-близкото училище е 
отдалечено 5 километра, а 
мястото е планинско. Ни
ма първолачетата от Бу
ков — дол ще могат да о- 
тиват в Лукавица? Спестя 
ванията, които би послед
вали от закриването би би 
ли незначителни по отно
шение на щетите-матери- 
ални и морални. Впрочем 
решенията за закриване на 
някои паралелки трябва 
да минат през Общинско
то вече и там отборници- 
те от тези села ще си ка
жат думата!?

Би било добре и самото 
Общинско вече по-сериоз
но да се позанимае в моме 
нта с въпроса за нере-

При нас не става дума 
за недостиг на просветни 
работници, н оза тяхната 
ориентировка да работят в 
вътрешността на страната. 
Защо? Зарад по-добри би
тови и материални усло
вия и може би зарад едно 

отношение

нивите ни и 
работване на същите е на-

\р\Зз ГДОЪЕЗ &1ЪТ—
въцшЕЧка в с. Орача по-коректно 

към тях! Например, някои
— Представи си, продължа 

ваше той, случваше се за въ
проси, конто са моя компетеп 
ция, известни лица да се обръ 
щат към председателя н да 
ме игнорират... не 
чакаше думата

— При кое условие?
— Да имаш здрав и отвес

ен нръбняк, да следиш указа
нията на законите, а по малко 
да падаш под влиянието иа 
местните величини!

— Има ш-право, едвам про
мълви мйят 
свенливо главата- взе куфарче 
то сн, н е лявата ръка попра
ви -отново вратовръзката. Хай 
де довиждане, моят -влак тръг 
иа след няколко минути!

— Довиждане, казах аз, н 
изпратих с поглед 
ляк, 'общински служител, шеф 
па отдел, който напускаше ,ро 
днпя 1трад.

Бдна мисъл дълго след това 
ие ме напускаше: кой има пра 
1во? Той или „местните вели
чини”? Кой е виновен за до
пуснатите -слабости? Той или 
иеговня Съвет? Човек без фа 
чети не може да каже така е 
или иначе, но 'във всеки слу
чай, мъдро заключих, в него
вия отдел има нещо...

учители все още не са по
лучили своите добавъчни 
за по-трудни условия на 
работа. Някои! учители по 
градовете с години очак
ват да се разреши техният 
жилищен въпрос. Затова 
имаме вакантни места. Ос 
новното у-ще в Димитров
град има намерение да за
крие някои Свои паралел
ки в Сливница, Прача и 
други села. Тръгва се от 
броя на учениците-бил из 
под 20. Обаче забравя се, 
когато става дума за Слив 
ница например, че не ста
ва дума за закриване на 
у-ще, ами само за паралел 
ка (комбинирана) която и- 
ма 15 ученика и с това за

винаги се
на Съвета, но

личности от несамо -отделни 
го предприемаха инициатива
та. Ако стане грешка, вината 
разбира се падаше върху мен.

земляк, наведе

а ако всичко -успешно мине 
похвалата се отправя към да
дената локална величина.

— Добре де, тн нали си чо 
век с -образование, защо не 
си се придържал до. предпи
санията, а не до мнението на 
тази или онази локална вели
чина?

— Знаех, ама си думах, та 
нали сме все наши хора! — от 
-върна той с виновна усмивка 
и погледа в горещия асфалт. 
А н други -слабости е имало в 
н-ашата служба...

м-оя зем-

Точно преди една годи
на във вестник „Братство” 
(брой 6 от 1 септември 1959 
година), беше обнародвана 
статия със заглавие И ПРА 
ЧАНИ ИСКАТ ВЪРШАЧ- 
КА. Тази година желание

•3

доеното изплащане на до
бавъчните на учителите, с 
въпроса за премествания
та които

то им се изпълни. Благода 
рение на сдружената рабо 
та прачани направиха път, 
по който мина трактора с 
вършачката до тяхното се

до сега не са би
ли стимулативни и с дру-

— Ами изнасял лп сй тези 
слабости пред някой по-висш 
форум, на партийно събрание...

доволява предписанията на 
Закона. От друга страна не та служба.

ги въпроси на просветна-
М. Младенов ло.

Конференцията на местната организация съчин 
ява членството, относно делегатите избрани на събра 
нията на подружниците.

Редовна изборна конференция на местната ор
ганизация на Социалистическия съюз се Свиква един 
път в две години. Редовната изборна конференция 
свиква отборът на местната организация.

Извънредна изборна конференция на местната 
организация свиква според нужда отборът на местна 
та организация по свой почин или по искане от стра
на на една пета от членството, относно една трета от 
сдруженията.

Конференцията на местната организация при
ема решения чрез просто болшинство на гласове на 
присъствуващите членове, относно делегатите.

Изборната конференция разглежда целокупна
та активност на местната организация на Социалис
тическия съюз, па отбора и на избирателния отбор 
между две конференции и решава за бъдещите зада 
чи на организациите от своята територия.

Изборната конференция избира отбора на мес
тната организация и надзирателния отбор.

Член 14
Местната организация, която обхваща голяма 

територия или _ има голям брой членове, може, зарад 
по-успешното изпълняване на своите задачи, да ор
ганизира подружници в отделните райони от своята 
територия.

На събранието на подружницата, на което Става 
избирането на делегатите за избирателната конфе
ренция на
седателят, секретарят и касиерът 
Извънреден избор на председател, секретар и касиер 
на подружницата сава по предложение на отбора 
местната организация или по искане на една трета от 
членството.

ИЗ СТАТУТА Член 15
Зарад по-успешното изпълнение на задачите, 

местната организация образува секции за разнообраз 
ните дейности, които обхващат членовете на СоциаЛи 
етическия съюз и останалите граждани Според тяхна 
та заинтересованост за определени проблеми на обще 
ствения живот.

на Социалистическия съюз
Член 10

изпълнениеВ осъществяването на целите и 
на задачите на Социалистическия съюз, организация 
та на Социалистическия съюз в общината особено раз 

своята активност за подтикване почина начле
на поли-

Работата на секцията ръководи секретариатът 
ка същата, определен от страна на отбора на местна 
та организация.гърща

новете и другите граждани в разрешаване
Стопански, социални, културни и други

Член 16
Най-висшият орган на Социалистическия съ

юз на територията на общината е общинската конфе 
репция на организацията на Социалистическия съюз.

Редовната конференция на организацията на 
Социалистическия съюз в общината се Свиква един 

в две години. Редовната конференция свиква' 
общинският отбор.

тическите,
проблеми на комуналната общност. Заради това орга
низациите на Социалистическия съюз осъществяват 
всестранно сътрудничество с общинския народен от
бор, с органите на работническото и обществено-поли 
тически и други обществени организации и учреж
дения в общината и им оказват помогц в осъществя
ване на техните задачи.

Борейки се за разширяване на основите и съдъ 
непосредствената социалистическа де-

път

Извънредната общинска конференция на орга 
низацггята на Социалистическия съюз свиква според 
нужда общинският отбор по вой почин или по искане 
на една трета от местните 
ята на общината.

ржанието на
мокрация и социалистическите обществени отноше
ния организацията на Социалистическия съюз в об
щината настоява да усъвършенствува своите методи 
и форми на работа, чрез които починът на граждани
те най-силно идва до изражение в разрешаването на

организации от територи-

Общинската конференция 
Социалистическия съюз

на организацията на 
решава с пълна важност, 

ако на нея присъствуват делегати, представляващи 
най-малко две трети от целокупния брой на членове
те, а решенията се приемат чрез просто болшинство 
на гласовете от присъствуващите делегати.

Общинската конференция на организацията на 
Социалистическия съюз разглежда целокупната дей
ност на организацията на Социалистическият съюз в 
общината, на общинския и надзирателния отбори ме 
жду двете конференции и решава за бъдещите зада
чи на организацията от своята

комуналните въпроси.
Член 11

За успешното изпълнение на своите задачи ор 
ганизацията на Социалистическия съюз в общината 

организации на Социалистическия 
градско или индустриално селище, село, отно 

територггята на жилищната общност и мест-

с ъздава местни
съюз в 
носно на 
ния отбор.

местнаа организация, се избират и пред-
с ъ щ а т.ана

Член 12
наНай-висшият орган на Социалистическия Съюз 

на местната организация е местната
територия.

Конференцията избира общински отбор 
зирателен отбор.

и нядка територията 
конференция.
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Студентски фестивал в Лесковац
От 12 до 14 август в Лес 

ковац се състоя IV фести
вал на студентите от Изт
очна и Югоизточна Сър
бия. На този традиционен 
преглед взеха участие сту 
дентски клубове от 17 гра
дове в посочените области 
между които и Клубът на 
студентите от Димитров- 

димитров-

АМБУЛАТОРИЯ В КАМЕНИЦА
Цялата екипа използува низаторите специално пох 

валиха
325 ползващи се от здрав
на осигуровка докато оста 
налите пациенти са били 
ученици и други гражда-

Голямото разстояние от 
Димитровград и лошите пъ 
тища, до голяма степен 
правят Висок да бъде една 
отделна област с редица 
специфични черти в сто
панско, обществено и др. 
Отношения .Организирането 
на здравна служба също 
така намира известни за
труднения. Въпреки труд
ностите органите на влас
тта и общественото самоу
правление полагат големи 
грижи проблемът успешно 

.. да се реши.

февруариОще
ОНО прие решение за от
криване на една амбулато 
рия в Каменица, средищно 
то село на Горни Висок. 
Амбулаторията започна да

презедин свободен ден 
биваването

от пре
си в Лесковац 

да посети младежкия 
при Владичин Хан,

димитровградската 
група студенти като една 
от най-примерните групи-у 
частници на прегледа в Ле 
сковац.

стан
къде-

то пред бригадирите пред
стави отбрана 
Същата

ни.
Амбулаторията е снабде 

на с всички необходими 
лекарства и инструменти, 
но с оглед значението й, 
нейната аптека и лабора
тория трябва още повече 
да се комплетират.

В тази амбулатория, ко
ято в близко бъдеще би 
трябвало да се превърне в 
болничен пункт с построян 
ен лекар, засега всяка сря
да идват от Димитров
град, лекарите. Н. Цветков 
и Л. Зарков и вършат пре 
гледи на пациентите.

Селяните искрено заяв-

програма. 
програма димит

ровградските студенти из
несоха и пред гражданст
вото на Владички Хан. О- 
собен успех пожънаха 
Дите вокални

На края трябва да изтък 
нем и това че материални 
средства,за участието на 
нашите студенти в летните 
Студентски игри в Леско
вац дадоха общинският на 
роден отбор, и някои пред 
приятия от Димитровград.

Вл. Савов

В състава на
град.
градската група влизаше 
ансамбъл за народни 
ни и игри, който пожъна 
солиден успех и остави ху 
баво впечатление на 
вската публика.

В програмата на фести
вала бяха

мла
солисти ипес- танцовият ансамбъл.

В заключителните тър
жества на фестивала оргалеско

с червеи молив
предвидени и 

спортни състезания. Наши Защо мълчат комуналната и санитарната служби
яват, че каменишката ам
булатория 
същинска благодат за тях 
понеже сега са много уле
снени и не пътуват по 
50—60 км, за да получат 
лекарска помощ.

Вече два три 
това място

пъти на 
се обаждаха 

нашите читатели с предло 
жения за уреждане на ули 
ците в Димитровград, за 
уреждане на нови скверо- 
ве, които имат за цел да 
разхубавят града, а от дру 
га страна не изискват поч

рен изглед на града? Как
во говори това мълчание? 
За небреженост или неве
жество?!

И санитарната инспекци 
я като че ли не показва о- 
собена акивност?! И досега 
е ставало дума за занема
рените дворове в някои до 
макинСтва. Нима може да 
се допусне един домакин 
да замърсява онази част 
от своя двор която се нами 
ра под прозорците на къ
щата от съседния двор. 
Има случаи в някои дворо 
ве да се отглеждат свине 
без оглед на съседите. По 
такъв начин се създават о 
гншца на мърсотия и зара

ни мероприятия които мо
гат да се реализират и с 
доброволна работа и на чи 
стотата (хигиената) не са
мо на обществените обек
ти, но и на частните къщи 
и дворове. Онези пък кои
то не спазват установените 
хигиенични норми би тряб 
вало да бъдат глобявани 
от страна на санитарните 
органи в интерес на общо 
то здравеопазване и на ку 
лтурния изглед на града. 
Тук няма място за гледане 
през пръсти и за местниче 
ско-съседска сантиментал
ност.

представлява

работи редовно в началото 
на март т. г. Засега персо 
налът й се състои само от 
едно лице — амбициозни 
и помощник; лекар Алек
сандър Ранчев, който въ
преки младите си години 
и недостатъчно опитност 
неуморно обикаля селата 
в Горни Висок и дава пър 
ва помощ на заболелите. 
От месец март до начало
то на август в амбулатори 
ята са направени 668 пре
гледи и услуги от

Гьргов

ти никакви материални 
разходи. Може би комунал• 
ната Служба смята че това 
са дребни неща и не иска 
да говори за тях, но прак
тиката на другите общини 
в страната говори че тези 
дребни неща не са за под
ценяване и че много допри 
насят за културния изглед 
на града. За учудване е че 
тази служба не показва 
никаква инициатива в то
ва отношение! Съществува 
ли комисия която се грижи 
за по-хубавия и по-култу-

■те студенти се състезава
ха по баскетбол и хандбол. 
Въпреки че по възраст бя
ха най-млади, те постигна 
ха забележителни успехи. 
Отборът по хандбол успя 
да се класира на трето мя 
сто, като осави след себе 
си. по-опитните и известни 
в страната отбори на „Ду- 
бочица” (Лесковац) и Про- 
купйе. По баскетбол дими
тровградският отбор зае че 
твърто място.

Членове на Съюза на ко 
мунистите и Социалистиче 
ския съюз, партийни и про 
светни работници, местни 
организации, синдикални 
сдружения, читалища, би
блиотеки, училища, снаб
дете се с нужната книжка 
от нашата „Политическа 

[ библиотека” СТАТУТ НА 
» СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ С 
* СЪЮЗ с обосннователната 
I реч1 на другаря Кръсто 
I Попивода. Издание на

[ „Братство” — Страници 64 
, Цена 50 динара.
| Поръчки, лични и коле- 
I ктивни, изпращайте до 
1 „Братство” — Пирот, ул.
| „Маршал Тито” 40.

Все още разполагаме и с 
книжка №1 от „Политичес 
ката библиотека” РОЛЯ
ТА И ЗАДАЧИТЕ НА СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪ
ЮЗ В ИЗГРАЖДАНЕТО 
НА СОЦИАЛИЗМА— до-: 
клад на другаря Тито на 
V конгрес на ССРНЮ.

Страници 96—Цена 80 
динара.

Това е настолна книжка 
за всеки член на ССРН и 
СКЮ.

които

ЗА НАШИТЕ ДОМАКИНИ

ПЕЧЕНА ТУРШИЯ
Тази туршия се пригото- 

вява от едри, здрави, месе 
сти и добре узрели пипер
ки. '

фекцирани чрез потапяне 
във кипяща вода. Лозови
те листа вършат 
върху пиперките в бурка
на и не им позволяват ра
здвижване, относно навли
зане на въздух, което на
малява възможността от 
разваляне

натискштшшжШйШШ Обраните пиперки се о- 
стават на сянка да престо 
ят 2—3 дни, след което до 
бре се измиват в студена 
вода, изваждат им се дър- 
жките ведно със семето и 
Се изпичат на печка или 
върху нагорещена ламари 
на. Изпичането трябва да 
бъде равномерно от всич
ки страни. Изпечените пи 
перки се обелват, сваля им 
се тънката повърхността 
кожичка и след като се ох 
ладят напълно, взимат се 
внимателно и се слагат в 
чиста тенджера. Всяка ре
дица пиперки се посипва 
с чист оцет и посолва със 
ситна сол, количеството на 
която се определя от вку
са на домакините. Нареде
ните пиперки след това се 
посипват с още оцет, който 
трябва да залее и най-гор 
ната редица в съда.

В такова състояние те 
престояват 24 часа, а след 
това се изваждат от 
тенджерата, добре се оце- 
ждат от оцета и плътно се 
слагат в чисти стъклени 
буркани. При реденото чуш 
ките се натискат за да се 
изцедят излишните течно
сти. От напълнените бур
кани се отстранява всичка 
та течност, а пиперките се 
покриват с лозов лист. Ло 
зовите листа предварител 
но трябва да бъдат дезин-

Неотдавно край село Звон 
ци Горското стопанство 
от Пирот завърши постро 
йка на горски дом с две 
квартири и гостна стая.Стр 
оежът изнася над 3.000.000 
динара.

Домът ще служи за квар 
тируване на горските паза

Едно от последните дей
ствия при приготвяването 
на този вид туршия е на
пълнените с пиперки бурка 
ни да бъдат залети с олио, 
което да ги надвишава. На 
края бурканите се покри
ват с пергаментова хартия 
или с полиетилен. 
Туршията се пази и съх-

за. Нима е нужно да завър 
лува някаква епидемия и 
тогава да се предприемат 
мерки. Подобни забележ
ки могат да се отнесат и 
до някои гостилници, слад 
карници и други обекти къ 
дето хигиената трябва да 
бъде на завидно равнище. 
Санитарната служба мъл
чи! Никаква наредба в то 
ва отношение не е предло 
жена на Общинския наро
ден отбор. Не е познато ня 
кои домакинства или обек
ти да са били глобени за 
нарушение на санитарно- 
здравните норми!

Ръстът на нашия град 
не може да върви само по 
линията на повдигане на 
нови сгради и обекти, но 
трябва да се обърне внима 
ние и на онова което сме 
наследили, а особено на 
дребните благоустройстве-

'-■ЪЩК-'*
чи.

Горското стопанство от 
Пирот в тая местност има 
свой разсадник от който се 
взимат материали за залее 
яване на околните голини 
и на част от планините Ве 
трен и Тумба.

На снимката: НовопоСтро 
опеят горски дом.

ранява на сухо и хладно 
място в килера.

Г. Милошев

Комбайн в Ди
митровградско

ОЦЕТ В ДОМАКИНСТВОТО
Оцетът може да се употре

бя за различни дели в дома 
кикстдото. Тази течност не се 
употребява само като подпра 
вка на ястията и салатите, но 
и за изчистване и запазване 
на 1 различни предмети.

Сребърните вещи отлично 
се изчистват като се потопят 
в оцет най-малко 1/4 час, а 
след това добре се измият в 
чиста вода. Варовиковите гта 
слоения във вазите и каните 
(бигъръТ) също така леопо 
се премахнат посредством из 
пнрансто с оцет, в който пред 
варнтелно с разтопена буца 
сол За очистване на огльдата 
И стъклени съдове, тсакто и 
прозорци, от лично сродство 
е оцетна каша. приготвена от 
Оцет и тебешир. Позлатените 
рамки, училищните (естестве
ни) гъби и вътрешността гза 
"електрическите 
конто са замърсени и изцапа 
ни също се очистват с оцет.

След пране на вълнени, сви 
лени « черни платове и тъка
ни потапяйте лг за късо вре 
ме в слаб разтвор вода и о- 
цет, защото тон запазва цвета, 
дава мекота гна платовете и 
лъскашша иа свилата,

С оцет се премахват и пове 
чето мазгпг петна (основни, не 
киселинни) от всички видове 
Долни дрехи, килими или та 
пацирана покъщнина. Различ
ни предмети, намазани с лак: 
обуща, чанти, портмонета, ще 
подучат нова лъскааинщ ако 
се изтрият с кърпа, потопена 
,в оцет. От друга страна лъсна 
тате панталони при седене или

йруги части от облеклото из 
губват неприятната си лъска 
вина при намазване със олаб 
воден разтвор «а оцет или с 
четка потапяна е оцетен Раз 
твор, като олед това се нагла; 
дят под кърпа, навлажена със 
същия разтвор.

Приложението па оцета в 
кухнята също Така е много 
странно. Много от зеленчуци 
те найдобре се измиват с во 
Да. в която са сложени някоя 
ко лъжици оцет лнените въ 

шкн и гъсениците веднага се 
отстраняват, а зеленчукът въ 
звръщд здрашшата свежестта. 
Яйцата се много по-бързо ва 
рят, когато се добави малко 
оцет във водата. Рибите и 
месото се по-добре запазват, 
когато се сложат в кърпа на
топена в оцетен разтвор.

Знаетр ли чр... ‘.хладилници,
ПО ТЕХНИЧЕСКИ ПРИ
ЧИНИ (РЕМОНТ НА ПЕ
ЧАТНИЦАТА) ВЕСТНИ
КЪТ ИЗЛИЗА СЪС ЗАКЪ 
СНЕНИЕ И КАТО ДВОЕН 
БРОЙ С УВЕЛИЧЕН БРОЙ 
СТРАНИЦИ. СЛЕДВАЩИ 
ЯТ БРОЙ ЩЕ ИЗЛЕЗЕ РЕ 
ДОВНО НА 16 СЕПТЕМ
ВРИ. ПОКАНВАМЕ ОТ
ГОВОРНИЦИТЕ ОТ ОС
НОВНИТЕ И СРЕДНИ У- 
ЧИЛШЦА ДА ВЪЗОБНО
ВЯТ АБОНАМЕНТА СИ1

Все до 1892 година населе
нието от областта на Горно 
Пошгшавне, дори и Софийско, 
се е снабдявало с вино и гро
зде ют селяните-производители 
от лиротското село Търпяна1. 
През тази година фшоксера- 
та & унищожила напълно про
чутите търиянскн лозя, кахва- 
то катастрофа е, впрочем, спо 
летяла и другите лозарски об
ласти в Европа. От 1904 годи
на лозята в Лиротско, отчас
ти и в Димит(рс®прадоко, се 
възобновяват, като са изпол
звани домашните сорги кале- 
меяи на американска подлож
ка. Какго с известно американ 
ските сортове витгова лоза не 
заболяват от фнлеже ерата.

изпита и в Димитровград
ските нивя. Хората, които 

гле-

*МТМ удрТази година Димитров- - 
градската кооперация „Ни 
шава” набави един комба
йн (пръв в Димитровград
ско) и с него ожъна и овъ 
рша по-голяма част от сво 
ите блокове и значителна 
част от реколтата на час
тните производители.

Комбайнът (наше произ
водство) успешно издържа

“ЧР4/-М4

"С°’— »Г%М4.

пои-аопI
отначало недоверчиво

червена ма-даха новата, 
шина, бързо се увериха в 
нейните предимства и из
чакаха реда си да жънати 
вършеят с комбайн.

На снимката: Комбайнът
работи на частен харман.

Нова опашка в Димитровград
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Бански костюми през вековете' шШ'

Г*ул4<* Л 8 СВВТА^

Кога ще стане полетът 

на човека в Космоса

. I »

На всеки плаж днес мо
жем да видим десетки раз 
лични видове бански кост
юми. Банският костюм ве
че не е рядкост и в наши
те села. Обаче историята 
на банския костюм, дам
ски и мъжки, е много дъл-

Големи промени в дамс
ките бански костюми са 
станали и след Втората 
световна война. 1947 годи
на се появи т. н. бикини ко 
стюм, обаче тази наизглед 
най-оригинална креация в 
същност е най-старият бан 
ски костюм. На един поз
нат стенопис от Сиракуза 
от втория век на нашата е 
ра е приказана стройна 
римлянка, облечена в

що такъв дамски костюм 
какъвто днес е костюмът 
бикини. Иначе този кост
юм води потекло от остров 
Бикини, където през 1946 
година американците пра
веха своите първи опити с
атомни бомби. Тамошните 
жени употреблявали при
къпане такива деколтира- 
ни костюми, а от там те се 
разнасят и в света. Днес 
този косюм не е новина.

га.
Съветският космичесеки 

кораб сложи началото на 
една нова епоаха в покор
яването на Космоса. Той 
предвести навечерието на 
оня ден, когато и човекът 
ще се устреми към необят 
ните простори на Всемира. 
Съветският космически ко 
раб потвърди, че планове
те за покоряването на Кос 
моса се изпълняват с уско 
рен темп, така че часът ко 
гато и човекът ще отлети 
с хиляди километери дале 
че от Земята, днес-утре 
ще лтане действителност.

През лятото на 1825 го
дина познатата красавица, 
войводката от Берю във 
Франция, пред поразените 
граждани на Диеп, първа 
влязла в морето, облечена 
в нощница и с нощна шап 
ка на глава. Нейният при
мер бързо бил последван 
от други.

Банските костюми през 
последните осемдесет го
дини често са се менявали 
като все повече се разгон
вало тялото. В началото на 
нашето столетие мъжете 
са се къпали в дълги пан
талони и със сламени шап
ки на главите, каквито но 
Сели и на улицата. Жен
ският бански костюм по то 
ва време е бил дълга, до 
земята допираща, пола, ко 
ято с време ставала все по 
къса: 1914 година полата 
достигала едвам до колене 
те, а след Първата светов
на война вече се появяват 
първи бански костюми ко
ито здраво прилепват за тя 
лото.

Тези бански костюми А- 
мерика е приела с негоду
вание. Полицията преслед
вала смелите жени, които 
се разхождали по плажо
вете в черни трикои и чер 
ни чорапи под коленете.

съ-

ден

КАКВИ ПРЕДВАРИТЕЛ
НИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СА 
НЕОБХОДИМИ ЗА КОС
МИЧЕСКИЯ ПОЛЕТ НА 

ЧОВЕКА

Й Ч'*-ц
Изобилието на съвсем но
ви обстоятелства, каквито 
хората не са имали възмо 
жност да срещнат на Земя 
та и да опознаят същина
та им, представлява серио 
зно затдруднение за пър
вите космически пътници. 
Докато в детайли не се 
проверят всички Непозна
ти, представляващи опас
ност за живота на астрона 
втите и за тяхното успеш 
но завръщане на Земятд, 
ние не можем да очакваме 
.че в Космоса ще полети 
космически кораб, който 
да бъде управляван от чо
век.

Обучение на астронавти

Какво, тогава, можем да о 
чакваме в следващите го
дини?

Според проекта „Нова”, 
на САЩ, предвижда се чо
векът да покори Луната 
през 1965—1968 година. Сп 
ътникът IV, изграден в 
Съветския съюз, по общо 
мнение обаче, има почти 
всички условия да полети 
още днес към Луната, с чо 
век на борда му.

Прогнозите твърдят, че 
към 1975 година можем да 
очакваме човешката нога 
да стъпи на Марс и на пла 
нетата Венера. Към края 
на тоя век хората вероят
но ще започнат да изпра
щат инструментални сон
ди за проучване на между 
звездните пространства.

Речният кон, който жи
вее в реките на 
Африка може само за едно 
денонощие да изяде до 200 
кгр. различни треви. Тряб 
ва да се има предвид, че

ваше по-дълг период от вре 
ме, мнозина вярваха, че чо 
векът не ще полети в Кос 
моса преди 1962 год.

Обаче ■ преди няколко 
месеци САЩ предвещава
ха, че ще отправят човек 
във най-близките косми
чески орбити чрез балис- 
тическият проектил „Ре- 
дстоуи” през септември 
т. г. Въпреки това съобще 
ние, всеизвестно е, че Съ- 
ветсшгят съюз далеч е над 
минал САЩ в областта на 
всемирната техника. Зато
ва можем да очакваме, че 
Съветският съюз още тази 
година ще успее да изпра
ти хора чрез космически 
кораб на един проверочен 
път, след което корабът 
ще се завърне на Земята.

неговото тегло малко над
минава 250 килограма. То
ва значи, че за едно дено
нощие той изяжда толко
ва храна, 
почти се равнява на тегло 
то на животното.

източна

която по тегло

РЕКОРД
И НЕПРИЯТНОСТИ

Излъчване 

на сълзиДнес едновременно с из 
следванията и проучване
то на сведенията, получе
ни от първите изкуствени 
спътници, специални еки
пи подлагат на обучение 
и тренировка- % 
пилоти, които доброволно 
са изявили желание да пъ 
туват във Космоса. Пола
гат се големи усилия що- 
то и „жилището” на пър
вите пътници да бъде об 
заведено с всичко нужно 
за сигурността и поддър
жането живота на жите
лите му.

Съветският парашутист 
Пиотър Долгов скочил от 
14.835 метра височина и 
се приземил без трудност.
Обаче както, се казва в 
„Комсомолская правда” па 
рашутисът бил пресрещ
нат от пастири, които смя
тайки го за американски корд в тая дисциплина.

шпионин го принудили да 
стои няколко часа с вдиг- 
нати ръце. От тая неприя 
тна обстановка го спасила 
група офицери, които при 
стигнали, за да му честит
ят постигнатия световен ре

Излъчванията на сълз- 
ните жлези са твърде о- 
граничени. При най голям 
плач те не излъчват пове 
че от шест грама сълзи за 
24 часа. Все пак и това е 
значително количество, ко 
лкото и да ни се струва 
малко.

отбрани

Урежда
СПАС СОТИРОВI МОЖЕ БМ ЩЕ ВИ ИНТЕРЕСУВА

Как са се образували ждрелата?
• а а

„УЗРЕЛ ЗА СМКИРУТУ“КОГА ЩЕ СТАНЕ ПЪР
ВОТО ПЪТУВАНЕ НА 
ЧОВЕКА ВЪВ КОСМО- В говора на населението от 

Средищната част на Полуостро 
ва се е запазил израза: „Узрел 
за сикьпруту!”. Този израз 
днес е получил символично и 
по общо значение, само е ед
но словесно отражние на да
лечното минало, когато е съ
ществувал на нашите днешни 
понятия грозен обичай оста
релите и икономически „нере
нтабилните” членове на

от селото и убивани с камъни 
от най-близките си роднини, 
или със брадва от страна на 
най-възрастния син на обрече 
ния. Оттук идва и познатия 
израз със полушеговито зякЗ 
нително значение — „УзреД 
за секьируту!”.

то им в коритото на Ерма 
продължава и в наши дни, 
което потвърждава теори
ята на професор Й. Цвиич. 
Така например през лятото 
1955 година от Скалата Му 
мул при с. Власи, над ру- 
дничарската теснолинейка, 
се е откъснал един грама
ден скален блок и с голям 
трясък паднал в Ерма, ка
то предизвикал суматоха и 
паника всред селяните.

въпреки в напреднала въз 
раст, не забравил прелес
тната долина на Ерма и на 
едно събрание на френско 
то геоложко дружество от 
ново заговорил за нейните 
знаменитости. Ами Буе из 
казал мнение, какво Трън 
Ското ждрело, а следова
телно и ОдоровСкото и Вла 
шкото ждрела, не са само 
произведение на ерозивно 
то действие на ермините 
води в далечно геоложко 
минало, но че и земетресе 
нията са изиграли значи
телна роля за образуване
то на тези цепнатини — 
ждрела във масивните ва
ровикови скали.

Десетина години по-къс- 
но ’ световно 
сръбски географ 
Цвиич предположил, 
сочените ЗКдрела най-на-

Великият френски учен 
и пътшественик Ами Буе, 
който обикалял Балкан-

СА?
До неотдавна, поради пе 

дантните изследвания и 
проверявания на данните 
получени от досега изстре 
ляните Спътници и косми 
чески ракети което изиск-

ския полуостров през сре
дата
тил и нашите

на миналия век, посе
краища. 

През 1878 година, Ами Буе *

Преди първата световна 
война най-много овце в Бо 
силеградско е имало село- 
Горна Любата. През 1911 
година броят на овцете в 
Г. Любата възлизал на

„ I едно
семейство да бъдат насилстве 
но умъртвявани, защото били 
бреме за домакинството. Този 
грозен ритуал на смъртта е из 
вършван в различни 
цки. Обикновено 
ването с близките роднини ста 
рците са били отвеждани вън

Редакция на вестник ,,БРАТСТВО“-Пирош 

обявява

КОНКУРС
ЗА ДВАМА ЖУРНАЛИСТ-СЪТРУДНИЦИ 

НА ПОСТОЯННА РАБОТА 
В РЕДАКЦИЯТА

варпа- 
след ттроща-

94С. Крумов 3040, коио отглеждали 
домакинства от селото. По 

по-точно през
Айде, Ангйо, да иовечерамо това време,

1907 година, най-много ко- 
Горно Тлъ• • •

зи имало в село 
мино. Сто и деведесете Д°" 

селото имали
Героинята на познатата ста 

ркнна народна песен, която 
се пее в областта между Тръ- 
нско и Пиротско — „айде, Ан 
гйо, да повечерамо. ле—” е 
действително съществувала и 
живяла през миналия век. Тя 
е прочутата красавица от град 
Трън — Ангя поп Манина, ко 
ято злият търнски турчин-кърд 
жалията. Али-бег, син на чер 
ния Каравезия^ Насилно взел 
за своя харем. След неуспял 
опит да образува независима 
област, отделно от цариград
ския султан (подобно на Паз- 
вантоглу във Видин) А ли бег 
бил принуден да избяга в Сър 
бия, заедно със жените си. О- 
баче там бил арестуван и вър 
нат на султана. Той бил екзе 
кутиран на път за Цариград.

Хубавицата Ангя„ „ „ останала в
Сърбия. В нея се влюбил съ
що така хубавият капитан Пе 
ко, офицер от суетата на княз 
Милош и се оженил за нея. 
Песента: „Айде. Ангйо, да по 
вечераме, леле — вечерайте 
мене не канете—” тъкмо из- 
развя скръбата на момичето, 
което предчуствувало своята 
зла участ.

изпълнявашКандидашише трябва да 
следните условияа:

1. Да имаш солидни 
шрски език

2. Да имат известен журналисшически 
сшаж или стаж на йреводчик

3. Да изйълняваШ условията Предвидени 
По Закона за, обществените служишели

макинства на 
771 коза.известният 

Йован 
че по

иознания ио бъл- Б. Ал.

пред са били пещери, през 
които текла Ерма като под 
земна река. С течение на 

тези

, БРА ТСТВО’ вгсШнаг па 
българскоШо малцансШво 

в Югославия 
Тек. сметка 117-74.2-188пещери севремето 

вдълбявали, 
облик на грандиозни туне 
ли, докато най-сетне тех
ният таван не се срутил и

получавали
Първите оръдия са били 

поставени на белградската 
крепост през първата по
ловина на XV век, по вре
ме на Деспот Стеван Ла
зар е вич.

Редактори — уред*»0»' 
Марии Младево» и 

Мяки Нейко»

ЛИ-Молбвте се подават до редакцията
срок 15 дга след обично или по пощи в 

вяването на конкурса пещерите се превърнали в 
скални проломи.

Откъсване на отвесни ча 
сти от скалите и срутване

*
Печатница „ГРАФИКА 

— Пирот — тел. 20
поема задължението да 
ва приетите кандидатиРедакцията не 

осигурява квартири



братство
II

ЖИВИ ЗАВЪРНАХА Ще се превеждат редица уче 

бници за малцинствените у-щаНа 19 август Съветският 
съюз изстреля в орбита о- 
коло Земята и втори 
мически кораб — Спътник 
тежак 4.600 килограма.

Първите живи същества

и хладенето на кораба при 
влизането в по-гъстите 
еве на

ни при полета. Докато до
сега с подобни апаратури 
на Земята са пренасяни са 
мо мъртви картини, 
път учените са 
радиотелевизионни

сло
атмосферата, съвет 

ската наука е решила 
пешно. За задържането на 
кораба са били

До началното на месец 
септември т. г. на сръбски 
език излизат от печат сле
дните учебници за основ
ните училища, които съг-

Освен горните учебници 
ще излезнат от печат и на 
ръчници за преподаватели 
те, и то:

Познание на природата 
и обществото за I, II, Ш от 
деление (една книга), 

Обучение по рисуване за 
1-УШ класове (една книга), 

Основи на общетехниче- 
ското възпитание за IV— 
VIII класове (една книга), 

Физическо и здравно въ 
зпитание, и 

Пение.
Предвижда се и съставя 

не на един учебник по бъл

кос- гарска литература за гим
назиалните класове.

Поканват се всички прос 
ветни работници и остана
лите граждани да Се отзо
ват на това съобщение и 
вземат участие при изра
ботката, превеждането и а 
даптацията на 
учебници и наръчници. За 
интерес ованите лица тряб 
ва да се обърнат за по-под 
робни обяснения до Коми
сията за превеждане на 
учебницим в най-късно до 1 
септември т. г. на адрес на 
В. „Братство”.

ус- този 
следилиизползува 

и самакоито за първи път в исто
рията на човечеството бя
ха изхвърлени в Космоса 
със втория съветски кос
мически

преда
вания от самите дълбочи
ни на Космоса.

Следейки

ни ракетни мотори 
та атмосфера. 

Най-голямото
ласно принципите на нова 
та училищна реформа и 
Закона зачудо на то 

зи полет е херметическата по такъв на
чин състоянието на

малцинствените 
училища ще се провеждат 
и на български език за ну 
ждите на малцинствените

кораб-спътник всички)живот
се завърнаха 
ви на Земята

жи- 
след един 

полет в пространството на 
дминаващ 700.000 километ 
ра. Кучетата „Срелка” и 
„Белка”, няколко бели 
шки, мухи и една саксия 
със цъфтящи цветя се при 
земиха на 21 август, след 
като в Специален капсул 
са били изхвърлени от съ- 
веския космически кораб- 
спътник, който също така

училища в Димитровград
ско и Босилеградско:

Естествознание за IV, V, 
VI класове (три 
книги),

Познание на обществото 
за IV, V класове (две отде 
лни книги),

История за VI, VП кла
сове (две книги),

Математика за Ш, IV 
класове (две книги), 

Аритметика за V, VI кла 
сове (две книги),

Алгебра за VII клас, 
Геометрия за V клас, 
Химия за VII клас, 
Френски език за V, VI 

класове (отделни книги), 
Немски език за V, VI, 

класове (отделни книги), 
Руски език за V, VI, VII, 

VIII класове (отделни кни 
ги),

отделними

На дъношо на океана най- 

голяма Планинска веригасе е приземил от височина 
320 км.

На 21 август сутринта в 
Москва са пристигнали пъ 
рвите космически пътници. 
Кучетата „Стрелка” и „Бе 
лка” се чувствуват добре 
След този полет. Дадената 
им специална храна са при 
ели с охота, а особено им 

къпането 
След 21 час полет в Космо
са. Белите мишки също та 
ка са издържали космиче
ския полет, а цветето про
дължава да цъфти.

Това са най-значителни-

е харесало

кабина в кораба, в която 
наскоро ще полети в Кос
моса и първият човек. Тя 
е имала съоръжения за 
възобновяване на въздуха, 
апаратури за поддържане 
на постоянна температу
ра в кораба, устройства за 
задържане и приземяване 
сигурни средства за съоб
щения и много други, по
чти фантастични, съоръ
жения. За първи път в този 
исторически полет е упот
ребена радио-телевизионн- 
ата апаратура, която е пре 
насяла до Земята всяко

ните, учените чрез радио
връзка са направлявали 
автоматичните системи в 
кабината на кораба и по 
такъв начин са изправя
ли евентуалните грешки. 
По такъв начин, например, 
те са регулирали темпера
турата, давали храна на ку 
четата и пр. Всички тези 
съоръжения са имали са
мо една цел: окончателно 
да бъдат разработени всич 
ки детайли, от които зави
си бъдещият сигурен по
лет на човека в Космоса. 
Плановете на съветските 
учени са изпращането на 
човек в Космоса и негово
то завръщане на Земята. 
Обаче не само това — кога

то един път се създадат у- 
словия за сигурен полет в 
Космоса и за сигурно връ 
щане на Земята, тогава ве
че няма пречки за твърде 
бързото овладяване на Кос 
моса. Съветските учени ве 
че предвиждат като напъл 
но възможно в Космоса да 
построят редица станции 
— спътници, които да слу 
жат като междувселенски 
складове и хотели. Оттам, 
от тези далечни станции 
ще могат да се предприе
мат опити за завоюване на 
необятните космичес ки 
простори с изхабването на 
много по-малко енергия о- 
тколкото при полети от 
Земята.

те данни за това епохал
но пъешествие, с което 
човечеството още повече е 
отворило вратите към Кос 
моса. Този най-нов успех 
на съветската наука е бил 
възможен благодарение на 
извънредната ракетна тек- 
ника, която е успяла да 
изхвърли космическия ко
раб в орбита на височина 
от 320 километра и да му 
Даде скорост от 7,75 км в 
секунда или около 28.000 
км. на час.

Един от най-големите 
проблеми — задържането

Учените са изнамерили, 
че в дълбочините си Атлан 
тическият океан скрива 
най-голямата планинска ве 
рига на света. Започвайки 
от Арктика тя се протяга 
до Антарктика. Верагата и

ма огромни планински въ 
рхове, които достигат до. 
3.000 метра под равнището, 
на океана, а само най-висо 
ките се явяват над равни 
щето на океана във вид на 
острови.

движение и реакция на пъ 
рвите вселенски пътници 
Йрещу различни влияния 
на които са били изложе-

ърскин КолдуелПовече тя не можеше да понася.
Бес, се измъкна от стрелбището и ка

то Се препъваше във въжета, колчета и 
щайги тръгнакъм палатката, в която спя 
ха. Бе казала на Хъч, че иска да се сре 
ши, но беше сигурна, че и той знае не 
по-зле от нея в какво Се състои работа-

Преди още да види Хъч, Бес зърна 
момичето. Беше Същото момиче, онова 
което облегнато на парапета, говореше с 
Хъч, когато тя излезе преди малко.

— Какво ще кажеш, Бес — започна

вдигна пред себе си.
— Съборете малките кученца, хора, 

и отнесете е къщи един съвсем нов сре
бърен долар!

— Честна игра! — възкликна мъжът 
като и подаде монета от десет цента.

Той хвърли трите топки, но Свали Са 
мо две от трите, натъпкани със слама 
кученца. Обърна гръб да си върви.

— Почакайте минута, господине! — 
извика Бес След него. — Ще ви предло
жа нещо по- добро!

Мъжът се върна.
— За такава игра повече пари не 

хвърлям — каза той, като поклащаше 
глава. — Вие така хитро сте закрепили 
тия кучета, че нямаше да паднат, дори 
и да ги бях ударил.

Бес се наведе над парапета.

РАЗКАЗ

ПАНАИР Хъч.
Бес се обърна и изгледа момичето от 

глава до пети. Съвсем обикновено съще
ство с права руса коса, която явно се 
нуждаеше от измиване. Не изглеждаше 
на повече от двадесет. Ръцете й обаче 
бяха изцапани и някак сбръчкани от ра 
бота.

та.
Бес не плачеше. От година не бе пра 

вила това. През цялото време, повече от 
две години, е била винаги с Хъч, след
вала го е по панаирите със стрелбище
то с кученцата и най-малко от година 
не бе плакала. Като дишеше тежко, 
Бес легна на походното легло.

От време на време, всред оглушител
ния дрезгав рев на тълпата, тя долавя
ше гласа на Хъч. Колкото и високо да 
се издигаха кресливите гласове в пави
лионите на Смеха или металическата му 
зика на фотографа от Кубинското каба
ре, или пък трещещият в рупориле хри 
плив вой на онези, които предлагаха 
„опитайте си щастието”, Бес пак може
ше да различи познатия напевен повик 
на Хъч:

„Съборете малките кученца, хора, и 
отнесете в къщи един съвсем нов сре-

Той говореше с онова момиче, което 
от половин час стоеше облегнато на па-

рипета пред стрелбището. Гласът му се 
изменяше винаги, когато се 
както сега, да върши две неща едновре
менно. Тя знаеше какво е намислил 
мъчеше се да Си определи среща с мо
мичето. Щом успееше да изчезне, моми 
чето Също ще изчезне и Бес нямаше да 
го види до следната утрин. Така е става

последните две

— За нея ли — без да има защо по
пита Бес.

— Има ли някаква разлика тоя път 
— малко нетърпеливо Се обади той.

— Изглежда, че всеки път си есе по 
малко взискателен, Хъч

— Хайде няма да се караме, Бес! — 
каза Хъч, като я поглади нервно по ра-

опитваше,

— Опитайте пак, господине. Едва ли 
ще имате такъв случай през живота си. 

Ето! Ше ви дам десет топки. Ако Събори
те и трите кученца, стрелбището става 
ваше. Е как ви се струва това предло- 

светлини изглеждаха като жение. Мъжът сграбчи топките и ги за-

ло толкова често през 
години, че тя вче беше изгубила предста 
ва за кой път ще бъде сега.

менете.
Хъч се наведе под парапета и изчез- 
зад Стрелбището. Сновещата напред- 

назад тъгпа вдигаше облаци прах, кои
на

Бес се извърна, за да отбегне осле-
която то на ярките

гъст жълт пушек. Бес чувствуваше как прати ивърху кученцата. И трите падна
ха на земята.

пителната светлина на лампите, 
се процеждаше през тънкото платно. Тя 
дори не знаеше името на града, в който 
се намираха сега. Беше нещо като Емпо 

думи рия, Фостория, Пеория... град на памука 
някъде на запад от Бирмингам — това 
беше всичко, което тя знаеше. Градове
те й се струваха един и същи, откакто 
Хъч свикна да излиза с разни момиче- 

няколко пъти в седмицата.

частици прах и песъчинки се полепват 
по лицето и ръцете й. Изтърси ги.

Момичето погледна неспокойно два- 
пъти към нея. То постепенно се от- 

тълпата. Изведнаж се обър

— Спечелихте! — извика Бес и се 
промъкна под парапета. — Сега всичко 
е ваше. Влезте и бъдете господар!

Като си прибиваше път С лакта тя 
Се Смеси с тълпата и бързо изчезна в 
нея.

бърен долар!”.
Тя сама беше повтаряла тези

пти, че сега думите на три
дръпваше в 
на, проби Си път между хората край

погледа й.

толкова много 
Хъч сякаш излизаха от нейната уста.

Прахът, вдигнат от тътрещите се 
зе на панаирната 
върху лицето и ръцете й. Тя лежеше 
изпъната вдървена на леглото и горещи 
ната, шумът, непрестаната ярка Светли
на. я обгъргцаха като тежка завивка.

„Съборете малките кученца, хора и 
отнесете в къщи един съвсем нов сребъ 
рен долар! Отнесете в къщи един сребъ 
рен долар!”

Все така механичен, гласът на Хъч от 
ново прозвуча. Бес не помръдна от лег
лото.

Н 0-
тълпа се наслояваше стрелбището и изчезна от

Група мъже и жени напънаха към 
веднага запълниха празното 

момичето. Те

Скоро тя бе заслепена от праха, кой
то Се вдигаше от земята и Още преди 
да стигне до края на средната алея се из 
губи. Измъкнала се най-после от нава
лицата, тя пресече едно празно място и 
тръгна по някаква улица, която изглеж 
да, водеше вън от града. Беше й безраз 
лично в каква посока върви, стига само 

да я отведе далеч от Емпория, 
Фостория, Пеория или каквото и да би
ло друго.

та по
парапета и
пространство, оставено от 
зяпаха Бес, като че тя беше някое от 
чудесата на близкия панопиткум.

— Как се играе? — попита я с висок 
глас един от мъжете.

Бес Се изправи, среса косата и си из 
праха от дрехите и. Докато се чечетка

ткаше, чу Хъч да я вика. Излезе от пла 
се запрепъва към стрелбището.ката и

— Съборите малките кученца, хора, 
и отнесете в къщи един съвсем нов сре
бърен долар! — извика Хъч, докато БеС 
се провираше под парапета. Той се обър 
на и намигна. — Съборите малките ку
ченца, хора! Само десет цента!

Бес втренчи поглед в лицата пред се
виждаше пътятбе Си. Във всяко от тях тя 

Хъч и неговите момичета. Почти маши 
нално, Бес взе шепа очукани топки и ги
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нови книгиЗа една драмаI

на ВМЦАРОВ ПОВЕСТ ЗД БРИГАДИРИТЕТворчееството на вели
кия поет и революционер 
Никола Вапцаров не обхва 
ща само неговата револю
ционна лирика, която не- 
отвратимо пленява душите 

на всички млади поколе- 
особено от 1945 год.

изпълва с щастливи чув
ства, каквито са заляли и 
тоя млад човек. Със подоб 
ни симпатии читателят се 
отнася и към енергичния и 
примерно преданния млад. 
лекър Славко. От всички 
тия герои лъха желанието 
„да вградят себе си в трай 
ността, частички от своето 
тяло и лични тежения и 
воля да влеят в сградата 
на държавата...” По такъв 
начин трудовата акция, ко 
ято за много от тях е пред 
ставлявала Непознатото, с( 
голяма начална буква, сега 
се ■ • -превърща в нещо на
пълно Определено.

Авторът, свободно мо
жем да кажем, с голямо 
умение намалил пасивна 
та дескрипция на трудово 
то поприще. Неговият тек- 
г.. не е автоматическо фо
тографиране на действите 
лността — той творчески 
пресъздава събитията и ги 
доближава до душата на 
зрителя чрез преживявани 
ята на своите герои. Въпре
ки че в повестта са нари 
сувани голяма редица обра 
зи, въпреки че се срещатг 
и ненужни детайли, въпре 
ки че на места стилът на 
автора става журналисти
чески (което не би трябва 
ло да намалява стойността 
на четиво с такава инте-- 
ресна фабула), повестта 
„Устието, което търсим” 
никак не може да се взе
ме като една изкуствено 
вкалъпена целина на раз
късани и независими час
ти. В произведението, без 
особено напреженеие, мо
жем да намерим и някол. 
ко теми, които карат чита
теля на по-сериозна разми 

няма съмнение от 
Автопътя са се опътили 
към бъдещия живот, и за 
напред ще се опътват, мно
го различни животи и съ
дби.

Книгата „Устието, което 
търсим”, която авторът й 
Иван Ивани 
повест с мотив»? от Автопъ 
тя, и която предизвиква 
любопитство със символич 
ното си заглавие, представ 
лява сериозен опит по ху
дожествен начин да се из 
образят проблемите на 
шата съвременна младеж. 
Голямото строителство — 
Автопътя от Загреб за Лго 
бляна — е онази сцена, въ 
рху която се случват опи 
саните събития. Обаче чита 
телят-съзнава, че в същите 
рамки могат да се поберат 
и разказите за всички бъ
дещи обекти, които ще из 
граждат младежките ръце. 
Тя е интересна като сви
детелство за една епоха, ка 
то интимно повествувание 
за вълненията на «-едно бу 
йно поколение, живяло 
през тази епоха.

Ивани разказва за мла
дежи, които търсят своето 
място в строителния по
дем, чрез който се проме
ня ликът на тяхното оте
чество; за младежи, които 
— както се е изразил във. 
встъпителните слова за 
книгата един критик — и- 
мат в жилите си „кръвта 
на Марко Кралевич и Саво 
Ковачевич”. Тук се очерта 
ва образът на Яша, който 
след- едно семейно стълк
новение намира свой ли
чен другар в лицето на Ми 
ра,—момиче, на което не 
са били нужни скъпи рок
ли, за да накара хората да 
се обръщат след нея. Чи
тателят бива трогнат, кога 
то Марияна, прекарала тъ 
жно детство в обятията на 
военните ужаси и страда
ния, и замомила се в наши, 
дни, преодолява всичките 
изкушения на живота и за 
пазва чист образ, като на 
мира същински рожден 
брат в симпатичния момък 
Милан. По такъв (тачин 
нейните тежнения да пре
живее нещо хубаво, ново 
и дотогава неизпитано, се 
превърща в действител
ност. Когато младежът А- 
лия намира своя нов и съ 
щински смисъл на живота 
в дейностите на организа
цията Народна техника,са 
мият читател неволно се

награди се движат от 2000 
—5000 динара. Понастоя
щем в 3 училища се чув
ствува липса на достатъ
чен брой учители. Във ра
йона на Висок и миналата 
година просветните органи 
бяха принудени да прие-

Лятната ваканция вече 
клони към своя край. Към 
края на тоя месец учили 
щата отново ще започнат 
да приемат своите възпи
таници. Най-напред ония, 
които имат поправителни 
изпити, а по-късно през 
септември започват и редо 
вните учебни занятия. Вед 
но са изминаването на лят 
ната ученическа ваканция 
завършва се и почивката 
на учителите и преподава 
елите, коио към 20 т. м. 
трябва отново да поемат 
длъжностите си. Казаното 
не означава, че досега учи 
лищната дейност напълно 
да беше спряла. Отиването 
на колективни излети и по 
чивка из по-познатите ме
ста на нашето приморие и 
вътрешността на страната, 
извършване на сезонната 
работа в училищните сто
панства и кооперации от 
страна на групи ученици и 
учители-това са също така 
видове ена училищната 
дейност, които са следст
вие на Сега спровеждаща- 
та се училищна реформа.

Според сведенията полу 
чени в Съвета за просвета 
на димитровградския ОНО 
подготовката за новата у- 
чебна година е на привър 
шване. Приключен е ремон 
тът почти на всички учи
лища, поправени са чино
вете и помагалата. Земе
делската кооперация „Ни
шава”, която беше заела и 
тази година част от кори
дорите и учебните стаи на 
димитровградското основ
но училище за временно 
складиране на тазгодишна 
та висока реколта пшени
ца, сега ги опразва, така 
че и в това училище учеб 
ните занаятия ще започ
нат в предвидения срок.

Най-голяма трудност За 
навременното 
на новата учебна година в 
някои от училищата е не
достиг на учители. На пър 
вият конкурс не осе отзова 
ха достатъчно кандидати, 
но и след допълнителния

започване означи като

пия,
насам, но и произведения 
из областта на драмата.

През 1957 година бе обна 
родвана неговата забраве
на драма „Когато вълната 
бучи", която е писана през 
1935 година.

на-й
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• жта®*** „Когато вълната бучи." 
е драма написана в три 
действия. Сюжетът й е от 
къс от грубата действител 
ност на четиридесетте го
дини фашизирана от уп
равляваш,ите 
кръгове в България. Обаче 
капиталистическият строй 
носи недрата и микробите 
на своята разруха. Прог
ресивните сили в лицето) 
на Андрей един от главни 
те герои на пиесата, съзна 
ват пътя, който ще доведе 
до спасението на страната 
и с голяма вяра се борят 
за успеха на делото. Въ
преки че е син на фабри- 
кант-буржоа Андрей стои 
на страната на пролетари- 
ята. „Аз съм ваш син, ка
зва той на Своите но ние 
сме врагове”...

В пиесата по непосредс
твен начин е изобразено 
положението в семейството 
на Попов, директор на ко
жена фабрика, което жи
вее в изобилие и разкош, 
скъпо заплащано С фалш 
лъжа и лицемерие.

И тук в драмата както 
в сбирката „Моторни пес
ни” личи перото на един 
велик писател, извънреден 

" психолог, наблюдател и та 
лантлив поет, чийто осно
вен мотив на произведени 
ята остава проблемът за 
човека и неговото участие 
в обществения живот.

След 22 години ръкопи
сът на „Когато вълната бу 
чи” бе изведен от забвени 
ето и праха на архива в 
Народния театър и обнаро 
дван в списание „Септем
ври", Х-1957, бр. 7 придру
жен с една обширна пояс
нителна бележка.
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Отново ще оживеят училищни те дворове
останаха още няколко ва- мат на работа лица без до 
кантни места. Сега Съвет- статъчна специална подго 
ът за просвета в Димитров товка. За разрешаването 
град дава специални наг- на този акутен проблем 
ради на ония просветни ра Съвета за просвета очаква 
ботници, които се съгласят' " помощ от страна на Проф- 
да работят в местата, къде 
то жезнените условия са 
по-трудни. Тия специални зации.

—съюзното сдружение и 
други обществени органи- 

Б. Асенов(

Дейносш на боси ле градските 

студенти
Бас,илеградсюите студен 

ти още в началото на лят 
ната ваканция разгърнаха 
оживена дейност в града и 
обгцината. Понастоящем тя 
хната самодейна група под 
готвя културно-художес
твена програма, която ще 
представи пред босилеград 
ската публика.

На 9 август те се събра
ха на годишно отчетно Съ
брание, на което, покрай

избирането на ново ръко
водство, разискваха по ре 
дица въпроси, отнасящи 
Се за по-нататъшната им 
дейност в родния край и 
в университетските среди
ща. На събранието приСъ 
ствуваха и представители 
на обществено-политичес
ките организации от Боси 
леградско.

Ал.
съл

Финансиране еа училищата
емите средства да се обра 
зуват фондове както в сто 
панСките организации. Смя 
та се, че е това ще се пови 
ши заинтересоваността на 
училищата да изразходват 
своите средства по най-це- 
лесъобразен начин. От дру 
га страна училищата ще се 
сдобиват с нови приходи и- 
ли чрез подобряване рабо
тата на училищните рабо
тилници, или чрез повиша 
ване качеството на обуче
нието т. е. неговото приспо 
собяване към нуждите на 
отделни стопански органи 
зации или отрасли.

В законопроекта се пред 
вижда училище, което на
родният отбор не иска да 
издържа не може да се за
крие от страна на народ
ния отбор все докато ново 
записаните не завършат у- 
чилището.

На една от първите есе
нни сесии на Съюзната на 
родна скупщина ще бъде 
|обсъждан законопроектът 
за финансирането на учи
лищата.

В. законопроекта се ут
върждават два източника 
на средствата за финанси

Издател: „Младо поколе
ние”, Белград, 1960 год.р 
стр. 189.

Любиша Джорджезич»С. Николов

ране на училищата — ре- 
и допълнителен. Ре тито и чужди езици кът на творбите на чужде до 1956 година извън Юго 

странни автори, посветени Славия са издадени около 
на личността, живота бор- 50 книги, посветени изклю 
бата и възгледите на Мар
шал Тито. Такива публика ■ ност и на борбата му. А 
ции постоянно се появяват около 200 книги съдържат 
в различните части на сее цели глави за него. Разби 
та и на най-различни 
ци. Само ,в периода от 1944

довен
довни средства са онези, с 
които се обезпечава нормал
ната работа на училищата. 
Тези средства осигурява о 

народният

чително на Титовата лич-Речите на югославския 
президент на републиката 
Йосип Броз Тито редица 
година вече се издават във 
всмчки Страни на с(зета. 
Там те печелят все по-пове 
че поклонници на Титова-

увеличават тая литерату
ра. Книгата „Възгледите 
върху света днес”, издаде 
на преди известно време 
в Кайро на арабска език, 
която съдръжа избор на 
Титовите статии и речи е 
Само едно звено е тая ве
рига.

Защо тия издания Са мн 
огобройни най-добре обяс
няват думите на другаря 
Тито в предговора за Сбир 
ката „Речи и статии”:

„Несъмнено, въпреки ра 
зличните начини и форми 
на излозкение в отделните 
речи и статии е важна съ
щността на третираните 
проблеми: съществени Са 
фактите, съществени с а 
принципите, съществена е 
последоветелността и прин 
ципиалноСтта на нашата 
политика и Становища, кои 
то са изложени или застъ
пвани”.

Твърде обширен е спиСъ

снователят 
отбор, стопанската органи 
зация или някоя друга об 
ществена институция. До
пълнителните средства се

ра се, днес този брой е мноези- >Специални предписания 
в законопроекта’са посве
тени на проблемата за из
дръжката на строежа на 
нови училища и на учили
щни домове, предимно на 
специални училища. За та 
зи цел, както се предвиж
да в законопроекта, би се 
образували обществени фо 
ндове за кадри при общи
ните, републиките и Феде 
рацията. Средства за тези 
фондове ще се обезпеча
ват със заделянето на 25 
отсто от общата сума, ко

го по-голям.
Най-голям брой от тези 

издания е издаден на све
товно известните езици ■— 
английски, руски, френски 
немски. Обаче за големия 
интерес към личността на 
маршал Тито във всички 
Страни на света може би 
най-добре говорят издани
ята па други езици. В те 
хният списък, който веро
ятно е непълен, се намират 
творбите издадени на: ита 
лиански. чешки, словашки, 
шведски, български, унгар 
ски, норвежки, датски, ши 
птарски, гръцки, турски, и 
спански, арабски, хебрейс- 
ки, японски, бирмански хи 
нди език, урду език,
Ски, махрати, бенгали и пр- 

(Прес сервис)

образуват: от приходите на 
училищните работилници, 
които частично би произ
веждали стоки за пазара, 
след това от бюджета, от 
подаръци, от даванията на 
стопанските

та личност, и нови прияте- 
Югославия. И с най- 

днес вече 
да се влезе в ди

ли на
големи усилия,
не може 
рите на всички публика
ции, чрез 
дума, като 
1941 година, е идвала до 
милионите хора в Югосла
вия и в чужбина. Сбирката

които неговатаорганизации започнем от
и пр.

С тези средства — редов 
ни и допълнителни, — кои 
то са предоставени на учи 
лшцните отбори, разпола
гат самостоятелно тези от-

на неговите речи и статии, 
след много единичникоито

издания, приготви през ми 
година загребското 

предприятие
бори, и то изцяло, а не как 
то досега отделни, строго 

позиции, което
палата 
издателско
„Наприйед” зае място 
динадесет тома, а сега Се 
приготвя за печат още ед
на такава сбирка. Речите 
и статите, преведени у нас

ято всяка година се оставя 
на стопанските организа
ции за образование на ка
дрите. Тая година тези сре 
дства изнасят около осем 
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