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Събитията е Конго иред 

съвета за сигурност
Президеншъш Тишо о1лавява югославската делегация за ХУ-шаша сесия на Общото събрание на ООН

СЕСИЯТА Е ТВЪРДЕ ВАЖНА ЗА 

ПО-НАТАТЪШНОТО РАЗВИТИЕ НА МЕЖ 

ДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ
— реч на югославския иредсШавишел Д. Видич

Говорейки
ждународките сили в Които Ви 
Ли:4 каза че са проявени раз
лични тъдтсугвация на резолюцк 
1гге на Съвета за: сигурност, че 
Командването на межддчгарод- 
ните сили е било нерешително! 
в редица случаи, че дори е пра 
веждата мер-опрятия в ущръб 
ма централното правителство, 
например, контралздр-аяе на ле
тищата, радиостанцията на Ле 
ополдбил и ир. Такива посуъп 
ки на Командването на между 
народните сили трябва неза
бавно да се ревизират.

„По-нататъ ш н ото 
по посоката; по ,която се е тРъ 
гнало заяви др. Видич, би мог
ло да доведе до създаване на 

(Следва на 2 Стр.)

Ню йор^, 10 сеО ' емнра
На заседанието ига Съвета за 

сигурност след речта на гене
ралния секретар Хамаршелд. 
дамата бе дадена на постоянни 
я ПРВДставител на Югославия 
в Обединените нации Добри- 
вое Видич.

Правителството на ФНРЮ— 
каза той — счита за необходи
мо да обърне в внимание на 

' Съвета за сигурност върху все 
по-опасното положение в Ре 
публика Конго, което в тази 
момеят заплашва да доведе в 
най-гол яма опасност световния 
мир. Югославското правителс
тво дойде до тези изводи въз 
основа на •‘зсиодси гра&шдозпае- 
ми факти и реши -от своя стра 
на да- поиска «е-отложно свик
ване на Съ-вета за сигурност^ 
защото е уверено в необходи
мостта от решителни мерки, 
които този плавен орган иа ОН 
трябва да предприеме за ща о- 
сует” възможното развитие на 
събитията в яай-неблаиоприят 
ио направление за мира, както 
в самата Република Конго, та
ка и е Африка и в света изоб-

за ролята на мС-

Югославската делегация 
на Петнаестата сесия на Об 
щото събрание на ОН ще 
възглавява президенът на 
републиката Йосип Броз 
Тито.

Преди заминаването на 
делегацията другарят Ти
то даде за югославската 
преса радио и телевизия 
Следното изявление:

„В съгласие с досегашни 
те усилия на правителство 
то на ФНРЮ, да доприне
се възможно повече за за

Считам че ще бъде поле 
зно начело на своите деле 
гации да участвуват и ръ 
ководители и председатели 
на правителствата на прия 
телските азиятски и афри
кански страни, с които из 
черпателно се консултира 
хме преди решението да се 
стиде на Петнадесетата се 
сия на ОН. Вярваме, че в 
този случай ще има възмо 
жнссти за размяна на мне 
ния не само с ръководите 
лите на извънблоковите 
страни, но и с други.

Следователно, считам Пе 
тнадесетата сесия на Общо' 
то събрание като твърде 
важна за по-нататъшното 
развитие на международни 
те отношения и запазване, 
то на мира. Без оглед на 
твърде мътното и тежко 
международно положение 
аз очаквам положителни 
резултати от срещата в Нк> 
-Йорк.”

пазването на мира и намал 
яване на международното 
напрежение, особено чрез 
Обединените нации, реше- 
но е аз лично да възглавя
вам делегацията за Петна
десетата сесия на Общото 
събрание.

Поради сегашното твър
де лошо положение и кру 
пните проблеми, които във 
връзка с това стоят пред, 
ОН, каквито са колониал
ният въпрос, въпросът за 
разоръжаване и други, ние

развитие

Съобщение на Правителството на ФНР Юго
славия йо Повод искането на генералтаба на 

Федералната германска република за атомно 

въоръжаване на Бундесвера
ЩО. Поезидентът ТитоДругаря Видич подчерта, че 
положението в Които е било 
прещмет на разглеждане в Съ
вета за сигурност, но че криза
та не е превъзмогната и че про 
ти&ниците па конгоанокото пра 
вителство получават 
отвън; което товари че извест 

да запазят

считаме за нужно и твър
де важно на тази, Петнаде 
сета сесия, да участвуват 
повече ръководители на 
държавите.

Международната обществе
ност е -осведомена. че Генерал 
щабът на въоръжените сили 
на Германската федерална ре 
публика иа 19 август 1960 го
дина е отправил що частите иа 
Бундесфера меморандум; в ко 
йто покрай въвеждането на 
общата ПОВ1ШОСТ. се изъткоа 
искане носните части иа Гер 
майската федерална републи
ка да бъдат въоръжени с ато

(нералшаб. който няколкократ
но възобнови мшштаризма, да 
се 'отстранят или унищожат 
всички германски военни писта 
■лации, да се унищожи или кон 
тоолира цялата германска про 
'мишщеност. която би могла да 
се употреби за военно произ
водство”, какро и да се отстра,- 
ни всяко нацистко ц милитари 
етично влияние в Германия.

На конференцията в ГГот- 
сдам. състояла се от 17 до 25 
юли и от 28 до 2 август 1945 
година, на която също така 
участвуваха шефовете на пра 
вителствата на споменатите си 
ли, отново и в цялост бяха При 
ети и потвърдени заключени
ята от Ялта за демилптариза- 
ция и разоръжаване на Герма 
ния, за отстранение на гермаи 
оката военна промишленост, 
унищожаване нацизаи; аресту 
ваше н интерниране на нацне- 
токите водачи п военни престъ 
пници. забраняване на всяка 
фашистка и милйтаристичене 
дейност пропаганда дан., за да 
може да се създаде мпролюби 
ва и демократична Германия 
в интерес па германския народ 
и мира п сигурността в света.

В съобщението попа татък се 
казва че по-радп следв-оенната 
обстановкя и отношенията ме
жду великите сили не се осъ 
ществи-ха целите прокламира- 

от съюзниците и че ГФР е 
■почнала, да нарушава ограг-шче 

особено след

«азвайки «а опасността от та
кова развитие н на нуждата то 
'ва развитие да бъде осуете
но, президенътт иа ФНРЮ йо 
сшп Б|роз Тито в реч гд- сн пред 
Петия конгрес на ССРНЮ, на 
18 април тази година, изтъкна 
следното:

рБило бн твърде лекомисле 
но да -се -мине бепло през та!ка 
пред I гавIрсателс 1Ите факт», как 
вито са например, неотдашне- 
шните преговори иа гер-манокц 
те ми-лнтаристн с правителство 
то на Франко за военните ба
зи в Испания и друпг подобни 
начинания, конто са заплаха 
за м.ц1Ра, Късюглрдсшото на! 
някои държавници, от западни 
те велики сили след Първата 
световна война овъзмюжн да 
се създаде фашистка реванши 
стока сила. която причини на 
света ужасни разорения и стра 
дашия. Нима трябва да се поз 
вол и и днес, поради някакви 
сн егоистични, н пдеологичес- 
лш - противоположности и цели 
да стане въз-мюжно повтаря
нето на старите фатални гре
шки?”

В съобщението се казва цо- 
иататък, че правителството на 
ФНРЮ обръща внимание чс 
премагсето на тези искания 

' би имало тежки последици, че 
(процеса па милитаризацията 
предизвика възобновяване на 
нацистки и реваишдагоки орга- 
.цизтцни. което заплашва све
товния мир! |П'Г*гС-маннто иа 
искането на зашадногермднек11 
я Генералща.6 би усложнило ко 
мплекечия германски въпрос 
и други 'Проблеми, както и ка
питалния въпрос на разоръжа 
1ВЯ1СТО

„Очевидно е, че само онези, 
които съзиатемно вървят към

помощ

ни страни искат.-, 
своето -колониално владичест
во в тази страна. Той напомни 
че на народа на 'Конго е нужен 
мир и че ООН трябва да ока
же на тази страна нужната по

Другарите Петър Стамболич, 

Велко Влахович и Добривое 

Радосавлевич посетиха 

Враня и Ниш

мощ.
Югославският представитсл 

подчерта, че до сега гласува
ните -резолюции са основа за 
даване на помощ. Спирайки се 

въпрос, Добривое Вн- 
Дич каза. че са проявени изве
стни неправ* ИЛНОСГ1 г от страна 

Командването на междуна
родните сили при провеждане 

тези резолюции. Агресията 
на белгийските войски срещу 
Които, продължи той, е рав
ната причина за кризата. Ооа- 
че изтеглянето на белгийците 
така се протакаше „че дори и 
днес яе знаем точно дали нзте 

белгийските войски 
-наиСтпа е прбведе-

1мню оръжие.
Според съобщението на пра 

внтелствого на' Германската 
Федерална република, искани
ята изнесени в меморандума, 
представлят единодушно ста
новище нд всички върховни 

на Бундесвера.

иа този
Председателят на Съю

зната народна скупщина 
Петар Стамболич, членът 
на Изъплнителгшя коми
тет на ЦК на СКЮ Велко 
Влахович и членът на Съ
юзното изпълнително вече 
Добривое 
пребиваваха миналата сед 
мица във Вранска околия.

Високите гости и придру 
жаващите ги местни ръ
ководители разгледаха фа 
бриката за обувки „Коща- 
на” във Враня и културно 
-историческите паметници 
на града.

След това в Околийския 
народен отбор се състояха 
разговори по въпроси за 
стопанското развитие на то 
зи край. Високите гости се

интересуваха за резултати 
те постигнати в досегашно 
то развитие на Вранска о- 
колия и за плановете на 
по-нататъшния напредък.

На 5 и б септември дру
гарите Петар Стамболич 
Велко Влахович и Добри
вое Радосавлевич посетиха 
Автопътя и Главния щаб 
на младежките трудови 
бригада. По-късно гостите 
пристигнаха в Ниш й посе 
тиха Околийския комитет 
на СКС, разгледаха града 
и някои обекти и водиха 
разговори с политическите 
ръководители и представи 
телите на властта, интере 
сувайки се за някои обще 
ствено-стопански пробле
ми.

коменданти
Правителството на Германска
та федерална република се съ 
гласила със съдържанието та 
този меморандум- , кйто по то 
зи начин стана декларирана по 

на Германската феде-

иа

на

литикя
рална република.

По повод I.; обнародвания 
меморандум ш воръженнте си 

Германската федерална

Радосавлевич

(глянсто на ли нарепублика, правителството па 
ФНРЮ Югославия счита за ну 

да заяви следното:

напълно и 
ио ши ие”. Присъствието на 
белгийските -войски предизви
ка нови политически последи
ци—подкрепи еспаратноките те 
чення. Югославският делегат 
подчерта, че сепаратист иде се 
ползват от помощта на чужди 
офицери и чуждо оръжие ко
ето се вижда и от документи
те. които знесе генералният се
кретар. Особено значение има 
неотдавнашния опит да се смъ 
кне законното правителство 
на Конго, който опит -претър
пя поражение в законодател
ните институции на тази стра
на. Този опит още повече усло 
жни обстановката в страната- 
Видич порица този н-ов вид на 
натиск, който «е е по-малко 
опасен от предишната непосре

ясно
. В заключенията «а

състояла се -в Ялта от
Конфе

ренцията,
3 до 11 февруари 1945 година, 
шефовете на правителствата «а 
Великобритания, Съединените
американски щати и Съветски
я съюз изтъкнаха „иепоколеби

и и
шията и то 
приемането иа ГФР е Атлактн 
чеекчя пакт.

Днес е неоспорим факт, се 
Съобщени

намерение да се уни- 
мияитари-(Мото си

щожи германския
нанизъм да се направи 

Германия никозъм и
всичко ЩОТОне бъде в състояние да 

световния мир”. Иа 
конференция бе пад

на тртгге 
венни писта

■казва по-нататък в
че Бундесверът израсттага ша 

наруши ето
'както вътре в ГФР, така и в 
западния съюз. като фактор 
който настъпва все по-гласио 
н оказва все по-лолямо влпя- 

прн рчертаването на зала- 
политика. Покрай осга-

същата
чертана готовността 
всички германс-ки С 
и разформират всички герма-п 

'въоръжен11 части, да се ра 
германския Ге-

Г Чететениеоки
збие завинаги дната

палите случаи, това потвърди 
и неотдавнашния стремеж на 
вапашнагерманската армия да 
създаде военни бази и в ДРУ1 
гц страни, с обосноваиие. че 
пространството на Германска 
та федерална република било 
1мадко, за Д3 може Бундесвера 
да провежда обучение п 'ръку 
ва с най-моДсрната .военна тех 
ника, -преди всич1КО с ракетно
то оръжие.

ТОЗИ БРОЙдствегга агресия. Оживена акг&ивносШ на ССРН

В Димитровградско ще има 

20 местни организации

Вг

Преломна сесия 
Нота до прави
телството на НР 
Албания
Московска „Пра
вда* направи ло
ша услуга

• Червените тухли — 
репортаж
Ст|вааск1 преглед

• Катедра по бъл
гарски език в Ниш

• Нова книга за 
„Забърдие*

ф Новини от на
шия край

т&ЛОКА!
Петия отдавно няколко заседания 

на които са били разгледа 
ни въпросите за организа
ционната структура на но
вата общинска организа
ция на ССРН. Възоснова 
на предложенията, които 
дойдоха от сегашните осно 
в ни организации, взе се ре 
шение да се предложи на 
Пленума на общинския от 
бор да се формират 202 ме 
стни организации и повече 
от 45 подружници.

(Следва на 6 стр.)

В периода след 
конгрес
всички организации 
циалистическия 
проведени политическо-ра 
зя снителни събрания на ко 

членовете на ССРН са

на ССРНЮ във 
на Со

й.
& ■а|<АШМи»

9 I съюз сан/гго ФНР ю-Со!С1 Правителството на 
щославия, както и другите за
интересувани -правителства, па 
и пзвесни кръгове ® западни
те страни, които в това отно- 
щенис изразяваха чувствата 
на най-широките слоеве на об 
ществеиото -мнение, предупре
ждаваше, че такова развитие 
в 'Германската федерална 1репу 
'блика води към сериозмо при 
чимяване грижи и повторно за 
■силване на германския милига 

който два пъти доведе 
конфлапрация. У-

Сч 4
IГ,|| НЩЦ!' ито

били запознати с решения
та на Конгреса и с новите 
промени в организационна 

структура на Социалис 
тическия съюз.

И председателството
Общинския отбор на ССРН 
в Димитровград е имало не

о
тат© на

4доб-ьр апетит... Още 1рнзъм, 
до световнаСтарият гост: Отнова имал

работи тук готвача Чемберлен?!ли
*



БРАТСТВО2 I

: V Опасност за тщт в светаг
пп*ИТЯЧЬ<!ЦЦ 4 ЦДДЕЯгЙВ

ПРЕЛОМНА СЕСИЯ
правителството иа ФНРЮ по повод искането иа генералщаоа 

ГФР за атоушо воръжаване на Бундесвера
■със сила, което би било в ряз 
«а противоположност с прип 
ципите «а Устава иа ОН и ще 
Ш.юве'де пои въпрос и самата 
възможност за пю-иататъшни- 
гге миролюбиви преговори, ре 
апектиюно ще у.пътн света 1<ъм 
'Риока «а всеобща и всеразо(ри 
тели а копфлапрация.

В условията, когато олед не 
•успеха иа Парижката копфе- '' юра и 
реиция дойде до редица труд военна 
1Н0СТИ в международните оттю ; 
щения, основна задача, която 1 пения.

Съобщение иа
на

Правителството на ФНРЮ 
(винаги н последо»атедно се 
(цротшцРпЗзсташяше на всички 
опити, конто са били насоче
ли к ом създаване ца межуцуна 
1РОД1ИО напрежеше и заплаха на 
световния мир Споменатите и. 
скання на западногерманския 
Генерал щаб и правителство 
предизвикват сериозна затри 
женост както у югославските 
и други народи, които в двете 
последни световни войни бяха 
жертва иа агресията на герман 
окня милмтаризъм,
«Сички други сарая и. Прави
телство, което на който и да 
било начин би, подържало те 
зи искалия 'би поело върху се 
бе си твърде голяма отговор 
лост «е са.мо към жертвите 
на германската агресия в две 
те последни войни но и към 
цялото миролюбиво човечес
тво.

се поставя и ред правителства 
та «а всички страни, е да вло 
жат максимум усилия за въ
зстановяваме на межяуяарехд- 
I ю дсивс/рие и за пристъпване 
към .мирно разрешаване на не 
I г орешените въпроси. Искане 
•I > на западиогерманското пра 
мп ел1ствю и Генералщаба за 
атомно воръжаване на Бумде 

въвеждането на обща 
повшюст е напълно 

противоположна на тези те>к

(Прспължение от I сшр.)

изоспрявамс на положението в 
Европа п в света изобщо, мо
гат да твърдят, че съживяване 
то на германския мншнггарнзъм 
н въоръжаването на Бундес
вера с атомно оръжие може 
да бъде път за мирно разре
шаване па съществуващите 
спорове. Няма никакво съмне 
1ние. че това напротив би зпа 
чгало такова саикцноииране на 
политиката •мсжш!у1наро1Д1Ните 
проблеми да се разрешават

Началото па третата седмица на септември ще 
означи и началото на сесията на Общото събрание 
на ОН, което със своите становища и решения би мо
гло да спомногне международните отношения отново 
да търгнат по пътя на подобряването.

От основаването на ОН, годишните сесии па Об
щото събрание в повечето случаи бяха благоприятен 
момент за разискване на важни международни про
блеми и компетентно място, където 
раторни решения. И тазгодишната сесия

са вземани до
кла такова

предназпач.ение и дори би могло да се каже, че по 
своето значение надминава досегашните. Не само го
лемият дневен ред — що значи голям брой въпроси и 
проблеми — е фахторът, който дава на Общото съб
рание изключителна важност. Времето, през което ще 
се съберат представителите на над осемдесет страни 
— след приемането на нови членове, всъщност, около 
сто страни — съш.о така влияе да се пристъпи към 
тазгодишната сесия с много по-голяма сериозност н 
отговорност, отколкото в случаи па по-нормални об-

така ц уСъбитията в Конго 

пред Съвета за сигурност
нужно ©заплиио и тесно сътру
дничество между Командване
то силите на ОН и централно
то правителство ца Република 
Които, за да се постигнат тези 
цели.

И,на края. Съветът би тяряб 
яз.то |да подчертае, че всяка иа 
меса от вън представлява опа
сност за пнгесрптста. сувере
нитета п иезавнеимостта на Ко 
иго и чс е в разрез със зада
чите на ОН ,в Конто да иска о- 

вемчкм .държави да се

мощ па ОН, националните снли 
на сигурността — по мнението 
па 'Конгоупското правителство 
пе станат способни да поемат 
задачите си. Такова решение 
ща Съвета 
представлявало осната за пра 
ктпклта на Командването 
силите па ОН в Която с цел,

(Пропъчжечис ат I сХр)

непоносими отношения между 
правителството на Република 
Конто и Командването на си
лите «а ОН. което би могло да 
доведе до това правителството' 
па Конго Да се ориентира към 
търсене помощ от отдел]111 при., 
ятслоки

стоятелства.
След неуспеха па парижкото съвегиание, между

народните отношения много се изостриха, особено ме
жду великите сили. Прекъснати бяха преговорите по 
разоръжаване. Съпротвлението па пя кои метрополгъ 
към растящото освободително движение в колонии
те и техните действия в току — що освободителите 
се страни, създадоха в Африка криза, която изиск
ваше намесата на ОН. И в другите краища на света 
(конфликта на Индонезия и Холандия около Западен 
Мриян и америкагто-киубинския епйр) са освежени 
старите или създадени пови невралигичии пунктове. 
Множество останали проблеми само увеличават зада
чата, която стои днес пред Общото събрание.

Относително напрегнатото международна обста
новка изисква активността па страните-участнички 
да се движи пе само по посока па моменталното озд
равяване па изострените отпогиепия,. но и по посока_ 

изнамирапе трайни решения за ключовите пробле
ми, защото това би била най-сигурна опора иа бъде
щето мирно развгътие и постоянна гаранция за превъ 
змогване на нови кризи и изостряния. Няма съмнение 
че независимите страни, които стоят нзеън блокове
те и блоковите конфликти, гие дадат ценен пригьос 
за превъзмогване на появилите се трудности и опасно 
сти. Градивни почини и положителни предложения, 
които тези страни и по-рано предприемаха, трябва осо 
бено дк се очакват на тазгодишното заседание, загцо- 
то е променена стру ктурата на тази световна органи
зация чрез ггриемапе на голям брой аф>рикански стра
ни, които ще помогнат такива тежнения.

сигурност биза

Такъв ход на събитията не 
трябва да се допусне. И зато 
ва е длъжност на всички пра 
вителеува п на СОН с всички 
сили и най-аейно да се зало
жат против такива планове и 
намерения в интерес иа мира 
п миролюбивото международ
но сътрудничество”.

на

. нему страни и до 
на гледището на от-промеиа 

делии страни за сегашното по 
поженпе и ролята на силите на 
ОН в Конто. Такова развитие 

пълно основание да се 
ако бързо пе се 

постъпки

>0 • •)Ж
щ Ш1-I Й. V ТПОВО

въздържат от .всякакви дейс
твия, конто би могли да попре

може с 
предположи 
керегнрат извеели 
на Командването 
ОН. Значи, че по този въпрос 

■ е необходимо стРС|: ° -Та се то
ча Съ-

'V V

1шШ штпа силите на
възстановяването иачат на

реда. зажосчостга и упражнява
ме на властта от ст.раиа на кои 
тоанското правителство, както 
и да се въздържат от, всякакви
действия конто биха подкопа
ли териториалната цялост п. по.

ш

жшж
Телеграма на прези

дента Йосип Броз 
Тпто до Димнгър 

Ганев

Т1 ТУЛИ Я'В<1т .рСЗ'0'Л Ю ЦЦ11Те 
вета за СигуТ-яосТ. а по-спецна 

спазва основния при: 
който определя характе- 
отпошенията между ко

силите «а Ог1

ли© Да се 
пцкИ, 
ра «а
мандатиеро на 
и правителството на Републи
ка Конто. Всякакво друго раз 

•неизбежно ще води към 
позицията и 

Конн о. Не с 
каква

на независимост иалитпческата 
Конго. Убедени сме, че решите Президентът Иостт 'Броз Ти 

то е изпратил до Димитър Га
нев, председател на Презилну- - 
ма на Народното събрание на 

• Народна република България, 
телеграма със следното съдър ■ 
жание:

сПо случай националния пра 
знпк на Народна република. 
България пзпрзшам до Вас и 
до българския народ, от име
то на югославските народи и 
от свое име. искренн поздрав
ления с най-хубави желания 
‘за благосъстоянието и благо
денствието на Народна репуб
лика България!’’

литне
компрометиране

на ОН в
активност на Съвета за.тната

сигурност на всички пряко за 
дълженн за провеждане резо- 
июцнпте на Съвета за сигур
ност, може да възвърне така 
нужния мир и РеД 313 репуб
ликата н па 
род. пред които стоят така сл© 
жнп задачи, каквито са: раз
воя на страната, упрекване на 
'независимостта й н развитие

. ролята
тр‘удсю да се предвиди 
последствия би могло тоза Да

ОН”.

Премиер Лумумба:

Ние се борим за еди
нна и независима дър

жава Коз по!
Постоянният представител па 

ФНРЮ в ОН Добршюе Вц‘Днч 
заяви по-нататък в своята реч 
че югославското правителство 

на ОН че може от 
своя страна да поеме отговор
ността за възможно нещастно 

=ла работите поради 
който ОН пзвърш- 
основеш функции в

1К0НГ03НСКНЯ на

кит© член да се запазят и укрепят тери
ториалната целост; суверени
тет н политическата независи
мост ла Република Конго. Съ
що така би трябвало Съветът 
да изрази мнението

•развитие 
начина, по
ват своите 
Република Конго. Във връзка 

той резюмира основните 
от досага приетите 

Съвета за сигур

От въпросите, които се намират иа времения дне
вен ред, разоръжаването привлачи изключително впи 
мание — не само поради важността си, но и поради не 
говото влияние върху международната обстановка и 
останалите проблеми. Общото събрание, след неуспе
ха в Комитета иа десетте, трябва да даде възможност 
за възобновяваме преговорите, разбира се, във въз
можно най-благоприятна форма и с разглеждането на 
този проблем., наистина да започне неговото същест- 
вет.о решаване. То е съгио така дължно да охрабри 
процеса па освобождението и получаването иа неза
висимост и да спомогне еманципацията па неразвити
те страни и области-. Нужно е също така да се откло
ни опасността която идва от откритите стълкновения в 
Алжир, Конго и др. Това е само частична илюстрация 

сериоз-ността, задачите и задълженията, които сто
ят пред ОН. Ако към това се прибавят и ядрените о- 
пити, отношенията между Истока и Запада, опаснос
тта от възраждането на германския реваншизъм — 
тогава не е трудно да се дойде до извода че тазгодиш 
пата сесия е твърде важна и преломна.

па сътрудничество с народите 
ст различни области на света’.си. че е

с това
становища Световната общественост отделя голямо 

внимание иа участието на президента 

Тито иа сесията ма общото събрание на ООН

нарезолюции 
пост.

Югославската делегация
заяви той — е готова на линч 
ята на тези две становища от 
резолюциите да предложи, във 
виц иа нова резолюция, еднн- 
проект. който би бил потвър
ден от Съвета за сигурност, 
очаквайки че в такъв дух сър© 

действат всички страни, 
стане ду

Неру, На»Ьр. Тито и Нкру
зна

разоръжаването и въпроса- 
за мира като основни то
чки, по които трябва да се 
разисква на сесията на Об 
щото събрание на ООН.

Социалистическият ор
ган ..Аванти” пише. между 
другото:

„Присъствието на знат
ни личности каквито са

Световният печат отдел 
я особено внимание на у- 
частието нд президента Ти 
то в работата на XV сесия 
на Общото събрание на 

ООН. Ежедневниците и ра 
диото особено подчертават 
значението на ролята на 
извънбдоковите страни в 
работата на световната ор 
ганизация. Коментаторите 
посочват становището на 
Югославия, цитирайки
във връзка с това думите 
на президента Тито, отпра 
вени до югославската об
щественост непосредствено 
преди заминаването му от 
Велгсад за Нюйорк.

мах ще е от решаващо 
чение за бъдещето на ми 
ра”.

го ше 
за конто бп могло да
ма. следния начин 

се очертаят насо- 
се вземат ре

Вярвам, че по 
би могли да 
кнте. по конто да

Кубинската общственост 
постоянно е информирана 
за пътуването на президе 
нта Тито в Нюйорк. През 
последните четири дни Ку 

радиостанции 
във всичките си предава
ния осведомяват слушате
лите за пътуването на ю- 
гослаЕСкия президент.

на

щения.
Трябва да се напомни че

за сигурност ртпово е 
положе

Съ.
■вегът.разглеждал сериозното 
ние за ми-ра в света и да напо 
мин за своите резолюции от
13 юли. 22 юли н 9 августода- 
зн година. Съветът оп тряова- 

мненпето си. че

бинскитеИзглежда, че светът разбира какво значение 
септемврийската сесия наИст Ривер. Оояснението * е 
просто: междутшродната обстановка е сериозна, натру 
папите проблеми изискват решение, преговорите ■ 
жду великите сили не дадоха желаните резултати. 
Поради това ОН станаха единствения форум, който в

да означи прелом в междуна
родните отношения. Това е при.чината, която укрепва 
убеждението, че тазгодишното заседание иа Общото

отговорността, 
междууьародиата сигур-

има

по да тра'зн 
е исобх'0'Ди^10 напълно п с Р 
го да се прилагат спомеиатн- 

резолюцпп за гголожс,Ипе го 
ютпово да 1 нотвър- 

от 14 юли

у.е-

в Конго и 
,тп своето решение 
с което се опълпомошава 
ралнпя секретар да предприс- 

и-ужнпте крачки в съ.ласие 
■с правителството на I ап\ оли- 
ка Конго, за да окаже на вра- 

такава пемот, ко

Американският печат, ра 
диото и телевизията също 

дават голям публици- 
тет за идването на прези 
дента Тито на сесията на 
Общото събрание на <?ОН.

брай вести 
за участието на президен 
та Тито на сесията на Об

щото събрание на ООН пре 
на СДШ,

сегашния, момент може геие-

ме
такасъбрание ще бъде иа равнището 

която ОН шчат към мира и
на

Така например радио Ка
пптелството 
ято бч му била етуж-на докато 

■конгооското пра
йро изтъква, че президен
тът Тито заедно с

ност.
(според „Прес-сервис’’) с усилията на 

вптелство, а с техническата по
прези

дента Насър ще „изиграят

™р| —мм*
БШЬ“ ПО ПОВОД ДЕВЕТ» СЕПТЕМВРИ Значителенважна роля в решаването 

на крупните спорни проб
леми”.

33 %IТова особено важи за 
на промишлеността

ната.в историята на България и 
именно затова тая дата бе 
провъзгласена за национа
лен празник.

В статията между друго 
то се казва:

„Девети септември откри 
на България пътя към со
циалистическото изгражда 
не. Никога порано — в та
ка относително кратък пе
риод като този от завърш
ването на войната насам— 
българският народ не е по 
стигал такива големи успе 
хи в изграждането на стра

По случай Девети
националния праз

ееп-
Вестта за пътуването на 

президента Тито в Нюйорк 
обнародва и вестник „Съ
ветския Босия” под наслов 
„Важна сесия”.

Съветският печат и ра
дио Москва публикуваха 
обширни извадки от изявле 
нието на президента Тито. 
Те изтъкват, че президент 
Тито е посочил колониални 
ят въпрос, проблемата за

ръста
и подобрение на селското 

а така също и

тември, 
ник на българския народ, 

„Борба” в броя си 
помества

дават печатът 
Бразилия, Полша, Румъни- 
я, Ливия, Великобритани- 

* я, Индия, Чехословакия, У 
Австрия, Франди- 

я, Германия, Турция и ДР-

стопанство, 
в останалите стопански от-

вестник
от 9 септември

в която пише, че от икономиката на 
отбелязан на-

статия, 
българският народ преди 
16 години смъкна буржоаз 
но-фашистката диктатура, 

в Отечествения 
фронт, под ръководството 
на БКП, постави основите 

власт и но-

расли
България е 
предък. След Девети септе 

на со

нгария,

«Че*!!?**мври — В условията 
циалистическото изгражда 
не — България отбелязва 

възход в мате-

обединен страни.№ по светаРадиостанциите 
постоянно 
нето 
легация.

следят пътува-
на народната

народно-демократич-
Това беше

постоянен
риално-общественото пре
устройство.

на югославската де
вата
на държава.
най-значителният

Сградата на ООН в Йю-йорк
прелом



братство

Нота. на правителството на ФНРЮ 

до правителството на НР Албания
На 9 т. м. в Държавния се 

кретариат на външните рабо 
ти бе предадена на завеждащ 
легацията на НР Албания но 

правителството 
ФНРЮ. в която се остро гаро 
тестира зарад неприятелската 
политика, която албанското. 
правителство от дълго време 
води спрямо ФНРЮ. В нотата 
се казва:

вителство Упорито настояваше (ръководители на югославската 
държава, разпалването и пред 
извикването на омраза у албан 
Ския народ спрямо народите 
нд Югославия, практическото 
ооуетяване нормалните дилло- 
(матически отношения межда- 
нашите страни, представяваг 
основната част на външнопо- 
(ГСтгчестката I) международна 
активност на албанското пра
вителство.

„При това, албанското пра
вителство непрекъснато вър
ши неточно представяне на 
политиката на Югославия,, в 
размери и по начин, който ряд 
ко може да се срещне в съ
временните отношения между 
държавите в света. Наред с то 
ва албанското правителство не 
се спира нн от това явно да 
изнася заплахи срещу терито
риалната цялост на ФНРЮ и 
свои претенции към някои ю- 
гоолавски области-

са поели върху себе си всички 
страни-членки на ООН. между 
които и Албания. Нищо 
променя от това, че правител
ството на НР Албания, с така
ва си дейност 
активната подкрепа и сол идар 
пост «а другите европейски дъ 
ржавн, с които Албания 
зала чрез договор за 
съюз и взаимна помощ,- както 
н на солидарност на всички дъ 
ржавн-членкн на социалисти
ческия лагер.

ФНРЮ. Югославското прави
телство разполага с данни, до 
сташени от страна яа югослав 
ските органи на правосъдието, 
от които може да се установи, 
че само през 1959 година на 
публични съдебни процеси са 
осъдени 50 души, които прина 
дяежат към горните категории. 
За осем месеца на 1960 година 
югославските съдилища са осъ 
днлн 24 лица, конто са би-ли 
изпратени или заангажирани- 
от страна на С1рганитс на алба 
нокото правителство за посо 
чената дейност в Югославия. 
Трябва да се прибави, че бро
ят на такива лица, конто се 
намират в ръцете на югослав
ските органи е значително по- 
голям и в настоящия момент са 
под следствие.

та постигне както на правителството Беккр Балу 
ку и много други.

..Не може да се счита за слу 
чайно, че болшинството от по 
сочените тук албански ръко
водители са избрали за място 
на своите речи граничната зо
на към Югославия. В тези слу 
чай са направени опити за съ 
здаване на лъжлива тревога и 
мобилизиране на крайгранич
ното население в Албания, ка 
то че ли това население и ал- 
банската територия заплашва 
някаква опасност от югослав
ска страна, или наред с това, 

изтъкнаха 
претенции на албанското пра-

__  по пътя ня
заангажиране на ОН през 1951 
година, така и в 
случаи преди и 

..В полза на нормализиране 
«а нашите взаимни отношения 
преди няколко години даваха 
изявления и най-отговорни дъ 
ржавни и политически ръково 
Днтешн на НР Албания н при 
югославското правителство съ 
шес-гвуваше надежда, че алба« 
окото

не семного други 
след това.ната на

се позовава на

е свър 
военен

„Изхождайки от факта, че 
от дълго време Федеративна 
народна република Югославия 
с -предмет на неосновани и не 
обуздае.ми нападки от страна 
на правителството на НР Ал
бания, че -на такива наПа'дки 
е подложена особено миролю 
балата външна по-л!!тИ’ка на ю 
гослав-акото правителство 
че, през последните няколко 
месеци, такива нападки н не
приятелска дейност са прошн- 
рснпдо твърде подеми размери 
с което още по-серпозио се 
влошват отношенията

правителство ще напус
не разорцтелната 
правдата политика

и с нищо о-
Правнтелството на ФНРЮ е 

принудено във връзка с изне
сеното да напомни на 
телс-пвото «а НР Албания 
йн-ото членство

на неирня 
телство спрямо Югославия н 
ше даде възможност 
Да се изгради основата 
страняване та

се териториалниотново 
за от- 

тежките после- 
ишщ -от по-дашщня период 
“ полза на такива очаквания 
«еше изявлението на члена на 
Президиума на Народното съ
брание на НР Албания и пър- 

•1Ш секретар на Албанската па 
■Ртия на труда Енве.р Ходжа, 
която даде пред третия кон
грес на Албанската паргня4 ча 
труда през месец май 1956 
Дина, косато,, преценявайки по 
лмтпката на НР Албания спря 
мо ФНРЮ от 1948 до 1956 го
дина. между другото каза:

■■Ние признахме и призна
ваме. че сме били излъгани, 
тъй както бяха излъгани и 
останалите комунистически и 
[рабоФжгчеоки партии с прово
кацията, която беше сирове- 
дена против Югославия...”. По 
добни изявления

правн-
за не 

в ООН и за 
длъжностите п задълженията,
конто

вителство към отделни или ня 
кон югославски краища, както 
това повтори и Енвер Ходжа 
на споменатия митинг в Пе- 
шкопия, пряко заплашвайки 
югославските поданици от ал
бански произход ако не дей
ствуват в това направление.

В съшия дух от дълго вре
ме действува и албанският пе 
чат и радио. До коя степен С|р 
ганитс за пропаганда, с които 
разполага албанското правител 
ство са заангажирани в разпал 
ъането на умраза срещу Юго
славия и осуетяването на нар 
малните отношения между две 

може да се съди

и
- имат всички страни- 

членкн на ООН. ФНРЮ, 
до-вателна на своята принципи 
ялна политика 
ност на ООН,
1955 година, 
държави, за приемането иа НР 
Албания в ООН с надеждата, 
че албанското правителство на 
практика ще се придържа към 
Устава и решенията на ООН и 
че ще допринесе за установя
ването на нормалните добросъ 
свдски -отношения межда- заши 
те 'дае страни в тяхна взаивг- 
11 а пс-лза, както и в полза 
Миролюбивото сътрудничество 
на Балканите и в света. Прави 
тедството на ФНРЮ върху 
н-озата на много бройни факти, 
които са известни'както -на ю- 
(Гославското правителство, така 
и на правителствата на много* 
/т,>уп! стра-н!! може -да конста
тира, че политиката и практи
ката на албанското правгггел— 
ство е в пряка противоположа 
ност

после
„Освен това установено е, 

че на югославска територия се 
прехвърлят бт Албания нелега 
лни и въоръжени групи, пода 
ници на НР Албания, със зада 
ча да създават тайни иреден- 
тнсткн организации, да се пед 
стрекват и вербуват югослав
ски граждани за бягство в чу
жбина. В течение на миналата 
п тази година албанските дър
жавни органи са прехвърлили, 
според данните, с конто разпо 
лага 'югославското правител
ство, 16 такива групи.

..Упоредню с тази активност 
прагц-в Югославия, вървят и 
усилията на албанското прави
телство, събитията, до конто 
идва в Албания да покаже ка 
то намеса на Югославия във 
вътрешните работи на Алба
ния. Затова свидетелствува и 
най-новата, крайно не-отговор- 
на акиня не само с-га албанския 
печат и официалната албанска 
телеграфна агенция, но и на 
албанското правителство във 
връзка- със стълмговечото -ме
жду групата въоръжени граж 
Нани на Н)Р Албания и органи 
те н-а албанската а1рмня. което 
етапа на те|риг®рпята иа НР Ал 
бания през ношта между 30 и 
31 август т. г. Албанското пра 
вителство, на което сигурно е 
известно, също «акто и на юго 
славското правителство, че та
зи нощ избяга в 
група албански граждани, кои 
то сега се намират под след
ствие при югославските козгпе 
тег.гтии органи, не се стеснява
ше този случай да представи 
н-а обществеността като те-р-о- 
ристическн акт на Югославия 
против Албания.

за унпверзаа- 
гласува през 

заедно с другитемежду
двете -страни и заслива нацре 
женисто в тази част на Бвро 
па .правителството на ФНРЮ 
счита за неопходн.мо да съоб
щи на правителството на Н-Р 
Албания следното:

„Такава дейност, която през 
последните месеци василено 
-провежда албанското правител 
ство, прие характер на една 
-необуздана хайка от гнай-шпро 
ки размери. За тази цел офи
циалните представители на Ал 
бания използуват за нападки 
срещу Югославия не само все 
кн момент в своята страна, мо 
също така и всички други мо 
менти, които им се указват па 
територията на ДРУти държа
ви, което потвърждава, че ал
банското правителство съзна
телно върви към все по-силно 
изостряше на отношенията с 
Югославия и прави невгьзмож 
но сътрудничеството, т. е. нор 

-обстановката, «а

го-

,.В съгласие с основните при 
|щш1и на своята миролюбива 
политика на установяване и ра 
звнтис на добри оЦщонюния 
с всички страни, правителство 
то -на ФНРЮ е полагало пое 
тоянии усилия и с НР Албания 
да установи добросъседски от 
ношення. отношения на сътру 
Иничество и приятелство на о- 
оновата на равноправието, не 
намеса във вътрешните рабо
ти п взаимно зачитане. Тако
ва свое -гледище по отноше- 
не на Албания ръководството 
и народите на Югославия до
казаха на практика с безк-орнс 
тната помощ, която оказаха 
на албанския народ, ка-кто е 
юфганиз прането иа -неговата 
освободителна борба против 
фашистките окупатори, така и 
в консолидирането на нейното 
стопанство разорено от окупа 
цията и войната, в запазване
то на нейната независимост и 
зштепрнтет.

„Благодарение на това и по 
радЧ благоприятните обстоя
телства, осъществени със съв 
местна борба и приятелски връ 
зки между народите на двете 
страни в течение на войната 
и в следвоенния период, все 
що 1948, отношенията между 
ФНРЮ и НР Албания достиг
наха висЬка степен на разви- 
те в най-добър интерес на 
двете страни, както и в инте
рес на по-доброто разбирате
лство, сътрудничество, прияте 
лство и мира межда' всички 
народи на Балканите.

„Във връзка с това, процеп; 
явайки значението на приятел 
-скоро сътрудничество -между 
ФНРЮ и НР Албания и помо
щта, която Югославия оказа 
-на Албания, тогавашният пред 
седател на албанското прави
телство Енвер Ходжа- в речта 
си от 5 октомври 1947 годи
на, каза:

те страни 
въз основа на която и да е от 
многоб-ройните антнюгоолавя-н) 
Ски стати11 в централните 
бански -вестници през послед
ните години. Как изглежда пре 
дставякето на Югославия на 
читателите на вестНцПите на 
албанското правителство м-оже 
да се съди спорещ писанието 
на „Зерн и популит” от 17 юли 
т. г., който, -межд-у другото пи 

" „Що се отнася до дявол

ия

ал- ос-

даде тогава 
и председателят на правител
ството на НР Албаггпя Мехмед 
Шеху, който заяви, 
одът, през който между наши 
'ге -две страни съществуваха 
неприятелски отношения за,вп- 

завършен”. Подобно 
изявления даваха и друти пред, 
ставителн. на албанското пра
вителство.

..В желанието си да вя-рва на 
такива изяв-ления, югославско 
то правителство в този пери
од предприемаше многоброй- 
ии инициативи за нюрмалнзи 
паче отношенията между наши 
те сгоани и положително отго 
варяше на някои подобни пни 
цпатнвн, до колкото те идваха 
от страна на албанското пра
вителство. Благодари е ма то-ва 
пак дойде до установя,ване на 
нормални Дипломатически от
ношения и до започване на дв-у 
страчно сътрудничество на нко 
•иомическото поле и в други 
области, както и до установя 
ване иа нормални дипломати
чески мисии в Тирана и Бе.т- 
прад.

че „пери
-мализиране 
Балканите.

Така председателят на Пре- 
Народното събра- 

НР Албания т. е. ръко 
водителят на албанската дър
жава Хаджи Леши, по време 
на своето официално посеще 

НР Китай, през май и ю

ше:
ските, мрачни, оперативни, ин 
теизивни действия, 
оките ревнзишистн превъзхо 
ждат всички империалистичес 

агечтмри в тяхната роля на 
НР Алба

какг-о с Устава на ООН, 
така и с многого

нагн е зидиутма ма 
ние на

решения на 
ООН, между които и с резолу 
цията за прилагане и подобря
ване

юго-олав-

н-а миролюбивите и добро 
съседски отн-ошення -между дъ 
ржавнте № 1301 от 10-Х11-1955 
год., приета нд Тринадесетата 
сесия на Общото събрание на 
ООН, между които

кн
заговорницн против 
НиЯ...” „Югославските ревнзн 
онистп организираха заговор 
за пълно ликвидиране -и® ал_ 
банското население в Косово 
и Метохпя, като принуждават 
с терор албанците да взимал* 
турско поданство, гонейки на 
силегвено стотици хиляди алба 

Турция и убивайки хнл 
албанци”. Юго

славската политика по отно- 
ше-ние страните от Азия и Аф 
рика е представена в същата 

начин: ,.Ед-

•НиС в
-ни тази година, в повечето свои 
-многобройни офмцеални речи, 

държа по време на пре 
бн-вавамето си там в П-Рисъствн 

държавни
ръководители не НР Китатй. 
нападна Югославия, представ
лявайки неточно целокупната 
1Г0ИиТН|Ка «а Югославия, като 
я клеветнически нарече „заку
пено оръжие на американския 
тте-риализъм”.

-КО1ГП0 и с рев-олю- 
ва и албанското правителство.

ето на най-висши „Въз основа на посоченото, 
правителството на ФНРЮ от
правя най-остър протест до- 
правителството на НР Алба
ния.

Югославия
11 ци в
ЯШи 11 Х1ЕЛЯЛ.И

Съ щевременмо пра/в! гге лство> 
'го па ФНРЮ счита своя длъ- 
ясност. в интерес на подържа
нето -иа нормала дютломати- 

| чеоки отношения между Юго
славия и Албания, в итгтерес на* 
м I гр ол ю б ивот о с "ьтруДн ич е сии> 
меясду държавите на Баоткапн- 
те. както и в интереса на ми
ра в тази част на Еевропа, <о- 
щс един път да апелира до ад 
бан-скчото правителство

за отбеляВъв вър-зка с това 
зваяе е речта на ръ-ко-водителя 

албанската деше.гация- А. 
Третия конгрес на 1 У 
■работсппеска партия

22 к>ни 1Й0 го-

статия ио следния
от главните наиравлшня на 

дейност Я1анона заговори ич е с!сата
югославските ревизпоипети е 

дейност иа саботира-
Каио на 
мън ската 
в Букурещ на 
дина.

Говорейки иа л-о-зи коиг.рес. 
.. присъствието иа ръководи
тели па държави, «а "Р^еяа 
телите ш правнтслслва и най- 
олтовюрлш политически пред 
ставителн на ДРУГ" ^а.
тичсскн -държави X. Юпо за 
яви че, според албанокото 
и и ще, основната задача иа въ 
ншиата п-митика се състон

в"и,„а.с:Гх кКГ «
риализма .

Първият ссмрета-Р иа 
’■ на труда

„Всестр-ас-шата ненриятедска 
дейност на албанското правите 

Югославия, за-

тяхната
пе национал-пото движение в 
арабс1ките, африкански и азня 
тски страни. „Малко по-рамо 

политиката иа

По-къснят развой ма събитн 
ята, за съжалеше, показа, че 
надеждите 
правптелсЛ1во по отношение но 
дамализирапето на нашите вза 
нмпн отношения, както и очак 
ваннята. че албанското прави
телство ще бъде гол ово да па

лет, ВО против 
моято е посочен само малък 
брой от мн-ог-ото извести фак
ти, пказва, че аябанокото пра 
вителство счита за своя лър-

•на югославското във връзка с
1С1ПОСЛЙВСКОТР 
,3ерн и популит” ише, че юго

славската политика ,/вярно елу 
целите на политиката 

най-днвите жи®от|НСКи "У1 
ч ов еч е ството 

САЩ”.

п-рзвите.лств-о-
-да съг

ласува своята политика спря
мо Югоолавияшостепенна задача във външна 

та политика да ировеясда спря 
мо Югославня ио-лиТнка на не 
приятелство, служейки се при 
това с адекватни средства и 
методи.' Фактите показват, че 
албаиокато правителство пос
тъпва така като че счита, че 
е освободено от всякаква ме
ждународна -отговорност и че 
може да си позволи, по отно
шение на Югославия, наруша
ване на елементарните между 
няр-адни задължения, които 
НР Албания има като членка 
на ООН. Та-зи негова дългого
дишна практика показва, че 
албанското правителство спа
да между малкото правителст
ва в света, които своята явна 
политика провежнат постоянно 
с изостряне на отношенията с 
максимална интензификация на 
студената пойна.

с елементарни
те -принципи на -миролюбивото 
отношение между държавите,

. с международните задължения 
които НР Албания има 
члегчка на ООН. В съгласие с 
това, правителството па-ФНРЮ' 
псиз-с-чг-за правителста-ото, на 
НР Албания да прекъсне своя
та неприятелска дейност про
тив ФНРЮ. да преустанови ка 
мпа-нията на заблуждавано на 
своята обществепост по отно
шение политиката на ФНРЮ, 
да сложи край на своята вое- 
инапед-стрекателна дейност, -на 
предизвикване омраза и под- 
стрек-зане -към борба народа 
на Албания против народите и 
прнвнтелството на Югославия, 
да даде възможност да норма
лизиране на отношенията ме
жда* нашите две страни в тех
ен взаимен интерес, и в ните- 
(рес на общобалканското сът-ру 
ддпгчесгво и мира в Европа и 
свера.

жи на
н-аглеиусне неприятелската полити

ка каквато поведе спрямо Ю- 
гоолавия след 1948 година, не 
бяха -основани.

„Албанското 
(кратко в;ромс след цитирани 
те тук изявления ма нейните 

представители)

периалнстн на 
им-пвриалпетите на

„Във в-ръзка с изнесеното, 
югославокото правителство ко 

че в същия антиюто

като

правителство
«статнра.
сла-в-скн клеветил сческн-дух \в
следчо -в-реме са публи^о-ваяи 
!Н.е десетки, тю стотици и хиля 

албанския печат и 
на албанското

по
„Представете си- другари и 

другарки, каква съдба щеше 
наши» народ без 

и приятелска

Албан 
Енвер 
3 юни

(компетентни 
(рязко се върна към полити
ката на открито негфнятелств-01 

Югославия. За тази цел 
правителство из-

дн статии в 
в предаванията 
радио. При това от страна иа 
албанокия печат и радио, как 

стР<ича и а отговохжн 
албаиского

ската партияда сполети
Ходжа в своята -реч от 
1960 година в Лсщкстч^я.а^ 

албанската грагтиЦа 
сп.обши,

демократична 
Югославия. Малкият албански 
народ не би имал огази овобо 
да, която има днес, но би до
живял черни дни- и мрачна съ
дба. Така трябва да се прецен 

приятелството, братството 
и съюза, който ни свързва с 
Тнтова Югославня... Албагтскн 

забравил и ни

към
албанското 
ползваше всеки удобен моме- 

влошаване и изостряне 
отношения, за 

собствения

пята наЮгославия/ като 
че становището на Албанската 
партия ча труда и четата 
йпост против Югославия 
идентични със стан-о-вището на

1марксистко-л:сИ1^и(ск11
света”, апелира до

то и от
представители на 
правителство, югославското 
правителство и ДОУ™ югослав. 
оки най-висши -държавни 
дитичеоки институции ч отдел 
ни -ръковошггели ча Югосла
вия не се иарннат със овойте 
ил«5на, но с изрази като: 
пачи”, „престъпницЧ . --Ф^ис 
тка банда”, „И1м1периа1листиче- 
ски агенти”, „убийци , ;;заг®‘ 
варници”, „к-олоннааторн , „на 
емиици”. „ировакаторн , „1н- 
това банда”, „разярени непри
ятели на Албания , ./ди,ва агед 
тара на империализма , „«а- 
цисткн режим”, „белградска ба 
нда” и тн.

Правителството 
бания в своята ке^гриятелска 
политика спрямо Югославия 

само при такъв вид 
но на практика и 

съответна дейност.

нт, за 
на взаимните
заблуждаван е на 
на1род по отношение на цело
купната политика на Югосла- 

особено по отношение 
положителното становище на 

правитеигство

ява и по

всички 
партии в
(П!рисъсгв*У'ващите
мопанм за борба против 
славия В съшот-о време Енвер 
Ходжа осведоми край-грагпгч- 
ноТнаесление, че Югославия 
възнамерява да покори Алба
ния и че „белградските реви- 
вионирти следват политиката 
на сръбските крале, крито от 
и-ъснаха Косово от Албания и 
че те възшамеряват Да създа 
дат" средневекювната империя 

Стефан-Душан”.
, Говорейки на мити«га по 

чествуването на месеца 
дру- 

1 септем-

ВиЯ ият народ -не е 
кога не ще забрави помощта, 
-която му оказа народът и пра 
вителствого на ФНРЮ по вре

дя беше «ай-

албаиски гр.т 
Юго- „па-югославското

отношенията с Албания, 
за раеттадване на шовинистич- 

адбанскня народ 
югоелшюкн

къог оПолитиката на вражбсност, 
екегеси и провокации против 
Югославия създаде не само 
твърде напрегната обстановка 
в областта на отношенията 
на Албания с Югославия, но 
направи от НР Албания спе
цифично и опасно огнище ка 
студената война, което непре
къснато трови атмосферата на 
отношенията между всички ба 
икански държави и осуетява 
(многого усилия, иоито полагат 
балканските държави за поло. 
бряване на взаимните отно
шения н за установяване на ми 
ролючиво общебалканско съ
трудничество.

мето когато му 
необходима”.

,)Въцреки Такава полипика^ 
на югсюлавското прави™‘-Тво 
правителството на НР Алба
ния, 1948 година и по-къско 
скъса добросъседските и прия 
телски отношения, които бяха 
установени със съвместна бор 
ба и е огромни жертви и Уск 
аия на народите ка Югославия 
и Албания в течение на война 
та и в първите години глед
нея. Политиката ца открито не 

моя то правител-

на омраза у 
стгрямо съседните
народи. -Правителството на ФНРЮ 

счига също така за нужно яа 
обърне внимание на правителс 
твото «а -НР Асгбания за- него
вата отговорност за всички 
последици, които -могат иа гсро 
излезат, ако албанското пра
вителство продължи такава о- 
насна и неотговорна политика 
която практически прави не
възможно не само миролюби
вото сътрудничество между Ю 
гослави* и Албания, но и оз
начава сериозна заплаха за та 
кова съ-прудничество и мира е- 
тази част на света”.

„Дълго дреме вече ние оме 
свидетели на такава необузда
на кампания на неприятеяство 
спряма Югославия, която про 

албанското правитея- 
всички разполагаеми

вежда 
ство с
средства. Най-често участници 

тази кампания с най-отго 
(ворните ръководители на ал
банската държава, както и о- 
фицеалните органи на албан
ския печат и радио. Макар че 
правителството на ФНРЮ не е 
давало нито дава' каквито н 
да е основания за такава поли 
тика на албанското правител
ство, а«тиюгославската ками* 
кия в Албания достигна през. 
последните няколко месеца та 
ким размери, че не е прежа
лено ако се твърди, че кледе- 
тите и нападките срещу Юго
славия. обидите •* ругатните, 
отправени към иаЯ-»иоакит«

«а НР Алта

те в повод
на адбаноко-съветската
«ба в Тириа,
ври 1960 година. Х.Капо меж 
ду друтото каза: „Нашата пар 
т^я ще се бори против Разя
рените опити та империализ
ма и неговиТи мърсни елгуги, 
съ врем еннве рмИ^иЛистЦ а 
особено срещу бетрадската 
ретизиоиистична банда...

, Подобно се произнесоха не 
отдавна и други ръководителя 
на НР Албания: председател
ят та правителството Мехмед 
Шеху. заместиик-ярадседдля

не става 
пропаганда, 
провежда 
Органите на югославското пра 
вителство организира и върши 
прехвърляне на югославокате 
ритори* из албански подани
ци, между които и офицери т 
албанската арм**, с заизчаиз 
вършваие действия на терори 
зъм и саботаж, организиране 

атентати срещу определени
покрай организира-

приятелство, 
сивото на НР Албания след 
1948 годи»» поведе спрямо 
ФНРЮ доведе до опасна на
прежение е отношенията меж
ду- двете страни и 1*РакТи’ 
ческо ярекъсвзие нВ кормалии 
те дипломатически отношения 
— между т»х.

„След този период жяиеж- 
Иаше, че може да се дойде яо 
нормализиране ш отношения
та между Югослави* и Алба
ния, моето югославското дра*

Продължението на тави опа 
политика на студена пой

на, с чисто поадържане и изо
стряне като че ли е свързало 
своето съществуване и днеш
ното албанска правителство, 
също така е йротивояоложио 
на Устава иа ООН на задъл
женията н дължислсте, конто

ска • •
Завеждаш легацията яа НР 

Албания отказа' да приеме та
зи нота. след като ;; _
теиио ее запоя» с нейното съ 
държание.

иа
личности. __ _
мето на шпионска ■ диверсак 
ока -мрежа на територията на



БРАТСТВО

ЧЕРВЕНИТЕ ТУХЛИРейорЩж \ за родния грар
■ кидневно се увеличава. За 
плануван е модерен хотел. 
Никнат модерни магазини! 
Такъв строителен кипеж 
не помнят димитровградча 
ните. Към всичко това тря 
бва да се добавят и частни 
те строежи. И там се чер
венее тухлата. Израстват 
модерни къщи. Хората се 
отскубват от изостаналост

огромните -са израстнали 
нови хали1 на столарското 

„Васил Ива-

СЪВРЕМЕННИ ЖИЛИщ- 
'' . ' НИ СГРАДИ

Когато преди няколко го 
дини върху целината по
край старата община се из 
прави нова жилищна сг
рада, гражданите с любо
питство се спираха пред 
нея и се лзобиваха. Го
дина след това изчезна от 
земята „дюкяна на Шила
та” и на негово място изра 
стна модерна жилищна сг 
рада с десетина двустайни 
конфортни квартири и с 
делови помещения в суте
рена. След нея израстна о 
ще една там където беше 
схлупената „сладкарница 
на Сали”. Че още една, две 
три... Хората забравиха на 
първата сграда и с нетър
пение очакваха да видят 
фасадата на най-новата. 
Фото-любителите се над
преварваха в „хващаме” на 
пови градски перспективи, 
които от деп на ден става 
ха все по-представителни 
и които говореха за близ
ката смрт на старата чар 
шия. В -комуканалната слу 
жба на Общината могат да 
се получат сведения за из 
разходваните милиони, за 
водопроводните инстала
ции, за баките по кварти
рите, за новите работници 
които израснаха ведно със

която изпълва гърдите му. 
Има” неща които не могат 
да се изразят с цифри.

Градът мени лицето си, 
това е факт! А съдържа
ние?

предприятие 
нов-Циле” Това ще бъде
истинска индустрия за ме 
бели. Производствената
площ на новите хали над
минава 2000 квадратни меСТРОЯТ СЕ НОВИ 

ФАБРИКИ тт>а.
Между реката и вадата 

ка път за болницата, вече 
се очертават каменните ос 
нови на утрешната фабри 
ка за гумени нишки. След 
години нивите от този ра

Това е отговор на въпро 
са. Превъзмогнат е вече на 
чалният етап когато се съ 
даиаха занаятчийски коо
перации (столарски, кожу 
харски, шивашки, тенекед 
жиски и пр) и малки услу 
жии работилници. Този за 
старел стопански кожух 
стана тесен за новия град 
и за новите нужди, за на
шия трудов човек, който 
се бори за по-добър поми
нък, за жизнено равнище 
кссто не се състои само в 
това па софрата да има до 
статъчио хляб.

Със завидни 
градът създава своята про 
мишленост.

та.
Пред очите ни отмира ед 

дна паланка и вместо нея 
под благоприятното слън-

В един от сините плико- | До тези дни 
ве, които пристигнаха в град нищо не се строеше, 
редакцията тези дни, наме- След освобождението се 
рих едно стихотворение. зъдадсха условия, започна 
На лист от тетрадка, с пе- се с обновата, но 
чатни букви бе написано задачите бяха много, а сре 
стихотворение посветено дстг.ата скромни, 
на Димитровград. Без пот- | В тези дни никна 
пие. В дъното бе написа- | новия Дом на културата, а 
но: „Ако е добро нека бъде | малко след това и новата 
отпечатано! „С подобни из. | монументална гимназия. И 
явления бяха придружени ! нови улици. Паваж. Ас- 
и много други стихотворе - фалт. Игрище. Кооператив 
ния, които пристигаха в I ни работилници, 
редакцията. Стихотворени I Благодарение на успехи 
ето, изобщо взето, не беше | те, които постигна нашата 
за обнародване, но в него | страна еъв всички отрас- 
намерих една мисъл, коя- ( ли на народното степано
то много ми харе са. Пепо- | тто, през последните няко

I лко години стана еъзмож- 
I но да се обърне по-сериоз 

„ЧЕРВЕНАТА ТУХЛА— ; но внимание на изостана-
СИМВОЛ Е НА МОЯ ■ лите краища .Под това по

нятие влизаше и нашия 
град, нашия край, който 
знаеше и за султани, и за 
царе, и за крале, но ме зна 
еше за напредък, за по-до 
бър поминък:!

И започна строителство 
с крачки югославски, кои
то в света се ползват с епи 
татета гигантски. Малкият 
град, който носи името на 
великия Димитров, се пре 
върна в строителство. Най 
напред се сТруПаха плано 
Ее и елаборати, а след то
ва дойдоха работници, те
хници, инженери, натрупа 
ха се по улиците червени 
тухли, а над тях се стрел
на новият далекопровод до 
самата граница като пред
вестник на модерното стро 
ителство...

нашия

темпове

. Създава онова 
векове е било занемарено. 
Градът засилва своята кра 
чка за да настигне остана 
лите югославски 
Впрочем, това е политика 
та на нашата страна, това 

па югославското

което с

Димитровград получава очертания на съвремен град
краища.

це и социализма израства 
модерен град. Виждаме о- 
иова което сега се строи, а 
виждаме ясно и оково кое 
виждаме ясно и онва кое
то е още в папките на ин- 
ще бъде действителност: 
върху сегашното фудболно 
игрище ще се строи огро
мен памучен комбинат. Ще 
имаме повече работници 
стколкото сега жители! За 
ключение: червената тух
ла е и ще бъде и занапред 
симЕол на нашия град.

йон ще изчезнат. Израства 
модерен

изделия и кожни обув-
комбинат за гуме

е духът 
братство и равноправие. 

Металопреработвателно-

н и
ки.

Конфекцията „Свобода” 
нови хали.. Копредвижда 

жарското 
„Братство” в с. 2Келюша

предприятие
знатият автор пишеше:

разширяване...провежда 
Все още се червенеят тух
лите на новата ветеринар-

ГРАД” на амбулатория...
С едйа дума нашият 

град расте. Той се превръ
ща в промишлен център. 
Броят на работниците вее

Младият поет е казал е- 
истина. Дей-дна голяма 

ствителността потвържда- \ 
ва неговата мисъл Навея- I 
къде из града днес се виж 
дат червени тухли, чували 
с цимент, работници-зида
ри, бетоно бъркачки и ка 
миони, които неуморно шъ 
тат. Градът в горното тече 
ние на Нишава, скътан ме 
жду Мъртвината и Лозята 
се характеризира днес 
■оживено строителство, не
познато в досегашната му

Марин МЛАДЕНОВ

Открива се група йо български 

език и литература Мри ЕПШ 

в Нит

• V ' ,* ■

Гз-Л _ Ш т. т!1

Край Нишава започна строеж на фабриката за гуме
ни нишки

то предприятие „Механик” 
вече се пресели в току 
завършените големи про
изводствени хали отсреща 
на мелницата. Те са ориен
тирани към столарска же
лезария и постигат завид 
ни успехи.

Надалеч от гарата вече

ЛО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА ЗА ПРОСВЕТА И КУЛТУ
РА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ПРИ ВИСШЕТО 
ПЕДАГОГИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ В НИШ СЕ ОТКРИВА ГРУ
ПА ПО БЪЛГАРСКИ |ЗИК И ЛИТЕРАТУРА. ЗАНАЯТИЯ- 
ТА НА ТАЗИ НОВА КАТЕДРА ЩЕ ЗАПОЧНАТ ОщЕ 
ПРЕЗ ТОЗИ СЕМЕСТЪР.

ЗАПИСВАНЕ НА СТУДЕНТИ (ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНИ 
УЧИЛИЩА) ШЕ ПРОДЪЛЖИ ДО 15 ОКТОМВРИ 1960 ГО 
ДИНА.

за нашите техстроежите, 
кици и инженери ст височ
ките и бурелските 
Но всичко това е за отчет, 

за репортаж! Човек 
когато днес мине през Ди- 

със” сърцето

села...
история...

ДА СТРОИМ..
.. Подканяше Вапцаров в 

едно свое стихотворение и 
в едно време когато се стро 
■еха конц-лагери и затвори

а не

митровград 
най-реално може да оцени 
постигнатото и с гордостта,

да” без да вижда неизбежната 
шръзка на войната с класите и 
-е класовата борба. Картел твъ 
рди, че въпросите яа войната 
п 'Мира винаги са се разреша
вали от съотношението на си
лите”.

Всеки, к-ойто е прочел студи 
ята на другаря Кардел знае, 
че нейният авто-р проблемите 
на войната е разглежнал име
нно през призмата на общест- 
I! е и 1 гге движения, на класовите 
сили и че му е подхождал от 
гледището на социализма. Дру 
горят Кардел никъде, ннто на 
едно място «е третира съопго 
щението еш' силите само кат° 
някакво абстрактно съотноше
ние на силите, но съотношени 
ето между привържениците на 
мира и привържениците на вой 
ната третира последователно 
като съотношение на обществе 

сили.

това, че югославските комуни
сти трябва мирно да понасят 
такива епитети като „лакеи на 
империализма”, „ревизнонне- 
тн" и тем подобни, а да не у- 
«ажат на антнсоцналнегнчес- 
'Кия характер и цел на такива 
[клевети.

Ако имаме г предвид такъв 
характер и такова намерение 
на спомената статия в „Прав
да” тогава е ясно, че няма мно 
го .място за някакво серпози©
[разискване с аргументите на 
тази статия. Колко е некорек
тен и несериозен начинът, по 
който авторите на статията са 
пристъпили към критиката на 
студията на Кардел, нека да 
покаже само едно кратък об
зор върку основните тезпен от 
статията «а „Правда”.

Цялата „критика” на тракта 
та на Кардел се базира вър
ху три основни тезиса.

Авторите ма статията твърд
ят, че Едвард Кардел не под
хожда към проблемите за вой 
[ната ц мира от гледището на 
класовата борба н социализма 
но'че повери само за съотно
шението иа силите между фа
кторите па войната и факто
рите на мира. които взима са
мо в количествен смисъл и без 
вързка с общественото устрой 
■ство и с 'класовите и общест
вени движения.

„Главното теоретическо гре- 
«опаданне на Кардел е, че при 
анализирането на проблемите 
на войната той не свързва вой 
ните с борбата на класете, не 
[разглежда войната като прощъ 
лженне на политиката с насил 
ствена средства” — пишат Ар. 
зуманяк и Корионов в „Прав- нашекие «а

муннетп не държат на това, да 
се спускате някои абстрактни 
идеологически полемики с дру
ги, а още по-адаяио да се наме 
сват е

МОСКОВСКА „ПРАВДА** НАПРАВИ
съветско-китайските

Л<©ШЖ УСЛУГА разногласия.идеологически 
Книгата на Кардел е отговор 
1иа китай. антнюпосиавскп екце
си конто продължават месеци и 
години на ред. а особено се за 
стика в последно в-реме. Те 
са. и по своето съдържегше, н 
по своята форма несъвместп- 
(м-н с най-еламеетарнмте прин
ципи ка1нвито би трябвало да 
владеят между социалнстнчес- 
окнте страни. И веслак, през 
цялото това време московска 
„Правда” не само не номери за 
нужно с пито една дама да се 
опрани от тази аатпюгославс- 
ка хайка в китайския печат, 
(но от в.реме на време дори я 
поддържаше-

„Правда”, обаче, сега желае 
да забрани на югославските ко 
мдч-шетн дори п да се отбраня 
ват от [китайските нападки. 
Тъй като другаря Кардел в сто 
ята студия е посочил истинс
кия смисъл и цел на китайска 
та антиюгославска хайка, 
„Правда” провъзгласява, че ю- 
гославските комунисти с това 
помагат империализма. А пека 
ни бъде позволено да кажем ко
му пюмага к-ската хайка против! 
соцналнсгческа Югослвия. коя • 
то сега безпринципно подкреи

и московска „Правда”, и на 
.какво може да служи прикри
ването «а антисоциалистичес- 
ката същност на тази хайка?

Във всеки случай югослав
ските комунисти не са готови 
да 'се помирят с искането яа 
„Правда”, което се с®ежда до

да сеКарделевия трактат 
спрат на нейната главна тема 
на борбата за мир като нераз 
делена част от борбата за 
тагьшстото развитие яа социа-
иизма__която иначе и самото
съветско ръководство смята- не 
само като твърде актуаяна е 
днешното -време, но и като най 
важна.

[всъщност не са имали нужда 
изобщо нищо да прочетат от 
книгата яа Кардел, понеже те 
и иначе не полемнзират с гле
дищата изнесени е тази сту
дия. Те нападат измислени гле 
диша, които са ©калъпили н- 
менно за това. за да 
по някакъв иачин да компро
метират югославската външна 
политика.

Самият факт, че те са били 
принудени да 'се послужат е
фалш нф нкати краси'0'реч I гво по- 
[вори за истинските намерения 
и мотиви, зарад които статпя- 

ко'ЛЮ1Чите на „Пра

В броя си от 2 септември 
московска „Правда” -обнародва 
статия -от Драуманян и Корио- 

„Най-новите
по

нов -под и а елов 
откровения на едни ревизио- 
нпсг". в която с груби и оби
дни думи генерално е нападна 
та цялата студия на другаря 
Едвард Кардел „Социализмът 
н войната”. И този път се пов- 

извеснпя вече метод-на чи

мюгат

Напротив, авторите на спа‘ 
•меиатпя анти югославски пдмф 

„Правда” правят тиъ1рие 
именно на тази

тори
тателнте и а ..Правда ’ не е да- 

-иай-основно осведо- 
кннгата е нзлезла—

пет в 
лоша услуга 
беюбя.

депо ннто, 
меипе, че 
а присъдата е вече написана* 
Само че този път има една но
вина.

Авторите на спомената ста- 
мнопо са бърза- 

иалашки 
не са и

шгте, т. е. на' класовите 
Този елемент е характерен за 
целият анализ на Кардел. Като

промъква

Очевидно е, че -главното на- 
авторнте на памф - 

било да „забранят” иа
та -осъмна и 
в'д.а”. Очевидно е че с полптн- 

нападки срещу Юго-
мепенне на
лета е
югославските комунисти разп 
скваннята по един. а«ту алеи про 
блем на социалист!гчеката ме- 
ждучароина политика, запаз
вайки задруги монесодно пра- 

бъдат тьлкователи на

черзееш нишка 
мисълта за, това, че тъкмо Ра_ 
ботническата класа, социализ
мът и антиимпериалистически
те движения са решаващ фак
тор, който .доведе д© ново к°" 
пичествено съотношение на о- 
бщественпте, респективно 
оовите сили е света и с 
създаде ново състояние, в ко 
ето войната вече не е яеизбеж

сеческиге
славия се бързаше поради ня
кои ДРУГИ ЛрНЧННИ, -които ня
мат съвършено никаква в[ръз- 
ка със самата стдудия на дру
гаря Едвард Кардел.
За статията в москонска „Пра 

вда” характерно е 
всичмо, че е писана с твър
де обидни думи и че е пълна 
с различни нелепости и инси
нуации по адрес на Югославия 
,взети на заем от неотдавнашно 
то минало.. Ясно е че тази с’га 
тия не може -да се смята ннто 
[като критика на 
Кардел -ннто пък нейните анто 
ри са имали н амерекIгс да се 
посветят на истинска градив
на дискусия. А особено- не са 
имали намерение по повод на

тия очевидно 
ли с политическите 
срещу Югославия, та 
•малн. поне ролкова -време, да 
прочетат до края трактата на- 
Кардел- („Ние още нямаме пъ 
лния превод на цялата книга , 
пишат в увода на статията, ко 
ято претендира да бъде кри
тика на книгата!) Ясно е 
ко може да бъде основана « се 
(рнозеча критиката на кингата а 
1КО критиката пише някой, кой 
то не е прочел книгата. От то- 

пронзднза не са-мо рап 
спомената статия, 

но и отношението на нейните 
автори към най-острите проб
леми на съвремената борба за
социализъм. Авторке нчнгте
"“"е зшюви.ги за тая работа.

този проблем. А те са мислили 
че това лай-лесно могат да на 

зашпмават
клаттреди; това

правят ако не се 
мноро с Факти и аргтутментн, но 

само
кол-

просто да оклеветят не 
(книгата на Кардел, но и цялата 
югославска външна полетнка, 
жомпрометирайкн с това преди 

самото намерение, за- 
което е наттисана студия-

на-
привеждаЗа илюстрация 

ме само едмг цитат от Карде- 
пев-ата студия, коятО иначе е 
пропита с анализ, на количес
твените .съотношения на к-та^о 
вите сили е съвременния свяст.

„Тъкаю определеното
силите, пише ме-

всичкостудията нава ясно 
ншцето на рад

та на Кардел. ■ •"
Всекимгу който е прочел тра 

на другаря Бдаард- Кар-
съот-

ктата
дел е ясио, че югославските ко



БРАТСТВО
Б

СТОЯН НАКОВ
Председател на Оощин 
ския отбор на ССРН 

в Димитровград

ПЛАНЪТ ЩЕ БЪДЕ
ПРЕИЗПЪЛНЕН С 2001

• От занаят
чийска рабо-

0 тилница се съ
здаде съвре
менно пред
приятие

• »Механик« 

се Пресели в 

новите Произ
водствени 

хали

нския развой, подобрение 
на земеделското производ- 

орга- 
и о-

»,Механик” 
през 1958 година, 
топ тредстаи I» 1-пи.ч* мь *ха 
занаятчийска работилница 
която се помещаваше в ня

5се основа работа, каза директорът 
предприятието др. Сто. 
Живков, ние очакваме 
плануваната продукци 
бъде преизпълнена с 
на сто.

Асортиментът на „Меха 
ник” възлиза днес на '24 
метални изделия. Обаче, 
асортиментът ще расте и 
занапред ведно с ръста на 
отделенията: шлосерско, ме 
тално-стругарско, тенекед-

:еханик” стоят 
1ажни задачи, 
[о предприятие 
[рижи за по-на 
професионално 

'е на своите ра- 
^ Запланувано е 

група работници да бъдат 
изпратени на специализа
ция в някои наши извест
ни индустриални предприя 
тия, а и при самото пред
приятие ще бъдат форми
рани курсове за професио 
нално образование на ра
ботниците. На предприятие 
то, което всекодневно рас-

ство и пр. Предстои 
низационно засилване 
масовяване на организаци
ите върху широката 
форма на ССРН. Ще

Тагава , днес^шв^ 
аа- вс®

Цда та>ще се 
200' татъшнй

плат-
се ор

ганизират по организации
те различни секции 
то ще могат да работят вси 
чки наши членове

колко стари дюкяни. Ос
новните средства бяха ск
ромни но колективът енер 
гичен и млад. Последваха 
добри резултати, 
пореха

-о^разо!

къде-

въз ос
нова на своите наклоности 
и способности.

които го 
за това, че този 

може да 
прерастне в рентабилно пр 
едприятие като произвеж- • 
да столарска железария,• 
която на пазаря имаше до 
бър пласмент. Благодаре
ние на помощта на нашата 
общност от 54 милиони ди 
нара „Механик” се ориен
тира към разширяване и 
реконструкция. Започна ст 
роеж на нови хали... увели 
чаваше се постепено и бр
оя на работниците. Произ 
водството претърпя корек
ция: вместо услуги, „Меха 
ник” се насочи към серии 
но производство и обезпе-

млад колектив
Ще се пристъпи 
дробно проучване

ресните материали?

ли к~ьм по
на конг- жиско, леярно, галванизер 

ско и пр. Трябва да се под 
чертае че „Механик” е ов
ладял

Каква е била дейността
нашата община 

след Петия конгрес?

— Политическата дейност 
на ССРН в нашата община 
след Петия конгрес е била 
твърде богата. ~ Веднага 
след Конгреса са проведе
ни политическо-разясните
лни събрания за работата 
и заключенията на Конгре 
са. Голям успех за ССРН 
представлява и тазгодиш
ният фестивал на нашето 
малцинсво проведен по слу 
чай Деня на младостта и 
рождения ден на др. Тито. 
След това дойдоха допъл
нителните избори. Нашите 
организации и всички чле
нове показаха високо поли 
тическо съзнание и оживе
на политическа и друга ак 

. тивност. В момента нався
къде се разисква за новата 
организация на Социалис
тическия съюз. Общинския 
отбор е имал през този пе
риод 4 заседания и два пле 
нума във връзка с реорга
низацията и бъдещите за
дачи.
Кои са предстоящите зада

ла
ССРН в Разбира се. Политиче 

ската комисия производството на
вече готви 

план. Ще бъдат използва
ни всички видове на проуч 

чрез
лед на перспективите, тру
довия колектив смята, че 
брутопродукцията на „Ме
ханик” през 1962 година 
ще нарастне на 500 до 800 
милиона динара .

Ведно с производствени
те успехи нарастваха и за
платите на работниците. В 
сравнение с 1958 година за 
платите са повишени за 40 
на сто.

„Механик” със своя раз 
вой показа, че с малки 
вложения могат да се съз- 
дадат завидни промишле
ни мощности, които тикат 
напред общия стопански 
развой на комуната и об
щността, а от друга стра
на поемат излишека на ра 
ботна ръка от нашите се-

ване: по организации, 
Народния университет, 
зки и пр. Ще бъдат проже
ктирани и съответни фил
ми за нашия стопански ра 
звой. При партийната 
ла ще бъдат формирани 
курсове за проучване на 
тези твърде важни матери 
али.

ска

■ Iшко

чи за своите произведения 
отличен пласмент. Това вд 
ъхна вяра на работниците.

В началото на тази годи 
на, когато халите все още 
не бяха готови, работниче
ския съвет запланува бру 
топродукция за тази годи 
на в стойност на 43 мили
она динара. Тогава на ня
кои работници им се стори, 
че това е голяма сума, че 
планът е нереален.

Предвижда ли се някаква
по-специална активност в

града?

— Да. Нашият град рас
те. Нараства и броят на ра 
ботниците. ССРН ще се за
нимава с редица въпроси, 
които изисква ускореното 
развитие на града: възпита 
ние на младите работници, 
допълнително образование 
на възрастните, създаване 
на услужни сервизи, реша 
ване на жилищни въпроси, 
, засилване на културно- 
забавния живот, и пр.

В една от новите хали

две металически изделия 
които до сега се внасяха 
от чужбина.

Числото на работниците 
в „Механик” сега възлиза 
на 120 души, включително 
с учениците.

те, ще е нужна още една 
хала от 500 кв. метра. Ней 
пия строеж ще започне 
през идната година. Пред 
вижда се и набавка на но
ви машини на стойност от 
80 милиона динара. С ог-

Обаче, когато преди ме
сец работниците се намира 
ха в новите производстве
ни хали (повече от 1000 
кв. м.), просторни и светли, 
с нови машини и съоръже 
ния, те разбраха, че при 
новите условия старият 
план е твърде скромен. 
Счетоводството каза, че 
планът за първото полуго 
дие е изпълнен с 54 на сто. 
Значи, сега когато има но 
ви машини за 8 милиона, 
когато са обезбечени нуж 
ните кадри и когато произ 
водствения процес е по-до 
бре организиран ще може 
да се преизпълни заплану 
ваното производство. С о- 
глед на това, чо имаме оси 
гурен пласмент на нашата 
стока и добри условия на

ла.
Цветан ЕЛЕНКОВ

Бележка членове на Социалисти 
ческия съюз. От една 
страна трябва в ръко
водствата да се избе
рат по-млади и по-енер

Ще бъдат ли подмладени СПОСОБНИ КАДРИновите ръководства?чи?
Намираме се в днм ко 

гато се произвеждат из 
бори в новите подруж- 
ници и местни организа 
ции на Социалистичес
кия съюз. Трябва да се 
напомни един факт от 
който ще зависи пона
татъшната дейност на 
организациите на ССРН 
след проведената реор
ганизация. Реорганиза
цията сама по себе си 
е само условие за по- 
успешна работа, а тако
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— Предстои провеждане 
на избори в новите местни 
организации и подружни- 
ци през втората половина 
на този месец. През първа 
та половина на октомври 
ще се свика общинска кон
ференция на ССРН където 
ще бъде избран нов Об
щински отбор и делегати 
за конгреса на ССРН за 
НР Сърбия. Очакваме ожи 
вена политическа актив
ност по всички организа
ции: разисквания за стопа
(1Ш111Ш|11111Ш1!111Ш1111МШ1ШШШ1111ШШШН111111ШШШ1И11П11М1Ш1111111Н1ШШ1Ш||11111Ш111Н111Ш1Ш1111111Ш11Ш11Ш

ва ще имаме само в слу 
чай ако в ръководства
та на подружниците и 
местните организации 
влезат такива хора, ко
ито ще бъдат способни 
да провеждат различни 
те активности на ССРН. 
В това отношение сери 
озна задача поемат въ
рху себе си кадровите 
комисии при Общинския 
отбор па ССРН, при Об
щинския комитет на 
СКЮ, как то и всички

— Ще настоим в новите 
ръководства да влезат по- 
млади хора, които не са 
презаети с други длъжно
сти. Също така ще настоим 
в ръководствата да влезат 
представители на различни 
професии защото 
ще разглежда отсега въп
роси из всички области. 
Разбира се и жените трябва 
равноправно да бъдат за
стъпени в новите ръковод
ства, завърши другаря Сто 
ян Наков.

гични хора, които не са 
презаети с други длъ
жности, а от друга стра 
на-хора способни да ръ 
ководят с разнообразна 
та дейност на ССРН. 
Не трябва да се забравя 
че днесССРН организации
те на ССРН по обема на
въпроси с които се за

нимават представляват 
„малки всенародни пар 
ламенти”!

Еленков-Божков

че губи от предвид факта, че 
САЩ оспораоат легитнмгште 
права на Китай, че контроли
рат Тайван и другите крайбре 
жни китайоки острови, че аф
риканските бази в Тихия оке- 
аи са насочени против Китай 
и ти.

Допринесло за ио-нормално 
вътрешно икономическо разви 
тие, и «е само че «е му е ока 
зана никаква подкрепа от ове 
товното стопанство, но чрез на 
тиска бяха увеличени матерна 
дните му затруднения".

Споменатите дрн основни те 
0ПС1Г—които са основа иа ця
лата „критика” на москвека 
„Правда” — нямат, значи, ни
каква връзка със студията аа 
Кардсл, чисто съдържание е 
точи го шрот] топ оловото 1га те- 
зненте, конто му се приписват. 
Очевидно е, че въобще не ста 
за дума за критиката на трак 
тата ига Кардсл, защото него
вите истински положения изоб 
що че критикуват.

Авторите на статията пора
ди всичко това попадат в не
завидно положение: да пол е ми 
зпрат не само с гледищата на 
догматиците, но да полвмизн- 
рат и със скалъпени и фалшн 
фнцирани мними гледища на 
самия Кадел, опирайки се в 
тази полемика иа аргументи, 
които са напълно сходни с о- 
незн в книгата на Кардел.

Авторите на статията в „Пра 
вда” не успяват съшю така да 
се представят в ролята «а ня
каква средина между допма- 
тизма и „ревнзионнзма". Кога 
то критикуват догматиците, то 
(ва те правят с аргументация, 
която в действителност е същ 
ността на трактата на Бдвард 
КаФдел. А когато нападат ю- 
тославския „ревизионизъм”, то 
гавт или самите падат върху' 
позиции на същия този допма- 
тизъм, когото иначе критику
ват мними схващания иа Кар
дел, конто всъщност те са из

гарят Кардел — че войната в 
днешните условия е неизбежна 
означава много да се надценя
ва сияа-га на фактора на импе 
ррнализма и много ща се под
ценява силата на социализма и
на другите антиимлерпалнетн- 
чески фактори. Ние не пра
вим иигго едното, нито другото 
Ние не сме слалом и да подценя
ваме силата на империалисти
ческите фактори. Затова счита 
меи за необходима дъллшост 
иа всички народи и мнролюбн иддесстата шава от студията 
ви сили да сс борят активно на Кардел .озаглавена „(Трнчп- 

за мир и да премахнат шсич- вги и последствия” в ко- 
теядоящни. Но. ято се разгежда отделно про- 

дъшжиешгшя натиск на капнта. 
лнстическия свят а особено на 
САЩ върху Китай. Там те 
можеха да прочетат, между

мисцгили и 
критикуват именно с аргумен
тите на истинекте схващания 
на Кардел.

Московска „Правда”, съдей
ки по всичко, желае със спо
мената статия да остави впе
чатление, че е на позицията на 
някаква „правилна средина” 
и че се бери против две край
ности — против китайокия дог 
(матизъм и югославския „ре- 
внононнзъм”. Обаче, в съще
ствените въпроси на социализ 
(ма — а мирното съжителство 
е такъв въпрос — няма среди
на и не може да я има. Защо
то или можеш да бъдеш ва 
(мирното съжителство, или про 
тив мрното съжителство. Мо
же да се води политика, коя
то счита войната за неизбежгта 
или политика, която изхожда 
от убеждението, че днес социа 
пламът е достатъчно силен, че 
една световна война може да 
бъде предотвратена.

И тъй като по този основен 
въпрос за мира и социализма 
няма и не може да има оредпо 
положение авторите на антню- 
гославския ламфлет 

. ска „Правда” са били прикуде 
ни д се послужат със съзнатея 
но фалшифициране на югос
лавското становище.

тези схващаниящеогвеното класово съотноше 
ние, били са тгринудери, след
вайки намерението да напад
нат Югославия, да фалшифи
цират анализа на Кардсл. И ка 
жто се вижда представиха го 
на своите читатели в т°зи сми 
съл като че ли Кардел на съот 
ношеиието па силите е съвре 
мекия овят гледа от становище 
то на двата лагера, а не от по
зициите на обществените дви
жения, на класовите сили и со 
цнализма—като решаващ фа
ктор за обезпечаването на ми-

жду другото другарят Кардел, 
е правело войната неизбежна 
в условията на абсолютна до
питания на империализма. Ко
йто това не схваща, той също 
не може да види че борбата за 
мир е днешните условия е тък 
мо едно от средствата на бор 
ба за по-нататъшна промяна 
иа съотношението на силите 
е полза на мира и социализма 
а не за неговото закостенява- 
ле... Относителната сила на им 
лориалпзма и капитализма по о 
тношение на силите на соци
ализма днес е несарвиимо по- 
малка откалкото беше когато 
Леши е писал за неизбежно
стта от 1 гмпериал иеггич еоки во 
йви... Днешният свят не е све- 
тьт от вчера. Цяла редица ан 
тинмлернзлистически фактори, 
които в Лениново време бяха 
още твърде неразвити, днес
представляват огромна мате
риална и политическа 
Преди всичко много пораства
ха силите на социализма. Съ
ществуват редица социалисти
чески държави. Те вече не са 
само значителен политически 
фактор, но стават и все по- 
влиятелен икономически факт 
в днешния овят... Същвременно 
все повече укрепва обществе
ната роля и влияние на рабекг 
ничсската класа. Тя свързва 
все по-широки кръгове на про 
гресивно и демократично ори
ентирани хора”.

Тъй като авторите на статия 
та е „Правда” не могат да по 
лемизират с такова ясно гле
дище, което не оставя никакво 
съмнение в това, че другарят 
Кардел под съотношение на 
силите подразбира тъкмо об-

Авторите »а статията в мое 
новска ,/Преда” очевидно тол
кова побързаха с нападките 
срещу Югославия, че дори не 
дочакаха превода на четири-

ра. К1г агрссив™
ние не оме склонни да полцоп] 
яваме силите на прогресивни
те миролюбиви фактори, 
стават асе по-споообни да от- 
!Иематин1запродва^ите ша(НСове1т другото, следното: 

във войната. С ДРУ-

Друг главен тезис е статията 
московска „Правда” е т®ър 

за това, че Бдвард Ка
на
щението 
(рдел смята че империализмът 
не е източник на война и че, 
следователно, днес не тРябеа 
да се борим против импернгшп 

и тенденциите иа |реакци-

коитю

„Китай беше подложен и 
все още е пндложен на продъд 
жнтслеи натиск на кашггалпе- 
тпчеокня овят, а особено «а 
САЩ, е безплодно очакване, 
че това ще ослаби революция
та и укрепи контрареволюцню 
Шиите сили. Когато откритата 
интервенция се оказа неосъще 
ствима, против Китай бе орга
низира икономическа блокада 
п правеха се опити да бъде на 
пълно политически изолирана. 
На Китай са закрити вратите 
в ОН и е другите организации 
иа международно сътрудаичес 

Освен това, върху поло 
постояло се върши заплашващ 
натиск с изкуствено поддържа 
не на ксс!вра|революционшш ре 

Тайван н със създаване 
него.

из успех 
ги думи, за да престане война 
та да бъде историчоока неиз
бежност. «е е нужно и послед 

кътче от света да бъде со

зма
ята е съвременния свят.

„А Кардел със своята книга 
се опитва всячеоки да отвлече 

масите от нз-

сша. 51 ОТО
цналнстпческо, »ю материавии 
те и морално-политически

социализма и мира Да
Вниманието на 
уочннка па зоситата опасност, 
да маскира апресивната същ
ност ня империализма” — ,/ре- 
внзидашетиге се опитватда твъ 
(олят че възможността за лтре- 

на войната уж 
връзка с победата

си
ли ма
бъдат толкова .могъщи да мо

да лредодвратят разреша- 
Iнането (нд империалистически
те и други международни про
тивоположности 'Крез световна 
война, което заедно с това ще 
ускори .разрешаването «а тези 
противоположности чрез вът
решни средства и облици на 
политическа и икономическа 
борба във всяка страна”.

И третият тезис. на който 
чива ,лоритнката’ и 
на московска „Правда е твър 
денето че Бдвард Кардел „ня
ма дама да осъди „американ- 

политика спрямо Китай,

гат е москов-

додв ратяване 
не е е във 
на сошилизма”.

Това е вторият явен фалшн- 
фккат. Защото Кардел свият 
тракта изхожда тъкмо от кон 
отатацнята. че силите на соц!Г 
алнзма днес в света са толко
ва силни, че е възможна Ус_ 
пешна борба против империа
лизма и реакцията и че затова 
е възможно да се предотвра
ти избухване иа война.

„Да се вярва — пише щру-

Очевидно е, че московска 
„Правда” не може да се пох
вали, че е допринесла с това 
за укрепването на силите на 
мира и за единството на соци
алистическите сили в борбата 
за мир.

иво.

ПО'
жим е
па военни бази около 
'Оледсвателно, на

е попречено вклю1шане 
обмен, което би

колоните
Л. С.

Е.Бооба” 12-1Х-1960)
Китай ие са

мо. че 
е Световнияската
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Димитровград гце
20 местни организации

Заседание на Общинския ои1бор на ССРН — Босилеград имаБосилеград ще 

получи урбани
стичен план

Избори и проучване на 

материали на V конгрес грес а и на местните усло
вия и местни нужди.
След изборите ще бъде ор 

ганизиран семинар за пред 
седателите и секретарите 
на местните организации.

С. Бошков-Ц. Еленков

Пленумът, състоял се на 
3 септември взе решение 
местни организации да и- 

следните места: Долна

Въпреки двата 
(1908 и 1941 год.) да се из
готви урбанистичен план 
на Босилеград, досега та
къв не бе изготвен. Бързи 
те темпове на развитие и из

опита
На 5 септември т. г. в Бо 

силеград се състоя заседа 
ние на Общинския отбор 
на Социалистическия съюз 
на което бяха разгледани 
някои актуални въпроси 
във вързка с провеждане
то на изборите в подружни 
ците, местните и общинска 
та организация и за по-на 
татъшно провеждане реше 
нията на Петия конгрес на 
ССРНЮ.

На заседанието бе взето 
решение на конференции
те, които продължават в 
подружниците, да се раз
гледат ахтуалните стопан
ски, културно-просветни и 
др. въпроси. Също така бе 
взето решение книгите, ко 
ито Общинският отбор е 
получавал досега като по
дарък от различни пред
приятия, да бъдат разделе 
ни на читалищата и осно 
вните училища в община
та, а по няколко екземпля 
ра да останат в библиоте
ката на ССРН и СКС, коя 
то ще бъде формирана» 
след преместването на тази 
организации в новата сгра 
да. В новото си помещение 
те ще имат и читалня.

На заседанието бе раз
гледана и програмата на 
идеологическо - политичес
ката комисия за проучава 
не на материалите от V ко 
нгрес на ССРНЮ и за про 
веждане в дело на решеки 
ята му. Програмата бе при 
ета в цялост. Тя предвиж
да обстойно обработване 
на тези материали чрез до 
клади, които ще бъдат под 
готвяни и четени от идейно 
—политическия актив през 
годината.

Между другото, стана ду 
ма и за подобрение на фи 
нансовото положение на О 
бщинския отбор иа ССРИ. 
Бе взето и решение да бъ
дат проведени доброволни 
акции по залесяване, в ко 
ито да участвуват членове 
те на Социалистическия 
съюз и народната младеж. 
Със сумата предвидена за 
залесяване, ще бъде купе
на електромотор и други 
материали необходими за 
използване на кино-апара

турата, получена като на
града от Околийския отбор 
на ССРН.

Избирателните конфере
нции в местните организа 
ции ще се състоят от 11 до 
20 т. м., а общинската кон 
ференция — на 10 октом
ври, на която, покрай Об
щинския отбор, ще бъдат 
избрани и трима делегати

ма в
Невля, Верзар, Поганово, 
Искровци, Куса Врана, Тр 
ъиски Одоровци, Желю- 

Паскашия,ша, Лукавица, 
Димитровград (с околнос- 

Мъз- Божица:тта), Пъртопопинци, 
гош, Смиловци, Вие. Одо
ровци, Долни Криводол, Ка 

Сенокос и Врабча.
Активността 
по организа

циите на ССРН
мекица,

За отбелязване е, че ня- 
местни организации

за предстоящия конгрес на 
Социалистическия съюз на 
НР Сърбия.

кои
ще бъдат със сравнително 
по-малък брой членове, ка 

в Радейна, Сенокос и 
Врабча. Тези села са от
далечени от другите села 
и затова е предложено да 
идат свои местни организа

Август беше месец 
избирателни събрания и у 
силена политическа актив 

ССРН в Божица.

на

Боян Алексов
кто ност вг 

На състоялите се събрания 
бяха обсъдени редица въ-Производсшво па шюиион 

в Босилеград проси от международното 
положение, от външната и 
вътрешната 
също така бе дадена оцен
ка за досегашната работа 
на организацията. На съ
бранията по-специално бе 
изтъкнато активното учас 
тие на селяните в електри 
фицирането на махалите и 
поправката на селските пъ 
тища. Трябва да се отбе
лежи че събраниятя бяха 
масово посетени, макар че 
полската работа бе в раз
гара си. На избирателните 
събрания се оформиха но 
ви подружници и бяха из 
брани делегати за избира 
телната конференция • на 
местната организация в Бо 
жица.

ции. политика, а
Определен е и броят на 

отделните ръководства, ко 
йто ще зависи от величи
ната на дадената органи
зация.

Подготвителните, предиз 
борни събрания са прове
дени през първата полови 
на на този месец.

Изборите в подружници 
те ще се проведат от 15-20 
септември. Същевременно 
ще бъдат излъчени и де 
легати за изборните събра 
ния на местните организа
ции няма да се поднасят 
годишни отчети, 
за бъдеща работа въз осно 
ва на препоръките на Кон

кгр. тютюн. Миналата го
дина тютюно-производите- 
ли получиха за тютюн по 
вече от 7 милиона динара. 
Според изказванията на ин 
структорите от Враня, те
зи година стопаните са по 
лучили аванс от 2 милио
на динара. Качеството на 
тютюна обещава още по- 
големи приходи. От един 
декар може да се получат 
от 60 до 100.000 динара т.е. 
много повече отколкото от 
която и да било друга кул 
тура. Това говори, че в най 
-скоро време тютюнът ще 
стане твърде значителен 
стопански отрасъл в иконо 
миката на Босилеградско. 
Но за това е необходимо о- 
ще по-смело да се върви 
към засаждане на все по- 
големи площи с тютюн и 
към по-доброто му отглеж 

| дане. Досегашната практи
ка показа, че най-благопри 
ятни условия за отглежда
не на тютюн съществуват

Вече няколко години на 
ред в Босилеградско се от 
глежда тютюн като нова 
земеделска култура. Саде
нето му започна от 1957 го 
дина насам, когато една ко 
мисия специалисти от Бел 
град бе изследвала почва
та и качеството на тютю
на, и установила, че той не 
заостава зад висококачес
твените тютюни в*другите 
краища на страната. От то 
гава започна редовното му 
отглеждане. Макар че Есе 
още засадените площи с 
тютюн не обхващат всички 
места,където съществуват 
благоприятни условия за 
него, досегашните добиви 
са твърде задоволителни.

През последните две го
дини от Босилеградско се 
изнася средно около 25.000

Геодези ма работа

граждането на града в но 
вите условия на живот ра
ждат нови нужди и нала
гат планово построяване 
на редица нови сгради. На 
6 май т. г. Геодезическото 
управление на НР Сърбия 
— клон от Враня — изпра 
ти геодези, които започна
ха землемерството. То тря 
бва да бъде завършено 
към края на октомври та
зи година, а след това ще 
се пристъпи към изготвяне 
то на плана в Урбанисти- 
ческия завод на НРС. Той 
ще бъде завършен към 
края на март или в начало 
то на април 1961 година. 
Планът: ще обхване площта 
от вадата 
на райчиловското поле и 
вадата на електричната це 
нтрала от билото насам, па 
до Изворгацица и полето и 
до пътя към Паралово. То 
ва е площ от 150 хектара.

Б. А.

а тезиси

Вееш от Д. Тльтшо;

- Добър приход от сено
приблизително 400.000 ди
нари.

Този висок добив се дъл 
жи на навременните меро
приятия. Цялото простран
ство бе наторено с изкуст
вен тор, а и обилните вале
жи обусловиа горния при
ход.

Земеделската кооперация 
в Долно Тлъмино тази 
година имаше твърде ви
сок добив сено. Само от 
ливадите край границата 
на Бобешино е получено 
над 60.000 кгр. сено. След 
продажбата на сеното, коо 
перацията има чист приход

за напояване

БОСИЛЕГРАД:

ПЪРВА ОВЦЕФЕРМА
глеждани на богатите коо
перативни пасища в Цър- 
ноок и Милевска планина, 
а през зимата в босияеград 
ското поле. Кооперацията 
разполага с достатъчно фу 
раж за прехраната им през 
зимата. Овцете ще бъдат 
меринизирани и ще слу
жат като основа за подоб-

На неотдавнашното си за 
кооперативниятседание 

съвет на земеделската коо 
перация „Напредък” взе 
решение да създаде първа 
та овцеферма в Босилеград 
ско. За тази цел коопераци 
ята вече е закупила 150 ов 
це, а наскоро ще бъдат за 
купени още 50, с които ко
операцията ще образува 
първата овцеферма. През 
лятото овцете ще бъдат от

Специалистите от Завода за 
статистика на Народна репуб
лика Съроия са се зинте-ресува 
ли н затова кои продукти и в 
какви количества харчи селс
кото население

е покачило с 4 килограма, «а 
захарата за 3 килограма сред
но на година.

Анкетираните 
изразходват -средно 18 кило
грама меоо и -преработени ме 
соп|род1уктн, но селяните ог 
Войводпна пък през 1956 год. 
са изразходвали оредно 40 ки
лограма за една година. Насе
лението иа Войподииа погреб 
ява повече не само говеждо и 
свинско меао, н;о и кокоше ме 
со, риба. сланина, н мазнини 
изобщо. В заключение за пре
храната на селското населе
ние статистикът казяа, че е 
■възможно да се говори за из
вестно намаление на потребле
нието иа житото пз-общо-, но и 
за същевременното у-вел!гчава- 
-не и потреблението иа месо, 
мляко, 'млечни произведения, 
зеленчуци и овощия.

средно иа едно домакинство, а 
през миналата -година това пот 
(реблание е било намалено наряване породата на овцете 

в този район.
Б. А. домакинства

в републиката 
за една година и какво се ме
ни ц структурата на прехрана
та на селото.

ШшК Данните от една анкета, мо 
ято е била проведена в 75 се
ла в Сърбия и която п по-натц 
т'ьк ще продължава в 600 се
мейства показ-ват тези проме
ни в структурата на прехрана
та на селското население.

Най-ха-ра«териото е че все 
повече се увеличава потребле
нието на пшеничното брашно, 
и измества потреблението на 
царевичното брашно. Напра
вим ли сравнение между две 
(години установяваме' следно
то: През 1957 година едно се
мейство е харчило 630 кило
грама пшеница миналата годи
на 763 килограма. Преди две 
години царевицата е харчена 
570 клограша средно «а семей 
-ство, а през миналата година 
413 килограма.

Резултатите сц потребление
то иа пшеничното брашно са 
големи -когато се знае, че в 
селските семейства с малки из 
ключения главната храна е би 
ла царевичното брашно.

В сравнение с изминатите по 
дини в селото все повече рас 
те потреблението на ориз, кар 
тофио-вошня, млечни произведе
ния, олиото, сланината и захар 
та. Намалява например и пот
реблението «а класическата на 
родната храна — фасула. През 
1956 година потреблението на 
фасула е било 65 килограма

в Радичевци, Ранчиловци, 
Босилеград, Извор, Белут, 
Ресен, Млекоминци, в ние 

места на Бресница,ките
Зли-дол, Паралово, Гложи 
е, Бистър и др. Само Гло-
идае може да произведе 
4.000 кгр. ароматен и каче 
ствен тютюн с дребни ли-

Оу.. . . 'ДуДУЗ-;---: * . у? - з

44 килограма. През този перод 
пък потреблението иа ориз сеста.

Е. Рангелов

НАВАКСИНАЦИЯ 

ДЕЦА ТА
Босилеград: И в миналото един от ос 

новните поминъчки клоно
ве на населението от Край 
щето било овцевъдството. 
От една запазена заповед 
на султан Сулейман Вели
ки от 24 май 1565 год., от
правена до кадиите на ка- 
азите Пиротска, Вранска и 
някои др., виждаме, че от 
населението трябвало да 
бъдат реквизирани и изпра 
тени на турската войска в 
Белград следните количес

тва овце: от Пиротската ка 
аза 26,650 а от Вранската 
6340.

В един други документ 
от 1591 год. султанът пойс 
кал кадиите да извземат от 
населението на Краището 
3600 овце. В заповедите на 
султана се казва, че кадии 
те ще бъдат строго наказа 
ни ако не съумеят да 
рат тези (огромни) булюци 
овце.

ни 411 или всичко 928 де
ца. Ваксинацията бе прове 
дена от санитарната служ 
ба при ОНО и лекарите от 
Здравния дом ’в Босиле
град.

689г отЗа първ път са ваксинира 
ни против едра шарка 69%

аба

а ревксинирани 
1.049 деца, които е трябва
ло да бъдат ваксинирани и 

в обгцпна- 
723

реваксинирани 
та, а са изразходваш!

събепорции лимфа. Против ди 
фтерит и тетанус са вакси 
нирани 517, а реваксинира Б. А.
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ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ ЗАПОЧНА НОВАТА 
УЧЕБНА ГОДИНА

3 М А И“ Новата учебна годна ■ 
Босилеградско започва но 
рмално в цялата община. 
Всички основни училища 
имат учители, за нормални 
занимания. От това прави 
изключение само Яреш
ки к, където до сега няма 
учител, но и този въпрос 
най-вероятно ще бъде ре- 
шен положително. В основ 
ни те училища на територи 
ята на общината ще рабо
тят 97 учители.

С учителски кадри най- 
добре стои основното учи
лище в Босилеград, което 
има 17 преподаватели.

Направени са крачки на 
пред и по въпроса за пре
подаватели в Среднто ико 
номическо училище в Бо
силеград. Тази година то 
ще получи още двама пре 
подаватели-вишисти. В пъ 
рви клас на икономическо 
то училище са записани 75 
ученика.

Общинския народен от
бор предприе постъпки да 
се построи нова сграда за 
Среднто икономическо учи 
лище,

33
и в първата фаза годишна 
та продукция трябва да се 
увеличи на 20 милиарда ди

ширява, за която цел ще 
бъдат вложени 5 милиар
да динара. Когато рекон
струкцията бъде завърше
на общото производство ще 
порастне от 11.366 тона в 
1959 година на над 30.000 
тона в 1963 година. Между 
другото ще се произвеж
дат 3.000 комбайна за 
кица и 1.500 за царевица 
годишно. Значи, ще дойде 
ден когато нашето селско

кара.
„Зма^” с неимоверно бър 

; зи темпове прераства в ги 
I гант на нашата индустрия 

за селскостопански маши
ни. Неговата програма е 
да достигне дневна продук

пше

ция на 10 — 15 комбайна, 
стопанство ще бъде засите \ 20 — 25 ремаркета, 6 — 10 
но с машини, а продукция 
та ще се увеличи рязко. То 
гава

вършачки и над 1000 дру
ги машини и артикули.

казват „змаевци” 
ще бъде късно да завладя 
ваме чуждестраните паза-

В предприятието казват, 
че плана е реален, защото 
се минава на серийно про
изводство, за което още ми 
налата година бяха извър 
шени всички приготовле
ния: усвоен е технологиче 
ският процес и извършена 
по-добра трудова организа 
ция. Очаква се всеки 40 ми 
нути да се произвежда по 
един комбайн.

ри.•*.• •
: V V. Когато човек посети фа

бриката и мине през сега
шните шест цеха получа
ва впечатление, че вижда 
как се вливат Стоманени 
реки една в друга. След 
преустройството на фабри 
ката тези реки ще станат 
още по-големи и по-буйни

Тази над 2.000година
комбайни с Марката ,,3май” 
участвуваха в прибиране-, 
то на пшеницата, благода
рение на което тя бе приб 
рана в най-кратък срок, ка 
то по този начин беше из
бегната загубата в зърно. 
Един от тези комбайни то
ва лято навлезе и в ниви-

царевица. Тогава 
рите Пантович и ПСивко- 
вич
мбайн, който 
хожда на нашите условия. 
Мощноста на комбайна е 50 
до 80 декара за десет часа. 
Тази голяма и сложна ма
шина извършва 
операции: бере плода, чис
ти го от листата, след кое 
то го хвърля в ремаркето, 
сече стръковете и ги наря
зва на парченца дълги 13 
до 15 милиметра. Тази го
дина в беридтбата на ца
ревицата ще участвуват о- 
коло 100 такива комбайна.

Из халите на „Змай„ все 
кидневно излизат и редица 
други машини:
ЕВ-600, 800, 1070,1 
за селекция на семена, еле 
ватори, машини за прерабо 
тка на фуражни храни. Бо

сят машини в чужбина. Но 
и това има свое икономи
ческо оправдание. Преди 
всичко то е в съгласие с 
дългосрочната 
политика на „Змай”. Понас 
тоящем фабриката се раз-

инжене-

конструираха такъв ко
напълно под

стопанска

С. Стефановски Е. Рангелов

няколко

В Земеделската коо-те на димитровградската 
земеделска 
„Нишава”.

Тежък, но славен път из 
йяинаха „змаевци” докато 
не взеха решение да започ 
нат борба за усвояване на 
производството на тази сло 
жна машина. Първите раз 
исквания започнаха в ра
ботническия съвет. Някои 
от неговите членове не вя 
рваха, че ще успеят. Но 
мнозинството настояваше 
да се започне. Не го плаше 
ше дори и цифрата от 13 
хиляди детайли за един 
комбайн. И когато бе взето 
решение за започване на 
производството, всички сго 
ворно запретнаха ръкави 
и се заеха с огромната ра
бота. Планът предвижда
ше: за пет години да се у- 
свои производственият про 
цес, есички детайли да се 
произвеждат в фабриката. 
От чужбина бяха внесени 
детайли за комбайни за да 
се зглобяват тук и работни 
Ците да свикнат първо на 
тази работа. Няколко десе 
тки работници, инженери 
и техници бяха изпратени 
в Англия и Западна Герма 
ния в фабрики за земедел 
ски машини, за да видят 
как се работи там, да се за 
познаят с производствени- 
я процес. И вместо за пет, 
само за три години: 1957— 
23%, 1958; — 36,1%, а ми
налата година останалият 
процент детайли, започна
ха да се произвеждат в ха 
лите на „Змай”. През съ
щия период „Змай” доста
ви на нашето селско стопа 
нство 1.525 комбайна, про-

кооперация
иерация „Нишава"-
Димишров1ра д

В съюз с частните земеде- 
скн производители зем. коопе 
(рация „Нишава” е засяла през 
-миналата годила 110 хектара 
при пълна' агротехника и 101 
хектар при частните агротех 
шика. Споменатите площи са 
били засети с италиянски ссцрт 
пшеница „Абоданца".

Сеитбата е проведена на'вре 
ме и нормално. Обаче, зимата 
е била тъв-рде неблагоприятна 
за посевите. Имало е сухи мр 
азове. Особено е бил критичен 
периода от 2 да 4 февруари 
когато температурата Се спус
на на 17,4 под нулата. Позна 
,то е че пшеницата (без снеж
на покривка) може да пздръ- 
жн температури Ж> 15 градуса 
йод нулата. От тази мразове 
посевите частично са страдали 
През ■декември, например, на 
един кв. м. площ имаше 418 
стръкчета, з -след споменатите 
мразове стръкчетата бяха на
малени на 320. За да - се пре 
допратят по-големи загуби ко 
операцията проведе и четвър 
то подхранване веднага след

се дава на -кооперацията 1931 
килограм) с това се покриват 
производствените разходи и се 
мето), което ще рече промз-в-о 
Йителят е получил средно 1667 
кг. пшенично 
да се напомни че п-ри произ
водството на пшеницата про
изводителят е провел само по 
дмранването и жътвата! В сра

Равносметка
От всичко казано -до тук пр 

оизлтгза че. производителят 
конто се е сдружил с коопера 
цията при условия на пълна 
агротехника е получил чисто 
зърс-ю — 1667 кг. съюзеният 
с кооперацията при условия 
на частична агротехника —

споменатите атмосферни усло 
вия. Кооперацията е взела ре 
шепне на тези производители 
да се конпенсцра разликата до- 
750 кт. по хектар. Пример: 
Стопанин Н. Н, е получил са
мо 95 кг. -от декар. Разходи на 
кооперацията са 75 килограма 
На него остава само 20 кг. На 
този 'стопанин 'кооперацията: 
ще върне 55 ,кг. зърно за да 
се изравни той със средния 
добив' на частниците. Този ком 
пенсацня ще отива на сметка 
иа фонда за гао1моб|реиие на 
земедел. производство. Има 
20 такива случаи на площ от 
6,5 хектара. Това е още един 
■вид ата грижа на кооперацията 
за своите съдружМиди.

връшачки 
машини зърно. Трябва

гат е асортиментът на при 
качните машини. От тук 
нашата мелничарска инду 
стрия се снабдява със най- 
съвремени съоръжения.

Разнообразният асорти
мент и отличното .качество 
на машините разнесоха ела 
вата на „Змай” не само из Подготовки за есенната се

итба
Подготовки в кооперацията 

за есенната сеитба са в разга 
1ра си. Запланувано е през сле 
дващатд стопанска година да. 
бъдат засети 100 хектара при 
пълна агротехника н 150 с ча 
етична. Сеитбата ще започне 
'От 1 октомври.

нашата страна, но и извън 
нейните граници — в над 
20 държави. В фабриката 
пристигат постоянно, а осо 
бено пред жътва, предста
вители на земеделски сто
панства и земеделски коо
перации както и на чуж
дестранни фирми и се ин
тересуват за покупка на 
разни машини, а особено 
на комбайни.

мразовете.
Април беше дъждовен месец 

а и а 26 април, отново падна 
сняг. Той бе Краткотраен

повлия- на посе-

ПреЕОЗ на слама
Мл.'

1250 кг., а частният произволи 
тел — 750 кг. зърно. Тези Ци
фри недвусмислено говорят за' 
това че 'въпреки неблагопри
ятните условия, кооперацията 
е осъществила добиви конто 
са два пъти и повече тго-голе 
ми от онези на частните пар
цели. Нима е нужна някаква а 
гптания в това отношение. Ко 
лектнвът «а кооперацията, аг
рономите ло-частло. заслужа
ват похвала! За наши условия 
и п'Ри такива атмосфери усло 
1вия това е голям успех!

, но шпение с миналата година, ко- 
гато кооперацията е гаранти 
рала принос от 1500 кг, про
изводителят тази гошл-ча е по 
шучил средно по 167 кг. зърно 
-повече.

■ГЦрп ч^синчти агротехника) 
газелите с моюпераЦията прои
зводители са подучили среден- 
-добив от 2000 кг. по хектар, 
от -което на -ко-операцията да
ват 750 кг. за покривани 
производствените разхо-ди. Зна 
чн те получават по 1250 кг.

-ОФришателно 
1впте. Явиха се -някои болести’- 
ръжда н -пепелница.

Жътвата започна «а време, 
трябва да се напоег- 

•обишнпя дъжд десети 
който испра ръждата н 
-който пекна слънце, та

Нова шивашка 

кооперация в 

Босилеград
Макар че своите произве 

дения „Змай” продава пре . 
димно на международните 
панаири в Белград и За
греб, на тазгодишния Меж 
дународен панаир на сел
ското стопанство в Нови 
Сад представителите на фа 
бриката сключиха сделки 
с наши земеделски органи 
зации и чуждестранни фи
рми на стойност от 24 ми
лиарда динара. Голяма 
част от машините ще бъ
дат изнесени и се изнасят 
в Гърция. ОАР, Турция, 
Индия, Пакистан, Малта, 
Южна Америка, Полша и 
СССР. Голям интерес проя 
виха и представителите от 
Бразилия и то специално 
за комбайните. Известно е, 
че в тази страна ние изнас 
яме голямо число трактори 
тип „Задругар”. Марокан
ските стопански дейци на 
панаира пожелаха в стоко 
вите листи на предстоящия 
търговски договор между 
двете страни да бъдат вклю 
чени и селскостопанските 
машини на земунската фа 

■ брика. ’■ •
Известно е, че нашето се 

леко стопанство' все още не 
е напълно механизирано, а 
същевременно нашите фа
брики, пък и „Змай” изна

-НО II ТУК 
нм за 
юли,
олс-дюе Дойде до ускорено узрява- 

пшеницата- а зърното не 
се изпълни както-

Преди известно време 
шивачите от Босилеград— 
Тодор Цеков, Евтим Дими
тров, Зинови Рангелов, Йо 
не Глигоров, Симеон Стани 
миров, Стефан Миленков и 
Захари Мицев — образува 
ха шивачка занаятчийска 
кооперация. По настояще, 
освен седемте майстора, в 
кооперацията работят и се 
дем ученика. Възнагражда 
ването ще почива върху 
принципа на трудовия е- 
фект.

Цените за ушиването на 
костюми и други услуги са 
достъпни. Ушиване на мъ
жки костюм без жилетка 
струва 3,500 динара, а с жи 
летка 4.000 динара. Ушива 
нето на панталон струва 
650 динара. Също така и ’ 
за другите услуги цените 
са сравнително ниски. Ко
операцията има достатъч
но поръчки, така че' работа 
има1 постоянно. С ниските ' 
си цени; хубаво, и модерно 
изработените костюми,' ко
операцията спечели клиен • 
ти и вън от Босилеградско.

Е. Р.

не иа 
можеше да 
трябва

на
1Щ'-1Обаче въпреки -всичко 

кг. хсксредният добив--от 3600
чс пълната' аг.роте 

-успешно се бори с атмо 
МнпВ-лого-

зърно.
Комбайнът е оказвал помощ 

частните стопани. На Два:
тар говори.
-хиика
-оформите условия, 
дишната реколта, въпреки по- 
шите условия та-зи година, е 
иютвърдеша.

Обезщетение за пострадалитеи на
десетте парцели: където с ра 
-ботнл комбайнът са отчетени 

-резултати: среден 
-принос -от 1000 кг но хекта-р. 
Ако отчетем семето (250кг.) из 
пиза чс частният произв-одн- 

750 кг. чис-го

Злите езици разправят гго- 
малкО за успехите иа коопера 
цията, а повече за онези пар
цели на конто не са постигна 
ти желаните добиви (пРи П3‘ 
чпслеЕГпе на средния добив и те 

предвид!), поради

следните
изведени с вносни и наши

Кооперативнато производство 
пак показа своите предимства

Добивът -от 3600 кг
завиден. От този добив

Детайли. Тази година вече 
можем да кажем: комбай
ните марка- „Змай” са оте-

производство!

тел е получил 
-пшенично зърно.по хек- са взети чтар ечествено 

През първото полугодие на СВЕДЕНИЯ ЗА ПШЕНИЦАТАтази година, значи до запо 
чването на жътвата, бяха 
произведени още 1.000 ком 
байна, а до края на година 
та ще бъдат произведени 
още 600, така че идущата 
Жътва ще посрещнем още 
по-подготв ени.

От тева количество бе из
несено около 21 хиляда ва 
гона, а за вътрешните ни 

бяха останали 294 
вагона. По прогно-

атмосферните условия бя
ха по-благоприятни.Според съобщението на 

Съюзния завод за статис- 
нас е Успоредо с това пристиг- 

сведенижта за изно 
пшеница, който през 

година ще изнася око

тика тази година у 
пожънато средно 19,6 мет- 

пшеница
нужди 
хиляди 
зите, тази година ще про
изведем около 427, а ще

15 хиляди вагона. За

наха и 
са на 
тази 
ло 150,000 тона.

рически центери
хектар, докато изот един

миналата година тозипрез
добив беше 19,4 мтц. (цело
купната ротидба 
телно по-малка от минало
годишната, защото и засе
тите площи са по-малки). 
Миналогодишният рекорд 
е, изобщо взето, потвърден 
и тази година, макар че, не 
съмнено, миналата година

несем„Змаевци” не се задовол 
яват с постигнато. Заеха 
се с нова още по-трудна 
задача: да изработят ком
байн за беритба на цареви 
Ца. И тази тяхна инициати 
®а се увенча с успех. След 
изпробаването на някои 
чуждестранни' типове^ ока
за се, че не отговарят за 
беридба на високодобивна

изнасяше вътрешните ни нужди ще 
останат -около 412 .хиляди 
вагона или около 40% по- 

колкото през- 1939

Югославия 
пшеница и преди войната, 
но при съвсем други усло
вия. През 1939 година, ед
на от най-плодородните го- 

войната, ние

е незначи

вече от 
година. Това значи, че по
требите ни са задоволени, 
така че ■-ние днес изнасяме

дини преди 
бехме произвели 315 хиля
ди вагона пшеница и ръж. жито. V
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— Сдружени селяните направили път за няколко дни — овцете през зимата, разби 
ра се покрай сеното. По 
бранищата са никнали „ли 
сници”. По дворовете вър 
ху дървени рамки съхнат 
низите с тютюн. Ако за ца 
ревицата не е благоприят
но това септемврийско ля
то, то за тютюна е отлич-. 
но. А Сливничани са вече 
познати като добри тютю-. 
нопроизводители. Тази ку 
лтура се оказа твърде рен 
табилна.

Сливница е позната по 
майстори-самоуци. Те днес 
работят в Димитровград. 
Има и много работници от 
селото и няколко служащ- 
ти. Всяка сутрин колона от 
работници с колела се спу 
ска по шосето край реката 
към града. Хората вече не 
са роби на традицията и 
търсят по-добър поминък. 
Децата са ориентирани към 
средни специални учили
ща.

... Покрай шосето ниви с 
царевица, стърнища, лива 
ди. Хората прибират отава.дните села. Някои казваха 

— гимназия ли строите, 
бре?, не в смисъл да ни по 
диграят, но с това изказва 
ха удивлението си от на
шия грандиозен почин. Ние 
вярвахме 
си възможности, 
поговорката—сговорна дру 
жина планина повдига! По 

действително

дишната вършитба ще се 
приказва дълго занапред.

Но случая с вършачката 
не е единствения от тоя 
род в Прача. Още преди ня 
колко години, когато пар
тиен секретар беше енер
гичният Григор Давитков, 
прачани сами започнаха 
строеж на ново училище. 
И това беше една твърде 
сложена и трудна задача 
за едно малко и затънтено 
селце.

— Първо започнахме от 
Еарницата — спомня си се 
га бай Григор — а когато 
продадохме негасената вар 
започнахме и строежа на 
училището. Извикахме ин
женер, той ни изготви план 
и сложихме основите. Сгра 
дата растеше 
бързо на което 
очудваха селяните от съсе

За Прача и прачани все ' 
ки бурелец винаги най-по 
хвално се изразява. Това 
село всеки посочава като 
пример на активност, тру 
долюбие и завиден общес
твен живот. Ще посоча са 
мо две случки от живота 
на прачани от миналата и 
тази година, които говорят 
за неговите особености.

Миналата година бе сви 
кано събрание на членове 
те на Социалистическия 
съюз на трудещите се, кое 
то прерастна в общо събра 
ние, в „селско събрание”

— Да си призная — каз
ва днес Румен — просто и 
аз сам не вярвах, че хора
та са кадърни да направят 
такъв път. Но показа се, че • 
действително могат щом и 
скат и са единодушни в 
желанието си да изпълнят 
такава трудна задача.

Акцията показа нещо 
много повече от успеха, че 
вършачката бе докарана. 
Атанас Пенчев, Сотир Ве
селинов, Истати Стоянов и 
(Георги Манчев, които не 
взеха участие в общесел- 
ския почин, вероятно сега

в собствените
знаехме

вдигнахме 
„гимназия”, голяма сграда 
за нашето първоначално у 
чияище. В нея има две у- 
чебни стаи, зала, на която 
ни завиждат всички сели
ща в Бурела и кооператив 
ните домове из общината, 
квартира за учителя с две 
стаи, кухня и други 
мощни помещения.

— Остава само да ни из-

по-

Зорица Андонога (Д. Нев- 
ля) — скубе коноппратят добър и способен у 

чител! — завърши бай Гри 
Божа Николов

невероятно 
много се Същинското лято с горе

щините дойде едвам сега. 
Оплакват се производите
лите и очакват дъжд за ца 
ревиците. Девойки и жени 
прибират конопа. По брани 
щата мъжете със секирче
та секат храстови клонки, 
а жените ги денат в лис- 
ник. Селото е тихо и без
людно. Работно време. Вси 
чки са в полето. Край ка 
заните са старците и баби 
те. Пекат ракия и разправ 
ят приказки. ..

Училището е варосано, 
почистено, готово да прие
ме учениците. В него днес 
девойките от Д. Невля дър 
жат изпит след завърше-

гор.

Под селото, на самата 
граница, е воденицата. Из
пълнена е с чували. В тях 
е новото пшенично и ръже

СЛАВИНЯ: Избори в ССРН
постигнати в досегашни пеНа 13 септември т. г. в 

Славиня се състоя събра- I риод и се изтъкнаха ня- 
ние на ССРН, на което се кои 'Слабости, между кои-

но зърно.

ПРАЧА, 4 септември
Жълто-зелени царевици, 

стърнища, ливади. Подух
ва планински ветрец. Скри' 
буцат коли. Прачани изкар 
ват на нивите оборски тор. 
Други прибират отавите.

На „Гарваница” срещнах 
Сретен Наков, овчар.

— Това време не е добро 
за царевиците, казва той.

оформи 
ССРН и бяха избрани ръ
ководство на подружница- 
та и делегати на избира
телното събрание на мес

то това, че членовете на 
ССРНЮ не са настояли да 
извършат своите задъъ- 
лжения по местното само
облагане. Отчетените греш 
ки обаче ще могат да се из 
правят в настоящия период 
тъй като още сега се под 
готвя обемист план по за-

подружница на
с. Прача

както казват нашенците. 
На събранието Румен Са
вов, секретар на партийна 
та организация в Прача пре 
дложи прачани сами да на 
правят път от Грапа до се 
лището си, за да може въ- 
ршачка да стигне и до тех 
ните хармани. Идеята бе
ше твърде смела. Осъщес
твяването й изискваше мно 
го работа. Трябваше да се 
разбиват скали, да се съ- 
берят дънери и то само с 
кирки и лопати. Настъпи 
оживление. Всеки считаше 
че е длъжен да каже мне 
нието си. Беше много по- 
ожйвено отколкото на пре 
дишните събрания. Взе се 
и решение ще строим пътя!

Но дойде и лятото 1960!
Някои се, наистина, ко

лебаеха, а други се съпро 
тивляваха, като казваха, 
че за Прача най-добри за 
вършитбата ще си останат 
кончетата и рогатият доби 
тък — „Яваш, яваш, но си 
гурно”. Но Румен Савов и 
повечето селяни така не 
мислеха.

се разкайват и казват, че 
това ще им бъде последен 
път да се отделят от коле 
ктива и стоят по страни, 
защото видяха че със сдру 
жени усилия могат да се 
постигнат невероятни успе 
хи. Вършачката донесе об 
лекчение в селският труд, 
радост от успеха. За тазго

тната органйзация на 
ССРН във Височка Ръжа-
на .

В отчетния доклад за ра 
ботата през миналата годи 
на се подчертаха успехите

лесяването на част от голи
ните над селото.

Димитровградската младежка бригада „Иван Караиванов“ 
се завърна от автопътя като

ШЕСТ ПЪТИ УДАРНА БРИГАДА
— Младежката бригада 

„Иван Караиванов” се за
върна от младежката авто 
магистрала като шест пъ
ти ударна, с четири похва 
лни грамоти, с 41 ударни

ци и 58 похвалени брига
дири —

Младежката бригада „И 
ван Караиванов” съставе
на от селската, работниче- 

средношколска

младеж, прекара на строи
телството на младежкия а 
втопът Ниш—Гевгелия два 
месеца (юни и .юли) и там 
постигна резултати с кои
то могат да се похвалят са 
мо най-добрите бригади. 
От Главния щаб тя бе ше
ст пъти провъзгласена за 
ударна и връчени й бяха 
и четири специални грамо 
ти за всестранна дейност 
на младежкото строител
ство.

Като ударници се завъ
рнаха следните младежи- 
бригадири: Райко Зарков, 
командант на младежката 
бригада, Иван Гъргов, за
местник-комендант, Видой 
ко Петров, Светослав Па
нов, Тома Савов, Петър Ра 
нгелов, Георги Николов, Зо 
ран Пейчич, Словолюб Ра 
дивоевич, Драган Илиев, 
Петър Вацев, Любинка Ге 
рова, Стефан Игов, Дими
тър Николов, Елица Алек 
сова, Петрия Петрова, Бо
рис Димитров, Йордан Гео 
ргиев, Костадин Илиев, Др 
агомир Иванов Спасен То 
доров, Иванка Николова, 
Тодор Костов, Никола То
доров, Славча Николов, Ра 
дка Димова, Гюрена Кос- 
тич, Светозар Йонев, Сте
фан Тошев, Петър Манов, 
Сава Васов, Новица Геор
гиев, Йован Анджелкович, 
Юлияна Пейчич, Кръсто 
Тодоров, Еветати Петров, 
Симеон Виданов, Десанка 
Николова, Света Радкова, 
Пловдинка Велкова и Пе
тър Петров.

За примерна работа в 
бригадата похвалени са о- 
ще 58 бригадири.

ската

■ I Сливница — низане на тютюн

ния курс. Пред лекаря То
дор Стратков те говорят за 
домашната хигиена, за да 
ване на първа помощ, за 
основните лекарства и пр.

Учителите показват учи 
лищната парцела и очак
ват най-добри добиви от 
хибридната царевица. Уче

За нашите почви са нужни 
по-често валежи. Какво 
работиме? Сечеме шума... 
денем я в лисници. Наши
те хора са твърде трудо
любиви, но почвата е пла
нинска и изисква много 
труд. Кой не вярва в наше 
то трудолюбие нека се раз 
пита как за няколко дена 
направихме път за върша
чката.

Акцията започна. В рани 
отиваха назори селяни 

трасето и работеха до къс
на вечер. Тук никой не ко 
мандваше, никой не почи
ваше. Само едно се знаеше 
— от навременното изпъл
нение на тази задача зави

ниците — кооператори ще 
я приберат наскоро.

Пред селото срещнах 
младежи, които пристигат 
на годишна почивка. Слу
жащи са във вътрешнос
тта. Половин Невля е вън 
от селото. Интелегенто и 
работници. По селската у- 
лица често минават селяни 
с колела. Казват, че коле 
лата вече се намират и в 
планинските села Врабча 
и Скървеница.

Край реката пъстри гра 
дини. В центъра на селото 
голям кооперативен дом, 
а недалеч от него хубава 
паметник - чешма. Върху 
мраморна плоча са изписа 
ни имената на падналите 
от Невля през последната 
война.

сеше и навременната вър 
шитба на тазгодишната ре 
колта.

Богати
валежи. Добре е това за 
царевиците, за лозята.

П. Т.

7, 8 септември.
Група бригадири на работа

След доиълнишелнише избори е Димишров1рад

И СЕЛО ГРАДИНЕ Е 
ЕЛЕКТРИФИЦИРАНО]

ЗА КАНДИДАТА Т. П. СЛАВИНСКИ ГЛА
СУВАХА 99,044. ИЗБИРАТЕЛИ

Към електрифицираните
села на Димитровградско
-Гоин дол, Желюша, Лука: 
вица — на 11 септеври ®е 
приключи и седо Градине.

Димитровградско
село се приключи към Да" 
лекопровода Ниш—Димит
ровград. Трябва да се подче 
ртае, че средсвата 
трификация на селото ре* 
ализираха самите селяни 
чрез производство на в*Й 
и самооблагането. Общия* 

народен отбор в Дя* 
оказа също тв 

материал** 
помощ на се

брой, е 98,20%.раните утринни часове.Както вече писахме, на 
21 август тази година в Ди 
митровградска избирател
на околия се произведоха 
допълнителни избори за на 
роден представител 
зната народна скупщина. 
Димитровградската избира 

околия обхваща бив 
общини Височка Ръ- 

Звонци и

На изборите най-добри 
те от гласуването в Дими- резултати показаха селата: 
тровградската община (част-- Болев-дол, Каменица, Гра- 
от избирателната околия), дине, Гоин-дол, дърви ре- 
където от целокупния брой он в Димитровград и още 
вписани избиратели гласу- много други. С тези резул- 
ваха 96,7%, а от тях за кан 
дидата гласуваха 99,04%.
По оправдателни причини

Интересни са резултати-

И това
в Съю

та ти българското малцин
ство от Димитровградско 
оказа пълно доверие на но 
вия народен представител 
в Съюзната народна скуп
щина Тодор Петров - Сла- 
вински х прояви пълна по 
литическа зрелост.

за електелна 
шите
_жана, ,Суково, 
Димитровград. Въпреки че 
изборите се произведоха в 
кай-големия разгар на пол 
ската работа, избирателят* 
масово се отзоваха към яз 
хгьляенхе на гражданския 
СМ дълг н гласувана още а

СЛИВНИЦА, 3 
ври

В центъра на селото мх 
показаха новия салон-дело 
на трудолюбивите <!елякк.

И тук в момента най-ва
жната работа е сечене на 
храстови клони—храна за

септем-не са излезли на гласуване 
3,3%. От общия брой гла
сували не са подали гласо 
вете си за кандидата 113 
избиратели или 0,94%. А 
общия резултат в цялата 
избирателна околия, за ко-

лмя

скхят
митровград 
ка значителна 
и техническа 
дините ок Градине.Ц. Клепки»Ято писахме в
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БЕЛГРДД: ИЗЛОЖБА 5 -IЧ4а

на ЯДРЕНА ЕНЕРГИЯ?! 13 1РОЯЗЗ Пак нещо 

за изгледа на 
града ни

\

Германиум е химически 
елемент който особено при

Макар че 
на германиум представля
ва сложен процес и изис
ква упорит труд, нашите 
учени за относително кра
тък период успяха да про

получаването ведат нужните проучвания 
и да дойдат до успех. Тра 
нзисторите от роден герма 
ниум ще бъдат вероятно 
по-евтини от сегашните.

ложение има в електрони- 
и който за нас бешеката

вносен артикул. Наскоро 
ще го получаваме от дома 
щни суровини. Този редък

Виждал съм в много 
градове огради от дъски 
с които се ограждат стро 
ителствата или полян
ки по градовете където 
се складират строител
ни и други материали. 
Оградгсте се боядисват 
или върху тях се лепят 
афиши и действуват при 

>2 ятно. И е Димитровград 
й има няколко места, кои- 
>2 то плачат за такава ев- 
>у тина ограда. Нима пла- 
>2 тото между магазина на 
>2 „Борово” и хлебарннца- 
■,) та не може да се огра- 
Ъ ди? Нима по такъв на- 2 
К чин няма още по-хуба- 2 
>2 ео да действува главна й 
р та улица. Подобно нещо в 
2 може да се каже и за 8 
2 мястото между новата /< 

жилищна сграда и ста- у\ 
рата обгцина! Средства 2< 
за това са минимални, а п 
в естетично отношение у\ 
много получаваме! 8

(ПС)
химически елемент ще се 
пречиства в института „Ио 
зеф Стефан” в Любляна. 
От него нашата индустрия 
ще изработва транзистори 
и диоди—миниатурни крие 
тали на германиум, които 
заменят радиолампите.

Индустрията за електро- 
връзки в Любляна започна 
първа в нашата страна да 
произвежда транзистори и 
диоди от германиум. Сега 
те се произвеждат и в ня
кои други наши фабрики.

ИМА НЯРСТВО то
ВЧЕРА... и ДНЕС

ч -

(С:-
КСШ$

ОС Цму%Приказките за кюпове 
злато, заровени в земята и 
ли скрити в пещерите, са 
започнали да възбуждат 
хората, отделно селяните, 
още веднага след освобож 
дението на Полуострова 
от турците. Стойността на 
парите пораснала, а мисъл 
та за леко забогатяване 
дразнела 
впускат в авантюри. Този 
вид социална болест е дъл 
го време държала в треска 
во състояние и население
то в Босилеградско, а даже 
намират се запалянковци 
и днес, които нощем оти
ват да ровят пръстта око
ло стари воденици, „гради

ща” и пр. Неотдавна и 
„Борба” беше обнародвана 
една критическа зебележ-

8

ка за това явление в Боси 
леградско. Един от по-рап 
шиите центрове на иманяр 
ството са били и „латинс-
ските гробища” при с. Дра' 
инци. с.с.

хората да се

За рибите 

на Ниша 6а 

и Ибар

Петък 

пазарен ден
2I

Ибар и Нишава принад
лежат към един и същ во 
ден басейн на Велика Мо 
рава, би трябвало да се о- 
чаква да имат еднакъв ви 
дов състав на рибите си. 
Обаче това, поради още не 
обяснени причини, не е та 
ка. В Ибар живее и рибата 
липлян (тималус), който е 
близък роднина на нашн7 
те пъстърви, но в Нишавд 
го няма. Липлянът настан 
ява всички планински во
ди на средна и западна Е- 
вропа, а на Балканския по

Ж. К.

Вьрх Вьршоц Ъ До кога шака?

© Често се случва да тъ 
й рсиме нашия вестиико- 
(2 продавач из Босилеград 2' 
/9 за да се снабдиме с вее 
й тници. До кога ще е та- 
й ка? Нима не е вече вре 
>2 ме и нашия град да по- 
ур лучи съответна будка 
й където да се продават 
(2 вестници, списания 
® други издания на чаша 
й та ежедневна и периоди ^ 
(2 чна преса?

КЪТ ОТ ИЗЛОЖБАТА: ПРЕД АКЦЕЛЕРАТОРА

Върхът „въртоп” е едии 
от най-известните върхове 
на Власииската планина.
Достига 1622 м. височина.
Неговите склонове са обра 
спали с букови гори про 
шарени с ливади, а самият 
вЪрх е. гол т. е. върху му 
се намират пасища. От то 
321 връх са иадалеч извес
тни двата много хубави ви луострОв по-източно и юж 
да боровинки (за ядене), но от реките Лим и Ибар 
както и извънредно студе не се среща. Находищата 
иите му извори. В подно- | в Лим, Ибар й под. загреб

Изложбата иа ябрена енергия заемаше 
павилъон Ш на Белградското панаирище. Подробно 
разработената програма на Изложбата даваше въ
зможност на посетителите да се запознаят с основ
ните принципи, производството и ползването па ядре 
пата енергия. Средствата за постигане на тези цел 
бяха тврде разнообразни — от паното с фотографии 
схеми и текстове, па до някои оригинални инстала- 
ции, чиято работа бе демонстрирана пред публиката. 
Особенно бяха ггзползвани различните макети с вгра
дете подвижни детайли и светлинни ефекти, които 
вярно показваха изгледа и работата на оригиналите 

Уводната част па Изложбата на ядрена енергия 
показваше организацията па Съюзната комисия за 
ядрена енергия и дейността й за развитието иа тази 
област от науката. В тази част бяха изложени и ма
кетите ка трите наши институти за. ядрепа енергия.

Веднага след това почваше въвеждането в та
йните на ядрената наука. На нагледен начин бяха 
показани всички методи на изследвания и експлоа
тация иа главните ядрени суровини — урановата ру
да, както и. областите, в които се намира уранова ру
да у нас. Пешо и макетите, с които бе обяснена ксто- 
рията па откритията и явлението на радиоактивност 

' •та и съшността на този естествен феномен. Макетата 
реактора в „движение” и другите средства даваха 

възможност на посетителите да могат да разбират 
по-нататък ггзложбата.

целия 8
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ад Компетентните пека 
ад си кажат думата!

1 2ският ихтиолог 3. Талерму ореховите култу I 
ри дават извънредно едри 
плодове.

жието
На пазара в Димитровград нарече „липлянски оази

си”.
2 Л. Б./! 2Още в първите дни след 

освобождението от турци
те в Димитровград (Цари
брод), който, от разпръсна
то на махали селце започ
нал да се превръща в гра
дец, петък започвал да се 
налага като пазарен ден. В 
списанието Домашен учи
тел, от 1890 год. се казва:

,В Цариброд няма опре 
делен пазарен ден, но сел 
яките от околията идват 
всеки петък и всяка недел 
я с яйца, чорапи, лук, ма 
сло пиперки, кокошки гьс 
км, брашно, фасул, сирене 
и други такива и всичко 
продават за добра цена”.

2 82 8Заслужаваш 

мъмрене
8

Стреляш и били 22222 Ние прачани вложих- 
2 ме много труд за да на 

| правиме пътя за върша 
чката. И тя дойде. Вър Я 

2 шитбата мина както ни- « 
2 кога до сега. Голяма ле 
у снотия за която разбра $ 
2 хме този година за пръв (у. 

път! Но трябва да се ка

2
2па 8
2

В продължение на изложбата бе обяснена тех 
пологията на урана, графита и другия реакторен ма
териал. След това бе посочена макетата на циклотро- 

института „Руджер Бошкович” от Загреб, ма-

8

Iна иа
у же и това, че селяните й 
2 не останаха доволни от /■ 
2 работниците, които об- у. 
я служваха вършачката. 2

кетата на акцелератора и сеператора на изотопите на 
института „Борис Кидри^с” (Винча Белград), както 
и макети от дейността на института „Йожеф Щефан" 
от Любляна. По-нататъшните експонати и макети да 
ваха ясна представа за огромните постижения на на- 

областа иа я дрената енергия която тря
й Те нямаха към нас ко- „ 

ректно държание и има у. 
2 ше няколко разправии. 8 
2 Някои от работниците % 
>2 много важничеха и до- у. 
6 пуснаха някои неправи ф 
й лности. Те трябва да зпа 2 
2 ят, че и ние сме члено у 

ве па кооперацията и че 
тяхното държание е по 8 
рицано от прачани.

шата Страна в 
йва да бъде само приятел па човека, а не — враг.

Среща па 

югославско ■ 
българската 

граница

в5(5Ш2 ЯШ*ЯШ ЙЙ-
Новите лекарства на ба 

зата на новокаин никнат 
навсякъде. Сега една гру
па австрийски лекари е от 
крила нов лек ,,ДХ 112” — 
едии препарат от новока
ин, обогатен с биоложки 
субстанции, за който се 
твърди, че премахва дефор

Нима така трябваше у. 
да бъде? Ви трябвало от 8 
говорните хора до от- 8 
правят към тях нужна у 
та забележка!

На 4 септември т. г. на 
югославско — българската 
граница в месността Слав
ке Босилеградско, се съ
стоя традиционната среща 
на населението от двете ст 
Рани.

Срещата мина под лозун 
гите „Да живее мирът и 
социализмът!”, „Да живее 
Дружбата между българ
ския и югославските наро
ди!” На естрадите бяха из
пълнени културно-художе 
отвени програми. Граница
та бе отворена от 6 до 17,30 
паса. На срещата присъ- 
ствуваха около .20.000 гра-. 
ждани от двете страни. '

Б. А.

88космически пътешественици, -конто бла 
■поглед те са (Р ЛТова са първите 

1гопсшуч'по се завърнаха на 
иа й - об нк! I овени КУ 4 е *||Ца ■
та световна общественост като предвестници
"ОЛС^гГБелГ иаСтрслкГсе-(,пмпрат под мешщшеко наб
людение. Но тече е известно, че космическият полет на ка 
!раба-сп ьгник не се е мс отразил върху технодо здраве.

мации на ставите нервни 
разстройства, слабости на 
кожата и редица други при 

знаци на остаряването. До 
ктор Фридрих Артнер, от 

която е на

Земята. На пръв 
Но те сданаха известни на цяла 

на бъдещите

,БРАТСТВО‘ вестник на 
българското малцинство 

в Югославия 
Тек. сметка 117-74-2-188

групата лекари, 
мерила това средство, не 
отдавна е показал на конг
реса на лекарите в Хофга- 
стайн една 75 годишна же 

благодарение на 
„ДХ 112” се

Редактори — уредници: 
Марии Младенов и 

Мяки Нейкои
Р Е Б У С

— Има ли тук „Госпожи 
ца” от Андрич?

— Извинявай другарю, 
в нашата

на, която 
инжекциите 
„подмладила” и на!, която 
започнала да расте коса

*

ЮГОС и ВЛАЯ Печатница „ГРАФИКА ' 
— Пирот — тел. 20такава не работи 

книжарница!с младенченски цвят.
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ЗА ЕДИН НАУЧЕН ТРУД

ГАВРИЛО ВИДАН0ВИЧ-ВАЗД>тГВиСОге-ЗабърДИе“
Изби училищният звънец

Училищните звънчета по 
викаха старите и нови уче 
чици на работа, на учене. 
По-старите ученици са до 
волни че постъпват в по-

зискания и обстойно обра
ботване, окончателно е зае 
ършена. От тази година ще 
се работи по нея. Освен об 
щите изменения, които се 
отнасят до всички основни 
училища в страната, за на 
гиите малцинствени учили 
ща съществува още една 
новина. Покрай изучаване

(Издание на Сръбската академия на науките, Белград 1960)

торен. Критически забележки 
могат да бъдат отправени м 
към няколко други спраницш 
от книгата, например към онц 
я където авторът безрезервно 
приема наивните народни об
яснения за потеклото на имен и 
та на забърдските селиШа. О- 
баче. Оставяме всеки читател 
да си изгради свое мнение за 
тия слаби места, които никак 
не намаляват общата стойност 
иа студята.

1957 год. и Забърдието .рас
тениевъдството и след Втора
та световна ®ойна е все още 
екстензивно, традиционално ц 
автархичсско”, която «онстата 
цня днес се нуждае от извее 
тна корекция.

В пропорционална степен а® 
торът е анализирал и ролята 
и значението на животновъ
дството за поминъка на насе- 
дечието. Не са забравени и 
тгомалко важните производ
ствени отрасли, които у.частву 
ват в икономическата структу 
,оа на областта, например до
машната промишленост, зана
ятчийството, печадбарстоотд, 
/вторичните и допълнителни за 
пятия на населението (щепре- 
(дация), и т. н.

Последната глава е посеете 
на върху проблемите свърз- 
наи с обмена и оборота иа 
благата (търговия) и пр.

Заключенията от края на 
монографията се касаят за съ 
стоянието на областта по вре
мето, когато авторът е извъ
ршващ .своите ноледаания, и- 
менно през годините 1951 — 
1953, затова днес трябва да ги 
приемаме с известна предпаз 
ливосг. ГТревърщането на об
ластта от типа на апрарно-пе- 
чаибаРските в апрарнонрудар 
'ска е оня път, който според 
Внданович се яшява единстве
но правилен и естествен за 
превъзмогването на икономи
ческата изостаналост на обла
стта. за превръщането й от па 
сивна в Промишлено /развита

•Струва ни се, че авторът е 
поогеуютил да Цитира няколко 
/учени, чиито трудове се отнас 
ят до разл1гчнн изследвания в 
вабършието, например трудо
вете на теолога проф. Бончев, 
работите на биолозите В. Броз 
и М. Петрович за намирането 
на степни флюристнчни (бо
жур) и фуннетични (невестул 
ка-цнтелус) елементи, явява
щи се като една биогеографи- 
ческа опецифичиост на този

/вателска дейност, и като таки 
ва за първ път биват сега об
народвани.

Межщу фа'КТ0РиТе влияещи 
върху стопанската физиоиомн 

третираната област Вида 
нович преди /ВСИЧ1КО 
следните: малката й големина, 
обособеността й в геоложка и 
оролрафоко отншение, перифе 
р«'ото й положение, почвата, 
/климатическите условия, киД- 
(рю)пра'фските|, растителния т 
животински свят и рудните за 
лежи.

Обществени фактори, по-то 
41 но съдбагга на забърдскопо 
шиеешопне ® разните общество 
ни епохи е ясно и убедитеЛ1Н1а 
■предадена.' Авторът умело из
ползува любопитни историчес
кн оведения, за да осветли спе 
цифнчиостите на обществения 
развой на Забърдието. Трябва 
да изтъкнем, че гой с напъ
лно /правилно отделил потече 
внимание ча епохата на тур
ското иго, която се е най-дъ- 
боко отразила гаърх/у бита на 
житедите от тая периферна и 
затънтена област.

Авторът на стопанско-геогра 
фската монография „Виддич- 
Забърдне” д-р Гаврило ВиЯД- 
«ювнч-Саз/да. роден в село Ро- 
сомач — Пиротско, по-рано ак 
тпвеч участник в народноосво 
бод/гголпгото движение във Ви 
сока, а сега асистентг в Геогра 
фскня шютнтут на Сръбската 
академия на науките, а вече 
познат на нашите читттелн със 
студията си „Висок" издадена 
също от САН през 1955 год 
Обаче докато към неговия на 
учен първенец, книгата „Ви
сок”, можеха да бъдат отпра 

1ВСПГН извостчи крпт/гчсскн у- 
/преци. неговата отбранена ди- , 
сортация за постигане титлата 
доктор по географските нау
ки — „Видлпч-Забърдне” в ме 
/гоирл/огическо отношение ще 
оадоаолн и «ай-взискатеиния 
мритик.

[Г^Узлику/вапата /редакция ни 
дисертацията освен уводните 
слова ясно е /разграничена на 
две части: първата, обща —• 
® която е направеи обстоен 
/анализ на природните и общес 
твеии условия характеризира
щи Забърдието предимно в 
.която я«торът /обширно разгле 
жда поминъка и изобщо нконо 
мнческото състояние на насе 
щението. За разлика от обща
та част, за записването на ко
ято е юзед сведения от други 
/автори, което е впрочем съ
всем естествено за трудове от 
този /оод. данните И материа
лът за специалната част са 
почти изключително дело иа 
неговите наблюдения и изелЗД

•орен клас, че правят крач 
ка напред в живота. Нова 
радост, нови надежди 
бов към.

и лю
училището носят 

на крилете си учениците. я иа
изтъква

/ ГиГчв».г.Л М

КакТО в началото изтъкнах
ме съществува значителна ра 
злнка в двете книги на Вида
НОВИЧ---„Висок” и „Виддич —
Забърдие” — и то в полза на 
/втората. Стегнатият израз, не- 
повествователен език, умелото 
тълкуване на изобилието дан- 

последователнотони, строго 
/развръщане на темата, дос-р, 
пността й за /всеки образовач 
читател — са -нейните преиму
щества. Цената на делото 
Виденов ич е голяма. Все още 
е незначнте/лн/о числото на пб 
дробно проучените области «а 
Балканския полуостров. Благо

на
Димитровград: В двора

Те оставиха добитъка. Сте 
гнаха торбичките си, наме 
риха захвърлените помага

гимназията

то български език, в осно 
вните училища ще се учат 
и материали от историята 
на българския народ.

Живот, младежка бодро 
сг м песен в димитровград 
ската гимназия и в Сред
ното икономическо учили
ще в Босилеград. След мла 
дежката акция, след 
ския труд и лятната почив 
ка, учениците са отново в 
учебните си стаи, само .за 
разлика от миналата годи-

Втората част на кн игата в 
1По-/гоаяма сте пет привлича впи 
/манието на специалистите, ко 
ито се интересуват от чиеро 
икономически въпроси. Детай 

анализирани всички

Дарение трудолюбието на Ви- 
даяович северните краища на 
Димитровпрадско станаха из
вестни и на науката и на всич

ла.
Но още по-значително е 

започването на учебната 
година за онези деца, кои
то за пръв път влизат в у- 
чебки стаи, пръв Рът слу 
шат учителя. За първола
четата това е жизнен пре
лом, след който влизат в 
живота, поемат пътя към 
своето щастливо бъдеще. 
По-възрастните им другар 
чета ги учат как да се дъ 
ржат, учителите им откри 
ват тайните на писмото, на 
сметането, на четенето. На 
скоро, след систематичен 
труд, те ще станат грамот
ни хора.

В книжарниците на Ди 
митровград и Босилеград, 
магазините на коопераци
ите в селата идват деца, ку 
пуват нови тетрадки, бло
кчета, пергели, нови учеб
ници.

Тази учебна година, за
почва при още по-благопр 
иятни условия. Новата уче 
бна програма, която дълго 
време беше предмет на ра-

дмо -са
аспекти на различните поле/въ 
дг-ш клонове (производство иа 
житни култури, бобов-.т расте
ния, /маслодобивни растения, 
фуражни и пр„ както и зелен 
чукопроизаодствого. -Овощар
ството, даже и лозарството). 
1В дните когато Видан/ович е 
писал своята дисертация през

кн интересуващи се — учите
ли, студенти, 
стопански деятели, туристи и 
пр. Пожелаваме автора с по
добен ентусиазег и смелост 
да продължи изследванията сц 
и в джно Димитровградско, в 
невля/нския Бурел и Дерекула. 
като същевременно му изразя 
ваме признателност и за досе

обществени и

пол-

.<■; :: Ш '7 -на, сега са в по-горни кла
сове. Нови уроци, 
крачки напред към усвоя 
ване на знания предвидени 
за средни училища.

Стотици стари и нови сту 
денти стягат куфарите си 
и отиват на Белградския, 
Скопския, Нишкия и др. у- 
ниверситети, за да поемат 
съзнателно труда за 
дяваме на най-изтънчени-

,нови
га сторенето.

На всеки /обществен и прос 
ветен работник, на всеки Жи
тел от нашия край препоръчва 
сме произведенията на Видачо 
/веч „Висок” и „Видлнч — 
Забърдие” да гм станат насто.т 
ни и ежедневно /необходими 
книги.

Спас СОТИРОВ
овла

Ксшцер? на ^адио »ваевци
Ш 1ШШЛ@ГРЙЙ

те тайни от областта на ра 
зличните науки, за да ста 
пат утре добри, специалис
ти и учени, за да дадат зна 
чителпо приложение в из
граждането на социализма 
в страната пи.

Босилеградската публи
ка топло прие и поздрави 
изпълнителите.

На 2 септември тази годи
на в Босилеград гостуваха 
популярни радио-певци и 
певици от Белград. В пре- 
пълната с посетители кино 
—зала бяха изпълнени на 
родни песни от Веселинка 
Иванчевич и Никола Кола 
кович, забавни мелодии от 
Милена Пандурович и Дра 
ган Танасиевич и хуморис 
тично-сатирични изпълне
ния и конферанс на артис 
тката Злата Пашич. Те из
пълниха по няколко народ 
ни песни и забавни мело
дии по желание на слуша 
телите.

Б. А.М Николов Мъзгош: Товарене на въглища

Прочишиа литература 
за учащите се

Във врзъка с предпри
етата акция за попълване 
на училищните библиоте
ки с литература на българ, 
ски език, от Съвета за про 
света и култура в Ниш уз 
наваме че е пристигнала 
първата пратка българ
ска и световна литерату, 
ра за основните и средни 
училища.

1

ЮГОСЛАВСКИ КНИГИ В ЧУЖБИНА I

!Всички юголасвски кни
гоиздателства са застъпени 
на Международната излож 
ба на книги в Пловдив, ко 
ято се окрива от 18 септем 
ври до 2 октомври.

Приготовленията и уреж 
дането на нашата част от

щевременно с Междунаро
дната изложба на книги в

за да изпълни поставена
та му задача от Сдружени 
ето на книгоиздателствата 
на ФНРЮ. В добре уреде
ния щанд, заемащ 25 квад 
ратни метра, в Пловдив 
са изложени повече от 300 
експоната. Най-много е зае 
тьпена научната литерату 
ра, за която съществува 
твърде голям интерес в 
света. На изложбата са по 
издателство НОЛИТ, което 
предприе нужните мерки, 
казани произведения от до 
машни автори из областта 
на химията, физиката и 
техниката в най-широк 
смисъл на думата. Също 
така е изложена политиче

деятелност е устроена на 
Международния 
панаир, който е открит съ- Пловдив.

1
мострен

Баегйд: КОБАЛТ - БОМБА 

ЗА ЛЕКУВАНЕ НА РАК
1
I
I
I

!
!В Белградския радиоло- 

жки институт е пусната в 
действие първата кобалт- 
бомба за лекуване на рак 
— най-съвременното меди 
цинско-техническо съоръ
жение за лекуване на опас 
ната болест. По повод на 
това управителят на Ради- 
оложкия институт проф. В. 
Бошнякович заяви, че от

всички досега ползувани в 
медицината изотопи ради
оактивният кобалт

!
има ИЗ АЛБУМА НА НАШИТЕ ХУДОЖНИЦИ !

най-голяма терапевтическа 
стойност.

/
(Резултатите от 

лекуването, които се пости 
гат с кобалт-бомбата са по 
успешни с 30°/о от рентге 
новите облъчвания. Поме-

*
к

\' :а.

щенията, където се намира 
кобалт-бомбата са обзаве

дени според най-съвремен 
ните изисквания на меди 
цинската наука. Подобно 
съоръжение досега е има- 
ло само в Загреб. Предви 

-5Ц жда се и другите по голе 
ми градове у нас да полу

чат това необходимо лече 
бно съоръжение.

ска литература, както и ек 
земпляри от книгоиздател 
ската деятелност на нацио 

малцинстваналните
ФНРЮ. Отделна част 
изложбата заемат произве 
деншия на най-изтъкнати 
те югославски писатели из 
областта на белетристика

в
от

ЖенаСвободан Сотиров: та.
лЦ;-

Подобна, само в по-ма
лък обем, изложба на югос 
лавската книгоиздателска

изложбата бяха възложе
ни на белградското книго- Божа Асеноа: Висачки мотив


