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ЕДНО ПРИЯТЕЛ СКО ПОСЕЩЕНИЕ

Тази среща ще заздрави 

приятелството което свър
зва нашите страни

ИЗТЪКНА В ПОЗДРАВИТЕЛНАТА РЕЧ ДАР ХАИЛЕ СЕЛАСИЕ
— НА ЛЕТИЩЕТО В ПУЛА

Вчера, преди обед цар естествено са довели до 
Хаиле Селасие1 пристигна това, в един къс срок, от 
в Югославия, в неофици- пет години, да направя и 
ално десетдневно посе- второ посещение на тази 
щение, по лична покана хубава страна и на нейния 
на председателя Т»то. На гостоприемен и храбър 
летището в Пула, абисин- народ.

Макар че съществува 
пълно взаимно разбирател
ство и еднаквост на ста
новищата върху пробле
мите от об1^ интерес на 
двете страни, вярвам, че 
тези среща на двата ше 
фа на държавите и пона- 
татак ще затврдяват при
ятелството, което свърз
ва нашите две страни и в 
известна степен ще до
принесе за възстановява- 

_ _ нето на мира и сигурно-
председвтеля яа Републи—^тта в света. . 
ката — Иосип Броз Тито 
-.със следните думи: Моето сегашно посе-

Господин Председа- щение ще ми даде въз- 
телю, Госпожо,'. можвост да разгледам с

здравите връзки на при- Вашата Екселенция проб- 
ятелство, юоито същес- лемите от общ интерес 
твуват между Югославия 33 Двете страни, да на- 
и Абисиния, и личното правим обмен на стано- 
приятелство между тех- нищата по международ
ните двама ръководители, ните проблеми, които се

страни, без оглед 
тяхната обществено 
политически уредба или 
на тяхната външнополити
ческа ориентировка. Като 
най значителни негови по
сещения се смятат тези 
на Кайро и Москва. Пър- ■ 
вото посещение—за това, 
че Обевинената арабска 
република и Абисиния са 
независими африка н с ки

отнасят за мира и сигур
ността и ще мя дадат въз
можност да се запозная с 
напредъка, кейто е напра
вил йгославякският на
род под мъдрото и спо
собно ръководене от 
страна на Вашата Ексе
ленция, в индустриализа
цията, в икономиката и 
на общественото поле.

ският суверен е бил по
срещнат с най-големи по
чести, с които се посре
щат главите на приятел
ските страни. Цар Хаиле 
Селисие и придружаващи
те го са били посрещна
ти от председателя Тито, 
неговата съпруга и най- 
високите югословянски

Исйам най-искрено да 
поблзгодаря на Вашата 
Екселенция и на Вашето 
правителство, а чрез Вас 
и на народа от този ху
бав град и на целият юго-

страни, които не са свър
зани с нито един от съ- 

блокове.
I

ществуващите
Насър е приел пока-

ръководнтели..
След. поздрава на почет

ния баталион цар Хаиле 
Селаеие се обърна към

ната да направи посеще,славянски народ, на топ
лия и сърдечен прием, ние на Абисиния.

Посещението на Съвет
ския Съюз е имало по— 
друг характер. Още не
достатъчно развита, Аби
синия прави големи усм-

който ни указва.“г
у

След
речта, високият гост и 
председателят Тито с при- 
друживащите ги — топло 
поздравени отмногоброй- лия Да обърне внимание

то на велимите и развити 
страни върху себе си, за 

борави Д3 може да получи ико
номическа помощ на ба
зата на равноправие инев- 
мешателство във вътре
шните ({работи. В Мос
ква е подписано търгов
ско и икономическо спо
разумение между двете 

ния, между които на : страни, а Цар Селаеие е 
Обединената арабска ре- успял да получи от Съ- 
публика, Съветския Съюз,
Чехословакия, Белгия и

свършване ва
Председателят Тито и цар Хаиле Селаеие

задълбочи извънредно до- внте е възможно н поле. 
брите отношения н ще зно. 
даде възможност за. об
мен на мнения по въ
проса ва взаимното съ
трудничество и за между
народните проблеми, ко
ито иитересуват Югосла
вия и Абисиния. Взаим 
ните отношения са се ра
звили в всестранно при
ятелско сътрудничество 
в многото отрасли на об
ществения живот, преди 
всичко на политическото,

ните посрещачи тръгнаха 
към Бриони—където ви
сокият гост ще 
известно време. 'ЦшихЛ/пь

Цар Хаиле Селаеие от- 
съствува из Адис Абеба 
вече два месеца. В това 
време той е направил ре
дица държавни посеще-

иомЕитАР
ОЩЕ ЕДНА ЕСЕННА АКЦИЯ Пред нови 

изпитанияОще тая есен ше се мерннн- 
зарат овцете в селата — Рай- 
чиловцн. Радичевци, Ръжаил,
Ласнпа и Д. Любата, а през 
следващите две години — тая
акция ще се проведе почти във франция. Това негово пъ-
всички села. 4 туване отразява желание- «

Н1 Любатска планина, в ме- Абисиния ла за-стаостта „Валози”, според про- .ТО иа лоисиния да за
грамата, ще се построи 'овце- здрави отношенията Й СЪ- 
ферма и ще се извърши мели- трудничествоТо с ВСИЧКИ
ориране иа пасбищата, РУ _____ чрез изграждане на инве-

стициони обекти в Аби
синия и обимни геофизн-

В ДИМИТРОВГРАДСКО
Приготовлеивята за мерини- 

•а почти завършени, За- ветския съюз дългосро
чен кредит за развитие 
на абисинската индустрия икономическото и култу- 
и земеделие. рно поле. Днес съществу

ват съвместни югославско

аираие
еедания на общинските съвети 
за стопанска политика и на ко 
оперативните органи — набедя
ваха значението на животновъд
ството за стопанския развой и 
за икономическото съществува
не на планиноките краища.

И плановете в много коопера 
цин предввждат 100% мерини-

Очаква ни нова, много По- 
качествена, есенна сеитби. 
За успешното й Провеж
дане нужна е здра
ва трудова дисциплина и 
Повишено чувство аа обще
ствена отговорност, нужна 
е Програма, Прецизна, бази
рана върху възможностите 
ни, които ПроивливаШ оШ 
многото фактори,решаващи 
успеха, конкретни; уПросШе 
ни договори ва сдружение 
между частния Производи
тел и кооперацията, коиШо 
ще бъдат разбираеми за не 
го, нужно е По-често общу ■ 
ване сластния Проиеодител 

А вяриШа във вълшебно
то семе „тлее още. РазПи- 
ват се как, а оПиШваШ се 
много стопани да набавят 
това зърно И може би ще 
го .намерят и ще го засеят 
и ще бъдаШ разочаровани ко 
гашо горделивата.талиан- 
ка" израсне хилава в не
говата нива, в кояШо не е 
Получила нужното гледане 
и удобство... Трябва ли да 
разпиляваме времето на 
стопанина който в слепота 
Ша на исконскоШо си чув- 
сШво за Притежание нана
ся вае да на себе си и нй 
обществото, или трябва да 
го Повикаме По някакъв на
чин на сдружение с коопе
рацията, с която единстве 
но ще Получи хубаво зърно 
в нивите си, И Правим ли 
това кече, и да ли наша Ше 
наешоянания в т< я посоки 
са аосШ. тъчни?1 Дали само 
резултатът от миналата 
година е достатъчен да ори 
енШира Производителите 
към масовно сдружаваше?!-

Посещението на држав- 
ния глава на Абисиния в

—абисински дружества, а 
техническото сътрудни- 

се осъществяваЮгослаиа, още повече ще чество

зиране.
Въ» Висок — 27.000 овце Ше 

бъдат меринизнрани тая есен, 
в Димитровград и околните ое- 
ла по малко но към 100% също.

А това значи, че качествено 
животновъд-

Нов клон на фабрика „Тигър“ чески изследвания на ру
ди, които притежава Аби
синия. В тая африканска 
страна днес работят мно
го югославски специалис
ти, а неотдавна е подпи
сано споразумение за зна- 
чителни количества юго
славски стоки, които 
на, Абисиния ще бъдат

проввводотво в 
ството ще даде още по-добри В вространата и светла 

хала на модерната „пне- 
вматикарна“в фабриката 
за обувки и технически 
стоки — „Тигър“, която 
строи Пиротското строи
телно г(редприатие „Про
грес“, започна през по
следните дни монтиране 
на машините. Извършени 
са и първите ’ успешни 
опити на едиа 
сложния процес за прои
зводство на автомобил
ни и мотоциклетни гуми.

Пневматинарната 
произвежда годишно 118 
хиляди външни и 148 хил
яди вътрешни автомобил
ни и мотоциклетни гуми 
в различни димензии.

Пускане в работа клона 
на„пневматикарната“е пре 

, двидейо За есента иа та
зи година. Тогава ще се

резултати
В Б0СИЛЕГРАДСК0

Според програмата на НОО 
— Босилеград, мерянкзирането 
на овцете в Б1Силеглрадско 
през 1959 година ще се извър
ша с 100% в много села.

дадени на кредит.—N
В ТОЗИ БРОЙ: Такова развитие на вза

имно сътрудничество, по
лезно и ва Югославия и 
за Абисиния, има свое 
значение в мащаба на дне- 

шшге международни от-, 
ношения. Двете страни, 
по този начин, дават свой 
дял за подобрение на ме- 

е ждународното сътрудни- 
извест- чество и дават ревлни до

казателства', че равноправ
ното и всестранно сътруд
ничество между държа-

• Стремленията на 
Абисиния

0 Срещата Хруш
чов—Айзенхауер

Ф Наказания в Бъл
гария

• БОСИЛЕГРАД- 
СКИ овощни 
градини

• ССРН от „Стро
шена чешма“ в 
Димитровград

част от

ще

:
приемат на работа още на гфабриката 
450 работници и работ- школувала 
нички, тъй че в цялата но число специални ка- 
фабрика ще има, заедно дри, които успешно ще 
със старите клонове око- ръководят производство- 
ло 1.300 души. Управата то на мото-гумите.V
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Срещата Айзенхауер-Хрушчов

II
у

111|1|11111|111111111|(|||1111111111111>Ш1|||||11111111111|||||1111!111111|||||||1!1|||[Г1П11||1|111|111||||||||111||||||||||

Официолното списание чем, показват и официал
на българското Минис- ните данни на Обедине- 
терство на трговията —
„Външна търговия“—пу
бликува в юлския си брой 
статията „Външната тър 

V говия на Югослгвия“, в 
която критикува не само1 
външната търговия на на
шата страна, но и нейна
та целокупна вътрешна 
и външна политика. В 
статията се манипулира 
с редица фрази, които 
вече много пъти са упо
требени: Югославия пре
ди войната е била заос- 
танала стр;на,а след вой 
нята тръгнала бързо на
пред, защото била под
помогната от страните 
на социалистическия ле

ните нации). Трябва ли да 
водим полемика по твър
денията от тая статия, че 
нашето земеделие стаг-дактор на Ташог, Пред 

седнтелят на Република
та — Тито — каза, че та 
я новина е от извънред
но значенме и ще зарад
ва и изпълни с надежда 
всички миролюбиви хора 
в света, и народите и 
Правителството на Юго
славия очакват, че взаим
ното посещение на шефо
вете на двете най големи 
сили ще направи прелом 
по посока на създаване 
условия за смирение на 
международното положе
ние и за решаване на ме
ждународните проблеми.

Председателят на Съ 
ветското правителство — 
Нмкнта Хрушчов ще по 
сети САЩ. Според офи
циалното съобщение, той

размяна на посещенията 
между Хрушчов и Айзен 
хауер се гледа с одобре
ние и с надежда, която 
замества вчерашния песи- 

ще пристигне в Америка мизъм. 
на 15 септември тази го
дина н ще прекара три и в СССР веднага се за
дни във Вашингтон, а де почна със сериозни при- 
сет дни ще прави обикдл готовления за рвзговори- 
ки из стрдната. Предсе- те Хрушчов—Айзенхяуер. 
дателят на американско
то правителство — Айзен-------------------------------------—

това означава, че прави
телството и народът сто
ят на същи позиции и же
лаят обмен на мнения на 
най-високо равнище.

Новината за взаимните 
посещения във Вашингтон 
и Москва намери отзвук 
в общественото мнение 
в целия свет: Англия, Ин
дия, Индонезия и много

нира, защото е напусната 
колективизацията? Нами
раме се в моменти, кога- 
то всекидневно отбеляз
ваме извънредни успехи 
които от своя страна пот 
върждавзт правилността 
на нашите предприемаки- 
я в областта на полевъд, 
ството. Или, трябва ли да 
отговаряме на поставките 
в статията, в които се го 
вори, че нашата външна 
търговия стагнира, когато 
се знае, че обемът на 
външно - търговския об-

Интересно е, че в САЩ

хауер, също така ще по
сети Съветския съюз през 
есента тази година. В САХАРА

Това съобщение отекна 
в целия свят и предизви
ка известни облекчения. 
Събитието е означено ка

тер; по вина ня своите 
ръководители, Югоглзви- 
я се отцепила от социа
листическия лагер, 
това нейшататърговия се 
насочва към страните на 
капиталистическия свят; 
благодарение ня своя„соб публикувани в български- 
ствен път“, по мнението, я печат. Кредитите и вън- 
публикувано в тая стати- шиатя търговия С Запада 
я, в Югославия е наета- изглежда са най-големият 
нал голям хаос в стопян-' „грях* на нашата страна, 
ския живот, а всичките Но и българската външно 
отрасли на стопанството -търговска (активност не 
(промишлеността земеле е малка. В много западни' 
лието, външна-а търго- страни,през миналата4и тая 
вия) стегнират, и т. н. година, се появиха българ 

На автора на тая ста ски представители с цел
тия пречи, че Югославия ^ кредит. и полу

_ чиха 18 милиона долара 
търгува с страните на За от Швейцария, Нидерлан- 
пяла и че има добри от дия и Белгия, 
ношевия с азиатските и 
африкански държави.

мен постоянно се увели
чава, и то около 20*/0 го 
дишно. Смятаме, че не 

и за-, трябва, защото тези фак
ти са много добре позна
ти, но по разбираеми при
чини не могат да бъдат

ХирОШИМа 

против атом
ните бомби

то прелом и ново качес
тво в международните 
отношения. Методът на 
преговори 
нш разговори, които пред 
ставляват единствен на
чин да се намали недове
рието и да са обезпеча 
мир за един по дълъг пе
риод, получи за сега при 
заанне и е приет од две
те страни. Но все пак

и на лич

В град Хирошима (Япо
ния), въоху който на 8 
август 1945 година бе 
хвърлена за пръв път в 
историята на човечество
то, атомна бомба, се със
тоя Петата световна кон
ференция срещу атомната 
и водородна бомба. На 
тържествения митинг, по 
случай отварянето на кон
ференцията, присъству ва-5 
ха над 15.000 японци 
88 предетевители на

■Й

На аомо-о-сщ, оазис !
съществуват страхувдния:
най големите ще направ- _______________________
ят нещо, което евентуал
но не би отговаряло на Вашингтон вече иденти- 
общите интереси. Но фицира постъпката на Ай 
времето се е изменило, зенхауер с националната 
Все по-малко е възможно политика. Общественото 
да се прави това, което мнение нв САЩ, янкети- 
■е желаят всички и кое- рано от страна на Галупо 
то болшинството, без б- вия институт, се изказа, 
глед на своята материал- че то много по рано е би- 
на мощ, смята за непоз- ло за това да се поаика 
волено. — Впрочем този Хрущов. Дори се изтъч- 
фактор, наречен морал- на и друго: гко биле 
носг, има решающо вли- Сталин, тогава — не. В 
яние и върху [изменение- Москва пък, 
то на метода, за който

други стряни окачестви 
ха предстоящата среща 
като един принос към 
смиряване на натегнатите 
отношения.

Югославия, която вина
ги е била носител на иде 
ята за взаимно разбира
телство и сътрудничес
тво на равноправни осно
ви, без оглед на иконо
мическата и политическа
та уредба на страните, 
също така се определи 
зя срещата Айзенхауер— 
Хрушчов. Отговаряйки на 
въпросите на главния' ре

2?
държава, между коуто и 
нашият делегат Кърсто 
Булаич, председател ня 
Югославската лига за мир, 
независимост и равнопра
вие на народите.

Конференцията в Хиро
шима осъди употребата 
на ядрената енергия за 
военни цели и гласува 
резолюция срещу ядре
ното

Югославия винаги е ис 
кала да стъпва в различ
ни делови и кредитни 
сдел и с всачки държа
ви, които желаят да тър
гуват равноправно, без да 
поставят каквито и да е 
икономически и полити
чески условия. И 'когато 
това днес прави и Бълга
рия, на нас не ни пречи. 
Авторът на статиятв, как 
то се вижда, няма много 
добро мнение за нашето 
стопанство. Той го нари
ча хаотично н добавя 
други подобни епитети. 
Но интересно е, че бъл
гарската власт през мина 
лата година потърси от на 
шето предприятие „Про
грес“ кредит 5 милиона 
долара за набавка на ю- 
гославски съоръжения Не 
е излишно да се спомене 
и това, че три пъти през 
тая година, от това „хао
тично“. югославско сто
панство е търсено голямо 
количество месо, вън от 
уговорените количества 
—когато в България е 
липсвало. И в трите слу
чая искането е било вз

ето на икономиката. пълнено.
Преди това, Изпълни
телният комитет на О- 
кръжния народен съ 
вет в Толбухино, наче 
ло със сега..наказяния 
председател Андреев, 
е наказал: пет пред 
седатели на общински 
народни съвети и пет 
председатели на упра
вителни отбори на сел 
ски трудови коопера
ции, с явен укор, защо 
то, кякто се 
съобщението, не са кон 
тролиради, анализира
ли н осигурили извър
шването на 
предаването на 
делските произведения 
на трудовите коопера 
ции, на държавата. В 
решението за тяхното 
наказване се казва, че 
в случай на повтаряне 
неизвършването на дър 
жавните планове, оттях 
Ще бъде поискана 
териална и съдебна о- 
•гговорност.

На края в статията се 
пише за търговските от
ношения между нашета 
страна и социалистичес
кия лагер, и се изтъква 
„великата мощ“ н» СССР, 
който на Югославия е от
пуснел кредити за изгра
ждането на фабрики за 
изкуствени торове и дру 
ги обекти, с интерес от 
2%-

вестниците 
са пълни с писма на гра
ждани, които одобряват 
постъпката на своето пра 
вителство. В този случай

всички в света започват 
да говорят. Това е при
чина, че на предстоящата

въоръжаване 
Франция, Западна Герма
ния и Япон- я. В резолю 
цчяга се иска 
да напусне своите неме- 
рения зя ядрени ексткри 
менти в Сахара.

на

Франция

Стремленията 

на Абисиния
Дали на нашите чита

тели трябва дч се . под 
чептава, че тъкмо от 
това време, коггто тръг 
нахме по св: й път, на
шата страна е достигнала 
най-го ле мия стопан
ски подем. Ряпрастването 
на индустриалното про 
изводство, което се осъ
ществи в Югославия през 
този период, е най голя, 
мо в света, (което, впро-

Председателятня Репу- 
бликагя, др. Тито, отпра 
ви послание, в което из
тъкна че Югославската 
акция 
оането 
бази в съседните страни 
е нерадвойна част от же 
ланията и стремежите на 
цялото човечество да о* 
сигури мира.

ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИЯТ КОМЕНТАТОР НА ПРЕС-СЕРВИС В БЕЛГРАД ПИШЕ:
против инстзлиАбисиния е една от най-активните отра- 

вш-боркини за опазването на мвра в света. То
ва не е заради спекулативни намерения, 
щото иска да пбетаие, да запази своята 
■исимост и да преодолее заостаналостта си. Ней 
шият народ убедително е показал, че умее да 
цеви в да защищава своята свобода. Ония 
които в миналото са се опитвали 
от това право и това предимство, винаги са 
посрещали най-решителиа съпротива. Заради 
това иа света, а особено ва нас, които в неда 
лечиото минало сме били в същото положение 
е дибре позиато желанието на абисивците да 
бъдат ввободни. Народът от тая африклвгка 
етрана пръв бе наложен орещу ударите 
ва опасност, която в близкото минало 
• изкушеаие целая свят.

Любовта на абисииеца

по отношение на схващанията за вътрешното 
й развитие. Такова сътрудничество, близко и 
ввустрлнп полезно, могат да осъществяват са
мо ония страви, които нямат по-други претен
ции от тези, да бъдат приятели, да ваздравя- 
ват своите отношения и чрез тази си пос.тъш а 
да р звивят отношенията в света въобще.

_Разбио?йки така международното сътру 
дничество, Абисиния днес се ползува, в усло
вията ва мира, със същото почитане, 
е ползувала във времето когато е давала 
протива иа нашия, по-късво, общ неприятел в 
миналатв вейна. Такива схващания

на рактните
но 33- 
неаа-

д* го лишат

каквото

Наказани поради нешвърша 
ван@ плана на изкупуването

съ-

на между
народните отношения отведоха представители
те иа Абисиния в Бандуаг, а след това в А- 
къп, където бе проведена първата конферен
ция на свободните африкански народи.

Днес Абисиния е почитана г ~ 
която жетае приятелство с всичките 
без оглед на вътрешната уредба Тя

вече сътрудичество с 
чки, но под едво условие — да я третират ка
то равноправен партньор, а това значи, ней
ната независимост да бъде напълво

на ед- 
постави Както

софийските 
ници, Министерският 
съвет на НР България 

председа
теля на Изпълнителния 
комитет на Окръжния 
нероден съвет в Тол
бухино - Михаил Ан- 
дреев-със строг укор, 
защото н.е са предпри
ети всички необходи
ми мерки за извършва 
не планя за

съобщават 
весткъм свободата, 

независимостта, както и техните страдания, ко- 
гзто тзя свобода и независимост са били в о- 
пвеност, ввнаги са били разбирани 1 
стрзнз- А оттам и нашата способност 
■мио разбирателство и сътрудничество.

Отношенията между нашите

Търговското сътрудни
чество между Югославия 
и Бългаоия се развива 
добре. Неотдавна бяха 
подписани договори, в ко 
ито се предвижда пови
шение ня обмена на сто
ките за 20°/0 по отноше
ние на миналата година. 
По искане на Българско
то правителство, през сеп
тември ще започнат пре
говори за заключване на 
дългосрочен договор за 
икономическо сътрудни
чество. Техническото съ-

като страна, 
народи, 

предлага 
вси-. . I в нашата 

за вза-
и Осъществява е наказал

_ две страни
са твърде активни повече години. Контактите 
между нас са осъществени и на най-високо 
равнище, Повече от пет години изминаха от
как цар Хаиле Селасне з& прв път посети 
Югославия. Сега, той повтврно прави посеще- 
■яе ва страната ви, а председателятТито. през 
това време, два пъти е бил в Абисиния Ме
жду тези държавнически срещи на вай висо
ко равнище е имало и многи други на по-ни- 
»ЪК ввво, во също така полезни

отв°шеввята между Абисинвя и Ю- 
гоелавня може да се кпже, че имат традиция 
а че са обогатени е всички ония форми, в рам
ките на конто две дър» вай могат да сътруд- 
ивчат. Политически, в международен мащаб
":“ГеСТ8Я““е блИ!,К0 сътрудничество ’ разяаайкв уеднаквени становища аа пътищата 
към едва по-стабялен мир н към по-добр“ра 
збмр.телстао между народите. Икономически 
- в обмена ва стоките в на опитите, нашите 
две страни достигнаха такава степев в, 
рудаичеетво, каквото е възможно само в 3- 
сло*ията на пълно взаимно доверие н желани.» 
сътрудннчеетвото да бъзе еднакво полезно « 
двете страна Югослав.я нм. щ.стне™ да „од 
аомогве Абисинвя техяичееки и на разна доу 
гя начянн, а тя в също такава обетановка да 
пряеме помощта без какввто н да • усложня 
която макар я най-малко, би били вреден з« 
суверенитета нлн бя представлявали

зачвтанл.
Цар Хаиле Селасне тъкмо е завършил 

една държавническа обиколка, която напълно 
е в съгласие с принципите на Абисиния по въ 
проса за международните отношения. Един от 
резултатите от това пътуване е подобрението 
на отношенията със съседната Обединена араб
ска. република. Сътрудничеството, 
повядват тия две страни, може да 
стаи голяма взаимна полза, защото 
пинии те са ориентирани една на

което про- 
им осъще- 

по миого
изкупуване

то на свине, вълна, яй
ца, овче и краве мляко 
и други произведения 

Поряди допуснатите 
слабости-казва 
общението на

казва вдруга.
Пътуването на Цар Хаиле Селасне в вя 

кои от европейските страни ще трябва, покрай 
другото да осигури на Абисиния необходимата 
и заслужена помощ в нейните усилия да пре
одолее заостаналостта, в която не е паднала 
по своя вина. А Абисиния е направила вече 
първате, по-значителни крачки 
Сега тя

трудничество между две
те страни е също така 
добро. Всичко това пред 
стевлява добри условия 
за създаване на по-близ- 
ки икономически отноше 
ния между нашите две 
страяи. Зарад това, на 
края, трябва да с« пост* 
внм въпрос: на кого пол
зуват н защо са нужн* 
такива и подобки статий 
в българския официален 

! печат?

се в съ- 
Мини- 

старек»ят съвет-изкупу 
ването на

планя занз-
земе-

в този смисъл, 
строи няколко важни обекти, които оа 

запланувани в първият петжогодншен план ва 
раавнтнето на нейната национална икономика 
След това тя подготвя непосредствени плано 
ве за построяване на повече фабрики. По този 
начин тая до вчера, заостанала пллнннека стра- 
на на Африка, нск;а да започне с използува
нето на огромните богататва. които се крият

земеделски
те произведения в тоя 
окръг е застоашително 
заостанало. В съобще
нието се казва още че 
Народният съвет в Тол
бухино не е изаолзу- 

всичките реалнивал
възможности и затова 
значително е изостанал 
в ускоряване развнти-

Югославвя ма-.. ля се Р**в* ва Такива успехи
■а Абисиния в Щасдива е. че в рамките на 
своата възможности, допринася наРсъщите.отстъпка

Й. Драсиновер
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През следващите два
десет години нашето ин
дустриално производство 
трябва да ее увеличи за 
около седем пъти, в це
локупното ни обществено 
производство, заедно със 
земеделието и останалите 
клонове от стопанството 
пет и половина, до шест 
пъти. Личната консумация 

случай би се у- 
почти за чети-

страната, и по — голямо 
производство на 
за износ. В полевъдство- 
то се предвиждат над два 
пъти по—големи добиви 
на пшеница, 
тази година

сега расте със 9,7 проце
нта и т. н.

Тези сравнения на се
гашните и предвиждани
те разраствания, все пак 
не са най—важното ука
зание за ое?лността на

Тогава започвахме почти 
от нищо, с не само заос- 
танало, но и повече от 
половина унищожено сто 
панство, без средства,без 
опит и без изградена и 
здрава стопанска система 
А 1961 година индустри
алното производство ще 
бъде почти шест пъти 
по—голямо, от това през 
1956 година. Напредъкът 
в земеделието е вече по
знат. Всичко това озна
чава много по—голям на
ционален доходък, отно
сно много по—големи ко
личества сд всички про
изведения. От такъв уве
личен фонд е възможно 
да се отделят много по
вече средства за вложе
ния и износ, а успоредно 
с това, все повече да се 
увеличава и личният стан
дарт.

Сега страната ни има 
не само разработена и про 
учена стопанска система, 
но и опитен обществен 
механизъм, чиято сила, и 
възможност на влияние 
върху развояа на стопан
ството, е напълно доказа
на от практиката.

А наблюдавано от рав
нището, което сме пос
тигнали, и през опита, 
който сме изминали, тая 
смелост е осъществима. 
Преди няколко години 
сме могли да се колеба
ем пред такъв устрем. 
Днес знаем, че можеме.

Ъ 6СТОКИ

тия: .Раде Кончар* ат 
Загреб, .Литострой* от 
Любляна и .Метална* от 
Марибор приеха да из
градят голяма хидрнцеш- 
трала в Пакистан. Тия на
ши предприятвя достави
ха всичките съоръжения 
и извършиха всичките мон 
тажни работи.

Пакистанските инвести
тори са доволни от каче
ството на съоръженията 
и работата. Същите пред 
приятия, благодарение на 
този успех, • получиха 
още една работа — да 
изградят и хидроцентра
лата „Гуджранвала“ в Па
кистан. Неотдавна беше 
подписан договор за по- 
стройване на главния стро 
ителен обекти за надзор 
над работите по време 
изграждането на хидро-

Югославските предпри
ятия, които досега са у* 
часгвували в проектирани
ята или строежите на ра 
злични обекти в стран
ство, показаха, че могат 
да конкурират със своя
та оператива и на между
народния пазар. Богати
ят опит, получен на на
шите строежи, безупреч
ната и съвестла работа на 
чуждите обекти, имаха за 
последствие пълното а- 
фирмиране на нашите спе 
циалисти. Многобройни 
похвали, признания и бла
годарност получиха за из
градените в странство : 
хидроцентрали, тунели и 
други обекти.

Ще споменем вяколко 
само строежи където ра
ботят нашите специали- 
оти:

отколкото 
и три пъти

в този
величила 
ри пъти, а построили би 
се около три милиона
квартири.

Това са няколко циф
ри от първия проект на 
един дългосрочен план 
на стопанското развитие, 
койтв сега изработват в 
Съюзния завод за стопаи 
ски планирания и в дру- 

институции. 
Този план трябва да по
служи като дългосрочна 
перспектива и ориенти- 
ровка за бъдещите-ня''Ол- 
когоди'пнн и годишни пла 
нове, както и за практи
ческата активност на вси
чките ф8ктори в стопан
ството—от иредприятия- 
та и кооперациите, до ко
муната и републикански
те, относно до съюзните, 
органи на властта и уп
равлението.

Не е от значение, дали 
тези цифри ще се про
менят когато този план 
бъде приет и когато по
лучи своята окончателна 
форма. Без оглед на то
ва, дали цифрите ще бъ
дат малко по 
илн по—малки, основни
те изисквания на този 
план вече са познати.

За едно и половина десе 
тилетие от Освобожденн 
ето до сега, нашата стра
на се отдели от групата 
на най—иераввнтите, ма
кар че още голямо раз
стояние я дели от високо 
развитите страни. През 
следващите двадесет го
дини, тя трябва да пре
мине това разстояние, и 
то с ускорен темп, защо- 
то и тия страни ще се 
развиват понататък.

ги съюзни

централата.
„Раде Кончар“, „Лито- 

строй“ и „Метална“ ще 
изработят и три агрегата 

киловатчаса

ПРИСТАНИЩЕТО АСАБ 
НА ЧЕРВЕНО МОРЕ
След успешното завър- 

шаване на строежа на при
станището в Латаквя (Си
рия), сплитското предпри
ятие „Помград“ вече ця
ла година усилено рабо
ти върху изграждането 
на пристанището в Асаб 
в Абисиния. Бъдещето 
пристанище ще има седем 
големи крана, които ще 
могат да вдигат над де
сет това различни стоки. 
Предвижда се, че това 
съвместно дело на наши
те и абисински специа
листи ще бъде завршено 
до края на 1961 година.

Неотдавна наши инже
нери започнаха подго
товка на студиите за 
регулиране на реката Ва- 
бе Шабели в Абисиния. 
Наред със Съюзния завод 
за аерофотограметрия, в 
работите около топогра- 
фическото снемане, в из
работката на платовете 
за мелиорирането и регу 
лирането на реката, ще 
участвуват „Енерго про
ект“ от Белград и пред
приятията от Загреб — 
„Електро-проект*, „Елек- 
тросонд“, „Геоистражи- 
ване*. Тези мероприятия 
ще се проведат в рамки
те на стопанското сътру
дничество между Абиси
ния и Югославия.

Преди четири години 
югославските предприя-

от 4.450
и други съоръжения за 
този обект.
БЪДЕЩИТЕ СТРОИ

ТЕЛНИ ОБЕКТИ В СУ
ДАН И ИНДИЯ

Предприятието „Инвест 
-импорт“ подписа спора
зумение за изграждането 
на фабрика за картон ■ 
фвбрика за обработка на 
кожи в Судан. Въз осно
ва на това споразумение 
югославските специалисти 
ще изработят проектите, 
ще доставят машините и 
другите съоржения ■ ще 
дадат техническа помощ 
на Судан, когато започне 
производството на кожи 
и картон.

В Индия нашите спе
циалисти ще строят гизо 
провод на линията Дурга- 
пур — Калкута. Проектите 
ще изработят инженери
те от Института за нефт 
в Загреб а „Железарна 
Сисък“ ще достави око
ло 11.000 тона тръби.

Всички тези успехи на 
нашите специалисти вън 
от границите на нашата 
страна са най-добрата га
ранция, че нашите специ 
алисти с право могат да 
конкурират на междуна
родния пазар и успешно 
да участвуват в изграж
дането на важни обекти 
и в чуждите страни.

по—големи добиви на ца
ревица. Личният стандарт 
не само ще се увеличи, 
но ще се измени и него
вата структура: по—мал
ко зърнени храни, пове
че месо, мляко,захар, ов- 
ощия и зеленчук, а още 
повече индустриални сто
ки, цсобенно кола, посо
бия за домакинство и дру
ги такива произведения. 
Недостигът на квартири 
дотогава ще бъде решем, 
а учебните стаи и броят 
на леглата в болниците 
тябва да се увеличат по
чти три пъти.

Този план ще изисква 
нови вложения на сили 
и средства. Според 
првите, груби прес
мятания, индустриалното 
производство трябва да 
расте средно за около 
десет на сто годишно, а 
сегашните повишения на 
добивите в земеделието 
сапоказани от практиката 
пре» последните няакол- 
ко години. Целокупният 
обществен продукт ще 
расте около осем до де
вет процента годишно, а

целите, които ще бъдат 
формулирани в дългос- 
рочвия план. Важно е дру 
гото: осъществяването на 
този план ще започнем 
от една напълно нова ба
за, съвсем по—друга ег 
тая на времето когато се 
донасяха първите планове.големи

Заседание на ОН на СНС 

във Височка РъЖана
На 10 август т. г. Общин 

скнят комитет на СКС във 
В. Ржана има заседание, 
на което бяха изнесени 
доклади за опититие от 
миналогодишната работа 
върху меринизирането на 
овците » върху някои 
проблеми за политическо 
възпитателната работа в 
общината и изработката 
на тарифни правилници.

По въпроса за мерини
зирането на овцете бяха 
набелязани задачите, ко
ито трябва да се проведат: 
искуствено оплождане на 
около 27.000 овце, в ре
зултат на което ще се 
измени расата на овцете

във Висок, по-широка по
литическа активност и ра
зяснителна работа между 
селяните, тая акция 
на органите на властта да 
успее напълно. В докл-ада 
беше подчертано, че през 
миналата година най доб
ре се е отзовала земедел
ската кооперация в Каме
ница.

Подготовката за мери- 
низиране е правилно спро- 
ведена. Набелязани са цен- 
три, където ще стане оп
лождането на овцете, на 
всички кооперации са да
дени
зи планове вече са били 
предмет на разисквания.

А да се постигне това, 
ще е нужно, не само ра
дикално увеличение на 
индустриалното произвол 
ство и производително
стта на труда в индус
трията, но и повдигане на 
цели нови отрасли в сто
панството и осигуряване 
на по-голямо използуване 
природните богатства на
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п л а н о в е. Те-

»I до последния миг на живота си.
Още какво си спомням аа другаря Тито 

от това време? Спомням ен, че той бе поискал 
да се подберат другари, които имат и маркси 
ческо образование (свършили са Кунмз а имат 
оякакъв опит от от нелегална работа) и да се 
изпратят в страната. И спомням си, че той не 
скриваше желаинето си да му се даде възмо
жност да се поучи малко и тогава веднага аа 
бъде изпратен в страната на работа.

На Тито не му сс удаде да отиде да се 
учи, защото това ае желаеха такива ръководи 
тели на партията като Горкич и Флайшер н те, 
чрез връзките си с Мануилски и Пятницки, у- 
спяха да осуетя* голямото желание на Тито да

се учи.
Другарят Тито си бе спечелил доверие- 1 

то иа другаря Димитров и Пик, во Горкич бе 
приятелски 
този

ИВАН ИАРАИВАКОВ ПЪРВО 11ЯШТИ Iвръзки с Мануилски, _ 
Пятницки имаха непоклатимо = 

влияние в Комиитерна по това време.
Силата на другаря Тито бе още в едио 

— във връзките му съо страиата в с другари 
те, ко«то ндвахл от страната по някаква ра
бота в Москва. В Балканския секретариат бе 
интересно да слушаш говорите само на двама 
другари — това бяха Готвалд и Валтер. Вале
йки вече говореше като гръцката пророчвца 
Пития и мъчно беше да се разбере какво го
вори, а още по-мъчво беше да се знав, спи лв р 

или е буден като говори. 
Често съм се чудил, поне
же дълго не съм бил аа 
заседанията иа секретари Щ 
ата, (почти пет години съм § 
бил вавън) аз ли съм оглу- ~ 
пял и ивщо не разбирам = 
или пък Валейки и ня- 3

а и
ИЗ ЦИКЪЛА 
.СТАТИИ ЗА ТИТО“

тар на КП па Ирак и Марек, члев иа ПБ на 
на Българската комунистическа партия, който 
в това време бе дошъл от страната и пред
ставляваше партията в Комиитерна. В секре
тариата, членове бяха още - Бела Кун, от 

I Унгарската партия, Готвалд, от 
Чехската партия и Пик, от страна 

партия. Секретар на Балканския 
бе Валецки, поляк. Стзлвьсгата 

започна от март 1937 година, о-

Първото ми познанство с другаря Тито, 
познанство с живия човек, отана през воември 
1934 година. Аа бях вече запознат е него по 
неговите документи. Знаех, че е участвувал 
работническото движение, че имал добри връ
зки с работническите маси, че е един от обе
щаващите другари иа КПЮ, че лежал з ват- 
вора и бил пуснат, и че през Виенския цен
тър идва в Москва с желание да се поучи и секретариат
да се върне в страната. Той имаше в Москва чистка, която п„ЯМГКия секоетяпиат
син — Ж»рко, кой го се учеше в школата в И- безлюди по-късно Бел р аоестував
ваново, където учеха всички деца, родителите лецки бе изключен от Р - Р у г
на които бяда, или по затворите по целия свят Бела Кун съшо бе аресту , Ад0иа1ичс,
или пък на нелегална работа в страните, от време беше вече « бР««“т* “ ***"”на
където бях* родом, илн където бяха изпратени ско море, заминал да п ИгпаРия ?
от Комиитерна. Още какво анаех зе него? Зна югославянски другари в т_гян. впеча-
ех, че се казва Йосип Брои Тито и че в М, Другарят Валтер правеше тогав .впе«_
сива му е дадено името Валтер. тление с бледното си и мършано ли« « с и

Запознах се с яего в Балканския секре- вия и %они“”*л*?0"° Прааеше впечатление, 
тврват, където бях отишъл ва пръв път, след сн очи. И оше Рша 1|Ъри0 дл изслу-
пристягането си от Китай. Балканският секре- че обичаше пои „оето в т?ова време бе
тарият беше ■ аданието на Комиитерна, на ша и тогава да говори^ рабоР1сХа в
Маховая улица — срещу Манежа, на третия рядка черта 33 дру „Рособеви външни белези,

против новостроящето се здание нв Комиитерна. Някакви ос нто за не_
Ленинската библиотека. Прозорците па секре- по конто би могло да “ дмуже да с^аяе след
тарната гледаха към Мшежния площад. Там го, да се допустне, нямаше И тогава бе
бях* референти — Владимир Поп Томов, в по- време, това коет° ’ Твя чер„ На харак
следствие члев нв ПБ ва КП България и един непосредствен и д и те го украсяват.
от яростните привърженици и подпненнци иа тера си е запаанл и ’ .0йто бе такъв Другарят ТиШо говори
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Iстрана на 
страна на 
на немската

?. : з •: г-г?-'' -г;-- 'щ??Ш •-> ь У >

I
Iкои други не знаят какво 

говорят. Проверявал съм 
се, и някои други от чле
новете вл секретариата са 
ми признавали, че и те 
често ие разбират какво 
се говори. Така тъмно е = 
говорил често и Бела Куи, 
а н Громов. А Готвалд 
и Валтер са говврнлн че
сто рязко, зашото са от
разявали печалното по 
ложенве на партиите въ
тре в страните.

етаж и

•мания
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Iе ОВОЩНА ГРАДИНА Iш водоснабдяРаботите върху изгрзж 

дането на водопровода 
в Пирот траят вече ня
колко дни. Трудовите 
бригади 11й социалисти
ческия съюз и на Народ 
ната младеж доброволно 
изкопаха в улицата „Мар
шал Тито“ 600 метров ка
нал. На дължина от 250 

положени

че гарантира 
ването на града »а по дъ
лъг период от време

Нужни се малки работи 
около каптирането ия из 
вора, които в срок от 10 
дни ще могат да се завър 
шат. Водата от каптажа 
ще тече по тръбите в по
сока ня „Сарлък“като ще 
гбскърбява с вода насе
лението от улица „Мар
шал Тито“, а остатъка ще 
се събира в резервоара 
кой го ще се построи в 
„Сарлък“.

За първата етапа от из-

-
I(ДЕТАЙЛИ ОТ АКЦИОННАТА ПРОГРАМА)

....................................... .............................................. .....................

ящи площи, които ще по
служат за развъждане на 
овошките. Само една мгл- 
ка част от тях ще бъде 
изкупена от вътрешността

СДРУЖЕНИЕТО—ОС
НОВА В ПОВДИГАНЕ- 

НА ОВОЩНИТЕ 
ГРАДИНИ

Огромните площи, кои
то ще се превърнат в о- 
вощни градини, изискват 
преди всичко огромни 
средства, много работа,

ще започнат да дават зна
чителни доходи на насе
лението, кооперациите и 
комуната.

А овошките са различ
ни. Ябълките, например, 
ще заемат площ от 200 
хектара с 20.000 дръвче
та, круши ще бъдат 
засадени на площ от 80 
ха с 80.000 дръвчета, сли
ви 200 ха с 20.000 дръв
чета, череши и вишни 
270 ха с 27.000 дръвчето, 
орехи, които и сега за
емат големи площи в Бо-

Акциодната програма на 
Босилвградската община 
в областта на стопанство
то, в периода от 1959 до 
1963 година, предвижда 
сравнително големи пред
приемания в областта на 
овощарството, скотовъд- 
ството, полевъдството и 
лесовъдството. В един 
кратък срок, от непълни 
пет години, тия меропри
ятия ще спомогнат, кому
ната да израсне за още 
някое стъпало в иконо
мическо отношение, а то 
ва ще има за последствие 
едно ново подобрение на 
икономическия живог на 
населението.

ДО 1963 ГОДИНА 1.300
ХЕКТАРА ОВОЩНИ 

ГРАДИНИ
Комуната има сега око

ло 769 хектара овощни 
градини, от които 162 хе
ктара са нови насаждения, 
а останалите представля
ват стари градини, пов
дигнати без план, без о- 
собен подбор на сортове 
те и без прилагане на ка- 
квито и да е агротехни
чески мерки. Стихийното 
повдигане н отглеждане, 
слабият подбор, влияят и 
върху доходите от тия 
овощня. Смята се, че до
ходите не надминават 
16; милиона динара.

Новите изследвания на 
климатическите и педоге- 
иетнческите условия по
казват, че в Босилеград
ско овощарството може 
да се раавие твърде мно
го и да представлява ос
нова на доходите на на
селението. Тези изслед
вания са билн и причина 
общинският отбор да се 
•веме с изработката на 
план, според който в 
следващите пет години, 
площите на овощните 
градини да се увеличат на 
1.300 хектара. Тези пло
щи ще. обхванат предели
те. на лявата страна на ре
ка Драговищица, Добро- 
долска река, граничните 
предели, на Босилеград
ско, площите на земедел
ските кооперации в Д. 
Тлъмнно, Горна и Долна 
Любата и в Горна Лиси- 
■а, като по този начин 
ще се образуват големи 
комплекси овощни гради
ни, които при модерна о- 
бработка, няколко годи
ли след засаждането им,

метра вече са 
тръбите, а на дължина 
от 150 метра са завърше 
ни всичките мовтажни 
работи. Монтажата спро- 
веждат доброволно, спе
циални трудови бригади, 
като например трудовата 
бригада на занаятчийското 
предприятие „Седми юли“ 
Когато в канала, от кръ
чмата „Белград“, до ули
ца „Предраг Бошкович— 
Павле“, бъдат поставени 
и монтирани тръбите, ще 
се направи първа проба. 
Ще бъде пусната, вода 
под налягане от 12 атмо
сфери, при което е въз
можно снабдяването на 
всичките сгради с вода. 
Веднага след това рабо
тите ще продължат: ще 
се копае канал по цялата 
дължина на улица „Мар
шал Тито“.

Специалистите, които 
са изследвали качеството 
и химическия състав на 
водата на четирите извора 
в околностите на града, 
са били на мнение, да се 
използува за водоснабдя
ване изворът „Баница“, 
Според изчисленията, от 
този извор, с помоща на 
два агрегата, би се полу
чавало 2.400 литра вода 
в минута. Но повторни 
изследвания двдоха дру
ги резултати. Оказа се, 
че изворът „Кавак“ е зна
чително по голям и с 
малки регулационни рабо
ти, литражът би изнасял 
около 12 000 л. на минута. 
Това стана причина да се 
измени първобитния план 
за използуването на изво
ра „Баница“.

Изворът „Кавак“ се на
мира южно от града. Не
говият капацитет е такъв,

Монтаж на тръбите

водопроводните тръби, и 
за изграждането на .ре
зервоара в „Сарлък“ и на 
помпата на извора „Ка
вак“гр-ждането на водопро

вода са предвидени сред 
ства от 45 милиона дина
ра. Тези средства ще се 
изразходват за копане на 
канал, за поставяне на

Новият водопровод ще 
направи много значителни 
улеснения на живота на 
жителите от Пирот.

Й.

Димитровград-Зо работата 

на ССРП в „Строшена чешма“
метра квмък и 113 м. пя
сък. Организацията, като 
цяло, в тия акции даде 
над 3 800 трудодни, но 
измени изгледа на своя 
район. Тая година всич
ките с гради по улица „Мо- 
ша Пияде“ са хубаво бе- 
лосгни.

Но с това не се изчерп
ва актнвн-ата работа на 
жителите от „Строшена 
чешма*.Членовете на пър
вичната организация на“ 
ССРН отбелягаха ре
зултати и в политическа
та и културно-просветна
та дейност. Още в нача
лото иа тая годинетбе из
готвена програма ва иде
ологическо-политическата 
работа в района и спро- 
веждявето й в дело вър
ви успешно. По случай 
юбилейната годишнина на 
КПЮ и СКОЮ, органи
зацията е имала пет бе-

Първччната организа
ция ва Социалистичкия 
съюз на трудещите от 
„Строшена чешма“ е не 
само активна, но и чис
лено гсляма и обхщ1ща 
почти всички избиратели, 
които постоянно пребива
ват в Димитровград. Ог 
581 избирател, колкото 
са з.->писа»и в списъците 
на избирателите, 513 ду
ши са членове на 
съюза, а само 68 
души не членуват по о- 
бективви причини. Някол
ко души са съвсем стари, 
ии'Т над 90 год-ни (а о- 
станалите са студенти и 
ученици, или войници, и 
не се намират в Димит
ровград. По национален 
състав организацията е 
изпъстрена—464 българи, 
45 сърби, 2 словенци и 
един унгарец, но това ни
как не пречи ня активно
стта на членовете на орга
низацията.

А дейността на тяхната 
първична организация е 
разнообразна. През мина
лата година на челно мя-

ИЗГЛЕД ОТ Г. ЛИСИНА

силеградске, ще бъдат 
засадени на 350 ха. За за
саждането на орехи ще 
бъдат нужни 35.000 дръв
чета или 400 килограма 
семе. Освен това значи
телни площи ще бъдат 
васадени с кайсии, леска, 
малини и др.

Такава обимна акция, в 
срок от 5 години, ще и- 
зисква големи материални 
средства и големи коли
чества разсаден материал. 
Разсадниците с които раз
полага Босилеградско, не 
са в състояние да при
готвят такова голямо ко
личество овошки за за
саждане и ще е нужно 
да се изнамерят подход-

и прилагане на модерна 
агротехника, 
телни предприемания са 
невъзможни м затова в 
плана се предвижда сдру 
жение на солите и сред
ствата на частните про
изводители, на коопера
циите, на комуната, и на 
Секцията за пороища от 
Владичин Хьн. Този прин
цип на сдружение, който 
в нашата страна не е ве
че новина, ще се изрази 
в общи вложения в про
изводството и с взаимно 
участие в делбата на до
хода, според това, кой 
колко е вложил в произ
водство и засаждането.

М. Н. Н.

Самостоя-

седи на политически теми 
и шест беседи ва теми от 
областта на полевъдството 
и кооперативното дело. Бе 
седите са били прмдру-сто стоят акциите им от 

комуналното устройство.
Няколко улици, м^жду 
които „Моша Пияде, „Су- Посещението винаги е би- 
тйеска“, „Гинска улица“ и 
улица „Крум Златгнов“, 
бяха поправени, или по-

жени с прожектиране на 
отговарящи д и аф и-л ми.ноо Димитровград

На 12 август т. г. в 
Дома на културата, в Ди
митровград се състоя 
съвместно заседание на 
Общинския съвет и Съ
вета на производителите.

На заседанието е доне
сено решение за задъл
жително отглеждане ка 
хибридна царевица и 
високодобивни сортове

ло масовно. Освен това, 
район „Строшена чешма“

квартири и наредба за от 
деляне на домашните овни 
през време на изкустве
ното оплождане на овцете.

Отборът е взел реше
ние да купи една водна 
помпа за водната станция 
в Димитровград, за да 
може, в случаи ка ремонт 
да не спира работата.

пшеница в определени 
райони на общината. Пло
щите с тия култури, по то
ва решение, ще бъдат у- 
величени до над 300 хек
тара.

Освен това донесени еа 
решения за организиране 
на панаир за добитък в 
Димитровград, за начина, 
по който ще се получават

си има зала, в която ще 
намерите, особено през 
зимните дни, вестници ш 
списания, и хора, които 
са дошли да прочетат не
що и да се осведомят за

чти правени отново, със 
силите и средствата на 
членовете на организаци
ята. В тия акции особен 
труд вложиха „рабаджи- 
ите“ със своите коли и 
добитък, като прекараха,
заедно с останалите земе- онова което гн интересува, 
делци над 476 кубически Д. Тодорович,

Йордан Маринков взе дипломата и 
(| като пръв агроном след Освобождевие- 

то се върна в своя край. Знаеше вв- 
| можностите на тоя район, мизерията 
к “У, и нлабостите на скотовъдството 
| —областта ва неговата специалност.
| Да се пише за работата на тоя 
, агроном аначи да се пише за пости- 
,1 женията на Димитровградско в обла- 
11 стта на скотовъдството. Той постави 
11 развитието на скотовъдството на нау- 
(| чна база и още в първите дни, като 
V управител на Съюза на кооперациите 
11 набави над хиляда свине, раса „Мо- 
,' равка“ и даде в цялата околия на 

отглеждаме. И сам обясняваше на 
| г; стопаните, че тая година, с по-малко 
I храна, ще имат повече месо и маст.
| След това се нагърби с тежка и отго

ворна работа: кръстосване на дома- 
у шнн раси с качествените в краьар- 

ството, овцевъдството, птицевъдство

АГРОНОМЪТ воДство. Кооперацията разполага с 
площ от около 6С0 хектара, с овце- 
ферми, кравеферма и разсадник. 
Маринков има още идеи и сили да 
организира работите така, за да мо
же и да помогне и на частните про
изводители в тяхната работа. Няма 
ден когато десетки селяни и произ
водители не идват при Маринков, 
да видат неговите опитни парцели 
и да се интересуват за зоотехничес
ките мерки и работата около отдел 
ни култури. 1

Не е далече времето когато бро- \ 
ят на стоката ще се увеличи още I 
повече, а домашните, непродуктив- 1 
ни раси ще бъдат напълно заме- ] 
стеии с високопродуктивни. Но за ( 
това ще ни бъдат нужни усилия и 1 
на нови агрономи, така активни, ка- ! 
то Йордав Маринков. <

и всички други отрасли на скотовъ
дството. Следващата година набави 
нови бикове и формира пет станции 
за развъждане на монтафонската рзса, 

в Изотовци, Смиловци, Долна Невля, 
Поганово, Димитровград. Под негово 
ръководство извикнаха първите фер
ми в околията, и в тях се създаха по 
добри условия за модерно скотовъ- 
дсгво.

гането на агронома Маринков днес 
в овцефермята има 800 овце, от ко
ито са 500 расови.

Меринизиране на овците, което 
двес се налага като нужност, тряб
ваше в миналото с много обяснения 
и конференции да се проведе меж
ду населението.

Днес, в комуната, от около 27000 
овце, само тая година ще бъдат о- 
семененн около 15.000. Ражда се 
модерно овцевъдство в Димитров
градско и то ще дава по-големи до
биви.

Появиха се нови раси кокошки: 
„щаерка“, „легхорн“, „родайланд*, 
инкубаторски ставцин. И днес 
във всички села осемдесет процента 
раеови кокошки, а в някои 100% (И- 
звтовци, Градини, и др.

Изникна нова социалистическа 
ферма и в Липинско поле. С зало-

ммаме

Агрономът Маринков днес рабо
ти в кооперацията „Нишана“. Ръко
водител е на кооперативното произ- Б. Николовмм



БРАТСТВО 5

!р;:
НАШИ СЕЛА ★ СЕЛСКО СТОПАНСТВО ★ КООПЕРАТИВБО ДЕЛО

За плановете на 

кооперативните 

организации

п ц р Ш р шНАЖЪЛТЯВАНЕ 
(ЩАВА) на тютюна ■I

За да се получат по-доброка
чествени тютюневи листове ае 
на след наиизванетс ии да се 
излагат веднага на слънце, ьо 
трябва да престоят от едно, до 
три денонощия на сянка, т. е. 
в вякоя затворена стая,в която 
лесно може да се регулира ну
жната температура, влажност и 
проветряване. Този престой, на 
низите с тютюневи листове, на 
сяака, се нарича — нажълтява 
не на тюпона.

През време на този престой, 
който означава определена фа
за в обработката на тюпоиовк- 
те листове, стават редица физи
ологически и химически проме
ни, които се манифестират в 
постепенното изпускане на ве
гетативната вода, в промените 
на скорбялата, белтъчините и 
никотина, конто под действието 
на специални ензими, намира
щи се в клетквте на лнстовете, 
се разрушават, а това води към 
ускорено изразходване на зеле
ния хлорофил н към премина
ване на зеления цвят на листа 
в жълт. Всички тия промени, 
по-късно, при сушенето н фер- 
ментнрднето на тюноаовите ли
ста, се отразяват положително 
върху качеството на същите.

За правилното спровеждане 
нк този процес най-добре е тю 
тювевите низи да се окачват на 
дървени рамки, в същото поло 
жение както при сушенето, и 
заедно с рамкнте да се слагат 
в определените за тази цел по
мещения.

Пай благоприятна температу 
ра, която трябва да се подържа 
в стаите, е между 25 и 35 ц. 
градуса,а вай благоприятна от
носителна влажност — между 
80 и 85 процента, В случай, че 
въздухът е сух трябва да се 
прибегне към поливане на по
да на стаята, н то едня, до два 
пъти дневно. Понеже през то
зи процес, поради разпадането 
на органическите вещества, се 
образува въгледвуокис, амоняк 
н известно количество водни 
пари, стаята трябва да се про
ветрява от време на време.
При нажълтяването или щава 

та иа тютюна трябвала се спа 
зват и следните неща: листо 
вете от първата и втората бе
ритба („от долни ръце") не тр
ябва да се нажълтяват, но елед 
нанизвавето им веднага се из
насят иа слънце, защото в про 
тивен случай се изшарват при 
сушенето им.

б( Листовете от III, IV, V, VI 
VI/ беритба (от останалите ръ
це') трябва да се нажълтяват и 
то: по-малко ония от по-долна
та беритба, а по-вече ония от 
по-горната беритба.

с) Технически зрелите листо
ве се нажълтяват за по кратко 
време от велените,

а) Нападнатите от трипс (.бя 
ла жила*) листове изнокватпо-

3?

> В управата на земеделската кооперация „Ерма*, ■ село
■■ Звонци, разговаряхме с управителя Стоян Живков, за плано- 

■ вете на подобрение земеделската продуктивност на територвя- 
Й та, която обхваща тази коооерация. От по-рано знаехме, че 
^ цялата овоигка комуна, предимно планинска, е пасивен район 
^ по отношение на полевъдството. Пшеница и още някои кул- 
р гурн се отглеждат само в долините, в които има малко плод- 
8 на земя, както и в ьякон места в атара на селата Пресек ■ 
4 пашушковаца. В същност, в тези села се планира заселване 
Я иа високодобивна пшеница с помощта на агротехнически мер- 

_Я ки, а в сдружение на частните приизаоднтели с кооперацията. 
М? От друга страна най-много внимание ще се обърне върху по- 

добреине на скотовъдството. Оттук излиза, че ще се обърне 
"й отговарящо внимание за уголемяване на площите със сточна 
и храна. Планирано е например засеяване на 16 хектара с 
Я есперзета.

В политическите и м«- 
совни организации на на
шата околия, в общин
ските центри и по селата, 
няколко седмици вече се 
разисква върху програми 
те на земеделските и по- 
левъдни организации за 
1959/60 година и за пред
стоящата есенна сеитба. 
Събранията са много до
бре посетени, а броят на 
разискващите е голям.При 
стопаните се забелязва 
изключително настроение 
за засяване на големи по- 
върхнин и с високодобнв- 
нй пшеница и хибридна 
царевица. Във връзка с 
това се очаква значител
но увеличение на коопе
ративните договори в по
левъдството.

В земеделските орга-

Но и в тези комуни с 
предимно планински ха
рактер, ще се обърне вни 
мание на полевъдното 
производство. В Звонска 
та община, в ц>оято певе 
че обработваема почва и- 
ма само в селата Нашу- 
шковнца и Пресек, из та 
зи есе», ще бъдат зпсе- 
ти 50 хектара земя 
сокодобивна пшеница.Във 
Високо-Ръжанската кому
на сточната храна и мелио
рацията на старопланински 
те пасбища, са свързани с 
повдигане, на квалитетно 
скотоаъдство. И в Звонска 
та община, чиято местност 
също е|планинска, ското
въдството е основно про
изводство.1

Всички мерки, които се 
предприемат за повднга-

— .Само, ние, в последните три години правиме големи 
И усилия за отглеждането на плантяжии малнници, защото м«- 
В лината при нас много добре усъява. Това е отделен етлп в 

нашата борба, в този ерозивен край: да разпространим мали- 
^ ната, защото ще е достатъчно рентабилна. За теви усилия бих 
> искал накъсно да ви запозная—каза в един момент управител- 
у ят Живков и тава извелнаж нашият разговор премина към 

новия клон на земеделското производство.
Ние го изслушахме о внимание.

С ви-

В долината на Ерма

сдружени производители! 
Осемнадесет хектара свои 
парцели, солидно окопа
ха и обработиха. По до
говор с кооперацията те 
хвърляха, ко1ато това бе
ше нужно, естествени то
рове,—окопаваха малини
те и събираха плодове
те. От своя страна коопе 
рацията е иаоамида мате
риал за засаждане,изкуст 
вени торове и.специалистм.

59 хиляди с а д н и ц и 
в стойкост от 
динара. Суровите планин
ци, свикнали да продават 
всичко, бяха слисани, кога- 
то кооперацията реши 
саднициге да използва ка 
то репродуктивен матери
ал. Въобще, тя гледаше 
на цялото това начинание 
с много търпение и ста- 
ложеност, и продължава
ше упорито да осъществя
ва замисълта, макар че 
някои скептици смятаха 
че това е ненужно риску 
ване. През есента бяха 
отделени още 24 хектара 
за малини. Три четвърти 
от тази повръхнииа зася
ха най-смелите селяни в 
сдружение с кооперация
та. Шест хектара остана
ха притежание на коопе
рацията. I

През тази пролет коо
перацията можеше да се 
похвали, че в производ
ството на малини сериоз
но са помагали 54 сдру
жена частни производи
тели. Това даде възмож
ност кооперацията да за
сади с малина и трите 
свои неизползувани хек
тари. А то беше .неплод- 
на, оставена земя и сто
паните се чудеха какво 
може от вея да се полу
чи, когато техните прет- 
ци отдавна са я анатемо- 
сали като ялова.

Селяните в селата око
ло Звонци са предприем
чиви и рибогни, и когато 
се захванат с вякоя рабо
та, не я изпускат докато 
сполучливо не я завър
шат. Такива са и тези

Земеделската коопера
ция „Ерма“ заседи 
година малиник по скло
новете над самото кори
то на река Ерма. Със своя 
тъмен цвят, малиникът 
се отделя от светлозеле- 
ните бои ва планин
ския венец и наблюдавана 
от платото, върху което 
се намира Звонска бан- 
я, отсрещната страна на 
брега, подсеща на огро
мен килим със смарагдо- 
ви багри.

Преди няколко години 
същият този мзлинак бе 
предмет на живи разиск
вания между селяните. Та 
зи суров край ги е нау
чил, да гледкт с недове
рие всяко начинание в о- 
бласттаиа полевъдството. 
Цялата тази местност от- 
винаги е била пасивна. За 
нещастие, тънката земя 
унищожаваха и порои, ос
тавяйки зад себе си гол 
камънак. Малко повече 
земя се намира в подно
жието на баирите и коо
перацията някак успя да 
получи в закуп два хек
тара събрани на едно мя
сто. От Валево тогава 
бяха получени 26 хиляди 
садници. за които коопе
рацията плати над 350 
хиляди динара. Така на
стана малиник в подно
жието на баира срещу 
Банята.

Тъй както малината е 
трогодишна билка, тя в 
1955 година даде твърде 
малко плод. Миналата го
дина, обаче, имаше пове
че: бяха набрани две хил 
яди килограма плод и

1,100.0001955

Ледът бе пробит в ои- 
я ден, когато върху пар
целите на кооператорите 
гъсто раззеленяха мали
ните. Селяните идваха, 
гледаха ги и доволно кла
теха глави. Истината, зна 
чн, беше на страна на 
кооперацията. Пустата зе
мя раждаше — Милентне 
Тодосиев от Ясенов-Дел 
е повдигнал малиник на 
цял един ,хектар. Също 
така, в сдружение с коо
перацията и неговият съ» 
сед, Мита Миланов, е за-

ТранШори ароизведени у нас

не на земеделското про
изводството в нашата о- 
колия, ще бъдат прове
дени с най съвременна а- 
гротехннка. 
път, обаче, кооперативни 
те и останалите аемедел-

аизаЦии, отделно внима
ние се обръща към семе 
то изкуствените торове и 
тракторите с отговарящ 
брой специални машини.
В Деловия съюз на зе
меделските
цни ни заявиха, че за се
га разполагат с достатъ
чно количество изкустве
ни торове, както и с до
статъчно количество се
мена. Що се отнася до 
тракторите и специалните 
машини, те ежедневно 
пристигат в Пирот от 
фабриките. Машините ве- факт гарантира хубави пер 
днага се отправят в коо
перациите. В Съюза ии 
казаха, че селските коо
перации трябва колкото 
се може по-скоро да взи 
мат изкуствените торове, 
за да могат нови количе
ства да се поместят в скла 
довете ва този Съюз,

садил малини на площ от 
половин ха, колкото и 
ьожко Танов от Звонци. 
Последният е едмн от най- 
добрите малиновъди в до
лината на Ерма. За Танов 
казват, че строго спазва 
съветите на

Този

коопера-
ски организации, влизат 
в решаюша битка за по- 
голяма

земедел
ския специалист.продуктивност, продължително нажълтяване.

е) Листовете от кършени ра
стения се нажълтяват по-про
дължително от некършените.

ф) Тютюнът трябва да се на
жълтява

Кооперацията, обаче, 
няма да остане само с те
зи площи. 1 я ще разшир 
ява маливиците и поната- 
тък. До 1961 годива ще 
повдигне малиници върху 
площ от над сто хек
тара. Когато първите 
количества, приготвени за 
пулп, дадат хубави при
ходи на производителите; 
в кооперацията очакват 
съвсем да изчезне коле
банието за отглеждане на 
тази култура.

Още повече, че една 
сметка пвказва, че и при 
средни добиви от 50 хек
тара могат да се вземат 
до 100 хиляди килограма 
плод, което, според сега
шните цени иа пазаря,из
нася 12 милиона Динара; 
или средно по 240 хил
яди динара от един хек
тар. Тази сметка бе пот
върдена от първата берит
ба в първия малиник раз
положен на баира срещу 
Звонска баня.

За нея'много добре зна
ят тукашните планинци.

въоръжени с далеч по- 
голям брой трактори и 
други съвременни земедел 
ски машини и оръдия, 
отколкото до сега. Този

съвсем слабо когато
времето е продължително сту
дено, когато тютюнът е отгле
дан при влажни условия, ка- 
къвто е случай тази година, а 
по-продължително когато вре
мето е сухо я ветровито.

спективи и успех на тази 
акция.

РЕПОРТАЖ

ЗА СЕЛО

СЕНОКОС

В отделните комуни на 
нашата околия, в които 
полевдъството не пред
ставлява основно препи
тание се взимат мерки за 
уголемяване произведе- , 
твото в другите области, 
например в скотовъдство 
то. В плановете на земе
делските кооперации на 
тези комуни са предви
дени задачи за меринизи- 
ране на овцете и изкуст
веното оплодяваме на кра 
вите.

Днес е прокаран нов, ше да мине птяа, намери 
междуселски път и на лю- взрив и стана главен пи- 
бознателния човек, който ротехник и организатор 
за прв път идва тук, е на тая огромна акция. За- 
яасно, че горе в планина- почна сериозна работа, 
та има село. Старият път, Всеки селянин даде по 
по който се идваше и десетина работни дни — 
пеша отдавно бе отнесен „от утрин до вечер*. Пла- 
от порои. Сенокос бе от- нинита ехтеше от взрива, 
ксват от отстаналите ви- а долните села се питаха

—какво става в планината

Ако тръгнете по доли- 
ннта на Каменичка река 
към Стара планина, от 

„Гърмадие*местността 
вече ще се питате: къде? 
Погледът ви ще се спи
ра върху отвесните скло
нове на планината, а вие 
ще слушате само бучене
то на реката, която си 
пробива път между ска
лите. Но ако напрегнете 
силите си още малко и 
прехвърлите това преп
ятствие, тогава пред вас 
щте се открие нова глед
ка: село, в полите на 
планината, с живописни 
къщи, изградени изключи
телно от дрво и гриж
ливо белосани, някои с 
оцветени фасади —Сено
кос...

Лсен джорин

и труделюбивв хора. Те
хните дворове и къщи са 
чисти и подредени. Някои 
къщи носяг и радио—ан
тени. Особена радосст аа

сочки села.
На края успех...
Сега в селото идва

кооперативният сенокошани е новата, мо-
за чиито

Един ден, на селско
събрание, сенокошани до
несоха решение: пътя да джип и
се изгради още тая го- трактор. Прочутият ви- дерна мандра,

който произведения знаят в А- 
те изработват в Сенокос, мерика. Гърция и Египет, 
няма вече да се прекар
ва на коне до Каменица.
Тая година за прв път от е 

селото

сочки кашкавал,дина.
Задачата не беше ле

сна. Трябваше из плани
ната да се прокара ново 
трасе, и то през огромни 
камъни, с обикновен алат. съществуване на 
Горският пазач, Асен дойде вършачка.
Джррич, сам начерта ли- Сенокошани са извее- гнат силата на чувството за 
нията, по която трябва- тни като предприемчиви здружение ги смаза.

★
А новият път все пак 

прокаран. Не попре
чиха, ня^ои от други села 
които не поискаха да помо а

Така беше някога.
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Прелести и трудности 

в Звонска баня
ИЗ ЗАПИСКИТЕ
на Партизанина

НАПАДЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИ И СРЪБ
СКИ ПАРТИЗАНИ СРЕЩУ ГЛАВАНОВЦИ

нато. В банята и сега ки повече от ияколко 
няма достатъчен брой стотин метра, накацали 
легла и мнозина са при- в един извънредно го- 
нудени, поради трудното риет амбеент, и затова 
настаняване, веднага да на- все повече привлича не 
пустнат банята.Интересно само болни, които в ней 
е да се спомене, че до 7 иите топли води търсят 
август, бявята са посети' лек иа своите 
ли 466 лица само поради
лекуване, което е с 120 тели на природните кра
лица повече, отколкото соти. На тая вълна от 
в течение на целия сезон хора, които всекидневно 
на рекордната 1958 годи- идват до малката желе 
на. Тези няколко сведения зопътиа станция в подно 
ясно показват, колко Звон- жието на бърдото, банята 
ска баня е станала по- дължи удобност. Ако се 
пулярна и колко належа- има предвид достатъчно 
щи са усилията да се по- високата цена на дневния 
срещнат солидно посети- пансеон и бедната услу- 
телите. га, която се предлага на

В един доклад до Ту- госта за тези пари (нищо 
ристическия съюз на Око- по скъпа не е и Върнячка 
лията, управата на банята баня), тогава пред ресто- 
изтъква покрай другото, раните се поставят по 
че в банята, засега, има сериозни задачи, които те 
около 150 легла, поместе- трябва, с повече труд да 
ни в около десет аили на решават. Изглежда, че по 
обществения н частен се- субективни или обективни 
ктор. Това е недостатъчно причини, това за сега не 
за огромната заинтересо- правят както трябва, 
ваност. Всекидневно по Остава също така ■ 
двадесетина от гостите факта, че този туристи- 
нощуват по коридорите ческн и лечебен център, 
яа вилите или търсят но- трябва да се подпомогне 
щен приюот в съседните със средства от комуната 
села. Затова се, налага и околията. Това ни на- 
изграждане на един по- лага неговата все по-гол- 
голям хотел, с около 80 
до 100 легла. Отделно се 
цредлагат мерки за подо
брение на храненето, на
рочно в хотелите, защото 
гостите се оплакват.

Трябва да се има пред
вид, че банята лежи на 
630 метра надморско ра
внище и е обкръжена с 
планински върхове, висо-

В статията по нататък се 
нарежда, какво може да 
види очмрования пътник 
из дефилето до село О- 
доровди.

„Красотите на това де
филе могат да се мерят 
само с прочутите каньо
ни иа река Тара и Дрина 
Преимуществото е в то
ва, че през цялото дефи
ле минава малка желез
ница... Реката Ерма има 
достатъчно вода и в най- 
-топлите месеци, » кая- 
карството всякога е въз
можно“.

Сезонът на годишните 
почивки почти измина. На 
стъпват дни на „подсе- 
зон", както за ранната е- 
сен имат обичай да каз
ват в туристическите ор
ганизации и летовищата. 
Но въпреки това, много 
от работните хора в на
шата околия едвам сега 
се приготовяват за оти
ване на заслужена годи
шна .почивка, пресмятат 
домашните бюджети и 
търсят евтини почивни 
места. Най-интересно е, 
че в тази година хората 
по-трудно се определяха 
да отиват вън от околи-

1943 година. ВгориятТова се случи през юни 
Южаоморавскн отряд се намираше иа почивка в Долна 
Бистрица. В навечерието аа похода, от отряда бе отделе
на една грпа партизани, като им бе дадена и най-добра- 
та лека картечница. Заповедта беше: групата да са при 
готви за акция. Мъчихме се да узнаем защо е това от
деляне, но нвкон не можеше и да помисли, че тая гру
па, само след два дни, ще има първа съвместна акция 
с българските партизани, и то иа българска територия.

На тръгване, другарят Бранко .Уча“ направи 
преглед на групата и ви съобщи, че отиваме иа 
аа българите. Нашето учудване го накара да ни обясни, 
че отиваме на гости, но не на фашистите, а на българ
ските партизани, защото трябва да направим съвместно 
нападение срещу българската полиция в село Главанов 
ци. Нужните заповеди бяха дадени и групата тръгва 
към Църна Трава, откъдето, с помощта на водач, тряб
ваше да се свържем о българските партизани.

На следващия ден, вечерта, нашата група се за
пъти от Църна Трава към бъзгарската граница. На 
равнището над Църквена Плана към групата се приклю 
чи в тиловият работник Иво Рашич, който трябваше да 
ив отведе при българските партизани,

Рано, в зори, стигнахме до старата югославско- 
българска граница. Застанахме, вещото по диговорения 
знак българсквте партизани трябваше да се обадите из
свирването на Иятернацноналата. Така също трябваше 
да отговорим и ние. пе чакахме дълго. В уречения час, 
точяо в три часа сутринта, от горичката се зачу Ин- 
тенацноналата. Ние отговорихме и връзката беше въз- 
поставена. Българските партизани дойдоха при вас и на- 
отана прегръщане, цялуване и потекоха сълзи от радост...

Вождът на българските партизани, Славчо Трън- 
ски, прев целия дев прави подготовки за нападението, 
което трябваше да стане през нощта. Но сведенията за 
броя на полицаите, за тяхото въоржевие и други не 
стигнаха н нападението се отложи.

На утре ден получихме сведенията. Обшяят план 
на нападението беше направен: една тройка партизани 
трябваше да прекъсне телефонната връзка откъм Трън„н 
да се постави в засада на пътя Главановци—Гръо; вто- 
ра трайка трябваше да пресече телефонните жици от
към Стрезимировци н да се присъединя към групата, 
която имаше задача да унищожи мандрата Двама ду
ши трябваше да отидат за кмета, а главната част има
ше задача да нападне полицейския участък. Всяка от 
тези групи трябваше да предвожда, в определените по
соки, български партизанин. Нападението трябваше да 
започне в 23 часа, в походът в първи мрак.

На залез слънце, Сллвчо Трънски нн изведе ва 
една височинна и ии показа Главановци и полицейския 
участък, като нн вапозна и с посоките, по които тряб
ваше да се движим. Междувременно един от български
те партизани бе избягал а Славчо остана с петима евои 
партизани. Това мадо ни поколеба, защото този беглец 
беше запознат с плана на акцията, но все пак ние не се 
отказахме от нападението. Вождът на нашата група, 
другаря Милич, ни съобщи, че през време на нападени 
ето никой ие трябва да говорн сръбска, защото нападе
нието трябва да се разчуе, и да се узнае, че са го из
вършили българските партизани сами.

Тръгнахме на време. Приближавахме до мястото 
■а нападението. Доле в равнината белееше пътят Стре- 
анмвровци — Главановци — Трън. 
Електрическото осветление из главвата улица не 
ни откри, аашото беше безлюдно, и ние влязохме не- 
аабелязани. .Чак когато доближихме полицейския уча
стък, стражарят ви забеляза. Славчо извика ва полн- 
цаите да се предадат' но те отговориха с гържежи. Бе
ше ясно, че с фашистите трябва да се сражаваме. На
шата лека картечница изпращя и стъклата на прозор
ците се.изпочупиха. Славчо нзковандува: ,Огън1“ Грме- 
жнте ва пушките и иа леката картечница рязбвха нощ 
ната тишина. Изпращяха н бомби. От полицейския уча
стък се вдигна облак прах и дим Славчо отново пови
ка полицаите, но никой не се обади, вямаше и съпро

иеурози, 
но и пасконираните люби-

гости

яма популярност, която 
с по-добра организация и 
с повече труд при реша
ването на проблемите, мо
же да се използува.

Защото банята има всич
ки условия да бъде рен
табилна.

Ето на комуната в Звош- 
ци извори зя добри при
ходи.

Село Власи

Обаче, поставя се 
просът, какво още няма 
Звонска баня, та да от
говори на потребите на 
туристите. Оставяме най- 
напред да чуем мнението 
на хората от страни: Пов

ята. Като че психозата на
пътуването на море от
стъпи мястото Си на ло
калните летовища, конто 
също така имат свои пре
лести и качества. В същ
ност, те са по-близко, по
евтини и по-мирни, и пъ
туването до тях не е тру
дно. Това в много случаи 
бе решающе при определ
янето, къде да се отиде 
на почивка.

Нашата околия има ня
колко места с извънредни 
природни и климатически 
условия за отмора. Едно 
от тях е и Звонската баня.

От Горна Лисинпдвгане на една планинска 
хижа или на някой друг 
по-голям обект за тури
зъм в местността 
Погановския манастир, за 
голям ото

Земеделската коопера
ция в Го.рна ;Лисина об
хваща и селата: Долна 
Лисинн, Горна и Долна 
Ръжана. Всички произво
дители са членове ва ко
операцията.

През последните две 
години тя разгърна ши
рока работя, като напра
ви оборот от 64 милиона 
динара през 1958 година 
в 43 милиона през 1957 
година.

постигнат забележителни 
резултати. Климатът и 
съставът на почвата са 
по благоприятни за ово
шките, и кооперацията 
предприема мерки за за
саждане на овощни гра
дини — и орехови ком
плекси, които след иякоя 
година ще дават хубави 
добиви.

около

количес
тво гости, които идват 
през летните дни.

За Погановският мана
стир, пък се казва, че ка 
то историческо-културен 
обект на нашето живопи
сно изкуство представля
ва отделна атракция.

ПОСЕТИТЕЛИТЕ И 
ТЕХНИТЕ ЗАБЕЛЕЖКИ

ЕДИН МАЛКО ПОЗНАТ 
КЪТ У НАС

С тлксва заглавие „Ту
ристически новини“ пу
бликуваха една статия. В 
статията, за долината на 
река Ерма и за дефилето 
й, през което минава мил 
ка железница, се казва: 
„А от тази малка и незна
чителна станция (Суково) 
има само няк-лко кило
метра до влизането в ед
но от най-хубавите дефи 
лета —дефилето на река 
Ерма.

* *
В животновъдството ве 

че са направени едри кра
чки. Расата свине „Мо- 
равка* измества напълно 
домяшните раси, рогати
ят добитък се подобрява. 
„Монтафонската“ раса е 
застъпена с 30 крави и 
бикове за разплод.

Меринизирането вече 
даде добри резултати. 
През 1960 година ще бъ
де направена овцеферма 
която ще предизвика ка
чествено и количествено 
подобрение в овцевъд* 
ството.

*
Тая кооперация отдав

на е напуснала стария на
чин на стопанисване. Це
лите вече са Й други—да 
бъде начело на 
за интензивно 
ство в селата.

НАСОКИ
В земеделското произ

водство не могат да се

От година в година ра
сте числото на лицата, 
коитб ползуват банята за 
почиака и лекуване. До- 
като в 1950 година имаше 
733 гости, миналата го
дина е забележен рекор
да от 1 330 посетители.
Това число и тази година 
ще бъде сигурно надми-
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акцията
производ-

»н«а. Когато влязохме в сградата, вътре нямаше никой. 
— полицаите бяха избягали през прозореца на отсрещ
ната стена, оставяйки два шмайзера, десетина пушки и 
много патрони н облекло, Славчо веднага заключи, че 
в сведенията този прозорец не е споменат.

Населението беше възбудено и неколцина бързо 
дойдоха да питат каво се случва. Славчо наредн да си 
отвв*т>слеД като им обясни, че това са партизани, па
родии борци.

Оттук тръгнахме към мандрата, която вече беше 
унищожена. В това време двама партизани доведоха об 
щннекия кмет. Нападението беше успешно проведено.

Тръгнахме назад. Когато вървяхме в зглавната у- 
аща, от къщите някой ранн двама иашн партизани с 
ловджийска пушка. През нощта пристигнахме в Църна 
1рава, а българските другари се върнаха на своя територия.

И ТОВА СЕ СЛУЧВА

РАВНОПРАВНО“ ОБСЛУЖВАНЕ Заедно с тия меропри
ятия а ЖиаотшовъдствоТО 
кооперацията Ще мелио- 
рира посбищчта като ги 
засили и с изкуствени то
рове, а също така ще уве
личи площите с есперзета.

Жената на Борис Зар
ков, работник в предпри
ятието ,,Циле“,се разбол
яла и получгла от мест
ния лекар бележка да се 
обади на преглед в Ниш. 
Преди да замине, тя се 
обадила в) Завода за со
циални осигуровки, за да 
получи пари за пътни и 
дневни разноски, коитой 
следват според предписа
нията на закона.

Тя влезнала в канцела
рията на касиера на За
вода, и се обърнала към 
служителя: Моля ви се, 
тук ли е касиерът, тряб
ва да получа пари за пъъ

прийтието. Те му казали, 
че същият този служител 
е и касиер в Завода. След 
това Бо[)ис взел една же
лезничарска форма, пос
тегнал се, взел докумен
тите и бързо отишъл в 
Завода.

Моля да си взема па
рите — казал той и по
ддал документите отново.

„Ревностният“ служи
тел, който пробира своите 
клиенти, грабнал доку
ментите и бързо изпла
тил парите на „железии- 
чарчето“?1?1? !

Виден Нишавски

— Няма го, излезна—от 
върнал той.

Жената напуснала кан
целарията.

След известно време при 
същчя служител се оба
дил
Борис Зарков :

Мога ли да получа па
ри за път? — казал той, и 
показал документите.

Не, сега не може, — 
отвърнал същият служащ 
и продължил да пише.

* **
Действието се повтори 

още няколко пъти в кан
целарията на касиера...

Работникът се оплакал 
при другарите си от пред-

Тая акция, беше първото боево кръщение
рмбв пленовете11^1*3*00 ^спсшно извършената акция

Трааа. трябваше“! с^борят^ГевоГте^атория. ЦЪрВ* 
ски ■.3‘,“еЪ?,ея« "кция в* българските ■ сръб- 
да»ша*РпиЛ" ,т'Л*В,° Тръаскв' в своята книга .Неот- 
** * ’Таза първа съвместна акция е и првата
е ко1вт! « Гбъл?/ ,<вИГ® "* “РУ*6*1*, която написаха е кръвта са българските и югославските
борбата срещу общия враг — фашизма *

е™ **пия бе установена .драва връзка и брат-
п.Вт...иР.УДНьаГ"° “еждУ българските и югославска
поеоаснахл .Ь» п*Ртвз*в«и групи по-късно
прераснаха в чета а отряда и се сражаваха на своя
тараторая оращу фашнетате. Те се бореха а заедно е нас

Д,Я0' К°™° бяха "'опасност!
■■ВТВ1.П ^а11' ГЬаеТО 0Т Н*Р°Я* вот в*ш«те
партнааа ваната са били радостно и братски поере-
щ*шв- Стоян ЦОИЧ

*нейният съпруг,
Кооперацията, разбир» 

се не е сам« в тия начи
нания. Принципът на сДрУ 
жаване с Частиия произ
водител представлява бъ
дещата основа на стопа
нисването в района «а 
тая кооперация.

партизани, а
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КЕЧЕТО Е НАЙ-СТАРА 

ШАПКА НА БАЛКАНИТЕ^ИММ&СВЖТА
Шиптарите од Албания, 

както и от Грция, Италия 
и Югославия (Космет, За 
падна Македония, Черна 
Гора и Далмация), особе 
но тия, които живеят в 
планините, където се за
нимават с скотовъдство, 
са единевтен народ, който 
от най стари времев?, до 
днес, носи един вид шап
ка кечето. Такава шипка 
са косили още Илирийци- 
те-техните непосредстве
ни предтечи, които вна- 
чалото на нашата ера са 
настанявали Балкан
ския полуостров и една 
част от Средна Европа.

Участието на югославските из
селници в съюзническите армии

През Втората световна 
война голям

е получил най—голямото 
британско отличие. Мно- 
гобройчи отличия са би
ли връчени и на нашите 
моряци, които след раз

грома на стара Югославия, 
през 1941 година продъл
жиха борбата срещу фа
шизма, в редовете на съ
юзническите армии.

брой 
югославски изселници, по
добно на своите сънарод
ници в Югославия, е дал 
свой дял в борбата сре
щу фашизма. Те са уча- 

в с и ч к итествували на 
фронтове и мнозина са 
показали вече познатата 
югословянска храброст. 
Така, за показана храб
рост в борбата срещу я- 
понците, е получил най 
— голямото американско 
отличие, югоелввянинът 
Митче Пеич (Той е унищо
жил 110 японски войници) 
Друг югославянин Сирко- 
вич, живущ в Австралия,

УШИЕ М ДТ1КИДТД ВОИНА ;. , -Дг. %
В Конгресния подкоми-

атомна енерния в ТНТ, атомната бомба 
САЩ, на едно съвещание 
се е разисквало по въпро 
сите за атомната война.
В разискванията се тръг
нало от предпоставката, на ТНТ. 
че ако би избухнала но
ва война, върху САЩ би 
били хвърлени на 224 о- 
бекти над 260 водородни 
бомби, силата нн които 
вкупом би изнела 1.446 
мегатонн или 1,446 000.000 
тона ТН Толуол, употре
бен като експлозив. Вто
рата предпоставки е, че 
в този случай САЩ би 
изхвърлили
бомби с мощност от 4.000 
мегатона, което е равно 
на 4 милиарди тона ТНТ.
За по-ясна пр-дстава тря 
бва да се напомни, че 
класическият тип въздуш 
ни проектили обиковеио

па на войната от бомбите 
би пострадали 54. милио
на и 800 хиляди америка
нци. За противната стра
на не са правени пресмя
тания.

А,ако към това се при
числят и страдащите от 
радиациите?..

са имали сила от един тон
, ко

ято бе хвърлена над Хи-
В нашата страна се произвеждат фабрични 

смирненски) килими и други произведеекявмо- 
дернатз фабрика на килими в Зренанин.

Тия произведения намират добър пласмент 
у нас и в чужбина заради качеството им.

На снимката: детайли от производството на килими.

рошнма, е отговаряла на 
селата ня 20. хиляди тоБуря

в Босилеград При това необикновено 
разискване е споменато и 
и това, че в първата ета-През последната седми 

ца в Босилеградско се 
разрази буря която нане
се значителни щети на 
сгоадите и нивите.

Вятърът, който достиг 
на бързина над 80 кило
метра, е разрушил вякол 
ко плевни.

Човешки жертви ве е 
имало.

В Одоровци - петокла-Нагдастие в село 

Бански дол сно училище
Съветът за просвета и 

култура при Звонската 
община донесе решение 
в селата Одороьци и Цр 
вена ябука да се отворят 
и пети класове при основ
ните училища. По този 
начин, още тази есен, над 
70% деца ще бъдат об
хванати в пълно основно 
образование в Звонската 

ченн са нужните високо община. Най-забележител 
добивни семена и най— но е това, че обучението 
дссбрй домашни сортове ще обхване и децата 
пшеница, изкуствени то- от отдалечните планински 
рове, употребата на кои- села. 
то няколко пъти е нарас
нала от миналите годи
ни. Само кооперация „Ни
шава“ в сдружение с чае
ните производители, и на 
своите глощи, ще1 засее 
повече от 250 хектара.
На около 100 хектара ще 
бъде засята високодобив- 
вя пшеница за пълна агро
техника.

Момичетата—Лепка Гю- 
рова и Люса Борисови от 
Бански Дол, на - възраст 
от по десет години,наме 
рили, останала от послед 
ната война, бомба. Не 
знаейки какво ги очаква,

водороден

; ■' * "-•*С, Л> -

Есенната сеитба в Димитровград—над 250 

хектара вишодобнвна пшеница
момичетата започнали да 
си играят с бомбата, ко
ято не била тежка. В е- 
дин момент, тя експлоди- 
рала и тежко наранила 
Лепка по главата, докато 
Люеа, по играта на слу
чая, претър.пяла само не- в целия димитровградски 
значителни повреди. Мо- край, е дала рекордни до- 
мичетата веднага били пре 
несени в Пиротската бол-

- - •

В Димитровградската 
община се привежда към 
край вършитбата на пше
ница, която тази година

Картофи и производители
Познато е, че картофи- сети век 

те са донесени от Новия 
В европейските

са заплашвали
своите поданици с парич
ни и телесни наказания. 
В това отношение е из
ключение тогавашната Че
рна гора. Нейният владе
тел, владика П-етър 1 
(1747-1830 г.) е заплашвал 
поданиците си с прокля
тие. В Черна гора отгле 
ждането ва картофите за
почва от 1795 година, ко- 
гато Петър I ч имал слу-

ГШШШШ1Ш11Н.....ШШ1ИШ111П11Ш111Ш1ШШ1111Ш Ч8Й да опита този плод

свят.
страни тая култура от на
чало не е била приета 
и властта в тия страни е 
предприемала редица мер
ки, да присили произзо- 
дителит*, да отглеждат 
картофи. Познатите евро 
пейски владетели от,се-

БАСЕЙН за стокабива. Същевременно в ди-
коопе-митровгрядската 

рация „Ниш8ва“, и в ос
таналите кооперации се

Близко до село Власи, 
в склоновете на Влашка 
планина, е построен ба
сейн за къпане на краста 
ва стока. Обектът е по
строен от страна на зе
меделската ; кооперация. 
За уреждане на басейна 
са изразходвани 
петдесет хиляди динара, 

В тези дни басейнът 
започна да работи -и ще 
спомогне за бързото на- 

дииа не е имало „талиан- церяване на крастата при 
ка“, искат да я засеят.

ница, но въпреки усилия
та на лекарите, Лепка е 
починала. Нейната прия
телка, Люса се чувствува 
добре.

извършват подготовки за 
есенната сеитба. Обезпе-

демнадесети и осемнзде-

НАИ-Г0ЛЕМИЯТ ДАЛЕКОПРО
ВОД В ЕВРОПА

околоИ във всичките села се 
подготвят — за есенната 
сеитба. Селяните от ония 
райони, в които тая

сниша шг,
4100 V /й УВАШ 1

при едно посещение на 
Виена. Още тогава той 
схванал, какво значение 
за прехраната ще имат 
картофите в неговата не- 
плодна и камениста стра
на и понел със себе си

го-
Между Сплит и Загреб в скоро време ще 

започне строежът на далекопровод, който ще 
събира електрическата енергия от електрически
те централи на Далмация и Черн? Гора и във 
периоди нй недостиг ва електрическа енергия 
в индустриалните басейнина Хърватско и Сло
вения, ще снабдява с такава и тези басейн».

Този далекопровод ще бъде дълъг 375 ки
лометра и ще бъде най-дълъг в Европа. 
За неговото изграждане ще се изразходват 
средотва од около 4,5 милиарди динара. Капа
цитетът му ще бъде около 
електрическа енергия годишно. Всичките мате
риали и съоржения ще изработят нашите фабрики.

„УРЕДНОСТ“ овцете.
На 8 клм. от Босиле

град, по течениьто на ре- щ малко семе, да го засади 
ка Драговщтицв, се на- щ в СВОята градина в Це 
мира селото Мтекоминци.р тине. Когато се уверил, 
Главният път, който води ц че карТОфИте мегат да 
от Босилеград към Дол- § виреят в Черна гора, 
но Тлъмино, минава през= КуПИЛ два човала картофи 

меж = от Триест. Тези картофи 
разделил на селата в Чер
на гора и се заканил, че 
ще анател^оса всеки, кой-

ПРВЗМЕР ЗА ПОСЛЕДВАНЕ
дена и Пресек. Важно е 
да се изтъкне, че в този 
ден, много от комунисти-? 
те изминаха над 20 кило
метра пеша, само да дой
дат на акцията това бя
ха ония, от селата като: 
Искровци, Одоровци, Ку- 
са Врана и Вучи Дел.

Както се научаваме, то 
зи дял от пътя, който ще 
свързва цялата тази мест
ност с Лужничката котло
вина, а чрез нея и 
центрите на нашата око
лия, изисква още 200 ку
бика камък, за да се из- 
рърши валянето. Това зна 
чи че пътят вече е готов.

Над 200 члена на Съю 
за на комунистите отЗвон- 
ската община излязоха 
миналата неделя на рабо
та по строежа на пътя 
Балниша —Звонци. Те ра* 
ботиха последните земзи 
работи между селата Сту-

това село, но връзка 
ду селото и пощата в Бо-

съ .1
885 милиона квч.

силеград като че ие 
ществува. До преди из- ^ 
вестно време, пъдарят от| 
селото взимаще пощата 
и я разнасяше заедно с| 
общинската поща, но об- щ 
щимата и пощата се ска
раха и сега пъдарят не 1 
разнася поща. Оня който = 
очаква писмо, трябва да | 
отиде в Босилеград да си = 
го вземе.

А за бързнината ва по- щ 
щата в Босилеград гово ц 
ри и телеграмата, която е = 
пътувала от Босилеград | 
до Млекомици 84 часа. §

Смятам, че телеграми щ 
те се плащат скъпо, за да | 
уведомявът хората по най = 
— бърз начин.

Дали някой, освен уп- § 
равата на пощата, трябва § 
да се погрижи за тия не-“ 
редиости?

то не ги засади.

Нов начин за разрешение на комуналните про
блеми в Димитровград

По инициатива на Об
щинския отбор на ССТ в 
Димитровград се пред
приеха редица акции за 
разрешение на комунал
ните проблеми в града. В 
тия акции участвуват 
всички стопански пред
приятия в града. На едно 
съвещание, преди някол
ко дни, директорите на 
предприятията направиха 
план, за да могат с общи 
усилия да 
по-добри резултати.

През този месец ще се 
набави нова радио—рез- 
пръсквателна станция и це

лият град ще получи ви
сокоговорители. За тая 
цел предприятията са съ
брали

Ръководителите на 
предприятията, по същия 
начин, ще решават и дру
ги комунални проблеми 
на града.

със
600.000 динара.1

2

До читателите
постигнат

Редакция на вестник „Братство“ се извинява 
на своите читатели, че този брой на. вестника, 

^ по технически причини, закъоняс излизането си. 
А

1*009909

У,

— Вършитбата в Д. Криводол е започнала 
Докараха вршачката ви ремонт. в1С. И. | «л !ОК«№.У1

\
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НАШЕТО ФИЛМОВО ИЗКУСТВО
КИНА И ПОСЕТИТЕЛИ Югославскатапертоара са били около

90 наши игрални филми Паралелно с този раз- 
и около 15 игрални фил- вой на филмовата индус- 
ми, -произведени в кооп-' трия се е уголемявал и 
родукция с някои чужде- броят на кината. Юго- 
странни предприятия. славия дн^о съществуват

Макар че ^началото на аад 1500 кино-зали, а то- 
домашната ни филмова ин- Ва е три и половина пъ- 
дустрия започва в първи- ти повече отколкото"пре- 
те години на този век, ди войната. Все пак N то- 
системни усилия аа неиния зи брой, колкото и да е 
развой започват след Ос- голям, още не е достатъ- 
вобождението- През фе
вруари 1945 година бе о-

киве.
матогфафия е участвува, 
ла на ,83 международни 
кинофестивали! на които 
е представила 35 играла* 
и над 90 късометражни
филми. На тезн [фестива- 
ли са получили нагр*д, 
четири игрални и 13късо-
метражни филми. Отдед. 
ни прегледи на юго»л»в. 
янския филм —..Седмици 
на югославянския филм" 
са организирани до сега 
в България, Китай, Съве- 
тския Съюз, Итвлия, Ан- 
глияа и Полша. Много 
от тези филми дълго вре. 
ме са представяни ^из ки
но залите на тези страни,

Вниманието, което юго
славската обществешост и 
югославският печат обър
наха през последните дни 
към кинофестивала в Пу
ла, където вече шест го
дини наред се представят 
най-успелите достижения 
на нашата кинематогра
фия, само е едно от до
казателствата аа популя- 
ността, с която седмото 
изкуство се ползува в на
шата страни. Това показ
ват и фактите, че кинатл 
в миналата година са би
ли посетени от 114 мили
она зрители и че на ре

чен да задоволи нуждите 
на публиката, звщото и 

сновано Държавно фил- нейният брой е раснал, но 
мово предприятие, и през с по-бърз темп. Броят на 
юли 1946 година и Коми- публиката през 
тет за кинематография 

ФНРЮ

миналата 
година е бил пет иполо- 

Ре_ вина пъти по-голям от 
този през 1939 година.

МОТИВ ОТ ВИСОКБ. АСЕНОВ '
Ина

публикански 
Но с времето, организа
цията на филмовото про
изводство се е менила, а 
особено от 1951 година, 
когато и тук, както и в 
оставалите стоп*нсхи от-

комитети.

Едно успешно представяне Кинофестивалът в Пу
ла състоял се в началото

НАШИЯТ ФИЛМ В ЧУЖБИНА
Тематиката 

филми изработени до се
га, е твърде разнообраз
на. Дълбоко просмукани 
със социалистически ху
манизъм, пълни с оптими
зъм и схващания

на нашите
- СТУДЕНТИТЕ ОТ ДИМИТРОВГРАД МЕЖДУ ПЪРВИТЕ 'НА СТУ

ДЕНТСКИТЕ ИГРИ В АЛЕКСИНАЦ.
расли на страааиа, бе из- 
вршеко дълбоко децен- 
тоализиране.

Главни производителка вота и зз неговите потре- 
снемаие не филми в Юго- би, югословянскнте фил- 
славия са десетте пред- ма намират, въпреки ня- 
првяткя и то : , Авала кои недостатъци, които
филм“, „УФУС“, „Славия следват всекв нова работа, 
—филм“, „Ядран—филм“, на отличен отзив при чуж- 
„Загреб—филм “, „Триг- дестранната публика. До 
лав — филм“, „Върба — края на 1958 година, юго- 
филм“, „Босча — филм“, славсюта кинематогря- 
,,Вардар—филм“ и „Лев- фня-^е представила в 34

чужди страни, 51 игрален 
и 94 късометражни фил
ми, което във всеки слу
чай представлява завиден 
успех. 1

пред публика, която има здравото народно творче- 
определен вкус, още вед- ство, което, въпреки най- 
наж потвърждава качес- добрите условия, често 
твената и сериозна под- пъти се забравя и дори

презира от някои недо
печени интелигенти всред 
малцинството.

От 6 до 10 август т. г. 
се състояха студентски 
игри на студентската мла
деж от южните и изто
чните предели на Сърбия, готовка и съзнанието на 
Програмата На игрите бе нашите интелигенти, че и 
изпъстрена със спортни те са носители на стрем- 
състезания и културно— ленията за запазване на 
просветни представления 
на младежите, а между 
другото значително място 
беше дадено и на народ
ния фолклор.

Студентската младеж 
от Димитровград участву
ва в игрите и по много 
от точките на състезани
ята аабележн хубави ус
пехи. Най-добри впечат-

за жи-

Б. Станчич

МАЛКО АРХЕОЛОГИЯ

ЗВОНСКА ътп Е БИЛА ПОЗ
НАТА И НА РИМЛЯНИТЕ

ПУЛА В ДНИТЕ НА 
КИНОФЕСТИВАЛАчен — филм“.

89 ИГРАЛНИ ФИЛМИ
А

Възходът на домашна
та ни кинематография 
след войната може най— 
добре да се види от фак
та, че от 1945 година до - 
края ва 1958 годйна тая 
индустрия е дала: 89 дъл- 
гометряжни игрални фил
ми, 19 късометогжни иг
рални ф,1лми, 812 доку-

на този месец още вед. 
наж изтъкна качественно- 
ста на нашите филми.

метра. Дълбочината му 
е била около 1,30 м. дъ
ното на басейна било по
стлано с гладки, цименто-

За Звонска баня са зна
ели и старите антични на
роди, от преди около 2000 
години. Изцерителната 

левия ^ставиха в състе- . МОщ на нейните топли из- 
занията по баскетбол и 
■ъв фолклора. В баскет 
болните надпреварвания 
те победиха всичките си 
противници и стигнаха до 
финала. Във финалната 
борба загубиха от по до
брия студентски отбор на 
Прокупие и по този на
чин заеха второ място.
Във фолклора, обаче, те 
нямаха достоен против
ник. 'Танцовата група, 
предвождана от Павел 
Йотов, успя да побере 
маса аплодисменти и ис- 
креии честитки „още на 
състезанието, което се Повторно откриване на 
съствя на баскетболния Банята стана в близкото 
стадион. . Р итмът на минало, в началото на то- 
■ашите шопски хора, пъ- зи *-к, през 1904 година, 
страта носия, младостта Б това време бе открит 
на танцьорите и тяхната един уцелял и чист ба- 
техиика, надминаха про- сейн с диаметър от шест 
тивните групи. Като най- 
добра танцова група — 
днмитровградчанн, учас
твуваха на тържествата 
по случай закриването 

студенските игри и в 
специално уредената про
грама, наречена „По же
лание на публиката“, още 
един път участвуваха, и 
още един път демонстри
раха богатството на шоп
ския фолклор, и побраха 
топлм поздравления на 
арителите. <

ви, квадратни тухли, а 
стените с дялан камък.
Водата идвала през две 
тръби и то в количество 
което според откривате
лите, учителя от Звовци ,
М 3. Дчлберов, Г.Д. Бай- мент.лни, 26 чертани фил- 
кушев и X. М. Врабчан- мя> 192 педагогическо 
ски, било в състоязие да просветни, 12 куклеви 
движи малък чифт воде- филми, 702 останали къ- 

Температу- сометражни-.филми и 671 
брой кино — новини, кои
то редовно се прожеьти-

вори и благоприятните 
климатически условия са 
използувани за почивка 
и лекуване. Силно раз- 
тръсване на земята, или 
нашествие на варвари, са 
скрили от лицего на зем
ята целия комплекс пос
тройки и градини, които 
вероятно са служили ка
то лятна резиденция на 
някой римски управител 
или може би, като почив
на станция за ранени или 
изтощени римски войни 
(С- К. Сотиров, 1958 г.)

ЛааВШШ ПРОБЛЕЯЛАТА 

ЯШШт ЗА РАВНОПРА
ВИЕТО НА ЖЕНАТА

нични камъни, 
рата била около 27С гра Равндправнето на жената в Югославия 

не е з:чг азлзгатес<1 проблема, нато проблема 
за юридическото положение на жената в общес
твото; тя е останала главно като проблема на 
икономическата неразвитост, примитнвизма, ре
лигиозните схващания и другите консервативни 
предрасъд-ъви, частно- собственическите отноше
ния, които още действуват на живота в семей
ството. Изостаналото домакинство 
материални проблеми на семейството

ду са.
тирят във всичките кина 
на страната ни. Освен то-Откривателите намери

ли не дъното на басейна 
един златен пръстен, ед ва в коопродукция с чуж

бина са произведени 15 
но конче от бронза, един игрални и 12 документал- 
меден печат с халка, ед- ни филми. Стойността на

целокупното филмово 
производство се цени на 
около 15 милиарди дина
ра, от които най-значител-

и щаличньте 
спъват

жената да вземе пълно участие в икономическия 
и обществен живот на страната, създават кон
фликт между нейната роля в обществото и до
макинството- Изостаналото домакинство гспъв« 
н всички останали членове не семейстното в тя
хната обществена дейност.

на желязна стрела, много 
вкаменени букови и хра
стови листове и разни ви
дове медни пари, с елин
ски и латинска

нн суми са изразходвани 
надписи, за игрални филми.

Тези проблеми се изострят особено много 
с бързото индустриализиране на страната, с про
мяната на социалната структура на населението. 
Материалното развитие на сраната същевременно 
дава възможности за създаване на техническа 
база за пообществяване на службите, пред
назначени за нуждите на домакинството, с което 
трябва да се разреши конфликтът между уча
стието на жената в обществения живот и нейното 
положение в семейството, както и да се издигне 
битовото равнище на всички членове на семей
ството.

Успешното представяне 
на нашите студенти на ед
но такова междуградско 
студентско състезание и

Прн конкретното решаване на тези задачи, 
важна роляа играят органите на общественото 
управление в комуните, особено жклищните об
щности, както и обществените организации.

Комунистите в тези органи и организации 
трябва да се борат 1а реализирането на усло
вия, нужни за успешното развитие на семейство
то, които могат да се реализират вече днес, а 
особено в областта на жилищното строителство 
изграждането на мрежи разнообразни детски за
ведения в рамките на стопанските организации 
и жилищните общности, чрез основането на ко
мунални заведения за услуги и други подобни, 
а всичко това ще допринася за истинското рав
ноправие на жената н мъжа н за тяхното уча
стие в обществения живот като равноправен 
граждани.

СмганаШа гимназия 
‘Иосаа Броя Тото" в 
Димитровград разписва

Конкурс
ва записване на 28 у- 
чгниха а / гимназиален 

клас
Условия ва записване:
завършено основно ос
мокласно училище. 
МолвиШе се из Пращат 
до уараолспа на гим
назията.

Нашата младеж 
тическото строителство 
товн в определен срок.

На снимката: Детайл от ■втоп1>тя.

и тая годниа ще извоюва още една-победа„ в социалис-
— нови стотици километри от автопътя ще бъдат го-


