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Пред конференцията на шефовете на държавите и иравишелетвата
на извънблоковите страни в Белград

\

КОЛКОТО СМЕ ПОВЕЧЕ, ТОЛКОВА 

ЩЕ БЪДЕМ ПО - СИЛНИ, НО НЕ С 

ОРЪДИЯ И АТОМНИ БОМБИ, А КАТО 

МОРАЛЕН ФАКТОР
тито

На 1 
Съюзната

септември т. г. в 
народна скупщи

на в Белград ще 
Конференцията на

ръководене на собствената 
страна показаха, че са при
върженици на активно-ми
ролюбиво съвместно съще
ствуване и опазването на 
мира в света.

Белградската конференция 
не ще трае дълго. Може би 
не повече от четири-пет дни. 
Обаче тя ще обсъди пробле
мите за по-широка коорди
нация на силите на неанга
жираните страни да изнаме
рят път към траен мир и 
по-добро разбирателство меж 
ду народите, за което участ
ничките в Белградската кон. 
ференция и досега се бореха 
единично и колективно в 
ООН и извън нея. ■

ето на западния блок разпо
лагат с 60°/о от общия до
ход на страните в западния 
лагер, а Съветският съюз, 
който има една петина от 
населението 
блок разполага с 60% от об 
щия доход на страинте в 
този блок.

Следователно за сегашния 
свят много по-Еажна е под- 
яблата на развити страни на 
Севера и неразвити страни 
на Юга. отколко военнопо-

— Жалостно е да се кон
статира, че докато великите 
сили говорят за разоръжа
ване, надпреварата във въор 
ъжаването се засилва, а ме
ждународната обстановка ста 
ва опасна и деликатна.

му дух все още витае над 
света. Такъв широк репер
тоар на теми. за които ще се 
разисква 
конференция, 
историческото значение 
същата.

недоверието, но към търсе
не на контакт. Върху тези о- 
снови бе създаден сърдечен 
политически и психологиче 
ски контакт между четирите 
континента: Европа. Азия, 
Африка и Южна Америка 
Белградската конференция 
е искрено свидетелство за 
желанието на много народно 
сти, щото световният поли
тически кораб да заплува по

започне
неанга

жираните страни, която по 
своята репрезентативност и 
по състава си едва ли има 
равна на себе си в цялата 
световна история. На Кон
ференцията ще участвуват* 24 
страни, предимно от Африка 
и Азия, които не принадле
жат нито към един световен 
блок. В работата на Конфе
ренцията Ще участвуват ре
дица най-изтькнати светов
ни държавници 
на държави, 
ства,
всички, които в досегашната

Белградскатана
потвърждава

на източния на

Един судански журналист 
неотдавна писа — „Зиачени 
ето на Конференцията се съ 
стои в това, че представлява 
нов етап на свободата, на 
свобода, която е от извънред 
но значение, защото

Войната не решава 
нищо

даваНай-новите събития на 
световната сцена потвържда
ват правотата на думите на 
ония, които години наред 
твърдят, че блоковата над
превара и дипломатическата 
логика, произлязла от съпер 
ничеството, не са препоръчи 
телни за днешните световни 
политически болести. Неу
спехът на авантюрата против 
Куба, разгромът на чужде
странната интервенция в Ла 
ос, опасното затягане на въ 
жето. между. Изток и. Запад 
в Берлин, новите кредити за 
въоръжаване и борбата за 
престиж в Космоса — всич
ко това говори в полза на 
тезиса, че свегьт не ще мо
же да бъде спокоен, докато 
законът на съвремието, оли
цетворен в миролюбиво съв 
местно съществуване не се 
проведе дословно в живота 
на международните отноше 
ния. Днес всеки е съгласен, 
че съвременната война озна
чава самоубийство на чове
чеството, Обаче все още има 
несъгласие по въпроса, ка
кво трябва да се подраз
бира под думата съвместно 
съществуване. По мнение на 
едните единствената перспек 
тива е. Вечното взаимно деб' 
нене между блоковете и пред 
пазлива игра по ръба на рав 
новесието на силите. Това 
схващане ражда три после
дици: на военния аспект по 
международните проблеми се 
дава челно място; постоянно 
се посочва необходимостта от 
изостряне на блокова дисци 
плииа; концентриране на си. 
ли те в света се върши под 
знамето на идеологически 
кръстоносни двубои. Обаче 
върху теорията на военно 
равновесие не може да се 
изгради траен мир, защото 
тази теория присилява към 
непрестанна надпревара във 
въоръжаването. Теоретиче
ски съществуват три възмо 
жки алтернативи на тази 
„блокова коегзистенция“: во 
йна, неутрализъм, и активно 
миролюбиво съвместно съще 
ствуЕане. Обаче войната не’ 
решава нищо, нито полити
чески, нито икономически; 
неутрализмът иска да купи 
мир със цената на безразли 
ш-гето, продавайки на безце
ница собствения шанс на съ 
ществуване. Следователно е- 
динствената реална алтерна 
тива е активното миролю
биво съвместно съществува
не, което е и основният лай- 
мотив на септемврийската 
белградската среща.

шефове 
на правител-

държавни владетели:

политическо дейност и,1си

ЦЕЛТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
В пролога за свикване на 

извънблоковата конферен
ция на най-високо равнище 
е обстановката,, че извънбло 
ковите страни, без оглед на 
тяхното вътрешно полити
ческо устройство, са се сре
щали много често на същите 
политически координати, ко 
гато е ставал въпрос за про
блемите на мира и усмиря- 
ването на световното напре
жение. Именно затова бел
градската среща представля 
ва единствено политическо 
събитие в световни размери 
и представлява, в много не
ща, новина в международни 
те отношения.

тика и как да се помогне за 
разрешаването на проблема, 
който вече години наред по
тиска и обезпокоява света и 
как от своя страна да до
принесат повече за утвърж
даването на световния мир и 
смекчаване на противоречи
ята между двата антагони- 
стически блока на Изток и 
Запад.

Президент Тито така об
ясни целта на свикването на 
конференцията на извън
блоковите страни:

— Тъй като болшинството 
от човечеството е извън бло
ковете, ние искаме това бол
шинство да не гледа пасив
но как други кроят съдбата 
му. но и само да участвува 
в тази работа. И колкото сме 
повече, толкова ще бъдем 
по-силни, разбира 'се, не с 

атомни бомби, но

Срещата на извънблоковите 
държавници в Белград има 
една основна изключително 
важна цел: колкото е въз
можно по-подробно да се 
начертае пътя и да се утвър 
дят методите, чрез които не- оръдия и 

като морален фактор. А днесангажираните страни да се 
още по-ефикас- моралният фактор играе в 

света голяма роля ...превърнат в 
ни дейци в световната поли-

мирни, бистри води, гдето о- 
паоноетта от внезапни поли
тически бури би била чув
ствително • намалена.

Белградската среща

литическата подялба Изток- 
Запад.

Отношението оръжие 
— помощ: 10:1

възмножност на народите, 
които бяха потиснати и ня
маха свобода, да изразят же 
ланието си. Сега в Белград 
те ще се срещнат да форму
лират своето участие 
дународната политика 
определят своята политика."

блок, но борба за преодоля- 
блоковата подялбаНикакъв трети 

ване на ще ра
зискйа и по въпроса за ико
номическа помощ ца слабо 
развитите 
1.500.000.000

Икономическите 
обаче се

в межизлишъци
изразходват за ор

ъжие/ Днес в св.ета 
ходват за производство 
оръжие 14 милиона 
в час или 335

съществуване покрай про
блема
колониализма и икономичес
ка помощ на слабо разви- 

и изостанали страни.

Международната 
обстановка става 

опасна и деликатна

Днес
хора в света ня

мат достатъчно възможност 
да се нахранят. Например в 

, Южна Азия 
доход е 20 пъти

страних и даВъпреки някои опити Бел- 
конференция да 

като опит

за разоръжаването, се изразградската 
бъде представена 
за създаване на „трети блок , 
безсмислицата

на
долара 

милиона дола 
ра всекидневно, или 120 
лиардз долара за .една 
дина. Ако тези средства бяха 
вложени за подобряване на 
световното земеделско 
всдство, проблемът за глада 
щеше да се реши за няколко 
десетилетия, а ако тези 
стЕа се използваха 
стриално развитие на

националният 
по малък 

на главна от населението, от 
колкото в САЩ. Основната

Президентът 

Тито ще открие 

Белградската 

конференция^

тите
'на такива 

от са-
ми-

го-„анализи“ произлиза 
мия факт, че 
логично да се 
ония, които се борят против

проблема на’ световнотоникак не е 
очаква, щото

ряз
витие е и въпросът, как да произ
се премахне сегашното не
равноправно

Дните, в които ще бъде от- 
Белградската конфе- 
са твърде сериозни.

разпределение 
на света в икономическо от 
ношение. Западният блок 
включва 18% от населението

блоковете да направят г:с> 
добна грешка, като се затво
рят в черупката на тесни бло 
кови индересИ. В с/ьщност 
белградската среща Щ0 °®_ 
°ъжда въпроса за преодоля
ване и премостяване на бло-

крита 
ренция
Засилени са разногласията 
между Изток и Запад, све
товната обстановка е значи- 

обезпокояваща. Това

сред
за инду- 

нераз
витите стлани, техният 
циоиален доход щеше да се 
удвоява всяка трета

На 1 сеп'тември президен-
БЪооз ,1ти™°ПубЛЖата Йосип 
Ьроз Тито, като домакин ще
открие Белградската конфе
ренция на неангажираните
страни и ще произнесе реч__
приветствие на делегациите 
и гостите на Конференцията.

след речта на другаря Ти 
то Конференцията 
гледа някои

на-
иа света, а държи в ръцете 
си 60°(°телно

положение в световните отно
годи-от световния доход. 

{Източният блок има 32% от
на.

Безкористната
развитите страни, дадена на 
изостаналите страни, 
до вчера. бяха обекти 
лониална 
справедливо

помощшения стоварва върху пле
на държавниците,, ко- 

в Бед

на
шеелението на света и раз- 
юлага с 20% от световното 
фоизводство. Слабо развити 

/те страни, които не се числят

ковите противоречия и 
сегашната блокова подялба 
на значителна част от света. 
Държавните глави, които за 
някои

на щите
ито ще се срещнат които

на ко- 
експлоатация, е 

задължение И 
предпоставка за широко ста 
билизиране на световния мир 
Тя би допринесла, ако се да 
ва без каквито и да било об 
вързвания, за

от-град много по-голяма
отколкото може-говорност,

да се предпостави, 
то бе взето решение за ус- 

тази среща. С

къщ нито един блок и които 
Ще бъдат.
Белградската

ще раз- 
въпроси от ор

ганизационно естество. Под 
готовките бяха твърде ин
тензивни, така че Конферен 
цията, малко ще се задържа 
върху техническите ръпро- 
си, а повече върху съществе 
ните

кога-ден ще пристигнат 
Белград, изтъкват посто-

ше представени на 
конференция 

съчиняват почти 50л* от

в
янно, че за опазването на 
световниЯ мир и сигурност са 
ОТг°ворни 
ИаЦии,
«или.

тройване на 
какви грижи и претенции 
идват извънблоковите дър
жавници в Белград личи от 

на Джавахарлал

све
'овното население, обаче раз 
Дхлагат само с 13%

Икономическа помощ 
( на неразвитите страни

За разлика от блоковата 
коегзистенция, тя се стреми- 
не към оръжейно осигуря
ване, но към комплектно ре 
шаване на световните проб
леми. не към сервиране на

практическо 
постигане на миролюбивото 
съвместно съществуване.всички световни от све-а не само великите ТОВНОТО производство. Дори 

и в самите блокове доходът 
е неравномерно разпределен 
на отделни държави — така 
например САЩ, които пред
ставляват 10%

И колониалният 
на дневен ред

Белградската 
изостави 
ниализма. защото упоритият

Затова въпроси, за които
свикана. Всички страни __
участнички са изразили же
лание да се работи интензи
вно, така че конференцията 
да завърши работата 
4—5 дни.

въпросоще във вре- 
'ГНИя Дневен ред на тази 

1я на най-вйсоко равниде 
«включено
‘"Фното

думите
Неру в индийския парла- 

съобщи, че оти 
конфе-

е и

- ЧКТГ1монт, ко гато 
ва на 
ренция:

Белградската среща не ще 
и темата за коло-

разискването за 
и активно съвместно от населени- си за

1___ I
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БРАТСТВО

Запознаваме ви с участ 

ниците в Белградската 

конференция на неанга 

жираните страни М ••

- Л ,

„Дружеството па бирманцитс”» кое
то кмоло много националисти. В бир- 
майското правителство, образувано прев 
1943 година, заемаше поста министър 
ма оъншмите работи. Когато апглича-
нитс и съюзниците им се зпоърпаха 
отново в Бирма. У Ну станал подпред
седател на Антифашмската лига. След 
това бил избран за председател на Уч
редителното събрание, а 
оансто на Аунг Син .през 1957 година, 
става

след зоп1-

| СИРИМАВО 
ЬАПДЛРЛ- 
ПЛИКЕ

премиер. У Ну оставя на поста 
министър-председател псе до месец ок- 
томврн 1958 година, когато властта бе

ИНИЦИАТОРИТЕ ИА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА ИЗВЪН БЛОКОВИТЕ СТРАНИ< тШЩ 0СВАЛД°
" ДОРТИКОС

предадена пп комппдуппщия въоръже
ните сили на Бирма Не Вин. У Ну през 
това

. >■ ,

ямте колониални войскя напуснаха Еги
петската асма.

На 23 юни 1956 година народът го 
избра за • пръв президент иа Египет
ската република. През 1956 година той

време бе се уединил в един бу- 
днетни манастир, къдсто остана до 
изборите през 1960 година, когато не
говата ..писта лига“ спечели изборите 
и У Ну отново зае 
правителството. Неутралната 
па Бирма У Ну дефинира 

година: „Нсутралиптя

Възглавява ЦсЙлов. 
конто «

делегацията на 
с първата .жена в света.

председател на 
е през 1916 година в 6о-

Тя
Възглавява делегацията на Републи

ка Куба. Заема пост президент но ре
публика Куба. Той е роден през 1914 
годипа в Сисифухосу, провинции Лае 
Вилле. Следвал право и обществени нау 
км, след това бил адвокат и председа
тел на кубинското сдружение па адво
катите. През време на Батистипия дик 
т.тгорски режим три пъти с бил аресту
вам и пред четъвртото арестуване из
бягал в чужбина. В Мексико започва 
да сътрудничи е Фиясл Кастро, който 
оттук организирал борбата за сваляне 
па Батиста. След прехвърлянето *на Ка
стро в Куба, в Сисра Масстра, се в>р- 
пал м Лортикос. Когато Батиста бс 
свален, Лортикос стола министър за 
законодателството - иопото правител
ство па Кастро. След оставката иа Ма- 
нусл Урутия на лоста президент на ре
публиката бс избран той. Лортикос 
един от най-близките сътрудници на 
Кастро.

поста премиер нп 
политика

заела поста 
ство. Родена 
гато ней ломско семейство. Получила « 
солидно образование н на младини ста
ва известен социален работник. На 24- 
годишна възраст сс омъжва за

прапитсл- национализира компанията, която дър
жеше Сусцкия канал, зарад което върху 
Египет бе извършена агресия от стра
на па Англия, Франция и Израел. Под 

намесата па

още ПрС1 
политика1956

па Бирма има три главни белега: не- 
присъсдмняпапе пито към едни блок. 
политика на приятелство е всички стра 
ни и предприемане нж всички мерки 
да сс надделее антагонизмът между два 
та блока в името иа опазването на 
мира в света“.

ръководството на Насьр и 
ООН египтяните отблъснаха 
лмте. Насър обръща голямо

изтъкна
тия политически ” нецноналнсосвобо- 
днтслсм водач на Цейлон Соломон Бан- 
даранаккс. който до 
председател на правителството иа Цей 
лон.

нападате- 
внимание

аа икономическото, просветното и поли
тическо издигане иа страната. ТоЙ е 
голям приятел н изтъкват борец за араб 
ското единство. Това се потвърди е обе 
линснисто на Египет и Сирия а 
република. Успоредно е това той при
надлежи на групата най- изтъкнати бор 
ци за освобождението из цяла Африка 
и за политиката на активно миро; 
биво съжителство. .

РХЕИДА1959 година бе

КВАМЕ
НКРУМАХ

БНР
През мссс ц септември 1959 година, 

когато нейният мъж Соломон Бандарана 
ике пална от куршумите па будисткия 
свсщтсник Семорзму в собствената си 
къща. Снримаво Бандаранаикс продъ
лжи делото му. През месец април 
1960 година тя бе избрана за председа
тел иа неговата Партия на свободата, а 
след това през месец юли. след гранди 
озната победа на изборите, стана пред
седател на правителството. Тя продъл
жи да работи за укрепване нсзависимо- 

и прогреса на Цейлон.

една

БИКРАМ
Възглавява делегацията на Република 

Гана, чийто президент е. Роден е през 
1909 година. Учил се о мисионерските 
училища и завършил за учител в ко
лежа „Принц от Веле“ в Акимотия. През 
1935 година отишъл в САЩ, къдсто за
вършил икономически и обществени нау 
ки след това теология. След завърш
ване на постдипломските студии пре
подавал философия, африканска исто
рия и гръцки език иа Пснсилванския 
университет. През 1945 година следвал 
икономически науки е Лондон и там 

политика.

Възглавява делегацията но кралство 
Непал. Той е крал на Непал. Роден е 
преди 40 години. Учил сс в чужбина. 
Баща му, крал Трибунал, през 1950 
година бс принуден да избяга в Ин
дия. Една година по-късно, под вода
чеството на лидера на конгресната пар 
тия на Непал КоираЛа, 
въстание против семейството Рана и 
крал Трмбуоан се завърна в страната. 
След смъртта на крал Трибуван през 
1955 година идва на престола Махеидра 
Бир Бмкрам. Процесът на постепенно
то демократизиране на страната даде 
възможност през 1959 година за първата 
конституция на страната и за произве
ждане на първи свободни избори. Побе
ди Конгресната партия и Коирала обра
зува ново правителство. Обаче 19 ме
сеци по-късно кралят свали правител
ството, разпусна парламента и образува 
ново правителство, като задържа ресора 
премиер н министър на отбраната.

Непал сътруднички е разни страни. 
Приема помощ от САШ, СССР, Индия, 
Китай и други.

Неотдавна, като говореше за поло
жението на неговата страна, Махендра 
заяви: „Тълкуването на нспалския нсу- 
трализъм сс състои в създаване на при
ятелство е всички миролюбиви народи 
яа базата на равноправни отношения, и 
при бдително следене иа политиката на 
собствена иезаангажирвност“.

бс вдигнато

М0Д11Б0
КЕПТА започнал да се занимава е 

Наскоро след това станал генерален 
секретар на Западноафриканския гене
рален секретариат. През 1947 година 
става генерален секретар на партията 
„Конвенция на ' обединения Златен 
бряг“ (така се наричала колониална Га
на) и сс завръща п родината. В Гана 
той бързо изпъква като антиколонизлен 
борец и добива голям престиж 
селението. През 1949 година то 
зува Партия на народната конвенция. 

• която веднага започна борба за извою
ване на

Възглавява делегацията па Република 
Мали, чийто е президент. Роден е през 
1915 година в Бамзко. Учил сс във 
Франция и завършил педагогическо учи 
лище. Едно време работил као учител 
в бедните пустмиски села на тогаваш
ния Френски Судан, сега Република Ма
ли. С политическа активност започва 
да сс занимава твърде рано. Близък 
на френските социалисти, през 1946 го
дила влиза в Партията на африканската 
солидарност, която тогава била 
влиянието на френските левичари. През 
1947 година става генерален секретар на 
Суданската уния, ръководната политиче
ска организация в страната. Страхувай 
кк се от неговия авторитет всред на
рода французите правят опит да го 
привлекат към себе си. През 1959 го
дина той е народен представител във 
френския парламент и негов подпред
седател. Пет години по-късно той е на
значен за държавен секретар на така ма 
речаната ПрсЗморска Франция въо френ 
ското правителство.

П0Р0Д0М
СИАНУКСАРДАР

МОХАМЕД Възглавява делегг.цията на Камбоджа. 
Иначе е шеф на камбоджанската дър
жава. Роден е през 1922 година. Учил се 
< във Франция, а във френската армия 
следя

сред на- 
Й обра-ДАУДФЕРХАТ

военно дело. Станал крал през
1941 година, обаче заАБАС разлика от него-под лснис и предявянасамоуправ

„позитивни акции“. Този термин озна
чавал Нкрумаховата борба за незави
симост без употребата иа сила. Англи-

Възглавява делегацията па Афгани
стан. Роден е през 1909 годипа. След 14 
години прекарани на важни постове във 
войската, през 1916 година влиза за 
пръвпът в афганистанското правителство, 
а седем години по-късно става негов лрс 
миер.

Поради чуждо влияние в миналото, 
Афганистан все още е стопански изо
станала страна. През последните годи
ни обсче примиер Дауд заедно е краля 
и е брат си, министър на външните ра
боти. полага големи усилия да издигна 
страната. Афгалитанското правителство 
прие помощта на СССР., САЩ и другите 
страии, обаче без политически обвързва 
ния. Премиер Дауд решително е за то
ва да не връзва страната си пито за 
едни блок. Той е голям привърженик 
на нсззоистима извъиблокова полити
ка, основана върху принциптие 
ролюбиоото активно съвместно съще
ствуване.

вите предтечи, той разбрал
на консервативния монархизъм 

и се определил за прогреса. През 1954 
година Камбоджа била

огжмве-
' лостта

Възглавява делегацията па Алжир. Той 
е председател на временпото алжирско 
правителство. Роден е през 1899 годи
на в Тахср. Алжир. Още като студент 
започва да сс занимава е политика. На
писал е книгата „Младият алжирец“. По 
лнтичсският път на Абас върви от 
някогашните надежди, че колониалните 

■ сили ще дадат равноправие и правда на 
алжирския народ до дълбокото съзна
ние, че алжирците са| принудени да из- 
борлт свободата си е оръжие.

„Веднага след Втората световна вой
на. казва Аабас. убеждавах народа см 
да сътрудничи е французите, защото 
мислех, че те са разбрали, че е ми- 
нало времето на колониалната сксплоа 
тация. Молех французите да ми дадат 
минимални политически п» ава, поне 
мл!лко надежда. Обаче те не ни дадо
ха иишо. И сега моят народ е въор- 
жена борба е принуден да 
свободата.“

провъзгласена за 
независима, обаче колониалиститс въз-

чаните няколко пъти го арестуват под 
претекст, че готвел бунтове, обаче и 

_рт затвора продължавал политическата 
активност. През 1951 година неговата 
партия спечели изборна победа. Власт
та е припудена да го пусне от затвора 
и той застана начело на новото прави
телство. Две години по-късно предя 
вава искане за псзависимост на Гана. 
На 6 март 1957 година Златния бряг 
става независим, а на 1 юли -1960 го
дина става провъзгласяване на репуб
лика Гана н Нкрумвх става нейн пръв 
президент.

Успоредно е борбата за независимост
та на Гана Нкрумах е активен борси 
за освобождението яа цяла Африка. В 
Африка той е един от стълбовете иа 

положителна неутралност.

да държат Камбоджа 
контрол. Сиянук разбрал

намеряаали 
свой
мерения и след един обед е американ
ския министър. Дълсс. през 1955 година 
абдицирал в полза на баща си Сурама- 
рита. Тогава Сиянук заявил: „Ако на-

под 
тези на

пускам престола, това не значи, че 
ще напусна длъжността си към стра
ната . и дълга към народа. Слизам от 
трона да помогна на беднотата. която 
бе изгонена, използувана и изтезава-

1959 година Судан и Сенегал се обе 
Федерациядиняват в една държава 

Мали. Ксита заема поета съюзен пре- на от хора, които несправедливо упо
требиха демокрацията. Из дв~ 
да понеса нищо“. И тогава то 
от място до място и разяснявал на 
народа, че е необходимо властта да 
бъде доближена

ммер, като същсврсмнснно е и премиер 
на Судан. Ог този пост решително се 
бореше за единството на западноафри- 

народи. След разделянето на 
Судан и Сенегал, в резултат на френ- 

1960 година. Кс 
на Сснс-

орс
ой

ца няма
тръгнал

на ми-камеките ХАИАЕ 
СЕ А АСИ Е

до народа, да се смея- 
„т корумпираните министри и да се 
разтурят корумпираните партии. На из
борите, произведени през месец сеп
тември 1955 година, неговата Народна 
социалистическа партия получи абсо
лютно мнозинство. И Сиянук стана 
министър председател на правителство
то. като веднага започна решително 
да провежда в дело идеите си. Когато 
през 1960 година умря баща му. иа пре 
стола трябваше да сс*качи Сиянук. О- 
бзче той отхвърли това предложение. 
Когато за пръв път етана министър- 
председател той изхвърли от камбоджан 
ската конституция: ..Камбоджа е чест 
от Френската уния“ и тръгна стремител
но по пътя на пълната независимост на

политиката
ските машинации през

си извоюва ита веднага след отцепването 
гал свика извънреден конгрес на Судан
ската уния, на който бе провъзгласена 

Судан. Новата дър- 
освободи от всички унизителни 

към Франция.

Етнопски цар. Възглавяава стнопска- 
та делегация па Белградската конфе
ренция. Роден е през 1892 година. Преа 
1916 година е провъзгласен за престо
лонаследник и регент. През 1928 го
дина е коронясан за нсгус, а 1930 го
дина за цар. Неговото име е свързано 
е крупните реформи в тази просторпа 
страна. Още преди дж станс престоло
наследник е водил енергична полити
ческа и военна борба против феодаяк- 
тс, които разпокъсваха страната. След 
италианската агресия през 19з'б 
Хайле Ссласке бе 
сне страната, обаче и в чужбина про
дължи борбата против фашисткия за
воевател, указвайки, че фашизмът за
плашва цялото миролюбиво 
Когато Италия стъпи въб война на 
страната на Хитлер, Хайле Ссласис за
стана! на страната на сюзницитс и за
почна решителна борба за освобожде
нието иа страната. През януари 
вашата година Хайле Ссласие сс за
върна тайно в Етиопия, за да 
народа против окупатора. Четири
сеца по-късно италианците бяха

независимостта на 
жава сс

задължениядоговорни
Ксита оппеде енергична борба за укреп 
в лис независимостта и възхода на мла 
дата държава, въпреки трудните усле 
вия, прнчиняоапИ от Франция и пей* 

Той се определи за 
стопанство. Президент

Ш1АА
АБДЕА
ПАСБР

АДЕНните приятели, 
социалистическо 
Ксита е привърженик на политиката на 

изтъкнат борси за 
както и ос- АБДУААХ

ОСМАН
нсзаангажирансст и 
Ашролюбипо съжителство,

борец за африканско единство и 
африканските

голиналик 
пълното 
нареди.

страната. Той е голям привърженик на 
миролюбивото съвместноХАШЕМ

ДЖАВАД
осообождсине на принуден да напу-‘:жш съществуване.Възглаява делегацията на 

иата арабска република. Той 
дгнт на същата. Р 
1918 година в

Обедине-
с прези- 

одси е на 15 януари 
село Бени-Мор, Горни 

Египет. Учил сс в Кайро. Още 
пик предвожда дсмоитрацми срещу 
египетските изявления иа английския ми 
иистьр иа външните работи. През 1935 
година, именно по повод 
явление на мииистра. Насъ

Възглавява делегацията па Република 
Сомалия. Президент е иа Република Со 
малия м един ог най-изтъкнатитс 
дери на Младежката лига на Сомалия, 
която в парламента има най-гоиямо 
число представители и сс ползува е 
иай-голям престиж сред населението. 
Преди провъзгласяваното на независи
мост той е бил председател на Парла
мента на оная част на Сомалия, 
ято сс намираше под опекунството на 
Обединените нации и управлението на 
Италия, Миналата година между 30 юни 
и 1 юли тая част на Сомалия и апглий 
е акт а колония Сомалия бяха провъзгла
сени за независима република. На 1 
юли преди обед Аден Абдулах Оемза 
бс изабран за президент не новата дър
жава. Аден Абдулах Осман се стреми 
към икономическо издигане ■ социален 
прогрес на Сомалия, а във външната 
политика остава верен последовател на 
положителна неутралност.

човечество.
ли-

Въ-зглавява делегацията на Ирак. Той 
външните работи в пра 
Касъм. Роден е през

като уче-
аити-« министър ма 

иитслството на 
1911 година. Завършил е американския 
университет и Бейрут и икономическо 

и Лондон. Той е бил шеф на 
Обединените иа-

слсд- на това из-
Р. организира

вдигне
мс-

изго-

училише
кралската делегация в 
роди. Од 1959 година заема поста ми
нистър нп външните, работи в правител
ството иа Касъм. Считат го за един 
от най-близките сътрудници но нрак-

учсммчсски демонстрации, 
циите

дсмонстра-
загинат трима ученика, а Насър 

е тежко ранен п челото. През 1937 годи 
на постъпва в Военното училище, 
две години ‘ става офнц 
прекарва две години в 
ва сс връща и бива

пени и царят сс завърна в Ад не Абеба 
като победител. Тогава 
реформите. Решително тръгна към сто
панския развой на страната, към мо
дернизиране на държавната администра
ция и школуване на млади хора о чуж 
бика. Етиопия вече стъпва

САЕБа след 
Като офицер 

УДаи, след то-
продължава еИБРАХИМ'

ШтШШ АБУД ,
гр-

САЛАМскпя лидер. назначен за препо- 
дапатсл в военното училище. През по
ща па 23 юли 1952 година подполковник 
Гамал Абдел Насър. 

офицери

‘

Предвожда делегацията на Ливан. Той 
е министър-председател на ливанското 
правителство. Роден е 1905 година е 
Бейрут. Следвал право, а след това бил 
адвокат. Едип 
освобохсдс 11ИСТО

в редовете 
на съвременните държани, а паралелно

е група прогреенв 
монархическото у- 

правление и поведе страната към пълна 
исзависнмоет и прогрес. Новият 
■аскоро сключи споразумение е Велико 
бритапия, въз

Възглавява делегацията на Судан. Тей 
е председател иа Върховния съвет на 
суданските въоръжени сили и предсе
дател. на правителството на република 
Судан. Роден е през
оършил е военно училище о Картум. 
1921 година е произведен в 
ручик. Въз Втората 
като полковник командвал суданските 
войски, които сс борили в Сомалия 
и Етиопия на страната на съюзниците.

1955 година е назначен за

ни свали
е това развива отношения на базата' 
на взаимно зачитане и сътрудничество, 
без политически отстпки.

режим
от известните борци за 

на страната от френ
ското владичество. През 1943 година Ля 
пан и бил

1900 година. За основа иа което послед

ици по
светена война

провъзгласен за независима
държава, а Салам станал пръв прелее- 

временното правителство. Въ- 
провъзгласяване на пезавнеямо-Президентът Тито ще възглавява Югославската 

делегация на конференцията на извънблоковите
страни

дател па
преки 
стта, Франция и .някои други западни 
страни влияеха върху младата държава. 
Заради това 
ния. Често
Нл два пъти. 1952 и 1953 година, Са- 
лал»

Б края на 
върховен комендант на суданските въср 
ъжени сили, з две годинс по-късно е 

През месен

в страната имаше броже-У ПУ се меняваха правителствата.
произпеден в чин генерал.

1958 година в името на въоръ е министър-председател. През 1956 
гедмнз той

Бирма. И- ноемпри
жените сили превзима властта ■ 

на Брховния военен

делегацията на

«■« * т^.рГпР‘Г^ГГов̂ Гу:
бнл гим- 

По-

Възгларява заета 
съвет 
В то- 

той зая

в знак
иа протест против отказването на пре
зидента Шамун да прекъсне дипломати
чески отношения е Франция и Англия
по време на англо-фрснско-израелсхата

агресия срещу Египет. Оттогава той е 
изтъкната личност на опозицията, ко-

отива в опозиция.
ва начело 
и новото суданско правителство. Президентът па Републи

ката Йосип Броз Тито ще 
югославската

изпълнително вече; Коча 
Попович, държавен секретар 
па въпшните работи; Влади
мир Бакарич. председател 
на Събора на Хърватско; 
Велко Влаховнч, секретар на 
Съюзния отбор на Социали
стическия съюз на трудовия 
парод в Югославия; Велко 
Мичупович, държавен под
секретар па въпшните рабо
ти; Добрнвое Видич, предсе

дател ца Комисиятатслство. 
чнл сс в за ме-

ждународни връзки на Съю-
Рангун, а след това

о Паитаиава. 
и на университета 

е Аунг Сап.

гавашното нъзванис до народа 
„Превзимам властта над

ликвидирам коруп-

директорнжзпалсн възглавява 
правителствепа
която Ще участвува в рабо
та на Белградската конфе
ренция на извънблоковите 
страни, която започва на 1 
септември т. г. в Белград. 
Останалите членове па де
легацията са: Едвард Кардел, 
подпредседател па Съюзното

следвал право
лапоапава

милионкъсно зхшя отбор на Социалистиче 
ския съюз на трудовия народ 
в Югославия; Богдан Църно 
•бърпя, генерален

ви: делегация,
6ъдсш'Гнацио»алеи аитиколеявле.

когото бил в ръководството иа 
Сшс като студсит 

па за

мили даквадратни
цнята и хаоса в правителството м да у- 
станозя мир и ред в страяат.-. За па-

лм-

ято през месец май 1958 година вдигна 
въоръжен бунт против прспагТадната 
политика на Шамун. Салам лично ръко
водеше бунта в Бейрут. През юни 1960 
година бяха произведени избори, слея 
които президентът на републиката Ш* 
хаб му

на правителство, начело иа 
измира и днес.

дср. е

Гн'у"„а а първите ред-и. 
"ГГГГиа6^™ световна вой- 
-а той ^ Ясрсшу3 япоицятс*.
""«в -: \&«т. и® В-Р- 
■° Р бъде яризната неаааие.мост. То- 

6 Д Р осъден на две-

съ:оз.
нсвият режим поети-пълнн три години 

гна крупни резултати 
политическото м 
в страната. Абуа разшири вързкитс на 
Судан е многобройни страни, особено е 
т. звън блоковите Д - но.ооспободеимте 
гфрикански държави.

секретар 
на президента па Републи- 
ката

в укрепването иа ч 
положениестопанско

и Йосип Джерджа, по
мощник държавен 
кретар ца външните работи.

се- образувак'възложи мандат за

“'■’ДЧ'Л лГГпрв" .и*
годиш:* г у Ну реорганизирал
СКНЯ режим.

ксето с*
иа япон-



в о
3

1И9 гсдииа а известно адвскятско 
мвейспо. У чии се в Индия и в Ан
глия,

терниран яа Корсика, а 
Мадагаскар от страна на французите. 
Две години по-късно били пуснати от 
затвора, и бащата и 
Ха в преговорите е Фрапиил, които до- 

канския народ ксзавкси- 
1956 година. След про 

назаонсимостта

след тена на не приеха тази неза- V 
бисимост. четири гедини трая борбата А 
за спазване на младата държава. А през 
1949 година Холандия бе присадена да 
признае Индонезийската република. Пре А 
зпдент Сухарно е един от носителите 7 

банлунгски ▼ 
побор.А 

съвмс- 7

те кслониалисти Пети международен 

панаир на техниката 

в Белград

в Кембрмдж. Дипломирал 
стаени науки в Кембридж и юридиче
ски факултет в Лондон. Едно 
вокатстоуьгл в Лондон 
—«сто. Още като млад адвокат се срс- 
щ* е Махатма Гапди и става негов 
привърженик. Известен е 
борец срещу английския колониализъм. 
Затова много пъти (девет) е бмд аре
стуван. Обшо в затвора е прекарал трн 
налссст години. През 1929 годила 
бран за генерален секретар на 
дийския конгресен- отбор, а една година 
по-късно етапа председател на Индий- 
екг.я национален конгрес. В борбата за 
освобождение на Индия от колониално 
робство е бил невероятно енергичен. 
Така например пред изборите 1936—37 
година той обихолил цяла Индия, като

е сте-

♦синът участвува-
времс ад- 

и в родното си пссоха на маро 
мост на 2 май 
възгласявансто
Мароко е бил комендапт на марокан
ската армия. В отсъствие на баща см

на политиката на петте 
принципи и един от изтъкнатите 
нидн на политиката на активно 
стно съществуване.

1на на
като велик

\много пъти е вършил длъжността на 
краля. Когато през 1960 година Моха
меде из-

Всели-
V взе ръководството на прави

телството, МулаЙ Хасал бе избран за 
подпредседател 1гз правителството и 
министър на отбраната. Сясд стъпване- 
на престола продължава политика из 
баща си. Бори сс за укрепването на 
арабското единство на страните на Ма- 
греб (Мароко. Алжир, Тунпс) и ока
зва всестранна подкрепа на алжирската 
освободителна борба.

♦КРАЛ САУД Участвуват 480 наши предприятия и 
701 чуждестранни фирми от 25 страни♦♦Възглавява делегацията ла Саудитска 

Арабия. Той е крал 
Родей е преди 59 години. Огае 
дини започна да сс занимава е 
тика. Станал крал през 1953 
след смъртта на баща си Ибън Сауд. 
Когато неотдавна

на тази държава.
на мла- Най-нови типове моторни коли

поли- 
гс дина. ♦ Показ на достиженията на нашатаизмивал около 100.000 километра. Нав

сякъде е разяснявал освободителните ♦страната изпадна я 
тежка скономнчсска криза, 
ла 1959 година, той пр 
цялата изпълнителна власт 
престолонаследника Фсйсал, който

промишленостмаси. а един ден говорел на събралия 
се народ цели 18 часа. В първото пра
вителството па Индия през 1946 гсдииа 
Перу заема поста подпредседател, а след 
тонд бива избран за премиер.

Но 15 август 1947 
цел па Неру бе осъщствсна — Индия 
пелучи независимост. Този ден в исто
рическата си

♦п началото 
адс почтиСД

на брат си, 
ста- Iла министър-председател, министър на 

вътрешните и пъншни работи и на фи
нансите/ Фсйсал

СЕКУ ТУРЕгодина великата
установи строга ико

номия, която засегне н кралското се
мейство, а пъп външната политика се 
пасочи към тясно сътрудничество е 
другите арабски държави. В кроя на 
1960 голина крал Сауд отлопо взе из
пълнителната власт, образува ново прх 
витслспзо и стена негов премиер, ка
то аа членове на прап»:тслстаото на
значи тримата си братя н един син, 
по седем министерски кресла бяха да
дени на лппа извън кралското семей
ство, което означаваше нова насока. 
Същевременно Саудитска Арабия заси
ли свситс позиции на нссвързозмс е 
блоковете, конто бе заела още през 
1955 година, приемайки решенията на 
Банлунгската конференция.

{
Води делегацията на Република Гви

нея. Иначереч Неру заяви: „Отдавна 
сие си уговорили среща със съдбата. 
И сто, дойде времето договорът да се 
изпълни“.

Неру е една от най-авторитстиитс 
международни личности и същевременно 
•дин от пай-мзтъкиатитс привърженици 
на политиката на мир и мкрно сътруд 
инечетво.

е президент на Република 
Гвинея. Роден е през 1922 година. Ка
то 20-годмшен пощенски служащ става

а през 1945 А 
година става генерален секретар на син 
диката на пощенските работници. След 
пет години става

изтъкнат синдикален деец,

т ЕУКАРПО ъо водач на гвиисйпрх
ските синдикати. Същевременно той е . 
и ръководна личност в политическия 
живот на страната. През 1946 
основава движение за демократическо 
мобилизиране на гшшейците, а през 
1952 година е избран за генерален сскрс 
тар на Демократическата партия па Гви- 
вся. Сску Турс е изтъкнат борси про- ф 
тив колониализма. Ето един пример.
КОЙТО

Президент на Република Индонезия. 
Възглавява индонезийската Делегация 
на Конференцията в Белград. Роден е 
през 1901 година в Източна Ява. Още 
като ученик подема борбата против хо
ландския колониализъм. През 1929 го
дина образувал Национална партия, чи- 
ято първа цел била освобождение на 
страната. Програмата на партията е има 
ла известни социалистически схваща
ния и затова холандската власт го о-

♦година

♦♦
характеризира неговите възгледи 

по този въпрос: На срещата е Де Гол, А 
кпйто обикалял Африка през 1958 го
дина, когато Де 1 ол дгу говорил за ре- V 
ферендума пъп Френската общност, Сс Л 
ку Турс казал: „Ексслс1гцио, ние порс- .7 
че обичаме сиромашия на свобода, от- Ттт

ШтЯШ

качестви като комунист и го осъди па 
четиригодишен затвор, като след две го
дини го пусна. Щом излезе от затвора 
отново поде борбата протна колониал
ното владичество. През 1933 годипа колкото богатството бъв вериги. „Гви- 

пея беше единствената страна, която А 
на Референдума сс изясни решително * 
за пълна псзависимост. Веднага след 
Рефередума Сску Туре на' въпроса по А 
кой път ще върви неговата страна за- ▼ 
яаи: „Какво можем да правим пие афрн ф 
канцитс е капиталистическо или граж- а 
далеко общество? Ние сме пролетарски Т 
народ. У нае капиталът принадлежеше ф 
на французи п европейци“. Сску Турс 7 
е голям привърженик на африканско- У 
то единство и заедно е Нк|
Ксита образува Уния па' африканските 
страни.

ХАСАП Н отново е арестуван и интерниран в 
Южна Суматра, къдсто прекарва цели 
девет години. През 
та окупация избягал в Западна Сума
тра, къдсто продължава борбата за не
зависимост. Въстанието против япоп- 
ците довежда най-напред до образува
нето на временния Комитет за индоне
зийска независимост. Два дни след япон 
ската капитулация — 17 август 1945 го- 

— Сукзрно провъзгласи незави- 
рспублйка. Същевременно индо-

♦време на японска-
Възглазяпа делегацията на Ма роко. 

. Ро-Той е крал на Мароканската држава 
ден е през 1929 година в Рабат. . Най- 

на покойДЖАВАХАР- 
ААА ПЕРУ§йр1 пиястар син и наследник е 

крал Мохамед V. след смъртта на ко
гото, на 28 февруари тази година бе 
провъзгласен за владетел па държава
та. Завършил е юридически факултет 
пъп Фраииня. Бил е най-близък сътруд 
кнк на баща си, крал Мохамед V, за
едно е когото през 1953 година бе нн

дина 
сима
незнйипте го избраха за първ прези
дент на рспублиакта. Обаче холандски-

■:ФВъзглавява индийската делегация. Той 
« председател на правителството па ре- 
вублг.кп Индия. Родей е в Алахабаду

румзх

0
Ф

Извънблоковите страни на Белградската конференция ф
еФвен град е Пном пен е 375.000 

жители.
селение. По управление 
абсолютистическа монархия, ф 
Главен град е Риад, е 150.000 ф 
жители.

Според последните сведе
ния на Белградската кон
ференция ще участвуват 24 
страни и 3 страни-наблюда
телки.

нархия още от дррвни вре
мена. Главен град е Адис 
Абеба. -Я

0-я КИПАР
Има повърхнина от 9.252 

квадратни 
500.000 население. До преди 
някоя година той беше ве- 
ликобританска колония. Гла 
ьен град е Никозия,

-Я ФИНДИЯ
Заема 3,162.000 квадратни 

километра и има 392,440.000 
население. Индия е репуб
лика от федеративен обра
зец, в която влизат 14 съюз
ни държави и 6 области. 
Парламентът има две кама
ри. Главен град е Ню Делхи, 
който има около 
жители.

СОМАЛИЯ 
Има 660.000 квадратни ки- а 

лометра, е население от око- а 
ло 2,000.000. Общественото й " 
устройство е републиканско. 
Главен град е Могадиш.

оАФГАНИСТАН Икилометра
650.000 квадратни 

километра. Има 13,000.000 на
селение. Афганистан е кон
ституционна монархия. Из
пълнителната власт се нами
ра в ръцете на министерски 
съвет. Главен град е Кабул.

Заема

!
-я Ф-яКУБА

Заема 115.524 квадратни 
около

ФСУДАН
Простира се на 2,505.8^.5 Ф тържесгпе,10 бе открит Пе- 

квадратни километра. Има 7 ТИЯт международен панаир 
9,000.000 население. Законо- ф на техниката в Белград, 
дателната и изпълнителната А Петте гсдини на Белград_ 
власт се намира в ръцет •' е ф ския панаир са изпълнени е 
Върховен военен съвет д усилиЯ| щото на югославско 
най-висша власт в страната. V то ст&пансТБ0 и на междуна- 
Главен град е Картум, със У родния стокооборот да бъдат 
75.000 жители. V дадени възможности да осъ-

ществи по-широки делови 
, контакти и техническо сътру 
V дчгичестЕО в национални и 

международни размери. Ре
зултатите на тези усилия са 
11 изложби на стоки на 4.598 

» домашни и 3.629 чуждестра- 
* нга изложители от над 40 

страни, 5 милиона посетите
ли и съвкупен оборот от над 
7 милиарда динара.

Петият м еж ду н сроден па
наир на техниката е досега 
най-голямс-то представяне на 
Белградския панаир. На па. 
напра участвуват 408 югосла 
веки предприятия и 701 чуж 
дестранни фирми ст 25 стра 
ни на Европа. Азия и Аме
рика. За пръв път на пана
ира участвуват Съветският 
съюз, България и Канада.

1,000.000-Я панаира ще бъдат изнесени 
на показ голям брой произ
ведения на механографската 
промишленост и голям брой 
артикули за широко потреоле 
ние. Тези стоки представят 
нашите и около 100 чужде
странни предприятия.

Има•километра.
7,000.000 население, От 1959 
година Куба е република, 

е Хавана,

АЛЖИР
Простира се на повърхнина 

от 2,381.741 квадратни кило
метра, между Тунис и Ма
роко. Има 9,800.000 население. 
Франция го счита за 
съставна част. Обаче алжир
ците вече няколко години во 
дят бор>ба за освобождение. 
.Временното 
има седшцс 
Кайро.

-Я
ИНДОНЕЗИЯ Главен град 

който има над, 1,000.000 жи-Прсстира се иа повърхнина 
от 1,491.562 квадратни кило
метра и има 84,000.000 насе
ление. През 1945 година е 
провъзгласена за независи
ма република, а през 1949 
година бе образувана Съюзна 
индонезийска държава. Гла
вен град е Джакарта, нами

на остров Ява, е

тели.
своя -Я

ЛИВАН
Има 10.360 квадратни ки

лометра, е 1,550.000 населе
ние. Лцва/н е република, чи- 
ето събрание има една ка
мара. Президентът на репу
бликата се избира на 6 го
дини. Главен град е Бейрут 
е около 450.000 жители.

-Я РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 
ЕКСПОНАТИТЕ НА 

ПАНАИРА
♦ТУНИС .правителство 

в Тунис и 155.180Заема квадратни 
километра и има 3,850.000 на-, 
селение. Управлението му е 
републиканско. Главен град ф 
е Тунис, е 675.000 жители.

Iращ се 
приблизително 3,000.000 жи- Ог входа на панаира най- 

напред се идва до III хала, 
в която се намират произве
денията на машиностроенето. 
Ог хала 3 се минава в хала 
2 през малкия павильон, на
миращ се под ресторанта. В 
него се намират метдлурги- 

произведения, особено

-ЯI

БИРМА
677.950 квадратни 

километра. Има 19,856.000 на
селение, 
от пет 
една 
Рангун, 
жители.

тели. /Заема -Я -Я-яИРАК О А Р
Простира се на повърхнина 

от 1,181.000 квадратни кило
метра, е 29,632.000 население. 
ОАР е съюзна република от 
две провинции 
Сирия. Главен град е Кайро.

Бирма е република 
съюзни държави и 

област. Главен град е 
752.000

РЕПУБЛИКА МАЛИ 
Една от най-младите не

зависими африкански дър- 
жави. която се простира на 
1,200.000 квадратни кило
метра, е население от 
3,700.000. Мали е република. 
Главен граде Бамако.

435.000 квадратни 
и има 6,538.000 
От 1958 година

Заема 
километра 
население.
Ирак е република. Богат е е 
нефт, но тези богатства оти
ваха в касите на чуждестра 
нни фирми. Главен град е 
Багдат.

който има

Египет и-Я чни
предмети от цЕетни метали 
и неметали. Хала 2 съдържа

ГАНА
-Я237.873 квадратниЗаема

километра и има 4,691.000 на- 
До 1967 година Гана 

беше колония на Великобри- 
От 1956 година Гана е

ЦЕЙЛОН
Заема 65.000 квадратни ки

лометра. Има 9,165.000 насе
ление. Цейлон е независима 
парламентарна държава, 
двукамерен парламент. Гла
вен град е Коломбо.

произведения на електропро 
мишлеността. Платото-А и В 
са заети от по-едри експо
нати и електросъоръжения.
А платото С се заема ог пред 
мети за домакинство и теле
комуникационни апарати. В 
стЪклектгил пагильон между 
халите 1 и .2 се намират 'про
изведенията на нашата фаб
рика „Гоша“.

В арената ма хала 1 изла
гат своите произведения на
шите предприятия за мотори 
и моторни коли, а в партера, 
покрай наши предприятия, 
участвуБат и чужди произво 
дители на автомобили. Пър
вата галерия е дадена на ме 
ханографските

-Я -я
селение. МАРОКО' ЙЕМЕН

Има повърхнина от 195.000 
квадратни километра, е на
селение от 4,500.000. Йемен е 
феодално теократическо кра
лство 
световната 
власт. Главен град е Сана е 
около 50.000 жители.

IЗаема 550.000 квадратни 
10,000.000тания.

република. Главен град е 
Акра е 165.000 жители.

километра. Има 
население. Мароко е монар
хическа държава. Главен 

е Рабат, който има

СФ ИЗЛОЖБА НА МОТОРИ 
И МОТОРНИ КОЛИ-я — имамът е глава на град 

160.000 жители. -ЯГВИНЕЯ и черковната В програмата па Между
народния панаир на техни- 

ф ката още от първите пакаи- 
А ри си заеха място като из- 
т ключителна стокова група 

моторите и моторните коли. 
През 1957 година се появиха 
домашни и чуждестранни про 
из водители на тоци вид сто
ки. През 1958 година се поя 
виха само нашите автомобил 
ни предприятия, а през 1959 
годипа югославската инду- 

ф стрия иа мотори и мотср|ни 
У коли заема хала №3, докато 
• чуждестангште фирми бяха 
А поместени в I хала. Миналз-

ЮГОСЛАВИЯ 
Простира се иа повърхни

на от 255.804 квадратни ки
лометра, е население от око
ло 19,000.000. По обществено 

’ устройство тя е социалисти
ческа федеративна народна 
република, образувана от 8 
републики една автономна 
покрайнина и една област.

Наблюдателки 1 на конфе
ренцията ще бъдат Брази
лия, Боливия и Еквадор.

Простира се ша 248.857 ква- 
километра. Има

-Я
дратни
2,520.000 население. На рефе
рендума през 1958 година се 
откъсна от Френската 
щност, след което стана ре
публика. Неен главен град е 
Конакри е 38.500 жители.

НЕПАЛ
Има 140.753 квадратни ки

лометра, е 8,700.000 населе- 
нгие. От 1951 година Непал е 

монархия.

-Я
об- КАМБОДЖА

Простира се, на 181.000 ква- 
Има конституционна 

Главен град е Катманду, ко
йто има 108.805 жители.

километра.дратни
5,418.000 населецие. Камбод
жа е конституционно-парла
ментарна монархия. Тя по- 

независимост през 1954

-Я -ЯЕТИОПИЯ САУДИТСКА АРАБИЯ 
Заема 1,600.000 квадратни 

ки.че метра. Има 6,036.000 на-
лучи
година, след свършването на 
войната в Индокитай. Гла-

Заема 1,200.000 квадратни 
Има 18,000.000 на-километра. 

селение. Тя е независима мо-
преизведе- 

ния, а втората на металопре 
работващата, фиината меха-А та година пак участЕуваха на 

Т шита производители. Според 
▼ броя па участниците в изло- 
ф жбзта на мотори и моторни 

коли, този панаир представ
лява единствена изложба от 

А този вид у нас. Участвуват 
" около 60 наши и 40 чужде- 

ггроиз водители. И 
право изложбата 

носи неофициалното назва
ние
моторни коли в рамките на 

ф Международдния панаггр на

■

ника и оптиката.
Откритите пространства на 

панаира са заети от експо- 
"ати на машиностроенето, и 
то предимно на такива упе- 
ди и машини, които работят 
навън.

На 23 т.м. панаирът бе от 
крит за посетителите. Поток 
от хилядна маса те тече из 
халите - все До 2 септември, 
когато панаирът ще бъде за 
крит.

Iг
4 странни 
ф тогава еСМЪлов*-

I панаир на мотори и

техниката, 
ф Покрай произведенията иа 

металната, химическата и— УЧАСТНИЧКИ И НАБЛЮДАТЕЛКИ НА БЕЛГРАДСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯКАРТА НА СТРАНИТЕ
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БРАТСТВО

ДРУГАРЯТ КАРДЕЛ ЗА ПРОЕКТА НА НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ

НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ НАЙ ДОБРЕ ЩЕ 

ЗАСВИДЕТЕЛСТВУВА ОГРОМНИТЕ РЕЗУЛ
ТАТИ НА НАШАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА

РЕВОЛЮЦИЯ
ществеи механизъм. С други 
думи, всичко,,което за капи
талистическия порядък, сле
дователно и за буржоазно- 
демократическата държава, 
т. е. за нежната конституция 
е частна собственост върху 

производ-

внимание на тези проблеми. 
Тъкмо тези права на човека 
— производител и ръководи

тел трябва да представляват 
уводната част и основите на 
цълата ни нова конституция.

Не само държавна конституция, но и конститу
ция на самоуправлението

място на такива, каквито са: 
Съюзът на комунистите, Со
циалистическия съюз на тру 
довия народ, Синдикатите, 
културнопросветните и про
фесионалните организации, 
сдруженията и проче.

Можем да кажем, че наша
та конституция — която ня
ма да бъде никаква програ
ма, но предимно правно обоб
щаване и стабилизиране на 
достигнатото равнище в на
шето социалистическо раз
витие — ще бъде един нов 
значителен стимул за по-на
татъшно развитие на социа
листическите отношения в 
духа на хуманизма и демо
кратизма.

засредствата 
ство, в пашите условия това 
е свободният труд на. човека 
и правото на разпределение 
на обществения продукт спо 
ред принципа всекиму спо
ред труда’ Разбира се, обще
ствената собственост върху 

производство

— Другарю Карлсл, напеещо Ви 
често смс били нападани, че нспрапил- 

но смс тълкуплли Марксония тсзис за 
отмирането па държаната. Преди нсичко 
ни обпиияпат, че смс подценявали рол
ята на държаната п преходния период. 
Можете ли да ни кажете нещо попече 
за топа, по какъп начин този проблем 
ще сс лрояии о колата конституция?

е, че на другите непроизводителни 
и ненужни разходи за вое- 
нни цели биха дали възмож
ност за по-рационално раз
пределение и за по-бръз ръст 
на благосъстоянието на хо
рата. Обаче в основата си все 
пак остава фактът, че основ
ният— Ние, разбира се, никога 

•не сме подценявали ролята 
на държавата в борбата за 
изграждане на социализма. 
Напротив, считали сме и 
считаме я за твърде значи
телен и чак решаващ фактор 
в първите фази след револга 
циоиното превземане на влас 
тта. Също така няма съмне
ние, че държавата, с по ши
рок или по-тесеп обем на 
своите функции, ще

средствата за 
представлява неприкоснове
но условие за съществуване
то на такива отношения и за 
тяхното по-нататъшно разви 
тие към комунизма, т. е. по 
посока на създаване условия, 
в които общественият про
дукт ще може да се разпре
деля според нуждите, а не

инструмент в борбата
за установяване на комунис 
тическо общество, т. е. обще
ство, в което на всеки ще се 
дава според потребностите му, 
е борбата за постоянен ръст 
на производителността на тру 
да и за такова разпределе
ние, което да върви успоред
но с повишението на произ
водителността на труда.

Разбира се, борбата за по- 
голяма производителност на 
труда зависи както от техни
ческото развитие, така и от 
икономическите отношения, 
от условията, които или тлас 
кат, или отслабват личната 
творческа инициатива и об
щественото съзнание на про
изводителя. Социализмът съз 
дава, т. е. трябва да създаде, 
оптимални условия за такова 
развитие. Всъщност същото 
може да се каже и за разви
тието на общественото само
управление. Именно то ще 
расте и ще се развива успо
редно със съзряването на ма
териалните и други фактори, 
които обуславят обществено
то развитие по посока на ко
мунистически отношения ме
жду хората.

С други думи, нашата кон 
ститтция не може да даде ня 
каква идеална екипа на само 
управлението и да определи 
темпа на неговото развитие. 
Обаче онова, което трябва да 
даде е укрепването на факто 
рите, които носят обществе
ното самоуправление, макси
малното освобождение на 
пътищата за тяхното по-на
татъшно развитие и откри
ване на дългосрочни перспек 
тиви в тази насока. Това зна
чи, че нашата конституция 
вече не е само конституция 
на държавата, но и консти
туция на самоуправлението 
като единствена обществена 
система.

Свързването на тези два 
фактора — именно доминант
ната роля на свободния труд 
и разпределянето според тру 
да в условията на все по-ши 
рокото обществено управле
ние в производството и в дру 
гите обществени области — 
обезпечава условия за разви
тие на най-свободни отноше
ния между хората, разбира 
се, при едновременното въз
питателно въздействие на 
различните субективни и об
ществени фактори, на първо

Нашето стопанство 
трябва да бъде неизбе

жно и планово, и 
свободно

според труда.
Поради тия причини наша

та конституция трябва най- 
напред да изхожда от човека 
— производител, т. е. от не
говото място в отношенията 
на производството и разпре
делението, а не човека-граж- 

Ако

играе
значителна роля в един по- 
дълъг исторически 
особено ако имаме пред вид 
целокупната структура на 
съвременния свят т. е. 
имаме пред вид съществува
нето на две 
системи, 
обаче да пророкуваме за тем 
па и обема на отмирането на 
държавата. Наша работа е 
обществените отношения и 
отношенията между хората 
да се развиват така, че да 
носят в себе си и да раждат

— Другарю Кардел, още нр* язмевевв- 
сто на. нашата стопанска система в чуж
бина се явиха различни критици, които 
ии правят забележка, че това е утопия, 
че е връщане на някакъв либерализъм, 
който 
подобно.

период,

ако исторически е превъзмогнат и

поданик.данин, т. е. 
същността на буржоазноде- 

юридически
антагонистични 

Не е наша работа — Да, някои хора, които 
на пръв поглед имат твърде 
различни схващания, често 
ни подхвърлят, че с нашата 
концепция за стопанска 
система върху основите на 
общественото управление се 
връщаме в известен смисъл 
на някои класически форми 
на либерализма, и им се стру 
ва, че с нашите тезиси за 
свободни отношения в сто
панството сме малко извън 
времето и пространството. О- ' 
баче те не разбират основно
то, а това е, че ние не тръг
ваме от свободата на капита 
ла и от разпределението спо
ред вложения капитал и по
стигнатия профит, но от сво
бодата на труда и от разпре
делението според труда. Пър 
вите, т. е. капиталистическите 
отношения не позволяват 
съществуването на планово 
стопанство т. е. те неизбежно 
водят било към анархия в 
производството и към стопан 
ски кризи, било към засиле
на държавна намеса и дър- 
жавнокапиталистически мо
нопол, а с това и към премах 
ване на “либерализма“. Со
циалистическите отношения, 
напротив, неизбежно изис
кват планово стопанство, о- 
баче вече не планово стопан-

мократическия 
порядък се е състояла в това 
на частния собственик на ка 
питала да осигури възмож
но по-свободно разполагане 

частна собстве-с неговата 
ност, целта на нашия консти
туционен порядък е да осигу

човека-производител

НА 2 ДЕКЕМВРИ МИНАЛАТА ГОДИНА СЪЮЗНА
ТА НАРОДНА СКУПЩИНА ИЗБРА КОМИСИЯ ЗА КОН
СТИТУЦИОННИ ВЪПРОСИ, С ПРЕДСЕДАТЕЛ — ДРУ
ГАРЯ ЕДВАРД КАРДЕЛ. ЗАДАЧАТА НА КОМИСИЯТА 
Е ДА ИЗРАБОТИ ОСНОВНИ ТЕЗИСИ ЗА НОВАТА КОН
СТИТУЦИЯ И ДА ПРЕДЛОЖИ НА СЪЮЗНАТА НАРОД 
НА СКУПЩИНА ПРОЕКТ НА КОНСТИТУЦИЯТА, КО- 
ГАТО ТЯ ГО ПОИСКА. РЕДАКЦИЯ НА В. „БОРБА“ СЕ 
ОБЪРНА ДО ДРУГАРЯ КАРДЕЛ С МОЛБА ДА ОТГОВО
РИ НА НЯКОЛКО ВЪПРОСА ЗА ПОДГОТОВКАТА НА 
ОСНОВНИТЕ ТЕЗИСИ И ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ НОВИ
НИ В НАШАТА БЪДЕЩА КОНСТИТУЦИЯ.

елементи на отмирането на 
Именно затовари на

свободно да се включи в тру
да според способността и 
клоностите си и с това авто
матически да добие право да 
управлява обществените сред 
ства за производство и пра
во да участвува в разпреде
лението според труда си, т. е.

единствените обще-

държавата. 
процесът на отмирането на 
държавата за нас винаги е 
бил тъждествен с процеса на 
развитието на общественото 
самоуправление. Колкото про 
изводствените и целокупни
те обществено-икономически 
отношения дават възможност 
на хората да се самоуправля
ват все повече и да им е все

на-

според
ствени критерии на труда. 
Никакви други възможности 
не могат да съществуват за 
социалистическото разпреде
ление на обществения про- 

нито пък някакви по- 
могат да

по-малко нужна силата на 
държавния авторитет за регу 
лиране на взаимните отноше 

ще отслабва

Изходната основа на новата конституция 
е човекът в производството, в управляването 

и разпределението на обществения продукт
която пониква от нашата со
циалистическа действително
ст и класическите конститу
ции, които са създадени вър 
ху основите на капиталисти
ческата частна собственост.

Преди всичко трябва да се 
има пред вид, че класическа- - 
та конституция 
цялата област на икономиче
ските отношения като частна 
работа на гражданина, 
елемент на личната му сво
бода'. С други думи, в този 
порядък всеки е свободен да 
експлоатира другиго и всеки 
е дължен да се подчинява 
на експлоатацията в името на 
запазване на тази „свобода“, 

„щастие" 
експлоататор. 

Наистина, държавата повече 
или по-малко се намесва с 
известни регулиращи мерки, 
обаче с такива, които всъщ
ност служат за запазване на 
частната собственост т. е. на 
правото за експлоатиране на 
ДРУГ

ния, толкова 
функцията на държавата ка 
то инструмент на сила. Следо 
вателно все по-широкото са- 
моуправляване, все по-задъ- 
лбочения демократизъм пред
ставляват инструменти на 
процеса на отмирането на дър 
жавата. Всъщност това е про

дукт, 
други критерии 
съществуват тук.— Моля Ви другарю Кардел. да

според ваше мнение, и 
Коми

ни от
говорите, какво 
въз основа отдалечаване от 

тези принципи ще представ
лява нарушение на социали- 

икономически и

па работата, която
най-същсствсно в

Всяко
смята с извършила, с

лопата конституция?тезкенте за
— Засега не мога да ви 

осведомя по-подробно за 
ществените новини в тезиси- 
те за новата 
защото работата на комисия
та все още се намира в ста
дий на общи и принципни 
разисквания. Щом тази пър
ва фаза бъде завършена, 
обществеността ще бъде осве 
домена и тезисите ще се пре
доставят на публично обсъ- 

Затова мислите, кои- 
изложа тук, не трябва

съ- стическите 
обществени отношения.

По такъв начин целокуп-^
цес, който представлява със
тавна част на 
обществено развитие по по
сока към комунизма.

Разбира се, този процес не 
зависи само от желанието на 
хората или само от това, да- 

правителството е по-добро 
или по-слабо. Макар че

конституция,
целокупноторазглежда

домен на икономически 
те отношения престава да е
ният

като частна работа на единицата 
и действително, и формално 
и същевременно такава про
мяна осигурява на 

повече

ство от държавномонополи- 
стически вид, но такова, кое 
то обезпечава оптимални ус
ловия на човека на работно- 

Затова нашето 
бъде

личовека
лична не

значително 
свобода в създаването на соб 

условия, 
какъвто и да било

трябва да се подценява роля
та на субективния фактор, 
все пак решаващ и основен 
фактор е самото материално 
развитие на обществото.

Първото условие за уста
новяване на комунистическо 
общество, т. е. общество, в ко 
ето всеки ще получава спо
ред потребностите си е изо
билието на произведения. И 

каквото и да било изо-

то му място, 
стопанство следва да 
непременно и планово, и сво
бодно. А нашата практика по

ждане. 
то ще
да бъдат взети като някакво 
окончателно

жизнениствени
отколкото
буржоазнодемократически по
рядък. В същност тя осигу- 

максимум такава сво-

становище на доколкото няма 
сам да бъде каза, че това не са два про

тивоположни принципа, как
то искат да го докажат ня
кои критици на нашата прак
тика.

комисията.
Становищата изнасям само 

нашата общественост 
запознае с насоката на

рява
бода при дадени материалнизатова
услозия.

Всичко това говори за не- 
нова

да се
досегашната дейност на ко- 

Обаче, когато ме 
кое е най-съхцестве- 

тезисите за новата кон 
мога да ви повто- 
което в едно свое 
каза другарят Ти

хо преди няколко месеца. И- 
менно изходната точка на но 
вата конституция е човекът, 
и то човекът в производство
то основаващо се върху ба
зата на обществена собстве- 

върху средствата за про 
човекът на свобод

сбходимостта нашата 
конституция да разработи 
подробно отколкото досега 
правата на човека на работ
ното му място, в разпределе

на* обществения про-

мисията. 
питате 
ното в
ституция, 
ря, онова, 
изявление

За Народната скупщина ще се избират 
делегации, а не народни представители

Всъщност няма да се избират 
народни представители, но 
делегации за Скупщината, 
които по структура предвари 
телно ще бъдат пригодени 

изтъкна значителната към структурата на Народна
та скупщина. Народният 
представител, значи, вече 
няма да бъде „териториален 
представител“, макар че ще 
се избира в комуните, т. е. в 
един район на няколко кому 
ни, но ще отразява непосред
ствените интереси на трудови 
те хора в различните обла
сти на общественото самоуп
равление. Членовете на Съюз 
ното вече би били само на
родни представители, и по 
правило, на постоянна рабо
та в Скупщината, което зна
чи, че не би могли да вършат 
никакви други управителни и 
подобни функции ни то във 
Федерацията, нито в репуб
ликите, нито в народните от 
бори. Заедно с отделните ве- 
чета, Съюзното вече би носи 
ло пълната отговорност 33 
целокупната политика на Ф* 
дерацията относно на репуб
ликата.

Разбира се, в съгласие с из

по- то не
билие на произведения, но 

базирачовек. изобилие, което се 
върху много по-висока про
изводителност на труда бт 
днешната, т. е. такава, когато 
разликите по отношение на 
индивидуалния квантум на 
труда започват да губят сво
ето значение.

Изобилието на произведе
ния на базата на относител
но низка производителност

На въпроса, какви измене
ния се предвиждат в Съюз
ната народна скупщина във 
връзка с принципите, изложе 
ни в тезисите, другарят Кар
дел
роля на Народната скупщи
на в нашия обществен жи
вот и обясни, че новите ус
ловия изискват и тя да бъде 
приспособена към сегашната 
действителност.

Трудът — единствено
то мерило в разпреде
лението на обществения 

продукт

нието
дукт, в утвърждаването 
плановете и икономическата 

Също така е необ
ходимо по-подробно отколко 
то досега

на

политика.

да се утвърдят 
на общественото 

глобалното 
и то в сми-

обаче,
тъкмо премахването на пра

на експлоатация и

принципите 
планиране и на 
разпределение, 
съл щото отношенията меж
ду единиците, относно между 
отделните трудови колекти
ви и обществото да са 
малко въпрос на 
политика — макар че тя и 
по-нататък ще има влияние, 
_а повече въпрос на дълго-

В нашите условия
ност
изводство, 
на работа, в ръководене на 
производството и разпределе 
нието на обществения проду- 

— свободен производи- 
в механизма на

вото
утвърждаването на труда за 
единствено мерило в разпре
делението на обществения 
продукт представляват

на сбществе-

кому-на труда не създава 
низъм, но — или свръхпро- 
изводство и криза в условия
та на анархичното производ- „Ако искаме — каза дру

гарят Кардел — да добли
жим нашата Скупщина към 
механизма на

по- 
текущата

из-кът 
тел, творец —
общественото 

съзнаващ

ство — или поява на иконо
мическо стагниране, диспро
порции и други трудности в 
условията на социалистичес
ката система. Такъв извод 
произлиза от простия факт, 
че всичко, което създават хо
рата и го консумират е про
дукт на труда и че всеки про 
дукт съдържа в себе си стой 
ността, която 
от израсходваната трудова 
сила. С други думи, никой по 
принцип не може да потребя 
ва повече произведения, т. е. 
по-голяма стойност от оная, 
която сам е създал.

Разбира се, разоръжаването

ходттата точка 
ното развитие и на изгражда

на цялата политическа
самоуправле- 
своята обще- самоуправле- 

нието в обществената база инето
и съвокупната обществена 
надстройка. По такъв начин 
правото на труд, свободата 
на труда, правото на разпре
деление на обществения про
дукт съразмерно на труда, на 
равноправно участие в ръко- 

производството, 
и на стопан

ствена роля, своите права и 
задълженията си спрямо дру 
п/хора и общността. Върху 
базата на такива социалисти- 

икономически и обще
ствени отношения трябва да 
сГразвива и цялата полити
ческа и обществена надстрои 
ка. По мое мнение, това е
иай-същественото
за новата конституция, 
щото това и иначе е 
Същественото в цялото ни 
щтлиспгческо развитие.

°чертая Д^ете основни раз
лей межДУ конституцията,

да я свържем по-тясно с ор 
ганите на самоуправлението, 
налага се и Скупщината по 
някакъв начин повече да се 
диференцира и специализи
ра според отделните области 
на нейната работа. Заради то 
ва тезисите за новата консти
туция предвиждат по-сложе- 
на структура на органите в 
бъдещата Народна

срочна трудова ориентиров- 
ка на единиците, т. е. на ко
лектива. Същевременно всич 
ко това трябва още повече 
да предотврати ненужното ад 
министративно намесване в 
икономическите 
и всестранно да засили лич
ната творческа инициатива 
на базата на обществената 
собственост върху средства
та за производство.

чески

отношения му е даденаводене на 
разпределението

план и пр„ стават нев тезисите 
за- 

най-
ския 
само 
те и 
всеки 
цел

съставна част на лични- 
демократически права на 

човек, но и основна 
на съществуването на 

целокупния държавен

скупщина.
В тези условия ще е необ

ходимо да се измени и цяла- 
избирателна

Това са причините, зарад 
които тезисите за новата кон 
ституция отделят най-много и намаляване и ликвидиране таи об- система.
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ЩЕ СЕ ИЗБИРАТ ДЕЛЕГАЦИИ, А НЕ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
В НАРОДНАТА СКУПЩИНА

мекенията в структурата на 
народните скупщини, следва 
съществено да бъдат изме
нени начинът на кандидати
рането и избирането. Избори 
те за народни отбори в кому
ните. и то за всички техни 
представителни органи, би би 
ли непосредствени. и то осно 
едни върху териториалния 
принцип или върху принци
па на отделни предприятия и 
учреждения. Изборите за ре
публиканските и 
скупщина
веднага след изборите 
народни отбори по 
върху базата на 
на делегации, т. е. така, че 
група комуни, според опреде 
лен брой население, би деле
гирали свои делегации 
вечетата на Народната скуп
щина. За членове на Съюз
ното вече се предвижда до
питване, чрез което избира
телите потвърждават 
отхвърлят решението на на
родния отбор или изтъкват 
прстивкг.ндидат. Най-голямо 
внимание конституцията от 
деля на начина на кандида
тирането, при което всички 
обществени фактори, а 
бено
съюз би получил пълна изя

чувството за общи интереси 
на нашата социалистическа 
общност.

Нашата конституция тряб
ва да отрази както процеса 
на развитие на самоуправле
нието и 
свързана с 
включвайки тук 
свобода на национален жи
вот и пълно национално рав
ноправие, така и процеса на 
обединяването 
през националните граници в 
единната югославска социа
листическа общност.

Тезисите не предвиждат 
някои крупни промени в сми 
съл на формата и организа
цията на 
власт. Изпълнително вече се 
предвижда и в бъдещата 
конституция, обаче неговите 
функции в известна степен 
би се намалили. Именно 
част от тези функции би се 
пренесла върху Съюзното 
вече на Народната скупщина, 
а част — върху ръководните 
управителни органи. На Из
пълнителното вече предимно 
би останали функциите на 
координиране, насочване и 
контрол на управителните 
органи.

Управителните органи би 
станали по-самостоятелни, 
но и пряко по-отговорни на 
Скупщината. Имали бихме 
три вида ръководни управи
телни органи: държавни сек
ретариати в ония области, ко 
ито са предимно в компетен
ция на Федерацията; коми
тети — в ония области, къде 
то са компетентни различни
те органи; съвети — където 
компетенцията на Федера
цията главно се ограничава 
върху определянето на из- 
востни начала или където е 
необходима известна коорди
нация на функциите, спада
щи в компетенцията на репу 
бликите.

ните. Техните компетенции 
биха сг свели главно на функ 
циите на координиране в ня
кои области от дейността на 
комуните и до разрешаване
то на отделни задачи, които 
би им поверявала републи
ката. Затова и по своята 
структура те би били значи
телно упростени.

В разискванията за новата 
конституция имаше мнения, 
че Вечето на народите не ни 
е нужно, защото досега'не 
заседавало, освен при изме
нението на Конституцията. 
Конституционната комисия 
обаче беше на мнение, _че то
ва е много добър знак, че 
Вечето на народите не е засе 
давало пс-често и че трябва 
да пожелаем така да бъде и 
занапред, защото това показ 
са. че не е имало нужда да 
заседава. Обаче Вечето на 
народите трябва да остане и 
занапред, защото не може да 
се замисли система на равно- 
правност на народите и ста
билност на конституционното 
положение на републиките 
без един такъв централен ор 
ган който да предотвратява

майоризацията по въпросите, 
които се отнасят за нацио
налното равноправие. Друг е 
въпросът, дали в организа
цията на това Вече трябва 
нещо
функцията на Вечето 
всеки случай трябва да ос
тане.

По отношение на републи
канските конституции тези 
сите предвиждат, че съюзна 
та конституция би дала само 
началата на единнз общестье 
но-политическа система, без 
да влиза по-подробно във 
физиономията на републикан 
ските конституции. Също та 
ка няма нужда структурата 
на най-горните републикан
ски органи да бъде съвърше- 
нно тъждествена със съюзна 
та. Понеже функциите на Фе 
дерацията и републиките са 
различни по отделните въпро 
си, то и структурата на по- 
горните органи трябва да бъ
де приспособена към този 
факт. Върху разработката на 
тези проблеми работят репуб 
ликанските конституционни 
комисии.

циалистическия съюз всъщ
ност би представлявал една 
от формите на обществено

то самоуправление и на непо 
средствената социалистичес
ка демокрация.

Нашата прнвържемост към мирното съществу
ване ще бъде измъкната в новата конституция

да се измени, но
въвдецентрализацията, 

този процес, 
пълната — Далм прсскто-кснституииита и;с сс 

занимава с международните отношения 
и в какъв смисъл?

означава, че националните 
проблеми стават все по-ак- 
туални на интернационалния 
план, а също така стават все 
по-актуални и отношенията 
между народите, и то не са
мо от гледището на правата 
на всеки народ на самоопреде 
ление, но и от гледището на 
укрепване на международно
то сътрудничество, като ос
нова за необходимото между 
народно
труда. Ясно е, че тука в този 
процес, на челно място тряб
ва да стоят социалистически
те страни. Ако отвинаги важ 
еше, че международната по
литика е само отражение на 
вътрешната политика, днес 
тези понятия са станали по 
чти синоними. Затова не мо
жем да замислим нашата но
ва конституция без глава за 
принципите, за чието утвър
ждаване
Югославия ще се бори 
международните отношения.

— Една глава ,от новата 
конституция ще бъде посве
тена на международните от
ношения, като ще еьдат вне 
сели само принципи, .разбира 
се, че най-напред ще бъде 
изтъкната нашата подкрепа 
на всички сили на прогреса, 
националното равноправие и 
социализма, както и нашата 
привърженост към принципа 
на миролюбивото съвместно 
съществуване.

Но не само това. Някога 
съществуваше мнение, че в 
международното сътрудниче
ство стои над всичко „абсо
лютният“ национален суве
ренитет. Това отговаряше на 
тогавашната фаза на разви
тието, а днес във взаимните 
отношения народите в извест 
на степен подчиняват своите 
собствени интереси на общи
те. От друга страна, между
народните отношения, които 
1в известен смисъл стесняват

на. хоратаСъюзната 
би се произвели

за
начало 

системата

изпълнителната
разпределение навъв

или

осо-
Социалистическият * социалистическа

Народният отбор е само един от факторите 
в комуната

в
ва.

По такъв начин Народна
та скупщина не само по-пря- 
ко би се свързала с органите 
на самоуправлението, но по 
състав би била най-квалифи 
цираното отражение на пот
ребите в обществено-иконо
мическата база. По такъв на
чин би се получила такава 
структура на Народната скуп 
щина, която да е по-малко 
сбор на териториални инте
реси, а много повече съвкуп
ност на интересите на трудо
вите хора от различни обла
сти на обществената дей
ност. А това, безсъмнено, ще 
допринесе и за укрепване

— Другарю Кардел. далм по отнош:- 
лнс на кемупите се предвиждат извест- 
НИ изменения и в какъв смисъл?

управление, трябва да насто
им и функциите на народния 
отбор да сведем до необходи
мия минимум, който е нуж
ен за развитието на комуна
та, а не народният отбор да 
се постави като всесилен фак 
тор, чиято мощ понякъде се 
превръща в своеволие в ко
муната.

Разпределението на дохода 
според труда автоматически 
е дало известни нови елемен
ти на структурата на кому
ната, че може да се каже, че 
нашата обществена база ве
че значително е оформена не 
само теоретически, но и в 
практиката. Следователно 
новата конституция тук няма 
да внася някои основни изме 
нения, но ще внесе по-голя- 
ма стабилност в дадените от
ношения.

В комуната и по-нататък 
се предвижда един орган, по
добен на вечето на произво
дителите, но той ще се из
бира във всички колективи, 
които имат орган на самоуп
равление, и няма да решава 
самостоятелно по всички 
въпроси. С други думи, две
те вечета на народния отбор 
всъщност ще представляват 
единно тяло, а само в опреде 
лени случаи ще решават от
делно.

По този начин ще е възмож 
но в народния отбор да бъ
дат събрани най-способните 
хора и народният отбор ще 
стане по-способен да решава 
проблеми от различните об
ласти на обществения живот. 
Разбира се, и тук се пред
вижда периодическо измене
ние на състава.

8»• — Ние вече отдавна заех
ме становище, че комуната 
трябва да се разработи и раз 
вие като основна клетка на 
нашата социалистическа си
стема. Това намери отраже
ние и в Програмата на Съю 
за на комунистите.

И тезисите за новата кон 
ституция изхождат от схва
щането, че комуната трябва 
да бъде оня фактор, който 
ще решава максимум въ
проси, с които човек се сре
ща във всекидневния живот. 
Освен това чрез комуната чове 
кът-производител трябва да 
третира и значителни обла
сти от сбществено-политичес 
ката проблематика, която е в 
компетенцията на представи 
телните органи - от комуната 
до Съюзната народна скуп
щина.

В новата конституция тря
бва преди всичко да се даде 
по-ясна формулировка на 
понятието комуна и на отно 
щенията в нея. Частично то
ва ще направи съюзната кон 
ституция, а още повече ре
публиканските конституции. 
У нас се явява тенденцията, 
това можеше да се види в дис 
кусията по измененията на 
стопанската система, да се 
идентифицира комуната с 
народния отбор. Обаче кому
ната не е народен отбор, а 
народният_отбор е само един 
от факторите, които състав
ляват комуната. Именно за
това, че нашата система се 
стреми към максимално раз
витие на общественото само-

ш
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Ч т\ .ж щ

оо Игму!! 1111
Никой не би могъл да бъде народен предста

вител нито член на изпълнителното вече 
в два последователни изборни периода

ориентира към държавните 
органи и органите на обще- 

ръкооодлм ственото самоуправление — 
да получат стимул с нови хо
ра и с кадри, имащи голям 
опит. Съвършено неоснова
телно е схващането, че в та
кава система някои способни 
хора щели да бъдат изгубе
ни. В нашия обществен жи
вот имаме достатъчно органи 
зации
такива, каквито са: Съюзът 
на комунистите, Социалисти
ческият съюз, Синдикатите и 
пр., — които могат да влияят 
върху целокупната практика 
на нашия държавен апарат. 
Чрез тези организации спо
собните хора ще могат да 
допринасят за правилното 
разрешаване на нещата. От 
друга страна е очевидно, че 
самото меняване на хората 
също така ще допринася за 
съглеждането на отделни
те проблеми, които опитнос
тта често, хвърля на заден 
план.

Такава .система ни е необ
ходима именно, за да можем 
още по-успешно да се борим 
против появата на бюрократи 
зацията и административна
та застоялост.

1
V
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Другдрю Кардсл. у нас отдамиа вече сс 

разисква за- пеобходимостта от опреде
лено автоматическо Vвъзобновяване на
представителните м друг* 
органи от всички равнища. Между дру- 

се разисква на Конгре- 
работническите съвети през 1957 

за логическо последствие 
обществено развитие. Как 

ще регулира този

*МЗ§|гото за това 
са иа
годана, като 
на нашето 
новата конституциа 
въпрос? ш е '

— На опресняването и въз 
обновяването на всички ръко 
водни органи на обществения 
живот бе посветено изключи 
телно внимание в предвари
телните разисквания. Тезиси- 

въвеждане 
ротацията,

а 3
между другото и *

вш
8 ■ вште предвиждат 

на принципа на 
т. е. задължително меняване 

на всички отго- 
постове 
на Фе-

А

ана хората 
в орни политически 
както на равнището 
дерацията и републиките, та- 

органите на самоуп
равлението. Според тезисите 

състав на Народната 
нейните вече

Стопански прегрее
ка и в националния суверенитет го 

разширяват на междунаро
ден план, като дават възмож 
пост за влияние на всеки 
народ в широки размери. 
Свстът днес става все повече 
едно цяло, чак големите и 
най-големите страни вече не 
могат да се затварят в грани
ците си. Това същевременно

Разбира се, в конституцията 
формулирането на тези 
ношения ще бъде обобще
но, т. е. ще третира отноше
нията между народите в све
та изобщо, обаче в^ частност 
ще трябва да се изтъкнат и 
отношенията, които трябва 
да се развиват между соци
алистическите страни.

от-
самият
скупщина и на 
та обезателно би трябвало да 

всеки изборен 
никой не би

Личните права на гражданина
се мени след 
период. Значи

да бъде народен пред
ставител, нито член на изпъл 

вече в два последо
вателни изб(ор«и Периода. 
Обаче, за да се запази кон- 
тинуитетът в работата пред 
вижда се всеки две години да 

половината

— Как новата конституция ще тре
тира категорията ва личпмте прави яв 
гражданина?

по-широка социалистическа 
среда. Затова известните ре
волюционни ограничения на 
така наречените политически 
права са необходими все още 
и затова ще трябва да бъдат 
конкретно формулирани и в 
конституцията. С други ду
ми, личните права на гражда 
нина ще бъдат ограничени 
само ако някои би поискал 
да злоупотреби тези права за 
Ътодмолна или насилствена

дек-

могъл

— Новата конституция фор 
мулира личните права на чо
века като реален продукт на 

обществена

кително

Проектът на конституцията ще бъде 
в скоро време

готовцелокупната 
структура т. е. личните права 
на човека произлизат от цяла 
та система на самоуправле
нието, за което 
отделно от статуса на чове-

Отиошението Федера
ция - република

ГсККа «бира^лни-
На подобен на- На въпроса, дали комисия

та ще завърши проекта на 
конституцията до разпуска
нето на сегашната Съюзна на 
родна скупщина т. е. до ме
сец април идущата година, 
другарят Кардел изтъкна, че 
се надява задачата да бъде 
извършена на време и под
черта, че работата на коми
сията се основава на идеите 
и насоките на Изпълнител 
ния комитет на Съюза на 
югославските комунисти и на 
другаря Тито, който активно 
е участвувал в разработката 
на основните тезиси. Също 
така той изтъкна, че Коми
сията е консултирала и дру
ги отговорни политически 
личности и органи в пред
варителните разисквания, 

. така че предварителните кон 
султации ще бъдат завърше
ни до есента, а след това те
зисите ще се изнесат пред 
Скупщината и на публично 
обсъждане.

„Вярвам — каза другарят 
Кардел — че новата консти

туция достойно ще отбележи 
20-годишнината на народо- 

въстание.

говорих, ате органи.
би ставало меняване на . 

кадрите на ръководните по 
държавното управ- 

Всички изключения и 
правило,

чин освободителното 
Това ще бъде документ, кой
то най-добре ще засвидетел- 
ствува огромните резултати

ка-лроизводител, от негово
то право да ръководи произ
водството и самостоятелно да 
върши разпределението 
обществения продукт в рам
ките на общоприетите обще
ствени категории на разпре
делението според труда. .

— Дали Конституцията щс ни внесе 
никои новини в отношенията между 
Федерацията и републиката?

— Тезисите не предвиждат 
някои по-съществени проме
ни е сегашното правно регу
лиране на тези отношения, 
макар че във всеки случай 
ще бъдат направени известни 
крачки по посока на по-на- 
татъшнето уточняване на те 
зи отношения. Тук преди вси 
чко се касае за по-нататъш. 
ното уточняване на компетен 
циите между Федерацията и 
републиката от една страна, 
и между републиката и кому • 
ната, от друга страна, 
което компетенциите на Фе- 
дерацята и републиката наи
стина трябва да бъдат сведе
ни до ония функции, които 
само те са в състояние да 
вършат.

Според тезисите околийски 
те народни отбори би имали 
значително намалени функ
ции в сравнение със сегаш-

стове в
ление.
отстъпки от това 
според тезисите, би трябвало 
да бъдат изключително посо 

новата конституция. 
Няма съмнение, че такава 

подменяне на хо-

на антисоциалистическа 
ност.

От друга страна, тезисите 
предвиждат разширяване на

на нашата социалистическа 
революция начело със Съюза 
на комунистите и с другаря 
Тито, както в полза на сво
бодата, благосъстоянието 
материалния прогрес на на
шия трудов човек ,така в

чени в

При това цялата област ма 
личните права на граждани
на е превърната в област на 
лични права на човека като 
работник и обществено съще
ство, а не като формален гра 
жданин, и то в много по-ши
рока област, отколкото ко- 
гато и да е дала това класи
ческата буржоазна демокра
ция.

Наистина, ние живеем в та 
кива международни условия, 
които правят определени ан- 
тисоциалистически т. е. реак 
ционни остатъци все още да 

сила,

възможностите за полити
ческа активност на отделни 
единици със значително раз
ширяване ролята на Социали 
етическия съюз в нашия об
ществен живот, а чрез него 
и на всички сили и факто
ри на нашето общество. Кон
цепцията на Социалистичес
кия съюз, както я разрабо
ти Петият конгрес на тази 
наша голяма всенародна по
литическа организация, ще 
може да получи с конститу
цията своето пълно утвър
ждаване. В тези условия Со-

систама нз 
рата на ръководните постове 
би дала на общественото
и държавното управление 
голяма еластичност и способ 
ност за приспособяване към 
изменените условия на прак 
тика та, без при това да на
кърняват нито континуите- 
та на функционирането, нито 
стабилността на обществото. 
Също така тази система би 
дала възможност, щото и дру 
гите твърде важни обществе
ни органи и организации, ко 
ито сега може би са подце-

и

полза на напредъка на соци 
ализма и на независимостта
на югославските народи. 
Същевременно новата кон
ституция ще бъде още една 
крупна крачка напред в ре
ализирането на Програмата 
на Съюза на югославските ко 
мунисти. Като такава тя да
ва основата и рамките на 
нашето обществено развитие 
за един по-дълъг период*.

при

пени и недостатъчно развити 
— между другото и заради 
това, че разпределението на 
кадрите твърде много се

получават определена 
която не биха имали в една
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К О Р А Б О С ТРОИТЕЛНИЦА
„У Л Я Н И К”

в ПУЛА
Завършено е из

граждането и 

влязоха в строй 

леярната, фабри
ката за сярна 

киселина и фаб
риката за супер

фосфат

Корабостроителница „Уля- 
пик“ п Пула се занимава с 
производство, поправки и ре 
мо.1ти на кораби, произвеж
да дизел-мотори за кор. би 
и агрегати за електрожени. О 
свен това корабостроителни
цата извършва разни услуги 
на трети лица. Тази корабо- 
бостроителница се числи ме
жду трите най-големи у нас, 
защото представлява около 
21в/о от съвкупното производ
ство на нашата корабострои
телна промишленост. За Пул 
ска община значението на та 
зи корабостроителница е мио 
го по-голямо, защсто е най- 
голямото предприятие в нея: 
заема една трета от работна
та ръка на нейната терито
рия, а участието й в съвкуп
ния доход на общината въз 
лиза па около 50%>.

Строежът на корабострои
телницата е започнал още 
през 1856 година, по време на 
гооподството на Австро-ун- 
гарската монархия. Тогава тя 
произвеждала дървени кора 
би, а наскоро започнала с ко 
мбинираие — произвеждала 
дървени и железни кораби, 
като накрая започнала да 
строи само железни кораби. 
През време на австро-унгар- 
сксто владичество в тази ко
рабостроителница са били по 
строени дванадесет военни ко 
раба и две подводници. В то 
зи период тази корабострои
телница е била от значение 
не само за развитие на вое
нната и търговска флота на 
Австро-Унгария, но и за об 
щия развой на град Пула. 
Броят на населението, кой
то през 1850 година достигал 
3.000 души, се увеличил до 
1914 година с около 20 пъти 
и достигнал 60.000 души.

След Първата световна во
йна част от корабостроител
ницата минава в частно вла
дение, а другата част, така 
нареченият „Арсенал“ 
нал и по-нататък на военно-

От освобождението до днес 
за тази корабостроителница 
са отделени над 5 милиарда 
динара вложения. При числе 
пост 346 работника през 1947 
година, броят на заетите ра
ботници през 1960 година е 
достигнал 4.000 души. Обра
ботените произведения на 
черната металургия от 195 то 
на, в нето износ, през 1947 
година са се увеличили на 
23.000 тсиа през 1959 година.

До 1956 година корабостро
ителницата построи значите-

До 1956 година корабостро 
лен брои моторни пътничес. 
ки кораби от типа „Владимир 
На зор“, няколко влекача и 
значителен брой специални 
плавателни съдове за военно 
морската флота. Първият тъ 
рговски кораб, който бе да
ден на търговската флота, и 
маше 6.200 бруто-регистър то 
на и му бе дадено името „Уля 
ник“. През 1958 година бяха 
предадени на корабоплаване
то 2 трампа от по 15.500 брт., 
а рпез 1959 2 кораб-цистерни 
с 45.000 брт. Значи корабо
строителницата построи до 
края на 1959 години 7 голе
ми трампа и кораби-цистер
ни.

бина. Освен това отделение
то за производство на кораб 

' ни дизел-мотори построи 5 
мотора с обща мощност 29.000 
конски сили. Същевременно 
се произведоха 460 броя раз 
лични електрожени агрега
ти. Стойността на това про
изводство, изразена в бруто- 
продукт възлиза на 16 мили 
арда динара и я доход над 
3 милиарда динара, при сред 
на заетост на работна ръка 
4.000 души.

V
ЗАНАПРЕД МОГЪЩ 
РЪСТ НА ПРОИЗ

ВОДСТВОТО
Перспективният план за ра 

звитие на корабостроителни
цата предвижда по-ндтатъ- 
шен ръст на производтсво на 
кораби, мотори и електроже 
ни агрегати. Конкретно, про
грамата на инвестиране в ко 
рабостроителството до 1965 
година предвижда вложения 
ст 1..400.000.000 дин. При това 
производството на кораби би 
достигнало 70.000 брт годи
шно. При минимални вложе 
пия от 60.000.000 годишно про, 
изводството на електрожен 
ни агрегати ще се увеличи с 
около 400 броя в сраввение 
със сегашното производство. 
С оглед на перспективния 

\ план на развитие на търгов
ската флота, корабостро 
ителницата „Уляник" е из 
работила инвестиционна про 
грама, в която се предвижда 
увеличение на производство
то на мотори на около 76.000 
конски сили.

Само през тази година ко
рабостроителницата е угово
рила да достави На нашите и 
чуждестранни фирми мотори 
с обща мощност 66.000 кон
ски сили. Стойността на 
тези мотори възлиза на 
5.342.000 долара. Моторите, 
които ще се изнесат в чуж- 

имат стойност

Др. Тнто пред фабриката за 
сярна киселина в Бор КОРАБИ И ДИЗЕЛ — 

МОТОРИ

Писмо от Бор перфесфати, а също така Ще 
произвежда и 6.000 тона кри 
олит.

Обаче за; нейния строеж 
трябваше да се извърши о- 
громна работа. Беше нужно 
да се вгради: 34:000 куби
чески метра бетон, 850 тона 
стоманени конструкции, око
ло 2000 тона машинни съор
ъжения, 67 километра кабеш 
и 315 електромотора. А за 
всички тези нови обекти. За 
да бъдат снабдени със суро 
вини или с енергия, да могат 
да пренасят своите произве 
дения и тн, беше нужно да 
се построи цяла рюдица от 
„помощни“ обекти. Всеки от 
тях представлява от себе си 
отделна величина. Строежите 
в Бор ще се снабдяват с зоДа

“Уляник“ произвежда и ди 
зелови корабни мотори. Кора 
бостроителницата започна да 
произвежда тези мотори през 
1954 година. Работническият 
съвет взе това важно реше
ние, защото схващаше колко 
рентабилно е производство
то на такива мотори. Това на 
прави икономия на чужде
странни девизи, защото се 
прекъсна с внасянето на та 
кива мотори от чужбина. Е- 
то един пример: за всяка ко 
нека сила на мотора се пла
щат около 81 долара, „Уля
ник" до 1959 година е произ

ВЕЛИКО ДЕЛО НА 

ТРУДЕЩИТЕ СЕ
След четиригодишни уси- във въздуха и скъпоценната 

лия и с вложения от 26 ми- сяра и да унищожава веге- 
диарда динара е завършена тацията в околността. Значи 
една фаза от реконструкци- тя ще даде възможност да 
ята на миннрлерярния ба- се промени и известната кар
сейн в Бор. Значението на тина на пустош сгг сяра око

ло Бор. защото тревата и 
дърветата, посевите и овощи 
ята свободно ще се развиват 
и напредват.

Но за всичко това беше 
нужно в този обект да се 
вградят: 18.300 кубически
метра бетон. 3.150 тона ма
шинни инсталиции, 64 кило
метра кабел и 270 мощни е- 
лектромотсри.

ФАБРИКАТА ЗА СЯРНА 
КИСЕЛИНА
край самата леярна, защото 
в нея димът от леярната ще 
оставя сярата, от която днев 
но ще се получават около 
100 тона сярна киселина.

За да се постигне това тря 
Новите бваше да се направи следно 

влязоха в то: да се полажат 11.150 ку
бически метра бетон, 
тона резервуари и други сто 
манени конструкции, 1.100 то 
на тръби, 67б! тона олово, 
6.400 тона устойчива на ки
селина стена, 1.440 тона ке
рамични материали, 22.000 
тона гранулиран кварЩ, 76. 
тона различни помпи, 37 тона 
електроуреди, 27 километра 
кабел и 50 големи електро
мотора.

ФАБРИКАТА ЗА СУПЕР
ФОСФАТИ в Прахово изра- 
стна на целината недалеч ст 
Дунав. От нея годишно -Ще 
бъдат изнасяни по нашите по 

около 570.000 тна су-

бинатази реконструкция се вижда 
както от факта, че нашето 
общество получава нови хил 
яди тона мед, сярна кисели
на, суперфосфати и други 
продукти, така и от факта, 
че с това бруто продуктът, на 
колектива на РТБ се увели
чава от досегашните 25 на 45 
милиарда годишно. Освен то 
ва комбинатът и целият то
зи край получи мощна осно
ва за по-нататъшно ускорено 
стопанско р|азвите.

Благодарение усилията на 
трудовите колективи на по
вече предприятия, за по-мал 
ко от пет години са завър
шени редица твърде крупни 
и модерни обекти, 
постройки вече 
строй и отбелязват първите 
значителни резултати в про 
изводствения процес.

ЛЕЯРНАТА ще даде въз
можност в Бор да се произ
вежда не само 30.000 но 55.000 
тона мед годишно т е. в нея 
ще се топАт рудите и концен 
тратите от новата медна ми- ■ 
на в Майданпек. Превъзход 
ството на новата леярна се 
състои в това, че вместо 
скъпоценния кокс в нея ще 
се употребляват въглища от 
Рътан, ц ще бъдат заети мно 
го по-малък брой работници 
и няма да се позволи заедно 
с дима от леярната да излиз9

оста ЗИ т
морската флота, 

ст новото изкуствено езеро, Италия, която окупира те- 
построено над Брестовашка Ъи краища, не придаваше по 
баня с вместимост от 12 ми- особено значение на тази ко- 
лиона кубически метра вода. рабостроителница, с оглед на 

Сярната киселенв от Бор, , , особеностите на териториал- 
както и другите продукти 
ще се изнасят по новата ли 
ния с нормален коловоз Вра 
жогьрнац-Бор, дълга 31 ки-

ната локация, и зарад други 
корабостроителници в сама
та Италия, а вероятно и по 
политически причини. Зато
ва броят на заетите в кора
бостроителницата се намали 
на 500 души. По това време в 
„Уляник“ са извършвани са . 
мо малки поправки и ремон 
ти на кораби, а от тази ко
рабостроителница бяха взети 
по-важните машини и инста 
лации и пренесени в други 
корабостроителници.

е построена

л омета р.
Фабриката за суперфзсфа 

ти в Прахово ще получава 
електичеока енергия от но
вия електропровод Бор-Прз- 
хово, дълъг 60 километра. 
Този електропровод има гол 
ямо значение за електгрифи-

ациятя на цял-, Крайна.
Суровините и продуктите 

на фабриката за суперфос
фати ще се превозват с реч
ни и морски кораби. И затова : 
беше нужно в Прахово на Ду 
нава да се построи ново при 
станище, второ по големина 
в нашата страна, т. е. с ка
пацитет 1.700.000 тона стоки 
годишно.

Това са само няколко повъ 
рхностни статистически да
ни, за споменатите обекти; 
това са само няколко обекти 
от многобройките, пбстрЪени 
в Заечарска околия.

1623
Родни кораби

вел 72.385 конски 
33 броя такива мотори. От 
това в корабите 
търговска' флота са вграде
ни 28.835 конски 
кораби, изнесени в чужби
на, 43.550 конски сили. Ка
чеството на произведените мо 
тори в „Уляник“ не изостава 
зад качеството на моторите, 
които
вестните фирми в света. За 
това „Уляник“ изнася дизел 
мотори и като готови арти
кули.

От година на година „Уля 
ник“ все повече развива про 
изводството на кораби, мото
ри и електрожени агрегати. 
Производствената 
през миналата година пред
виждаше изграждане и пре
даване на търговската флота 
на 3 трампа от по 8.286 брт 
и 2 кораба-цистерни за чуж

3.520.000 долара, а другите ще 
бъдат вградени в наши кора

сили или

би.на нашатаВЪЗХОД СЛЕД ОС
ВОБОЖДЕНИЕТО Успоредно с развитието на 

производствените капацитети 
и с увеличение на брутопро 
дукта и дохода корабостро 
ителница „Уляник“ е заделя 
ла големи средства за кул
турно-битовото равнище на 
колектива. Корабостроител
ницата в последно време по
строи около 100 жилища, ед
но бекярско общежитие със 
100 квартири, организира по 
лучаване на топли закуски 
в предприятието, ресторант 
за обществено хранене и за 
купи почивни домове за по
чивка на своите работници 
и служители. Всичко това 
показва колко големи гри
жи полага предприятието за 
своите работници.

сили, а в

През време на Втората све
товна война корабостроител
ницата вършеше поправки на 
италиански и германски ко
раби. С оглед ва етратегиче 
ското значение на този о- 
бект^ корабостроителницата 
беше бомбардирана над 30 
пъти, така че сградите 
външните инсталации бяха 
разрушени около 70%>, а ма
шините и вътрешните инста 
лации с около 30°/о .След Вто 
рата световна война, по вре
ме на англо-американската 
окупация, нашата стлана от 
купи корабостроителната ча 
ст на този обект, за да пред 
отврати разграбването на съ 
оръженията и ликвидиране
то на обекта. След присъеди 
нението на Пула към Юго
славия пред трудовия колек
тив на „Уляник" стояха мно
го трудни задачи много по- 
трудни, отколкото в нашите 
други
Наред с разчистването на ру 
ините от бомбардировките 
трябваше да се възобновява 
и нашата флота. Затова от го 
дина на година се променяше 
изгледът й и твърде бързо 
изчезваха разрушенията. По 
строиха се нови работилници, 
бяха монтирани нови маши
ни, а всичко това се извърш 
ваше под непрестанната гри 
жа на пашата народна власт.

произвеждат най-из-

илета

Четири нови високодобивни сортове шневица
го Добра, а качеството на 
зърното задоволително. За 
разлика от „оан-пасторе“ и 
други
френският сорт „етоал дьо- 
щоази" по-късно узрява. За
това
стопанства ще засяват по-го 
леми пространства с нея, 
защото това им облекчава 
организирането на жетвата 
и другите работи.

бив и по-качествено зърно, 
„Сан пасторе“

високодоби- 
още 
име.

програмаНашите нови
сортове пшеница 

свое официално 
По добив те нздминават из- 

италиански сорт

отколкото 
Също тако устойчивостта ср
ещу студовете на „леонарди“ 

отколкото на

вни 
нямат италианоки сортове,

е по-голяма 
„сан-пасторе“.

Френският сорт „етоал дьо 
тази година не 
добива зад най-ч 

Устойчивостта му

вестния 
сан-пасторе“. Те имат низко 

и здраво стъбло, рано узря
ват и са много по-устой чиви 
на студа от „стан-пасторе .

Досега тези сортове са за
сявани само за изследвене, 

опитите

М. Петиовичголемите земеделски
щоази“ и

Група бригадири от икономическото училище 
се завърна

изостава по 
сортове, 
високодобивните италианоки 
на низки температури е мно-обаче тази година 

ще се разширят по всички 
по-важни житни области в 

По този начин ще 
всичките качества 

пшеница и

Преди известно време се 
завърна групата 
ученици от средното икономи 
чисто

Един от младежите — Ва
сил Василиев — се завръна 
като ударник. Младежите са 
много доволни от колектив
ния бригадирски живот, от 
другарството 
сърдечност между младеж*1'
те — строители на Автопътя. 
Те изразиха желание и ИД' 
ващата година да отидат яа
доброволна работа — на Ав* 
тонътя.

корабостроителници. младежи-ГрУПа деца заминаха на летуванестраната, 
се изпитат 
на тези сортове 

Войводина.

училище в Босиле
град, които тази година уча
ствуваха в изграждането на 
автопътя

цата ще летуват от 20 август 
до 10 септември.

В споменатата група влизат 
и десет деца от Босилеград- 
ската община. Тези деца от 
8—15 — годишна възраст са 
дъщери и синове на работ
ници и служители

Съюзът на дружеството за 
децата в ВранскаизвънТазгодишният опит показ- 

ва и някои нови подробно
сти за общоизвестните 
сокодобивни сортове пшени
ца Отлични свойства и до
бри резултати са постигнути 
с новия италиански сорт 
°леонарди“- Тази пшеница е 
дала значително по-голямдо

Братство - -единсгрижа за 
околия 
на деца в

голяматаиство“. Групатаорганизира летуване 
живописния мана- 

Прохор Пчински. Нуж- 
е отпуснал око

прекара на 
Автопътя един месец — от 10 
юли до 10 август в състава 
на вранската средношколска 
бригада „Миодраг Илич — 
Мича“, която работи в Гър- 
деличуа клисура.

ви-
стир 
ните средства
лийският завод за социални 

във Враня. Де-осигуровки 4



БРАТСТВО
т

По адрес на „Бесна кобила“ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
НА ГРАНИЧАРИТЕ 

В БОСИЛЕГРАД

ПИСМО ОТ КЛИСУРА

КОГАТО ЛИПСВА 

КОНКУРЕНЦИЯ...
МЕЛИОРАЦИЯТА - ГАРАНТИРА 

ВИСОКИ ДОБИВИ
По случай Деня на грани

чарите, на 13 т. м. войниците 
от ЮНА в Босилеград устро
иха за гражданството пред
ставление с твърде богата, 
разнообразна и добре подгот 
вена програма от народни пе 
сни, рецитации, драматизира
ни текстове и пиесата „Лек
ция“ от Богдан Йованович.

Въпреки голямата горещи
на кино-залата в Босилеград 
беше препълнена от посети
тели, които останаха твърде 
доволни от отличната про
грама.

предп^и^е а„БесанаСПк^ла“ Пътници и багаж, разправии 
Босилеград б^ха Т^ра- К

сееНнамМир0аГшеПвХкоЛИ’ Д°Ка™ НИе *>ловин — След
с предприТтие^о тХТ™ ^ ^ В Б°™- В К°
Враня. Обаче

Тази година земеделската хектара, собственост на ко
операцията, е произведено 
сено за 24.000 динара, което 
значи, че тазгодишният до
бив в сравнените с този от 
миналата година е по-голям 
пет пъти. .

Частните земедески сто
пани, тази година не пока
заха голям интерес за мели- 
ориране, обаче след високи-

пъти по-висок в сравнение 
с тоя от миналата година, от 
което кооперантите останаха 
твърде доволни и още сега 
са запланирали много по-го- 
леми повърхности за мели- 
ориране.

Няколкото посочени при
мери ясно потвърждават, че 
мелиорацията е най-добрият 
и най-сигурен начин за оси-

кооперация в село Клисура 
пристъпи по-смело към ме
лиорация на пасбищата и 
ливадите. Тя извърши първо 
мелиорация на своите имоти,лата има само 6 места. Кон- 

когато въста дукторът отвори двете врати
в°БосилеградскоСпредприяти- пов^чГ пъ^ниц^Г^колк^

5^™°стРеДИ- трябва Дда слязТГ Ко^дук! 
Като че ли предприятието торът Санде и шофьорът 

или още по-точно ръковод- Стоичко се смеят и слягат ра 
ството му тръгва от това, че мене. Пътниците търсят на- 
хората са принудени да пъ- месата на милиционера. Но 
туват с техните коли, а оста кой да слезе? Кавга. Слизат 
налото не е важно редов- 2 жени и 2 момчета, които 
ност, внимателни постъпки през цялото време не уча-
___ __  всичко ствуьаха в кавгата. Дръзки.

ло, с което се характе те и безогледните в постъп- 
ризираше предприятието по- 
рано.

Днес все по-често

а след това ученическата 
кооперация „Млад коопера
тор“ стъпи с нея в коопера
тивни отношения и последва 
примера й. В резултат на

Ст.

ОТРОВЕНА РИБА В 
СТАРА ПЛАНИНАна коидукторите и

Неотдавна в Воденишка 
река, която протича в подно 
жието на Стара планина над 
Сенокос, бе отровена рибата 
в продължение на 5 кило
метра.

Това пръв забелязал

ките си останаха в колата. 
Рейсът закъснява повече ,от 

хората половин час.
се оплакват от дръзките по
стъпки на някои кондуктори 
и шофьори. За приятели спи 
рат всякъде, където пожела 
ят, а за непознати само на

Пътниците протестират, че 
ще закъснеят за влака. Ни
кой не води сметка за тех
ните грижи, за работата, ко
ято им предстои. Важно е,

гор
ският стражар Асен Джорич 
като видял че в реката често 
се срещат умрели риби. Това 
го накарало по-често да по
глежда в бистрата река, ка
то си помислил, че става въ 
прое за някаква болест. О- 
баче един път близко до из 
вора на реката намерил Иг- 
нат Игоз, Витомир Минчич, 
Йордан Микич, където съби 
рат риба. Случаят набързо 
бил обяснен Тримата споме
нати риболовци, които нямат 
позволително за риболов, ко 
гато къпели и лекували ов
цете от краста, забелязали, 
че Еигалинът трови рибите. 
Затова те излили една бу
тилка, виталин в самия из
вор'на Водекишката река.

определените спирки. 
Рейсовото

че колата са пълни и че при 
разписание не ходите на предприятието са 

сигурни. Наистина чудна и 
„пример от пре- непонятна логика! ди една година безследно из 
чезна. Пътниците чакат 
фьорът да обядва. Правят се 
поправки тогава, когато ко
лата трябва да тръгнат на 
път. Дали това зависи од 
кои трудности или от слаба-

се спазва никак. 
Хубавият

Отговорните от Транспорт
ното предприятие би трябва
ло да поведат сметка да се 
отклонят слабостите, които са 
на път да станат ежедневно 
явление. Това са заслужили 
и пътниците, които по-рано
се застъпваха за развитие 

на_ на предприятието. Определе-

■Мелиорирапп местности в Босхлеградскошо-

вниманителното и навреме
нно старание на отговорните 
в кооперацията и кооперато
рите, полученият добив на 
трева от мелиорираните ли
вади и изобилието на трева 
в пасбищата надмина минало 
годишния резултат. В мест
ността „Пладнище“ на по
върхнина от три хектара, 
собственост на ученическата 
кооперация, миналата година 
бе произведено сено на стой
ност от 5.000 динара, а тази 
година, след мелиорацията, 
се получи сено в стойност 
32.500 динара. Значи, при
носът се увеличи за повече 
от шест пъти. В местността 
„Селище“, собственост на 
земеделската кооперация, на 
повърхнина от 20 хектара 
мелиорирани ливади е полу
чено сено за 341.200 динара. 
А, пък в местността „Гра
дище“ на повърхнина от три

те тазгодишни добиви инте
ресът за мелиориране е твъ
рде голям. Тази година бяха 
мелиорирани 8 хектара част
ни ливади чрез коопериране 
в местността „Големча“. До 
бивът от тези ливади е три

I гуряване на висок добив и 
за сигурен доход на произ
водителите, 
принос разби всички съмне
ния и недоверие в мелораци- 
ята.

ня- Тазгодишният

та организация в предприя
тието, но че нещо не е в ред 
в „Бесна кобила“, това е 
лице и пред очи на пътници- ната тарифа също така за- 
те почти всеки ден. дължава „Беона кобила“ да

За пример ще изложа едно води сметка колите на време 
пътуване с рейса от Босиле- Да тръгват на път, а за о- 
град до Владичин хан на 15 правките им да се води

сметка по-рано, а не когато

Славчо Игпятоп

НАСКОРО ХЛЕБОПЕКАРНИЦА 
В КАМЕНИЦАПредполага се, че е отрове 

на около 50 килограма пъст 
ървз.

т. м.
Колата излязоха на рей- трябва да излязат на линия- 

совата линия със закъснение 
от 10 минути. Качването на

Земеделска кооперация 
„Сточар“, която през послед
ните години постигна значи
телни
ки за подобряване жизнените 
условия на кооператорите и 
служащите. Една от тези мер 
ки е и построяване на хлебо
пекарница в село Каменица, 
строенето на която започна 
преди около 15 дни в центъра 
на селото. Тази хлебопекар

ница ще бъде една от най- 
добре обзаведените хлебо
пекарници във Висок.

Покрай работниците и слу 
жителите тя ще обслужва и 
земеделските производители, 
които през летните месеци 
губят значително

та.
Виновните са взети под от 

говорност.
Ст. Ст.

Б. Н.
успехи,предприема мер- <

ВЕСТ ОТ ЗАЕЧАР

РАЗШИРЕНА ЗДРАВНА ОСИГУРОВКА ЗА 

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
време за 

приготовляване на хляб.

ПОДОБРЕНИ ПЪТНИТЕ 
СЪОБЩЕНИЯ ЗА ВИСОК

Земеделските прочзводи 
тели в Заечарска околия от 
1 октомври т.г. ще имат вси 
чки права, които предвижда 
разширената здравна осигу
ровка. Решение за въвежда 
не на такова здравно осигур 
яване е взел Околийският на 
роден отбор в Заечар на една 
от последните си сесии. Тази 
осигуровка Ще обхване око
ло 180.000 земеделски произ
водители, които за послед
ното тримесечие 
ври-декември — ще имат във 
фонда на разширена здрав
на осигуровка около 40.000.000 
динара.

Земеделските производите
ли ще трябва покрай 2% от 
дохода и 250 динара за 
всеки член на семейство, ко 
сто произлиза от правото на 
основна здравна осигуровка, 
да заплащат още по З0/» от

право на безплатно лекуване 
от рак, леухемия и ще могат 
да се лекуват от излечими и 
поправими уродливости, ха- 
квито са сгърченост таа крака 
и ръце изкривявания, пара- 
лизираност и други. Безпла 
тна медицинска помощ ще 
имат и родилките в къщи 
или в здравните заведения. 
Деца от една до тритодишнз 
възраст ще имат право на 
безплатно лекуване от всич 
ки болести, (включвайки и 
лекуване на зъби. Също та
ка безплатно Ще се лекуват 
и деца от три до петнадесет 
годишна въразст, ученици и 
студенти до двадесет пет го
дишна възраст, доколкото 
нямат право на безплатно ле 
куваие по друго основание. 
Преглед и лекуване от пов
реди и безплатен превоз с 
линейки до здравното заве
дение също така принадле
жат към правата на осигу
рените лица. Земеделски про 
изводители над петнадесет 
години ще плащат 50% кота- 
то става въпрос за медицин
ска помощ в амбулаториите 
и поликлиниките против вси 
чки болести, след това за ле 
куване на зъби, догеато за 
лекарства, ако земеделският 
производител се лекува в кь 
щи от активна туберкулоза, 
ще плаща само 10% от обща 
та стойност на лекарствата.

Околийският завод за со
циални осигуровки и отделе 
нието за обществени служби 
при околийския отбор вър-
щат. последните технически 
приготовления за въвежда
не на разширени здравни 
осигурявания.

Здравната служба в околи 
ята е готова да задоволи ну
ждите от разширено здравно 
осигурение на земеделские 
производители във всяко от 
ношение. В много села са 
открити нови здравни амбу
латории, така че здравните 
домове в градовете няма да 
бъдат обременени с работа. 
Повечето здравни станиции 
ще бъдат под непосредствено 
ръководене на лекари от гра 
довете, обече в последно вре 
ме и много села получават 
свои лекари.

дохода си, за да имат пра
во да се ползват от разшире 
ката здравна защита. Преди 
решението на 
народен отбор организациите 
на Социалистическия 
разгърнаха жива разяснител 
на дейност по всички села 
на околията, като тълкуваха 
правата, които добиват земе 
делоките производители. На 
всякъде по селата земедел
ските стопани се изясниха за 
необходимостта от въвежда
не на този вид осигуровка.

Покрай правата, които про 
излизат от основното здравно 

земеделските

През това лято Транспорт
ното автобусно предприятие 
в Пирот откри още една 
рейсова линия от Димитров
град до село Каменица във 
Висок, така че сега 
буса редовно пътуват

Пирот — Каменица.
През (летните |месеци 
Висок идват много

НАШИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 

ВСЕ’ПОВЕЧЕ КУПУВАТОколийския

съюз
два авто- 

на ли-Тази година потребителите 
• все повече се

чително намалял, защото от 
една страна, отделни гарни
тури се показаха слабокаче-

ниятаориентираха 
към купуване на по-квали- във 

пътници 
— хора от Висок, намиращи 
се на служба във вътреш
ността на страната и много- 
брйни туристи. Подобрените 
съобщения още повече улес
няват посещението на този 
край

ствени, а от друга, цените са 
им все още високи. Увели
чено е и потреблението на 
стоки от пластмаса, шевни 
машини.

тегни хранителни продукти 
и на по-дълготрайни промит 
лени стоки. Така през първо 
то полугодие потреблението 
на южни овощия, на първо 
място на портокалите и ба
наните е било двойно по-го- 
лямо, от това за същото вре 
ме през миналата година. 
През първите месеци на 1961 
година е консумирано около 
30% повече кафе, а също 
така и потреблението на за
хар е по-голямо приблизи
телно за 20%.

Макар че хранителната 
промишленост още не е в със 
тояние напълно да задоволи 
нуждите от своите артикули, 
все пак потреблението иа ня 
кои нейни произведения та
зи година значително е уве
личено. Така например през 
изминалите месеци тази го
дина нашите граждани са из 
разходвали над 15% повече 
калоао-произведения и около 
7% овощни произведения по 
вече, отколкото за същото 
време "през миналата година.

По-голямо е и потреб!ле- 
-г нието на хранителни масла. 

Тази година оа изразходвани 
около 18% повече хранител 
ни масла, отколкото за съ
щия период проз 1960 година

Потребителите главно се 
ориентираха при купуването 
на трайни промишлени сто
ки. Затова трудно се нами
рат на пазара някои видове 
телевизионни апарати, тран- 
зисторни апарати хладил
ници, коли и тн. Също така 
много се търсят както вно
сни, така и от родно произ
водство фотоапарати. Обаче 
интересът за мебели е зна-

октом-
на керамични из

делия за домакинството и 
някои други промишлени 
произведения.осигуряване, 

производители от Заечарска 
околия с новото осигуряване 
ще получат право на без
платни прегледи и леку
ване от активна туберкулоза 
във всички здравни заведе
ния. Също така ще имат

ТРЯБВА ДА СЕ СКЪСА 

»ШВУРЪТ«
И ние в Куса врана си и- обади се четвъртта. __ , това

маме кооперация — клон от не му е севтелък 
земеделската кооперация в Стана и пет часа Продава 
Тръноко Одоровци, или как чът не идва. Шест . Воече
Ппг,!?“ЦИаЛ11? Но фирмата: ^ минава, а магази^нътза- 

№ 2 в Куса творен. Хората негодуват 
врана . Иначе магазин, както критикуват. .. псуват ^

Най-сетне се показа дълго 
_ стоки очакваната фигура, катп се

за потребление. На вратата, клатушкаше
както и на всеки друг ма- И така всеки ден' а поня
газил, стои надпис с хубави кога дори не дойде. Кара си
четливи букви: „Работно вре човекът по своему Р 

6 до 10 и от 16 до 20 А на вратата хубазо 
часа . А имаме си и продавач сано от колко до колко

е работното му време.
Да напомня и тава, че ма- 

в Ма газинът служи един вил и 
газина да си купя някои ра- като кръчма. Случва се и то 
боти. Затворено! Виждам на ва: след дълго чакане ня- 
събрали се много хора, чакат кой 
Чакам и. аз. Времето малко 
неудобно

Горна Любата
—’ГНаправили с нова къща на 

съселянина си и всеки друг селски магазин. 
Има най-необходимите

Преди известно време, по 
невнимание на домашните, 
къщата на Крум^ Богданов 
от село Горна Любата. Боси- 
леградско, пламна. Пожарът 
з гпочна първо от комина, а 
след това обхвана цялата го 
рна част на къщата. Хората 
се били пръснали на работа 
и късно забелязали избухна 
лия пожар. Дори и стопаните 
се намирали зад един баир.

Преподавателят Илия Ма. 
нов, който по това време се 
намираше на . годишна по
чивка в родното си село, 
пръв забелязал пожара и вед 
нага събрал хора с които за 
почнал борба с огнената сти 
хия. Трудно било. Макар че 
за късо време се събрали мно 
го хора, стихията беснеела 
все по-силно. Заплашвала и 
останалите сгради на Бог
данов, пък и цялата махала. 
Нямало наблизо вода. Жени 
и деца донасяли вода .от е- 
дин отдалечен извор, група 
мъжо поемали съдовете и 
водили борба с пожара. Дру 
та група изнасяла всичко, 
коото се намирало в хъщата. 
След големи усилия на по

жертвователните хора пожа 
рът бил угасен.

Къщата на Крум Богданов 
все пак изгоряла. Останали 
само зидовете. Хората от не 
говата махала Явор били тро 
гнати от нещастието на Крум 
Още на самото място взели 
решение съвместно да пое
мат щетата. Както казали- 
така и направили. На след
ващия ден отново се събрали 
съседи. Някои парично, дру
ги със строителен материал, 
трети с работа — кой с ка- 
квото могъл 
притекли на помощ на своя 
съсед и така за няколко дни 
изгорялата къща била отно
во построена — дори по-ху
бава от старата.

За този случай, на жертву 
ване и готовност на явор- 
чани да дадат всичко от се
бе си за своя съсед и на спо 
делят нещастието с него се 
говори навсякъде в Босиле- 
градско.

Наистина пример з.а вся
ка похвала и всестранно при 
знание.

напи-
часа

Часът е 16 или четири след 
обед по нашки. Отивам

отиде да го повика, а ма 
газинерът малко достоинстве

работен сезон.
Всеки дошъл на бърза ръка, _ Дадено за тебе но ще 
оставил работата си само за теглиш един шнур| (негов по 
момент, за да си купи нещо пулярен израз за една ра- 
и веднага да се върне назад, кия) — казва той на мюще 
Между ония, които 
някои дошли и от най-отда- И така мющериите дават 
ленените махапфд (пропъту- а той пие. и пиян обслужва 
вали по три и повече кило
метра. И те бързат, но прода 
вачът не идва. Селяните за
почват да негодуват. компетентен да контролира

Може би е отишъл в О- този продавач и дали ще 
доровци каза някой. намери за нужно да ■ спазва

Не, тук си е отвърна онова, което е написано на 
ЯРУГ- вратата? Нима потребители-

Сигурно сни рече тре те са длъжни да го чакат и 
ти или е отишъл по своя ао повече от два часа?

Видойко Петров, учител 
село Куса врана

но:

всички се

чакат, рията.

хората, търгува, греши —• по 
вече в ущърб на мющериите. 

Наистина, дали има някой

работата.
— Море, нарязал се е —Стоичко Апдопов
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ВЛАСИ СЕЛО НА НАПРЕДНИЧАВИ ЗЕ
МЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Заиисано в земеделска кооиерация „Сшочар“. в Каменица

ПроизЬодсшЪошо е удЪое 

но, необходими са кадриНа двадесет и втория кило 
метър от Пирот, на самия 
вход в пролома на Ерма, се 
намира малкото планинско се 
ло Власи. Стиснато 
нопето 1 ч. Влашка

лярно я наричат „чайника". 
Селото има или Да заръчат нещо на род 

ни ни или приятели в Одо- 
ровци, Звонци и 3войска ба-

Власи има около 800 жите- 
животновъ-

две спирки, от 
които е отдалечено само ня
колко стотни метра. На вто
ростепенната спирка, където 
малкото влак”" -----“

ня.
ПОД СКЛо
планина над 1.500 овце от частни зе

меделски производители. В 
главните складове на кашка
вал в Го- нй Криеобол и Се
нокос има над 7.000 пити
кашкавал, или около шест 
вагона. Тсва количество, про 
изведено само за една годи
на, чака да’ поеме път към 
чуждестранните и наши па
зари още тази есен.

но кооперацията я обработва- 
Вместо хора работят коопе
ративните машини, чийто 
брой постоянно се увеличава. 
Тракторите не служат вече 
само за превоз на стоки, ве
рижните тежки трактори, 
вършачките, плуговете редо- 
сеялките, жътварките — всич 
ко това смени работната ръ
ка, която все повече намаля
ва във Висок.

С нови средства от 72 ми
лиона динара кооперацията 
възнамерява да подобри жи
вотновъдството, да набави 
нови камиони, да разшири 
фуражната база и да купи но
ви трактори с прикачни ма
шини. Тези нови вложения 
ще дадат мощен тласък на 
кооперацията и на целия 
край.

пи. През последните години на 
селението от Горни Висок ма 
соио напуска своя край и оти 
Ба в промишлено развитите 
краища. Има села, където по 
вече от половината население 
работи в други краища на 
страната ни, защото Висок е 
известен но броя на интели
генцията. Голям брой учите
ли, лекари, инженери й дру
ги специалисти работят във 
вътрешността, защото Ви-' 
сок, какъвто е сега не може 
да погълне цялата си иители 
генция.

Височкото семейство днес 
има 2—3 членове. Младите 
хора пе се застояват в къщи, 
п старите стареят. Миналата 
година Общината е забеле
жила 23 новородени деца и 
девет сключени бракове в 
осемте височки села. Това 
значи, след няколко години 
в целия Висок ще има само 
едно отделение на първола
чета.

Земята остана без работна 
ръка — многобройните семей 
ства се сведоха на двама ду
ши. Но земята не остана не
обработена. Земеделска коо
перация „Сточар“ псе про
изводството и не само че го 
задържа, но в някои отрасли 
го и подобри. Днес земедел
ската кооперация има глав
ната дума в съвкупния жи-

Осем нови овчарника 
в идната година

Кооперацията правилно е 
организирала производство
то. Тази година само от про
дадени агнета е взела около 
3 милиона динара, от мляко 
около 5 милиона, от вълна 
над 4 милиона динара. По то
зи начин производството през 
тази година се удвои в срав
нение с миналата година.

За развитие на животновъ 
дството д този край съществу 
ват всички услоеия. Идуща
та година кооперацията ще 
построи още 8 съвременно об 
заведени овчарници с мощ
ност по 400 овце и ще увели
чи броя на разплодните овце 
с още 5.000 броя.

Земеделският произ
водител вярва в 

кооперациятаДо това село, имащо малко 
повече от сто домове, ще дой 
дете с малка миньорска же
лезница, или както тук попу

мия пролом, ще ви пожела
ят добре дошли много вла- 
шани, дошли да посрещнат 
влака, да чуят някоя новост,

делне, градинарство и тютю
нопроизводство. За Влашани 
се казва, че са много пред
приемчиви и в този край в а 
жат за добри земеделски сто
пани. Те са много доволни от 
тазгодишната жътва и по 
мнение на специалистите до
бивите им. са между най-до- 
бриде в този кран. Много до
бри добиви се очакват и от 
зеленчуците, овощията и тю
тюна. Обаче онова, с което 
влашани най-много се горде
ят е тяхната библиотека. Ху
баво обзаведена с няколко 
стотин книги, тя представл
ява важно културно заведе
ние, което много допринася 
за културното преобразова
ние на селото. Всяко четвър
то домакинство в селото има 
по някой член ма библиотека 
та и всеки член’ е прочел 
почти целия книжен фонд 
на селската библиотека.

Сега в летните дни, в се
зона на полски работи, вла
шани не прекъсват връзки 
с библиотеката и със събити
ята, които стават у нас и по 
света. Те четат и в полето в 
малките промеждутъци на 
отдих. , Аспарух Сотиров, 
шестнадесетгодишен библио
текар, всекидневно навестява 
земеделските стопани в поле
то и им дава книги, списания 
и вестници. С книги поместе
ни в специално пригодена 
кошница, Аспарух всекиднев 
но изминава по десетина ки
лометра из полето, за да да 
де на земеделските стопани 
някоя книга, списание или 
вестник.

Този единствен пример на 
сътрудничество заслужава 
внимание и запис.

Люб. Джорджевич

Селяните имат голямо до 
верие в кооперацията. На 
събранията все повече сел
яни псстагят Еъпрос, как мо
гат да дадат земята си на ко 
операцията. По-рано, казват, 
не смеехме да мислим това, 
лош беше опитът с трудови
те селски кооперации във Ви 
сок. Сега пък виждаме, че 
чрез кооперацията се подо
брява производството и пове 
че сметка имаме да се сдру
жим с нея.

Кооперацията и селяните 
създадоха шест големи ком
плекса почти презнощ. На 
събранията се подаряваше 
земя, правеше се замяна на 
отделни ниви с кооперация
та, вършеше се най-безболна 
и единствена почти аронда- 
ция, без административни и 
други решения, без обжалва
ния и съд. В Горни Криводол 
30°/о от земята е в коопера
ция, в другите села процен
тът е приблизителен. На 5.960’ 
декара земя кооперацията• 
има 74 постоянни и 36 сезо
нни работници, а комплекси
те имат по около 2.000 декара 
земя.

Напредъкът е очевиден, 
казва управителят на коопе
рацията Димитър Славов, но 
съществува един въпрос, ко
йто трябва Да се разреши 
неотложно — кадри. Макар 
че височките села имат мно
го специалисти, коопераци
ята още няма свой агроном 
и други специалисти. Трябва 
да се строят жилища, да се- 
подобряват условията на жи 
вот, трябва отпускане на сти
пендии — та хората от Висок 
да намерят в него това, кое
то сега търсят на страна.

Богдан Николов

А^мишроЬ/рад

Пак Ьисоки добиЬи
Вършитбата е към края си 

и резултатите и от тазго
дишната реколта вече могат 
да бъдат отчитани. Въпреки 
лошите климатически усло
вия, благодарение агротехни 
ческите мероприятия доби
вът на пшеницата не изне
вери и тази' година в Ди
митровградско, 
успехи постигнаха земедел
ските кооперации „Нишава“ 
в Димитровград и „Победа“ 
в Смиловци. „Нишава“ по

стигна среден добив на ви- 
сокодобивна пшеница 3.800 
кг като на отделни парцели 
се получиха 6.500 кг от хек
тар.

Пс. -малки добиви се полу
чиха от частните парцели, 
засети с висскодобивна пше
ница и от ония парцели, 
където бе приложена части
чна агротехника. Добивът на 
пшеница от тези парцели до
стига до 3.200 кг от хектар,

Най-добри

Каменица

Интересно' е, че овцевъдс
твото все повече става при
влекателно занаятие и за по 
младите хора. Така например 
ДЕадесет и осем годишния Ми 
лош Антов си избра това за
нимание. Овцете му дават до
бри
прилежността. На последни
те избори за кооперативни 
съвети той бе избран в коопе 
ративния съвет на „Сточар“ 
с най-много гласове. Поня
кога с овцете могат да се вид 
ят и хора с гимназиално о- 
бразование.

Земята в Горни Висок е и- 
зоставена от своите стопани,

вот на своите кооператори и 
в стопанството. Понятието 
кооперация вече не е малка 
селска бакалница: днес тър
говията е второстепенна и 
челно място в дейността на 
кооперацията заема селско
стопанската продукция.

Особено внимание отдели 
кооперацията на животновъ
дството. Тя взе в ръце цело
купната преработка на мля
кото в района, който има око 

Самата
кооперация има 2.200 овце, 
настанени в 16 съвременно 
обзаведени овчарници, а ос
вен това е взела в „кисим“

благодарениедоходи,

Вършитба

а средният добив не надми
нава 2.800 кг, което значи, 
че при пълна агротехничес
ка обработка могат да се 
лучат 1.000 кг в повече.

Стефап Николов

стигна среден добив на 
сокодобнвна пшеница 
кг от хектар, като на някои 
места, от отделни парцели 
получи 7.000 кг от хектар. 
Кооперацита в Смиловци по-

ви-
3.450 14.000ло овце.

по-

НАШ РЕПОРТАЖ

АВТОБУСЪТ ПРИСТИГНА
Пътниците слизат...— А тази, мори, с бялатаИз тясното сокаче на Ка- На сянка край чепгмичка-коса?!...се вдипна облак.прахменица

Познатият глас ггърво възве 
след малко

та пътниците слагат багажаИ тази е нашенка, от
си. . . Търкулват се първитегорните села. Села е на служсти отдалече, а пъпеши. Някъде из багажаба някъде по Космег...зеленебетържествено спря

автобус пред насъбра- 
селяни, които редов

се носи весела мелодия от— А миналата година има
лият транзистор.ше хубава черна коса...

— Лесно им е сега. Те мо- Кондукгорът се качва налите се път- автобуса и сваля багажа. Го-да си боядисват косите,гат леми колети, колелета, понякакто си искат . - .отвори Ератата
бързо започнаха да

коя пружина (за стария баща)трът __ Пътниците слизат. . .
куфари, с подаръци — изне-ниците Младо момче с чантичка,
нади, за роднини и прияте-излизат. офицер, жени с бели чанти-жени, оста-Стари баби и

момент работата си,
ли...чки, служещи: наши височа

Група деца се събират окони идват да прекарат годи-вили за наблюдават пгьт- ло току слязлото момченце иси почивка на село.Р внимание ___
В тоя момент пред шната сгло-сръчнокакгледатСЕОите. Пови снахи, зениците. при бява новото колело. Белитеочи няма да ми тове, внуци. . . Всяко лято 

пристигат нови внучета. По 
големите за пръв път се за- 

родния крей на

старешките
нито .едно колелца, които още не са Донезабелязаноне куфарче, и косвали земята, се зариват в

ЛИЦе' НТст1не°без коментар 
дреболия, защото 

с внимание се наблюдава. И 
новите опаки Ш зетове, 
н - идват, и техни-

роклите, и движе 
всичко няма да

М алхият се качва,праха.няма да познават с автоправи един кръг окосвоите бащи. А те им разпранито една Конете се дърпат .. .буса.вят за Висок и височани, за Погледите на бабите са в чер*които едно минало време, з-з сво
ето, когато по осем часа се 
пътуваше из същия тоя път 
до Пирот, и за дните, когато 

Висок идваше автеаго-

ното момченце:
— Защо да не му вземе. Ба 

ща му е лекар, сто хилядар- 
ки. казват, взима. Един и- 
мот е това...
'— Ех, баща му все на коле 

ло се возил — добавя друга.
— Я погледни жена му -ка

ква е кокона... А в тяхния 
дом едно време хляб няама- 
ше за всички ... Всичко до

за пръв път 
те деца, и 
кието 
остане

— Не зная нашите кога ще 
пристигнат, малкият Митко 
е пораснал. Тая година кра
вите ще ни пасе...

И така всеки дек, по два 
пъти, когато пристигнат пъ
тниците от автобуса... Тук 
се срещат стари приятели- 
учители, офицери, агрономи, 
лекари, студенти, работници,

от Босна, Скопие, Белград, 
Ниш, Пирот, Димитровград...

А когато автобуът влезе в 
новия гараж, а шофьрите в 
кафенето на по една люта, 
разговорните за виденото и 
чутото при пристигналия ав 
тобус продължават по къ
щите, на нивите...

А утре ще започнат седеЯ'
к(ите край накрадените окъси
ве. Тогава от пристигналия
автобус ще слезе само по кя 
кой пътник когото нужда е 
карала да ходи до Пирот- То
гава старите теми Ще поЛ7^ 
чат кой знае кои варианти 
ще се чака ново лято...

Б. Н*к°л°в

им:
без сериозния оценка

от присъствуващите -. във
бил 'с.-ло когато идваха по
сланиците да държат пред
изборните си речи, а керва- 

коне прекарваха товари 
за да се изкара До

— А ето го.. ■
— Кой? ни

КаТ°ндасьде е® У^ггел. .
му же-

царевица. 
нова реколта.. ■ 

■За тия деца
на-ваш. • 
Ето това 
на. . • Да • ■

е втората
Колко голямо де 

о пуснала. •. >

това са при-
време...казки. - •

колте
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СТАРИТЕ ПЪТЕПИСЦИ ГОВОРЯТ 

ЗА ДИМИТРОВГРАД *

Царският пратеник К. Ру- 
ма, пътувайки от Виена за 
Цариград, пристигнал на 14 
май 1571 година в Димитров
град, тогава известен под и- 
мето 2апЬго<11а и по този слу 
чай записал следното:

„В България девойките но
сят отрязани коси все до вен 
чило. Когато ги срещнете с 
отрязани коси, това е знак, 
че са неомъжени. След това 
я пуснат да расте и да пада

Туземците 
българи 
ление на края, но турците ги 
много мъчат. Няма друга, о- 
свен всекидневната храна. За 
ради това прекрасната им 
страна, съставена от. долини 
и хълмове е повече пуста, за 
щото от работата си няма ни
каква полза, тъй като турци
те им завличат всичко, че до 
ри и жените им изнасилват, 
ако са хубави. Те са длъжни 
да изпровождат от конак до 
конак всеки пътник, който 
има държаЕна охрана. Всъ 
щност това са полудиви лю
де, с дълги коси до плещи и 
с широкополи шапки с че
тири рога, почти по турски 
обичай...“

През 1573 година, на връ
щане от Цариград, Давид 
Уганда забележил, че при
стигнал до един бунар, над 
който се намира Цариброд.

свободно или пък е така под
вързана, че ти се струва, че 
на глаЕите си имат гаванка, 
като египтянките. Обичат 
момците от чужди страни, 
разбира се, християни, осо
бено ония, които имат много 
пари. Кичат се със сребърни 
медни и коситрени пари и 
пръстени, защото мислят, че 
са по-хубави, щом повече ги 
имат. Когато на жена умре 
мъжът, отрижа си косите и 
изгребе лицето, без да дър
жи сметка, дали е хубава 
Кръщават децата си както 
и гърците и живеят подобно“ 
или грозна . докато жалее.

имоесиса
истинско насе-

Твърде опасен 

кръвожадник *
Царският пратеник Давид 

Уганда пренощувал в Дими
тровград една нощ през 1572 
година' и в пътеписа си го 
споменава като ЦАРЙПРОТ, 
■под който тече малка река 
Сукова. За този град тогава 
записал следното:

„ЗапЬгосИ е лошо градче.

Най-страшното животно, 
ксето живее в Норвегия е 
ервът или лакомецът. Това 
е диво жиестно, ксето подо
бава на малка мечка — дъл 
го е оксло един метър и те
жи от 8 до 20 килограма. То 
живее в северните тундри, 
където живеят и северните 
елени. Прави големи щети 
„а животновъдите. Това 
животно ловко се приближа 
ва до стадото, а след това не 
надейно напада жертвата, 
като се хвърля върку нея и

Др. Г. Видааовйч

Колко средства се хвърлят 

за въоръжаванеКОСМОНАВТИ На 6 и 7 т. м. съветският майор Герман Титов с космически 
кораб „Изток 2“ обиколи Земята 17 пъти, като измина повече от 700.000 километра, 
и прекара в Космоса 25 часа и 18 минути. През по-голямга част от времето Титов сам 
управляваше с „Изток 2.“

На снимката са първият и вторият съветски космонавти — Юрий Гагарин 
и Герман Титов, които иначе са големи приятели.

55°/о от техния бгожет.Може би не ви е известно, 
че за въоръжаването и от
браната в света се изразход
ват 120 милиарда долара го- 

' дишно т.е. 336 милиона дола 
ра дневно. Тази сума пред
ставлява рнехед 40 долара 
на глава от населелението на

■*

Всеки французин средно на 
година изяде 60 кг месо. То
ва количество е за 30°/» по- 
голямо от количеството, ко
ето французите изразходва
ха преди 10 години.

Първа слънчева пещ на Балканския 

полуостров в Пиран цялата наша планета — 
за една година. Това е 
несравнимо много, ако се и- 
ма пред вид. че повече от 
половината население на на
шата планета има годишен 
приход по-малко от 100 до
лара, Най-голяма сума за во 
енни цели изразходват 
САЩ — 46 милиарда долара

*
Миналата година в Съеди

нените американски щати са 
продадени 159,995 автомоби
ли от Марката Фолксваген, 
което говори, че тя се нами
ра далече пред всички евро
пейски фирми на внесените 
коли в САЩ. Миналата го
дина в САЩ вкупно са вне
сени 498.785 автомобила, пре 
димно от Европа.

бират в кондензатори. Според 
метеорологическите 
ния в Македония, Войводи
на Хърватско Загсрие съ
ществуват няколко места с 
годишна инсолация от 2.РОО 
часове,докато по Адриатиче

ското крайбрежие повече ме 
ста имат 
часове. Интересно е, че през 
течение на летните месеци 
тези места имат средно съ
щия брой слънчеви часове, 
като се хвърля върху нея и

Люблянекият институт за 
металургически изследвания 
построи в Пиран първата 
експериментална пещ за из- 

слънчевата

и 2.800 слънчевисведе

наползуване 
енергия. Това е същевремен 
но и първата експериментал 
на слънчева пещ не само у 
нас. но и на целия Балкански 

Подобни пещи НАУЧНИ НОВИНИ ЗА Б0СИАЕ- 

ГРАДСК0 И ДИМИТРОВГРАДСКО
годишно, което представляваполуостров, 

вече успешно се използуват 
във Франция, САЩ и Съвет 
ския съюз. Интересно е че 
някои ст тези пещи вече рабо 
тят на полуиндустриален на 
чин и служат с помощта на' 
слънчевите лъчи да се полу 
чава водна пара. В Съвет
ския съюз слънчевата пещ 
се използува за изследвания 
в областта на медицината.

Пещта се състои от едно 
голямо събирателно огледа
ло. С помощта на параболи 
чни огледала то съсредото
чава слънчевите лъчи в е- 
дна централна точка’ в ко
ято се намира малък експе- 

металмргически

с острите си зъби прерязва 
гръкляна й. Също така на
пада и на хора.

Неотдавна Министерството 
на земеделието в Норвегия 
разписа награда от 500 кро
ни (45.000 динара) за всеки 
убит ерв. Ловецът Од Фосмо 
от Тамогдал от един път за
работил 2.500 крони, когато 
в бърлогата хванал майката 
на четири ерва. Обаче този 
лов не бил така прост. Фо
смо прекарал няколко дни в 
дълбокия сняг, докато раз
копавал входа в бърлогата 
на лакомеца.

На снимката се вижда ло
вецът Фосмо с два малки 
ерва.

Пръвата жена сътрудник 

на »Радиичке новине«ги късчета желязо от 50 до 
100 грама на повърхнина от 
четири метра в диаметър. 
Всички досегашни изследва
ния, заключава Тодор Спасов 
в статията „Димитровградско 
метеоритно желязо“, показ
ват че димитровградският 
метеорит по своя физическо 
-химически строеж и димен 
зии е най-големият метеорит 
от този род, паднал върху 

Югославия.

в „Заминалата 
щита природе“ излезе късо 
съобщение, ксето даде Стоян 
Евтимов горски служител в 
Бссилград, който иначе е ре 
довен сътрудник на споме- 

еписание. В него той

година

ска брошура в предвоенна 
Сърбия „Жената и борбата 
за нейното освобождение“ 
(1902 год). Стоякка-Цанка 
ЙОЕанович образувала пър
вата женска социалистиче
ска организация в Сърбия 
през 1903 година.

Предполагаме, че не ви е 
известно, че учителката от 
България 
НКА ЙОВАНОВИЧ, (1873— 
1905 г.) чието моминско пре
зиме било Драгнева, омъже
на за сръбския социалист Ко 
ста Йованович-е била първа 
та жена сътрудник на белгра 
дсКя работнически вестник 
„Радничке новине“. Същевре 
менно тя е иавтор на единст 
вената женска социалистиче

СТОЯНКА-ЦА

натото
дава сведения за кореняста- 
та елха (меча леска) намира 
ща се на територията на Ео 
силеградско. В тоя край днес 
има запазени само оксло 50 
стъбла от това рядко и по
лезно растение. Главният ви 
новник за нейното намалява 
не е човешката брадва, а 
също така и козите. Най-доб 

стъблата в

територията на
Споменатата статия Тодор 

Спасов е публикувал в „Гла 
сник природкачког музе^а“ в 
Белград, серия А III книжка 
ст 1960 година.

щават човека от отровното 
действие на радиоактивно
стта. Това е един ст новите 
апараеги, който а чувстви
телен Нд радиоактивността, 
опасна за здравето на чове
ка. Той е произведен в Кана 
да. Предназначен е за по- 
малките лаборатории и за 
болниците. Ако рчцгоактив- ' 
ността надмине позволената 
граница, апаратът вдига тре 
вога.

риментален 
съд за загряване. До сега в 
тази пещ е получена темпе
ратура от около 3.000 граду- ОГНЕНИ БРЕГОВЕре са запазени 

Гложка планина, (Върла гра 
мада), където достигат и Д° 
70 сантиметра в диаметър. а 
височина 23 метра.

са. С. С.Пиранската слънчева пещ 
работи автоматически.
■ото специален механизъм по 
стоянно обръща огледалото 
към слънцето, така че върху 

постоянно падат макси-

Може би ще ви се види не 
вероятно, но е истина. В 
Италия съществува една ме
стност с сгрвмни скалисти 
брегове, каквито се срещат 
и V нас, но за разлика от на
шите, тези скалисти брегове 
са огнени. Намират се над 
градчето Порета. Тяхното не 
бикновено свойство се със
тои в това, че изпускат зала 
лителгш газове. Когато до 
тях се принесе запалена кле 
чка кибрит, те се запалват 
и горят по няколико часа. 
Това явление трае вече 2.000 
години.

защ-

УЧИЛИЩЕН КОНТРОЬОР
Авторът е на мнение, че 

трябва да се предприемат 
най-енергични мерки за да 
се предотврати изчезването 
на това дърво. В плановете 
за залесяване на голините 
край Драговищица, както 
предлага авторът тази леска 
би трябвало да заеме челно 
място.

него
•мум слънчеви лъчи.

У нас има няколко обла
сти които са .твръде подход 

инсталиране на уре
ди, които измерват силата на 

топлина и я съ-

бриките и учрежденията в 
някои страни, за да се про
вери кога точно е дошъл на 
работа един работник или 
служител. Обаче неотдавна 
един такъв часовиик-контро 
льор се намери и в едно 
училище в Западна Герма
ния в град Грамиш Пар- 
тенкирхен. При влизането в 
училището или при излиза
нето от него всеки ученик 
трябва да спусне своя кар
тон в този автомат, за да 
му отбележи времето на вли 
заие или излизане.

На снимката се вижда 
въпросният часовник и една 
ученичка край него.

& • ай А

те-дгго: ■■■*
ящи за

•слънчевата

ФУТБОЛ НА СЕВЕРНИЯ 
ПОЛЮС

Обикновено хората пред
полагат, че хрфата, които 
изпитват полюсите провеж
дат времето сгърчени в сво
ите землянки. Това, обаче не 
точно. Те правят това само 
когато
снежни виелици, а иначе на
стояват колкото е възможно 
повече да бъдат на открито. 
Когато завършат дневната 
си работа, отиват на лов или 
организират футболен меч. 
както се вижда на снимката.

9
В . тази научна статия авто 

рът описва голям Меторит- 
намерен между селата Пър- 

и Радеииа. Желя НОВ ИНСТРУМЕНТ ЗА 
ОСИГУРЯВАНЕ НА АТО- 

МИСТИТЕ

топоггикци 
зото намерил пъртогклтине- 
цът Петър Рангелов на 18 
май 1947 година в местно
стта Голям братков връх (Ко 
та 884). Дймензиите па този 
метеорит са 37 х 32,5 см- а 
теглото му възлиза на 100 кг! 
На мястото, където е паднал 
този къс са събирани и дру

зафучат силните

В последно време ведно с 
развитирто на атсмистиката 
започна и старателна работа 
за откриване на такива ин
струменти, които Ще защи-

— Свършено е с вас, мили 
деца!

Досега се употребяваха ча
совници-контрольори в фа-

БАИ ОНЗИ Зарад банските гостенки ф Тексш и рисунки МЕТОДИ ПЕТРОВ\ •
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{зратстбо БОСИЛЕГРАД; '

СРЕДНОТО ИКОНОМИЧЕСКО 

УЧИЛИЩЕ ПРЕД НОВАТА 

УЧЕБНА ГОДИНА
ЕДНА НОЩ В НЕБЕСНИТЕ 

ПРОСТОРИВелибор Райков

Нощта ка 18 май 1956 годи
на ще остане завинаги в спо
мена ми. Бавно се свечерява 
ше над летище^», когато за
гърмяха моторите на огром
ните транспортни самолети ох 
чиито утроби ае подаваха 
лъчите на малки светлинни. 
След няколко минути тези о 
громни птици трябваше да се 
вдигнат и да полетят към о- 
пределени посоки в изпълне 
ние на задачата. Стотина па 
рашутисти-войници, натова
рени с главни и помощни па 
рашути, очакваха заповедта 
за качване в самолетите. За 
предстоящата задача на по
лета знаеха само толкова, че 
трябваше да направят нощен 
скок, да се намерят в тила 
на „врага" и да направят 
предмостови укрепления за 
стоварване на друти войско
ви части.

прави кръг. В този момент 
от1 земята светна сигналът, 
който прекъсна всичките ми 
мисли
вратите и натиснах звънеца, 
който прекъсва всичките ми 
сли на парашутистите. Тога 
вз то свалят очи от инструк
тора и ги пренасят към вра
тите и тъмната бездна под 
тях...

За двадесет се!сунди, един 
след друг, младежите изско
чиха от утробата на самолета 
и той започна да ттр^вм кръ
гове докато очаквахме пър
вите врати отдолу. Наскоро 

яви

е когато не си нито на небе
то мито на земята.

Всички бяхме унесени. 
Струваше ни се, че самоле
тът плува из гъста непро- 
зирна материя, обкръжена 
със слаба светлина. А трите 
мощни мотора ни носеха все 
по-далече от летището.

Мислите ми бяха съсредо
точени върху задачата и за
пазването на живота на два
десетте младежи, на радо
стта на двадесетте майки и 
семейства. Всяка 
пресметанията на времето за 
скок, иерегулираиата скорост 
или височина на полета мо
жеше да бъде пагубна. Може 
Ще да се повредят момчетата 
А тогава задачата нямаше да 
бъде извършена 
бва.

ази отворих

грешка в т - ''ЩУ-. -• ’\яявшв"**се радистътрдеветиа- 
десет младежи бяха слезли и 
не бяха се повредили, обаче 
двадесетият го нямаше. Още 
един кръг още един ... Два
десетият ие идваше при дру
гарите си. Тогава реших да 
скоча и аз. Обземаше ме 
спокойствие. Не зарад сигур 
ността ми, по зарад съдбата 
нд войника. Помислих

1Шкакто тря_
4

ЦтПовече от половин 
яхме. Това значеше,, че 
далече от летището и че цел 
та е близо. Наблюдавах през 
вратите, но на земята нищо 
не можеше да се вида. Една 
безкрайна, дълбока и тъмна 
пропаст ни съединяваше със 
земята. Запалих светлините 
и заповядах да се подготвят 
всички за скок. Продължа
вах да наблюдавам замята, 
търсех знаковете, но освен 
един, далече на хоризонта, 
не можех да видя нищо. Кар 
тите и ' теоретическите ггрес- 
метания показваха, че 
над целта. Пилотът намали 
скоростта на самолета и на-

• . ' :час лет 
сме неЛетците и инструкторите 

бяха запознати със задачата 
в подробности. Бяха ме опре 
делили за инструктор в един 
самолет, а това беше много 
по-трудна задача, но да 
бъдеш водач на самолета.

В моя самолет се качиха 
двадесетина младежи-войни
ци. Мощните мотори засили
ха бумтежа, самолетът хлъ
зна по бетона и се изви във 
висините. Високо над града 
наблюдавахме звездите, а до 
лу едвам се забелязваха мъ 
глявите светлини на градски 
те улици. Прекрасна гледка

.* ;
__ _си, че

парашутистът може би 
гинал. А тогава г 
чи, хванах помощния 
шут 
мия

е ,за- 
затворих о- В двора на училището

пара-
и се стремо главих в тъм 

понор., . Бързо стигнах 
до зем„та. Отнопо можех да 
гледам, макар и

Преподавателите в основ
ните и средните училища се 
завърнаха от годишната си 
почивка и ще започнат ра
бота с нови, пресни сили. 
Училищните съвети пред
приемат последни мерки да 
обезпечат нужни кадри в 
училищата, да направят в- 
сички нужни подготовки за 
започване на учебната го
дина.

Пред започване на но
вата учебна година се объ-

ния за учебни стаи, понеже 
комисия от специалисти за
брани да се работи на гор
ния етаж. Сградата, макар 
че не е стара, е строена ло
шо. Таванъ^ е много попус- 
нал и предстои сериозно о- 
пасност за живота на учени
ците и преподавателите, ако 
се работи на горния етаж. 
Следващата година този про
блем ще бъде още по-сери
озен, когато започне да ра
боти и IV клас. Съществуват

рна-ме към директора на 
Средното икономическо учи- 
лиште в Босилеград Стоян- 
Станков да ни каже колко 
училището е подготвено за 
работа, как е разрешен ка
дровия въпрос и какво е на
правено 
обезпечаване. Другарят Стан 
ков заяви, че пред училище
то все още изпъкват различ
ни проблеми, защото то е 
ново, намира се в начален 
развой. Благодарение на ста
ранията на нешето социалис
тическо общество, тези про
блеми се разрешават поло
жително.

по тъмно, 
света-обрисите на планините
и дърветата, но първият въ 
прос, когато намерих войни 
ците беше: „Дали е намерен 
изгубилият се друтар...?

— Туке — гръмнаха весело 
гласовете на двадесетте мом 
чета — ето го.

материалнотоза
сме

Младият войник — 
шутист бе паднал при при
земяването в една дълбока 
бара. Помагайки

УПРАВАТА НА НАРОДНА СМЕСЕНА ГИМНАЗИЯ 
„ЙОСИП БРОЗ ТИТО“

В ДИМИТРОВГРАД

пара-
два начина за разершаване- 
то на проблема за помеще
нияси с неотво 

рения помощен парашут, ед 
вам изплувал от тинята. Бе
ше целият вода и кал че ни 
майка му не можеше да го 
познае.

Но задачата тепърва тряб
ваше да се изпълнява и мал
ката парашутна група пое из 
мрачината.. .

СЕМИНАР ЗА ПРЕПОДАВА 
ТЕЛИ ПО СЪРБОХЪРВАТ
СКИ И БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

В МАЛЦИНСТВЕНИТЕ 
УЧИЛИЩА

да се построи нова 
сграда или настоящата да сеОБЯВЯВА

— Тази година средното 
икономическо училище ще 
има три класа със седем па
ралелки — две в I, две в п 
и три в III клас — със съще- 
ствуЕЩите ДЕа отдела — фи 
нансов и книговодителски. 
През месец юни на приемния 
конкурс в първи клас са 
приети 73 ученика. Общо учи 
лището ще има 220 ученика.

Новият прилив на ученици 
открива и нови проблеми, 
преди всичко за учебни по
мещения. В настоящата сгра
да имаме само пет помеще-.

реновира.
Има изгледи да получим 

няколко милиона от републи
канския фонд за училищата, 
за да се реновира една част 
от горния етаж, след което 
три стаи ще бъдат пригодени 
за работа. Републиката е от
пуснала пари, а по-нататъш
но ускоряване на работа за
виси от предприемчивос. 
на общинския отбор в Бег 
леград Да напомня, че тог 
не е проблем само на сред
ното икономическо училище, 
но и на основното осемкласно 
училище в Босилеград, ко
ето има двойно повече уче
ници. След отпускане на пари 
чните средства не трябва 
да се губи нито един ден, за 
да може през септември да 
се завърши всичко.

Досега почти всяка година 
в Босилеград като най-на
лежащ въпрос се поставяше 
кадровият — особено за пре
подаватели с више образова
ние. Как стои този въпрос 
сега?

КОНКУРС
За записване па учешщи в първи гимназиален клас 

през учебната 196Р62 година 
Гимназията ще приеме в първи клас:

1. В ПАРАЛЕЛКАТА С ПРЕПОДАВАНЕ НА 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК — 27 УЧЕНИКА,

2. В ПАРАЛЕЛКАТА, С ПРЕПОДАВАНЕ НА 
СЪРБОХЪРВАТСКИ ЕЗИК — 42 УЧЕНИКА.

ЗАПИСВАНЕТО НА НОВИ УЧЕНИЦИ ЩЕ ТРАЕ ДО 
28 АВГУСТ ТАЗИ ГОДИНА

От 4 септември до 14 сеп
тември в Ниш ще се прове
де семинар за преподаватели 
по български и сърбохър
ватски език от малцинствени 
те училища в Босилеградско 
и Димитровградско.

Семинарът се организира 
от страна на Завода за основ 
но образование и образова
ние на преподавателите на 
Народна република Сърбия.

Три дни по-късно, на 21 
май 1956 година, на самия 
ден на военновъздушните си 
ли на нашата Родина, тази 
малка група парашутисти, за 
едно със своите командири 
доживя голяма радост — бе
ше похвалена за успешно 
исвръшената задача.

НОВИ ДАНИ ЗА ЕДИН С ЬТРУДНИК
НА БАСИА ЛЕВСКИ

иги. Тогава аз бях в София Буово, Дончо Н., търговец от 
и гледах ги със свои очи, Желева, Мечката (така го 
когато ги доведоха. По това- казват) и свещеникът от съ

щото село Желева.
Между тези и онези, които 

не познавам, е бил и Димит
ър Общи и неговия писар; 
този Димитър е и водач на 
тоБа дружество; а не зная 
къде е роден, но виждам, че 
е учен човек, казват че е 
пропътувал много свят и че 
прокарал известно време при 
Гарибалди-между самоволни 
ците. С тези, които са дока
рани в София, са донесени 
и четири товара пушки, ко
ито турците намерили при 
тях, а намерени са и много 
различни писма.

Овен Димитър, неи имаме 
още един старейшина, и той 
е още по-голям и от Дими
тър и се казва Васил Левски 
роден в Карлово, доста у- 
чен човек. Него турците не 
са хванали, мисля че досега 
е преминал във Влашко 

(Въпрос): Откъде са ви 
парите за това ваше начи
нание и къде ги. пазите?

(Отговор): Колко имаме па 
ри не зная, но зная, че има 
ме много и струва ми се, че 
ги пазят в Букурещ. Пари ни 
дават богатите бългаоски 
тър|гсвци, по 30 40 и 50 хи 
ляди гроша един.

(Въпрос): — А кога сте би 
ли намислили да въстанете 
против турците?

(Отговор): —Това не зная 
да ви кажа, въстанието би 
зависело от нашите уреж- 
би ни обадили нашите во
дачи. Говореше се, че ще въ 
дания и подготовки и това 
станем на Въскресение идва 
щата година.

(Въпрос): —Имате ли ня-Историче- до началството бе отправен 
на Сръбската госп. Генадий, старейшина на 

Драгалевски манастир в дтла 
ципата Витоша, Софийска на 
хие в Турция, който пребе- 
гнал оттам и преминал в на 
шета страна. Той пребегнал 
с кон, има два револвера и

В архива на каква парична помрщ или 
о оръжие от някоя държава?

(Отговор): —И това не мога 
да ви кажа. Мисля, че ня
маме нито от една страна 

(Въпрос): —Къде мислите 
оттук да отидете и къде сте 
решили да живеете? 

(Отговор): —Мисля

ския инстут 
академия на науките и из
куствата се намират досега 
неизвестни документи за бъл 
гарския монах Генадий, игу 
мен в Драгалевския манастир 
край София, който през 70-те 

миналия век, като 
тайния рево

— В сравнение с началото 
на миналата учебна година 
с кадри стоим много по-доб
ре. По всички предмети има
ме специалисти. Имаме ну
жда само за още един еконо- 
мист и за преподавател по 
френски език с виеше обра
зование. По физическо бъхти 
тание правим комбинация с 
преподавателя от основното 
училище. Останалате пред
мети ще бъдат застъпени с 
преподаватели вишисти, така 
както се предвижда в законо 
предписанията за средните 
специални училищта.

На време са предприети 
мерки и за снабдяване с 
учебници и учебни помагала. 
Ученическото предприятие е 
поръчало всичко, което е 
нужно на учениците за ра
бота и обучение.

време турците правеха гол 
ям шенлик свираше музика и 
гърмяха пушки. И в София, 
още докато аз бях там. за
почнаха да арестуват някои 
като например Димитър Но- 
жара, търговец и писар в 
турския конак, Ристо Кова
ча, даскал-веднага ги аре
стуваха, а много започнаха 
да докарват и от селата. Аз 
се уплаших наистина и оти
дох в своя манастир и започ 
нах да обмислям как да по
бягна, ако ме потърся. В ми 
налия петък, т.е. на 3 т.м. 
когато беше тъкмо около пла 
дне. ето ти един тозбашия 
с осем души турски сеймени 
и ми наредиха да тръгна с 
тях в София, като ми казаха 
че ме викал софийският па
ша. След това тяхтго нареж
дане аз веднага казах на мо 
Вте монаси да ми приготвят 
коня и да го изведат веднага 
Но казах им да дадат на 
турците нещо за обед и до
ка то турците 
аз се приготвих, влязох 
при коня, възседнах го и, 
криейки се насам-нататък 
при приятели, дойдох на ~ва- 
шата граница, която преми
нах през нощта при Пакди- 
рал. и ето ме сега при вас.

I въпрос: I знаете ли да ни 
кажете имената на онези хва, 
на ти българи, които принад 
лежат на Въстаническия ко 
митет и неговите водачи? 
(Отговор): Някои зная, а ня 
кои не. Онези, които зная по 
имената им са: Димитър Но 

Ристо Ковача, Стоя

дълга двуцевка.
Монахът Генадий е човек 

на около 45-годишна възраст 
има хубаво лице,' среден ръст 
облечен твърде богато и чи
сто. Роден е в Ихтиман, Со
фийска нахия. Учил се без 
книга в Хилендарския мана 

Ц1капято през месец септем- стир в Света гора, 
ври Тв72 "година, след аре- преди 15 години се замона- 
гтмването иа Димитър Обши шил. В Драгалевския мана- 
г„Т «въошен провал в са- стир дошъл преди четири го 

*гуьководство на револю дини. Софийската община то 
=нРГ°д=ие. начело гава го назначила за старе- 
ционното д л Васил йшина на манастира.
Л.евскиТ°гурсюатчГ^власт аре- Когато на Генадий бе по-
гтвмвала много от членовете ставен въпрос защо е избя- 

комитета. През нощта на' гал ОТТам, той отговори:
1872 г. игумен „Искам да ви кажа всичко 

подробно, защо .побягнах: Аз 
съм. господине, член на бъл 
гарския комитет, т.е. на она
зи дружина, която работи за 
освобождението на българ
ския народ и съм лредседа- 

в Само-

години на 
председател на 
люционнен
Васил Левски и ДРУ™ 
герски патриоти, 
работел за повдигане на въо 
ръжено въстание против тур

тук Да
продада коня и оръжието си 
и да взема някоя пара, па да 
отида в Белград, където и- 
мам един братовчед по име 
Миле Николич, който работи 
там в един дукян, където се 
прави различна ракия. Да се 
еидя с него, а след това съм 
наумил от Белград да отида 
във Влашко, в Букурещ, къ 
дето имам рожден брат Ла
зар Стсянович.
9. ноември 1872 
в Княжевац 
(Изявлението

комитет заедно с 
бъл-

неуморко

където

година

своеръчно под
писал:)

Генадий Стоянов
Разпитал го Началник на Кабинетите за обучение по 

известни предмети са все по- 
добре уредени и по-добре 
снабдени с всички помагала. 
Кабинентът оп машинопис, 
който има 25 пишещи маши
ни, ще бъде снабден с още 
5, за които са обезпечени 

Имаме

Генадий! Рщ>и твърде трудни 
обстоятелства, избягал та 
но и минал в Съроия близу 

'до Пандирал, предал се на 
сръбските власти, които г 
посрещнали любезно, иЗслу 
шали искането му и на 1' 
ноември същата година през 
Белград го изпратили във

окръжието 
Ст. Симлч

обядваха,
Тези нови 

от близките 
Васил Левски

данни за един 
сътрудници на

тел на дружината 
ковската нахия; а на Софий 
оката нахия е председател 
Ристо Ковача, който е У4*1“ 

език в българ 
Турската

са от голямо 
значение не само като доку-~ 
мент за борбата на българ
ския народ против турците, 
но говорят за, държанието на 
свободна Сърбия към още 
поробените славянски наро
ди; сръбската власт оказвала 
всестранна помощ на онези, 
които бягали От турските на 
силя и псдпсм_агала освобо
дителното движение на тези 
народи.

нужните средства, 
средства да се купят магне
тофон и циклостили.

На въпроса кога училише- 
то ще започне работа, Стан-

Влашко.
При разпитването в лня 

жевац на 9 ноември 1872 го
дина е описал своето възбу
дително бягство пред турски 
те власти, което зарад дра- 
матичността, от една страна, 

за науката, от 
ще изложим

тел по турски 
ското 
власт 
кси
ши на този

училище.
някак си научи за ня 

личности, принадлежа 
Комитет, и запо 
търси и аресту- 

В това отношение тя у- 
спя много, защото повече от 
40 души, всички от тези хо- 

- и преди 15 дни 
в София, във вер-

ков каза:
— Записването на учени

ците ще се проведе от 1 ДО ’ 
септември, а редовните зана- 
ятия ще започнат от 6. Въ
преки предстоящите работи, 
занаятията ще се провежда7 
редовно.

чна да ги
и значението 
друга страна,
^сТе^ално е ^кала

лята ги доведе

ва.

Илия Николич.
асистент на САН в Белграджара и 

нчо, голям търговец от село М. Приеойскя'


