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Нови перспективи-голя 

ма, заслуга, на извъибл®
к@ште страни

Председателят Тито 

посети Белградския панаир
На 31 август, преди о- на в разглеждане на Па- 

бед, Председателят на_Ре- наира и в разговор с пред- 
публиката, Йосип Броз ставителите на управата, 
Тито, със съпругата си, като се интересували аа 
с председателя на Съюз- проблемите на Панаира 
ната народна скупщина, и за тазгодишните делови 
Петър Стамболич, пред- успехи, 
седателя на народната 
скупщина на Народна ре- нията другарят Тито е 
публика Сърбия—Йован написал следното: „Меж- 
Веселинов и други висо- дународният панаир1 на 
ки ръководители, посети 'техниката ме импресиони 
Белградския панаир. Сър- ра. Тази година от особе 
дечно поздравени, от по- но значение е, че органи 
сетителите и изложители- зацията е по-съвършена 
те, Председателят на Ре- всичко е концентрирано 
публиката и другите ви- по категории и затова се 
соки гости са прекарали получава много добър 
около три часа и полови- преглед на изложените

произведения. ^Радвам ее 
като виждам големия на
предък на техническото 
развитие на ^нашата ин
дустрия, произведенията 
на която .ще заостават в 
нищо зад техническите 
произведения на най-раз- 
витите индустриални стра 
ни. На нашата млада ин
дустрия мога само да че
ститя и да й пожелая 
много успехи в понататъ 
шното производство и 
развой“.

ИЗТЪКНА В^ИНТЕРВЮТО ЗА „МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА* — КОЧА ПОПОВИЧ В книгата на впечатле-
Държавният секретар ра на „Международна по 

на външните работи на 
ФНРЮ — Коча Попович

ООН, както и на убежде
нието на ръководителите 
на най-големите сили, че 
продължаването на „сту
дената война* не може 
да реши нищо, но само 
довежда до понататъшни 
заострявания и нови мъ
чнотии за всички. Про
дължената студена война 
която все по-вече увели
чаваше международната 
натегнатост, заплашваше 
да доведе до обстановка, 
когато развитието на съ
битията не би могло ве
че да се контролира, т.е. 
постоянно ни е приближа
вала до унищожителната 
война.“

В понататъшното си из
ложение, държавният се
кретар се спрял върху 
страните, които стоят 

извън блоковете:
„Това, че се дойде до 

положение, в което се о- 
тварят положителни пер
спективи, голяма заслуга 
имат страните, които сто 
ят вън от блоковете и « 
които противно на проти 
воположната конюктура с 
години упорито са се за
стъпвали за установява
не на активно междуна
родно сътрудничество, за 
разрешаване на междуна
родни проблеми и споро
ве чрез преговори, а то
ва значи вместо взаимни 
обвинения търсене на до 
пирни точки и взаимни 
отстъпки. Днешното ра
звитие, макар още неюон 
солидирано, потварждава, 
че са имали право ония, 
които са ■Твърдели, че 
този развой е възможен, 
и от гледището на инте
ресите- на мира—нужен.

По въпроса за укреп-' 
ваие на международните 
отношения, държавният 
секретар изтъкна, че ако 
искаме да постигнем ус
пехи в това направление, 
трябва да се започне с 
разрешаването на една

от основните проблеми— 
обезоръжаването. Неот- 
давнашнето минало,— ка
за той—достатъчно ясно 
показа, че и тук не е въ
зможен по-особен напре
дък без установяване на 
малко повече доверие и 
малко по-поносими отно
шения между ръковод- 
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литика* даде на 27 август 
т. г. отговор ва няколко 

— по покана на редакто- поставени му въпроси.
На въпроса за мнение

то му върху сегашния 
развой на международна
та обстановка и тенден
циите, които се манифес
тират в този развой, той 
отговори:

— Самият факт, че са 
уговорени взаимни посе
щения между шефовете 
на двете най големи си-

'Шии&пь
НОМЕШАР

15 години свобода и 
социалистическо 

строителство
Писмо на другаря Тито до бригадите на Автопътя

■0

В отговор на писмото, чело в общите стремления
нашата

ли и че след няколко дни 
ще се състои първата 
среща между тях, пред
ставлява, без съмнение, 
извънредно голямо съби
тие. Тия посещения и ра
зговори на най-високо ра
внище могат, както каза 
другаря Тито, да станат 
основен фактор за пре
лом в създаване условия

изпратено му от Главния за изграждане на 
щаб на младежките тру- хубава страна а в също вре- 
дови бригади, да присъст- ме чрез взаимиисближення 
вуваняфестиваланамладе и познанства ргботиивърху 
жите бригадири, предсе- укрепването на единство 
дателят на Републиката то на нашите народи. Тол- 
е изпратил до младежи- кова повече жаля, че на 
те бригадири на Авто- тези тържестванедце мо- 
път следното писмо: га да бъда заедно с найни-

Драги другари, те млади бригадири от раз
Искрено жаля, че несъм личните краища наЮгос 

в състояание да се отзо- лавия които с възторг 
ва на вашата покана да строят и тая част от вели 
присъствувам на тържест- кия обект, тъй значителен 
вата по случай II фестивал за нашата страна, 
на строителите на Авто- Благодаря за вашата по- 
пътя. Искам да ви щажа, кана и изпращам ви, на вен
че тая среща би мн при- чки строители на Автопътя 
чинила голямо удоволст- и на участниците на II фес- 
вие, защото винаги се рад тивал, своите топли поз- 
вам на срещитеми с младе- дравлания и наи-хубави по- 
жта, която и днес както в желания тая ваша култур- 
периодана войната, и след на проява да осъществи 
него, саможертвено да- пълен успех, 
ва свой принос и стои на

Навършиха се Петнадесет 
години оШ онзи ден когато 
се сложа край на фашистка
та окупация. Нашият 
край Получи свобода и тръг
на По ПъШя на социалисти
ческо' строителство заедно 
с останалите народи на Ю- 
гославия.

Петнадесет години от ис
торическа гледна точка са 
малък Период, но резултати 
Ше които се Постигнаха През 
това време са големи и не 
могат да се сравняват с ми 
налоШо. _

Българското национално 
малцинство активно се вклю 
чи във въоръжената борб 
за окончателното освобож-

VНови нападения срещу 
норушкя словенци

Вестникът на корушкнте сло
венци „Словеноки весвик", кой 
то излиза в Целовец протестира 
и един брой срещу нзгьпления- 
та, които заплашват словенско- , 
то малцинство в Корушка. Ка
кто е познато, през нощта сре
щу 15 август отново бяха на
паднати помещенията на цен
тралните словенски организации 
и учреждения в Целовец, н раз 
бити двуезичните надписи ва 
Съюза на словенските учрежде
ния в Целовец.

„Взрив н нощни нападения 
не са средства на мира в сво
бодата, но средства иаснла и 
насилие“,—казва се в статияти

дение на страната, във ве
личавата борба за изграж
дане на социализма. Успехи
те които последваха и кои
то нашата страна Превър
наха в мощна индустриално- 
аграрна страна и на които 
днес се радваме, ни изпълват 
с гордост и ни дават 
стимул за нови Победи

Нпшият край в миналото 
беше сред нпй-заосШаналиШе. 
КогаШо Погледнем измина
тия ПЪШ забелязваме неби
вал Прогрес. Това обаче не 
трябва да ее Превърне в са
модоволство. Трябва още 
да се сШпои, но не трябвл 
да се впбоавя, че ние днес 
се радваме на голям култу 
рен и Политически живот, 
че всекидневно раввиваме на
шата национална култура, 
че имаме свободен Печат, че 
имаме гъста мрежа оШ учи
лища с хиляди ученици и 
стотици студенти, 
десетина нови стопански 

Предприятия, че се радвамЪ 
на обществено и работниче
ско самоуправление, че има- ■ 
ме благоустроени градове и 
села, с редица културни и 
обществени институции, че 
нашето земеделие Постига 
крупни резултати, че значи
телно е нараснал нашия об
ществен и личен уровен на 
живота.

Всичко това бе постигна
то благодарение на Правил
ната Политика на държав
ното ни и Партийно ръкпвод- 

чело с другаря Ти
то. Особено трябва да се 
изтъкне ПринцвПиалиаШа По
литика на Югославия кьму 
националните малиинсШва, 
братството и единството 
на нашите народи.

И затова сме горди сега 
когато правим Петнадесет
годишна равносмеПУка 
щот<> зад нас са година из
пълнени с трудови, култур
ни и политически Победи, а 
Прея нас СвеШли социали
стически перспективи- У нас 
наистина, както казваше По
етът — „Септември стана 
май!“

Йосип Броз Тито

Заседание на Интерпарламентарна Уния
На 48 конференция на благодари за топлия и 

Интерпарламентарната у- сърдечен прием от стра 
ния във Варшава, на 28 на на домакина-народа и 
август т. г. говори в ге- парламента на НР Полша 
нералното разискване ше- а особено на жителите на 
фът на югославската" де- героична Варшава. 1
легация—Велко Влахович/ Като евоцира спомени- 

От името на югослав- те сн от първите следво- 
ската национална група, цВНН дни на разрушена 
Влахович най-напред по- Варшава в която тогава е 

г бил, Влахович каза:
— В тези дни ние се зак-

безгрижно да следим по
нататъшното развитие на 
събитията, защото нито 
един от важните въпро
си, които тровят между
народната атмосфера не 
е решен—той продължи:

„Можем свободно да 
кажем, че в света днес се 
развиват два противопол- 
жни процеса: процес на 
набиране и засилване 
мощ за трета световна 
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положе-ждународното 
ние. Ние всъщност се на 
мираме вече в нова ат
мосфера, която подготви 
ха предварителните сре
щи й конференцията 
Женева, маквр че там не 
се постигнаха непосред
ствени резултати във връ 
зка с въпросите, които 
са били разисквани. Съ
противата, която се поя
вява в разни страни, от 
отрицателни н вече пре
възмогнати позиции, не 
може и не трябва да скрие 
този факт Такова благо- 
приятствуващо начало е 
резултат на общото нас
троение в света в полза 
на коегаистенцията и ме
ждународното сътрудни
чество и на непрестанни
те и упорити уейлия на

лехме, че основната ни 
задача ще бъде да се бо 
рим, младите поколения 
да не доживеят онова ко
ето ние и нашите б"щи 
доживяхме- катастрофите 
на две световни войни.

Днес, събрани тук, въа 
възобновена и изградена 
Варшава, като си спомням 
за ония трудни дни от 
преди двадесет години, 
дължим да анализираме 
сегашната обстановка в 
света с пълна сериозност 
и отговорност.“

След като заключи- 
че международната об« 
становка днес е по-доб, 
ра отколкото през мина
лите години, но това по
добрение не е такова, че

ДИМИТРОВГРАД МЕНИ ЛИЦЕТО СИ

В
Четете%

В ТОЗИ БРОЙ:’
• Айзенхауер 

в Европа
• Босилеградски сто

пански перспективи
• За Белградския 

панаир
• Репортажи за се 

1 лата: Власи, Пра
на и Сливница

ф Нова учебна го 
дина

• Интересни нови
ни и пр

ство на

за-

СШроеж на вовоШо $ данна аа Общинския оШбор/—
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ВЪ НШНОПОЛИ ТИ ЧЕСК ия т 
КОМЕНТАТОР НА 
ПРЕС-СЕРВНС В БЕМГРАЦ 
ПИШЕ:

ПРЕД СРЕЩАТА АЙЗЕНХАУЕР — ХРУШЧОВ

Вее пак вървя
на Айзенхауер се е спуснал в 
Лондон в четвъртак, около 19 
часл.

Посрещнат чт страна на Мак 
милън и от хиляди граждани 
на Лондон, Айзенхауер мина 
през лондонските улици, при 
отиването му в резиденцията 
иа американския амбдсадор. В 
Лондон се забелязва, че англи
чаните гледат в Айзеяхяуер чо 
пек и
схваща опасността и беземисли 
цлта за надпреварване в ядре
ното въоръжаване, че ,освеж- 
епият и новият Айк" ще работи 
предимно в интереса на чове
чеството.

В Лондон Айзевхауер остава 
пет деня и очаква се. че разго
ворите с Макмнлън ще бъдат 
по-важни, от тези, които е водил 
с Аденауер

че сега не трябва да се постав
ят такива искания, която могат 
да комплицират настоиннита за 
„стопяване па леда", мнозина 
виждат остра критика насочена 
срещу лозупгите с реваншистко 
съдържание с които са го посре 
щналн емигравтеките организа
ции.

Новннлта за срещата АИзен- 
хауер—Хрушчов намери шйрок 
отзив в световната обществе
ност- Тя прие новината като 
нещо, което волн към смирапа- 
не, а дипломацията ' на гнщои 
страни гледа ип срещата от по 
зициите иа сноитс интереси. 
Такъв с случаят с Аденауер, 

, Де Гол и други.
По-малко от 24 часа е прека

рал американският председател

В сегашната международна обстановка всичко'се 
аензара около една точка Предстоящата среща между 
фовете иа двете суйер сили. Всичко друго като че е спряло 
и чака, какво ново ще донесат Пътя на Хрушчов в Америка 
и Посещението на Айзенхауер в Съветския съюз. Това явле
ние не изненадва когото си Припомним за дългите години 
на студената война, от която свеШъШ е вече уморен 
гато се знае, че Хрушчов и Айзенхюуер би могли да Проби
ят бариерата на взаимното недоверие и с това да ниПрав- 
яШ възможно споразумяването между Изток и ЗаВад. Ог
ромният интерес, с койШо още сега се следи всичко кооШо 
е във варака е Предстоящата среща на двамата, е съвсем 
нормално явление.

Разбира се—за самата среща още нищо не се знае и 
не ноже да се знае: и едната и другата обрана сега чак 
справят своя дипломатически багаж. Айзенхауер затова и 
дойде в ЕвроПа. Твърде рисканшно е ди се нагажда какво 
ще могат да решаш, а какво не Айзенхауер и Хрушчов. В 
това можем да се огриничим само на едно общо формули
ране, но обективно възможно е да се разрешат някои оъПро- 
си, а Шова да не нанесе никаква вреда на съществуващото 
равновесие между двата блока, кикШо и това, че не трябва 
да се очакваш големи изнениди и че Айзенхауер и 
Хрушчов, след толкова години на студена война, ще бъдат 
в състояние да разрешат всичкиШе належащи международ
ни Проблеми; Но Шива, което смятаме за Най-същесШвено в 
този момент е самият факт—-.реща Айзенхауер—Хрушчов, , 
защоШо тази истина носи в себе си нещо ново, Показва, 
че все Пак нещо върви. ,

Тъкмо около Юова,%че все Пак нещо върви, се е разви
ла сериозна и далекосежна значителна борба между реа
листичните сили и ония които не искат да се ироменяШ 
нещата—теченията които създаде студената война и ко
ито за това се страхуваш оШ дейсшвиШезамто Подобрение 
на международните отношения. 8 дЕй.тоишелносШ, когашо 
се говори за Заиаа, трябва да се изтъкне, че с месеци ве
че се забелязва значително иолишичесно врение. Именно, от 
една страна във всички страни на Запада огромно е Пора
снало съзнанието, че трябва да се направи ойиш за реали
стично споразумение с Изток, че и понататъшното надПре- 
варване във въоръжаването и непрестанната ниШкГнатост 
в отношенията между двата блика не Ползува и на Зайад, 
че е невъзможно да се сПи вечно над ПроПисшШа. А успо
редно с Шова разрастване на реализма е раснало и съпро
тивлението на ония сили, кииШо смяШаШ че „единственият 
изход“ лежи в Продължаването на иолаШикаШа на сила и 
в настояването с шизи сила да се накара другата страна 
на Политическа капитулация.

Онова което се случи е могло да се очаква—пой оШ- 
явлениШе ароШавници-на срещата между Айзенхауер и Хру
шчов са ония Политици и среди, които иочши, Нако може 
се каже, роди студената война, ония които не искеШ 
САЩ и СССР да се доближат а с това да осигу.ят макар 
и най—скромни споразумения за намаление на наШегнашос- 
ШШи а да разрешат няпои международни Проблеми. ЕС,о, на 
да Далекия Изток шава са: Шефът гРи Южна Корея, Синг 
Мин Ри, и Чанг Кай Шек ои1 Формова. И Председателят на 
Южни ВиеШнам-Дием-не е въодушевен от Предстоящата 
среща. Можем ли да Приемем като случайност тови, че 
Шъкмо тези изразителни Поборници на студената война са 
ний-отявлени Противници на американа—съьеШекиШе Пред
седателски раз!Овори и че ше най шумно Предупреждават 
Айзенхауер да бъде Предпазлив. Пандан на тези сили в Ев- 
рийа е разбира се, Аденауер. Негови та Политика е толкоз 
сраснала със студената война, че неговата съпротива ср<>- 
щу всяко споразумение със СССР е съвсем разбираема.

Във всеки случай е ясно, че съществуват значителни 
сили коиШо се опираш на ироцеса на смиряванеШо в света 
По едни или други Причини. Тези сили не бива ди се Подце
няват, аащото техния натиск върху двамата които ще 
Шрябаа ди се срещнат наскоро ва Първ Път не е малък и 
вероятно ще влияе върху Позициите и на двамата. КакШо 
казахме някои Политически сили коиШо влияят върху Айзен
хауер, аащото не цокаш споразумение с СССР, искат да се 
Продължи с Политиката на сила и наШегнаШост. На техни
те тесни Политически интереси това Повече отговор)! и за
това страхуват ош смиряванеШо. А такива сили има още- 
на всични страни. Понякога чак и там къдеШи човек наис
тина не може да ги очаква. Когото говорим за ЗаПад еШо 
още един Пример: Не е ли твърде чудно че ръководството 
ни многомилионната Профсъюзна оргинизация АФЛ-СИО се 
е изяснила срещу Посещението на Хрушчов, без оглед на 
Шова че Щикова решение сигурно не е в интереса и на аме
риканските трудещи, ниШо в съгласносШ с тяхното настро
ение По случай срещата. Есе Пак мисШер Мини е наложил 
своята линия, тръгвайки оШ закоравелия антикомунизъм и 
от Патологическото страхуване да не оа някой да го уп
рекне, че е ,мек кал чеервсниШе“.

Ясно е, че около Предстоящата среща са изкри- 
сШализирани големи Политически врения които съществуват 
отдавна. Животът си иска своето и всекидневно изнася на 
Показ онова, което извъквлоковиШе сили отдавна твърдят: 
че е опасно и абсолютно неПолезно да се Продължава с По
литика на студена война, че Шя може да доведе до ката
строфи и че затова трябяа да се Преговоря да се Прав
ят споразумения. Реалистичните концепции стават все По 
силни. Те все По-оПределено се манифестират и в рамките 
на блоковата политика и Правят натиск в Посока 
рение и сключване на ония аранжманц между Изток и За
пад, коиШо в сегашната обстановка са възможни и от кр- 
иШо нвШо една блокова страна не ще има вреда По отно
шение на основния и чувствителен въпрос за съотношението 
на силите.

кон-
ше-

и ко-

Остава, и след идването на 
Айзепхоуер. и понататъшна за
гриженост на Бон ва перспек
тивите иа преговорите Из-ток— 
Запад, защото въпреки обеща
нията па Айзевхвур, че не ще 
преговаря в името и ва сметка 
нл своите западни съюзници, 
остава грижата по отношение 
на следващата етапа 
пе на конферепцвй но иай ви- 
соко ниво, където ще бъдат 
разправяни въпроси без Бон.

Големият реактивеп самолет

държавен глава, който

ГЕВАРА:
свиква — ЩЕ ЗАПОЗНАЕМ 

НАРОДА НИ С ОНОВА 
КОЕТО ВИДЯХМЕ В 
ЮГОСЛАВИЯ

Кубинската мисия на 
добрата воля напр| 

посещение на 
Югославия като върна по
сещението на нашата ми
сия която беше в Куба 
в крея на юли. Начело 
на кубинската мисия дой
де Ернесто Гевара Сера- 
ио, майор от кубинска, 
та армия, иначе лекар, ко
йто в революцията стана 
един от най-близките съ
трудници на Фг-дел Ка- 
стро. Кубинската мисия 
прекара десет дни в Ю- 
гослаЕия като гост на Съ
юзния изпълнителен съ
вет.

'Vи. ви

На 18 август — Хрушчоз от
прави послание до Аденауер, 
в което разяснява въпросите за 
отношенията между Запали^ 
Германия и Съветския съюз. 
Това послание- бе прокомекти- 
рлво от страна на московски
те вестници .Правда" и .Изве
стия". .Известия* например 
изтъкиет, че посланието на 
Хрушчов представлява още един 
израз на добра воля от страна 
на Съветския съюз, а .Правда" 
че главната спънка за добрОсъ 
селските отношения и сътруд
ничество между Западна Гер
мания и социалистическите стра 
ни са останките от Втората 
световна война. Подписването 
на договора за мир с Германия, 
взтъква вестникът,-трябва юри
дически да гформи съществу
ващата обстановка и да откло
ни загрижеността от живота 
на европейските народи.

Западногерманският канц

лер, Аденауер е отгопорвл ва 
28 август т.г. на посланието, 
което съветският премиер Хру- 
щов му отправи.АЙЗЕНХАУЕР

в Боя. Макар 
тко, посещението на Айзенхауер 
задоволи суетата на западно- 
германсквя председател. Освен 
това, Айзеьхауср е бил посрещ 
нят така тържествено, че въоб
ще не е лсожало да се говори 
за някакво .неформално посе
щение“, каквото се предвижда
ло по-рано. Пребиваването на 
американския 
Боа е минало в разговори с кан 
цлеря Аденауер. Освен това а- 
мериканският председател е и- 
мал и една среща с предста
вителите на печата, на които е 
дал почти неопределени отгово
ри. Итересен детайл от негово
то изявление е, че вече не тря
бва да се говори за общо и яд 
рено оръжие. В. неговите думи,

I.

През време, ва госту
ването, Мисията направи 
посещение на другаря Ти- 
то, обиколи различни кря 
ища на Югославия, во
ди разговори с редица 
югославянскг/ ръководи
тели и направи посеще
ние на Белградския па. 
наир преди отварането му, 

Пред представителите 
вода

чът на мисията, Гевара, 
се изказа твърде положи 
телно за всичко, което е 
видял в Югославия. Осо
бено е възхитен от на* 
шето работническо само- 
правление и от свободния 
и бърз разво^ на нашата 
страна. В разговораспре 
дставителите на печата 
майор Гевара се спря н 
върху разговорите с Ти- 
то. Той изтъква удивле
нието си от това, че сим
патиите. на Председателя 
и на целия югославяискина 
род към Куба са големи 

.Нашето желание е»Д* 
дойде до нова размянаШ 
делегации... Като искр«' 
ни революционери,' 
можем само да запознае* 
нашия народ с оновако’ 
ето видяхме в Югославия1 
— заяви водачът на ку
бинската мисия.

председател в

Някои стопански 

въпроси на НРБ
ХРУШЧОВ печата,н а

И посланвето на Хрушчов, и 
отговорът на Аденауер са зна
чително умерена.

В последно време българска- 
яУпечат сигнализира постоянно 
за неизпълнението на плана по 
прибирането на тютюневата ре
колта н строителството. В увод 
ца статия, вестник Работниче
ско дело изтъква тревожното 
положение във връзка с берит 
бата на тютюна в редица тю- 
тюзопроизводнтелнв окръзи. 
Вестникът анализира в причи
ните за неизпълнение на пла 
но, като хвърля главната вива 
върху управителните съвети на 
кооперациите и диренгивно се 
обръща към окръжните народ
ни съвети, като казва, че те 
трябвало да степенуват селско 
стопанските задачи и такива ва 
то вършитбата, могат да се от
лагат но не бивало в никакъв 
случай да се допуска да про
пада каквато и да било част 
от тютюневата реколта.

Вестникът пнеочва в лозун
га на ЦК ва ВКГ1 по случг.й 
15 годишнината на социалисти
ческата революция- в кой го се 
подчертава да се прибере сво
евременно н без загуба рекол- 

' тата от в:ички култури.
За неизпълнението на плана 

влияело и обстоятелството, че 
в някои райони се чувствувал 
недостиг на помощни матерна- • 
ли, като канап, летви, саръцн 
н пирони. Търговската мрежа 
не пържела достатъчно сметка 
и продавала посочените гмате- 
риали за съвсем други цели 
вместо на тютюнопроизводите
лите.

Българският партиен орган 
поставя тук като централен се
риозен въпрос и неизпълнение
то на строителните - планове. 
Поставял се сега и въпросът 
ва складирането на произведе
ния тютюн, тъй като от запла
нуваните складове с капацитет 
около 9о00 тона. строителство
то обезпокоително изоставало. 
Само за първото шестмесечие 
планът за строителството на 
посочените обекти бил изпъл
нен с 64 ва сто, а в сравнение 
с годишния план с около 32 
на сто.

БЪлгарскнят ежедневен печат 
порицава най-остро особено 
строителните организации, за
щото тазгодишното > строител
ство в България е в едно доста 
критично положение. Цялото 
строителство за първото шест
месечие е изпълнило своя план 
с около 70%. Ръководствата на 
строителните предприятия до
пускали, строителните машини 
да не се използуват рационал
но и те се обслужвали от нео
бучен персонал. Също така, ма
шините отивали често на ре
монт, където губели доста вре
ме, а всички тези причини по- 
скъпявали и самото строител
ство.

Посланието на Керу
Иадиският президент—Нехру 

— изпрати по случай срещата 
Айзенхауер—Хрушовч отделни 
посланая до председателя на 
САЩ —г Айзенхауер и до съ
ветския председател—Хрущов,

В двете послания той поздрав 
лява предстоящата размяна на 
посещения между двамата дър
жавници, като изразява и на
дежда, че \езн две среща ме
жду американския и съветски 
председатели ще повлияят аа , 
омиряване международната об- 
ставовка и за укрепването на 
мира в овета.

15.000 т. КАША ВИООКОДОБИВНА ПШЕНИЦА 

ЗА.НР БЪЛГАРИН
На 22 август т. г. в Бел

град бе подписан допъл
нителен компензационен 
аранжаман между югосла

иия и България, според 
който нашата страната ще 
даде на България 15.000 
тона семе от високодо- 
бивни сортове пшеница, 
на стойност ®т над*два 
милиона долара. От юго
славска- страна споразу
мението е подписал се
кретарят на Съюзната вън 
шно търговска камара Ми 
лан Алексич, а в името 
на българското Министер 
ство на търговията, тър
говският съветник на по
солството в Белград, Хри
сто Шайнов.

на сми- Нашата мисий присти
гна от Лат. Америка

ИНДИЯ-КИТАЙ Месията на добрата *°л* ‘ 
Югославия, след като напра* 
посещение на деЬет сТран* 
Латинска Америка, се в^Р®* 
Белград. Тази масия, обшо » 
то, е изпълнила успешно **» 
чата си.
Един от непосредствените V 
зултати е постигнатата сЬГ 0. 
сност аа разширяване и У*"^,
ване на дипломатическите (
ношения между Югосла»*" 
страните на Латинска Амер** 

Освен това, в течевие •* * 
зговорите се оказа че е » 
можно ■ проширеиве ва щ. 
говско сътрудничество 
“яаа. 0
Разговорите на нашата 
с тези страни показаха ■ уЕ, 
че Югославия се ползув» * . 
яма почит ва независима ***(, 
иа, която се боря аа 
родно миролюбиво с«рУ** 
честно.

.
Това във всеки случай е възможно да се Постигне ко- 

гаШо се касае за Прекъсиане на ойитиШе с ядрените оръ
жия, и за някои други аспекти за обезоръжаването. Също- 
Шака и ва Берлим може да се намери компромисна фор
мулировка. Затова реалистите Поддържат Предстоящата 
срещи между американския и съветски Председатели и се 
стараят да създадат благоприятна, за скромния напредък, 
атмосфери Поне за оШкланяне на досега неразрешимото 
недоверие и за Приближаване към едно споразумение По ня- 

яруга страна силите на студената война 
и на иолиШипаша на сила тъкмо за Шова даиаш 
силна съпротива, но се опитват

Отношенията между тия две 
страни в последно време не са 
добри. Индийският премиер — 
Перу съобщи на индиския пар 
ламент за последните съобитвя 
ня иидо-кнтайската граница. 
Същото съобщение бе_ връчено 
на китайскъто пасолство за да го 
предаде на своето правителство.

През последно време се . слу 
чи един значителен граничен 
инцидент: една войскова 
от китайскот

не само
ТоавоТатаШ аРеДСШоя^Ша срещни дГмгаУлаТо кажат 
за неиТусканеТнее^стчност^ “ ШхнаШа арейоръка 
_ бвшлаша зад кулисите, и на откритата сцена 
хдуАйзенхаТр Хрушчов наТдобГ^а^всТ Пак

между Изток-запад на^азатХаТо^сШир^о Гв 
интерес на мира и стабилността в света. тон^шо, а в

част
армия е навлязла 

в територията на Индия като 
потиснала индийските гр-аиични 
сили на един пункт. По това 
последва съобщението на Неру 

което бе подчертано и това, 
че на края Индия ще' пр«вземе 
мерки, китайските части да бъ
дат изгонени огтериторията иа 
Индия, ако Китай 
войсните си.

в Р1’'коя-

а

на изтегли

:■
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Из речта на Велко Влакович
(Продължение от 1 стр.) на тенденцаозеии инфор

мации, на различни кампа
нии, на политически и и- 
кономнчески натиск, на 
политика на раздухване 
вражди и предизвикване 
натегнатост между отдел
ни държави, което също 
така е положителна проя 
ва, показваща все по гол
ямото желание на ьгароди 
теза развитие наконструк 
тивно сътрудничество ме 
жду държавите въввсич- 
ки области на обществе
ния и икономически жи
вот. Това желание особе 
но е подчертано преа по 
следните седмици след 

процес за по-широко и- публикуването на новина 
кономическо, културно и 
научно сътрудничество в 
света, а това трябва все 
странно да поддържим.
Също така забелязваме, 
че общественото мнение

родните отношения и до 
трайното укрепване на 
мира-“

В понататъшното изло
жение Велко Влахович го 
вори за. ролята на Интер 
парламетарната уния в 
разрешаването на между
народните проблемииказа 
че не е в духа на интере
сите за понататъшното 
то развитие на унията да 
се отхвърлят исканията 
за членство на ония пар- 
ламнтарнн групи, които 
са изразили желание да 
станат неинн членове...“

На края Влахович под
черта че югославската 
група е дала своя скро
мен принос в работата на 
конференцията, с участи
ето си в разискванията и 
то от позициите Ьа една 
страна и една политика, 
която преди всичко, е 
заинтересувана за укреп
ването на мира, за разви
тие на сътрудничеството 
между народите. ,

война, за война на масо- 
вно унищожение, -и про
цес на укрепване силите 
на мира и на съзнанието 
на хората, че надпревара 
та във въоръжаването 
трябва да спре, че сили
те на мира трябва да от
несат победа над силите, 
които тласкат човечество
то в нови катастрофи.

„Борбата за мир, въпре 
ки големите трудности, 
непрестанно укрепва. Със 
задоволство можем да 

• констатираме, че е в раз 
витие един положителен

та за размяна на посеще
ния между Хрущов и Ай 
зенхауер. Срещите на два
та представители на две
те велики сили трябва да 

е твърде чувствително доведат до постепенното 
срещу разпространението подобрение на междуна-

Ден на военноморския флот от Белградския панаир. 
Голямо впечатление пра
ви не само архитектурно
то решение, но н рацио
налното използуване на 
простора, на който е по
местен панаирът.

Наше впечатление «, 
че югославските произво
дители в кратък срок са 
постигнали големи успехи 
Изложените произведе
ния говорят за великия 
почин на югославските 
производители и за това, 
че с успех са овладели 
съвременната техника, та
ка че техните произведе
ния не остават зад про
изведенията на другите 
страни. За особено отбел
язване е качеството на 
произведенията.“

Човечеството е за мир 

и сътрудничество
ИЗТЪКНА ДЪРЖАВНИЯТ СЕКРЕТАР КОЧА ПОПОВИЧ

малена. Напротив, 
натегнатите
ния между великите си
ли досега са били глав
ната спънка за успешна 
работа на ООН. Ако те
зи отношения се поправ
ят това трябва да облек
чи на Организацията на 
обеденените нации да иг
рае оная роля, която й 
принадлежи.“

ннте сили на двата бло
ка. Ако започнатия поло
жителен развой продъл
жи, ако се дойде до тези 
поносими отношения, мо
же да очакваме, че и в 
областта на обезоръжа- 
ването ще се създадат 
нови възможности. Мно
го елементи и аспекти на 
война, постепенно ще ое 
поставят на нов начин, 
ще получават на друго 
място, по-реални сразме- 
ри и значение, ако няко
га бъдат изтеглени от 
досегашния отрицателен 
контекст и съгледани в 
перспективата на възмо
жността за опазването и 
укрепването на мира...“

На въпроса какво мо
же да се очаква от пред 
стоящата среща и разго
вори между Хрущов и 
Айзенхауер, Коча Попо,- 
вич отговори:

„Не желая, нито мога, 
да давам за това някакви 
прецизен прогнози. Мога

само да повторя, че ние 
се надяваме тези посеще
ния и разгозор|И да озна
чат оия прелом, за кой
то говори и другаря 
Тито.“

отноше-

По въпроса за предсто 
ящото заседание на ООН 
и за проблемите, на кои
то трябва де се даде при 
оритет на заседанието, 
каюто и за ролята която 
трябва да изиграе тази 
международна организа
ция в разрешаването на 
тия проблеми, държав
ният секретар се изказа:

Български представи
тел за Белград, панаир

„Дукса“ накараха непри
ятеля здраво да охраня
ва конвоите си.

Днес нашият военно
морски флот 'се е издиг
нал до нивото на мощна 
въоръжена сила със шко- 
лувани кадри, богат рпит 
и с най бързи военни па
раходи, торпедни лодки 
и подводници, нужни за 
отбрана на нашата социа
листическа родина и из
градени в нашите кора
бостроителници.

На 10 септември навър
шват 17 години от исто
рическата заповедна дру
гаря Тнто да се формира 
партизански военноморски 
флот. Създаването бе по
добно на създаването на 
остакналите партизански 
части: с голи ръце, без 
параходи, без оръжие, и 
специалисти.,. Но въпре
ки това неприятелят ня
маше мир. 80 нападнати 
кораби, от които 32 пле
нени, а между тях: „Мер- 
кур“, „Дарка“. „Мире“,

За свободен 

Алжир
Белградският панаир бе 

посетен от българската 
делегация за социални о- 
сигуровки, която преби
вава в Белград.

По молба на редактора 
на „Саямски курир“ чле
нът на делегацията, Нен
чев, даде следното изяв-

„Смятам, че основни 
проблеми ще бъдат: обе- 

'зоръжаването, трайното 
спиране на опити с ядре 
ни оръжия, помощ на не
развитите страни и-Алж-ир 
В разрешаването на про
блеми, за които ООН без 
съмнение и на първо мя
сто е компетентна ние не ление: 
смятаме, че в рамките на

Както съобщава агенция Нов 
Китай комунистическите партии 
на Алжир, Мароко н Тунис са 
публикували съвместил деклара 
ция, в която се изтъква, че неза- 
вимостта на Алжир в теза момей 
ти представлява най-важната 

сегашното развитие роля ониран, а и останалите проблема за народите от Северна 
та на ООН ще бъде на- членове на делегацията,

5

„Дълбоко съм импреси-

Африка.
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Првнте сведения на Тито след като бе 
заминал след конгреса на Коминтерна в стра
ната, бяха, че в Сисак, Загреб в някои други 
места работниците бяха започнали самостоя
телно да изграждат партийния апарат и даже 
със събраните помежда си средства беха за
почвали да издават сами вестници и нелегал
на партийна литература.

Едни от хората, които бяха посетили в 
това време Югославия, бе се осмелил да каже 
на другаря Димитров, че Югославия е един- 
отвената страна, която показва, че спирането 
на субсидите е едипетвеното средство, което 
ще накара работниците сами да се заемат с

Iизграждането на партийния апарат н с аапоч Ц 
ванете ва партийната работа, .Защото на всич Е 
ки бе известно че в Югославия партията не Е 
получава никакви субоидни. другарят бе да- Ц 
же казал на другаря Димитров, че ако субси- Е 
дниге навсякъде се прекратят, ще нмамо об- 2 
що засилване на революционната работа.

Наистина в вторзта половина на 1936 =1 
година положението в КПЮ се бе значително § 
подоОралО. Но тъкмо по това време другаря Щ 
Тито тряоваше да остави започната работа по ® 
възстановяването на партията и активизиране- = 
то и н да отиде да се аннмава с Друга работа Ц 
—с рекрутнраНе на 'млади хора н с напраща- з 
него им в испанин за да се Оорят за 
нето на републиканския фронт на реролю^нАта § 
в борбата против съюзените сили на фашизма 
И въпреки гилемате тууднооти, другаря Тито д 
и тук успя да направи м^ого нещ^. 1ряба да Е 
се каже, че главно на неговите 1 рижи н уме- * 
ние са дължи Заминаването на толкова много 
хора от Югославия и ИсианаЯ. Ние говорим 
За това, ЗаЩоТо чак- от Москва бе дошъл ку-' Ц 
риер уж да помогне на Това дело, който на- з 
прави всичко аа да го провали, да постои из- Ц 
веотно време в Затвора н да си замине к«ю Е 
непречистен В ТмЗа р^ОоТа, а Да ОСГонаТ дру- § 
ги хора дълги години в затвора н главно за Е . 
да се Прекрати Процеса За НаОнрането на хо- Е 
рага н изпра Ща нс ю нм н ИспанпЯ. А имено Е 
тези Хора, конто от Ю.ОСЛаВаЯ ЗаМННаХа За Ц 
ИспанпЯ, спомогнаха Най-много по-късно аа Ш 
Засилването На Югославската рсвчлЮци^, кО—то д 
почна след чегири години. Ь най-сернознн1е Ц 
моменти на работата Тито не нижеше да не §1
ВИмИ
работа.

(I)ИВДМ КЯРРИВДНОВ
ИЗ ЦИКЪЛА 
„СТАТИИ ЗА ТИТО“ 1

олуша ръководството на Партията, което стое
ше вън от страната. Това ръководство считаха 

причина на големите провали в Пар
Дошел втори път в Москва преа 1934 

годвва, Тито участвува през 1935 година като 
делегат ва седмия конгрес на Коминтерна. Тук 
не му е мйстото да се говори за дискусиите, 
които се водиха между членовете на гогоелев- 
яанската делегация и за разногласията между 
тях *ъв връзка е някои организационни и по
литически въпроси. Тези дискусии отразяваха 
ва първо място новите процеси, които се раз
виваха в партията, характерното ва които бе 
главно искането ва партийните членове пар
тийното ръководство да бъде вътре в страната 
и да поведе сериозно борбата ва 
вашата и аадоволяване на техните класови ин
тереси. Горкич в неговите привърженици сто- 
•ха иа позицията, ръководството да бъде въа 
от страната, за аа може свободно да действу- . 
ва заЩото вътре терора иа правителството не 
позволявал никаква политическа работа. Тито 
застъпваше гледището на работническите ма
си и на средния ръководен кадър вътре в стра
ната, Горквч имаше на страната си такива 
ръководители на Коминтерна' какввто бяха 
Пятвицки н Мануилски и разбира се неговото 

победи. Както победи и мнението му 
позволи иа Тито да свърши некаква 

политическа школа, а сам да предава маркси
зъм на студентите от Кунмза комунистичес
кия университет иа трувяшите си от Запада и 
да замине колкото е възможно по-скоро на ра
бота в стравата.

В страната Тито се срешна с едно на- 
етроеииа и при това от страна на иай-сериоз- 
вите партийни работници и средния партиен 
кадър, което се изразяваше в нежелание да се

за главяа
тията от които тя не можеше да стъпи па 
краката си. Такива провали наистина имаше 
много и те бяха вкарали в затвора почти из
цяло средния партиен кадър. Тези провали бс- 
хл създали масов страх в средата на работни
ците и щом дойдеше куриер на Горкич в стра 
вата хората се криеха и не искаха да го при 
емат’ и разговарят с него. Идването аа тези 

се съпровожзаше с големи арести
ве виждяха, че провалите се дъл-

ааиалв-

Еикуриери 
симо слепите

именно на куриерите, които идваха уж да 
важна работа и да помагят в възстъ-

масите към
жат
вършат
новявавето иа Партията.

Именно тези чести провали беха довели 
до известно откъсване на партията от народ
ните маси и до ослабване на цялото движение. 
Ръководството ва Горкич ви вай малко не се 
грижеше ва омлеоьяване на партията и аа за
щита на жизнените интереси ва народа. В о- 
нова воем^положението на КЬЮ бе едно от 
нГй-тежките в цяла Европа. Единствената гри
жа на това горкичево ръководство бе да пред 

-ставя на Комиюерна фалшифицирани доклади 
сведения за численето състояние на 

сведения за това

гледище Iда ве се опитите на Горкич да осуети сериознатас неверни

може да получава големи 
пръска безразсъдно, разби

ва самата партия, а аа

I=
Един голям н неизяснен въпрос, от важ- § 

но значение за развитието на революция ш, е § 
бързото разбиване иа революцията в Ичтан.-Я. § 
Цо по Това ние не, можем 1ук да ГоНо^им.

(Продължение в следващия брой)

товаакции.
аа даръководство 

субсидии и да ги
ра се, не 33 „“^делиите ръководители в

Тито през дайте ва Н05

1разкошен 
Париж, Прага и Виена. I
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III БЕЛГРАДСНИ_ ПАНА- 

ИР НА ТЕХНИКАТА
На 23 август тааи го- дно с нашата, излагат сво

дина бе открит по най- ите технически 
тържествен начин III ме- дения. В трите .хали На 
ждународен панаир в Бел панаира и на свободните 
град. До 2 септември, - площадки 
когато панаирът ще бъде 
закрит, огромни маси ю- 
гославяни и чужденци ще 
обходят халите и щандо
вете да видят отблизо 
произведенията на нашата 
индустрия, и дасе запозна
ят с техническите дости
жения на страната ни, в 
едио непосредствено,съ
поставяне на нашите те
хнически произведения с 
чуждестранните, 
също са експонирани в 
халите на панаира... А 
многото търговски и др. 
специалисти от страната 
ни и отвън ще имат гол
ям избор на стоки, които 
ще могат да закупят чрез 
сключване на договори.

Още в първите дни на 
панаира нашите техниче
ски произведения напра
виха впечатление на по-
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(ДО 1963 ГОДИНА — АГРОМЕЛИОРАЦИИ НА ПОВЪРХНОСТ ОТ НАД 6 300 ХЕКТАРА)
произве.

са изредени 
нзй-ргзлнчни техническа 
произведения: тежки ма
шини, земеделски и траа- 
спортни моторни средства 
радиоапарати и рвзлич^и 
апарати за домакинство 
и администрация.

подобрение и развитие на 
земеделието ъ тези краи
ща. Затова и отговорно
стта на общината и коопе 

следващите

Според програмата ко
ято изработват в Народ
ния отбор на общината 
Босилеград, синурите на 
селата: Милевци, Груин- 
«и Извор, Белут, Ресен, 
Млекоминци и Рибарци 
ще станат от 1960 годи
на огромни трудови .обе
кти, където ще се прове
ждат значителни агроме- 
лиорагивци работи. Око
ло 70% от тази повърх
ност ще се мелиорират. 
С това начинание ще се 
получи съвсем нова струк 
тура на ползуване на по
чвата в този район. В ра
ботите ще участвуват над 
650 домакинства.

Проектопрограмата пре 
двйжда, че изкуствените 
ливади ще захванат 1295 
хектара. С тая огромна 
площ от новн тревни по
върхнини, заедно с подо
брените пасища и ливади, 
конто обхващат 2.188 хе
ктара, ще се увеличи ко
личествено сточната хра
на, и ще бъде с три пъ
ти увеличен броят на 
стоката.

Оввщията ще обхванат 
новн 800 хектара и по 
този начин ще уголемят 
повърхнината на овощар- 
ниците, конто с помощта 
на модерно обработване 
ще дадат по—големи до
биви.

За сметка на тия меро
приятия,повърхнините със 
зърнени храни ще се на
малят от 2.232 хектара на 
850 хектара, което озна
чава намаление за два и 
половина пъти. Но това 
няма да повлияе върху 
добивите, аащото от озна 
чената повърхност, доби- . 
вите, с помощта на агро
технически мероприятия, 
далече ще надминат до
бивите ог сегашните 2.232 
хектара. Предвижда се, 
че тези високи добиви, 
които ще се получат от 
850 хектара ще намалят 
вноса на зърнени храни 
в този район за 30 до 
40%. Например, средният 
добив при зърнените кул 
тури ще се увелича от 
5 метрически центи на 50 
метрически центи от един 
хектар или 10 пъти пове
че. При овощчята, с във 
еждане на нови култу
ри—вишни, малини, цари
градско грозде, добивите

ще се увеличат, от сега- Дирекция за 'ерозии и 
шните 1200— 2000 кило- пороища на Народна ре

публика Сърбия.
Тия мероприятия пред

градие на един хектар на 
4.600 килограма от един 
хектар.

Нуждите на населени
ето в този случай ще се 
задоволяват напълно.

В програмата се пред
виждат и значителни ра
боти за преодолаване де
ятелността да пороищата.

Тези места, където по
роищата нанасят значи
телни щети, ще бъдат за
лесени с орехи, лески и 
дръвчета,
представляват аутохтони 
растения в тези предели.

Тази агромелиоративна 
програма ще бъде реали
зирана в етапи от 1960 
до 1963 година. За про
веждането на тези меро
приятие са предвидени
вложения от около 400 която много ще промени 
милиона динара. Тези вло хорактера на производ- 
жения ще осигурят—об- ството в Босилграеска об 
щината Босилеград, Око- щина, а същевременно ще 
лийският народен отбор бъде начало на още по- 
в Враня, кооперациите и обсеящи мероприятия за

ставляват голяма акция, рациите,

'"ТЗ*
В хала номер едно-еа 

дени без оглед на 
ност" тежки машини, двигател.
н други съоръжения за текстил.
ни фабрики, пробивни машвнв 
и компресорни пиштови. Про
изведенията на нашите —„Же- 
лезннк", ,.3май“. „14 октобар“ 
и други, се смесват • провз- 
веденията на германски,

’ ски и други фабрики.
В хала номер две са вареде. 

ии най-интересните на панаира 
произведения. Това с* разлнч- 
вв машини и „апарати за до- 
машно потребленис-алектриче- 
скя печки, хладилници, телеви
зори, радиоапарати, магнетофо
ни а други произведения нуж
ни вече в съвременни дом. 
Хала вомер три привлича посе
тителите с мвогобройиите авто
мобили, автобуси и камиовв. 
Нашите фабрики „Цървена заета 
ва-, „Раковипа“, „Фап", „Там“, 
„Тито“, „Томос'*, излагат свои
те модерни автомобили, мото- 
цикли, автобуси и камиоин. 
Изящност на линиите.
■ а моторите им, удобствята ко 
ито осигуряват при пътуването 
вече предизвикаха първите склю 
чваиия на договори за купува
не на значителни количества 
тия произведения. Покрай мно
гото леки коли и автобуси, вма 
много специализирани камиона 
като; камисеи—срлоси от 14 то
ва за цимент, влекачи, които 
могат да превозват товар от 40 
това и камиони-хладилници, за 
превозване на стоки. Покрай 
тезн наши произведения се на
мират и произведенията на Гер
мания, Фравцня и други между 
които личат най-много произ
веденията Мерцедес, ДКВ, Форд 
и др.

Галерията на хала Еомер три 
е изпълнена с механогрефичес- 
кн машина. Счетоводителин, 
сметачни, пишущв машини, ко
ито все повече навлизат в ад
министрацията, аз да спестят 
времето в работите ва админи
страцията...

И много още произведения, 
пред които масата, интересува
ща се за вевчко стои и разгле
жда, най често горда, че инду
стрията нн вече не отстъпва 
място на многото другн страня 
участнички в панаира.

Един ден още има 
до закриването му. И чуж
денците са възхитени, а 
мнозина по силата ма фак
тите са принудени да при
знаят огромния промиш
лен, напредък на Югосла
вия. Наши представители 
вече заявиха, че вече не 
може да се прави разли
ка между нашите и чуж
дестранни произведения.

А чужденците:
Държавният подсекре.- 

тар на Министерството на 
културата на Обединена
та арабска република: 
.Югославия е направила 
извънреден напредък на 
техническото поле...“ 

Представителят на за-' 
падногермянското мини
стерство на стопанството:
„От този панаир очаква

ме нов скок в развитието 
на търговските ни връз
ки с Югославия. Югослав
ската индустрия е напред1 
вала много...“

нерв. 
.НЛЦИОввл.

които

япов-

които

ймапнааНВНЯЯДО *_■_____
сетителите и на специа
листите от чужбина. Едно 
прекрасно потвърждение,

Босилеград — Общинския народен отбор

че нашата, индустрия е 
съвременна, модерна ин
дустрия, а нейните про
изведения съперничат на 

ще потрябват произведен.ят• на страни 
в която индустрията има 
дълга история на подеми 
и усъвършенствувания е 
новината, 'че България, 
Еоливия и Турция са 
сключели договор ва за- 
купувне »а автобуси на 
стойност от 1,858,500 000

години, ще. се увеличи. 
А оттук произлиза и ну
ждата тези органи да по 
ведат сметка и за кадри
те които 
тогава.

силете

А. Лазаров

Тш ГОДИМ 1ВД мил. тона царевици
Югослсвия принадлежи ния добив от 1930 до 

към групата на тринаде- 1939 година.) Щепосред- ревица изнася около 2,58 
сетте страни в света, ко- ствено след войната, до- 
ито произвеждат над един бивите са билн цещо по 
милион тона царевица, ниски (средно около 16,4 
Сд-ед Румъния, , нашата мтц.),, а от преди няколко 
страна е най-големия про-' години, откак се обръща 
изводител на тази култу- повече внимание върху 
ра в Европа, а в световен полевъдното про извод-, а 
мащаб тя се намира след стао, се започна с опити 
САЩ, Бразилия, Мекси- за отглеждане на високо- 
ко, и Аржентина. В изне- добивни сортове цяреви: 
сяне на царевица Югосла- ца, за да се обезпечат 
вия заема място след по големи добиви, защо- 
САЩ, Аржентина и Юж
ноафриканската уния (в 
някои години и след Ру
мъния), докато другите 
страни, макар че произ
веждат значителни коли
чества, не съществуват на 
списъка на страните ко
ито изнасят царевица, за
щото тяхното целокупно
производство на тази кул- вой в производството ,на 
тура абсорбира домашния тази култура. През тази, 
па ,аР- 1959, година, за пръв път

на големи площи са засе
ти високодобивни сорто
ве царевица.

хнината на площите о ца-
динара.

А до края на пгнвир*а, 
и след него, можем да 

По отношение на минела- ■ очакваме много нови до-

милиона хектара, от ко
ито с хетерозис са засе
ти 425 хиляди хектара.

говори и търговски сдел
ки с чужбине и нелмнва- 
ваке на миналогодишния 
търговски оборот, който 
е изнасял 149 милиарди 
динара.

та година площите с ца
ревица са увеличени с 3% 

само с хетерозис за 
80%. Агротехническите 
мерки също така са над
минати тази година.

Според сегашните оцен
ки нашето производ- 

то условията за отглеж- ство на царевица през та- 
дане на царевица в Юго- зи година трябва да дос- 
славия са твърде благо- тигне около 6 милиона 
приятни. Усилията конто тона, а това значи увели- 
се положиха в това на- чение за 400 хиляди тона 
правление дадоха поете- по отношение на добива 
пенно добри резултати и от 1957 година, която до- 
най - сетне, тази година сега е смятана за рекорд- 
успехът ще бъде очеби- ва година, 
ещ и ще означи нов за- —■ ■

На III белградски пана
ир участвуват с произве
денията с» 508 югослав
ски предприятия и 597 
чуждестранни фирми от 
25 страна, между които 
с най-много 
фирми — Западна Герма
ния.

застъпени

Всички тия страни, зае-

тон ИЗРАСНА Щ I
шШЯШЯШШВШ

ь.ннДобивите на царевица 
преди войната са изнася
ли около 16,4 мтц. от е- 
дин хектар, ^взет е сред- През 1959 година повр-

От панаира 6 Белград
Още не бяха заглъхнали нали през бригадите н* Ав- 

оръдията по фронтовете из 
страната ни, когато в мал
ката оаботилнвца на бай 
Кирил от Власи доведоха 
малкия Милия да учи сто
ларски занаят. Баща му то
гава мислеше неговият син

топътя, защото то се бореше 
о много организационни и 
други проблеми, както и 
срещу, влиянието ра някои 
работници които не бяха 
забравили своите частни ра 
ботидницв.

— Организацията на тру
да беше много слаба,—спом 
ня си Милия. За едни мебе
ли бяха нужни 450 работни 
часа, а сега ги лоовзвежаа- 
ме за 200 часа. Етин гарде
роб работехме 130 р>б >тни 
часа, л сега само за 34 часа 

За Милия, и всички него
ви другари, винаги ще оста 
йат в съзнанието онези 
през 1У56 
предприятието преживяваше 

Да бъ!е или не бъде. 
Тогава той. Младен Тодоров 
и друти доброволво монти
раха машините, които бяха 
пристигнали.

„Циле” се преобразяваше 
в голямо ивдустриалко со
циалистическо предприятие 
растеше и Милия 

Милия Станчев е добър 
работник, член на Работни
ческия съвет, отборник 
Общинския цяроден отбор.

затова, на 1-вв май 
заедно с други свои 
ра. Милия Станчев 
орден на труда

I

..... '' ...
Шну/еУ ;. - ,

Ч ;•

: -Щ! да изучи занаят и да отвори 
работилница, 
неговият майстор Кирил,за
щото малкият Милия, обе
щаваше много.

— Спомням сн, казва той 
прн бай-Кирил научих 
но прн трудни условия", ■ за
щото след Освобождението 

. частните ааваятчии още не 
зачитаха законите 
раха по старому,

Ог Власи Милия 
с пъовнте познания 
воделетво й с пъ; вата 
лома 
ство.

След това, в Армията, в 
бригада на Автопътя 
стотици н х^лязн 
от страната получи първото 
си политическо образование 

Милия

каквато има

ВННКЧ: ’ V4

доста

и си ка дии <
година, когатоизлезна 

по дър- 
\ дип- 

— каяфеяско свидетел-
лни

Масовните посе!девий и 
възтор.ът да нашите по
сетители, и искреьите при
знания и възхищения на 
чужденците, показват че 
панаирът ще бъде не са
мо място за склкУчване на 

но и 
п ълв»

всред 
младежи

става члан на 
ва комунистическата 

мллдеж н влезна 
ятието 
„Цкле‘\

Тогава, на първото зана
ятчийско предприятие в Ди
митровград бяха 
кива млади работници,

Съюза
в ппедпри-

„Васил Иванов — търговски сделки, 
място за още по 
афцрмация на нашата стр® 
на и нейната индустри* 
в световни размери.

Т.Г., 
друга- 

получвнужни та- 
ми-МОТРИСА — ЮГОСЛАВСКО ПРОИЗВОДСТВО Б. Наколоа

м.н.н.
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ЛИСТАТА
В източните поли йа 

Влашка планина,
тюнопроизводнтели про-- шани прилагат при прои- 
изведоха 0.895 кг. и по- вводстното на тютюн съ- 

вия бряг на река Ерма, лучиха 2,701.750 динар*, 
се намира
село Власи с 140 дома
кинства и около 800 жи
тели.

След нажълтяввне на 
тютюна, същия се изнася 
на слънце за д.а се осу- 
ши. Целта на сушенето 
е да се отстрани вегета 
тивната вода из нажълте- 
лите тютюневи листя да 
се запазят придобитите 
качества през процеса на 
нажълтяването. За да се 
успее в това сушенето 
трябва да стане колкото 
се може по-скоро.

При продължително су 
шене, когато въздухът 
е влажен, а температура
та низка, тютюневите ли
ста от I, II и III ръка в 
повеяето случаи, а осо
бено ако са били презре
ли или пренажълтени, се 
изшарват а онези от IV 
ръка нагоре п« своята 
среда потъмняват и пре
гарят, вследствие на кое
то губят своя цвят, елас
тичност и пушачески ка
чества, прашливи са и при 
пушене горчат.

Нежълтелите листа (ни
зи) през първите 2 3 дена 
на сушенето, доколкото 
слънцето е силно, а въз
духа сух, трябва от 10-15 
часа да се слагат на сян
ка, а от третия ден да се 
сушат по цял ден.

Тютюневите низи тряб
ва да се сушат върху дър
вени рамки където загря
ването става от всички 
страни, а при лошо вре
ме лесно се внасят под 
навес. Мястото където се 
провежда сушенето тряб 
ва да е чист* и сухо, за- 
клонено от ветрове, за 
щото тютюневите листа 
най-хубево се сушат и по
лучават своите качестве
ни приюми когато през 
време иа сушенето не се 
разклащат.

Нужна е постоянна про
верка на низите, превръ
щане н контрол, а когато 
изсъхнат да се свалят на 
време от рамките. Приз
нак. че листата са сухи 
е следният: главният нерв 
е сух и. при прегъване се 
чупи. Свалянето на низи
те трябва да става изклю
чително рано сутрин ко
гато листата са меки.

на ле-
временни агротехнически 

— 1йой година—117 тю- мерки, а покрай това о- 
тюиопроизьодигели про- оръщат^ериозно внимание 
изведоха 504У кг. н полу на домашната минипула- 
чиха макар че годината цья. Затова не е чудно, 
&е сушна—'2,оЗо024 дин. че те винаги реализирай 

През тази Година в се- наи-голям доход от еди- 
нимаваха предимно със зе- ло Ьласи има У1 тюгюно 
меделие, животновъдство производител, а очаква се 
и дърварщина. ,

Откакто през 1952 го
дина през селото мива 
специалната екипа не тю-

живописното

До 1952 година жите
лите не това село се за-

ница площ, а н качество
то на тютюна е добро, 

производство от 10.900 При изкупуване на тютю
на може да се забележи, ЗА ЕДНА КООПЕРА

ТИВНА ПРОДАВНИЦА?
кг. тютюн.

Споменатите данни го-, че влашани наи-добре 
ворят за това, че влаша- сортират своя тютюн. Т®- 

тюневото предприятие от ни са станали сериозни ва по-сетне облекчава 
Ниш и констатира, че във тютюнопроизводители и складовата манипулация и 
Бласи съществуват отли- че представляват главен ферментация, 
чнн условия за производ център за производство
ство на тютюн, жителите на тютюн в Димитров- тютюневите специалисти 
на селото станаха добри градско. Тютюнопроизво- се изказват че .Власи за 
тютюнопроизводители.То дитклите от Влоси са ед- Димитровградско е оно-

ни от най-добрите: 40 ду- ва което е'Марков Град 
ши са редовни абоненти за Прилепено“. Със сво- 

.Дуван- \ ята усърдна работа око- 
ски гласник“, всички тю- ло производството на тю

тюн и неговата домашна

Жителите на селоПра- 
ча се оплакват, че земе
делската кооперация „Ни 
шава“ от Димитровград 
е закрила кооперативната 
продавница в селото, че 
се чувствуват трудности 
при снабдяване защото 
най-близка продавница е в 
с. Сливница и - в с. Лука- 
вица. Прачани негодуват 
и искат да имат продав- 
ницю в селото. Защо ня
ма продавница в Прача? 
По устно споразумение 
между „Нишава“ и про
давача в с. Сливница,'той 
е трябвало да поеме про- 
давницата в Пр^ача, а след 
някое време за тази си 
работа в Сливница и Пра
ча да получи назначение 
и запла-та защото в Слив 
ница работел от процент. 
Обаче след няколкоме- 
сечна работа управата на 
„Нишава“ не се съгласила 
да назначи сливнишкия 
продавач и той се отег- 
лил от Прача. Правени са 
опити, в Прача да се на
мери някой, който би по
ел продавницата (да ра
боти от процент), но от 
Прача ае се явил иито 
един кандидат. Продава- 
чат от Сливница няма 
сметка да работи в Пра
ча от процент, а „Ниша
ва“ пък, така изглежда, 
няма сметка да назначава 
постоянен платен прода

вач и в реаултат на вси
чко това — Прача си о- 
става без продавница!

Тук не помагат взаим
ни обвинения. Би трябва
ло и „Нишава* и прачани 
още един път да разгле
дат този въпрос по-сери
озно и да се намери ня
какво разрешение, кз«що- 
то наистина селюто се 
вуждае от продавница.

Не е чудно тогава, че

ва не стана така лесно.
Нужна беше голяма раз
яснителна' работа защота на 
вековната традиция тряб
ваше да се счупи. Първи- тюнопроизводнтели про- 
те договори с 46 дома
кинства бяха сключени 
през 1953 година. През 
същата година н в 14

списнието

извеждат разсад в полу- 
топли лехи _и са снабде
ни с лейки за поливане 
на разсада. Според све
денията на 
техници от района, вла-

мааипулация влашани с 
право получиха название
то на ааи-добри тютюно
производители в Дими
тровградско.

СЪВЕЩАНИЕ НА КОО
ПЕРАТИВНИ ДЕЙЦИ

други села се въведе тю 
тюневата култура, която 
за наши условия е най- 
рентабилна.

През 1953 година вла
шани произведоха 3292 
килограма тютюн, за кой 
то взеха 995,625 динара 
или средно 300 динара 
за един кг. За отбеляз
ване е, че това количес- 
тзо тютюн бе получено 
от 3,7 хектара най-слаба 
плащ. С други думи 
реализиран е доход от 
270.000 динара от един 
хектар.

Като видяха рентабил
ността от тютюнопроиз
водството жителите от 
село Власи започнаха да 
увеличават площите с тю 
тюа.

Ето резултатите:
— 1954 година—46 тю

тюнопроизводители про
изведоха 4.913 кт. и по
лучиха 1,921205 динара.

— 1955 година—90 тю- , 
тюнопроизводнтели про
изведоха 13078 кг. и 
получиха 2,957275динара.

— 1956 година—88 тю
тюнопроизводители про
изведоха 11957 кг. и по
лучиха 5,301445 дивара.

— 1957 година—94 тю-

тюпоневите
Г. М.

Към средата на месец 
септември в Димитров
град, по почин на Общин
ския комитет на Социа
листическия съюз, [ще се 
състои съвещание с коо
перативните дейци, пред
ставители на Социалисти
ческия съюз и Съюза на 
комунистите, както и с 
агрономите по въпроси 
за подобрение на земе
делското производство в 
Димитровградско. Пред
седателят на Общинския 
комитет на Соцналистиче 
ския съюз Стоян Наков 
ще изнесе доклад на те
ма: „Анализ на досегаш
ната ни работа в подо
брението на нашето земе 
делско производство“. О- 
чаква се това съвещание 
да донесе важни заклю
чения

Прача строи ново училище
.

Селяните от малкото общината да им помогне, се по отар начЪн—с коне ка от по-лек тип, 
планинско село Прача през та училището да бъде го По цяза седмица хората би могла да дойде на на- 
1958 година са започнали тово. Общината би тряб- са заети с вършитбата и шия терен, та и ние да 
да строят основно учили- вало да разгледа този въ- напълненис трепет да ли оставиме този стар начин 
ще чрез доброволна ра- прос и ако съществува времето ще бъде хубаво на вършитба!* През та- 
бота и със собствени сред възможност да помогне И с право селяните вече зи годица някои а Пра- 
ства. Те сами са органи- на Прача защото тези хо отправят забележки към ча са направили опит с 
зирали производство на ра са заслужили това. кооперацията „Нишава“ новите сортове пшеница.

Около строежа научи- в Димитровград — „До Успехът е налице макар 
мък, гора и други строи лището особено се изтъ кога ние ще се мъчим че не е приложена пълна 
телви материали. Всяко кнаха селяните Камен Ми така? И ние искане вър- агротехника, 
домакинство е дало за лев и Румен Савов както шачка! Кооперацията се
изграждане на училището и учителят Ленко Тодоров оправдава че техните вър „ЛАЗАРЕВА ПАДИНА* 
средно по двадесет над- ш*ч<и. са големи и не мо- БЕЗ ЧЕШМА
ницч. Покрай това всяко И НИЕ ИСКАМЕ , гат да и-лезньт до Прача Селяните от една маха

ВЪРШАЧКА и останалите села на ла на Прача — „Лазарци*
Към края на месец ав- „Планината“. Би трябва- — сс-снабдяват с вода и 

хиляди динара) с конто густ вършитбата в Прача ло те да се постараят да напояват добитъка си на 
пари са заплатени мзйсто бе е разгара си. Вършееше набавят и някоя вършач- селската чешма, която е 
рите. Прехраната на май- отдалечена от техвите
сторите е била обезщече гТГ“-лТЖг къщи почти 2 километра,
ига от страна на селяните. За „Лазарци“ за сега то-
Работата на Прачани мо- ва е належ щ проблем,

който иска своето неза
бавно разрешение. Жите
лите от махалата са гото 
ви да дадат работна ръ 
ка и ла докарат камъ 
нужен за постройкат . 
от общината > ск„^ г 
цимент. Б* трябее.1 > 
борницихе да се ■ 6 
за тази мииималн.. ом и

която
М.

Овцефермата в Ли* 
пинско поле

вар, сами са докарали ка
посетиха тези краища, се 
изк«заха тврде положи
телно за постройките и

Всред няколко стотин 
хектара пасища и ливади, 
в Липинско поле, земе
делската кооперация „Ни
шава“ от Димитровград 
вече една година 
строи ферма. Докато те
зи -дни беш# аавршена и 
втората кошара, откосите , Димитровград. Това се 
на есперзетата вече отда 
вва са изехнали. От из-

подчертаха, че са пример 
ва евтин и удобен строеж 
Овцефермата още прина 
длежи на кооперацията в

домакинство е помогнало 
акцията и с пари (по 3—4

оказа като полезно през
първата година на неино- 

Сегакуствените ливади се по
лучава качествена Храна, то съществуване.

В овцефермата се, от- ^пък в овцеферм тв 
около 300 раз

смя
же послужи зя пример. 
Акцията за постройка ва 
новото училище е преве
дена успешно. Постройка 
та е почти готова. В са
лона на училището вече 
се уреждат вечеринки и 
събрания. Но средства
та са изчерпани, а стола- 
рията
Прачани са безпомощни. 
Какво са могли, те са на 
правили

щетат че като цехглеждат
плодна овце 150 агнета от бъдат по-рентабилни; 
расата „Мерино*. Също 
Така 500 овце се у гояват 
за продажба. През иду
щата година тези бройки 
ще се увеличат два пъти.

Кошарите на овцефер- та генерация, 
мата са построени от дър
во, а покрити със слама.
В тях има много светлина 
която ид»а през многото 
прозорци. Някои специа
листи от Белград, които

за
щото наред с пр изведе- 
нията добити от овцете 
ще могат да продават и 
„Мерино“' овни от втора-

не е ни започната.
та техните съселяни 
„Лазарци“ да не се ,мъ 

.чат вече за вода. М.М ■-\
I

ПРАЧА: И НИЕ ИСКАМЕ ВЪРШАЧКА!и сега очакват
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СЛЕД ОТМЕНЯВАНЕ 
НА ЧАСТНАТА ЛЕКАР
СКА ПРАКТИКА

Димитровград е неподготвен 

за новата системаиз РАБОТШШШТДп в -ип-т--а Ш2ЖЮ.
Завеждвщмя Отдел за 

народно здраво Прв 
Общинския отбор се' 
каза, че при сегашните 
условия не е възможно 
да се направи нещо за 
подобрение на здравната 
служба. Когато назначим 
планираните нови лекари, 
тогава ще пристъпим към" 
подробен анализ на здрав
ната служба и ще

ИЗ ЯЕЛЕГДЛНДТД БОРЕЛ 

ИЛ КП1-0
е предложила да се иска 
помощ от Пирот (специ
алисти—гинеколози и др.) 
а че местните лекари са 
отхврляли това предло
жение с мотивация, че те 
м © г с т да 
емат и тези служби. Яс
но е, че се страхуват по 
този начин да не се на
малят техните хонорари. 
При спешните сиучаи, на. 
пример, те имат за себе 
си 75% от стойността на 
интервенцията. Даже се 
чува и това, че те ся раз
думвали известни лекари 
да не постъпват в Дими
тровград «понеже нямало 
работа за повече лекари“. 
Такива тежнения са за по- 
рицаипе, а това се е слу
чило с д р Александър 
Петров от Димитровград 
с когото се преговаря да 
да се върне в Димитров
град.-

Съществува и мнение, че 
зъбната амбулатория мо
же да задоволи нуждите 
в рамктие на редовното 
работио време и че посе
щенията на пациенти след 
обед се създават изкус
твено с цел да се увели
чат хонорарите на здрав
ните служители.

ти винаги се върщат по- 
късно? Пък и аз не мога

С изключение на някои
райони в цялата страна се 
отмени частната лекарска 
практика. В това отноше
ние Димитровград закъс- се продължи времето след 
ня и частната лекарска пра обед за още един час! 
ктика бе отменена от 10 Дневно минат през орди- 
август тази година. Оба
че с резултатите, поне 
за сега, не можем да бъ
дем доволни. Отменява
нето стана почти по фор-

да стигна да прегледгм 
болните и би трябало да

из-

Историята на работническото движение в 
югоизточната част на нашата страна бележи ре
дица известни събития из революционната дей
ност на прогресивните хора а Димитровград, 
(бивш. Цариброд) и околността му. След създа
ването на КШО през 1919/20 годана мнозина .дру
гари от Димитровград и околните села приеха 
върху себе си отговорни задачи, особено по от
ношение на сътрудничеството с другарите от 
Пирот. Въпрочем, и селянит.е и работниците от 
Димитровградския край не бяха пощадени от 
експлоатацията и насилията на монархофашист- 
кото правителство- Всеки опит на съпротивление 
беше последван със закани от страна на властта. 
(Когато през 1919 година членьт на работничес
ката камара за пиротско окръжие протестира 
при Министерството за социялнв политика, че с 
работници, които работят по подържането на 
ЖП линията Пирот—Димитровград не се постъп
ва добре’ и не им се заплаща, отговориха им, от 
«компетентно място да не се бунтуват и да не 
протестират много1 защото ще бъдат изпратени 
в командата).

В тайните списъци на Министерството ь-а въ
трешните работи, веднага след „Обзнаната" бя
ха имената и на* мнозина димитровградчаьи, ко
ито в очите на полицията минаваха като кому
нистически агитатори (Велинов Георги, Николов 
Петър, Йорданов Георги, Илиев Георги „Криво 
шияга“ и др.). Обаче напредничавите хора от 
Димитровградско работеха и понататък нелегал
но, заедно с естаналите комунисти на Югосла 
вия. Така например, след извършения държавен 
преврат в България на 9 юни 1923 год> на, с кой
то бе свадено земедалското правителство на А- 
лександар Стамболиски, от фашистките елемен
ти — под ръководството на „Народния сговор“, 
начело с реакционния профес р Алексаьдар Цан
ков,—започнаха да бягат от България, покрай 
земеделците на Стамболийски и членовете на 
Българската работническа партия (комунисти). 
И докато‘властта в.^Югославия приемаше избя
галите земеделци Ооов и Атанасов, комунистите 
прибираха в специални лагери. През димитров
градския терен минаха много комунисти от Бъл
гария, които бяха приети от югославските кому
нисти и ги свързваха с българския задграничен 
комитет, в Загреб, който им даваше възможност 
за нелегално прехвърляне във Виена, а оттам за 
Русия. В това време от България избягаха и 
Георги Димитров и В.сил- Коларов, които прие 
партийната организация в Пирот и даде им при
ют за няколко дни. Димитров тогава стъпи във 
вързка с другарите от Димитровград (Власаки 
Алексов и други)като им даде задача да взимат 
и пазят оръжието на комунистите, които идват 
от България, за да не попадне в ръцете на по
лицията, а същот о оръжие да дават на ония 
комунисти, които се върщат в България. През 
същата година в Пирот започна да работи неле
гална работилница за мини и други диверзант- 
ски оръжия, които бяха изпращани на българ
ските революционери от. страна на' пиротската 
партийна организация. Покрай оръжието тя ра- 
ботеще и върху прехвърляне на литература и 
хора за България, макър че транспорта беше 
много труден. В тези моменти, знйчи, комунис
тите от пиротския и димитровградски край, тряб
ваше да покажат голяма храброст и голямо уме
ние. Ето как Олга Димитриевич от Пирот осве! 
домяваше куриерите в Димитровград (Стефан 
„Гърчето“ и др.) когато трябваше да прехвър
лят някой революционер за България: „Килимът 
е готов, можеш да дойдеш да го вземеш“. Ко
гато пък те идваха от България, чрез едва

царибродската община, партйнага организа- 
ги снабдяваше с аужните документи» откри

ти листове и проче. Каналът, през който се пре
хвърляха хора, оръжие и литература минаваше 
през село ^лавиня (най-познатият куриер там бе
ше „Гаца“).

С голяма решителност народът от Дими
тровградско водеше борба против ненародния 
режим и националния гнет в монархиската Юго
славия. На бюлетината на Акционния отбор на 
работници н селяаи за парламентарните из
бори иа 8 февруари 1925 година, са посочени и 
Кандидати за тогавашна царибродска околия (Ва- 

. силие Костич като кандидат и Илия Козич, 
то заместник). Между останалото 
бюлевтин пишеше: „Да се вдигнем

при-
нацията и около 70 па- 
циеита... Смятам, че с още 
двама лекари ще бъдат 
задоволени нуждите,ата
ка както е сега, наисти
на е трудно. Новата си- 

углов,-я за въвеж- стема ни завари неподго- 
товени. Наш стипендист 
д-р Цветков ще постъпи 
на работа още през тази 
есен*.

пове
дем по-остра борба про
тив разните неправилно-

мална линия звщото лип
сваха

1сти.
Димитровград шепреме- 

нно ще получи нови ле
кари, з?щото днес разпо
лагаме с достатачно 
лекари и то от самия 
Димитровград и временн
ата липса на здравни кад
ри ще бъде превъзмог
ната. Но и покрай това 
Управителният съвет като 
орган на общественотоса-, 
моуправление трябва по-’ 
сериозно да се занимае с 
положението в здравната 
служба» че даже и да да
де отчет пред избирате
лите, та и обществеността 
да бъде запозната с раз
личните проблеми или у- 
спехи на споменатата слу
жба.

В зъбната ачлулаторкя 
положението е много по- 
добро. Имч достатъчно 
кадри и работата вързи 
нормално.
КАКВО КАЗВАТ В ОБ

ЩИНСКИЯ- ОТБОР?
В общината гледат на 

въпроса от друга гледна 
точка. Казва се, че лека
рите гледат на работата 
си през призмата на ди
нара и че известни лзца 
са имали смелост, при ра
зискване за отменяване на 
чаената практика, да ис
кат заплата от 100 хиля
ди динара, че Общината

Дом на народното здраве 
в Димитровград

дане на истинска нова си
стема в здравната служба.
Защо е така? Когаго се 
разискваше 
дане на новата 
тогава Димитровград има 
ше трима лекари и един 
зъболекар, а днес когато 
се премина към новата 
система на лице е само На седем километра тютюн. Ония ниви, които 
един лекар и един зъбо- юго-иаточно от Димитров- бяха негодни за пшеница 
лекар с няколко медицин- град, скътано сред баири и царевица, се оказаха от 
ски техници и санитари, словници, градини и бра- . лични за тютюн. Децата 
Един лекар заминал на нища, се намира село си намериха хубаво звни- 
специализация, друг на Сливница с тридесети манае: нижат тютюн. През 
лекуване и работата пад- пет домакинства.' тази- година елнвничани
нала врху един лекар, кой- В миналото селяните се са засадили тази година 
то не е в състояние да занимаваха само с живо- около 154.000 стръка тю- 
задоволи порасналите ну- тновъдство и оскъдно тюн. От него взимат до- 
жди, а и да не говорим земеделие, което не дава- бри пари. 
за превентивната служба, ше хляб дб края иа годи- Общо взето, някога

ната. И затова те безми- свенливите и потишливи

лото и поправка на пъти 
щата. Сливннчани вече 
са докарали за поправка 
на шосето Димитровград 
— Д. Невля над 200 ку
бика камък. Те се надя
ват през тази есен да из
пълнят и другите задъл
жения. Това са основните 
задачи на организацията 
на СКЮ како и на Соци
алистическия съюз.

Има и други промени 
в Сливница. Религиозните 
празници са почти забра
вени, а някогашното из
лизане на «светъц* при
надлежи на миналото. По
повете няма да се връ
щат вече от Сливница с 
пълни тенекии сирене н 
пълни човали с агнешки 
плешки и погачи, защото 
селяните разбраха, че е 
по-хубаво това те да го 
изядът при празнуване ма 
Първи май, Деня (ща Ре
публиката или други пра
зници на социалистиче
ската ни родина. *

за въвеж- 
система

I

■

която е съставна и неде
лима част от новата си- лостно сечеха гората и селяни днес са станали
стема на народното здра- караха дърва на Димитров по-активни, по-свободни и
веопазване, Въпросът е градския пазар. Само ня- успяват да подобрят жи-
твърде сериозен и нале- колко души успяха да се вота си. Затова най-добре
жащ. Общинският отбор е откъснат от селото и да говори оборотът в сел-
вече обавил конкурс за станат работници, желез- ската кооперация:850.000
ноаи лекари и бори се ничари или жандарми. динара през 1958 година, 
колкото може по-скоро Новото време, бавно, Това ще рече, че всяко
да разреши въпроса. ню сигурно, сложи своя домакинство харчи в ко-

В Дома на народното печаг и върху Сливница, операцията по 25.000 ди-
здраве в Димитровград Хората станаха по-свобо- нара годишно ва иай-ос-
говорихме с д-р Сретен дни и все по-често се от новни нужди, като не
Павлович. Ето какво каз- късваха от селото и тър- смятаме по-едрите покуп- са стегнати и добре об-
ва той за положението на сеха работа на друго мя- ки в Димитровград. Като заведени, защото в село-
здравната служба: сто схващайки, че е нера сравним тези Цафри с е- т0 има достатъчно вида

„Почти през целия ден зумно да седреждив се- нези от преди войната,
съм зает. Преди обед до лото когато земята не мо можем свободно да аа-
десет часа работя в бол- же да даде достатъчно ключим, че стандардът,
ницата. След това се връ- хляб. Едвам след осво- на сливничани значително
щам' в Дома и приемам бождението от Сливница е нараснал благодарение модерни гардероби, маси
болните. Често правя и иелязоха първите младе- на тяхната предприемчи- н столове-и друга съвре-
акушерски прегледи и то- жн завършили средно или вост и примерно трудол- меина покъщнина. Мно-
ва ми отнема много от виеше образование. Сега юбие, а преди всичко бла-
времето. След обед от 2 в средните училища има годаревие на новите об-
до 4 пак съм иа поста си. 18 младежи от Сливница, ществени, социалистите-
Това ми се смята като Дали заради неволята ски отношения. Ако те
„продължение на работно- която е голям учител или успеят да направят един
■Л) време“ за което полу- заради някакви, вродени решителен завой към ово
чавам съответен хонорар, заложби, но Сливница е щарство, животновъдство
У дома си, след 4 часа село иа майстори-самоуци.
приемам само спешни От селото до сега са" 
случаи. Аз почти нямам 
време да обикалям бол
ните по домовете им. А

Къщите на сливничави

ри и столари, а на лице I 
е и строиаелен материал.
И затова не е чудно ко
гато по къщите видите

же- зина остават изненаденн 
от това, защото не очак
ват това да видят в едно 
пасивно, планинско селце.

на в 
ция

М." Младенов

и тютюнопроизводство,, а 
из- се освободят напълно от 

дезли 6 столара, 6 зида- нерентабилното земеде- 
ри, 5 музиканти и
няколко души, които заа- още повече ще се подобри, 

какво да се прави с по- ят да работят от всичко 
сериозните случаи? Сега помзлко. Сливничани 
санитарите от болницата повече губят правото да 
ги обикалят и им

още лие, тяхното положение

Из селото навсякъде 
шурти вода. Тази вода 
се използва за поливане 
на градини.В селото имат 
две хубав» чешми със 
студена вода.

В центъра на селото се 
намира ново училище из
градено след войната. Се
га наекбро ще бъде 
тов и нов културен дом.

В чест на 40-годишни- 
ната от

от преди КПЮ селото е приело
няколко години станаха редица аадължения за
добри производители на благоустройството на се-

всека-
в споменатия

се наричат същински зе
меделски производители:

живеят 11 слу
жители и 9 работника, ка 
то не смятаме споменати 

майстори. С други ду
ми, само три 
в селото се занимават из

дават
лекарства и инжекции, 
обаче и техния статус в селото 
още не е разрешен, за
щото за сега това им се

всички про
тив националният гнет, а за самоопределение на 
всяка нация. Да тръгнем в борба за своите поа- 
вя и въпреки всичко да агитираме и гласуваме 
з. нашите кандидати“. Обаче, едвам след Побе
дата на Народвата революция, югославските на
роди и народът от Димитровградско получиха 
своите обществени « национални права. Едвам 
днес, те имат възможност да развиват своите 
прогресивни сили в национилно равноправна и 
социалистическа Югославия.

смята Като редовно ра- те 
ботно време. И те искат 
да имат «продължено ра
ботно 'време*, а Управи- ключнтелно с земеделие 
телния съвет им призна- и животновъдство, 
ва само един час. Нали

сем* йства го

основаването наСливничани
Петвр И. Козич те винагн идват по-рано 

от лекаря на работа и поч- Сушеве на тютк 
в Сливница
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Електрическа крушка
У НАС М В СВИТА

ЩЩ,Л,
^вУЕЙВ....... Щ|р11§ргйжаш&г

чА- - -'^%'Ь • кг&<* «/-'с разноцветна светлина
V.*

ЧЧ#*Ч

В Япония са произведени пър
вите електрическа крушки, ко
ито дават разноцветна светлина 
Вътрешността на крушката е 
премазана със специален мате
риал, който под различно на
прежение дава бяла, жълта, зе
лена или сивя светлина. Кру
шката е снабдена със специа
лен регулатор, е обръщането 
но който се получава желаната 
светлина. Освен ^ова тези елек
трически крушки дават светли
на при различно напрежение — 
от 110 до 360 волти и дават

•и».МЕНИ СЕ НАЧИНЪТ НА ПРЕХРАНАТА Г ^ а»

Според сведенията на юго
славските научни заведения, а 
преди всвчко яа Института за 
проучване прехраната на наро
да при Сръбската академия на 
науките, селското население в 
последно време все 
ориентира към един 
прехрана който отговаря на съ

временните изисквания. Това 
явление, смятат в Института, е 
последствие от влиянието което 
върху ндсиленнето са указали 
здравното просвещение, учили
щата и начинът на прехраната 
в Югославската народна армия 
на който привикват селяните 
когато служат в армията.

Селото от ден на ден все по 
вече употребява зарзават в пре
храната си и телешко месо, пи
лета и яйца, докато свинското 
месо остава на заден план. У- 
величава се употреблението на 
захар и овощвя. Царевичен 
хляб и фасулът все по-малко 
се употребяват, докато двойно 
повече се изразходват млякото 
и млечните произведения всрав 
ненне с времето след Първата . възможност да се употребяват 
световна война.

повече се 
начин на

!

м
/■от КЪДЕ Строшена чешма? в целия свят. ш! 1ИДВА ИМЕТО 1ШШШЕСТДЕСЕТ ГОДИНИ 

НЕ Е ПИЛ БОДА .
В района „Строшена чешма“ в Димитровград 

сс нзмирз известната чешма, по която и целият 
район е получил името си. Съществува предание, 
че чешмата е построил някакъв турски спахия 
и че врху чешмата се намирал турски амблем. 
Някои нашенци не били доволни от това и една 
нощ развалили емблема, а с това и част от 
Турчиаът бил ядосан и не искал да 
мата, а хората започнали да я наричат „Строшена 
чешма*. Така и днес се нарича хубавата чешма с 
още по-хубава вода. По-късно, под „Строшена 
чешма“ започна

Преди една година на
шият печат писа за един 
югославяанн, който всеки 
ден изпива голямо количе
ство вода за да запази жи
вота си Този човек обико
ли редица клиники у нас 
н в чужбина, но 
жа да намери лек за сво 
ята болест. Осемдесет го
дишният учител, Векослав 
Мужина от Дуга Реса, в 
Хърватско, ПОЛТИ никога

не е жвден и затова поч- • 
ти никога и не пие. Ста
рият учител, които напъл
но е здрав, пък и пасио- 
ниран алпинист (до сега е 
изминал 58 хиляди кило
метра), 'чувствува 
да само един път в ня
колко месеци и тогава му 
е съвсем достатъчно да 
изпие една чаша вино. Во
да не е пил шестдесет го
дини, освен когато е взи
мал някои лекарства.В та
кива случаи той едвам ус
пява да изпие половин ча
ша. Учителят Мужина жи 
ве днес нормален живот, 
а и прехраната му е съв
сем нормална.

чешмата, 
поправя чеш-

Охридчани вярват, че този платан, или както 
те го наричат „Чинар“, е раснел като младо.дръ
вче още във времето на Свети Климент и според 
това е стар около 1000 години. Тази предпостав
ка е твърде близка на оценката на специалисти, 
които смятат, че това дърво отдавна е надминало 
своя среден век и че е старо около 900 години.

Кухото стъбло винаги е било място, където 
хората са се събирали през свободното си време. 
В турско, около дървото е имало чешми, а в би 
вша Югославия в кухината му се помещавала про 
давница за напитки. Днес дървото е обградено и 
е под защита на държавата.

жаж-
не мода се подразбира цялата махала 

на Цариброд, от дясната страна на реката. И дне 
шнияг II район на Димитровград всички го знаят 
като „Строшена чешма*.

ДЖОБНА ХИДРОЦЕНТРАЛА
\

Най -малката хидроцен- поток и ще се получи е 
тРала в светае конструирал нергия за две до три еде 

•Щ:-:-:- съветският изобретател ктрически крушки от
Борис Глинов. Тя може джобна лампа. Ако се съ- 

шявШ да стане в джоб. Дос- единят няколко такива хи- 
татъчно е тя да се спус- дроцентрали, тогава мо- 
не в какъвто и да било же да се получи енергия

за осветление на домакин
ство или за някоя рабо
тилница. Цената на елек
трическата енергия от та 
кава джобна хндроцентра 
ла ще бъде 150 пъти 
по-евтина от електричес
ката енергия н<а големи
те хидроцентрали.

&■

За нашите домакини
Сурова туршия

Туршията се справя 
най-често от зелени пи- 
перки-туршиярки и зеле
ни домати, а могат да се 
прибавят моркови и зе
лени краставички според 
вкуса на консуматора. 
След откъсването пипер
ките трябва да се дър
жат разстлани на тънък 
пласт поне една седмица, 
за да се отделят ония ко
ито зацочнат да гният. 
Дръжките на пиперките 
се исичат на 1 см. от о- 
сновата и се измиват в 
чиста вода. В едно казан 
че или котел се загрява 
вода и когато почне да 
кипи в нея се пускат пи
перки и при постоянно 
разбръкване остават 1-^2 
минути, а след това се 
изваждат и оставят да 
изстинат. През това вре
ме се подгоговят и зеле
ните домати като се из
миват дрбре и пробож
дат с игла на две-три ме
ста. Така също се 
ват и морковите н зеле
ните краставички. Когато 
попарените (бланширани) 
пиперки са изстинали, 
целият приготвен матери
ал се смесва и слага плъ 
тно в предназначения съд 
(каца, каче, кюп), който 
трябва добре да е и?мит 
с врела вода. В пригот
вения материял, според 
вкуса, се слагат и други 
прибавки; магданос, ке- 
ревнз или меродия. За 
по-голяма трайност на тур 
шията между зеленчука 
се слага в малка торбич
ка, синапово семе (слачи- 
цв). Зелечукът се покри
ва с' колело от лозови 
Пръти, а отгоре се при
тиска с речен камък из
парен във вряща вода. 
Така наредения зеленчук 
се прелива със саламур 
който се справя така: на 
литър вода се слага 60 г. 
сол. На 20 кг. осолена 
вода се прибавя 1—2 ли
тра добър винен оцет. 
Таке приготвената смес 
трябва да кипне, а кога
то изстине с нея се пре
лива подеотвения 
чук.

шш
СЩуСМй Я€ГЛ
цррду /а ч?атт

ДО КОГА?
ДОЛНИ КРИВОДОЛ частвували надминава 80 

Земеделската кооперациа лица. 
в Долни Криводол закъс 
ня с жътвата на пшени- делени аа групи по села- 
ца и овес. Народната мла та. Най-добри успехи по- 
деж и Социялистическият каза групата на Вълновия 
съюз на трудещите се от и Горни Криводол, дока- 
селата Долни Криводол, то групата на Долни Кри- 
Болев дол и Вълковня водол, която е била най- 
оргйнизирвха трудова ак- малка не е показала осо

бено усърдие.
Земеделската коопера-

Нан-старата жена 
в Димитровградско 

има 105 години

В Назърица няма вест
ници и списания или а- 
ко и дойдат понякога, 
то ги донасят частни 
лица от Босилеград. Хо 
рата просто незнаят ко 
го да питат има ли не 
само вестници, но и оби 
кновени писма за тях. 
Още по-трудно е из
пращане на писма. На 
всеки кръстопът, кога
то се срещнат двама, 
пита един друг: „Хей, 
има ли поща?“ В това 
има нещо за смях, но и 
за осъждане. С преме
стването на местната кан 
целария в Долно Тлъми- 
ио спря редовното ид

ване на поща в Назъри
ца и сега, ако някой ра
збере, че има писмо за 
него, трябва да отива 
в Долно Тлъмицо да си 
го получи. По тоя въп 

рос бе разисквано в при 
съвствието на подпред
седателя на Общинския 
народен отбор в Боси
леград —- Славчо Соти
ров, на едно селско съ 
брание и заключено, че 
пощата е длъжна да 
да назначи пощенски 
раздавач за Назърица, 
но това още не е на
правено.

ЗАМРАЗЕНО Бригадирите са билаиз-
МЛЯКО

В Англия се провеждат
, Мика Томич, от Долни 

Валдиш приВишеградсмя 
тат.занай-стараЖвна в Юго 
славия. Много добре пом
ни времето на турското 
владичество в Босна и пом 
ни много дребни местни 
събития. Нейният син има 
75 години, а нейното по
томство брои 104 лица от 
които :6 нейаи синове и 
дъщери, 42 внуци, 50 прав- 
нучета, и 12 пара-пара вну
чета. От рсичките потомци 
са живи само 70 лица.

Димитровградско в това 
отношение също така мо
же да се похвали. В Димит
ровград живее старицата 
Румеяка Манчева, живу
ща в улица Моша Пияде 
№28 която сега има 105 
години. Родена е през 1854 
година и нейното потомс
тво браи 28 ду^пи от кои
то: 9 деца, 8внучета и 11 
правнучета.

изследвания, които ще да- 
дат възможност на мле
копроизводителите да до
насят млякото на пазаря

замразено състояние. ~ ция и на 23 август т. г. 
По тъкъв начин млякото
в

ожънаха по-голямата ча
ст от площите. Броят на ция е решнла да даде на 
бригадирите, крито са у- * всичките организации от

селата, чиито членове са

ще може да се запази 
по-дълго време.

участвували в трудовата 
акция, награди, с които 
ще могат да разрешат 
някои материални проб
леми.

В. РЪЖАНА. Сборове- . 
те на избирателите в НОО 
Височка Ръжана са про
ведени в края на месец 
август. На тези сбо
рове е разисквано по въ
проса . за меринизиране 
на овцете в района Ви
сок н за благоустройва- 
нето на селата. Сборове
те са били добре посе
тени.

Съветът 'За просвета и 
култура на НОО Височка 
Ржана след обстоен ана
лиз на трудностите, кои
то се срещат в областта на 
учебното дело, -е решил 
да задоволи нуждата от 
учебни помещения при 
Основното осмокласно у- 
чилище във Височка Ръ
жана. Народният отбор, 
заедно с гражданите от 
общината е предприел ме
рки да се построи но
ва сграда с две помеще
ния, които по-късно, ко 
гмто започнат работите 
по стррж на нови пос
тройки, ще се приклю
чат към тях. 1

Пагични средства е от 
. пуснал Н роиният отбор, 

а селяните от района уча
ствуват доброволно,

изми-

________ • „ _ ,

Дъжд по желание
— Бре, бае, тук едно време имаше чешма?
— А бе, Шо и сега има чешма ама не се вижда оШУчените в Главната ге

офизическа обсерватория 
край Ленинград работят 
върху предизвикване на 
иакуствен дъжд. Те го 
предизвикват с помощта 
на специални самолети, 

лабо-

кадта I
•Питаме, до кога по-, 

щата ще прави спънки 
на хората от Назърица 
Ярещник и Догаиица и 
няма ли общинският от
бор да вземе мерки за 

тая

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ВЕСТНИК. „БРАТ
СТВО“! ЧЕТЕТЕ ГО И РАЗПРОСТРАНЯВАЙТЕ!

наречени „летящи 
ратории.* С такива само
лети те навлизат в обла
ците* пускат специални 
материали за разхлажда- 
ве и по такъв начин пре
дизвикват дъжд. Специ
ални изследваниа в това

Препоръчваме на училищата и предприятията 
колективно да се абонират, зв да улеснят експе
дицията на вестника! Търсете вестника от вещите 
пощенски раздввчи с които Редакцията има дого- - 
вор »а распростраьение на вестника

Годишен абонамент—240 динара, полугоди
шни 120 динара.

Сумите изпращайте чрез пошенски запис на 
адрес: Редакция на'в-к „Братство“, улиця „М-р 
шалТито“ №40 или на чекова сметка 122-70/2 47 
при Комуналната банка—Пирот.

разрешаване и на 
неуредност.

М. Тодоров

вотношение са уредени 
сушниге райони в Укра-
■яа.

зелен-

й
N
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Пред започване на новата учебна година Десет години на Дубровнишки
бинетите, за да бъде вси ЛРТНИ ИГОИ Може ли да се предста-
чко готово аа започване 1 ^-'жж
на учебните занаятия. За 
писването на ученици ще 
стане от 31 август до 3 
септември.

СТОЯН НАКОВ, ди-

В Димитровградската емат учениците на осно- 
гимназия отново цари е- вното училище и гимна- 
живление. Техническите зиятз. Във фоайето на ги- 
прнготовления за започ^ мназията се срещат ста
ване на новата учебна го ри и нови ученици. Учи- 

, дина са към края си. Све- телите са вече по места- 
тлите и просторни клас- та си. След десетина дни 
ни стаи са готови да при- учебните занятия ще за

почнат... По този случаи 
поискахме изявления от 
директорите на двете ди

ви по-идеалев декор за 
Бах,' Вивалди или Моцарт 
отколкото са; достойа- 
ствените, мирни, класиче
ски линии на атриума в 
Княжеския дворец? Или 

и импозантната барокна фа 
с сада на Йезуитската чер

ква като рамка за звуч- 
ната помпа на Хендловия 
.Месия“? Или пък 
менталните тераси на кре
постта Ревелин като де
кор за стародревните сте
ни на Кипър въвВердиевия 
„Отело“?

сила и неоткрити дълби
ни. Великата поетиче
ска реч излиза тук из 
рамките на сценичен ар- 
тизъм, плави залите 
възбужда публиката 
пълните преживявания на 
художествена истина.

Върху този тесен 
простор бе осъществен 
нов театър, разнобразен 
по изразителни възможно 
сти и чудесно съчетан в 
слово и камък. Хамлет 
говори стиховете в глъби
ните на простора, докато

На осми септември ,т.г. 
навършва цяло десетиле
тие откакто с представя
нето на ренесансната ко
медия на Марин Држич — 
„Дундо Марое“ започва
ха сценически и художе
ствено да живеят летни
те игри в Дубровник,

ректор на гимназията:
— През тази година на

шата гимназия ще има 
значително подобрен пре
подавателски кадър и то 
с факултетско образова- върху монументалните е- 
ние. Петима от тях са на-
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мону-митровградскн училища. 
КИРИЛ ТРАЙКОВ, да-

стествени естради на пре-ректор на основното
училище :
— Ние сме готови за 

започване на учебната го
дина. Учебните стаи при 
нас в Димитровград и под
ведомствените отделения 
в Прача, Сливница, Гоин 
дол, Градини, Лукавица 
и Желюша са обелени и 
почистени: готови да при 
емат учениците. Препо
даватели за тази година 
са обезпечени. Ще имаме 
1 учител с високо обра
зование, 17 с виеше и 24 
със средно педагогкче-

красния адриатически 
град. От 1950 година на

чинающи. За помощ на 
младите преподаватели, в 
началото на учебната го
дина ще се организира

ЖЕРАВИТЕ
ЛЕТЯТ

сам, от година на година, 
все по голям брой сцени 
в Дубровник дават неза-

От драматическите 
представления, „Хамлет* 

над главата му синеят не- в крепостта Ловриенц о- 
бесните простори. Ифи- собено импресионира до- 
гения се разхожда по машната и чуждестранна 
пътеката в парка на Гра- публика. Това е всъщност 
дец, а боровете и чем-

педагогически .курс ръко 
воден от специалисти —г менима рамка на безсмър 
педагози. През течениеПобедителят на фил

мовия фестивал (в Кан щ 
през 1958 година — съ- ~ 
ветския игрален филм 
„Жеравите летят“ на ре- 
жнеьора Каталозов-пре- 
дизвиква обширни раз
говори във филмовите 
среди, С микроскопи- 

чески анализ, за любовта 
на такова или онакова 
становще, се подложиха 
на оценка всичките 
негови елементи: от сце- 
нариото на Виктор Ро
зов, което не обещава
ше много, чрез твърде 
емотивната режисура и 
интересните кадрови ре
шения—до твърде под 
вижната и интересна фо
тография. Онзи който 
познава съветската ки- 
номатография и нейния 
третман на човека ьъв 
войната, ще заключи ве 
днага, че „Жеравите | 
летат“ представляват не- ~ 
що ново. Осъществяват 1 
една антивоенна замисъл Щ 

\ 'Във филма не се вижда = Ск0 образование. Всички 
^ войната с нейните тър- § предмети ще бъдат зас- 

жествени арки; нитс = тънени от съответни спе- 
фанатичното въодушев- 1 циалисти. 
ление на човека —боец, § На време сме поръча- 
а се дава другата стра- 1 ли, чрез ученическата ко- 
на на войната която до- 1 операция, нужните уче- 
■ася рухване на илюзи- * бници ва български език 
и, която разваля чо- | както и нужни учили- 
вешкото щастие и ко- 1 щни пособия, 
ято хвърля човека във | Обзавежда се, покрай 
водовъртежа на непред- 1 двете досе'ашни, още е- 

с видени условия. Филмът | дна ученическа работил
ия говори ^за войната | ница. Имаме нов инвен1 
като за голямо изпита- 1 тар за тази работилница: 
шие в което човекът па- = мотори, машини за обра- 
да и отново става измъ- § ботка на дърво и метал, 
чен и пречупен като § преси и пр. През тази го- 
след продължителен ка- = дина ще имаме много по- 

тарсис. Вероника (Татяна I добри условия за прове- 
Самойлова) със своята*Ш ждане на" политехничес- 
сугестивна игра успя да 
ни даде голяма гама на

тните дела на великите 
писатели-драматурзи. Пона годината всички ще 

преминат през курсовете време на игрите, целият
Дубровник се превръща 
в голям/театър, при кое
то площадите, крепости
те, атриумите на старите 
палати, парковете, еотра- 
дите и еспланадите ста
ват незабравими сцени 
или концертни подиуми 
Данните, с които се раз
полага показват, че игри 
те в Дубровник досега са 
посетили над 500.000 ли
ца, од които 200.000 чуж
денци. Статистиката съ

които урежда Заводът за 
усъвършенствуване на у- 
чебното дело в Белград.

За отбелязване е, че 
сме полудили парични 
средства о4 1,500.000. ди-

творба, която вече осем
пресите шумолят и на
веждат своите върхове 
под благия вятър. Курти- 
зани, феи и сатири, раз
пуснати слугини и дос- 
тойветвени господари из 
ренесансните комедии на 
Държич, миняват по те
сните улици и правят ше-

години с успех се държи 
на репертоара на дубров- 
нишките летни игри, и за 
чието представяне веро
ятно са свързани най-ху
бавите импресии на тези, 
които през лятото идват 
в Дубровник. По думите 
на режисьиора на „Хам- 

ги по площадите — ка- лет“ —Марко Фотез, за 
то че е оживял буйния и впечатленията, преживя- 
зл-зтен в?к на дубровниш- ванията и анекдотите свъо 
кото възраждане. зана с реагиране на пуб-

Своя отделна прелест ликата на това представ- 
имат и музикалните пред- леНие би могла да се на
ставления в кямените зг- пише цяла книга

нара за попълване на у-

ЙШ-

що така пжазв?, че за
десет години, на сцените 
на този фестивал, са би
ли 654 ли с величествена архи

тектурна красота. Симфо 
нически и камерни кон
церти, оперни и балтии 
представления втези за- 
л“, се издигат до най— 
високо художествено рвв 
нище, оставят силно и не
забравимо

представления — 
331 пиеси, 270 музикални и 
53 фолклорни, а в нзпъл 
яевието на репертоара са 
участвували 12 030 ар
тисти.

Много капитални дела 
от световната и домашна 
драма са представени в Ду 
бровник, с

ДИМИТРОВГРАД — ГИМНАЗИЯТА впечатление.
оригинални 

сценични реализации.
Под питомото южно 

небе, в тихи звездни но
щи, в хармоничните рам
ки на дубровнншката ар
хитектура, заприказва све- 
тът на Шекспир („Хам
лет“, „Сън на 
нощ“)
„Дундо Марое“, 
на“, „Сяуп“, „Плакир“, 
Корнеевия „Сюд“ и Ге- 
теовате 
Таврида“
(„Рибарски караници“ и 
и Воиновичевия („на та- 
раци“) с нова изразителна

библиотек3ченическата 
със българска и сръбска 
литература. Взети са мер 

чрез Дугословенска 
книга“ в Белград, библи
отеката да се снабд^ с 
художествена литература 
от България.

ки
1

лятната 
и Държичевия 

„Тире-
Трябва' да подчертая, 

че учениците от 1/по ра- 
но У|клас тази година ще 
работят по новата уче- 
биа програма и ще имат 
някои нови предмети: об
ществено устройство на 
ФНРЮ, технйческо обра
зование, латински език и 
физика. В по-горните 
сове те ще се определят 
за една специалност, та
ка че, както е вече поз
нато, след завършване на 
гимнвзиятеще могат ве
днага да постъпят на ра
бота, доколкото 
дължат образованието си.

За обезпечаването на личните праза ва граж
даните, както и за укрепването на социалисти
ческата демокрация и на социалистическото об
ществено икономическо устройство изобщо, от 
голямо политическо значение се явява последо
вателно съблюдаване принципите на законността.

„Ифигения в 
Г олдониевата

Юридическият строй в Югославия защища
ва и трябва да защищава гражданина от всяко 
своеволие на който и да било държавен орган. 
Той обезпечава, и трябва да обезпечи, пълната 
отговорност на всеки изпълнител на обществе
ните функции, от най-висшите до найнисшите, 
за техните постъпки спрямо гражданите. Никой 

Е не бива да има правото да 
ския гражданин каквито и да било други обяз- 
ности,
конът може да постановява отговорности и санк
ции, а правосъднйге. органи, в една законна про
цедура, са дължни да обзепечават 
правото и законността. Дейността 
съдилища трябва да се базира на принципите за 
строго зачитане на юридическия строй 
висимостта при вземането на съдебните 
ння.

кяа-

ко възпитание.
Към края на август'про 

психологически поло- § ведохме поправителните 
жения:от първите лю- 1 изпити и с резултатите 
бовнн трепети на немир- | можем да бъдем доволни 
ната младост, първите | На изпит се явиха 108 у- 
съмнения н тревоги, до | ченика, от които само се- 
отчаян^ето н женствено
поддаване, и майчински I лите вече подреждат 
иистикт... Играта на Са- Ц 
мойлова е толкоз ху
бава и толкоз вярна, че 1 
в моменти човек помие-' 
ли, че тя не играе сво
ята роля, а сама себе 
сд. Филмът прави 
мо впечатление на зри
теля, като вярна изрез
ка из живота и

I
налага на югослав-

Е( освен! установените от закона. Само за
не про- &■

дем не „положиха. Учите-
прилагане на 

на нашитеМ. Мл.
| ***ч***ч'*““*“д**<,»‘^*ьп>з«>*“'^ « » „ п . п , . ■

ка-

и неза- 
реше*ДЕВА НЕ Е БИЛ ВОДЕНИЧАР

Всичко това 
защитата от

Ония, които след чете
нето на романа „Хайдук 
Станко“ от Янко Веселн- 
нович пазят лика на хи- 

като н трия воденичар — Дева, 
нскрен разказ за хора- 1 трябва да корегират то
та. кйто намира отзвук 1 ва, защото Дева 
в нашите сърца и

прави Законността, наред със 
злоупотребите, бюрократизма и сво

еволието на отделни хора, съставна 
вие на Социалистическата

Лично познаващ турски 
език и турците често е 
отивал по специални за
дачи в Босна и Херцего
вина. По късно Дева ста
нал доверено лице на княз 
Милош за пределите на 
Мачва, но и тогава мра
зел турците. След едва 
диверсия на Дрина, която 
организирал Дева,загина
ли много турци и между 
тях двама бегове от Бо- 

‘ сна. Белградският везир 
поискал енергично от княз 
Милош, Дева да бъде о- 
съден на смърт. Милош 
се колебал, но заплашва
ла опасност да дойде до 
размирици между Сърбия 
и Портата и тогава, спо
ред тогавашните „златни 
привилегии“, Дева бил съ

ден от сръбски съд и о- 
СЪДСН Н 8 .' 'С М Ъ р X* 
Но Милош не дал да се 
извърши наказанието. Е- 
дин Циганин, който също 
бил осъден на смърт, бнл 
обесен вместо Дева, а 
той прекарал три години 
(од 1828 година), скрит в 
един барутен погреб. Чак 
тогава,

голя- I
част и усло*

демокрация.
Законността не се обезпечава само, нйто 

предимно, с наличност на обективен юриди-
ирСтааСТА° и °Ргави нз правосъдието, макар 
че тези фактори винаги са имали — и днес още 

т свое специялно място в обществено- 
политическото развитие на Югославия. Законно 
стта трябва все повече 
ствената

никога
не е бил воденичар в Мач
ва, а само собственик на 
няколко воденици.

Дева е съществувал, но 
I казвал се е Пантелия Гли- 

горич, а родев бил в Цър- 
на Бара през 70-те 

| ни иа XVIII век. На 
дини бил

ние
съчувствуваме на геро
ите. Критиката изтъкна 
н някои слаби елемен
ти във филма (мотива
цията често почива вър
ху случайни моменти н 
пр.) но н покрай 
общо е мнението,
го?ямРфилм койтТо ДО- I пролач140 6 могло да 
несе слава на съветска- 1 О Г„НеГОВ“т0 по къс‘ 
т. кинематография, а о- § Ка Билюкб^шия ° ^ 
свбено на книо-вктри- | рал СВОя 
«та Татям Самойлова. г бил 

Р. Ж. 53 -

след заключване 
на мир между Русия и 
Турция, когато Сърбия 
получила по-големи при
вилегии, Дева „възкръс
нал“ и движел се свобод
но из
само още две години и 
умрял 1830 година 
последен борец от дру- * 
жината на Зека.

да се основава на обще- 
солидарност, на социалистическото съ- 

асуване общите и личните интереси и на съз
нанието на социалистическия човек, което неиз-' 

ежно произлиза от подобни обществени отно
шения. Законността трябва все повече да бъде 
вътрешна нужда на колектива Ина Отделните хо
ра и чувство за 
ято се появява 
обществените

годи-
мла-това

че з твърде скромен
Мачва. Живял е

нужното лично поведение, ко- 
в процеса на ликвидиране ва 

противоположности и субектив-
катоорганнзи- 

дружина, Дева 
редици, 

хитър, от-
ния егоизъм.в нейните 

1 Бърз, твърде „Глас Подрииа"
I


