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-ОБЩЕСТВЕНО—ПОЛИТИЧЕСКИ
И КУЛТУРНИ ВЪПРОСИ НА БЪЛГАРСКОТО' МАЛЦИНСТВО "в~ ЮГОСЛАВИЯ

Заседание иа въпросите па поваша конституция па НРС

РЕПУБЛИКАНСКАТА КОНСТИТУЦИЯ ЩЕ 

РАЗРАБОТИ ОТНОШЕНИЯТА В ОБЛАСТТА 

НА ОБЩЕСТВЕНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
■ Република ската комисия та 
изготвяно па Конституция на 
НР Сърбия 
гледа основните

В републиканската комети 
туция на Сърбия, ще се опре 

положението и ролята 
автономните единици. В 

проекта който бе разгледан 
От особено значение за Ре | се тръгва от същите приици-

от които те ояха третира
ни и в досегашната конститу 
цнониа система. В новата ко 
нституция последователно се 
провежда орнентпровката за 
съвсем еднакво третиране на 
двете автономни единици кон 
то в бъдеще трябва да полу
чат и едакво иазвашге-автр 
помни покрайнини, както и 
Правото им да формират вси 
чки институции, конто са им 

осъществяването

! за контрол или лична отговор ! 
пост във всички организации 
на общественото самоуправ
ление и в изпълняването па I 
есичкп обществени функции 
и други обществени работи. [ 
Републиканската коистигуцн ! 
я ще направи това по отно
шение на органите на държа 
вното управление и останали 
те обществени служби как- 
внто са: просветата, култура 
та„ здравеопазването, социал 
ната ос1ггуровка и ти.

Републиканската конститу 
ция ще обърне особено вни
мание по разработка на осно 
вийте въпроси на организацн 
ята на самоуправлението в 
общината. Постановленията . 
за тези въпроси трябва по-яс | 
но, пс-цялостно да изразят ст 
ремежа и по-нататък да се 
даде възможност за разви
тие на общината и нейния 
комплектен механизъм ма са 
моуправленпе. Въз основа на 
такива определения статути
те на комуните, като акти 
в конто ще се конкретизират

развиващите се в комуната 
обществени 
получат важно 
щата конституционна снсте-

отиошиия, ще
място в ма- ; делинеотдавна раз- ; 

начертания ! 
на новата републиканска Ко ' 
нституцня.

Според заключенията репу 
балканската конституция ще 
конкретизира пршщпплте на 
съюзната Конституция за ос
новите на обществено-иконо

на
ма

публика Сърбия е околията : 
като институция.

С оглед на големината, бро 1 
я на общините, степента на

Г111,

развоя им, както и ма други
те, специфични условия на 
развитие, се дойде до заклю
чение, че в НР Сърбия око 
лията и по-нататък остава та 
ърде необходима институция 
и то: като организация, коя 
то ще съгласува дейността 
на общините ч ще им оказва 
помощ в тяхното развитие, и 
като. оррапнзация, която ще 
се грижи за развитието на 
онези дейности, които са от 
голямо значение за значнтел 
но по-широки области от те 
зи на общините, от друга ст
рана. На околните Републи
ката ще пренесе определени 
работи, които досега е пзвъ- | 
.ршвала сама.

мнческата и политическата 
система и ще разработи отно 
шенпята в областта на обще
ственото самоуправление. В 
тоя смисъл републиканската 
конституция трябва да фор
мулира конкретната основа 
за отношенията в областта 1 
на общественото самоуправ
ление и то на всички равни
ща, почвайки от цоедпрнятп 
ята н другите самоуправнтел 
ни заведения и организации 
до самоуправптелпите орга
ни в комуната, околията, ав 
тоиомната покрайпна и Ре
публиката. В републиканска
та конституция ще бълат фор
мулирани н постановленията

нужни -за 
па правата и 
им. Автономните покрайнини 
стават още по-самостоятелни 
в образуването на своето пр 
едставително тяло и другите

дължностнте

I

им органи.
От особено значение е те 

жненнето още повече да се нз 
‘ тъкне ролята на Републнкан 

ската скупщина п нейното 
пряко влияние не само по от 
пошепне на законодателните 
функции, мои в останалите 
работи, за конто е компетент 
на Републиката. Освен това 
Скупщината получава и атри 
бутн ма пай—висш тернтори 
ален орган на общественото 
самоуправление в Република 
та. Въз основа на това се 
предвиждат и големи проме 
ни в структурата на Скупщи 
ната н се осигурява го—ши. 

I рока представителна основа, 
от която тя произлиза. С то 
ва се настоява Републпканс 
ката Скупщина като най—ви 
сше тяло в Републиката съ
щевременно да стане и общ: 
фактор на координация и па 
сочване на всички органи 
на общественото управление 
н във всички области на об
ществената дейност.

Сесия па общинския народев отбор в Димитровград

Миналата година е била годила т 

решителен възход ма димитров
градското стопанство

татнте през 1961 година из
глеждат така:

Съвкупен обществен про
дукт — 174,3%; национален 
доход — 280,4%; Доход — 
202,1%; чист приход—211,4% 
заетост — 131,5%.

Трябва да се добави, че 
стойността на средствата за 
производство се е увеличила 
от 211.769.000 динара през 
1960 година, па 472.705.000 ди 
нара през 1961 година. Но то 
ва двой и о и п оголя мо у вели 
чеппе не в пълна степен е о-

а сесията па Общинския 
народен отбор в Дпмн- 

състояла 
се ма 27 юни, най-важ

ната точка от дневния ред 
несъмнено е била—отчитане 
работата па ОНО през 1961 

Щ голина.
Двете камари на Отбора— 

общинската и на производи
телите, на съвместно заседа 
ние изслушаха доклада 
председателя на Обииптта 
Стоян Наков и подложиха 
отчета на сериозен анализ и 

= разисквания, конто лоприпе 
соха за по-цялостно съглеж- 
лане па изминатия път и за 
определяне на това прсдста 
вително тяло нобн задачи в 
областта па общсствено-поли 
тическпя и икономически жи 
вот на комуната.

В промишленото производ
ство успехът с най-добър

тровтоад,
Това рязко развитие и уча 

стне па обществения сектор 
в съвкупния бруто продукт 
резултира предимно от про
мишлеността, която в 1960 го 
дина направи нова зиачигел 
на крачка и в увеличението 
па обектите, и в оборудепос 
тта и също така в произволи 
телността и пласмента.

Някои данни от заключите 
лните баланси па промишле 
нитс предприятия за 1961 то 
дина достатъчно ясно гово
рят за положителния ход па 
дим итровградската п ром и ги
де! гост. Ако например резул 
татнте през 1960 означим с 
показател 100, тогава резул-

НА ДЕНЯ НА БОЕЦА
па НОВИНИ ОТ СЪЮЗ

НАТА НАРОДНА 
СКУПЩИНА

(Изводи оШ Поръката на др. 
Александър Ранкович)

Другари и другарки, бойци от Народоосвободйтел- ^ 
ната война.

казало влияние върху горни 
те показатели, защото значи 
телна част от средствата за 
производство са

Съюзното вече и Бсчето на’ 
производителите на Съюзиа-Тазн година, както и през изминалите, празнуваме 

Четвърти юли — Дени на боеца — под знака на спомня
съдбовната 1941 година, 

Югославия, начело е ~ 
всички

снабдени
в последното тримесечие, та 
ка че техните производство- ] дцха на. заседанието на 30 
нн мощности нс са ползвани 

(Следва на стр. 3)

та народна скупщина утвъп-
не за великата и славна дата на 
кегато Комунистическата партия на 
другаря Тито, призва към въоръжено въстание
оставеннРна1дн1лоет>и^гюмилост^т фаш"сткю?ок^ато- - И отчетът, и разисквания- 
ри, се на.мериха пред иай-голямата опасност в своето па ; га акцентираха па първо мя 
цноналпо съществуване. V- сто резултатите в материал

Безспорна е заслугата на Югославската комунист „ото развитие па комуната 
ческа партия, която на фашисткото поробя пане и нацно- през миналата година. Основ 
налното предателство на реакционните господствуващн •- ,1ИЯТ „3воЛ, който се I ала- 
среди отговори е възвание зя въстание, и която по време ь га е, че и през миналата годи 
когато фашистките завоеватели бяха на върха на своята г на, подобно па 
мощ пое цялата отговорност зя съдбата на страната. Че ^ следни години, икономиката 
твъртн юли означава исторически прелом в живота на на п па Димитровградска комуна 
шите народи. г-; доживява елин пропее па бъ

Въстанието и все по- силният разгар на Народоос 2 рзо издигане, което мени 
вободптелната война показаха на целия свят, че югослав у производствената структура
ските народи ие са покорени, че от първия ден са застанали у п комуната и . участието па
на страната на свободолюбивите народи, рамо до рамо с отделните стопански отрасли 
Червената армия и народите на Съветския съюз във вели ^ създаването на материал- 
ката общочовешка борба за унищожение на най-големи 
враг на човешката свобода и прогреса за унищоже г~
ето на фашизма. „

В революцията, която водеха нашите народи в ю 
тригодишната трудна война бяха извоюваш! големи при ц 
добивни: изковано бе братството и единството ца нашите ц 
народи, съдадс се нова народна власт и нова народна ар- ц пока3ател!Ю в това отноше- 
мии. В тази борба се дадоха огромни и безценни жертви _ 
в човешки живот и материални блага. Бойците от ма 
родооспободителната война показаха безпрнмереп герои 
зъм и готовност за най-големи жертви. До край остана _ 
ха непоколебими и верни на народа и Партията, ™ =
учеше как трябва да служат на целите, за конто се р 
и как да изпълняват задачите които им е възложил на 
шият народ п върховният комендант другарят 1нго.

Изминаха седемнадесет години от края на Иародо 
освободителната война. В този исторически кратък 
риод с изминат голям и труден път. Вие винаги се намира 
хте на най-трудшгге места, поемахте най-голямата отг вор 

превръщането на изостаналата страна 
в. могъща и развита индустриална страна, каквато е днес, 
в изграждането иа системата на социалистическата дема 
крация, работническото и обществено самоуправление н ^ 
комуналното устройство.

; юни Закон за стокооборота 
| н услуга с чужбина н някол 
| ко други законопредписання. 
| Експозето за предложения за 
| кон изнесе държавният се

кретар на външната търговия 
Сергей Крайгер.

1

Законът за стокооборот и 
услуги с чужбина е резултат 
на степента на стопанското 
развитие, което налага и съ 
ответни нови качества на на 
шето икономическо сътруд 
ничество с чужбина. От дру 
га страна това го изисква к 
изострената конкуренция на 
международния пазар. Съше 
ствуватата външнотърговска 
мрежа не съответствува на 
днешните съвременни изис
квания. С новия закон се съ
здават условия за по-добро 
приспособяване на нашето 
стопанство към нуждите за 
все по-широко икономииес-- 
ки обмен с чужбина.

’ й&ТштНПО

. , р

Едно съпоставяне на резул 
от 1960 с резултатитетатнте

от 1961 година е достатъчно

пие:
Съвкупният обществен про

с 31% 
в 1960 голи

§
В течението на изпипали

те десет години обемът на 
нашата външна търговия я«г 
растна .с около 157,6%.-Изно 
сът се .увеличаваше със сре 
ден годишен ръст от 13,1, а?

9,75%. Нашата стра

дукт в 1961 година е
по-голям от този

националният доход с 
най-забсле-

в на, а
| 13,2%. При това

жителен ръст се отчита при 
общественото стопанство, ко 

през 19бр година е учас- вносът с
има търговски отношения 

със 70 страни, а търгува р.
всички

ето
твувало с 47!% . в съвкупния 
обществен продукт, а през. 
1961 година вече надминава

иа
пост в обновата и

над сто страни във
области на света.Сградата на ОНО в Димитровград

71%.



БРАТСТВО
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След Алжирския референдум

ОТ ВЧЕРА ШИР Е КОВА НЕЗА 

ВИСИНА СТРАНА
комента

ЦЕЛИТЕ 

НА КАИРСКАТА 

КОНФЕРЕНЦИЯ
Република Руанда и 

Кралство Бурунди нови 

независими афрннвн- 
пчн' отпъни

освободителен фронт др. Ша 1 независима страна. Доказате 
вки Мостефай е заявил, че | лство за това е, че над т.риде 
избори за първата алжирска сет страни вече имат нормал 
Скупщина щебълат проведе- нн дипломатически връзки с 
ни'на 28 юли т. г. правителството на Алжирска
,,Алжир, добавил той, вече е та република .

От вчера Алжир е и офицн 
ално свободна и независима 
държава. Властта вече е пре 
дадена в ръцете на алжирски 
те ръководители, премиерът 
Бен Хеда с повечето правите 
лствени членове е в Алжир. 
Генерал Де Гол тържествено 
е признал независимостта на 
Алжир. Най-дълготрайното и 
най-трагично колониално вл 
аднчество вчера е ликаиди 
рамо окончателно и безвъз
вратно.

Два дни, на 1 и 2 юли, ал
жирският нарои гласува за 
независимостта си, която и 
бс извоювал в повече от се
демгодишна война. Резулта
тите са блестящи: от 6.549.736 
записани избиратели са гла
сували 6.017.688. От тях 5.992 
581 гласуваха „за" а само 
16.534 — против. Невалидни 
бюлетини — 25.665. (Да не за 
бравяме европейците. Гласу
вали са и те, а пе всички са 
приятели па свободата на ал 
жнрското население). В про 
цептп — резултатът е също 
блестящ — за независимост
та на Алжир са гласували 
99,73%.

На 9 юли в Кайро ше запо напомним, чс това иоложе-
икономическа конферен ние е осооено засилено презчие

ция на развиващите се стра- последните години, 
ни. Тази идея за организира- покрай страните, които из 
не на такава конференция да насят суровини в неолагопри 
тира още от миналогодишна- ятио положение се намират 
та ноемврийска среща Тито- и страните.
Насър—Неру в Кайро, обаче селскостопански и хранител 
за нейните цели по-определс но-вкусови. произведения, за 
но бе разисквано по време щото затворените стопански 
па срешата Тито—Насър, съ групировки, Оощнят европей 
стояла се преди три месеца в ски пазар например, по сила 
Кайро. Широката консулта- та на своите ннтерни догово- 

правнтелствата ри и с високите мита на вно 
на развиващите се страни о ентелнте навън Обшия евро- 
кончателно определи същно пейски пазар довежда тези 
стта и целите на тази конфе вносители в тв\рде неравно 
ренция. Инициаторите на ко правно положение и пряко 
нференцията са пзвънблоко- подкопава основите на тяхно 
вите страни. Те считат, че и го развитпг-

От 1 юли в Африка съ
ществуват още две незави 
енлш страни Република 
Руанда и Кралство Бурун 
дн. Провъзгласяването на 
независимостта е изврше- 
но в градовете Усухдбури, 
столицата на кралство Бу 
рунди и Китеги, столица
та на Република Руанда.

Тези две страни повече 
от 43 години бяха белгий
ска колония под името Ру 
аида-Урунди. Провъзглася 
ваието е извършено в при 
съствието на представите 
ли на генералния секре 
тар на Обединените на
ции.

Поздравителна телеграма на 

Йосий Броз Тито до Бен Хедаконто изнасят

жирското наредоссвободите 
лно движение е дало безце | 
нен принос за събуждането > 
на поробените народи и осво , 
бождението на цяла Афрн- | 
к а...”

„Югославските народи и 
правителството, които с твъ 

симпатии следя-

ФНРЮ ИоПрезидентът на
Броз Тито е отправилснп

до премиер Бен Хеда и до чл 
жнрекия народ поздравител
на телеграма, с която му чес 

резултатите на рефе
рендума. В нея между друго

ция между
тити за

то се казва:
„Освобождението на олжи 

рския народ не е само него
ва победа. То далече надми
нава рамките на Вашата стр 
ана. Това е успех на всички 
народи, които се борят за св 
оята независимост и незави 
симостта на всички свободол 
гебивн народи по света. Ал

рде живи 
ха геройската борба на ад 
жирскня народ, споделят ра
достта му и го поздравяват 
с освобождението му. Те са 
готови да продължат и раз 
гърнат досегашните отноше
ния на дружба и сътрудниче 
ство с независимия Алжир."

кономическото затваряне и 
затворените пазари само про 
дълбочават блоковата разде

Доколкото не се спре това 
ще се ускори днференциаци 
ята между „Севера" н „Юга" 

ла на света, увеличават рас- 5ъде „анесена огромна 
тоянието между блоковите 
формации, както и между ра 
звитнте и слаборазвитите ст 
рани. Една от целите ма кои 
ференцнята в Кайро е да по
сочи аномалните от иконом,, 
чески характер в развитието 
на международните отноше
ния, които също така имат 
твърде ясно изразени полнти 
чески аспекти.

вреда на „Юга"
Тогава нямат ли право раз 

спешноБиващите се страни 
да съгледат общите труднос 
ти. в конто западат — и с об ЗАВЪРШИ ПОСЕЩЕНИЕТО НА НАШАТА 

ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЛЕГАЦИЯ В СССР
ши усилия Да се псотнвонос 
тавят на отрицателните тен
денции в световното стопанс 
тво? Това именно е една от 
целите на коференцнята в 
Кайро.

Алжир свали от плещите 
! си 132 години на робство и 
I терор, внесено отвъд морето. 

И този велик момент е най- 
свидното и най-величествено 

Известно е, че слаборазвп Въпросът дали Каирската тържество из цялата алжмр 
тите страни се явяват на све конференция е необходима, ка страна, която оше мири-
товният пазар най-често ка- когато се очаква свикването , ше на барут и човешка кр
то износители във високора- на една световна нконолшче | ъв, но се готви да поеме из
звитнте индустриални спра- ска конференция под закри- траждапето си.
ни. Намираме се във фаза, лата на ООН никак ие е на
когато развитите страни, свъ мястото си. Първо Каирска
рзани със взаимни спогодби, та среща е от интерес за ра
все по-често и все по-изрази звиващите се страни и ще им
телно диктуват низки цени, помогне да имат единни ста-
а същевременно и поскъпяват повиша пред една конферен
индустриалните стоки, които ция, която би организирала
внасят в развиващите се стр ООН. Второ става въпрос и
ани. Това пък пряко застра- за спешно разрешаване на

националното стопанст проблемите. Конференцията л 
слаборазвитите страни под закрилата на ООН може ' ~ 

изтощава ги м оше ^
продълбочава яза между „Се дина, _след 
вера" и "Юга,,, Спорел стати ние на Общото сьбранне ма 
етическите данни за послел- ООН, а развивавште се стра 
ните десет години цените иа ни имат нужда оше сега да 
индустриалните стоки в ме- изнесат своите становища по 
ждуиародиия обмен са се по отрицателния развой па све 
качили 24% докато за съпшя товната икономика и да ис- 
периол цените па суровините кат разрешаване па 
са намалени с 5%. Трябва ла роси.

Съвместната борба на югос
лавските и съветски народи 
представлява солидна основа 
за взаимно разбиране и при

ятелско сътрудничество 
След като благодари за по 

каната и сърдечното посре
щане от страна Върховния 
съвет ма СССР, другарят Пе 
тър Стамболнч между друго 
то каза:

.Дръзките и приятелство
то между югославските наро 
дн и народите на Съветският 

. съюз имат дълга традиция. 
$№ Но със сигурност мога да 

кажа. че съвместната борба 
в течение ма Втората светов 
на война против общия неп
риятел—фашистките завосва 
тели пи сближи повече от ко
гато и да е по-рано. В тази 
борба народите на Съветски 
ят съюз, бранейки своята св 
оболо н придобивките на ве
ликия Октомври, дадоха своя 

^ най-голям принос за унищож 
|| аванего на хитлеристкия фа 
Щ шизъм. С това те помогнаха 
Щ освобождението на други на 
Щ роди от ярема на фашпетко- 
Ц то иго.
Ц Пол ръководството на Ко 
Щ мунистнческата партия гагосг 
Щ ланските народи по-същото 
Щ време успяха в най-трудни у 
Щ еловия чрез въоръжена бор 

ба да освободят своята стра 
на и извоюват социалистиче
ска революция.”

По-иататък другарят Стам- 
болич подчерта, че югославс 
ките народи ориентирайки 
се към мирно соцмалистичес 
ко строителство, се застъп
ват за траен мцр, защото са 
мо в условията па траен мир 
лежи перспективата и съще
ствуването па човечеството, 
че е нужно да се забрани пр 
оизводството и употребата 
на ядрени и водородна оръ
жия, резултатите иа сг,време 

несъмнено пата наука и техника да се 
използват в миролюбиви цели 
и по-добър живот на трудо
вите хора.

Делегацията на Съюзната 
народна скупщина посети мн 
ого индустриални центри, ка 
то Киев, Ленинград култур
ни и научни институции и и 
сторически паметници и нав 
сякъде бе топло посрещната. 
Тя бе приета от 
на президиума на Върховния 
съвет Леонит Брсжнев и ми 
нистър-председателя на пра
вителството Никита Хруш
чов. Делегацията заминава за 
НР Монголия.

се ! и съветският народ, удостои 
ха нашата парламентарна де 
легация. Поздравявайки гос
тите, председателят иа Съюз 
ната камара па Върховния 
съвет на СССР Иван Спири
донов между другото каза:

„Ние сме щастливи, че в на 
шата страна посрещаме пред 
ставителн на братските юго
славски народи, с конто ни

От деветнадесети юли 
намира на посещение в Съ
ветския съюз делегация на 
Съюзната народна скупщи
на, начело на която се нами 
,оа, председателят на Съюзна 
та народна скупщина на 
ФНРЮ, Петър Стамболнч.

Оше на аерогара Внуково 
пролича сърдечността с коя
то съветските ръководители

На една пресконференция 
състояла се в Роше Ноар пр 
едегавителът на Алжирския

Свят без бомби“ в Акрашава 
во на $повече да последва през идущата го 

есенното заседа- Видни представители на ко
нференцията „Свят без бом
би” се срещнаха в Акра и в те 
чеииа на седем дни обсъж
даха въпроси за разоръжава 
пето, като функция за обезпе 
чаване на мира н елемини- 
раие иа неправдите и бедата. 
Присъствието на 130 учени и 
обществени работници от мн

ого страни, тяхното заемане 
за закрепване на мира и за
познаване жизнените пробле 
ми на съвременността, дадо
ха печат за високата стой
ност иа конференцията да\ су 
гернра решенията за възмо
жно осъществяване на визия 
та свят без бомби.

На приема, след завърше
ната работа, инициаторът и 
домакинът на Събранието, 
президентът на Гана, Кпаме 
Нкрума каза:

„Уверен съм, че конферен
цията в Акра доказат своята 
полезност. Но всички ние и 
тези които канехме, участни 
цн, наблюдатели и снмпатн 
зерп — не смеем да допуснем 
да бъде тя завършена и за
бравена.

Надявам се, че все докато 
пад главите ни виси заплаха 
от термоядрена война, конфе 
ренцията в Акра ще трябва 
понякой начин да продължи ! 
своята роля за пълното и все 
общо разоръжаване — 
та без бомби”.

4р
"Ч

тези пъп

На световния конгрес за мир и оазоръжавапе 

ще участвува и югославската делегация У1

— Конгрес?,Ш ще се състои в Москва вШ 9 до 14 юли
гославскага лига 
председателят
камаря на Съюзната народ- 
пас скупщина др. Младен И- 
векович.

I!
за мир и 

на СъюзнатаМосква еква ще участвува и делега 
ция на Югославскаката лига 
за мцр, независимост и рав
ноправие па народите, която 
ще предвожда членът па Ю-

От 9 до 14 юли в
състои Световен котите се

рее за всеобщо разоръжава
не и мир. Предложението за 

на този коЯгрес

Петър Стамболнч

I свързват връзките на тради 
I циоиио приятелство, закале- 
I но ог съвместно

провеждане 
бе дадено на заседанието на 
Световния съвет за мир, съе- 

през декември 1961
пролятата 

кръв в борбата против об
шия враг — германо-фашист 
кия завоевател.” А па търже 

( ствения обед, устроен в чест 
; на югославските парламента 

бьле ; рцн Спиридонов,
хо' | „Вашето

тояло се 
година в Стокхолм. Югоелавско-съеетски икономи

чески разговориПредвижда се, че на Светов 
пия конгрес за всеобщо ра
зоръжаване н мир ше присъ 
ствуват около 2.300 делегати, 
наблюдатели н гости

изтъкнати поли-

в све’ ;

Апелът па Нкрума 
приет сигурно. Защото.

делни страни — настъпват и ще Укрепят оше повече тра- 
действуват в името на интег Апциошштс връзки на прияге 
рираните мирови движения лсгво межАУ пашите народи.

всички блокови бари Ние добре знаем, 
ери. Инициативата па Нк- ните на Втората 
РУЛ? ® Акра Аа се Формира | война югославските народи
йгаби№ЪчКаРС.еТСТаР"аТ’ ко_ ' волеха героична война 'сре- 

организира, | щу германско-фашистки. с 
ие на подобни конференции завоеватели. С това ге спече 
и в други страни трябва да лиха почитта на 
се прнвествува. защото е .мо- народ. През суровата 1942 го
м'нентг',0 ™Г"еТ° 33 Пер когато Фашистките ча
манеитио укрепване па сили егн нахлуха в нашата роли
те залагащи се активно за на и проникваха към Ленин

град, Москва, окупираха Ук
райна. Белорусия и други ра 
йони на нашата 
славските пароли под ръко
водството иа своята Комуни 
етическа партия се вдигнаха 
на свешена борба срещу 
леристкнтс агресори и дадоха 
споя достоен доцринос за по 
бедата на човечеството 
фашизма. Ние с голямо удо
волствие констатираме, че 
днес нашите отношения с Ю- 
гославия са-добри. По много 
международни въпроси за о 
сигуряването и укрепването 
на мира нашите становища 
са еднакви.”

каза:щеНа 3 юли в Кремъл започ 
наха югославско-съветски и 
кономическн разговори за 
разширяваме на икономичес 
кото сътрудничество между 
ФНРЮ и Съветския съюз. Де 
легациите предвождат: замес 
тннк-председателят на Съюз

ния изпълнителен 
ФНРЮ Миялко Тодорович и 
първият заместишс-председа 
тел на Министерския съвет 
на СССР Анастас Мнкоян. Ра 
зговорите продължават.

съвет на
от це- идва! 1е в Съ вет- 

ви слня свят 
тически, културни и научни 
работници, както и предста
вители на редица мирови, 

п националноантнядрепп 
освободителни движени» и о
рганизашш.

На Световния конгрес в Мо
че н годи 
световна

Ханс Епген в Юго
славия

съветскияКъм края на юни нашата 
страна посети Ханс Енген, 
държавен подсекретар в ми 
ннетерството на външните 
работи на Норвегия. При от 
пътуването си на аерогара 
Белград той заяви: „Щаслив 
съм че мога да кажа, че раз 
говорите преминаха в твър
де приятна и сърдечна атмо 
сфера. Онова, което видяхме 
в Югославия приятно е н влъ 
хновява.

председателя

мир.

Събраието в Акра. работе
що по комитети, системати
зира редица факти, които со 
чат безсмислеността 
преварата във въоръжаване 
то. Констатирано е нагфимоп 
че .инвестиция от 15 милиар 
да долара в борбата 
глада, незнанието и бедата в 
неразвитите страни би дали 
възможност чистият обсег на 
тяхното икономическо пазви 
тие трикратно ла се увеличи 
Защото светът не 
с тези средства? .'

Събраието в Акра, оправ
да очакванията и представля 
ва несъмнен принос в борба 
та за мир.

страна, юго

Седмица на пре
селниците

От ] юли в Скопие запо 
чна чествуването на пре- 
селническата седмицаа в 
Македония. Голяма група 
преселници от редица ев
ропейски и други страни 
посети черквата св. Спас 
в чито двор е погребан из 
хъкнатия македонски ре- 
волюционер Гоце Делчев. ’ 
След тържествената ве
чер в Скопие втората ча
ст от тържествата ше се 
състои в Охрид.

на нат-

лнт

ПРОТИВ

над
Според едно съобщение на 

УНЕСКО 23 страни досега 
са виели около 9 милиона до 
лара в Министерството на 
културата и националната 
ориентнровка на ОАР във 
фонда за спасяване на нуби- 
йскнте паметници.

разполага

Нашата делегация на конференцията ..Свет без бомби”
в Акра 1 •
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Производството
тъкани у насна вълна и 

н в света
СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ НАРОДЕН 

ОТБОР В ДИМИТРОВГРАД
вълнени

Кой вай-мвого
•Изкуствените тъкани все 

■повече се налагат в облнча- 
! !непго на човека. Тъканите 

от вълна и памук, въпреки 
•че значително се 
.ват, постепенно се

благоустройствената дейност. 
Покрай частните жилища, са 

в Димитоовград са пос
троени шест жнлишни сгра
ди с няколко десетки кварти 
рн, а тази година са на при
вършване оше 16 квартири в 
самия център на града.

“Рош>*еЖда на собствени(Продължение от 1 стр.) 
дълго време. Тяхното учас 
тне в увеличаване на пронз 
водството ше последва, - > та 
зи година.

п създаване
приходи от основната и дру 
ги дейности на службите, и 
че тези приходи са били зна 
чптелно високи, идва се до 
заключение, че просветата и 
здравеопазването са имали 
широки финансови възмож
ности за разгръщане на своя 
та дейност и че тази бюджет | шо така вече не предстанл» 
на ставка не е била малка. ват особен проблем. През

1961 година за пътищата ся 
около 14

нотребява вълвевв шзделвя?
Не трябва 

факта,, чс 
те райони, 
в ото е 
нието

мо
Да «Впускаме о У нас в САЩ — щ 

СССР _ 0,9 
Югославия — 0,9 
Япс-ния — 0,8 
Чехословашко — 0,5 
Източна Германия — 0,1 

Тъй като тези 
насят за период преди

-планински
АОСр.
произвежда от 

а значителен метраж тъкя 
нн^домашно птроимодстао за

^« ГТе Хора' т°зи
«лиза в статис

тическите данни с конто г>ад 
полагаме, защото те се отнас

за индустриалното

- ' - ' л .
Положителни резултати и в 

останалите стопански
упогребя- 

нзтласк- 
. ват от редица синтетични тъ 
• кани, които' в отделни сезони 
на годината са много по- тъп 
Сена стока. Като 
Добавим, че много

I Пътищата в комуната саотрасли
В промишлеността, която е 

„(аленото дете” на Димитро
вградско са постигнати най- 
годе.ми резултати. Не по-мал 
кн обаче са и резултатите в 
другите стопански отрасли в 
обществения сектор.

Земеделските кооперации 
през 1961 година са осъщес
твили 71% повече съвкупен 
приход, 10ХКОЛКОТО през 1960 
н 38% повече национален до 
ход. Все по-забележнтелнняг 
курс към специализиране на 
производството и значител
ните вложения за изгражда
не ма селскостопански пронз 
водствени обекти са довели 
и до увеличаване заетостта 
на работна ръка и в селско 
стопанския сектор. Броят па 
заетите в кооперациите по
казва увеличение с 35,2%.

ланци се ог-за пет
години може да се цредполо 
жи, че има изменения. Оба
че те не са в полза на по-го 
лямото потребление на въл
нени тъкани, защото 
тичните или

към това 
памучни а 

ртикули в домакинството са 
вече изместени от синтетич
ни, налага се изводът, че въ 
лнените и памучни изделия 
в някои страни вече прелета 
вляват малко търсена стока.

Това обаче никак

Така например комуната е 
имала през 1961 година — били изразходвани

произ■родство. синте- 
смесените все 

повече си обезпечават място 
на важен артикул в облича ' 
пето на човека.

КОИ НАМ МНОГО ПОТРЕБ-
ява вълна

Веднага трябва
не влияе 

на производството на вълне
ните тъкани и, което -Да се ка

же, че англичанинът най-мно 
го гготребява .В1лгна. За 
лика от другите, той по-бав
но се приспособява 
зването на синтетичните 
терин за обличане така че 
той потребява 
че вълна от

_ е важ
но, свстът изобщо чувствува 

■ нужда от повече производст 
во. Обяснението

И ЗА БРОЯ НА ОВЦЕТЕ
раз-

По броя на овце първо мя
сто държи Австралия. Според 
данните от 1959 година тя е 
имала пет пъти повече овце 
от САЩ и петнадесет пъти 
повече от нас.
Ето и таблицата за броя на 
овцете; през 1959 година; 
Австралия — 152.685 хиляди 
СССР —
Аржентина —
САЩ —
Англия —
Югославия —
Франция —
България —
ЧСР —

е, че чове
кът все повече харчи за об
личане и все повече потребя
ва и синтетични и традицио 
нните вълнени и

към пол
ма-

два пъти пове 
един америка 

иеп и около 23 пъти повече 
от слип източен германец.

Според статистическите да 
ннн за потреблението 
на през 1957 година средното 
потребление на 
селението е било следното: 
В Англия — 2,4 кг 
Франция — 1,8 кг 
Аржентина — 1,4 
Италия — 12

памучни ар
тикули.

ЮГОСЛАВИЯ МЕЖДУ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА 

ВЪЛНА
на въл 129.869 „ 

47.700 „ 
32.945 „
27.612 „ 
11.247 „ 
8.749 „
8.619 „■

817 „ и пр.

Повишена покупателна спо
собност ня населениетоглава от на-

По производство на вълна 
в света ние стоим някъде по 
средата. Първото място все 
още, и вероятно задълго ще 
заема Австралия, чнито кли
матически и теренни усло
вия обезпечават отглеждане 
то на огромни стада овце с 
качествена тънкорунна въл-

Търговнята е постигнала 
едва лп не най-добри успехи. 
Оборотът през 1961 родиг» сг 
числи на около 240 милиона 
динара, което е с 32 милио
на динара, повече отколкото 
през 1960 година или в про
центи с 15,2%. Този реззул- 
тат е интересен и от друга 
гледна точка — той е свиде 
телство и за солидната сорти 
ровка на стоките и за нарас 
налата покупателна способ
ност на населението. Като 
към това добавим, че снабдя 
ването на населението не въ 
рвн изключително през дими 
тровградските търговски ма
газини, но и през пиротските 
и нишките и пр. тогава по
купателната мощ на населе
нието получава действителна 
та си висота.

Този година повече хладилницина.
Ето преглед Днес в Югославия има пет 

фабрики за производство на 
хладилници за домакинство 
и търговски магазини.

В четири от тях през мина 
дата година са произведени 
около 38.000 абсоршшонни и 
27,500 компресионни хладил 
ници. >

Производството на нашите 
фабрики за хладилници об
хваща шест различни видове 
хладилници, като един оттях 
е изключително домашен вид 
а остана.ли те се работят спо 
ред лнценца.

Тази година трябва да се 
произведат пак около 38.000 
абсорбционни хладилници и 
71.000 компресионни. Само 
фабрика „Слобода” в Чачах 
Предвижда да произведе 20 
хиляди хладилници.

Въпреки значителната ди 
фра в производството на хо

на производс
твото през 1959 година, из
числено в квинтали (мерка 
от 100 килограма).

. Австралия 4.343.000 квинтала 
СССР — 2.112.000 „ ■
Аржентина 1.152.000 
САЩ —
Англия
Югославия— 87.000 
Италия —
Полша —
Унгария —

зи вид стока, миналата годи 
на пазарът не можа да задо 
воли нуждата от хладилни 
цн. ТТова от една страна сви 
детелствува за засилената по 
купателна способност на на
селението, а от друга говори 
и за нуждата от увеличение 
(поне за един 
период) на това производст 
во за домашния пазар.

630.000
377.000 значителен

11 Едно от жилищни ге здания в Димитровград61.000
55.000
39.000 и пр. __ 

Тези осем милиона и шес-
тотин килограма вълна соб- 
■ствено производство, с мал
ко количество внос качестве

милиона динара като значи
телна част е била изразход
вана във аид на самооблаг* 

1 не в работна сила. Все по-з* 
силсного електрифициране, 
по-доброто водоснабдяване, 

I значителното .разпространя 
I ние на печата, увеличаване 

броя на радиоапаратите бях* 
] изтъкнати като забележител 

по явление през 1961 годни*.

пет пълни осемгодишни учи 
лшца с 95 паралелки, едно 
непълно — с 11 паралелки и 
една гимназия с 11 паралел
ки. В тези учебни заведения 
е имало 3.323 ученика или 
сравнено с 1960 година 376 у- 
ченика повече. Кадровият въ 
прос п въпросът за редовно 
посещаване на училището от 
страна на учениците не е би 
ло проблем през 1961 година.

Здравеопазването е било

ДеееЛ милиарда за 
жилищно еШро иЯел- 

сШво

Бюджетно потребление

Всички тези указания за 
положителния икономически 
възход па Димитровградска
та комуна са се отразили м 
върху жизненото равнище 

на населението, и върху бюд 
жетното потребление на ко 
муната.

През 1961 година ог бюд 
жета са били изразходвани 
около 158 милиона динара, 
като най-много е било отде
лено за просветата — към 90 
милиона динара, след това 
за социална зашита — около ,
2 5 милиона, за здравеопазва • ™ом°1Ц в 52.000 случаи на за- 
ието - около 3,5 милиона, за ! боляване » АРУ™ видове но 
държавното управление към I обходима лекарска намеса. 
38 милиона и за Гултурно-би Освен това са извършени ва 
товн обекти към 9 милиона кепнации против детски па- 
динара н пр. Като се има пр ралич, против ТВС, днфте- 
елвид, че и в областта на пр Р»т 11 лр. заразни болести, 
осветата, и в областта на зд ' В отчетата се изтъкнаха и 
равеопазването лействува са ; резултатите в областта па 
мостсятелното финансиране жилищното строителство и

:на вълна, задоволяват наши 
те нужди в тъкани и дори 
■нйе се явяваме като значите 
лни износчици н сериозни 
конкуренти на мнозина на 
международния пазар.

Производството на вълне
ни тъкани в отделните страни 
обаче не е съразмерно на пр 
оизводсвото на вълна. Авст
ралия например като пръв 
производител на вълна не 
представлява никаква сила в 
производството на тъкани.

Ето данни за производство 
то на вълнени тъкани в све 
та през 1959 година:
СССР — 328 милиона метра 
Англия —
САЩ —
Полша —
ЧСР —
Югославия — 38 
Индия —

Според постановлението, при 
ето на последното заседание 
на Съюзния изпълнителен съ 
>вет, Народната банка ше от 
пусне на републиканските 
банки краткосрочни заеми 
на фондовете за жилищно 
строителство в общ износ де 
сет милиарда динара.

Срок за връщане на заеми 
те е 31 декември 1962 година. 
В -съгласие с общите интен- 
ции на жилищното строител 
ство предвижда се средства
та да бъдат употребени пре 
предимно за кредитиране на. 
П,рОМ НШЛе! ЮТО Пр0113ВОЛСТВО 
на жилища.

А за тези успехи, конто бе 
ха предмет на разискване, 
на последната сесия на ОНО 
Димитровград, най-голяма е 
заслуга на органите на обща 
ственото самоуправление ■ 
отделните отрасли на стопан 
ството и управлението и на 
събранията на г бпрателиге,

също на значителна висота. 
Една болшща в Димитров
град, един здравен дом, 4 зд
равни амбулатории по села
та и една зъбна амбулато
рия са оказали необходима

2.000 килограма 
малина

!
! които навременно са съглеж 
1 дали местните потреби и са 

настоявали да се проведат * 
дело отделните директиви ш 
препоръки на обществено-по 
лнтическптс

Основното училище в Звон 
хубава малинова 

заемаща площ от 1
има 

градина, 
хектар. ТТазгодишният до

бив от малина ще възлезе на 
около 2.000 килограма. Мали 
ните ше бъдат изкупени от 
земеделската кооперация „Е 
ряа" в Звонци.

ци

305 I284 организации н 
по-горните органи на власт-80 И

46 та.
М. Нейко*
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ПО ПОВОД ЗАКОНА ЗА АМНИСТИЯТА

ВЪЗМОЖНОСТ ЕМИГРАНТИТЕ ДА РЕГУ
ЛИРАТ ОТНОШЕНИЯТА СИ СЪС СТРАНАТА

нужните сведения представи 
телството издава удостовере 
пие, с което емигрантът урв 
жда отношенията със стра
ната,- в която жнвее или ис
ка да сс завърне в отчстство 
то. Това е в същност единст 
вено възможната постъпка, 
защото всяко лице поотделно 
ш.е иска амнистия, па която 
има право, ако не е голям во 
енен престъпник или не е 
направило жестоки углавни

От края на месец март т. г. 
е в сила законът за амнис
тия, който предизвика голям 
интерес не само между хора 
та, за които законът се огна 
ся, но и като един рядък до 
кумент за голямата стабил
ност и хуманост на нашата 
държава, на цялата ни общо 
ствена система.

КОИ ЛИЦА ОБХВАЩА ЗА
КОНЪТ ЗА АМНИСТИЯ В 
СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

В член Еви, точка Ева и* 
закона за амнистия за пъп 
во място се амнистират ли
ца, които през войната и оку 
пацията са направили углав 
ни дела против човечността 
и международните права. То 
ва са следните углавни дела; 
военно престъпление против 
цивилното население, военно 
престъпление против ране
ни и болни, военно престъ
пление против военнопленни 
ци, непозволено убиване или 
раняване на неприятеля, не
законно отнемане на 
от убити или ранени иа бой 
ното поле, употребяване на 
непозволени средства за бор 
ба, сурово постъпване с ране 
ни и тн.

По точка 2-ра 
член на закона се амнисти
рат лицата, които са напра
вили углавни дела чрез кон- 
трареволюционно нападение 
на държавното и общество 
но устройство, угрозяване на 
териториалната цялост и не

Законът за амнистия се 
прилага към онези липа. ко
нто се намират в чужбина, а 
амнистията ги . обхвата, по 
начина определен в член 3 от 
същия закон. Топа значи, че 
срещу такива лгща не може 
да се завежда углавно дело. 
Ако такива лица дойдат в 
Югославия по каквотб и да 
било основание (лично посо 
щение, реплтрнация н подоб
но), все едно далн са гогосла 
вскп подашщи или на ня
коя друга страна, срещу тях 
не може да се завежда дело.

Поставя се въпрос — ка
кво трябва ла направи човек, 
който е в чужбтга н желае 
да се възползва от амнистия 
та? Веднага трябва да полчо 
ртаем, че в закона за ямнне 
тия е определено искането за 
амнистия да се осъществява 
по служебна длъжност и чо 
инициатор за поднасяне е ок 
зи, който е зашггересован. 
Фактически това значи, че 
заинтересованите трябва да 
поднесат молба до няй-блнз- 
кото югославско ппелстапн- 
телство. След събирането на

чава само ма освобаждаието 
им от отговорности, но има 
н редица по-дълготрайни по 
ложення п последици в тяхна 
полза.

На онези лица, конто об
хвата законът за амнистия, 
се дава възможност да си ур 
слят различни въпроси, свър 
запи с

то и лица, които са подготвя 
ли унищожаването 
ни наролостопански 
лица направили углавни де- 

непозволсно минаване 
... държавната граница, като 
и извършители на углавни 

против въоръжените си

зависимост иа държавата, и 
общественото устройство, уг
розяване на териториалната 
цялост и независимост на ль 
ржавата, въоръжен бунг, сл 
уж сне в неприятелските час
ти през време ю па войната, 
подпомагане па врага през 

войната, полити- 
стопанско сътрудпи

на важ- 
обектн,

ла за
на дела против народа и страна

та.дела
Често се поставя въпроса 

за заемането или даване на 
пенсия, ако емигрантът е ре 
шил да се завърне в отечес
твото си. Несъмнено тук ще 
се помогне в границите на 
нашите възможности, той от 
ново да създаде свой живот 
т. е. да се заеме на работа. 
Бшно е, че всеки завърнал 
се става равноправен гражла 
ннн със същите права и за
дължения, както и другите. 
Впроче н досега многобро* 
ните лтща, използвали зако
на за амнистия, завърна \н се 
при семействата си или в от 
чеството, средиха своите 
проси, между които и заем* 
пето им на работа.

ли.времето па 
ческо и 
честно с врага, участие в не 

дейност против 
повреждане

суверенитет, 
на важни обек

техните отношения 
Югославия. Преди вепч

Трябва да подчертаем, че
но се амнистират само 
лък брой лнца, конто са на 
правили углавни дела про 

народа и държавата ка 
то убийство на представите
ли ма народната власт, на

ма- към
ко ;щ тази част от гагослав- 

емнграция, обхваната 
всички

приятелска 
Югославия, 
териториал и ия 
унищожаване 
ти от народното стопанство, 
саботаж, както и лица, кои- 

направили углавни де 
ла чрез сдружение против на 
йода и държавата и лица, ко 

минали в нелегалност 
гъс цел да организират

дружество против наро- 
държавата. Покрай то- 
амиистяпат и лица, о-

ската
от закона, има

които имат като юго
на

тив права,
славскн подашпдн. Това е пра 

пас-им на постояненобществени ор ното
порт, да посещават своята ст 
рана, техните роднини да ни 
отиват иа гости, за съединя 

със семействата им. ка- 
редица други нрава, 
нашата страна дава 

на поданиците си, конто пре 
бивават в чужбина.

Също така се дава възмож 
онези югославски

стопански и 
ганнзации, организиране н 
прехвърляне на територията 
на Югославия на въоръжени 
групи, отделни лица; прехвъ 
рляне на материали, както и 

са образували

го са

ване 
кто и 
конто

ито санеща ня-
липа. които 
банди или някаква друга гру 

лица за изпълнение на
големи углавни дела и пр.

кое 
ла и 
ва се
съдени за неприятелска про 
пагаида, липа, които са под
готвяли углавни дела за под 
копаване на военната и от
бранителна мощ на държава 
та, подготовка за убийство 
на представители на нарол- 
-ната власт, на стопанска или 
обществена организация, как

па от

ност и на 
емигранти, конто са получи 
ли поданство на онази стра- 

която живеят да посет 
семейства

РРкГоУФТЙмлт'А»Пси™иТД' 
ЮГОСЛАВСКИ ПОДАНИЦИ 

Провеждането на 
амнистия в отношение на 

лицата, намиращи се в чу 
жбина не се ограни

от същия

ва, в
ят своята страна, 
та си, и обратно, както и да
се съединят със семействата

закона
за

си.



Б Р'А т с т в:о

• УРадиото у нас
по-известна е радиоНаШето радиоразпръсква

не принадлежи към най-раз- 
витите в Европа. Два и поло 

«.тилйона радио прите-

предан ател пата станция на 
Върховния щаб на Народоос 
вободителната войска и пар
тизанските отреди на Югос
лавия наречена „Свободна 
Югославия”, която чрез сво 
нте радиопредавания инфор
мираше югославсикте наро 
ДП и бойци за важните роди 
тически и военни събития 

н задачи през борбата: Пре- 
даванията на тази станция 
досягаха и до нашите краи
ща и можеха да се слушат 
без особени смущения.

вина
жатели е внушително число, 
което ■ свидетелствува и за 

разнростоанение
стан-

широкото
на оадиопредавателни 
цшГ в нашата страна.

Във връзка с това' е инте 
ресно да се знае, че това ши 
роко изграждане на радио
предавателни станции е пос
ледвало .едвам в условията 
след Втората световна вой-

.1на.
Првата, обаче само ра

диотелеграфна, станция е би 
ла построена още през нър- 
вата световна война 1915 го
дина в град Ниш, но нейно
то предназначение е имало 

военен характер и е

след войнаТаШирока мрежа
се хаСледвоенният период 

рактеризира с построяването 
на силни радиопредавател
ни станции в републикански 
те центрн и на редица поела 
би но достатъчно мощни ра 

, станции в
Най-големият азотно-торов 

завод на Балкана
ЧИСТО
служила за поддържане воъ 
зки с Атина и Букурещ. Ис
тинските радиостаншш се яв 

по-късно.
риопредав ателни 
редица други места у нас.

изключим Радио Заг
реб, който бе спасен от раз 
рушение от нашите воиски, 
всички останали радиостан
ции бяха разрушени от вра
га ггри отстъплението му пр
ез 1944 и 1945 година. Ведна- 

налагаше станциите да

значителнояватПървата радиопредавателна

на по нея са били емишрани 
пъовите програми, а само е- 
дна година по-късно, на 1 се 
птември 1927 година, започ
ва да работи и радиостанция 

Любляна. Три месеца 
по-късно започват програьш- 

Радио Белград (ме- 
декември 1927 година), а 

1929 година, на 24 март.

Като

нчево те възлиза на 12 ми
лиона долара.

Че.тнри километра югоизто 
чно от Панчево, недалече от 
Дунава, на около 50 хектара 
площ се издиша импозантна 
постройка, първият гигант, 
който носи името „Химичес
ка индустрия Панчево”. То
зи гигант наскоро ще произ
вежда над 1.100 топа изкуст
вени торове на ден.

Предварителните изследва, 
ния на изправността на съо 
ръженнята, инсталациите и 
качеството на монтажа вече 
завършват. През юли този 
иай-го.ям завел от този внд 
на Балкана ще започне да пр 
оизвежда амоняк. Пробното 
производство ше трае около 
един месец. След това през 
втората половина на септем
ври, ще започне интензивно 
пробно производство на амо 
ниев нитрат (получен от ва
ровик).

Пълна автоматизация на 
производството

— Наскоро панчевачката фабрика ще про
извежда 400.000 тона амониев нитрат 

— Заместване на виос от около 14 ми
лиона долара годишно

Обезпечен варовик
га се
бъдат възобновени и да за 

програмите си. Ра- 
дио Белград се появи пръв. 
На 11 ноември 1944 година, 
двадесет дни от освобожде
нието на града бе предаден» 
първата програма. Радио За- 
геб и Любляна проработиха 
на 9 май 1945 година, а вече 

1946 година в нашата стра 
на работеха 12 радиостан
ции. Това число ежегодно на 
растваше. Така например пр 
ез 1949 година имяпе 15 ра
диостанции, нрез 1953 гоАИн„ 
__ 18, а в края на 1956 годи
на когато главно се привър 
ши с построяването на пред 
видената радиомрежа е има 
ло 21 радиостанция на сред 

3 за предаване

та вЗа бъдещето редовно про
изводство на изкуствени то 
рове са нужни и големи ко 
личества варовик.

почнат с
те и на 
сец 
през
започват радиопредаванипта 
на новопостроената рали оста 
нция в Белград.

Все пак до 1941 година ра 
диомрежата е била недоста- 

като се вземе силата 
на радносистемите и терито 
рията на страната. До нача
лото на войната положението 

| се променя само толкова, че 
покрай радио Белград, Заг
реб и Любляна се построя
ват и една радиостанция за 
предаване на къси вълни п 
Белград и една на средни в 
Скопие (пусната в действие 
през месец януари 1941 годи 
на).

От ка1сва полза е това за на 
шето стопанство може да се 
види и от факта, че досега 
сме внасяли годишно около
550.000 тона минерални торо
ве. Производството на Хими
ческата индустрия в Панче
во и това в Луковец, чието пр 
онзводство се цени на около
150.000 тона годишно, ще задо 
воли нуждите на нашето сел 
ско стопанство и с това ну
ждите от вносни торове дей
ствително ще престанат.

Нека напомним и това, че 
през последните години на
шата страна е внасяла тези 
торове в стойност от 14 мили
она долара, 
ството на

За да могат с успех да вър 
шат работите в бъдеще, про 
изводителите в Химическата 
индустрия в Панчево ежедне 
вно се учат от чуждестрани- 
те специалисти .които се на-. 
мират във фабриката и чин- 
то опит наистина е скъпо 
цен. Около 100 инженери и 
техници са прекарали извест 
но време в подобни фабрн 
ки в чужбина, където са по
лучили нужните знания за 
овладяване на всички специа 
лни работи в процеса на про 
изводството, което е от осо
бена полза за този завод..

Обаче, съдейки по квали
фикациите, съставът на рабо 
тниците-производнтели, тази 
фабрика е единствен пример 
в страната пс специалната 
подготовка на работниците: 
от 650 работника над 200 и- 
мат виеше образование—или 
още по-точно всеки трети е 
инженер, икономист техник.

Снабдяването_с 
напълно обетази суровина е 

зпечено. 
по Дунав с шлепове от карн 
ерата при Голубеи.

Те ще се прекосят

в
ТЪ'

Химическата индустрия в 
Панчево вече разполага с пъ 
рвите си части на собстве
на флота. А когато бъдат на 
пълно завършени 
постройки на лабораториите, 
генераторите и големите сфе 
рични резервоари, този 
единствен гигант на Балкана 
ще има и свое пристанище, 
на което ще се товарят голе- 

количества изкуствени 
торове, нужни на нашето се 
леко стопанство.

високите

ни вълни и 
на къси вълни. Трябва да се 
отбележи и това, че всички 
по-важни станции имат сред
но мощност към 150 кв.

ми
Радиото През НОБа производ- 

Хнмнческата в ПаХимическата индустрия в 
Панчево е снабдена с най-съ 
вършени съоръжения, които 
днес се използват в света за 
тези цели. За изграждането 
на този завод досега е в ложе 
но около 40 милиарда дииа-

Каго изключим периода 
през окупацията на страната 
когато тези радиостанции бя 
ха поправени и служеха на 
врага за пропаганда и запла 
ха на населението, трябва да 
споменем, че през НОБ е и- 
мало значително число ра
диопредаватели, притежание 
на отделни военни щабове и 
др. които в малък обсег са 
могли да дават информации 
от политическо и военно ест 
ество. Известно е например, 
че още през месец септември 
1941 година, по време на вое 
нно-партийиото съвещание в 
Белград и една ма средни в 
Столице е оаботила малка 
радиопредавателна станция,

Среща на югославско- 
българскятя гряпица

СТРОЕЖ НА НОВА УЧИЛИЩНА СГРАДА
Новата сграда трябва да 

бъде завършена до края на 
тази година.Значителиа част 
от работата ще бъде извър
шена чрез самооблагане "н 
доброволна работа. За тая) 

общинският отбор на

3 Босилеград ще започне 
строеж па нова училищна 
рада. Според плана тя ще и- 
ма 12 учебни стаи, шест_ 
бннета, помещение за библи
отека и няколко зали. Проек 
тосметната документация е 
приета. Сградата ще струва 
нал 80 милиона динара. До
сега са обезпечени 40 милпо 
на динара и то: 30 милиона 
от Републиканския фонд за 
учебно дело и 10 милиона от 
общинския фонд за учебно 
дело.

сг-
На 8 юли т. г. ще се състои 

среща на крайграничното 
население на югославско-бъл 
гарската граница при село 
Долни Криводол, Димитров
градско. ,

Това ще бъде втората та 
згодишна среща на територи 
ята на Босилеградско и Ди
митровградско. Първата сре 
ща, както е известно, се съ
стоя при „Славче”, Босиле- 
градско.

ра. Нашата страна няма вече да 
внася изкуствени торове

ка-
Разбира се, като резултат

технологическияттова,
процес в трите отделения 
за получаване амоняк, азотна 
киселина и амониев нитрат 

напълно автоматизнра- 
Десетина контролни и

на
Според изявлението на ръ

ководители на завода от сле 
дващата година нашата стра 
на няма да внася азотни хоро 
ве от чужбина. Това ще се 
постигне благодарение иа яр 
оизводството на Химическа- 

в Панчево ко-

цел
ССРН на последния си пле
нум избра шаб, който ще ръ 
ководи доброволните акции 
за изграждане на новата у- 
чилитна сграда.

— са 
ни.
командни табла, поместени 
между големи компресори и 
резервоари ще бъдат в 
пост единствената вързкана 
работниците с производства 
ния процес.

същ-
та индустрия 
ято годишно ще произвежда 

400.000 тона торове. С. Ст.
около

..........    ————     """"        

че на Хитлер вече не може 
нищо-да се противопостави, 
че неговата военна 
е непобедима. (Тиго—доклад 
по повод десетогодишгшпата 
на ЮНЛ)

ховният щаб. Той даде ииици 
ативата за създаване на сво 
бодна територия в Западна 
Сърбия, която по-късно по
служи като център за ръко
водене иа въстанието в цяла 
Югославия.

Макар и неравномерно, 
свободолюбивият сърбски на 

, род все по-миогочислено стъ 
. пваше в партизанските отря 
ди. В края на септември на 
голямата свободна територи- 
я, която включваше две тре 
ти от Сърбия, действуваха 23 
партизански отряди с около 
14.000 борци. Цяла Западна 
Сърбия н Шумадия състав
яха единна географска терн 
тория, която освободиха пар 
тизанските отрщди. На тая 
територия бяха свободни гра 
ловете: Ужице, Чачак, Гор
ни Милановац, Крупан, Бога 
тич, Лозница и Баина баща. 
Тук се създадоха първите ор 
гани на нашата народна вл 
аст-народоосвободителните о 
тбори.

Първите успехи в Сърбия 
имаха силно ехо във всички 
краища на нашата страна!, 
Те показаха желанието и ре 
шеността на Сръбския народ 
де живее свободно и в рав
ноправна общност със всич
ки югославски народи.

лавските народи, предвож 
дани от Комуиистичката па
ртия, беше толкова по значи 
телеи, защого бе направен в 
момента, когато „болшинст
вото от народите в света бе 
обхванато от тъмната мисъл.

„НА БОРБА ПРОТИВ ОКУПАТОРИ“ машина

те борци на народа, но и ела 
вините на Балкана; които се 
стремят да покорят целия 

свят, да установят най-страш 
но управление, което помни 
историята. На борба! Защо- 
то удари часът да отхвър
лим окупаторския ярем.”

Повечето от членовете на 
ЦК бяха изпратени в различ 
пите краища на страната със 
специална задача по партий- 

военна линия, да помог 
на въо

оп страна на партизанските 
части. Във възванпето, което 
бе изготвено на- това заседа 
ние, между другото се каз
ва:

На четвърти юли 1941 годи 
на Владислав•на във вилата 

Рнбникар на Дедине се съ
стоя соеща на Политбюрото 
на ЦК ЮКП начело с друга 
пя Тито. Един след друг при 

15 минути.

7. ЮЛИ
„Народи на Югославия::

Сърби, Хървати, Словенци, 
Чарногорци, 
други!... Вне сте

войната, по не сте поко
рени. Славните традиции на 
борбата за правда и свобода

вашите деди не смеят да ,. на и 
се забравят. Сега е време 
да покажете, че сте достой 
ни наследници на своите ела 
вни деди. Сега е време, сега 

часът да станете

ПЪРВИ ВЪСТАНИЧЕСКИ СРАЖЕНИЯ 
В СЪРБИЯ

всекистигаха 
членовете ма най-внешето па 
ртнйно ръководство, за да не 
бъдат забелязани от врага. 
През целия лен 1рая разнек 
ванието за историческото ре 

трябваше да

Македонци и 
победени

във

бралия се народ от името на 
Комунистическата партия да 
стъпат във въоръжените от 
ряди. След като събранието 
завърши и първите борци 
стъпиха в ротата, пристигна 
един жандермерийски пат
рул, който започна да гони 
народа. Осведомен за това, 
комисарят, който със своите 
другари току-що напускаше 
селото, се завърна и с някол 
ко изстрела ликвидира пат 
рула, а оръжието раздели 
на новите бойци.

Въстанието в Сърбия е за 
почнало организирано под 
ръководството на Главния 
щаб на НОП за Сърбия и 
Краевия комитет на КПЮ за 
Сърбия. Истина в Сърбия бя 
ха най-силните окупаторскн- 
военнн сили и добре орга 
низираният окупаторския дъ 
ржавен апарат, но благодари 
ние на здравата организация 

. и храбростта иа. сръбските 
,партизани въстанието в ско 
ро време получи големи раз 

_ _ _ мери.. Голяма помощ в тия
на оорба, уой подкани насъ- • първи операции оказа Вър-

Партизапските отряди в 
Сърбия започнаха да изпъл
няват веднага директивите 
иа ЦК на КПЮ и да нападат 
окупатора и домашните пре 
датели. Като начало за тия 
сражения се взима акцията 
на Раджевачката рота от Ва 
левския партизански отряд, 
която на 7 юли 1941 година 
бе унищожила един куизлин 
говскн жандармерийски по
ст, опитало се да разбие ед
но народно събрание. На кр 
ъстопътя, недалече от Бяла 
Черква, бе уговорено събра
ние, защото тоя ден беше тр 
адиционален народен събор. 
Председателят на общината 
бе уведомен, че нещо се гот 
ви и затова се опита да оаз- 
гогш събралия се народ. Час 
гично \‘спя, но все пак пове 
чето останаха

нашепне, което
вземе за началото на въо 

ръжената борба на 
ските народи.

Организационните прнгот 
ядения бяха завършени из ця

мат ооганизпрането
въстание. Всичкисс ръженото 

партизански 
решенията на тая среща — 
имат политически комисари, 

ппедставители на

югослав отреди-според

е ударил
които са
Партията и народа във воен 
ните части. Като военен ам- 
блем на бойците от отредите 
— които на срещата получи 

■ ха официалното име паргиза 
ни — бе взета червена пето 
лъчна звезда. Бе взето също 

като един в борбата така решение да се започне 
с издаване на Бюлетин на В ь 
рховния щаб.

Партията беше тогава за 
големи революционни схват- 

Трн дни сред срешата на 
ЦК КПЮ гръмна първата 
въстаннческа пупгк'- в Съг- 
бни. В течеш: -а ю\н та 
ннего пламна почти във вси 

кратца на страната. В 
сърцето на Балканския полу

.... Работници, селяни, граж остров изникна, под ръково
дани, младежи на Югославн . дството на КПЮ, ново бойно 
я! На борба! На борба про- поле, за което фашистките 

фашпстко-окупаторските енлн трябваше да държат
четиригодишното 

Подвигът на югос

4. ЮЛИ
ВЪЗВАНИЕ ЗА ВЪОРЪЖЕНО ВЪСТАНИЕ

всички
против окупатора и техните 
домашни слуги — кръвници 

нашия народ. Не се бо 
йте от какъвто и да било те 
рор на неприятеля. На теро
ра отговаряйте с масови уда 
рн по най-чуетвнтелннте точ 
ки на фашнстко-окупаторскн 
те банди. Унищожете всич
ко. което е от полза за фа-

лата страна. Стотици въоръ 
жени отряди чакаха енгна 
ла за въоръжено нападение. 
Тоя сигнал бе даден на 4 ю те на
ли.

На това историческо засе 
да ние _бе рошено веднага да 

■ се започне с общонародно въ 
. станне против окупатора. Ор 

ганнзираннтс въоръжени гру 
пи като партизански отряди 
трябваше да започнат с уни 
щожението на всички воен 

• ни обекти на неприятеля. Же 
лезнишпе. шосетата, фаорн- 

' ‘ кнте и живата енла на не- 
- приятеля бяха означени като 

първи обекти да нападение

1..Т

ЧКН
Пред насъбралкя се народ 

говори политическият коми
сар на Раджевачката рота, 

Жикица

ишеткпте завоеватели...

народният герой 
Г1оганогч ч—Шгпнац. Говоре 

. йки за нуждата от въоръже
тнз
банди, конто се стремят да 
изтребят не само- най-велнки

сметка в 
воюване.



г*
ЕДВА НЕОФИЦИАЛНА а нкпт {

Наскоро по-добро прие 

мене на тедивизионата 

пропиша
Колко незаетостта е проблем 

Димитровград?в
• Дали всички искания за работа са ойравдини? % Най-много 

ПсрсиекШиви
•;

се търси Промишлеността
на решениейло

■ -;М
Една малка, неофициална, ■ 

анкета за проблема нанезае 
тоста в Димитровградско 
е дала повод за този наслов. 
Именно през месец март в 
бюрото за приемане на рабо 
гницн в Димитровград са би 
лп зачислени като търсещи 
работа 600 лица.

На пръв поглед се натрап
ва изводът, че 600 безработ- 

. ни лица в една комуна от о- 
семнадесетина хиляди жите
ли представлява вече открит 
проблем, който не е за прене 
Орегване.

Но такъв извод би бил по
грешен, защото има указани 
я конто говорят, че този про 
блем не е толкова остър:

За последните десетина го, 
дини например, населението 
на комуната се е намалило с 
над 5.000 жители, най-много 
заради чувствителната миг
рация на работоспособни хо 
ра във вътрешността на стра 
ната, които имащи училище 
иди занаят, напускат стопан 
ствата си и си намират рабо 
та. Значителна част от тях 
(особено височаии), може 
би заради постоянната ориен- 
тировка — икономическа и 
културно-просветна,
1955 година и заради съобиш 
телните улеснения — се засе 
лиха в Пирот, където работ
ят в админиерацията или в 
промишлеността. В резултат 
на това „проредяване” на 
трудещите се в селското сто 
цанство, и при наличност на 
по-съвременна обработка на 
земята и производствено съ 
трудничество между частни
те стопанства и земеделски
те кооперации се е подобри
ло икономическото екзисти-

''айчгисокопродуктивна 
нажмот ЛИАНИ уСЛОВИЯ 

— Работата

мат
изчака, за да постъпи 
фабрика.

Не са обаче само 
кази. Безработните 
да отиват на работа и вън, 
във вътрешността, макар, че 
оттам се търсят чрез Бюрото 
работници за предприятията. 
1ърси се работа само в Ди
митровград край село и и- 
мота. И то не друга, а фаб 
рнчна работа. Едно сведение 
е достатъчно показателно. В 
първото тромесечие са пос
тъпили в промишлеността 48 
лица, а в селското стопанст 
во само четирима, и то в зе 
меделска кооперация „Ниша 
ва” в Димитровград.

Все пак димитровградски
те предприятия няма да мо
гат да поемат наскоро всич
ки, които чакат работа в цо 
ом и шлеността, 
от тях са без необходимата 
професионална подготовка и 
образование, а от друга стра 
на и броят на промишлените 
обекти, и тяхната мощност 
не са такива, да могат да цр 
немат всички от списъка на 
Бюрото. Още повече и зато
ва, че съвременните сред
ства за производство в про
мишлеността на Димитров
град не изискват масова ра
ботна ръка.

ПерсйекЛивате 
на решението

По всичко личи, че въпро- 
сът за заемане на работната 
ръка не е станал парлив про 
блем. Това обаче не значи, 
че въпросът е окончан. На
против, може да се очаква 
броят на искащите работа да 
се увеличи, защото тенденци
ите за напускане на село се 
засилват: расте броят на ин 
телегенти в село, които ис
кат да работят в своя град, 
расте и производственото съ

във , трудничество на линията ко 
операцня-зем е де л с ки стопа
ни, което при увеличена ме
ханизация дава по-голямо 
производство, но и създава 
излишен работна ръка в сел 
ското стопанство. Във връз
ка с това у по-младите вече 
има положителен стремеж 
да се завърши нещо и да се 
спуснат в града, където ще 
са обществено по-полезни.

Тогава въпросът наистина 
ще стане по-трудно разре
шим.

Но има нещо, което дава 
основание за спокойствие. 
Промишленият потенциал на 
комуната, според предвижда 
нията на петгодишния стопа 
нски план, ще се увеличи чу 
вствително. Реконструкции
те и достройванията и постр 
ояването на нови обекти ще 
открият път за внедряване 
на ново, по-специализирано 
производство в селското сто 
па^ство, което при налич
ност на производствено сътр 
удннчество с кооепрациите 
ще обезпечава висока проду 
ктивност и солидни доходи 
за ония хора, които ще оста 
иат на село.

Все пак с въпроса за заема 
нето на работната ръка и ми 
грирането от село не бива да 
се занимава само Бюрото за 
приемане на работници, за
щото и тук ролята на обще 
ствено-политическите органи 
зации на село не е за подцен 
яване. Особено когато се има 
предвид, че значително чис
ло хора напускат стопанства 
та си, които и сега, без доста 
тъчно интензивно обработ
ване и специализирано прои 
зводство им обезначават за

ни
тези от 

не искатсе ТЪРСИ и за 
ради по-нзгодна женитба и 
оа.оади желанието да се жи
вее „на град", обаче тук, бди 
зо до село и имота, който е 
„резерв _ и „допълнително" 
за по-добър живот.

И не само ■Щтова. 
През последните 

забелязва
години се 

слизане на хора 
от отдалечените, пасивни се 
ла в крайградските селища. 
Тук купуват имот, строят къ 
ща, а тогава застават и пред 
Бюрото за работа в града, за 
щото близостта дава възмож 
носг за ползване на 
пия вернант на икономическо 
съществуване: работник — 
селянин. Други, пак от

извест-

отда
леченнте села, „подаряват” и 
мота си или правят фиктив
ни делби и остават без имот 
(в по-редки случаи продават 
имота и къщата на село) и 
идват със семействата си в 
града да търсят работа, като 
същевременно се настаняват 
тук.

защото 99%

Безспорно е, че между те
зи, коиго търсят работа има 
много хора, на които това е 
единствената възможност да 
си обезпечат препитанието. 
Най-често те са безимотни, 
довчерашни надничари, с оп 
ределенн трудови навици. И 
ли това са хора, чието стопа 
нство, състоящо се от някол 
ко декара слабопродуктивна 
земя, не може да ги задър-

а от

НаЕият телевизионен стълб на Черни връх

Неотдавна на Черни връх, 
недалече от Пирот и близо 
до известния почвен планин 
ски дом на Басарски кг4 
мък, е започнал строеж на 
телевизионен пункт за препр 
сдаване програмата на югос 
лавската телевизия.

Предприятието „Електро- 
сърбпя" от Чуприя вече е до 
ставило двадесет и тримет

ров телевизионен стълб,!кой 
то сега се монтира на. върха.

Едновременно добре напра 
дват и работите по довежда 
не на електрическа енергия 
Остава още предприятието 
„Миханло Пупин” от Бел
град да достави необходими 
те апарати за приемане и 
препредаване, и да бъдат мо 

Л- г.|.
Според досегашния развой 

на работите по построяване 
на този обект, в скоро време 
Пирот и околните места ще 
имат добро приемане на те
левизионната програма на 
нашата телевизия.

Трябва да се спомене, че 
приемането значително ще 

се подобри и в Днмптровгра 
дско.

жи да останат земеделски ст 
опани. И тези хора са без не 
обходимата квалификация,
но н с предимство за постъп 
ване на работата и без кате 
горичното искане: „Не ща зе 
меделска работа, искам 
бъда фабричен работник или 
на служба. Значи — търсят 
работа без поставяне на ус 
ловия.

ране на земеделското населе 
ние.

доволително жизнено равни 
ще, понякога и по-високо от 
това, което би му предло
жил градът.

да
От друга страна, самата по 

,, литика за приемане на неква 
. лифицирана работна сила, с 

малки изключения, е била ст 
рого определена и правилна. 
В Димитровградската проми 
шленост са «встъпвали сто- 
тици хора от село, но на пър 

’ во място, ония чия то иконо
мическа екзистенция от част 

: ното стопанство действител- 
но е била минимална и ги е 
принуждавала да го напус
кат.

нтираниМини Нейков

Само във фабрика, 
друга работа—не!

Когато земеделска коопера 
цня ,’,Сточар” в Каменица по 
искала от Бюрото 25 работ
ника за земеделска работа, 
в Бюрото се намерили на мъ 
ка. Никой ще искал да оти
де да работи като земедел
ски работник и предлагал да

Тазгодишният сенодобив налага сериозна 

Подготовка за Посрещане на зимата
конто не бяха приложени аг 
ротехнпчески мерки рекол
тата ще бъде намалена с 50 
на сто в сравнение с минала 
та година. Положението па 
ливадите на земеделските ко 
операции не е тъй лошо. Те 
не са чувствително засегна 
•ги ог сушата. Напояването 
на подводните места, прихра 
нването на тревите с изкус
твени торове и други агроте 
хнически мероприятия значи 
телпо смекчиха последствия
та от неблагоприятните кли
матически условия.

Неотдавнашните проливни 
дъждове пък до известна сте 
пен подобриха цегашното по 
ложение. Освен за частично 
то увеличение на реколтата 
(частично, защото тревите 
се намират в късния период, 
когато предимно растението 
е към края си). Последните 
дъждове особено ползотвор
ни сс оказаха за пасбищата. 
Добитъкът намиращ се папа 
семе не о заплашен от недо 
стиг па трева.

За да бъдат отстранени по 
следствията от сушата, да се 
обезпечи храна за добитъка 
црез зимата, както и запази 
сточния фонд в комуната пр 
евзети са сериозни мерки. 
Така например на иеерозпв- 

местностн ще бъде оло 
брепо сеченето на шума. О- 
добрението няма да се отна 
ся само за местностите под- 
падащи в сливът на река Ер

рацпя „Нишава’’. Докато мн 
палогодпшпата реколта изна 
сяше 200 тона се'но, то тази 
година се с.мята, че ще възле 
зе над 300 топа. Миналата ю 
дина благодарение на полив 
ните машини, с конто се е 
снабдила кооперацията има 
изгледи да бъдат прибрани 
4 откоса. Разбира се увеличе 
ната реколта се дължи и на 
30 новозасети хектара.

Първият откос е прибран и 
с дал принос от 4.000 кгр. се 
но. Вторият е в прибирането 
си, а условията за третия са 
съвсем благоприятни.

Изкуствените треви, разлн 
чни експарзета, люцерна, ка 
кто овесът (засаден на 40 хе 
ктара площ) дават реални 
възможности за увеличение 
на сточния фонд. От 1.200 ов 
це броят щс бъде увеличен на 
1.500, както и 40 гърла едър 
добитък.

Всичко това показва, че 
провеждането и прилагаме го 
на агротехническите мерки 
обезпечават далеч повече 
принос.

Неблагоприятните клима 
тически условия отрицател
но се отразиха върху тазго
дишния добив на сено. На 
естествените ливади върху,

.V -• г - - г
Все ио малко голини 
в Димитровградско
В течение на последните 

няколко седмици горанито 
от Димитровградско- развър
наха шцрока дейност. Голе
ми площи голини са облаго
родени от работните им ръ 
це. Пущинаците в местнос
тите на Димитровград, Д< 
на Невля, Скървеница, Тръ 
искн Одоровци, Поганово са 
засадени с различни дървч*-

Кои са безработните?
Документацията на Бюро

то ни открива различни каге 
горни незаети, 
подбуди да се търси работа. 
Исканията обаче не винаги 
са оправдани и спешни осо
бено когато се имат пред 

положе-

Вест от Ракита
и различни

До края на 1963-ново училище

вид: материалното 
ние (имот, доходи, неизполз
ваните собствени ресурси и 
пр.) и критериите за приема
не на работа, които се опре 
делят от предприятията (оп
ределена степен на образова 
ние или професионална под
готовка).

— Работа търсят жени на 
служащи от града, обикново 
но с четвърто отделение и 
по-рядко с осемгодишно учи
лище, чието материално по
ложение е осигурено чрез пр 
плодите на мъжа и на още 
някой член в семейството, и- 
ли и с допълнителни прихо
ди от запазен в града или на 
село имот.

— Работа търсят и жени, 
и девойки от близките села 
— Желюша, Гоин дол. Гради 
ни, Бачево — които села и-

ол-

та.
I Залесени са 23 хектара пл 

ощ с над 105 хиляди акацие 
: ви фиданки , 12 хиляди боро 
, ви дръвчета, 2 хиляди кан ад 

ска топола, 2 хиляди малини 
I и 100 орехови дръвчета.
I В залесяването са участву 

вали 1.900 горани от Димит
ровградско като & дали 
15.800 трудочаса и спестили 
на комуната около 800 хиля
ди динара.

I

Ст. Н.Ст. Николов

лище. От началото на месец 
тази година ракнтчани От Пленума ни ССРН в БосилеградДо края па 1963 година со I 

Ракита ше има ново учи юни ---
започнаха с работата. На 
последната кепефренция на 
Социалистическия

решение за претприема- 
ие иа акция за събиране па 
доброволни парични средст
ва. На доброволна база ше 
бъдат докарани и камъни и 
дървеният строителен 
рпал. Досега са прекарали 
120 кубически метра камък.

Между най-дейгште чле- 
Социалистическия

ло

ГошоЬносш за йроЬеждане 

на ноЬише мерки
ните

съюз се
Солиден иласменш па димя- пзс

шровградския кашкавал Пленумът на обшдшекия ни като оправдание за сла- 
отбор на ССРН, неотдавна босттге в работата. Пленум- 
обсъдн предстоящите задачи ът постави задачата да се от 
по провеждане иа новите сто странят всички досегашни от 
папски мерки, набелязани от рнцателни явления и да се 
найгвисшите органи на на- пристъпи към по-ефикасна 
шата народна власт. На пле работа, 
нума бе направен всестранен 
анализ ьа състоянието в сто 
папските и здравни органи
зации. Бе изтъкнато, че тру 
ловите колективи приемат с 
особена готовност новите ме 
рки, но ръководствата на ни 
кои стопански организации 
не са достатъчно ефикасни 
в провеждането им.
пъти те търсят различни тех ; 
нически незначителни причм

ма.
Покрай това налага се вед 

жетвата да бъдат 
;; втори култури за фу 
особено царевицата. Съ 

така се препоръчва под
хранване на отавата, така че 
втория откос да бъде по-ре- 
колтен. И като още една въз 
можиост е благовременното 
прибиране на сламата след 
жетва, правилното й съдран- 

и запазване от валежи

Лошите климатически ус- 
нямат ссутнозна и за 

значимост за обез
храна за доб«* 

на земеделската коопе

м п ,С г-копр мс . Лнала- 
експорт”, „Войводинакоп" и

маг е-От целокупното тазгодиш
но производство иа кашка
вал в Димитровградско 80 иа 
сто ще бъде изнесено на па
зара извън комуната, а само 
20 на сто ще бъде пласирано 
на местния пазар.

Високата цифра на износ 
се дължи на подобрението 
качеството в производството 
па кашкавала. Новите видо- 
пс „Екстра Балкан" и „Бал
кан" все повече привличат 
купувачите от страната. Сд 
Ружегпгето вече е получило 
и предложения за свързва
не договори. Между нредпри 
ятнята се намират „Сърбо-

нага след
засетидруги.
раж.на кашкаПроизводството

ръководи от сдруже щонове па 
съюз в провеждането на та 
зи акция са Владимир Стоя
нов, Йордан Миланов, Сте
фан Филипов, Благой Цвет
ков, Тодор Стоянов и много 
други.

Населеииет о на това пл* 
нинско село вече няколко го 
дини чувствува нужда от но 
ва училищна сграда, защото 
старата не отговаря на нзис 
кванията на съвременното 
обучение. М.

вала се 
пието. То дава специалисти, 
оказва професиопалнотехни 

помощ, снабдява с ам

Пленумът разгледа и няко- 
и организационни въпроси. 
Вместо досегашните осем ко 
мисии при общинския ©Мор 
на ССРН са избрани' две — 
са организационни н кадро
ви въпроси и комисията за 
стопански въпроси' и об1аес 

; твено самоуправлегше: ^

ческа
балаж, върши контрол — с 
една дума премахна най-сет 
не стихийността в производ
ството. От друга страна с пл 
аиовото систематическо про 
изводство е премахнато и о- 
пасеписто на земеделските 
кооперации че няма да наме
рят пазар.

ятзаие
те.

Честоловия 
плашваща
нечаваие на 
тъкаСт Н.
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ЗАБЕЛЕЖЕЛО - ДА СЪДКГЕ САМИ
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ПРЕСТОИ 

В ЗВОНСКА 

БАНЯ

ЕЛАТЕ УТРЕ
На 21 юни тази година в що щеше да отсъствува. А, 

Звонци пребиваваше снабди добитъкът не може да бъде 
телят на „Сточар" от Пирот, заклан без билети... 
който изкупваше едър и дра 
бен добитък. Но когато оти 
де в местната канцелария да 
заведе билетите им, беше за 
къснял около половин час.
Шефът на местната канцела се слива населението ’ от Де 
рия още не беше напуснал ра рекула и Бурела на пазар, 
ботного си място и затова Обаче пазарището е толкова 
Представителят на „Сточар" нехигиешгчпо, че една прове 
и управителят на земеделска рка на санитарната ннспек 
та кооперация „Ерма" в Зво ция сигурно би предприела 
нци се обърнаха към него с строги санкции. Върху гола 
молба да им направи тази у земя, оборски тор и прах се 
слуга та добитъкът _да може слагат стоки, донесени за про 
да бъде закаран' в пиратска дажба. На самото пазарище

се намира и пропуст, върху 
Обаче шефът на местна га ко*1то са .наслагани незакре- 

канцелария 'не удовлетвори пени> грубо одялани греди, 
молбата им. На следващия конто при преминаване на 
ден работата не можеше да превозни средства (особено

автооусите) отскачат. Нищо 
чудно, ако един ден дойде и 

местната канцелария замина до злополука. А само с един 
ваше за Б. Паланка да дава килограм пирони би се раз- 
изпити, а помощникът му съ решил целият въпрос.

Какво се чака?
Всеки четвъртък в Звонци г Ждрелото на ЕрмаV,

геруват. Срещат се близки и 
познати, раздават се покуп
ки от града, вестниците... 

Като по някаква команда, 
към ба

Звонци посреща всеки ав
тобус. Едни чакат приятели, 
други роднини, гости, идва
щи в банята.

Десетина души слизат, а 
останалите бързат с големия 
червен автобус към Звонска 
баня. Но в Звонци има и та 
иша, които чакат автобуса 
за да се поразходят към Ст
ражата...

Макар че до Звонска баня 
има само 2,5 километра, цре 
возът струва 60 динара! Но 
хората се возят. Зоват ги бис 
трите радиоактивни води на 
новия голям басейн и карти 
те в прохладния ресторант. 
...Огромната машина ни по
несе из новия път към баня 
та. Шофьорът Добрица сви 
юмрук, натисна клаксона, да 
де скорост, и автобусът по
летя. Всички пътници здраво 
се стиснаха на седалищата, 
защото бързината наистина 
беше с трахотна.

— Брей, изкара ми чивиите 
— възрази един. пътник.

— Аама па возене — доба 
ви друг.

— Страх ли те е? — попи
та ме спътникът ми.

Очите на всички бяха при 
ковани за косматата ръка 
на спокойния шофьор, който 
сръчно взимаше заврите и 
приказваше с пътника зад 
себе си...

Най|-после
Всички с облекчение въздъх 
нахме и отърсихме потни че-

всички поемат пътя 
нския ресторант. В простор 
пия салон до една маса седи 
весела компания- от дерекул- 
чани, около друга се разпо
ложили бански гости, на тпе 
та просветни работници— 
По всички маси плющят кар

та кланица.

се свърши понеже шефът на ти.
Потърсихме вечеря. 
— Няма! гласеше ото

ворът.
— Как така?!
— Свърши се. Бяхме прнго 

само колкото за абопе
!
! твили 

нтите.
—. Утре ше заколем едно 

теле, каза ръководителят ма 
ресторанта, който наблюдава 
ше развоя на „битката" ту 
па едната, ту на другата ма

Съмеши на лекаря

СЛЪНЧЕВ УДАРг

По; време на летните горе 
щини често пъти се случват 
и някои неприятности, вслед
ствие действието на слънче 
вият удар представяващи ди
ректно въздействие на слънче 
вите лъчи върху главата и 

. тила. Известно е, че през ле
тните дни въздухът почти е 

' неподвижен. Не полъхва ни 
какъв ветрец, който би до- 
нел известна свежест. Таки
ва атмосферни условия са 
най-подходящи за. слънчев у 
дар. Покрай атмосферните у 
Сдовия небходилщ са и още 
много други фактори, благо- 

г,- приятствуващн за това забол 
яване.

Твърде тежка работа, фи
зическо напрежение, дълго
трайно уморително пешохо- 
дене, облекло неотговарящо 
на сезона или прекалена у- 

.. потреба на храна и алкохол 
ни пнтиетЬ, също допринасят 
за вредното влияние на слъ 
нчевите лъчи.
Каменистите терени са най- 
подходящи за настъпване на 
слънчев уДар, а такива у нас 
има в ДаДмацня и Хергецо- 
вииа. Слънчевият удар може 
да се появи в повече вида, 
които се различават по теже 
стта си. Най,тежък случай е 
когато чо^ек вследствие на 
слънчев 
нание. В 

с то - настъпва и смърт. По-ле 
ките форл!и на слънчев удар 
се манифестират във вид на 
безсъзнание, неправилно ди

шане, изстиване на кожата, 
треска и бълнуване.

Как да помогнем на лице, 
паднало под действието на 
слънчев удар? Най-напред 
трябва да го изолираме от 
слънцето, да разкопчем дре
хите му и да го пръскаме с 
водна. В някои случаи можо 
да се наложи и изкуствено 
дишане. Но най-важно е ДД 
знаем как да предотвратим 
настъпването ца слънчев у- 
дар. Преди всичко трябва да 
знаем, че най-големите летни 
горещини са измежду 12 и 14 
часа и по това време не би 
ва да работим тежка физиче 
ска работа, да практикуваме 
уморителни пътувалия и пр. 
Трябва да носим леко бяло 
облекло, което по-слабо пог
лъща слънчевите лъчи. По

са.

Снабдяването проблем №1

Кратък разговор с управи 
теля па банята Моша Адамо 
вич е достатъчен да се узнае 
за подготовката на Звонрка 
баня за тазгодишния сезон.

За тазгодишния сезон в 
Звонска баня е построен въ
ншен басейн с големина 25 
на 12 метра, който ежеднев
но е пълен. Наскоро в баня 
та ще бъдат построени още 
16 кади.

Обаче слабото снабдяване 
от страна на гостилничарско 
то предприятие „Черни вр- 

~ъх" зле се отразява. Не всич 
ки са доволни...

в банята почти никога 
сещаваме, казва той. Справя 
ме се някак си... Не би било 
излишно ако в банята има
ше и

пристигнахме. гю храната не задоволява. 
Пансион 750 динара! Па аз 
за 750 динара ще отида нр 
Охрид...

От разговорите ' се ' вижда, 
че посетителите имат правр. 
Трябва да се отстранят ня
кои слабости. И покрай това, 
Звонска баня е добре посет|а 
на. Многобройни гости от 
Пирот, Ниш, Димитровград, 
Белград и други градове, ф 

прекарат го
дишните си почивки в Звоц 
ска баня, защото славата й и 
като лечебница и като курр 
ртно място от ден на ден от 
ава все по-широко известна!..

М. Андонов

не по

ла.
Много гости Могат да ни 

кажат-същото. На-една пей
ка е съпружеска двойка, от 
Скопие. Той е железничар
ски работник. Тя — домаки
ня. За пръв път посещават 
Звонска баня. Макар и мла 
да, тя има разстроени нер
ви... Със себе си носят мал
кото бебе, което пази съцру 
гьт.

някой магазин за ово- 
щня зеленчуци и друго.

И седемдесетгодишната ст 
арица от Стрелъц е дошла в 
Звонска баня. Няколко

време на летните горещини 
за препоръчване е на главата 
си да носим кърпа ил няка 
къв защитен цилиндър.

***

В банята ни посрещнаха не 
колицнна любопитни гости и 
група ученици, които тук ла годи

ни наред тя идва. От въздей 
ствието на банята тя е довод

д-р А. Ц.

БОСИЛЕГРАД: на:
— Докторът ми каже, „ре 

умата” напълно ще се зале- 
чи.

Млад шофьор, 
живущ ]/ъв В ьршац е дошъл 
/а обходи своите. И банята, 
разбира се Но — не е дово
лен.

— Банята е уредена добре.

ла ще
Бригадата на гераните от 

Средното икономическо учили» 

ще получи преходното знаме

!— Тук наистина е прекрас 
но — казва тя. Още първите 
дни — подобрение. Но хигие 
ната би трябвало да се по
прави.

— Единственият ресторант

нашенец.

уАар падне в безсъз 
Такива случаи чес-

На 23 юни в Босилеград се 
състоя голямо тържество на 
гораните, на което Републи
канският отбор на Гораните

;връчи преходното знаме на 
Вранска околия за постигна 
ти резултати по залесяване
то през 1961 година. Минала 
та година Вранска околия бе 
първа по залесяването в НР 
Сърбия — почти една трета 
от общо залесените площи в 
Републиката се намират на 
територията на Вранска око 
лия.

Преходното знаме бе връ 
чено от члена на Републикан 
скня отбор на гораните Ио- 
ван Трайкович, а беше прие 
то от Богдан Ристич, подпред 
седател на Околийския наро 
ден отбор и председател на 
гораните във Вранска 
лия.

ЗАБЕЛЕЖЕНО В ГОИН ДОЛ !

С един крак в градаБосилегродсни ученици в Ниш • • •

’ с“”° » ос.
ломегър от международното 
шосе, все пак

приказка за селото и елект
рификация на селото другар 
ят Андреев каза:

— Ето това е Гоиндол...
Радоапаратите подеха нова 

песен. Младите тютюноработ 
нички завършиха своята не 
делна работа и се готвеха А* 
отиват на кино в града. Ан
дреев нетърпеливо ни разказ 
ваше, защото и той искаше 
да завърши своята работа и 
малко да оттючине за утреш 
ната си работа в цредприяти 
ето.

ветление изпъди мрака, по дв
да се пътува и ” -—а' р*е*

за тоя вид най-разпростране траГш^печкп070 Старнте А<>
но =ай^™ : Н“ —“ -
сен=е бързо „ без непри ‘коГ‘ поТоТр“^^’

- Да! за нас гоиндолчани .щдГчшш Тщщ“130' ^ 
само още това ни е нужно веяАт граждански 
— да се, направи междуна- _ Ние гоинлоли*™ 
родното шосе и тогава...—ка гоиндолчани
то за себе

еле-
ютиино

нао ко
да жиСлед това другарят Ристич 

предаде награди на най-доб 
рите организациите на гора 
ните в околията— на Босиле 
градските горани—първа на 
града — телевизор, на общин 
ския отбор на гораните във 
Вранска баня втора награда 
— магнетофон, на Владичин 
хан 
вище 
фон.

„„„ с елин
крак сме в града-ни обясни 
Битомир Андреев, председа
теля на СССРН в селото. Дн 
ес нашенци работят във 
чки

си приказваше
моя спътник.

На това твърдение — Извинявайте, само о- 
Ще едно: колко къщи още не 
са електрифицирани?

Той се замисли за момент 
и мрлко неудобно му беше 
когато каза:

— Училището и кооперати 
впият дом са още без елек
трическо осветление... знаете 

въпрос още не сме реши

И добави:
— В скоро време ше ре; 

шнм и тоя въпрос, коопера
тивният дом трябва обезател 
но да има осветление, зашо- 
то там е и читалището...

Б. Николов

полу
чих отговор чак при завър- 
щането си.

вси 
пред-

железницата, а 
много учители и работници 
има и във вътрешността на 
страната. Няма

димитровградски 
ггриятия, на

До първите къщи трябва да 
слезем от колелетата, защото 
то нагорнището изкаоваха са 
мо най-добрите

— транзистор, на Търго 
— електрически грамо „ семейство,

което да няма човек „на 
плата". Над тридесет 
работят в Димитровград.

И Действително

колеоздачи 
от селото. И така, опрени въ 
рху колелетата се заглеждах
ме в дворовете и новите къ 
ши. накацали край пътя. Бе 
ше неделя, преди обед, кога 
то всичките тридесет радиоа 
парата от селото гърмят пе
сенната неделна програма на 
радио Ниш. По

за-
На тържеството, от името 

на общинския отбо>> на гора 
ните, Славчо Сотиров преда
де преходното знаме на най- 
добрата брига на гораните 
в обвитата — именно на бр 
мгадата на средното иконо
мическо училище.

души

гоиндолча 
ни са с един крак в града. 
1е са членове на трудовите 
колективи, работническите 
съвети. И всяка заран шосе
то към града се изпълня от 
работници, които 
работа и в обратна 
завръщат в село. Някои от 
тях и направо отиват на ни 
вата, където ги чака недожъ 
ната нива, поливане на тютго 
на_и АРугн селскостопански 
раооти. Болшинството от тя* 
през годишната си почивка за 
вършват полските си рабо
ти. (Колко 
ява

гоя

I тоя начин и 
цялото село, и тютюноработ- 
ннчките по мерата имаха въ 
зможност да слушат програ 
мата и придружават песента 
„Кафу ми драга испеци”.

Тази манифестация 
раните, на която присъству- 
ваха представители на Репу 
блнканското ръководство на 
гораните, на околийското и 
общинските, даде подтик за 
още по-органнзирана работа 
за развитие на горското сто 
панство в Боенлеградската о 
бщина чрез залесяване и за 
щита на съществуващите до

тичат на
посока се

на го

И този ггьт на края на уче преподаватели от училището 
бната година група от 30 уче учениците посетиха няколко 
ннка от цредното икономи- най-големн наши тралове — 
ческо училите в Босилеград Белград. Скопие, Нови Сал, 
предпире няколкодневна екс- Ниш и други, където е запо 
курзия из страната, която и- знаха с редица 1шдустриал- 
маше повече научен харак- нн обект н исторически и 
гер. Ръководени от грима културни паметници.

— Мислех да взема радио
апарат — ни каза един 
селяните, — но няма смисъл. 
Отведнъж слушам три радио
апарата ..

И действително когато еле 
ктрическата мрежа кръстоса

от

ли това се отраз 
върху тяхната работо

способност във фабриката?) 
А когато

ри.
Ст. Стайков

завърши своята

1



братстцо 7

ЛЯСКОВЕЦ-ЦЕНТЪР НА ПАШАТА ТЕКСТИЛНА ИНДУ СТРИЯ "V Из нашите краища * \ь

От обикновена изложба 

до международен панаир
печалбаДобра работа - голяма

работилница, тр са изработи 
ли по-голямата част от-пнвен 
тара, необходим иа:основно- 
то училище и подведомство 
ните училии(а7 % \ •• •»

В течешю на изтеклата у- 
чебна година ученическата 
работилница на 
осмокласно училище в Звон 
ци е осъществила 550.000 ди
нара печалба. Работилницата 
е оборудана със съвременни 
машини, а учениците напъл 
но са овладели обработката 

дърво и метали. В своята

Основното

Средношколци оШ Дп- 
миШровград заминаваш 

на авШойъШяна

На 10 юли група младежи 
средношколци от Димитров
град ше замине па изгражда 
мето на автомобилното шосе. 
Група от 30 души заедно със 
средношколците от Ниш ще 
боазува младежка, трудова 
бригада.

За тазгодишното отиване 
на автомобилното шосе меж 
ду учениците в Димитровгр
адската гимназиясъществува 
ше особен интерес. За триде- 
сете места са прегледат я 
ваксинирани 43 младежи.

Младежите от Димитровг
рад ще работят на автомоби 
лното шосе един месец.

Младежите изграждат 
спортни обекти

Неотдавна в Димитровград 
бе проведена акция за изгра- 
ждаие на спортни обекти. 
След завършената учебна го 
дина над 200 младежи от тим 
назията работеха върху пос
трояването на баскетболното 
и волейболното игрище в гра 
дската градина..

Младежите дадоха по 5 ча 
са като осъществиха около 
1.000 трудо-часа. С това зем
ните работи са привършени. ГРИЖИ !А ПРОСВЕТНИТЕ 

РАБОТНИЦИЛЕСКОВЕЦ
В Лесковац, средището на 

югославската текстилна про 
мишленост, който дава 26% 
от целокупното производст
во на текстил, всяка година 
се устройва международен 
мострен панаир на текстил и 
текстилни машини, който съ 
бира грлям брой изложите
ли от страната и от чужби-

Грижите за просветните ра 
ботницн от ден на ден са все 
по-големи. Така например пр

Народна певцн 
в Босилеград

Неотдавна група народни « таз., и през следващата у 
певци от Радио Нови Садпо чебна ГОА™а просветнете ра 
сетиха Босилеград и изпълни ботници ще получават специ 
ха редица народни песни, хо ална добавъчна заплата за 
ра и шлагери. Между госта Раб°™ в малцинствено учи- 
те бяха: Нестор Габрич, Кру в износ 2 000 динара
на Янкович, Ана Милосавле и специални възнаграждения 
вич и други, което бяха пое за работа при трудни усло- 
рещнати с особено удоволст вия в износ от 2 — до 5.тю 
вие от боснлеградската пуб динара. Също така ще бъдат 
лика. подобрени и заплатите на у

Организатор на това гос- чилишните прислужншш, и 
туване беше Армейският лом. то на хонорарните 100%

и на редовните с 20%. Запла 
тате на просветнете работни 
ци в Звонски район ще бъ
дат увеличени от 10 до 15%.

| телите и. посетителите, под- 
! тикна лесковчани и црез 

1953 година от 11 до 16 авгу 
ст те устройват мострен па- 
наир на текстил и текстилни 
машини — първият ./Ьмерци 
ален панаир на лесковашка 
та текстилна промишленост, 
който вече црез 1954 година 
надминава местните граници 
и се превръща в панаир на 
текстилната промишленост в 
Югославия. Същата година 
свои произведения изложиха 
34 предприятия из страната. 
Тогава 20.000 души от всич
ки краища на страната са 
посетили панаира и сключе 
ни договори на стойност от 
1,2 милиарда.

Вече на следващия панаир 
1955 година свои произведе
ния са изложили 78 текстил 
ни фабрики из страната и 7 
чуждестранни фирми, и по 
този начин лесковашкйя па
наир получи международен 

Освен пропаган
ден, панаирът постига и зна 
чителен комерциален ефект 
— сключени са договори за 
доставка на стоки за около 
5 милиарди динара.

На четвъртия междунаро- 
текстил

я винаги са бита продавани 
докато трае панаирът.

Все по-голям интерес за Ле 
сковския панаир наложи и 
разширяване на изложбено 
то пространство, 
за панаир разполага с пави- 
льони, конто представляват 
последната дума на архитек 
турата. -Изложителите имат 
на разположение 12.000 ква 
дратни метра изложбено про 
странство. Само така нарече 
ният кръгъл павилъон, един 
ственият от този вид в Югос 
лавия и втори по големина в 
Европа, разполага с 4.000 
квадратни метра простран
ство.

Всичко това показва, че 
Международният панаир на 
текстил и текстилни маши
ни не е случайно дело, но ре 
зултат

на родната текстилна проми 
шленост и текстилно маши 
ностроене, дело на съзнате
лни усилия на стопанските 
кръгове в лесковския край, 
което с огромен елан и смя 
съл организират една успеш 
на международна манифеста 
цня.

Лесковашкият панаир, като 
концетриран комерциален па 
зар, все повече се утвържда 
ва и все по-здраво включва в 
текстилния клон на 
стопанство, в момента кога- 
то се оделотворят новите сто 
лански мерки. По този на
чин Паншгрът днес се превъ 
рна в единствен делови^ ко 
мерциален и пропаганден ин 
струмент на текстилната про 
мншленост в Югославия.

В .'шета Веькович

Мястото

на.
Обаче корените на текстил 

вия панаир в Лесковац водят 
още от 1927 година. Тогава в 
Лесковац беше устроено гол 
ямо изложение на текстилна 
та промишленост, в което са 
взели участие 32 предприяти 
*, от което 

•* край. Останалите изложите 
ли са били текстилните фаб
рики от Парачин, Белград, 
Карловац, Велики Гочкерек 
н Конак. По този начин този 
панаир получи текстилен ха 
рактер и репрезентативно 
значение.

И след 1945 година, след 
освобождението, продължа
ва устройването на стопан
ски' изложби. Всяка година 
по време на първомайските 
празниш, устройвани 
вижни изложби от 
значение. В действителност 
тези изложби са имали 
нифесгационен характер и 
устройвани са все до 1949 го 
дина.

• Успехите на тези излож. 
би и интересът, който те пре 
дизвикаха между произволи

нашето

8 от лесковашки

КЛИСУРА

Успешна борба против 
картофената бубана постоянен възход

ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕ
РАЦИЯ В КЛИСУРА навре
ме снабди необходимите пръ 
скалки и химически средст
ва, нужни за унищожението 
на картофената буба. Социа 
листнческият съюз е взел ме

Снижение на цените до 

равнището от декември 

миналата година

Дейността на народния 
отбор пред организа

цията на ССРН
През месец юни в Кдисур 

ския район се проведоха ма 
сови събрания на членовете 
на ССРН, на което се разис 
ква за работата на ОНО във 
Власинска Округлица и него 
вите служащи. Също така бя 
ха избрани нови училищни 
отбори в района.
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характер.

са под- 
местно

рки за масови акции за очи 
стване па картофите от това 
насекомо. Чрез съвместна ак 
ция от картофените площи в 
Клисурско ще бъдат спасени 
над 40 декара.

ден панаир на 
и текстилни машини, 
който е бил устроен през 1956 
година са участвували 112 на 
ши и 12 чуждестранни изло- 

от седем европейски 
страни, а вече 1960 година 
на осмия панаир — 288 изло 
жители от страната и чужби 
на. Това е период на неудър 

възход и афирмация на 
в Ле

Гостилпичарското предприя
тие пък върна миналогодиш
ните цени на някои алкохол 
ни питиета, услуги и пр. О- 
ще не са намалени ценете в 
потоебетелните кооперации в 
района па Димитровградско, 
но в най-къс срок и там ще 
се пристъпи към пр1гравнява 

им с тези от декември

Неотдавна в Дилштровград 
предприятие „7

ма
търговското 
юли”, земеделската коопера
ция „Нишава" и гостилнича 
рекбто предприятие „Бал
кан" приравниха сегашните 
цени към тези от декември 

година. Извърше-

жители • \С. Иг.

миналата 
но е намаление на ценете от 
миналата година само на о- 
иия артикули, което нямат 
оешаващо значение за край
ното търгуване на предприя
тията.

пето 
миналата година.жим

Международния панаир 
скован между стопанските 

нас и в чужбина.

Малък йоршреЛ

Дядо Михаил 

Апостолов

За да се премахне опаснос 
тта от производно определя 
не и повдигане на ценете, оп 
ределени са маржите, конто 
могат да се прилагат на от- 

Но понеже

кръгове у 
И ко.мерциалният успех на 

специализирана панаир „7 юли“ е намалило цените 
на следните стоки: колелета, 
електрически печки, ризи, ча 
совници, грисипи, сапун, ка- 
лемарски ножове, плат за до 

др. Докато „Нишава" 
в сравнение с „7 юли” е 
малила пените на два пъти, 
пък и три пъти повече стоки

тази
ска манифестация в нашата 
страна, и единствена по ро
да си в света, всяка година 
расте — от 600 милиона 
първия панаир, на пад 20 ми 
лиаода, което представлява

делни продукти, 
някои от търговските предп- 

са се изказали, че мариятия
ржата е низка, то ще бъде и 
звъ.ршена ревизия.

на
ехп и

ма-
огромен успех.

Събирайки комерциалиег
на тър 

И из

Ст. Н.

и представителите 
говските предприятия, 
ползвайки присъствието на 
голям брой специалисти по 
текстилната промишленост 
и представители на произво 
дителните организации, на 
панаира в Лесковац всяка го 
дина се организират и трали 
ционалните специални съве
щания посветени па най-ак- 
туалните проблеми из обла 
стта на производството и 
пласмента на текстилните 
стоки и текстилни машини. 
Модните ревюта, които вся
ка година се устройват, съ- 

за оше по-ши 
на Леско

те

По следите на нашата критика

Овощнаша градина край село 

Ракиша е уредена
■ През тази пролет и 
лото па лятото е извършено 
повторно засаждане на нзсъ 
хпалпте дръвчета и вече два 
пъти са пръскани против ра 
зличии болести. Засадени са 
около 800 нови дръвчета на 
мястото ма нзсъналите и за 
болелите, така че край село 
Ракита напълно е оформена 

градина от 10 дека-

иача-В началото на тази година 
нашият вестник писа за на- 

овопша градина 
Ракита, дръвче- 

частично бяха

пуснатата 
край село 
тата в която 
утгишожеии от зайци, а нас- 
точно от добитъка. Веднага 
след бележката 
тник „Братство ог 15 януа
ри, положението сс поправи. 
Всички овошнн дръвчета бя 

и зазимени, ма

Около построяването на но 
вата училищна сграда в Ра
кита кипи трескава работа. 
Членовете на ССРН работят, 
без да скъпят сили и 
труд. Един от иай-активните 

. ракигчани обаче, е седем де 
сет и двегодишният земеде
лец Михаил Апостолов. Щом 
бе взето решение да се 
трои ново училище, той пр 

' ъв даде доброволна парична 
-помощ от 2.000 динара и зая 
, ви, че ще даде 5 трудодни, 
.въпреки че не 
самооблагане.

Постоянно е при учители 
■ те, между членовете на учи 
; лищиия ,съвет — допитва се 
, дава съвети, работи.
• . Освен това дядо Михаил А 
^ иостолов, „агрономът” както 

популярно го наричат ракйт 
'чани, е един от най-добрито 
' земеделски производители в 

селото.

във веещо допринасят 
роката афирмация

панаир. Тези ревюта 
и голям принос 

на връзка
вашкия 
иредегавяват 
за разширяването 
та между производителите, 

потребителите 
лансират нови мо 

цветове и крой

овощна
ха навързани 
кар ис. ра.известно закъснение.

търговията и 
защото се 
дели, десени.

пое Съвещание за обществената 

активност на девойките
ки.

златни,и аПрисъждането 
сребърни, бронзови 
за най-добрите изделия 
за цел да подтикне домаш
ните производители за оиш 
по-големи постижения в оо- 

на текстилната проми

медали 
имаподлежи иа Отбора за просвета и култу 

ра па Съюзното вече на Съю
зната 
доклад за 
леми 
иац и
едседател

обществена активност., иа 
жените.

На 19 Ю1Ш т. г. в Белград 
се състоя съвещание на ЦК 
на Народната младеж н Кон 
ферепцнята па обществена 
активност иа жените, иа кое
то се разисква за заетостта, о- 
бучениета. и обществената а 
ктивиост^ на девойките. На 
съвещанието прнсъствува 
лка. Минич, председател

народна ' скупщина, а 
_ поставените проб 
попиесоха Тома Бадови 

Латинка Поровим, пр- 
аа Конференцията

ластта 
шленост.

На панаира през 1959 годи 
па са били присъдени 99 ме 
дали, през 1960 година-430. 
а на панаира през 1961 годи 
на —.131 медал . Интересно е 
че наградените произведени

Славмнско гърлоМи за Душан Паннч:
иа

. (71
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ше аз да се обидя и да го N 
предам на властта. |

Малко подир това го наме- | 
риха.. Висеше на същото въ- I 
же, което миналия ден му ст | 
ягаше ръцете. Но сега то бе I 
ше на шията му, добре обтя ' 
гната, а очите му пак гледаха I 
някак си чудно, като че ли 2 
искаха да срушат и да над-1 
никнат в нещо далечно, непо 5 
стижимо. Този ден за пръв | 
път беше облечен в риза. В > 
хубавата бяла риза с корава I 
яка. ^

лРазказ
Тудор Аргвнзи

I
ПЕСЕНТА

Аз браних се докрая и в боя жив останах. 
Но пиката се счупи, макар че бе стомаяна.

Издигнаха прегради води, земи далечни — 
но ние пак сме двама и ти си с мене вечно.

•9

?
1

Пресекоха въжето. Но бе- ч 
ше късно. Много късно. А сл | 
ед това някой замина за гра- ^ 
да. И към обед автомобилът ь 
спрх в широкия двор. Първо ' 
излезе чорбаджията, а след | 
него още двама. Крачеха бав х 
но и мълчаливо, като при ня | 
какъв обед, с маски на споко ^

4
И в пътища незнайни, и в тъмна нощ, и в ден, 
ти, спътницата вярна, пристъпваше след мен. 0

той. Ризата дето я купихме 
вчера.

Това беше хубава риза. 
бяла, с корава яка и двойни 
маншети. Цял час изгубихме 
докато той се пазареше с 
продавача.

Потърси я, казах му аз. 
Кой ще я вземе?

голите му до колене крака 
все оше се виждаше прахът, 
който беше насъбрал от дъл 
гня път. И гърдите му бяха 
голи, зашото тясното, дрипа
во палто не можеше да се за 
копча. Нямаше нито копче-

— Бяхме трима, малкия — 
каза той. За него всички бях 
ме малки. Дори и аз, макар 
че той беше две педи по-ни
зък от мене. — Бяхме трима, 
малкия, повтори той. Сутрин 
когато бяхме гладни или ко 
гато искахме да привлечем 
вниманието на Лила, слугин 
ята на чорбаджията, с голи 
юмруци чупехме керемиди
те. Ти не вярваш? Ах, по де
сет чупех с дясната си ръка. 
Просто ш сечех на две. А тя. 
малката ,се смееше весело. 
Пляскаше с ръцете си от оа 
дост. Вероятно тя чувствува-

4
Когато в пътя тежък устата в жажда лепне, 
ог кладенеца требваш вода за мен във шепи.

■>

4
■Навеждаш се със мене, щом се наведа, 

от изворл да пиеш искряща вода.
та йствие, конто винаги придру х 

жават смъртта.
Никой ли не го е питал?—пи >

та един от непознатите кога т
/ N

то влязвха в конюшната.

Само го свалихме, рече па ^
зачът. *

Той гледаше дълго в жъл- | 
тия куп месо, намиращ се ^ ^ 
край краката му. *

Може би самоубийство, ка I 
за замислено.

И като сянка лека изпълваш ти земята: 
лъчите с

Та и картина беше неприя 
тна. Бяха неприятни и онези 
очи, конто толкова иечовеш 
ки го стрелваха със студена 
та си злоба. А след това и о 
не.~п възражения. онези ду
ми, конто едва чакат да стъ 
пят в действие. Може би вен 
чко щеше да се свърши по- 
инак- ако той само прогово
реше. Но той мълчеше и по 
нататък изправен и висок, 
с вдигнати ръце над главата, 
здравата стегнати и завърза
ни свъжето за гредата. А хо 
рата минаваха край него, тър 
сеха някакво удоволствие в 
тази неежеляевна картина и, 
разочаровани от краткотрай 
ноетта на това удоволствие, 
започнаха да се смеят в себе 
си и на бялата риза и на то 
зи крадец с къси ръце, зага- 
зил толкова глупаво.

—Но теза му е пърз път пое 
мя един път да каже паза
чът.

I тебе светят, ухаят с теб цветята. г
Той отиде и затвори всич

ки врати. А след това влиза
ше по ред в стаите. Говореше, 
че само по този начин ще я 
намери, защото сигурно ня
кой я е взел. Откраднал я е 
някой. Ние сгоехме в двора 

ше защото мие чупим кереми „ гледахме Как вдигал н пак 
дите Да обади на чорбаджия нзлиза от ста„те. Държех- 
та. Не. И тя се наслаждава ръцете си в джобовете и 
ше в чупенето, малкия. мълчехме. В такива моменти

е трудно да сс приказва. Мно 
го трудно. Защото всеки се 
чувствува помалко крадец. 
И същевременно всеки е оби 
ден. Не зная кой какви думи 

си. Но

А твоето мълчание във всички звуци сещам —■ 
в молитвата умираш и в живота си жива.

Далечна си оставаш, а редом си със мен. ..
О, вечна годенице, не чакай сватбен ден!

4
4
9
Л

У
I!
ДУчебници на 

девет езика
-Но знаеш — когато нещо 

се повтаря, то става отегчите 
лно. И Това чупене ни додея. 
И тя ни стана отегчителна и 
чужда. Може бн затова, за- 
щото стана обикновена лю
бовница. Не, нито един от 
нас не беше щастливецът. Тя 
си намери друг—пъдаря, а сл 
ел това я уволниха. Бяха ми 
нали границите на любовта, 
разбираш ли? Ние останах
ме сами. С онова вечно ед
нообразие. Всичко вече беше 
изпитано и сторено. А сезо
нът продължаваше. Ето как- 
то и сега: минава септември, 
а всеки нов ден от хубав по- 
хубав, като че ли само за ке 
ремиди дохожда. През тези 
първи дни ние си приказва 
хме само за в къши. А след 
това и тези разговори свър 
ипгха. Нямаше за какво да 
се приказва. Останаха оше 
иекупените подаръци. И за 
това отивахме в града. Все
ки пазапен лен отиваше по 
някой. Накупувахме сн обу
вки и панталони за зимата. 
Някои котиха и рокли на же 
ните си. Защото когато се во 
ъщахме от печалба, трябва 
да се занесе нешо в къщи. 
Да, такъв беше нашият жи
вот, малкия. И керемидите, 
това се разбира от само се
бе си. Те бяха нашата веч
ност, макар че постоянно се 
мъчехме да гн забравим.

Той се усмихна хитро как 
то и сега.

И всред еднообразие дойде 
това.

Когато Панде дотича при 
нас беше вече късно по,\1гр 
обед. Целият беше червен, 
възмутен.

Ризата я няма

5
с глава. >Вторият климна 

Климна и чобаджията. Клим * 
нахме и ние всички. А кога-

0
е

държеше под езика 
аз бях готов да сторя всичко, 
макар да беше и пай- добри
ят ми приятел. Само ако не 
я намереше.

к пто напуснахме празната кон > 
юшна, ненадейно се почувств I 
увахме изтощени. Като че ли .

11
През последно време особе 

| но много усилия се полагат 
край този куп остана една * за обезпечаване на учебници 
част от нашия живот. Чувст | и учебни помагала за оспов-

' ните и средни училища, ка- 
л к то се обръща особено внима 

измъчва човека, малкия. А I ние на нуждите от учебници
всеки от мас в този момент . ^ учебни помагала в учили-
се чувствуваше виновен. Ся " щата на националните малци

нства. Црез течение на 1962

мират при съответни рецен- и 
зенти. Досега са предадени ц 
ръкописите за буквар, читав 8 
ка за I клас, читанка за П Ч 
клас, читанка за V клас, чи- » 
танка за VI клас, граматика п 
за висшите класове на оспов ) 
ните училища и читанка за 1 
УП клас.

Не са готови преводите и 
ръкописите или пък въобще 
не са взети за изработване 
още учебници: сметане от 1 
до 20. бпоим, мерим и сме. 
там за П клас, съобщителни 
средства от I до 1П клас, чИ ^ 

за Ш, читанка за IV 
клас, читанка за УШ клас, у ? 
чебиипи за руски език за V,
VI. УП и ЛЯТТ клас и учеб- ш 
ник и помагало за познавана 11 
на родния край.

Това значи, че за следваща 
та учебна година нашите оо 
новни училиша ще получат с 
почти всички учебници, с из , 
ключение на онези, за които 
казахме че цоеводнте или 0 I 
ригиналните ръкописи не са 
завършени.

Обаче в по-нататъшната ра :
бота и грижи на съответни- |
те органи за учебници пред | 
стоят усилия за превеждане 
и изработване на учебници 
на български език за средни 
те училища.

Но той намери ризата. Из 
песе я, закачил я на пръст, и 
тогава видях как всички сте
гнати гърди сс отпуснаха. И 
впуснаха онзи горчив въз
дух, -който ги задушваше. 
Той пи идваше насреща, тър 
сойки някого между нас. И 
наведнъж спря. Обърна се 
към тухларя, който седеше 
на низкия камък.

вото за виновност най-много х

А след това той го одвър- 
за. Тухлапят седна на същия 
онзи камък, взрял се някъде 
в нощта, която бавно покри
ваше полето. Тогава нямаше 
електрическо осветление във 
Фабриката. Тогава само лам 
пи имаше, малкия. Но тази 
иот гой не запали лампата. 
Сам остана в двооз, когато 
ние си легнахме. И никой не. 
можа да му се приближи. Ка 
то че ли беше се вмъкнал в 
самия гебо скимхачя. дебне 
Не, не беше луд. Но все пак 
беше чудоц пора тази ногм. 
И може бч трябваше някой 
да остане с него, да внимава. 
Но кой бн останал през та
зи нощ?

И насутпинта. пиели звъие 
път да избие, Панде ме събу 
ли.
—Пак няма ризата, каза той 

Стоеше до тревата и гледа
ше в стената. Наведе се и 
долу, да не е паднала под кр 
свата. Не, ис с тук, рече пак. 
Излезе и пак сс върна замие 
леи. Неговият креват е пос- 
лан, рече! Той сигурно иска 
да ми отмъсти за онова вче 
ра. А с какво го обидих? И 
защо да се обижда Трнбва-

т
каш всички бяхме участни- Ь 
ци в тази смърт. Та нима х година общо взето въпросът 

, | за учебници за основните у
ние самите не обесихме чове 1 чил]1ща е разрешен. Нацио-
ка в него, мислехме си. Ни- 2 налните малцинства са про 
ма ние не вързахме въжето? ' вели почти всички учебници 
А месото този куп месо не | па своя майчин език, израбо 
беше най-важното. То и ина* х тили оригинални учебници

ь за онези предмети, които не 
умира когато човекът е мтп I могат да ^ преведат от сър
тав. ч бохърватски или друг език.

Не приказвахме помежду ' Според плана за издаване 
_ , | на учебници през тая година

сн. Сякаш се страхуваме е ч ^„бва. да бъдат отпечатани 
Ат: од другаго. Като че ли | 242 учебника и учебни пома 
във всеки чужд поглед от ' гала с тираж около един ми 
кривахме мълчалив ням пре I лион. Най-много учебници 
коо ' ще се издадат на унгарски е

'■ | зик — 72, на шиптарски —

I
I
I

IТи? рече.
Тухлапят въобще не мръд

на с очите си. Тухларят не се 
помръдна. Само приеъствува 
шито загълчаха.

Ти—повтори Паннс. Ти сн я 
откраднал?

Той сега се завърна от гра 
ла, каза пазачът с побеляла 
та коса. Току-що пристигна.

Тухларят не се мръдна. 
Той гледаше някъде далече, 
толкова далече, сякаш бе се 
задълбочил в себе си.

Ризата беше на неговия кр 
сват, рече Панде. Говори, ви 
кна му той. Искаш ли да те 
помилвам а? Па тогава да го 
вориш?

Тухларят мълчеше. Той въ 
обще нс се съпротивяше кога
то вързаха ръцете му, а след 
това прехвърлиха въжето пр 
сз гредата. Стоеше изправен, 
с високо повдигнати ръце 
пад главата,' но очите му бя 

каза ха празни. Равнодушни. На

танка
*
*

и
>
Е

широкия N 62, на румънски — 30, на сло 
вашки— 23, на руски — 18, 

з на чешки -«■ 9, на талмански 
I — би гн,

Крачехме 
двор, настоявайки да не где 
ламе празната греда над вра 
тата, но пред нас стоеше тух $ 
дарят с повдигнати ръце над | 
главата. Той сякаш ни пререз [ 
ваше с острия си поглед, от т 
правен към най—далечната к

по
!

Тридесет учебника 
на български език

I I

В рамките на общата поли 
тика

5 бници за
Този дълъг ден мина. И вт ь грижите - и влагането на го- 

орият мина. Тогава чорбад 5 Аеми -материални средства и
жията пак дойде. Каза, че с | български едше уЧебнВДИ На 
тухларя всичко е в ред. Оба N Досега на бъдгарски ^

излязоха от печат следните 
учебници, за основните учи 
ли ща: математика за III

Каза, че тухларят се самоу ' ас, математика за IV 
бил затова, защото този ден I 
изгубил в града всичките си

* за обезпечаване на уче 
малцинствата са

точка в далечината.
М. П ;

Звонци ще 

получи нова 

училищна 

зграда

;Ли, че никого няма да разпит * 
ват. Всичко било ясно. * ;

кл-
клас,

аритметика за V клас, арит-
| ме1ЛЕ? за клас, алгебра

пари. Цялата заработка от % ?.а клас, геометрия за V
лятото. Изгубил и последния | историяТа^УГ^к д^г УП КЛаС’ А ^ история за VI клас, домакин
си динар. А бе работил тол ^ ство за VI клас, домакинство
кова много дни за тези пари, Ч за УП клас, химия за УП кл
бе работил през цялото лято ^ а9 и химия за УШ клас.
за тях. \

■

Едвам е свършила учеби* 
та голина, а в Звонци се *ър 
шат трескави пршотвлсня* 
за отпочванс па ногата учей 
па година. '7ч-илищнн:е сгра
ЛИ П .''РОПЦН И ПОДП: »,М’ГЗ<3
ните учи/, иша в Пр' ■ * :я, 
шушковица, Ьсрин тртр, 11 
сеноп дел. Гучи д.л, тг 
/\ат белосани и поправени, а 
инвентарът им ще се яодМ® 
ни. В Ракита се строи ново 
училите.

В работил игщата на “ и0* 
ното осмогласно учнлиш* " 
Звонци са изработени чс1,г,-° 
лшите учебни помага .а п V 

чидищен инвентар.
Преподавателски кадри са 

обезпеча 1,н. Засега всички 
иреподава-ч-лски местз са по 
пълнени с изключение, па 
Две учителски места в Ра**" 
та. До започването на яоват» 
учебна година ше бъдат 
пълнени и те.

Останалите ученици се на
Чорбаджията говореше ис ^ началото”6 иаИ ^чеб^а т а 

тината. Макар, че не го оби || 1962/63 голина. Така
чах, той говореше истината. N меР наскоро ще излязат

печат:

’

напрн- Иаот :■

Онази пъстра въртележка у 
му взела парите и онези бе ^ 
ли зрънца, които скачат през N клас, природознание за” IV 
пъстрите числа, когато върте I клас, природознание за V 
жката се завърти. Може би за ь КЛас> природознание за VI 
то„ беше „„„„ „о * “*•

еше с високо повдигнатите | ропейски страни за Ут 
ръце над главата си. Дяво- N Физика за УП клас, неевропс

| йскн континенти за УП клас 
ч история за УП клас, Физика 

А ризата? — попитах го аз. | за УШ клас. алгебра за VIп 
Ризата, малкия? Панде му > клас, история за * осми 

я съблече още когато въже-1 тпЕ геогРаФия иа ФНРЮ за
” т*««— «V»™
жна за тухларя. Знаеш хора ; домакинство за УШ^слас 
та идват на този свят без ри | 
за, без нея могат и да си

Гл-Обществознание за IV кл- 
обществознание за V .ас.

и ев- I
клас.

лът ли знае?

Повечето учебници, 
о ' не се превеждат 

( хърватски.
които 

от сърбо- 
а представляват

„ориганални трудове, са изра 
°отенн, и ръкописите

тидат.
2. 1. м. н.3*

се на-
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БОИ И 

ХАРАКТЕР
I ЗЛОБОЛВВВКА

НОВА ЗЕМЕДЕЛ
СКА КУЛТУРА

На университетската клн 
пика в Лайпциг са правени и 
нтереснн изследвания за от 
иошеннето на отделни хора 
към боите.

Лицата, конто са участвува
ли в анкетата са били мъж 
ни на едно табло, осветено с 
различни бон, да определят 
кои бои най-много им харес 
ват.

Ь кооперацията ,,Орало” на Долно Мазгово отдав
на се приказва за въвеждане на нови култури в земедел 
ското производство. Най-сетне на последното събрание 
управителят на кооперацията Сладкодумов заяви:

— Другари и другарки, със въвеждането на новите 
култури ше спрем, защото имам директива за внедряване 
то на критиката и самокритиката. Тъй като нямаме до 
статъчио опит в таяо бласт на кооперативното дело аз 
предлагам другаря Вене, завеждащ агитацията и пропа
гандата при нашта кооперация да ни запознае накратко. 
Има думата другарят Вене.

Вене: Другари и другарки, критиката и самокрити 
историята на човечеството е била известна още на 

старите гърци. По късно, а нарочно през време на турско 
то робство цои нас не е имало критика и самокритика. 
Ако проследим тоя въпрос с нашата коперация, можем ла 
кажем, че ние досега не сме имали критика исамокрити- 

домашна сорта наречена критикарство. Задьл 
жеп от ръководството на кооперацията, а специално от 
другаря управител Сладкодумов да проуча възможностн- 

вьвеждането на критиката и самокритиката в на- 
ксоперация, аз съм проучил опита на много съсел- 

коопе,ранни. Според досегашните изследвания се пока 
няколко вида критика и самокритика: обик 

критика, остра критика, критика на ръководство 
то, критика на кооператорите идр. Според досегашните 
изследвания се оказа, че в кооперациите най-дооре вирее 

кооператорите. Останалите критики се ока 
вредни. Така например обикновената крити

лоши отношения

ШЕСТА НА ЕВР0ПЕЙСИИ1Е СИАИ 1
I

— Големите европейски си 
ли са били против обявяване 
то на Балканската война пр- 

1912 година, защото тая во 
йна би засегнала „Източния 
въпрос” и разделяне на тур
ското царство в Европа за ко 
ето всички европейски сили 
били заинтересовани. На ос 
ми октомври, в навечерието 
па самата война, дипломати 
ческите представители на Ав 
строунгария и Русия като 
представители на европейски 
те сили върчили на балкан
ските съюзници (Сърбия, Че 
рна гора, България, и Гър
ция) нота, в която им съоб
щават, че великите сили ня
ма да позволят прекратяване

на съществуващото положе
ние. На Балканските 
шг е напомнено в нотата да 
не започват война, защото си 
лите се противят на всяка е- 
вентуалма териториална про 
мяна.

делят от него и ще се залеп
ят за планината и по този на
чин платноходът ще се раз
падне.

Учените потвърждават, че 
склоността или отвърщение 
то към някои бои са състав
на част от характера на е- 
дин човек. Например лииа, 
които обичат жълта или чер 
вена имат смисъл за общест
вена активност, жизиорадос 
тим са н дружелюбиви. Зато 
ва тези бои се наричат „акти 
впи". Обратно за любителите 
на синята и зелената боя се 
казва, че са затворена прпро 
да, мирни н необшптелии.

Забелязано е, че децата ми 
ого обичат жълтата и вио
летовата боя п никак не обн 
чат синята.

съюзни

ез

Дресиран пингвин ката в

Каменоделство 

в Стубн
Един от пазачите на аква- 

рия, намиращ се на крайбре 
жнето на Пацнфика наме
рил веднъж на брега съвсем 
необикновено яйце и го сло 
жнл в инкубатор. Той твър
де бил нзненадеи когато от я 
йцето се нзлюпнл малък пин 
гвин.

ка, а една

1— С каменоделство се за 
нимават много жители в се 
дата Стуби и Прибой 
лността на Враня. Тоя занаят 
са научили 1866-86 година от 
италианците, конто тук преби 
вавалн при изграждането на

......................................... ни....... шил ж. п. линията из долината на
_________ I на Южна Морава. Днес ка-

I -меноделцнте изработват па
метници, корита за стока, ка 
мъни за отбелязване на ки-

§ те за 
шатав око ни
зва, че има 
невена

Несгоди па 

автомобилис
ти ш е

критика към 
звали лоста
ка в една кооперация е предизвикала

ръководството е предизвикала една ели
на работниците от коопера- 

аз предлагам
критиката към 
демия — масово отпускане 
мията и ти. Проучвайки тоя богат опит 
да не бързам с въвеждането на тая нова земеделска кул- 
т ура. Що се отнася за самокритиката, самата дума показ 
ва, че това е — САМО критика. Аз не намерих нито в 
една кооперация пример за отглеждане на самокритика. 
Затова предлагам да не отглеждаме и тоя вид.

След малка почивка заседанието продължи своята 
управителят Сладкодумов:

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ... лометраж по пътищата и др.
Броят на автомобилите в 

Париж и неговите предгоади 
я се увеличил от 350.000 пр
ез 1950 година на 1.300.000 
през 1960 година. Затова осо
бено в тесните улици, чиято 
широчина е колкото и прели 
50 години, често стават стра 
хотни задръствания. Затова 
само миналата година са 
произнесени над 2.000.000 на
казания на автомобилисти.

Подобно е положението и 
в големите градове в САЩ. 
Нюйорк има над милиард го 
дишна щета, поради задръс- 
тяване. В петте най-големи а 
мерикаиски градове: Нюйо
рк, Чикаго, Филаделфия, Бос 
тон и Клнвленд над 330.000 
работници от предградията о 
тнваг на работа с влак, а пад 
350.000 пеша, конто много по- 
добре се чувствупат от онези 
с автомобили.

*
— За тежкия живот на на 

шите народи под Туринтс 
може да се съди от писмата 
на Мери Мотестю, които е 
изпращала на приятелите 
си, минавайки из нашата ст
рана (пътувала е за Цари
град с мъжа си, английски 
посланик в Турция). В едно 
писмо от 1 април 1717 годи 
на, изпратени от Одрин, тя 
казва, че селата в Сърбия са 
„така бедни, че в тих може да 
се вземе храна само по наси 
лствен път. Навярно еннча- 
рите нямат милост към тех
ните жители. Те убиват вси 
чки животни, които могат 
да намерят, не питайки чия 
собственост са, а бедните со 
бственици не смеят да търс 
ят да им се плати от страх 
да ш не бият. Когато пашата 
пътува още е по-лошо. Тези 
угнетнтелн не се задоволя
ват само с това да се наядат, 
но след това те имат и тази 
дързост да искат пари за 
зъбите, т. е. обезщетени 
за употреба на своите зъби,- 
конто са използвали изяжда
нето на тяхното месо”.

С оглед на населението Ю- 
гославия заема трето място 
всвета по броя на студенти. 

На 10.000 жители се падат 
75,4 студенти у нас. На пър
во място е САЩ с 190,1 сту
дент на 
второ СССР с 108,2 студента, 
а след нас са Австралия с 
71,8 студента и Япония с 63,9 
студента на 10.000 жители.

работа. Думата отново взе
— Както виждате, другари, нашата почва не търга! 

критика и самокритика, затова аз предлагам да обсъдгш 
по-обстойно. Вие си спомняте, че преди една 

един от моите служащи се опитваше да заведе
Ако не

10,000 жители, на тся въпрос
година
някаква критика в коперацията и аз го уволних, 
бях направил това, сигурно щяхме да минем като нашиге 
съседи. Затова предлагам следното: Полският пазач Цве 
тко да се постави на новотвореното работно място-крн- 

Покрай останалите задължения той ще пази дали 
появи някъде и критика. Второ, имайки предвид 
директиви предлагам да въведем нови служби и 

наименования при кооперацията като: отбор за коопера- 
критнка и самокритика, вместо управител-самокрк 
управител, опитна станция за изследване на крити 
самокритиката и на края да не внасяме семе за 

самокритика от вън, а да облагородяваме на-

А* 12 тика. 
ще се 
новите

I
Когато пингвинът поиорас 

над, пазачът го дресирал и 
затова сега той е най-верният 
приятел на своя стопанин. 
През свободното време пра
ви различни дяволии във во
дата, а когато стопанинът му 
тръгне на разходка също и пи 
игвинът не се отделя от него.

През сезона 1960/61 година 
нашите театри са устроили 
11.123 спектакли, които са гл 

4 милиона и 477 хиля-
тпвна 
тнчен 
ката и

едалн 
ди зрители.

критика и
шата домашна сорта — критикарство.

Заключенията бяха единодушно приети от управито
Най-много планински вър

нал 2.400 метра внео- 
Югославня има Наро

линя отбор.
Богдан НИКОЛОВ• хове с

чина в
диа република Сърбия — де
сет, след нея е Македония с 

място е Сло КИНО „ПРОСВЕТА^ ЩЕ ПРОЖЕКТИРА ПРЕ1 ЮЛИ:

„Двамата“, „Сигнали над града“ И „Последният рай“
„Гордост и страст“

девет и на трето 
вения — с осем такива пла
нински върхове.

Три домашни филма:
А А

най-малко
имат О- 

Славонска Пожега и
Най-висок во
допад в света?

Околиите 
население 
гуляи,
Дубровник. Броят на населе 
нието във всяка от тях не на 
дминава 75.000 души.

Най-много жгггели обаче и 
мат околиите Белград 
840.000, Ниш — 621.000 и на 
трето място е Загребска 
лия с 601.000 жители.

американския филмСъветски филм }<]оЧ1\'беЙ -
ец,. който нанася смъртонос 
ни удари на бедите. Затова 
за залавянето му или убий
ството е разписана награда 
от 2 милиона рубли. Но Ко 
чубей е неуловим с конни* 
му огряд. Той се носи като 
вихър по руската степ. Ста
ва комендант на конната бр 
игада на Червената- армия » 
Кубан... Но като резултат на 
страшната суша и тежък гл 
ад, Кочубей се разболява и 
попада в ръцете на белогвар- 
дейцнте, които го обесват.

Твърде съдържателен е и 
американският филм „Гордо 
ст и страст”, в който е отра 
зена борбата на испанския 
народ за освобождение от 
робството па Наполеон. Ин
тересни са и филмите: „Ов
чар”, „Котката на нагорещо 
1шя тенекиен покрив” и „При
ятелят Джо”, кактоииталиа 
искофренският филм „Нощи 
те на Лукреция БорАЖия”.

Препоръчваме тези филми 
на димитровградските зрнте

тен мотив от периода на ге 
регатата гражданска война 

Съветския съюз. Кочубей 
с онзи храбър червеноарме

Заслужва впимане н съвег 
ския филм „Ксчубей”, дело 
иа известния режисьор Ю- 
рийОзеров. В него с обрабо-

Кино „Просвета” в Ди
митровград има твърде хуба 
ва и интересна програма пр
ез целия месец юли. Филми
те, намиращи се на реперто 
ара му, са между най-хуба
вите произведения на кино 
изкуството не само у нас, по 
и в чужбина. От друга стра 
на юлският репертоар се ха 
рактеризмра 
разнообразие на мотивите и 
по застъпеността па паши и 
чуждестранни филми.

— Един френски свещеник 
и пилот съобщили- че видели 
от аероплан най-висок водо 
пад на света. Според техните 
думи той се намира във Ве
нецуела на 1.020 метра висо
чина. Учените се готвят да 

техните изявления

пд

око

Миналата година в цялата 
страна е имало 49.915 мага
зини на дребно. От това Сър 
бия е имала 17.806 магазини, 
Хърватско — 10.809, Босна и 
Херцеговина — 5.351, Слове
ния — 4. 980, Македония — 
2.926 н Черна гора 1.043 мага 
зина на дребно.

със завиднопроверят

Представа за 

магнетизма През юли димнгровградча 
ни ще гледат три домашни 

„Сигналифилма: „Двама”, 
над града” 
рай". Филмът „Двама" е на 
съвременна тема, а в „Сигиа 
ли над града" е обработен 
твърде интересен 
Народоосвободителната бор 
ба. Карловашкият партизан
ски отряд, преоблечен в ло- 
мобрански дрехи, навлиза б 
Карловец да спаси двама а- 

чннто

Хората дълго време има
ли твърде неясна представа 
за магнетизма. Между средно 
вековните морепловители ст, 
шесвувало предание, според 
което някъде па север се на 

голяма планина чие- 
привлнчаме би

ло толкова силно, че пито е 
платноход не смеел да

и „Последния

**
Мацалата година, само до 

края иа месец октомври, у 
нас са били регистрирани 
78.823 пътнически автомоби
ли. Сравнено с 1958 година 
това е с над 50.000 повече за 
игото тогава са били регист
рирани само 28.394 пътниче
ски автомобили.

мотив от

мир ала 
то магнитно

дии
й се доближи. Вярвало 
че слсд доближаването му 
всички железни части ще от

се,
рестувани другари, 
животи са в опасност. Сцена ст „Сигнали над града“ ли.

ТЕКСТ И РИСУНКИ 
М. ПЕТРОВКОЙ Е ОТГОВОРЕНБАИ ОНЗИ

И сега'Но и в
отговорен за 
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( ....Козара преживя една от иай-трудните, но и най-

славните епопеи в историята на нашите народи... Коза
ра между нашите краища с на първо място по броя на 
жертвите,' дадеш! за освобожеднието на нашата страна, 
и по своя богат принос за общите усилия на всички на 
роди, които се бориха против фашизма. Името на Коза
ра е известно в целия свят”.
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■ 'т и т о ш
фртизаннте и бропевнте коли 

нападаха с бомби и пушки— 
като мравки засипваха бро
нята...”

Най-сетне един обръч бе 
пробит — откри се проход 
към свободната територия и 
Първа краишка бригада, коя 
то атакуваше от другата стр 
ана и приютяваше всички, 
които идваха от Козара. Но 
с първите утринни лъчи долет 
яха нови неприятелски само 
лети. Пак загърмяха танко
ви колони, а след това идва 
ха свежи пехотни единици. 
Обръчът бе пак зацелен. От 
друга страна, на обръча се 
намери болшинството от вой 
ската на Първи и Втори у- 
дареи батальон, десетина хи 
ляди хора и малко ранени, 
които младежта беше прене 
ела. А на Козара, вътре в об 
ръча, останаха оределите си 
ли на Трети и Четвърти ба 
тальон с около седемстотин 
морни бойци. Те трябваше да 
издържат още едни мъчите
лен ден На фронт, дълъг пет

жейна работилница.
Малката партизанска дър 

жава имаше и своя народна 
власт. И тази власт започна

Това се случи през летни
те дни на 1942 година, ко1а- 
то Козара, малък питомен 
край, почти в центъра па ус 

,Независима хър- 
стана ис-

Ч-
- > -тш:-й :

да строи къщи, които врагът 
бе разрушил и опожарил о 
ще когато народът се дига
ше на въстание. Тази власт 
провеждаше широка акция 
за ограмотявано- на населени 
ето.

ташката
ватска държава”, 
пшека партизанска държа
вица. Само след десет.месеч 
на борба на нейн/те партиза 
ни Козара имаше своя нетни 
ска войска и авиация, защо-

КРИЖ ПОЛЕЖорж Скригин

мна колона народ към Прие 
дор, Ново, Дубица, Градиш-' 
ка и Ясеиовец...

Никой тогава не изброи ко
лко хора бяха разстреляни 
на Козара. Някой е запнеал- 
десет до питиадесет хиляди.

обстрелвашецели 48 часа 
Козара и Просара с всички 
свои оръжия. Тогава тръгна 
с три бойни вериги да ирочн 
стн Коза,реката питомина. По 
следните в тези редици, уста 
шите закараха на мъст огро

Далече от рафалите и сна 
рядиге в гората бяха болни
ците и магазините, нощем ос 
ветенн с електрическа свет 
липа. Заедно с народа коми 
тетите привършваха своята 
първа свободна сеитба. Мла
дежта бе навсякъде първа.

километра трябваше да се от 
блъскват атаките на врага 
под дъжд от бомби и снаря 
/VI и смъртоносната коситба 
на картечниците. Това бе 
най-дълшят ден. когато оре 
делите сили на Втори краиш 
ки отряд защищаваха около 
60.000 жени, деца и старци и 
450 тежко ранени бойци. На 
заник обръчът бе пробит с 
неудржима атака. През този 
обръч можеше лесно да ми
не войската, която го проби. 
Но и този път не направи то 
ва, защото морните колони 
па беззащитното население 
се движеха много споро.

то двамата първенци на на
шето военно въздухоплава
не „Потез” на Франко Клуз 
и „Бреге" на Руди Чаевец ка 
цнаха в един майски ден на 
нейната територия. Козарски 
те партизани вече имаха св
ои два танка, оръдия и оръ

Непобедимата КозараДвадесет срещу едие
то бяха останали на Козара 
още веднъж показаха без

брой примери на героизъм 
и находчивост. Неприятелят 
успя да изненади и унищожи 
само незначителни партизан 
ски групи и отделни партпза 
ни, които не бяха се изтегли 
ли на време. Два дни само 
трап тая чудна игра на смъ
ртта на Козара. И народът 
се скри.

Германските вериги още 
не бяха напуснали планина
та, а по сборните места вече 
се събираха бойците на Вто
ри, Трети, Четвърти и други 
те батальони. Само петнаде
сет дни след офанзивата на 
Палеж стояха 900 козарски 
партизани. Втори краишки 
отряд оживя пак.

На прегледа имаше и на
род. Пак отекваше песента 
па непобедимата Козара.

Д. Лукич

Опожарените села димяха 
и наполшяха за страхотите 
на една офанзива. Германци 
те бяха недоволни от резул 
татите, постигнати в борбите 
и „чистката” на Козара. Те 
съзнаваха, че не са унищоуси 
ли партизанския отряд. Зато 
ва и решнха от 18 до 21 юли 
да предприемат по обстойно 

планината.

приятелски войници. С два 
трофейни танка и шишета с 
бензшт те бяха готови да нре 
срещнат петдесет танка от 
бронираната група „Путлнц” 
Партизанските самолети „Бр 
еге" и „Потез” бяха решенн 
да пресрещнат на своето сво 
болно небе тридесет „Месер 
шмитн” и „Фоке-Вулфи". Ня 
колкото пленени в Приедор 
оръдия обърщаха дулата си 
към десетките германски ск 
орострелни батареи. Козара 
само нямаше унгарски мо-, 
нитори, копТо кръстосваха 
Сава, но затова беше готова 
още по-жестоко да удари въ
рху бронираните влакове, ко 
ито се опитваха да я отсекат 
от Гърмеч п другите части 
па Босненска Кранна.

Всеки Козарски партиза
нин бе готов да пресрещне 
двадесет неприятелски вой
ници на Казан и петнадесе
тия километър, на Крушко- 
вец или Кървава лука. Мла 
дежн, жени, Деца и стари— 
целият народ па Козара за
стана на бойните позтши.

Още през пролетта 1942 го 
дина, готвейки се за своята 
така наречена Трета офанзи 
ва, на брега на Адриатика, в 
Опатия, германски н италиа 
нскн генерали дълго се взн 
раха във военната карта па 
Козара и другите освободе
ни югославски предели. На 
картата бе вече внесено раз 
положението на частите на 
704, 714, 717, 718 дивизии и 
на батальона ма СС дивизия 
та „Принц Еугеп". Тяхната 
задача бе за десет дни да се 
справят с партизанската Ко 
зара. Германските генерали 
още в Опатия сформираха и 
щаб на групата, която наре
коха „Западна Босна”, опре 
деляйкн за комендант гене
рал-майора Щал, комендант 
на 714 дивизия.

По същото време трите хи 
ляди козарски партизани, съ 
чиняващн пет батальона под 
коменданта на легендарния 
герой йоснп Маджар-Шоша, 
бяха решилн да пресрещнат 
тази огромна сила от около 
70.000 силно въоръжени не

Безброй гробове претърсване на 
Целта им беше да унищожат 
остатъците па Втори краиш 
ки отряд, който се оттегля
ше в гората. В зори през то 
зи юлски ден на изтощените 
сили на отряда бе заповяда
но да се изтеглят от седемки 
лометровата бойна позиция. 
На съвещанието на бойците 
бе решено да се скрие тежко 
то оръжие, а бойците с леко 
въоръжение да се разбият на

бяха завършили битката. По 
време на тази ожесточена би 
тка Щал остави седем хиля
ди ранени и убити войници. 
Единадесет запалени |танко 
ве лежаха па Дубпчки път. 
Над 2.000 пушки, 200 леки ка 
ртечницн, 20 тежки картеч
ници 24 минохвъргачки, че 
тири оръдия, много други во 
енни припаси и своя военен 
шанс загуби генерал Щал на 
Козара през знойното лято 
на 1942 година.

В тези юлски дни след про 
бива на обръча неприятелят

Изморената войска на Шо 
ша, още един път преполове 
на, вече не бе в състояние 
да държи и защищава свобо 
дния проход, през който пасе 
лението едвам се движеше, 
и който врагът попълваше 
всеки час с нови войскови 
части .

— Назад, на Козара! — ре 
шително изкомандува Шоша 
след три последователни про 
биви на обръча.

С това битката за Козара 
не свърши. Ннто Щал, нито 
всички нейни неприятели не

малки групи и чрез маневра 
да се пробият през бойните
вериги в тила па нецрияте- 
ля. Тогава партизаните, кои

Искаше ли и виеКозара се брани двадесет 

и пет денонощия да б7?деше гоеш
Най-папрел започна на по 

зпцните па Четвърти батал
ьон. На 10 юни в зори оръди 
ята започнаха да бълват ура 
ганен огън. Бистрица и Ве- 
рнчп, села на края на свобод 
пата Козара потънаха тази 
сутрин в дим н прах. С голе 
ми сили врагът напира от 
Босненски Нови — обажда
ха от Щаба на Първи батал 
ьон. И на Дубпчки път ехте 
ше Кнежеполс от боеве. За
почваше голяма битка на вс 
нчкн позиции.

Боевете се разгаряха. Суро 
пито събития се развиваха 
така бързо. Врагът напредва 
ше полека,стягаше обръча и

чистеше превзетите участъ
ци. Опожаряваше къщи, уби 
ваше хора или ги караше в 
лагери. Пустош оставаше 
зад него.

Двадесет и пет дни, и тол 
кова пощи, трая тая кървава 
козарска епопея. В този огро 
мен обръч всички — и иаро 
дът и войската — бяха обзе 
ти само от една мисъл и же 
лайне: да се отбрани Козара. 
Всички взимаха пушки — и 
жени и старци п момчета н 
девойки. Много от тях тръг 
ваха само със секирн, дорн 
невъоръжени 
защищавайки Козара и безпо 
мощното население.

на редакцията?
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да загинат

Изглед на град Ниш,

Разкъсване на обръча който ще посетят на

учи през нощта на 3 н 4 юли 
Една тежка, адска нощ.

Развнделяваше сс, когато 
партизаните се придвижиха 
до нашите окопи, 
ръкопашен бой, когато зъби 
скърцат, бомби гърмят и бле 
сти сечивото па ножа. Мно
го тежко беше тази нощ... То 
ва целият партизански коза 
реки отряд се опитваше да 
пробие нашите позиции, оба 
че не му се удаде... Като пр 
ед страшна буря след тази 
нощ последва един ден тишн 
на. На следната нощ партиза 
шгге пак се опитаха да ни а- 
тахуват. Нашите издържаха 
и тази ръкопашна борба. Па

А когато вече не можеше 
да сс издържи, през нощта 
на 4 юли 1942 година Козара 
тръгна в атака с четирите 
сн батальона. След тях върве 
ше народът н носеше ране
ните. По време на пробива 
неприятелските скорострел- 

батарен започнаха да би
ят непрекъснато позициите. 
Затова н атаката срещу тях 
беше по-силна от всички до 

А на бойното поле ки

шите гости.

Редакцията на вестник „Братство” разписа награ
ден конкурс под название „Искате ли да бъдете гост на 
редакцията”. От обадилите се ученици, участници в тоя 
конкурс, спечелиха наградата:

ЛЮБЕН М. ЛЮБЕНОВ, ученик VII 
Сух идол, Босилеград.

ДЕЛЧА ДИМИТРОВ, ученик от УП клас

Н К У Р с
1. На коя дата излезе първият брой на „Другарче”?
2. Коя страна посети другарят Александър Ранко- 

вич неотдавна и с каква цел?
3. Защо 7 юли е взет за Деня на въстанието в Сьр-

ОТГОВОРИ:

Започна

клас от селони
бия?от селоБрайковцн.

В следващия брой ще ви запознаем по-подробно с 
първите гости на нашата редакция. Умоляваме същите 
ученици веднага да кн изпратят свои фотографии. Допъл • 
нителпи сведения за пътуването до Ниш ще получат чрез 
писмо.

тогава, 
пеше, като в котел. 1.

2.вое- 
гшса от Ко

Един неприятелски 
нен коресподент 
зарския фронт:

„Това бе ад. Учудваме се 
как издържахме.. Това се сл

3.
КОНКУРСЪТ ПРОДЪЛЖАВА ДО ПЪРВИ СЕПТЕМ 
Затова веднага започнете

Име и презимеВРИ.
да следите нашия нов — 5. п.от село


