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И КУЛТУРНИ ВЪПРОСИ НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО В ЮГОСЛАВИЯ Печатница

Пресконференция в Държаввия 
на външните работи ЖИВОТНОВЪДСТВОТО Е 0СН0В1 НА ПО-НАТАТЪШНОТО 

СТОПАНСКО РАЗВИТИЕ В БОСИЛЕВДСКО
секретариат

Стокообменът между 

СССР и Югославия през 

следващите три години 

ще се увеличи с 30” 0
— За ироеежданеШо на новите сШоианеки мерки ангажирани всички обществени факшарм. 

— ВмесШо добитък, ще се изнася меса. — Повече фураж за добитъка.
но и от факта че досега са 
свършили полувнеше. и вие 
ше образование над 800 ду
ши, а средно над 4500 души.

В борбата против ерозията 
също така е завършен глав-

Какво конкретно е 
предприето за провеж
дането на новите сто
пански мерки, въпреки 
че в Босилеградската 
комуна няма прояви на 
изразителни аномалии?

— Преди всичко образува 
на е комисия, която 
задача да проведе в дело при 
етите решения от най-виешн- 
те органи на народната ни 
власт. Предприети са мерки 
с всички решения добре да 
се запознае цялото граждан 
ство. Затова са устроени три 
общински съвещания, разис
квано е в организациите на 
профсъюзите и в подружни- 

на ССРН.

онова равнишоРедакцията се обърна с 
няколко въпроса до секрет
аря на общинския комитет 
на СКС в Босилеград друга
ря Вннко Стоянов и прелеел 
ателя на обиншекия народен 
отбор другаря Владо Митов 
да отговорят на въпроси по 
обществени и икономически 
проблеми в комуната, инте
ресуващи нашите читатели.

През последните годи 
ни Босилеградската ко 
муна е постигнала зави 
дни успехи. Но поради 
пасивността й, то все 
пак изостава зад пости 
женията на повечето 
комуни. Каква е по-на
татъшната ориентиров- 
ка на комуната?

— В някои области ние на 
истина сме показали добри У 
спехи, с които сме решили 
най-спешните и основни въп 
роси в комуната. Така капри 
мер дългогодишният проб
лем за съобщенията напълно 
е разрешен. Ежедневно от 
Босилеград отиват по два 
автобуса за Скопие, един за 
Ниш, друг за Владичин хан. 
трет държи линията Враня 
—Клисура. Въпосът за съоб 
щенията е разрешен и в сама 
та комуна. И нашите хора са 
твърде доволни от този ус
пех. Защото, както се вижда, 
ние имаме най-редовни връз 
ки не само с Враня и Вдали 
чин-хан, но и с големи цент 
ри като Скопие и Ниш.

И в областта на просветно 
то дело сме постигнали зави 
дни резултати. Това се виж 
да не само от факта, че от 
освобождението насам в Бо 
силеград работи по едно сре 
дно училище, (преди гимна
зия, след това средно иконо 
мическо, а сега отново тим 
назия), пет осмогодишни учи 
ли ща, две петокласни и пр.

достигнали 
което нашата социалистичес 
•ка политика поставя, по все 
пак във всяко предприятие м 
ли заведение те са носители 
на всичко положително, ини

На пресконференцията, ус 
троена преди няколко дни, 
представителят на Секрета 
риата на външните работи е 
уведомил нашите и чужде
странни журналисти за акту 
алните международни въпро
си, като е дал изявление за 
посещението на югославска 
та парламентарна делегация 
в НР Монголия и е прецизи
рал резултатите от разгово
рите на подпредседателя на 
Съюзния изпълнителен съвет 
Миялко Тодорович в Мос
ква.

— По въпроса за неотдав
нашното посещение на югос 
ланската парламентарна де
легация в Монголия — е ка 
зал той — мога да кажа, че 
отношенията между Югосла 
вня и Монголската народна 
република се развиват поло
жително. Посещението на на 
шата парламентарна делега
ция, начело с председателя 
на Съюзната народна скуп
щина Петър Стамболич е ре 
зултат. на Тази обстановка в 
отношенията между двете ст 
рани. Уверени сме1 че преби 
ваването на нашата делега
ция в Улан Батор е допринес 
ло за още по-доброто опозна 
ване и укрепване на добрите 
отношения.

— За разговорите, които ю 
гославска делегация начело с 
заместник-председателя на Съ
юзния изпълнителен съвет 
Миялко Тодорович е водила 
в Москва, искалг да заява, че 
на тези преговори са обсъж 
дани възможностите от раз 
ширяване на съществуваща
та дългосрочна търговска 
спогодба, която е дала поло
жителни резултати. В перио 
да 1963-65 година стокообме

иът-ще се увеличи с 
30% в сравнение с обема, ко 
Ято е предвиден според 
ствуващата спогодба. Това у 
Величение ще се постигне чр 
ез увеличението на доставки 
те и с внасянето на нови сто 
ки в обмена. Също така са 
обсъдени възможностите за 
промишлена кооперация, ка 
то е предвидено конкретните 
разговори по този въпрос да 
станат през идущата година 
й то между специалистите 
от двете страни.

Във връзка с този въпрос 
някои журналисти са поста 
вили и въпроса, дали по вре 
ме на разговорите е имало 
дума за отпускане на креди 
ти на Югославия от страна 
на СССР. Драго Кунц е бтго 
ворил:

— Разговаряло се е и по 
други въпроси из областта 
на икономическото-оътрудни 
чество, а конкретните догово 
ри са ония, които са изнесе
ни в съобщението и които ве
че споменах. ...........

Представителят на Държа, 
вния секретариат на външни 
те работи е запитан да ли 
във разговорите в Москва е 
ставало дума и за югослав
ски набюдател в Съвета за и 
кономическа взаимопомощ.
Представителят е обяснил, че 
нашата страна и по-рано е У 
частвувала като наблюдател 
в тази организация, че в ми 
налото на два пъти е изрази 
ла желанието да продължи 
сътрудничеството си, било 
по такъв или по друг начин, 
и че становището на Югосла 
вия по този въпрос до сега 
не е изменено.

(Следва на 2 стр.)
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около

съше

има за

ците
В общия комплекс на вен 

тези въпроси от голямочки
значение е, че ние винаги се 
стараехме да проведем в де 
ло решенията на най-висши 
те органи, което значи, че и 
през 1961 година водехме се 
риозна сметка за много рабо 
ти, които идваха отгоре така 
че при нас не се дойде до се 

аномалии. При насриозни
няма прекадено високи лич
ни доходи, защото много от о 
питите на време бяха осуетя 
вани. Личните доходи в на
шата община са задържани 
в пристойни граници. Да по
сочим и този факт. Въпреки 
пасивността на нашата кому 

нито едно предприятие 
няма обвръзка към някоя 

стопанска или друга

Новата сграда на Ветеринар ната станция
.Л, , . * — . —-----Д,-----’ ъАЧ-г..•М'пГ« Г-.

ният етап. Досегашната ни циатори и почти единствен 
ориентировка беше залесява фактор в решаването на про 
нето. От освобождението не- блемите. И благодарение на 
сам са залесени около 4000 тези органи участието на гр 
хектара голини. По-нататъш ажданите в ежедневната по 
ната ни ориентировка в това Антика е най-широко. Без тях 
направление нс ще бъде зале днес не може да се донесе 
сяването а създаването на из нито едно валидно решение 
куствени ливади. Ще се зале в просветното дело в предпрн 
сяват само онези голини, кои ятието в здравното заведение 
то въобще не могат да се из в някои от органите на наро 
ползват за друго. Огшгът от днняотбор и други. Впрочпс 
последните няколко години нека изтъкнем че покрай раз 

показва, че с образуване личните ръководства на об- 
то на изкуствени ливади И у ществено-политнческите орга 
велнчението броя на добитъ низации в комуната, отборни 
ка се подобрява и жизнено- ците, членовете на различни 
то равнище на населението. те съвети и комисии,в орга- 
За сметка цвелпченнето на штге на общественото и рабо 
пространствата, засети с фу тнйческо самоуправление у 
ражни треви, ще намаляваме частвуват ощеи над 720 граж 
площите, на които се сеят I дани. Нека добавим и това, 
житни растения. Нашата по | че без събранията па избира 
лнтнка в животновъдството е телите комуната ие предприе 

към постоянно по- ма пито една значителна ак
което зачи, че в реше 

всички проблеми

иа.

друга
организация. Изключение ггр 
ави само комуналното пред 
приятне „Услуга” с 
телна сума. А това значи, че 
нашите стопански организа
ции са поставени върху здра 

Цоавилни 
ците за разпределение на чи 
стия приход и личните дохо 
дн се намират вече при съот 
ветните органи.

незначи-

ни основи.ви

Както пи е известно, 
общината има повече 
изработени елаборатн 
за построяването на 
различни обекти. Дали 
някои от тези елабора 
тн са приети и дали и- 
ма условия да започне 
изграждането на някой 
от тези обекти?

насочена 
добрсиис качеството на доби 
тъка, за да сс осъществят по 
големи приходи. Първите по 
зултати са вече на лице. В по 
голямата част от общината 
60% от говедата са монтафон 
ска порода а в някои села п 
80%са чиста моитафоиска по 
рода. В това отношение ипо 
сме па челно място в околия

цня а 
нието на 
участвува всеки наш гражда 
пни. Ние днес предприемаме 
изграждането иа училищна 
сграда в Босилеград, в която 
ще бъде и гимназията. За то 
ва се допитваме с граждани 
те, които изразяват дори и то 
товност за всестранно учас-

Точно е това, че ние и- 
повече елаборатн в икмаме

вестиционната банка. Два са 
вече приети и то: елаборатът 
за ореховите насаждения па 
1.800" хектара и за агромелно 
рацпята в село Горна Лисни а. 
От друга страна въз основа 

сдружаването между зе
меделските кооперации в най 
-скоро време предстои изгра 
ждането иа комунална касап 
ница в Босилеград. С това и 
ние настояваме да не изнася 
ме иа пазара жив добитък, а 
месо. По този начнц обезпе 
чавамс по-големн приходи на 
кооперациите и на сбшдшата. 
Защото в досегашната прак 
тика пашите ко
операции губеха по няколко
стотни хиляди килограма
при прекарването на добитъ 
ка до предавателните пункто 
ве на търговците от нашата 
страна- или от чужбина. Въ
просът за хладилници ше 
бъде разрешаван постепецио 
От началото това те уьрсим 
от самите предприятия 
които продаваме месото, 
по-късно и ние ше снабдим 
хладилници за пзноснамгс^ 
Впрочем и досега - ^
нашите закупчици предлага 

им дадем месо, а не

тис.та.
При кооперациите са обра 

специални фондове 
животно

В органите на обществено 
то и работническото упраиле 
ние всс оте има хора, които 

могат да разберат своята 
обществснма отговорност и 

известни затрулие- 
сжслисвпата работа 

тези органи, защото нс а 
всс едно дали на заседанията 
един член пасивно прнсъству 
па или два-три пъти отсъству 

Но от година па година 
съзнанието па нашите труде 

се все повече се изгра

зувапн
за подобрение иа 
въдството. Изградихме п пе 
теринариа стачния, 
снабдена с уреди за изкуст
вено оплодяваие, ■ за 
са изразходвани над 6,5 ми 
лиона динара.

Ние настояваме по-годяма 
от общината да се пре 

в изкуствени ливади п

наиекоято с
създават 
нпп' вкоято
на

част
ва.върне

пасбища. Животновъдството 
и овощарството да станат гл 
авен поминък на населението. 
Покрай това, съществуват пе 
рспекиви за откриване на 
мини от конто и общината 

има големи ползи.
Общественото и рабо 

самоуппапле-
едно от най-висо

щнте
жла, така че дорн пито съд
бата на един член иа трудо-

колектив не може да севия
решн без дейното участие на 
споменатите органи, без тру 

колектив. Няма съмне
ще

довия
ние, че дейната работа иа са 
моуправнтелшгге органи е 
най-широката бариера срещу 
бюрократизма в ежедневната 
практика. И затова 
опит да се пренебрегнат спо 
менатнте органи и тдудовито

тпчсско 
ние с
кптс завоювания на на 
шата социалистическа 
революция. Дали 
дневната практика 
комуната има явление 
на пренебрегване си 
оменатите оргаш!?

— Веднага ла кажем, че те 
зн орппш са същински ръко 
водители в предприятията и 
заведенията. Може би не са

Другарят Александър Ранкович иа 6 юли тази година пусна в движение повял 
инсталации във фабриката за автомобили„Цървена застава .

Този гигант, един от най-големите в ^ца.Т^ва,^:
дови хора, които с огромни усилия успяха Д , _ която ще въведе най-съв-
шата промшпленост получи още „а^ тонзводстао^ Годишната продукция вече през 
^^тТ^ТщГвъз^Г иа 3%0автомобили. Всеки осем минути от безк 
райната ле»гга те излиза по една кола.

в еже
в

всеки

ха да 
незаклан добитък.колективи с осъден на лоши 

който сепоследици за оня, 
опита да ги пренебрегне.работа около 2.500 работника ще сътрудшгш (Следва ка 6 стр;), Тази фабрика, която ще заеме иа 

<гьс 70 предприятия в страната.



БРАТСТВО

? ;
Могъщ айел на съвеешМа 

на човечеството
Миялко Тодорович в МоскваСлед посещението на:

РАЗШИРЯВАНЕ М ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО гированата нация в търговия 
та между САЩ и Югославия 
Драго Кунц е дал следния 

отговор:
— Искам да коментирам 

само оная част от предложе 
нието на закона, която се от 
нася за търговията с нас н 
да напомня, че клаузулата за 
най-привилегирована нация е 
част от договора за търговия 
и корабоплаване между на
шата страна и САЩ, който е 
сключен още 1881 година и 
въз основа на който се раз
вива търговията вече много 
десетилетия. Струва ми се, то 
ва е най-старият договор ме 
жду двете страни, който е в 
сила.

(Продълж. от 1 стр.)
Самото участие на делега 

цията на Югославската лига 
за мир на Световния конгрес 
за всеобщо разоръжаване и 
мир в Москва свидетелству- 
ва за интереса и значението, 
което му придаваме. Вцро 
чем водачът на югославска 
та делегация др. Младен Иве 
кович изнесе прецизно наши 
те становища по-най — важ 
ните въпроси, които се отнас 
ят до опазването на мира в 
света.

Това беше отговор на въ
проса, поставен от коресподе 
нта на радио Москва.- Драго 
Кунц обаче е добавил:

— Досегашните изказвания 
на делегатите, особено речта 
на премиера на СССР Хруш 
чов указаха върху опасности 
те, пред конто е изправен 
светът. Тези речи представля 
ват могъщ апел на съвестта 

човечеството и призив 
към отговорност на 
държавници, за да се 
сегашното развитие и се тър . 
гне по пътя на мирното меж. 
дуиародно сътрудничество и 
преговори за разрешаване 
то на съществуващите спор
ни проблеми при пълно зачи 
тане интересите на всички 
страни и на международна
та общност изцяло.
ЗА РЕШЕНИЕТО НА АМЕ
РИКАНСКИЯ ПРЕДСТАВИ- 

- ТЕЛЕН ДОМ
Помолен да коментира вее 

тта, според която представи- дентът Насър ще прекара 
телният дом на САЩ е одоб чнвката си в Югославия и че 
рил закона за търговията, с 
разпоредбата, която отменя
ва клаузулата за най-привиле

голямо взаимно запознаване
с научно-техническите пости
жения, нарочно в областта- 
на техническите и екзактни 

въобще. Тези формп

на крачка от становището на 
съвременната организация 
рентабилна, широкосернйна 
продукция в международен
мащаб.

Тази форма на сътрудни
чество може да се приложи, 
преди всичко, в доставката 
на комплетни инсталации, по 
неже нормално е, чс именно 
при ония промишлени обек 
ти, чнето построяване и обо 
рудование е предмет на вза
имна размяна, и едната 
другата страна ще участву
ват от началото до края. С 
други думи, в такива случаи 
е възможно да се организи
ра кооперация и във връз 
ка с проектирането и по от
ношение на окончателното 
оборудование на обектите за 
производство (със съоръже 
пия, техническа документа
ция и под.). Кооперацията, 
разбира се, би могла да се 
развива и в друга насоки, и 
създала възможност на про- 
по този начшг би се създала 
на производителите на поог- 
делни съоръжения, машини 
апарати и подобно за ширся 
косерийно производство на 
поотдевнн части за тези про
изведения без оглел, да ли се 
намират в редовен оборот 
или не.

Установено е, също така, 
че съществуващото споразу
мение за научно-техническо 
сътрул! гичество помежду две 
те стлани би могло да се раз 
шири с нови видове сътруд
ничество, които биха дали 
възможност за по-добро и по

Посещението на югославска 
та стопанска делегация в Съ 
аетския съюз на чело с Мия 
лко Тодорович, подпредседа
теля на Съюзния изпълните
лен съвет и преговорите за 
стопанско 
които по този случай са воде 
ни, имаха без съмнение, по 
ложителни и взаимно полез 
ни резултати. Облягайки се 
на съществуващите дългосро 
чии спогодби за търговска 
размяна и на основите на 
взаимното уважение на две 
те страни, тяхната равпоправ 
ност и взаимна изгода, стопа 
нските отношения измежду 
Югославия и Съветския съюз 
през последните години пост 
игнаха солиден напредък за 
коото
вствителното увеличение на 
стокообмена. Имайки пред 
вид това обстоятелство, съше 
ствуващите добри приятелс 
ки отношения между двете 
страни и факта, че съществу 
ват условия за по-нататъшно 
разширяване на стопанското 
сътрудничество, съвсем есте 
ствено е, че тридневните пре 
говори в Москва са завършо 
ни със сключването на кон 
кретни споразумения за раз
ширяването и продълбочава- 
нето на стопанските връзки.

В това отношение, съвсем 
ясно, видно място заема и яр 
ко акцентираната възможно 
ст за увеличение на взаимния 
стокообмен. В протокола за 
увеличение на търговията из 
между Югославия и Съветс
кия съюз в периода от 1963 
—1965 година са внесени изв 
естни корекции по отноше
ние на обема на стокообмена 
който е предвиден според пе 
тгодишнс/'о~споразумение. За 
белязвайки, че съществуват 
реални услови за увеличение 
за взаимната доставка на 
стоки двете делегации ,се съ 
гласиха обемът на стокооб
мена значително да се увели 
чи, така че вече идващата 
година, според изявлението 
на подпредседателя Тодоро
вци, може да се очаква него 
вото двойно увеличение в ср 
авнение с 1961 година. Обем 
мът на търговската размяна, 
в следващия тригодишен пер 
йод би могъл да достигне 
стойност от около 360 милио 
на долара в двете посоки.

Тук на първо място тряб
ва да отбележим, че новото 
споразумение означава про
дължение на вече приетата 
положителна практика на дъл 
госрочно планиране на обе, 
ма и структурата на търгове 
ката размяна, което не само 
че е значителен елемент на не 
йното стабилизиране, но н вза 
имно желателен метод за съ 
гласуване перспективните пр 
оизводствени нужди с усло 

-вията и възможностите за 
пласмент ма стоките на чуж
дестранните пазари. От дру 
га страна трябва да напомн
им, че е предвидена и струк 
тура на размяната, която без

съмнение е задоволяваща, и 
че обхваща широка номенк
латура стоки за които съшес 
твува взаимен интерес. От ю 
гославско становище, тази 
структура на стокообмен е 
толкова

науки
на сътрудничество биха мог 
ли да се развиват чрез по- 

конта к-сътрудничество. по—благоприятна, 
защото дава възможност за тясно и по-здраво

н запознаване на псь 
акаде-тиране 

отделни 
ши, специализирани и дру
ги учреждения.

чувствително увеличение на 
вноса и износа. С други думи 
увеличението на стокообме 
на със Съветския съюз дава 
възможност за по—пълно из 
ползване на свободните прои 
вводственн капацитети и за 
разширяване на възможнос 
тите за набавка .на важни ар 
тикули от чуждите пазарр, а 
с това увеличи, в определен 
мащаб, общия капацитет на 
югославската външна търго 
вия.

института,

Най-после трябва да иапом 
ним и това, че югославската 
стопанска делегация в Моск
ва намери сърдечен прием, 
а самите преговори премина 
ха в атмосфера иа пълно раз 
бпрателство и сърдечност, 
Освен срещата с първия за
местник председател иа МИ 
'нпстерския съвет Анастас 
Микояи, който предвождаше 
съветската делегация ма пре' 
говорите, и от друга страна 
—- видните членове на прави
телството, подпредседателят 
Тодорович е водили разгово 
ри по широк кръг въпроси 
за двустранните стопански 
връзки и с председателя на 
съветското правителство Ни 
кита Хрушчов. Всичко това 
говори, че пребиваването на 
югославската стопанска де
легация в Москва п сключва 
нето на протокол за увели
чение на стокообмена могат

и

Прецизирайки югославско 
то становище Кунц е казал:

— С оглед на мястото от 
договора от 1881 година за 
магиите отношения едностр
анното отказване от клаузу 
дата за най-привилегирована 
нация, която е съществен дял 
от договора, би се дискрилн 
нирала не само търговията, 
но с това би се засегнали и 
по-широките отношения меж 
ду двете страни. Такова ре
шение покрай това би било в 
разрез с тежненията и усили 
ята икономическите отноше- 
ния в света да се поставят на 
по-широка и по-равноправна 
основа.

свилетелсшуьа чу
Ако имаме пред вид. че за 

планираното увеличение на 
стокообмена със Съветския 
съюз намери своето място в 
широките усилия за по-широ 
ко мобилизиране на резерви 
те, с конто нашето стопансг 
во разполага, че то върви за 
едно със засилването на друга 
те отрасли на нашата външ
на търговия и. че по-големият 
обем на външнотърговска ра 
змяна покрай нейната взаим 
моизгодна структура допри
нася и за стабилизирането на 
стопанските връзки между 
двете страни изобщо, налага 
се изводът, че това споразу 
мение е полезна и важна 
крачка в по-нататъшния ход 
на тяхното стопанско сътру
дничество.

Освен това» преговорите 
измежду' двете делегации в 
Москва създадоха възможно 
ст за разширяването на сто 
ланските връзки с нови ви
дове сътрудничество. Де
легациите на двете страни, 
според съвместното съобще
ние, са направили „полезен 
обмен на мнения за коопера 
цня в областта на промити ле 
иостта” и констатирали, че 
във връзка с развитието на 
производствената кооперация 
в промишлеността двете ст
рани" имат огромни неизпол 
звани възможности. В дейсг 
внтелност, -тази форма на 
стопанско сътрудничество е 
напълно нова понеже за ра 
злика от връзките на Съвет
ския съюз и Югославия с 
някои друти страни, в техни 
те двустранни отношения шг 
кога досега ке - е била прила 
гана. Точното определяне на 
промишлените предприятия 
на двете странк, което без 
производствена кооперация, 
дефиниране и определяне на 
конкретни програми за това 
сътру'дн1гчество е поставено 
като задача на трудовите 
групи, които би трябвало да 
бъдат образувани в най-ско
ро време. Това значи; чс пре 
говорите в Москва устано^ 
виха възможност за коопери 
райе между индустриалните 
предприятия на двете страни, 
което е, без съмнение, важ

на
всички

спре

Кунц е заявил и че презн-да се ознаменуват като нов 
приноотсъм „всестранното ра 
звитие н увеличение на прият 
телските връзки" между две 
те страни. неговото пристигане се очак 

ва през летните месеци.3. М.

КАИРСКА КОНФЕРЕНЦИЯ Председателят на Президиума 

на Върховния съвет на СССР 

Леонид Брежнев ще посети 

Югославия
до председателя на Президн 
ма на Върховния съвет на 
СССР Леонид Брежнев през 
есента тази година официал. 
но да посети Югославия. ^

Поканата е приета.
- Председателят на Президи 
ума на Върховния съвет на 
СССР с това възвръща носе 
щението, което президентът^ 
Тито направи на СССР през 
1956 година.’’

Представителят на Държа 
вния секретариат на външни 
те работи Драго Кунц на въ 
проса на дипломатическия 
редактор на Ташог във връ 
зка с приема на управлява
щия съветското посолство 
П. Дудсшкии при президента 
Тито. е дал следния отговор:

„Президентът Тито прие на 
9 юли П. Дедушкин във връ 
зка с поканата, отправена

Продължени ралговорите за изграждането 

на пътя Ниш —'Димитровград
изпълнителен съвет, която с 
българската правителствена 
делегация ще продължи пре
говорите за строежа на пътя 
Ниш—Димитровград.

*
страни, която започна на 9 т. м. в Кайро, днес след обед 
трябва да приеме Декларацията, в основата 

- залегнало проектопредложението на наглата делегация. 
Предположението е че Декларацията ще апелира към всич 

страни, членки на ООН за по-тясно икономическо съ
трудничество.

На снимката нашият водач на делегацията др. В. По

па която е
На 12 юли тази година в 

София отпътува правителст
вена делегация възглавявана 
от Любгша Веселинович, по 
мощник
щения и връзки при Съюзния

ки

екретар за съобпович.

Въпреки демократичсспг-е 
-традиции САЩ винаги са да 
вади благоприятни възмож
ности и за действуването на 
най-мракобесна реакция. Ос 
новата на тази акция пред
ставлява стремежът иа при
вилегированите слоеве и гру 
пи да осуетят всички проме
1Ш в общественото тяло, кон щество,'което по силата на о предизвика недоволство и
то биха могли да угрозят бективните обстоятелства се отрицателна реакция в сре-
ннте позиции. I ака е ои мени. Провалът на макарти дите на едрия капитал, в ре
още по времето на линко. , зма обаче не излекува боле- диците на дребната буожоа
когато робовладелците с Стта, защото не изчезнаха не зия и у ннтелектуалноназад-
противопоставяха на освоо дните обективни причини. ннчавнте, и често с „месиян
жденнето иа негърските р Хя е израз на бунта на кон ство” надъхани и изостанали
би, а и по-късно, когато по- серватнвни елементи, нс- , слоеве на. населението. ..
борниците за „свободната каиш да върнат колелото на Едрият капитал е загрижен 
ннциатива водеха кър ^ историята или поне да спрят от растящата роля на синди

..битка против работи 14 процеса на промените, които катите. В законите за защита
то и организациите МУ га угрозяват. на черните и националните

' почобни"аоотанищ.шш, Как- А тези промени станаха за малцинства гледа вериги, ко 
Г случаи, рад развитието на техниката ”то спъват свободата на не

то вината в гюдцини ^ V, ’ (V „I,,™»,,™ пй-пповка в говата дейност. Дребната бу
цнятаТмто «ет^е цели о5н светл и то като резултат на ржоазня пък е обезпокоена 
кновщю скрива з^ лозунгн борбата на работническата от съвретю.шия оощеетвен 
те за „чистотата на расата", класа к съществуването, на м
или за ..вяра в Христа”, или неравноправни групи в аме- ™сително^ н^алЛзане на
за опазването на „американ риканското оошество (негри, д„ ’^ с?тобед?тах л1^ въл

' 'ската бащиния”, е незнание разни неанглосаксонски на- ™^А ™ чесвени-
то. А тази реакция уж угроз цнонамш мачцшства и пр.). - - , ^ тях”неРби и" ' и техните Засилената нндустриализаця те , защото оез тях не ои и-

' птавгатаг ш&разн вд,ш я и урбанизация- в САЩ, раз мадо промени, животът би
' Х вдГи ДРУ™ непрня витаете ',.а могъщи синдика - поз.щгХ^тщщ
у-!,“ - -американския на- • пг, все нозасилващият се на , осрвените позици ои остана 
1 ^нГж'^г" а тиск на широките маси. кой ли непокътната.

Глейшо от -тази певспекхн то доведе до утвърждаван.»- , . Особено се на удара рабо- 
ва макари гзмът бе прехе- то на Закона за защита на .таи^еските организации В 
чен об М1к на една трайна 6о ^ тамократаческите права -на борбата против'т*г не се жа«далимиак

НА АМЕРИКАНСКА ТЕМА това водачите на Съвета на 
обществото Джон Бнрч много 
менанджери на големи кор
порации и някои воецновъз 
душни офицери.

Австралианецът Фред Шва 
рц пътува от .място до място 
и държи едноседмични кур

__________ „ . „ сове по антикомунизъм, като
явяват големи и скъпо пла- Бирч, известната тайна фа- дои това продава и подходя
тени ооявления, както напри шистка организация. Ф ща литератора.
гд?н "Вс-НЧКИ синдикати в Цял един слой хора, безог Роберт Ве\ч е вожд на та САЩ тряова да бъдат поста ледни сметкалжчч ч ’ - Г(Л,СРТ осдч е вожд на та
вени извън закона и ликви- му^^таТески м сион^ч “г^ °Т° Бирчо°° общество, раз
дшзаш! Ннто на елнп ниви ™чески мисионери са полагащо с богати фондове илизована страна3 не^ябват ранГ^раГраб^та ““ ’-«рока организацГ за бор

независими синдикати...” Из ционните фашистки ор^ш- рште О.ГсогаОзГ^^или 
вестни отрицателни явления зации, които трябва да обе- Х^юГпъГрмполага'с шаб
в американското синдикално динят и раздвижат най-разли ет 35 сд0жа00 н сг^пел не 
движение охотно се използ- чни гт>\/пиг>г>пV« « " служащи и според не
ват в компанията за „обузда тив работническото ГО 0Секи' който е за цремах
ване на синдикатите”, която ние Между тях особ^чг.^' ване на Расовата дискрими- 
провежда едрият капитал изтъкват великг^е чети“ 6 ”°ръАИе на комУнис
под лозунга, че законът про Ма” - Джордж Бендъсн ^ '
тив трустовете тряова да об фред Шварц, Роберт Велч н Опасността от тази дейио- 
хване и синдикалните съюзи. Били Харгюс. ст на реакционните групи и
,Д1ениюн-форум” (мрежа от Най-влиятелният мелк о/ организации нс трябва да се 
250 радиостанции със седи- може би е Джордж Бенлсъм подценява! Те имат на разпо- 
ще в Саут Бънди в Индиана) Неговата де^от^зет.оч^Г’^' ложение огРомни материални 
е ангажиран да води кампа п“гае му щ няТогюлнч среАСтаа « тяхното влияние 
ния със цел да придобие об я щзедсетател на 4 *1™" между членовете иа Конгре 
щесгвеността за проекто-за- Моторс Алфреч Слюм^ а* 6 значитеАНО- Обаче—ра-
кона, предложен от сенатор долара Коледжът който е ботническ°го движение и дру
Макчелън, според който спо основал по думите на някои П?ОГреС1;вни СИАИ съзиа
менатият закон против трус репортери не^ 'различава I?3” оггасност и
товете обхваща и синдикати от апарата чя 8ат Аа я осУетят» като разоб
тр. Интересно е да се отбеле • д1с^апСКата - личават нейните носители И
жи, че в Комитета на „Манн САЩ Между негойитт* ^НИТ111атор” Благодарение
юн-форум’’ седят и двама из днипи га- сътру на това дейността на ;А*сш<-
тъкиати членове'на Съвета н^ДЯог^снш! Тдоп^Хаотли ' няма-онезид-епехи. кап
на обществото „а Джон ев закон Фред Хартли. ' ^

Мовампирен макартизъм

г>»
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Наши гиганти
з

Фабрика 

за кабли 

Моша Пияде“ 

в Светозарево
11

На седем километра от Све . 
тозарево, в наречието па ре 
ката Дугомира, заобиколена 
със склоновете на Юхор, Дж 
урджево бърдо и Гозедарник 
се издига фабриката 
бели „Моша Пияде”.

ДЕТАЙЛ от

ФАБРИКАТА

за ка
те вътрешни услови; 
та и производствения 
на фабриката, 
ония места, къдсто бяха пол 
затворени и разбира се възм0 
жни. Ьеше приет и основния 
принцип на децентрализация 
който даваше пълна иншяиа 
тим на всички отдели във 
фабриката. Обаче, трябва да 
отбележим, че за организноа 
не на трудовия процес във 
фабриката, голямо внимание
ое посветено на работника_
неговата способност, трудов 
навик и манталитет. Това е 
важно да се изтъкне, защото 
голямо число работници бяха 
дошли от село, 
пръв път бяха

па раОоОтпочна се почти без ншцо 
но с твърда решеност наша
та страна да не изнася само 
суровини, да внася готови 
произведения, често пъти под 
твърде неблагоприятни усло
вия. Това желание бе записа 

. нов първия петгодишен план 
за развитие на стопанството, 
от 1947 година — да се инду
стриализира и електрифици
ра дотогавашната аграрна 
страна, известна като износ 
ителка на селскостопански 
произведения и суровини, да 
стане развита, промишлена 
страна. А за това бе необхо
димо създаване на мощна ос 
нова, която ще даде възмож

процес 
и то само на

относно за 
включени в 

промишлено предприятие.ност за по-нататъшно реали
зиране на плановете. Една 
от първите фази на пътя към 
индустриализиране и електри 
фициране на страната бе по 
строяваното на фабрика за ка 
бели в Светозарево. Тя трябва 
<ше да обезпечи електроинду 
стрията с необходимите поду 
фабрикати за пренасяне н) е- 
лектрнческа енергия чрез ка 
бли всички видове телекому- 
никационни кабли 
ни междуградски мрежи, и 
на края да разшири асорти
мента на своето производст
во, произлизащо от нуждите 
на вътрешната промишлено 

съобразявано с износа. И- 
кономическите условия на фа 
брикета бяха твърде изгодни. 
Достатъчно е да наведем са 
мо запасите от основни супя' 
вини-електролитен бакъ- -- 
рударско-леярния басейн в 
Бор, а наскоро и Майданпек, 
суровини от рудниците на о- 
лово в Трепча.

В периода 1951 до 1952 го 
дина бяха завършени строи
телните обекти, «гзвършена 

на река Луго-

Пьрви сйоюдби 
решим и чуждесШрании 

сътрудници

с въш-
1.и/0ез 1959 година оеше за 

по-голям в сравнение с 1955 
година. По стойността на из 
носа фабриката заема първо 
място между предприятията 
за промишлена преработка, 
за което говорят следните ре 
зултати: през 1939 от нашата 
страна е изнесено 27.300 тона 
електролитна мед, а през 1959 
година 34.500 тона каблови

19.55 голина Тази година ка
па фабриката бе 

шс ползван с 30%, следваща 
та с 62%, 1957. с 88%, 1958 с 
96 и 1959 близо 98%. Стойнос 
тта на производствения про
цес в съшия период се у'ве 
личи 6 пъти. От 37,1 милиард

доставка на кабел за 130 мн 
лиона динара. Към средата 
на януари 1957 година бе ск
лючен договор със СССР за 
доставка на произведения въ 
злизаши на стойност от 3,5 
милиарда динара.

С усъвършено производст
во и спечелен опит се отбеля 
зват нови успехи. Еетестве-

ложен и повия подводен ка
бел между Брач и Хвар. пашггетът

Тър жесВавена 
десеийодишпина

От година на 
водствените планове, 
донасяше работническият съ 
вет значително се различава 
ха по сеем и асортимент на 
производство а съвсем естест 
вено н по финнасов ефект. 
Първият производствен план 
от 1955 година обхвана осиов 
чия асортимент. Напълно ра 
збираемо е, когато се има 
предвид, че това беше пер! 
од на пробно производство. 
Ооаче вече през 1956 година 
беше запланирано .увеличава 
не на физическия капацитет 
на- производството за 235%, 
значително разширяваме на 
асортимента върху; 
видове кабли, а увеличение 
на бру;топроизволството за 
215%. В аналите на фабрика 
та стои записано: „Първата 
поръчка за доставка за теле
фонни кабли пристигна от 
Сирия и Ливан". Тогава фаб 
риката още беше в пробно 
производство. Хората от ко-

година, пронз 
които

Десетгодишнипа от осно 
ваването на фабриката, колек 
тнвът чествува па 2з декем 

но. че в тях се вчисляват цз ври 1957 година. Това беше 
работката на подводен кабел голямо тъожество. По този 
с напрежение от 10.000 В дъ случай тържествено бе от 
лъг 5.500 метра а който е по крит бюстът иа Мотпа Пияде. 
ложен между Задар и.Улян. На тържеството бе поднесен 
За неговата изработка е изра 
зхолваи 7.500 кгр бакър, 2.800 
кгр. изолационна хартия,
2.600 кгр масло за импрегнн 
ране, 17.000 кгд. олово, 4.400 
кгр юга. 23.160 кгр стомане
на тел и 940 кгр, битумен.
През декември 1958 година в 
отдела за телекомуникацио
нен кабел е произведен пър на целокупното произволст- 
вият подводен телефонен ка- во, изобразено в тонове, зае 
бел дълг 2.300 метра. Следва дно с междуфазата бе по-го 
щата година иа 13 юли е по лям за 250% в . сравнение с.

за мест- колкото изнасяшединара, 
година, фабриката на кабел 
целокупния добив през 1959 
в Светозарево зае второ мяс 
то в страната, веднага 
стоманолеярната 
Трябва да. отбележим яо ,”' 
ез 1949 година бе чувствнтел 
но подобрено икономневаие 
то. Намалено е изразходване 

над 70-

произведения.
след 

в Зеница. Някога се говореше за ги 
ганти както шо са Зеница, 
стоманолеярната в Смедере- 
во фабриката за вагони >,Джу 
ро Джакович” и подобни. 
Днес с право можем да ка 
жем, че фабриката на кабе>- 
ли — Светозарево и по пронз 
водствен ебем н качествени 
артикули се вчиелпва в реди 
пата на най-известните в Ев 
ропа. Тя, накратко казано е 
гордост и дело на нашата об
щност.

ст II
отчет за осъществените резу 
лтати. Целокупният приход 
па фабриката' от 1955 до 
1957 бе увеличен за 294%. И 
в подобрението па жизнено

I

то на материали за 
милиона динара в срав.Т^-ПТЬ 
с изтеклата година, а чистият 
доход през същия период е у 
величеи за около едни мили

то равнище също са осъшест 
венни завидни резултати-псс 

' троени са, над 500 квартири. 
' През 1959 година индексът

всички
ард динара.

Що се касае до износа иа 
кабли от година иа година 
той нарастваше. Това потвър 
жлава фактът на износа пррегулация 

мира, построен промишления 
коловоз и други обекти, ма- 

че съществуваха обекти® 
и често пъти 

бе довеждан в
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хар
ни трудности 
колективът 
трудно положение.

КРАТКИ СТОПАНСКИ НОВИНИ ОТ НАШАТА СТРАНАлектива се питаха дали ще у 
спеят, защото трябваше да и 
зработят кабли от 1.200 двой 
ки, вчисляващи се между 
иай-големите видове кабли. 
И покрай големите труднос
ти а нарочно без недостатъ 
чен опит, работата бе успеш 
но завършена. Работниците 
бяха горди, когато петте на
товарени камиона с огромни 
гигантски намотки се отпра
виха към Рийека. Първото до 
верие на чуждестранните по 
требители е спечелено, дори 
и нещо повече — вярата в со 
бствеиите сили укрепна.
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сор”, а ше бъдат доставени 
през 1963 голина.

Оршнизация 
на рабаШаШа е получил над 440 вагона жи 

то. Най-високият добив е 
56.29 центнера от хектар, най 
ниският 36,05 центнера. Сред- 

добнв от ожънатиТе

В корабостроителница „Тр 
ети май” в Риека е спуснат 
в морето товарния параход 
от 14.400 БРТ; който се строи 
за една компания във Вели- пият 
коб,ритания. За същата фнр- площи е 44,31 центнера от 
ма, тази корабостроителница хектар, 
ще построи още едни пара
ход. В същата корабострои
телница, тези дип е постро
ен за Румъния моторен пара 
ход от 10.630 БРТ, вторият по 
ред който нашата страна пре 
даде па Румъния.

В Зворник с пуснат в двн 
жеиие първият промишлен 
обект в този град — фабри- 

шпер-плат и фурнир.
С това първата фаза ое за- 

Започна разклоне
но какго 

никнаха 
пе въ

★ка за
Фабриката ще произвежда 
годишно около 8 хиляди ку
бически метра шпер-плат н 
около 1.000 кубически метра 
фурнир.

вършена, 
но производство, 
винаги, така и тук

проблеми. Трябвг»
най-целесъобразно 

капацитети

Прч Института за хнмиче 
ски, технологически н мета- 
луршчески изследвания в Бл
агова са направени всички 
подготовки, слсд които „Вие 
коза” в Лозница ще открие 
отделение за производство 
иа химически влакна. За та 
зи цел са обезпечени средст
ва в стойност от 190 милиона 
динара.

нови
ЗМОЖ1ГО

★да се използват
фабриката и да се дадат 

на стопанството така очаква 
ните произведения.

внимание бе посветено

на ★ Комбинатът „Скопско-поле" 
има 700 хектара засети с пше 
нпца. Макар че жътвата е 
още в течение, установено е, 
че добивът не е на планира
ното равнище. Причините за 
това са повече, между кои 
то и тазгодишната суша.

Затова го
Тези дни започна изграж

дането на комбинат за коже 
изделия и обувки в Петро 

па Млава. За изгражда- 
комби-

Първата пооъчгса в страна 
та бе от Генералната дпрек- 

на ПТТ за градски телефо
лямо
на организирането иа трудо 

процес. "Основните прин
ципи за организация на пред 
приятието датират оше от 
1945 година. Тогава работите 
бяха определяни по сектори, 
а оттам разпределяни по от
деления. Отделите, къдсто се 
произвежда стока и от чиято 
принадена стойност се осъше 
ствяват добивите/ получиха 
първостепенно място. Всички 
останали служби помагаха 
само нормалния ток иа прои 
зводството. Принципите, кои 
то в началото на 1955 година 
прие работническият 
бяха грижа за съкращава
не иа временния период от 
момента, когато суровините 
и материала влизат във фаб 
риката, до излизането им в 

Сетне,

нипия
ини кабли. Техни специалис- 

превзимането на каб 
извършиха подробен а

вия ★вац
пето на споменатия 
пат е предвидено да се израз 
ходват около 600 милиона Аи 
нара. Когато завърши строе 
жът му, комбинатът шс 
брутопродукт пад I милиард 
динара годишно.

ти при 
лите
нализ и май-похвално се изпа 

качеството на кабе 
ла. Първите резултати укре
пиха вярата на колектива, та 

дадоха обещание за и 
зработка па позличнч видове 
подземни кабли за фабрика
та на вискоза п Лозница, сто 
манолеярната Зеница, а 
не и за други предприятия в 
страната. Наскоро след това 
е изработен и първият подво 
ден кабел в нашата страна 
тежък 13 тома. Той бе пода
рен от страна на колектива 
иа общинския народен отбор 
в Сплит който го положи мо 
жду Брач и Шолта. На търго 
пете в чужбина все по-често 
се явява фабриката на кабел 
от Светозарево и става сери 
озен конкурент на известни
те световни производители. 
На търга в ОАР за изработ
ка на кабел за пренасяне на 
електрическа енергия в Порт 
Саил, иа дължина от 70 кило- 

етра, като най-изгодна за скл 
ючваие на договор се згои фа 
бриката на кабел от Светоза 
рево и сключи договор за

★ Във фабриката за стъкло 
в Парачни е включена в пронз 
поаство п четвъртата пеш за 
топене иа стъкло с помощта 
иа течно гориво. В тази пеш. 
се првпзвеждат главно луксо 
ни артикули, приготвени за 
износ.

Във фабриката за стъкло в 
Парачни са монтирани две 
нови пеши за претопяване пп 
стъклото, които за разлика 
от старите, употребяват теч 
но гориво. Тези две пещи ще 
дадат възможност фабрика 

спести около 30 милио 
на динара годишно. Съще
временно и качеството па 
стъклото ще бъде чупетвптел 
мо подобрено.

зиха за има
*

ка че
Комбинатът „Осиек“ тази 

година бе засял с пшеница 
огромни пространства. До не 
отдавна 
943,12 хектара пшеница, от 
конто благодарение на про
ведените агротехнически мер 
ки добивът е на завидно рав 
ищце. Средният добив ог 
ожънатито площи е 50 цент
нера от хектар.

★
Известният текстилен ком

бинат „Тимочанка ’ в Засчар 
- течението на месец юли 

и август ще изнесе известно 
количество произведения 
Съветския съюз. Предвижда 

доставка ма жепекц въл 
стойност

сет
бяха ожъиатита да *през

съвет Комбинатът „Белград" га
зи година бе засял с пшени
ца над 4 хиляди хектара. До 
преди някой лен бяха ожъна 
ти повече от 2 хиляди хек
тара. Добивът се движи от 
31 до 55 центнера. Средният 
добив от ожънатпте площи е 
40 центнера. На една парце
ла от 480 хектара е постиг
нат среден добив от 50 цент-

в

се,
иеи трикотаж в 
от около 20 милиона динара. ★

готови произведения, 
да не се повтарят работите, възможно

★ Две по-малки дизел-локомо 
производство па фабри 

джуро Джакович” в
тивн,да се организира 

най-ефикасно контролиране 
и т.н.

Същевременните методи за 
организиране на работата са 
ползвани от практиката па 
модерни чуждестранни прои 

тези 
бяха

ката
Славонски Брод, показаха тв 
ърдо добри резултати в проб пера. 
ното движение в пътнически 

съобщения. Ло-

Белградското предприятие 
„Бродоимпекс” 
правителството 
говор за доставка на два па

на стойност от около

е сключило с
на Либия до

★
те и товарни 
комотнвитс са нзпробаии иа 

Кипи
рахода
550 милиона долара. Парахс- 

ще'строй трогпреката 
„Мо-

Комбинатът „Беле“ до пре
ди някой ден беше ожъиал 
1.062 хектара. От тях вкупИо ' ,

зводители. Естествено, г
железопътната лиши 
— Сплит. -

знания и практика не 
механически пренасяни, 
бяха съобразявани и прилага 
шг в унисон със специфични

дите
корабостроителница
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ПО СЛЕДИТЕ НА НАРОДНАТА РЕВОЛЮЦИЯ

Начало на въстанието в Черна
Херцеговина, 

и Словения
гора, Босна и 

Хърватско
значително количество воен
ен материал.

По тоя начин черногорският 
народ чрез масово въстание 
още в самото начало извою
ва големи военни и политиче 
ски победи над окупатора и 
домашните предатели. Тъкмо 
тези успехи на Народоосво- 
бодителната борба спряха пл 
ановете за създаване на кви 
ислинска„суверена и незавп 
сима Черна гора, 
провъзгласена на 12 юли. как 
то и изпълнение на решение 
то на италианския „Висш ко 
мисар" за образуване на „пр 
авителство’ от домашни пре 
дателски елементи.

Към края на юли, въстани 
ето в Черна гора преживя- 
тежка криза. Всъщност, в то 
я период настъпи затишие по 
рали погрешната ориснтиро- 
вка за „второто въстание" и 
за „антифашистка револю
ция”.

с изключение на Подгорица, 
Иетиня, Никшич и Плевля 
където се намираха силни га 
риизони—бе освободена. Опи 
тнте на италианските войски 
да разкъсат блокадата на^об 
кръженнте гарнизони и обез 
печат движението по пътища 
та претърпя пълен провал. 
Въетническите войски нана 
сяха на неприятеля пораже 

след поражение. Итална 
нцнте имаха големи загуби: 
в боевете от 13 до 27 юли за 
губиха около 4.000 войника и

Ж Ж>

Общонародно въстание 

в Черна гора
В Черна гора въстанието 

избухна под ръководство на 
Партията на 13 юли и обхва
на целия черногорски народ. 
В общо нападение, въстани 
ческите сили разгромиха о- 
ше в първите дни окупацио

нния систем. Италианската о 
купацнонна войска не бе в 
състояние да сс съпротиви 
на въстаинческите войски. 
Болшинството от италиански
те гарнизони бяха напълно по 
разенн, а цяла Черна гора—

ние

която бс✓✓ •ж.ж✓'Ж. 'Ж. •ж, ' ж' ж

ВЪПРОСЪТ ЗА ПРЕХРАНАТА В СВЕТА 

Е ВСЕ ОЩЕ АКТУАЛЕН
дународен стокообмен но — 
в съществуващата система в 
международната търговия — 
стават предмет на експлоата 
ция.

Почти всички икономичес
ки теории, които днес се за 
нимават с проблема на глада 
считат, че неговото решение 
се намира в осиособяването 
на слаборазвитите С1рани за 
собствено 
производство. А това може 
да се направи сам ако се ус 
кори темпът на общото и.м 
икономическо развитие, къде 
то подобрението на селското 
стопанство би представлява 
ло само първа фаза в проие 
са на индустриализация, а аг 
рарната реформа би била пъ 
рва крачка в разрешаването 
на съществуващия проблем 
на аграрна пренаселеност.

Статистичните данни на сп 
сциализпраните организации 
в Обединените нации, както 
що е ФАО (организация за зе 
медедис и прехрана), сигна
лизират, че вече няколко го
дини съществува едно крити 
чно състояние в прехраната 
на населението в света. Раз
ликите, от икономически и 
социални характер измежду 
различните части на света, а 
специално измежну развития 
Север и изостаналия Юг на
мират свой епицентър именно 
в състоянието на прехраната, 
поради социални и политиче 
ски импликации в междуна
родните отношения, пробле
мът на прехраната в света вл 
езе в редицата на най-важни 
те задачи които чакат неот
ложно разрешаване.

Все по- нарастващия инте 
рее за този проблем е напъл 
но разбираем като се има пр 
едвид фактът, че почти три 
четвърти от населението в 
света се намира в състояние 
на хронична глад. Преди В го 
рата световна война от хро
нична глад в света страдаше 
45% от населението, а в след 
военните години, процентът 
възлезе на 65%. Днес той дос 
тига цифра от 75%. Според 
най-новите сведения па ОН 
всяка година в света умират 
от глад около десет милиона 

•души; около милиарда души 
вегетират на долния праг на 
неухраненост, докато около 
петстотин милиона — форма 
лно гладуват.

В съвременния свят, който 
бележи фантастични успехи 
в промишлеността техниката 
и производствените капаците 
ти, в света, който се намира 
на прага на атомната ера, на

Звучн парадоксално, гладът именно върлува 
в земеделските частн на света

небивал подем и благосъсто
яние; тези указания говорят 
за поразителните противоре
чия на нашето време. От те 
зи крушш аномалии произли 
за и всеобщата световна иес 
табнлност; тази картина на 
деформираната действителн
ост затъмнява погледа 
бъдещето. Според вътрешна
та логика на нещата, пробле 
мът на глада вече е. излязъл 
от рамките на хуманитарно- 
социалните наблюдения и ст 
анал един от най-крупните по 
литнчески проблеми.

към

Пренасяне на ранени

диверсии, дори и по-големи 
въоръжени акции, които по 
вечето случаи е спровеждала 
комунистическата младеж.

За трудните условия, при 
които се организирало въста 
нието в Хърватско, говори и 
фактът, че още през 1941 годи 
на неприятелят, разстреля в 
Загреб десетина видни кому 
нисти между които и Ошьен 
Прица, Отокар Кершовани, 
Божидар Аджия и Аугуст Це 
стрец. След това Раде Кон- 
чар, секретар на ЦК на КПХ 
и член на ЦК Иосип Краш.

А. Аугустннчнч:
селскостопанско

Развишиешо на въстанието 

в Босна и ХерцеговинаПод хронична неухранено
ст подразбираме недостатък 
на необходимия биоложки 
минимум от 2.500 грам-кало 
рии храна дневно на глава 
от населението. Днес средно 
в света идват по 2.420 грам- 
калории на глава от населе
нието, което количество се 
смята за утешително ако пре 
храната на населението би 
била правилно регионално 
разпределена. Обаче анома
лията се състои в това че

Народоосвободителната бо 
рба в Босна и Херцеговина 
започна отначало при твърде 
трудни условия на национал 
ни и верски противополож
ности. Масовите усташки кл 
анета на сръбското населе
ние а след това четнически- 
те зверства над хърватското 
и мюсюлманско население съ 
здадоха характер на верска 
война.

Въпреки огромните трудно 
сти. Партията успя да осъше 
стви своята ръководеща ро 
ля и да насочи въстанието 
правилно — против окупато
ра и домашните предатели.

В началото на въстанието 
бяха създадеш! три по-значи 
телни огнища ка освободите 
лната борба: Босанска Край 
на, Херцеговина и Източна 

I Босна.
На 27 юли партизанските 

отряди нападнаха усташко- 
домобранските гарнизони в 
Дървар, Бос. Грахово, Ост

рел, а след това в Гламоч. 
Есикн тия и други места бя 
ха освободени. Народът от 

. цяла Крайна сс вдигна на въ 
стапие: на 39 юли в Подгръ- 
меч, а на 30 юли на Козара 
пламна общо въстание. Хиля 
ди хора тръгнаха в бой с пу 
шки, секири,
„Държавата” на Павелич се 
оказа неспособна да разгро
ми въстанието, защото хърва 
токите селяни и работници 
бяха насила мобилизирани и 
не искаха да се борят срещу, 
партизаните.

В Източна Босна въстание 
то е имало иай-големи разме 
ри в околността на Романия- 
Бирча, Озрен. На 10 август 
вече бе освободена Власени- 
ца. На 23 август започна ма 
сово въстание на Озрен и 
Требава със същевременно 
нападение на Добой, Усор, 
Маглай, Грачаница. Всички 
тези места бяха освободени 
с първите нападения.

Хроничната глад ще 
бъде разрешена През 

следващите двадесет 
1одина

вили и коси.

над три четвърти от храните 
дните произведения в езета 
получават Европа и Америка 
макар, че на тези континен
ти живее само една трета от 
населението в света. Напри
мер Азия, в която живее ед 
на втора от населението в св 

17% от

В унисон с тези мероприя 
тия, от иай-голямо значение 
би било разширяването на о 
бработваемите площи. Съво 
купният заделен фомл в света 
възлиза на около 13.500 ми 
лиона хектра, но от тази пл
ощ се използва само 10% или 
1.350 милиона хектара. Също 
така от обработваемите пло 
ши в света днес се напояват 
само около 100 милиона хек
тара. Според пресмятанията 

хронична
та глад ще бъде разрешена 
през следващите двадесет го 
дини ако слаборазвитите об
ласти се оспособяват за обра 
ботка оше 800 милиона хекта 
ра нови повърхности, а със 
системно напояване бъдат об 
хванати оше 100 милиона хе 

обработваема площ.

Въстанието 

в Словения
ета получава само 
световното производство на Комунистическата парти» 

на Словения веднага след о 
купацията успя да обхване 
словенския народ в единство 
ната политическа и боева ан 
тифашистка организацияЮс 
вободителен фронт и в подго 
твителния период на въстани 
ето да подготви въоръжени 
групи като ядро за бъдещите 
партизански сили. Както е н 
звестно, обаче немците и ита 
лианците смятаха Словеии» 
като съставна част на Вели
кия Райх, относно на шала 
ан ската империя, затова бьр 
зо реагираха на всека поява 
на партизански спл.-..

Централния комитет н Гла 
ьшм щаб на Словения обна
родваха на 16 юли директива 
за въстание. Същевременно 
в Партизанския 
пределени правата 
стите, клетвата, командуване 
то, устройството на 
щата и организация на парти 
занските сили.

храма.
Най-много храна се консу

мира в Океания (Австралия и 
Нова Зеландич1 — 3-250 грам 
калории дневно от 
населението. В САЩ консума 
цията е 3.120, в Азия 2.070 а в 
Африка — 2.360 грам-калор
ии на глава от населениетс*

на икономистиглава иа

Ходът на въстанието 

в Хърватско
ктара
Специалистите на ФАО счи- 

че още днес трябва да се
стопанско—културна изоста
налост, производителността в 
стопанството е твърде нис
ка. Затова населението в те 
зи области живее редовно в 
условия под нивото на жиз 
нения минимум.

Макар, че звучи парадокса 
лно, гладът именно върлува 
в земеделските части на све 
та. Това са стопански нераз
витите страни, където сред
ната консумация на храна от 
глава на населението е 2.150 
грам-калории (в промишле 
ните райони на света — в Се 
верна Америка и Европа — 
средното потребление е 3.100 
калории).

Тежкото състояние в прех 
раната оше повече комплици 
ра бързият ръст на населени 
ето в света. Само през после 
дните дванадесет години на
селението в света нараства 
за 500 милиона жители — от 
лва и половина миларда — 
па три, — а за последните 32 
години — за един милиард. 
В миналото за такъв ръст на 
населението са били нужни 
точно сто години (от 1830 до 
1930 година).

Според гъстотата на насе
лението, проблемът за прехр 
аната е най-тежък там къде 
то процентът на населението 
е най-голям — в Азия, Афри 

Латинска Америка и Бли 
зкп Изток.

Бързото увеличение на на 
селението на нашата планета 
е фактор, който предизвиква 
сериозни трудности в прехра 
ната. но не е главната причи 
на Причините са многоброй 
ни и разнообразни и лежат, 

к липсата па

разрази из цяла Лика. На 2 а 
вгуст вече бе освободен До 
лни Лапац — първото освобо 
дено общинско място в Хър 
ватско — където бяхазапле е 
ни 350 пушки, а след това бе 
разрушена ж. п. линията ма 
жду Загреб и Сплит и осуете 
ни опитите на усташшЪ да вл< 
езат на освободената терито 
рия. С въстанието в Лика е 
ръководил членът на ЦК на 
КПХ Марко Орешкович Къ 
рития.

Въстанието обхвана и Кни 
нека Крайна, околността па 
Сисак, Бания, Кордуи. По-ма 
лки партизански отряди са 
действували в околността на 
Горски Котор и Хърватско 
Приморие. В Загреб продъл 
жават масови саботажи и

Комунистическата партия 
на 'Хърватско е работила 
при твърде трудни условия 
за ооганнзиране на въстание 
то. Единствено в Хърватско 
буржоазията бе успяла да пр 
едаде хърватските комунис
ти на немските окупатори и 
усташи, които са били в кон 
цлагерите на бивша Югосла
вия. Усташките злодеи започ 
наха още от първия ден пре 
следване на комунистите и 
останалите напредничави хо 
ра—антифашистите, а след 
това продължиха с преслед
ването на сръбските жители 
и евреите и всичко това те 
провеждаха в съдействие с 
немските и италиански оку
патори и благосклонното по 
ведение на ма^е^вското ръ
ководство от ХСС.

За ден на народното въстл 
ние в Хърватско е взет 27 
юли 1941 година когато пар
тизаните нападнаха Сърб в о 
бщината Долни Лапац, след 
което въстанието бързо се

тат
удвои производството на мас 

мляко, яйца, сирене, ме 
со, овощия и зеленчуци, за да 
се обезпечи необходимия ми 
нимум калории за всички хо

ло.

В течение на последното де 
сетилетие, увеличението на 
селскостопанското производ
ство в света възлизаше на о 
коло 10% годишно, което да
леч изостава зад уве.шчение 
то на населението и акутни- 
те проблелш на прехраната. 
Освен това, селскостопанско 
то производство чувствител 
но изостава и зад увеличение 

промишленото. През

ра.
За съжаление, ФАО не е в 

състояние да се занимава с 
на такива ппсереализацията 

кти. Акттгвността на тази о 
рганизация е ограничена на 
петгодишната „програма за 
спречаване на глада” (която 

1 юли 1960 го

закон бяха о 
и длъжное започнала от 

дина) въз основа на която тя 
може да интервенира само в 
най-драстичните 
глад. Като организация с ог 
раничени средства и 
тешиш, ФАО може чрез своя 
технически апарат да окаже

съдили-то на
Ут©следните години това нзос 
таване възлиза на около 
60%. За да бъдат още проти
воречията по-големи най-голя 
ма производителност 
костопанското производство 

индустриално

случаи на

компе-
Въстанието започна на 22 

юли главно околов селс индустри 
алните центри, а по-широки 
размери получи в Горен ска. 
Щаерска, Доленска и Нотра 
нека област. В Горенско 
танието започна Рашичката 
партизанска рота, а в скоро 
време са създадени Камниш 
ки и Горенски партизански 
батальони, в Щаерско през 
юни бе създадена Похорска 
рота, а през август Щаерски 
батальон. Значителна

конкретна помощ в разучава
нкономическо-обшес-осъществяват 

развитите страни. Те разпола 
гат с огромни пазарни изли 
шъци храна, докато простор 
ннте неразвити области, ко
ито имат аграрен характер, 
се стьлкновяват с проблема 
на биологическата егзнетен- 
цня поради недостиг на хра

нето на 
твените проблеми на селото 
в слаборазвитите части иа 
света, но това не е достатъч- 

разрешаване проблема

въс

но за 
на прехраната.ка.

Кризата в прехраната на 
свежда на проблема 

на иконолшче
света сена.

Поради липсата на собстве 
но производство, с което ла 
задоволят нуждите от храни 

артикули, слаборазви
тите страни са принудени ла 
внасят храни н благодарение 
на несправедливите условия 
на размяната те правят това 
по чужди пазарни цени, при 
което, като страни с по- ние 
кн жизнени разходи за меж

за ускоряване 
скн
те страни и тяхното равноп
равно включване в механиз 
ма на международното стопа 
нство. А този проблем е ком 
петентна с общи усилия да

развой на слаборазвити

и важ
на роля в развитие на въста 
нието в Словения е имала Лю 
бляна, в която бе организира 
на „служба за осведомяване 
и сигурност”.

телни
прели всичко в 
важни селскостопански прон 
зведения. В икономически и 
зостачалите отоаки 
примитивни методи на рабо
та, неблагоприятна аграрно

и обща

решава целокупна га между 
народна общност.социална структу-ра
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Среща на ююславс по
българената -~аияца 
йра Сшрезимировци
На 22 юли т. г. (в неделя) 

ще се състои свиждане на 
кпаПграничното население от 
Югославия и България при 
село Стрезтшировци, Босиле- 
градско.

Това е второто свиждане 
на територията на Босилеград 
ско, и едно от повечето сви 
ждания, които тази година 
ще се състоят на югославско- 
българската граница.

Ш Всички фак- 

тори ангажи
рани за 

обезпечаване на фураж за
добитъка

Забележело на граничната среща 
при Д. Криводол

Пред прага на 

родния край
Едва намерихме място да седнем до една масичка в 

„Балкан". Хората се тискаха за места, някои искаха да 
бъдат по-близко до певицата, други до келнерая, за да 
получат по-бързо бира и димитровградски кебапчета

Навън крещяха високоговорителите от двете страни 
на границата. След всяко съобщение отбрани мелодии 
се разнасяха далеч зад белите барячета, които ограж
даха съборшцото... Хората се търсеха, целуваха, някои 
вече спокойно седяха на меката трева около печено пра
сенце п люта ракийка.

С моя приятел вече бяхме изпразнили шишета бира. 
Доволен от срещата пи той рееше поглед някъде из до
лината ма Впсочнца по хребетите ма Видлич и го загуб

на далечния хоризонт към Черни връх.
— На тръгване така много мислех какво да питам,

— каза той все загледан

л.*0^ Програма в чест 
па 4 юди

м»У% V,;' • Й-Л. А'.--шит -.V
В чест на 4-ти юли — Деня 

ма боеца, погановската мла 
леж подпомогната от учащат а 
се младеж изнесе подбрана 
културно-забавна програма с 
иародшг и забавни мелодии 
н няколко актовки.

Представлението бе масо 
во посетено.

;? ваше

а ето, сега не мога да си спомняПрез този месец почти на
всякъде емат нужните в една точка.

Празните ш.чшета пълнят масата, погледът се раз
сейва по приятелят отново обръ ща вестника и Упорито 
гледа в страницата със статията — ВЪЗМОЖНОСТ ЕМИ 
ГРАНТИТЕ ДА РЕГУЛИРАТ ОТНОШЕНИЯТА СИ СЪС 
СТРАНАТА.

Зная го от основно училище. Спомням си за оня ден, 
когато бе изрязъл с нож инициалите си на новия зелен 
чин. Много обичаше селото. За всеки празник идваше от 
Пирот като гимназист да види селото и първата любов. 
Нс пропускаше седепките.

— Старият цер край селото като че ли го няма вече 
— ми прекъсна мислите. ..

_Да, но онова черно потно край селото, това ба бор
като ученици. Сега това е ви- 

по-далеч е оицефермата на

мерки да 
се обезпечи повече фураж.

Според изявлението на у- 
цравнтеля и на агронома в 
земеделската кооперация в 
Босилеград добивът на фура 

не навсякъде с 
намален. Където селскостопа 
нскнте производители са пре 
дприели известни агротехни
чески мерки добивът не са 
мо че е останал на миналото 
дишното равнище, но е уве
личен. Такива случаи не са 
редки в селата Райчиловци,

Радичевци, Бресннца и Гру 
ннци, в конто този проблем 
няма да изисква намаляване 
на добитъка. Обаче в други 
те села, където селяните не 
са прилагали никакви агроге 
хническн мерки, добивът на 
истина е съвсем низък. Това 
се дължи на известното недо 
верпе на някои селяни към 
агротехническите мерки, пре 
длагани им от страна на тех 
ниците и агрономите.

,Лко всеки селскостопан
ски производител бе употре
бил изкуствени торове, то се 
га въобще нямаше да се пое 
гавя въпроса за фураж, — каз 
ва един от агрономите в Бо
силеград. Той добави, че все 
още има условия да се обез
печи значително количество 
фураж, за да не се стигне до 

. намаление броя на добитъ
ка. Преди всичко стърнища 

I та на парцели, които могат 
! да се наводняват, трябва вед 

мага да се посетят с гъста 
царевица, която да се използ 
ва като зелен фураж. Сечене 
то на шума също така ще по 
моше за значително разре
шаване па този проблем.

Покрай тези мерки би тря 
бвало да се ограничи изно
сът на фураж от комуната, 
защото по този начин би се 
обезпечило достатъчно коли-

Боснлеградско 
най-много сс приказва за по 
следилите от сушата. Във вс 
яко село, на всяко събрание 
се говори по кой начин да се 
обезпечи повече фураж за до 
битъка, защото сушата имен 
по тук нанесе пай-големи ше 
тп в този край. Намалението 
на фуража в сравнение с ми 
налага година е с около 60% 
Затова предстои опасност за 
сериозно намаление броя на 
добитъка, ако не се предпри

жни треви

н 7 юли
реката..

В навечерието на 7-мп юли 
— Деня на въстанието пога
новската младеж посети Тръ 
нско Одоровци, където ус
трои спектакъл за население четата, конто засадихме 

борова гора А 
кооперацията...

— Зная, че има огромни промени. Слушал съм за 
новия Димитровград с модерните предприятия и пър
вата фабрика, за новите култури па нашите ниви, за 
модерните овцеферми и образцово училище, за майс
ките фестивали ... Но моята престава за родния край е 
друга. Всяка вечер преди да си легна разправям на де
цата за моето село такова каквото го оставих ...

гамсокато.

Нашите строители получават 

признания за строежите 

в чужбина

ПОГАНОВО

Белградско ире дирил
ите куйуоа малиниШс

N

В Погаиово започна берит 
ба га на малини. Досега са на 
брани и изкупени от коопе
рацията 3.500 ] 
то изкупната цена е от 80-90 
динара.

Белградското предприятие 
„Овощар”, с което Поганов
ската кооперация е сключи 
ла договор на 12 тона, е твъ 
рде доволно от качеството 
ма погановската малина.

I

Пауза дълга и мъчителна. „
— И иикогаш не вярвах, че ще имам възможност

Според освсдоменията на 
Съюзната стопанска камара, 
нашите предприятия които 
стсюят в чужбина получават 
високи признания за солидна 
та техническа подготовка, ор 
ганнзация на работата и згод 
ните срокове за завършване 
на строежите.Особено висо
ко се цени успехът на наше
то строително предприятие, 
което върши първата фаза 
на пресушване на сланите е 
зера край Калкута в Индия.

рия и фабрика за трактори в 
Египет.

От по-обемистите работи, 
сключени в началото на та 
зи година, трябва да споме
нем: проектиране и надзор 
на строежите на водноелек
трически централи и ирн- 
гашюии системи в Сирия, Ст

да видя селото.
В „Балкан" блъсканицата се увеличи. Келнерите 

едвам си пробиваха път между гъсто поставените маси. 
На всяка маса се водеше оживен разговор за спомени и 
случки — общоселски и семейни ...

Погледът на моя приятел милваше якия гръб на Вид- 
лич... И пе само неговият. Тук пред прага на родния 
край мнозина гнетеше чувството на близост и ги караше 
да правят кой знае за кой път чудната равносметка на 
живота.

килограма, ка

роежът на водоцентрала в 
Тогор, копането на кладен
ци в Египет, изслсдвателни 
работи в Етиопия, геоложки 

Венецуела,

Б. Николов

жшжжиздирвания във 
копане на бунари и вгражда 
не на помпи в Ирак, построя 
вапе на едно пршпанище в 1'а 
на, изграждане на първата 
фаза от водопровода в Асаб, 
доставката на съоръжения и 
монтирането па две водоцен 
трали в Етиопия, разширява 
не на една водоцентрала в 
Гвинея и изследователски ра 
боти в Мароко.

■ Ж.

Г. ЛНСКНА-В течение на тази година 
нашите строители са започ
нали, или дривършват стро 
ежите на няколко важни обе 
ктн в чужбина. Това са: вто 
рата фаза на язовира Кораун 
в Сирия, далекопроводът Ду 
ргапур—Калкута в Индия, ггр 
нстанището Асаб в Етиопия, 

Тартус в Си-

21 милион динара за агромелио- 

рация на 171 хекшарчество за нуждите в комуна 
та и бн се -запазил броят на 
добитъка. Земеделската кооперация в 

село Горна Лиснна, Боснле
градско, е една от най-добри 
те кооперации не само в ко
муната, но н в цяла Врамска 
околия. Тя същевременно с п 
пай-голимата кооперация, в 
която членуват над 1.400 до
макинства.

Големи вложения за 
развитие па модерно 

животновъдство

М. П.
пристанището

НОВО УЧИЛИЩЕ В ДИМИТРОВГРАД
Тази сграда ще бъде строе 

на по съвременните изисква 
пия. Ще има покрай класни 
стаи и физкултурен салон, 
трапезария, санитарни уреди 
и други необходими помете 
пия и уреди, необходими на 
едно модерно училище.

около 7,5 милионаНа мястото на сегашния па | 
селскостопански про 

Димитровград през 
започнат рабо

от което 
от средствата на околийския 
фонд и 2,5 милиона на общи 

фонд за учебното де- ши
зар за 
дукти в 
гази есен ше нския

ло. Към 150 милиона динара 
за строежа и обзав 1ждането 
трябва да бъдат отпуснати и 
от Републиката.

Кооперацията в Горна Лп- 
епна полага големи усилия 
за създаване на модерно жи 
вотновъдство, за което съще 
ствуваг благоприятни условия 
Тя предприема редица мер
ки за подобрение качеството 
па добитъка, от една страна, 
н за обезпечаване ма доста
тъчно количество фураж. 
След осъществяването на те
зи цели, ще сс пристъпи към 
много по-интензивно и рента
билно животновъдство, кос- 
го ще бъде основен стопанс 
кп клон в поминъка па на
селението в този район.

ос-по строеж на ново Iтнтв
новно училище. Както се пре 

още тази година шедвижда, 
бъдат употребени за строене 
то около 10 милиона динара.

Из албума т фоторепортьора
Монтафоиско говедо

зорцума за угояване на доби 
тък с годишен капацитет от 
1.700 глави. Правят се подго
товки п за построяване па че 
тири водопоплища, където 
ще бъдат агромелпорираннте 
площи, за което коопераци
ята е обезпечила около 
500.000 динара.

За подобрение качеството 
на добитъка тя поддържа 
две разплодни станции — ед
на в Горна Лнсипа, а друга 
в Горна Любата —, където 
има породпетп бикове монта 
фонска порода п пастуси ан
глийска порода. За тази цел 
кооперацията е образувала 
специален фонд, в който се 
внасят 2% от вкупнпя оборот 
па изкупените селскостопаи 
ски произведения.

Изкупуване на всички 
селскостопански произведе

ния н па лековити билки

Положителни са успехите 
па кооперацията и в изкупу
ването на селскостопанските 
произведения. Само през пър 
во го полугодие кооперация
та е изкупила селскостопап- 

1 ски произведения в стойност 
I от над 80 милиона динара.

Това значи, чс кооператори
те са взели над 70 милиона 
динара или всяко домакинст 
во с получило средно по 

О.ООО динара. От този обо- 
от и кооперацията има — 
(ад 3,500.000 динара чиста пе 
1алба. Нека добавим и това,

Агромелнорацията на про- 
сфопсгво от 171 хектар, кон 
то ще сс превърнат в пзкуст 
вени ливади п пасбища с ед 
мо от иай-крушштс начина
ния па кооперацията в соцпа 

преобразува
не тя е единствената коопе
рация в цяла Вранска око
лия, която изкупва и коне.

За използване на природни 
те богатства, кооперацията е 
направила още една крупна 
крачка напред, което пред
ставлява единствен случай в 
цялата Боснлеградска кому
на. В съдружие с предпри
ятие „Билка" от Скопие тази 
година се пристъпи към орга 
ипзнрано събиране на 
вити билки. Предприятието е 
изпратило и свой 
тор, който обикаля селата 
района, дава напътствия коя 
билки са лековити и как 
трябва да се берат и сушат. 
След тази постъпка всред хо 

създаде голям инте-

.
Щ листнческото

пайопа. За това напипаме в
пие кооперацията е получила 

от 21 милион динара
У - ■ -V ;

А кредит
от инвестиционната банка, а 

обезпе-
. ' ..■V _____

самата кооперация с 
чнла средства за свое учас
тие 40% от вкупиите вложе
ния в агромелнорацията. Спо 

тези 171 хск-

___•• л•/я'7. л
плана, ог
_ 90 хектара ще бълаг 

ди-
ред 
тара
превърнати
вали, 30 хектара 
хектара ше бъдат засадени с 
картофи, 18 хектара с сче- 

Р Покрай кредита п учас 
тнето па кооперацията, за из 
връшвамето па предстоящите
РЙм. различни^шийни ка
то трактор, косачка илруш
В стойност от около 12.00.. 
динара.

леков изкуствени
ливади. 27 ннструк

3 в
V— V

МНК.V.'

"V 1
рата сс
рее за тази работа.

Всичко топа лапа добри
ма кооператорите

;

ЛгЛ‘ 'Л ■ ■: приходи и 
и на кооперацията.Л М. ПрисойскиВ рамките па това дело ше 

бъдат построени два провяСуша

Бранибор Дсбелякович:
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ботна ръка и- се р\«лн голя- 
дюго семейство — зашито си 
нивите са ходили на учили
ще завършили и безвъзвраг 
ио ошшли в канцелариите и 
фабриките. Старостта е изие 
перила на собственика. И ис 
конното чувство за притежа
ние е отстъпило на хуманния 
акт на подаряването и на ве 
ината суетност на човека да 
остане в спомените по Добри 
пите си.

Подаряването на земя тук 
вече но е рядко. Стотици ко
оперативни декари са дар от 
страна па селяни, служители, 
па хора, които искат да рабо 
тят в кооперацията.

Но не само това беше път

зираните имоти и чрез доб
роволно пристъпване на .ма 
лои.мотни едно малко общо 
земеделско стопанство, което 
нямало ясно определена про 
нзводствена линия. Засявало 
се и засажда.» всичко, което 
далечните претцн 
отвсякъде за поената 
на Ливадите, Манастирище, 
Плоска. Дори имало и живот 
новъден отдел на малката фе 
рма в Изатовци.
Минали година, две... и смет 
ката показала, че няма да се 
устои.

Малкото стопанство оазфо 
рмирано. Хората иак "се от 
теглили па парцелкпте сп, 
започнали както по-рано — 
със слабичките впрягове,а на 
цноналнзпраният имот оста 
нал да поддържа неразвита 
та ферма, която била прикл 
ючена към кооперацията ка
то цех. Сто и двадесет овце 
се хранили лятно време на 
пазбшцата по Видлич, а зиме 
слизали от планината на би

Някога само 120 овце —в 1964 — 7.000 броя. 
Овчарницн менят изгледа на долината.
Огромни тревни комплекси на мястото на слабите ни 
вицн.
Транзистори в овчарниците.

В мандрата на Г. Криводол

мъкнели еж и по големина. Утре и 
други ден ще има много по
вече. защото през 1961 годи 
па се получиха средства за 
инвестиции към 45,5 милио
на, а ло 1964 година те ще 
нараснат и до 70 милиона лп 
нара: Три овчарника трябва 
на бъдат готови оше тази го 
дина, защото наред с увели
чаването на площите за фу
раж, се увеличава и броят на 
овцете.

Все пак това нарушаване 
нс е несимлатично. Кацнали 
един срещу друг — един в 
Сапатово, един в Манастири
ще те вестяват ново време 
нови начинания и преминава 
пс към нов курс на ускорен 
темп в превръщането на Ви
сок в голям овцевъдец цен
тър с огромни материални 
възможности.

Днес кооперацията има 21 
рвчарник, различни по стро-

зе.мяКазват, че един просветен 
работник, хей в свободните 
си часове, пресметнал, че вн 
сойките села щели да_ изчез 
йат след две десетилетия и 
едно модерно селище, постро 
ено някъде в центъра на Ви 
сок, щяло да е достатъчно Да 
събере преосганалите висо- 
йани, а кооперацията „Сто- 
чар” пък би мо!ла да прие
ме на работа всички, конто 
биха се заселили в това сели

старата, височка идилия, но 
попеело със себе си могьше 
ството па мотора, и благось 
стоянието п в тази долина, 
вечно считана за пасивна, не 
плодородна и далечна за гра 
довете и питомните селища. )

Днес не е като вчера, и , 
днес не е като утре. Може ; 
би по тази постоянна и вечна : 
истина за движението и из 
менеиието могат да бъдат ра 
збнраеми и тъгата по минала 
го у онези, които много и на 
свой начин обичат Висока, и 
тази неофициална п ненретен 
цнозна сметка ма учителя за 
Висок и неговия „конец”, ко 
гато само едно модерно п до 
бре обзаведено селище ще е

ят на създаването на големи 
фуражни комплекси в „Сто- 
чар". Т ой купуваше и под 
меняше, а резултатътът е — 
богати и големи комплекси 
от ливади н ниви — сигурна 
база за осигуряване храна 
за няколко хиляди овце, ко 
нто кооперацята има днес.

Управителят измъкна бе
лежник: Комплексът в мана- 
стирище — 1.600 декара, в Са 
патово — 700, в Малчииица 
— 160, Балта — 220, Гъргу- 
рички рид — 1608, Цървеиа 
локва — 2.100, Забел — 1.200 

• ’■ . и няколко хиляди декара, 
-\ ;■ кои го трябва да се превърнат 

В голям комплекс през след
ващите години, та броят на

ще.
Четири бзгона ЬашЬабалМоже би учителят се е из 

лъгал за времето, дори и за 
бързината на изменение 
съзнанието и навиците у вп 
сочанина, но може бн това 
йаЯстина ще е неумолимият

Млечните продукти винаги 
са търсена стока на пазари
те. Млякото е важна сурови 
па ма Висока, която обезпе 
чава препитава пето ма ви- 
сочкия земеделски стопанин 
н па кооперацията. Тази го
лина в млекопреработвате \- 
пите работилници в Криво
дол и Сенокос и в мандрите 
на . Изатовци, Крчин сарай, 
Гргурички рид и другаде ше 
бъдат произведени над 4 ва
гона кашкавал, от който по- 

като

скостопански произведения 
от частни земеделски стопа
ни, редица -услуги в полска 
та работа с кооопера ' 
тпвните трактори, набавка 
на репродукционни -материа
ли, н снабдяването иа селата 
с индустриални произведе
ния говори за богатството на 
формите на сдружаването, 
но п за грижата на коопера
цията за своите произволите 
ли и кооператори.

Едно сведение което и за
доволява, и учудава — тази 
година от земеделските сто
пани са изкупени 1СУ/1 280.000 
кгр. мляко, над 6.000 кило
грама вълна, пад 4.000 агне
та. Като към това се приба 
ви н собственото участие в 
общото производство па Ви 
сока изводът за силата иа 
този вече оформен животно 
въден център става по-опре- 
делен п по-вълнуващ. Защото 
някога, в опия времена па 
нежната овчарска свирня не 
можеше да се дойде до таки 
ва резултати в животновъд
ството иа този край.

на

м

голяма част ще отиде 
пьрвокачествена 
чужбина, два вагона

вовцете да се увеличи на по
вече от 10.000 броя.

Първият комплекс поник
нал още 1959 година на про
сторните пазбшца на Стара 
планина. Кооперацията купи
ла имотите на десетина ду
ши Там лесно било да се про 
веде всичко — хората слиза
ли от планината и работели 
само низините. Създаване
то на другите комплекси оба 
че не било лесно. Трябвало 
ла се правят подменяния, а 
хората се държали пое грани, 
стягали се.

стока
урда,

също толкова сирене и над 
10.000 килограма масло. Каго 
се имат предвид солидните 
цени на тези артикули, ясно 
е защо кооперацията има въз 
можност ла строи при собст
вено участие.

В-това производство обаче 
общи са усилията на вмео- 
ча11и п на кооперацията.

Но производственото съд
ружие не е само тук. Мерннн 
зиране, снабдяване с фураж 
ин семена, изкупуване па сел

Но пе и толкова много. 
Може би случаят с едни 

средиовъзрастен изатовча- 
нпп е иай-показателен:

Блокът обхващал и негова 
та ливада. Не се съгласил. 
Било му мъчно да напусне 
своята ливада и да вземе дру 
га, чужда. И упорствувал, и 
заминал за съвет при сино
вете си. Там омекнал стари
ят собственик и дошъл в ко- 

прилегли рмата окончателно била при >- операцията. Рухнала силата 
ключепа към кооперацията, I на собственичесткото 
а една година по-късно кому ) 
пата определи насоките иа 
развитие па Висока с перспе 
ктпвпмя шиш.

Традицията на овцевъдст
вото бе известна. Векове се 
живяло от него, н много годи
ни млечните произведения па 
Висок са били добре прие
мани и у пас, и в чужбина.
Ливан, Египет, Гърция, Пале 
стииа, Англия, Америка, Руси 
я — неброени малки и вели
ки страни са търсили млеч
ните продукта па Висока. А 
и рпецпалпетите бича за овпе 
въдството.

И така се тръгна.
Пътят привидно равен, бе-, 

ше и немалко труден.

Безболезнено 
ерондиране

Едпа фотография като чс 
ли много гбворп за всичко, 
което е ставало в развоя на 
„Сточар”. Старец, който ве
че не е жив, се фотографи
рал е бабата на едпа от йода 
р .ппте па кооперацията лива 
лп. Несръчно поставени на 
колене ге едри кокалести ръ. 
це, висок гсстенски сто\, соС 
ственоръчпо производство 1 

| зволено хората да секат шу зад този едър план — широ 
| ма за храна, разбира се, в ка, чиста ливада, заградена с 

Сушата нанесе голо- онези местности, коиго гова камък. Ликът му сериозен, 
ми щети на селското I позволяват. Чрез земеделски повече тържествен, защото 1. 
стопанство. Каквн мер те кооперации да се внесат тази фотография е увековеча 
ки се предприемат да фуражни храни и от вътреш пане на елин отказ от естет 
се обезпечи по-го гЯс-> 1. ността, а от друга страна ще веяостта, за създаването иа 
ко.игчество фураж за | бъде органичен износа иа фу която му е изтекъл животът, 
да не се намали броят ; ражнн храни от обшзшата. и негови ят, и на претннте 
на добитъка? : Накъсо казано, чрез общес- му. Колко ли ежби. колко бе

_ По този въпрос вече рл I стаените организации се на- зсънни ношн и откраднати
зискваха всички пс.штичес- ; стоява да се събере възмож на слънцето с\тртг! с ц\п*о
кн органи в обишнага. Чрез ; но повече храна за добитъка, в живота иа стареца?
събранията на избирателите 1 за ла се изкара до пролетта. Мигът на подаряването е
сега се допитваме до гражда без значително намаление увековечен с фотография. И 
юпе какво може да се напра броя на добитъка. мигът на едно време — кога
•н Преди всичко ще бъде по М. П. ю изчезва земеделската ра-

Човекът на преден план
Едно намерение на управи

теля н па кооперативния съ
вет оше не е проведено в ле 
ло. Работата е много проста 
— всеки рвчарник трябва да 
сп има и средства за инфор- 

. мнране ла хората, коиго 
бдят пад благото на коопера 
цията. А днес транзисторът е 
едва лп ме основното средст
во за информиране и забава 
на впсочкня човек. Печатът 
е по бавен. Затова покрай пе 
чата к транзистори ще изви
шат глас в чистите и уютни 
помещения иа овчарите по 
всички овчарипци па този 
бъдещ гигант па Висока.

Това обаче пе е най-важно 
то в целия комплект от ■ри
жи за хората, които трудят 
някъде по планините и от
глеждат кооперативните ста
да. Заплатата им е над 20.000 
динара, премии за млякона- 
дой, за хубаво гледане, ши

роко разбиране нуждата

хората,
им и- домашните проблеми.

И може би и оттам идват 
н прибързаните сметки на 
учителя — за изчезването на 
селата и строеж па едно гол 
ямо, модерно селище, коего 
ще бъде замяна на вече ста
рите п полска пустесиш села 
под Видлич:

Истината обаче е — под 
Видлич стремително се раз
вива един голям животновъ
ден център, който би поже
лал всеки кът ма нашата ре
публика. И другата истина 
— издигането е и плод 
грижите на общността, защо 
то и по-рапо е имало плано
ве за такава производствена 
насока, по липсваше движе
щата сила — средствата, кои 
то сега щедро се залели ат за 
този край па Димитровград
ско.

грижа за здраветоОвчарникът в „Манастирище’’

пак в Изатовци. Това била 
първата крачка, конто от то 
дина па 1 одими ставала по

край на височките села. Ед- , достатъчно да приюти вепч- 
на вече традиционна ориси 
тировка.към учене, която тр 
ае десетилетия и се засилва 
през последните десет-иетна | че: долина на неброени дреб- 
десет години е направила ми пнчкп 
грацията да получи широки 
размери и всичките села да 

' проредят населението си зиа 
чително.

Други, конто вината са о- 
бичали родната земя и остри 
те хребети на Видлич говор 
ят с неподправена тъга за 
миналия хубав н някак сн 
прекадено идиличен живот 

височкия овчар. Спомнят 
сн за цафарата на заник, ко 
гато сянката иа Видлич затъ 
мия далечните ниски баири 
във веригата на староплашш 
ските склонове и се ровят в 
миналото, и търсят начин да 
върнат живота на идилията, 
недоимъка и спокойствието, 
когато трактори и мотори не 
са раздирали тишината на о 
беда и навечерието.

Нетрайни, мигновени 
строения, доживявани след та долина: 
дълго странствуване, които 
бързо се отеглят пред ‘ мисъ
лта за онова, което идва без дало от фонда на пацнопал".

ки, конто ще останат да жи 
веят иа земята под Видлич. 

Защото, ако Висок ие е ве едра и по-сигурна.
Някъде към 195з година фе

парцелки, 
едНа до друга край лъкатуш 
шзата Височица, той сп оста 
ва Висок — край, перспекти 
вата на който не може да се

чувст
во у човека и вместо подмя
на — подарил.

ттоби обекШв е общия 
изглед иа Висок

Един поглед на отдавна по 
знатата долина открива про
мените. Необгледни 
комплекси, без синори, и чер 
вени покриви на овчарницгг 
е новото, което окото 
ема. Като чели г 
оиая стара добре 
Картина, гледана с .възхище
ние при всяко мина 
планината..

умали от това, че неговите 
жители редеят, стареят и сн 
отиват. Малките сгада и ня 
когашните белодрешковскн 
облечени овчари е вечната 
цафара и овчарската торба с 
копчета изчезват наистина,

па

зелени
на но.

възпри 
са нарушили 

известна
Ражда се псе, голям 

овцевъдец гигант
За неговото раждане и ра

звой ми разправи управител 
ят на „Сточар” Димитър Сла 
вов, докато обикаляхме ре
дом всички овчарипци и жи 
вотновъдни н преработвате.! 
ни цехове, пръсната из цяла

пане на
Мики Нейков

на-

Отдавна вече, още в първи
те дни след войната, се съ>

Ж Жг. ж ж’Ж,

животновъдството 

В БОСИЛЕГРАДСКО
(Продълж. от 1 стр.)

Коситба на блоковете
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МЕЖ Д У КОНТИ НЕНТИТЕ
„ «л ..................................................................................
На 10 т. м. световната об

щественост бе изненадена с 
оше един успех ма науката.
Във всемира бе изстрелян а 
мериканският спътник „Теле 
стър”. Подпредседателят па
САЩ съобщи, че „това 
едно завоюване” във

I
Щ,елаваиа ЧР« „Теле етър е гледана с успех в ня 

кон европейски страни. Псе 
Аполага се, че телевизионната 
програма най-добре ще се ви 
жда във Великобритания1, 
франция Западна Германия, 
Италия, Швеция, Холандия 
Ьелгия и Дания. Смята 
програмата, пренасяна 
„1елестър” ще може 
гледа и в Югославия.

Това са първите успехи на 
нозия спътник. Вярва се, 1 ’е 
след една година той ще бъ 
де постоянен спътник на Зем 
ята.

на нашата планета.
Изстрелването на /гТелес 

тър’' означава, че континен 
тиге оше повече ще се до
ближат. Релейните станции 
в Космоса ще цренасят ситна 
ли с невероятна скорост, ле
кота и точност и ще отворят 
нови и далече по-съвършен- 
ни канали за иитерконтинен 
талпа телевизия, радио и те 
лефони.

Какво ще бъде 
в тази област

е още 
всеми

ра, в което американците 
„бяха първи'’. Въпреки поли 
тическите прокламации,*~ мо
же да се каже, че с тоя 
тник човечеството навлиза в 
една нова ера на междукон 
тннентални съобщения 
зки. Учените от

постишато 
трудно е Да 

се предположи. Но това, кое 
то вече сега е постигнато го 
вори ясно, че новият спътник 
ще донесе нова ера в между 
кон ти нент алн ите съ о5 ще н и и

се, че 
чрез 

да сеспъ

п врь 
свят СТРОИТЕЛСТВОТО В ДИМИТРОВГРАДцелия

сравняваха тоя успех на иау 
•ката със значението на пър
вото телеграфно предаваме 
от преди един век.

Тази и идущите две 
ще означават ново 
строителство

години 
усилено 

в Днмптров-
Подготовката за това квартири вече са 'па гтопвъо 

шваие. пешно и вече се стигна до ку 
полите на покрива.

Тези нови хали ще имат 
около 2.600 квадратни метра 
производствена площ и ще 
възлезат на стойност от 37 
милиона динара.

Веднага след завръшване 
на халите ще се пристъпи 
към монтаж на новите маши 
ни, конто очакват да бъдат 
пуснати в движение.

пзгра
ждаие и усъвършенствуване 
на тоя спътник трае осем го 
дини. Тове е съвместна раб0 
та на частния и държавен ка 
питал в САЩ. Частна амерн 
канска телеграфна н телефон 
на компания е заплатила за 
изграждането ма спътника, а 
държавната агенция „Нацпо 
пална администрация за Кос 
мое и аеронавтика” го е из
стреляла в Космоса. За изгоа 
ждането и усъвършенствува 
нето на спътника са 
двани 50 милиона

град.
До 29 ноември т. г. ще бъ 

де завършено вече строещо 
то се жилищно здание на ггр 
остранството до общинският 
комитет на СКС. Четири дву 
стайни и

Нови хали за фабри
ката за каучукови 

изделия
До самите хали на фабри

ката за производство на гу-

На 7 юли тая година в село Изатовцн се състоя ми 
тииг по случай Деня на въстанието в Сърбия. На митинга 
бяха разделени отличия на голям брой бойци от Наро- 
доосвосоднтелната воина.

На снимката: група бойци следят изпълнението на 
самодейците.два едностайни а- 

партамента ще изискват над

Мвшел
в Димитровград

През идущата година Ди
митровград ще получи още 
едно заведение за приют и 
обществено хранене. Край 
града, недалече от бъдешия 
път Белград—София—Цариг
рад, ще се построи един мо
тел с около 32 легла и съот 
ветни зали за обядваме и раз 
влечение, и място за паркира 
ме на кола.

Проектът за строежа на то 
зи мотел е взет в работа, г 
необходимите средства ще се 
получат от федерацията и от 
собствени средства на кому 
ната.-

изразхо 
долара.

Малкият спътник се е пока 
зал силна релейна станция. 
Експерименталпата телевизи 
онна програма, емитирана от 
Андовер в американската дъ 
ржава Мериленд бе 
във Франция

хваната 
и се виждаше 

така хуоаво, като чели „бе е 
митирана от двадесет мили” 
Същата програма се вижда
ше и във Великобритания.

• . • . -
Нови 16 квартири ще бъдат настанени

Към бъдещето

Изстрелването на 
тър” е заплатено три 
"повече отколкото струва 
мия спътник. Обаче успехът 
е обърнат към бъдещето. Ма 
акият спътник тежи 
80 килограма

„Телео-
пъти Преди известно време в Димитровград бе формира 

но ново културно—художествено дружество „Иван Кара
иванов’’. Дружеството има няколко секции, които показ
ват видни успехи в работата си.

На снимката: Танцовият състав преди настъпването 
в Изатовци.

=16 милиона динара средства, 
но затова пък ще бъдат съ 
вършено конфортни.

Трябва да се напомни, 
наскоро още 16 нови кварти 
ри ще бъдат настанени. Тези

мени нишки, в индустриална 
га четвърт на Димитровград, 
от неотдавна се строят, нови 
хали за фабриката за каучу
кови изделия. Работите по 
строежа вървят твърде ус-

Ъдраввн дом
Тези дни трябва да започ 

не строежът на ново здание 3 
за Здравния дом в Димитров 1 
град. Гова здание, което тряб 
ва да бъде построено до 1963 
година ще се намира на сво
бодното пространство край 
предприятието за преработва 
не на тютюн „Нишава” в Дп 
митровград. Зданието ще бъ 
де модерно, с необходимите 
помещения за всички служби 
на това здравно заведение.

Строенето ще се извършва 1 
при разход на средства на 
Здравния дом в Димитров- а 
град н на средствата от репу ~ 
бликаискня фонд. Тази годи 
на ще се изразходват около 
10 милиона от средствата на 
Здравния дом.

са-
=
Iче
Iоколг

с диаметър е- 
Аин метър и ще остане в Ко 
емоса около две години. За 
■отбелязване ЗНАТНИ ХОРА

е, че първата но
вина
„Телестър” е пристигнала ог 
Андовер в Ню Йорк чрез не 
го, въпреки, че съобщението

за изстрелването на ВЕЛИКИЯТ ОТКРИВАТЕЛ 

НИКОЛА ТЕСЛА
е могло да се пренесе и по те 
дефона то двигател.

Роден е на 10 юли 1856 го 
дина в малкото място Смил 
ян край Госпич. Средно учи 
лище е завършил в Госпич и 
Карловец, а после е следвал 
техника в Грац и Прага. До 
1882 годшта работи като ин 
женер в Телефоиото дружес 
тво в Будапеща, а од 1884 го 
дина в Едисоновата компа 
мия в Париж. Същата годи 
на е отпътувал за Америка, 
където по-късно създава соб 
ствена лаборатория.

• Неговите революционни ог 
крития са резултат на неумо 
рим труд. Тесла е дал 
хиляда патента из

електротехииката! Между 
по-значителните са: трофазш 
систем за пренасяне на елек 
трическа енергия, иидукиио 
нен мотор-ротационно магии 
тно поле, генератори, тран
сформатор за електричество 
с фреквенцня (Теслипо елек 
тричество), след това редица 
открития в радиотехникатл 
Тесла се смята за' създател 
па системата за безжично на 
правляване и даване сигнали 
на разтояпие, проиамерил е 
и система за осветление чрез

,,._Ако щастието ме по 
служи да осъществя по
не някои свои идеи — то 
ва ще бъде благодат за 
цялото човечество. Ако 
моите надежди се изпъл
нят, най-сладката мисъл 
ще ми е, че това е дело 
на човек, поникнал от е- 
дин героичен народ..."

Никола

I
И югославяните ще гледат 

програмата чрез 
„Телестър”

Няколко европейски дър. 
жави вече съобщиха, че же
лаят да участвуват в по-ната 
тъшното усъвършенствуване 
в спътника и че са готови да 
построят свои станции. Таки 
ва конструкции вече са запо 
чнали във Великобритания, 
Франция, Западна Германия 
и Италия. Програмата, която

§
Бригадирите-средпо- I 

школци се завърнаха | 
от акцвя

Тези дни от автомобилното 1 
шосе „Братство — единство’’ = 
се завърнаха младежите брн § 
гадири от Икономическото Е 
училище в Босилеград, конто 
в състава на средношколска 
та вранска бригада „Мла- = 
дост" прекараха един месец 
па доброволна трудова акци 
и. От фупата 28 оригадпрн— 
трима се завърнаха като у- 
ддрнмци и то: Никола Толо 
ров, Васил Василев и Боян 
Илиев, а седем се завърнаха 
като похвалени.

Средношколска I а бригада 
„Младост", съставена от мла 
лежи от всички средни учи- = 
лиша във Вранска околия, се = 
намираше па автомобилното 
шосе при Матжопап. в младо 
жкия стан „Железпнк”.

Тези думи са на 
Тесла, един от най-великите 
откриватели в областта на е 
лектротехииката, създател
на днешната електротехниче 
ска индустрия, производство
то, трансформирането и про 
насянето на електроенергия
та и нейното използване ка-

I

КЪМ 
областта За хубавото напредвай е на царевицата в боенлегра- 

дското поле не бяха нсоиходкмн толкова много очакваните 
дъждове. Благодарение на редовното напояване тя добре 
напредваше още от начало. 7 рудолюбнвнте селски стопа
ни се 
реколта.

на

грижеха на време да я обработят, очаквайки добра

Нашите военни ^части на Синай На снимката: Окопаваие на царевица с плуг.

—-■.т - У
•- - I

I

?-:%г дъга И Т. II.
Тесла не е бил само извее 

тен учен, но и поборник за 
световния мир и искрсн при 
ятел на прогреса на човечес 

Силно изразеното сн

I
Разработване за новите 

мерни в ССРН 
и в синдиката

твото.
патриотично чувство той за 
свилетелствува през НОБ, ко 
ето поддържаше и чрез осъ 

на антинародните дви-
§

Според заключенията на 
неотдавна състоялото се засе В 

председателството 1 
отбор на I 

ССРН, до края на този месец | 
трябва да се завърши разра = 
ботвансто на речта на друга = 
ря Тито, произнесена на ми- | 
тинга в Сплит. Също така в = 
местните организации
ССРН и в синдикалните ор-

разоаботват и д 
най-внешите =

п^лч »**тлп е на

дата 
жеиия.

Тесла очакваше, че 
Втората световна война ше 

нов свят, в кой

слел данне на
общинскияна

настъпи един 
то няма да има експлоатация 
и където делата на ума, нау 

ще се из Жилищното строител^ тпо в Босилеград се развива 
с особен динамизъм. Строя • и служащи и работници, 
строят се н обществеш! сгради. Тази сграда е най-новата 
обществена сграда, чиито ст оеж завърши тези дии и ■ 
която ще се настапят служащи и работници от босчле 
градските заведешщ и предприятия Сградата располага 
с 12 квартири а в приземието са построени помещения 
за народната банка н за ап теката.

ката и изкуството 
ползват напълно за разкрася 

подобрението наВсе по-голямо число младежи ^^пределени усло- 
нашата армия. Затова, когато изпъди Р училища и 
пия те правят постъпки за стъпване в военни
академии. Офицерът на нашата Армия може ос -Да
бъде изпратен в Отряда на ЮНА, който се намира в оъ 
става на ОН в Синай.

На снимката: Войници на една - .
ЮНА в Синай по време на час по военно обучение.

наването и 
живота на всички, а не на от 
делии хора за създаване на 
богатство.”

Той почина в Ню-йорк на / 
януари 1943 година.

ганнзации се 
решенията на 
органи за 
най-новите мероприятия.част от Отряда на
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ФИЛМ

I

Съзлаването на югославс
кия филм днес до голяма сте 
пен прилича на истинска ле 
генда... Преди революцията 
В Югославия не е имало ни 
какво организ1граио пронзво 
дство на филмц. Понякога се 
явяваха малки, финансови 
слаби фирми за производст
во на филми, зад които като 
по правило обикновено стоя 
ха неуки ентусиасти, конто 
покрай всички усилия едвам 
успяваха да направят някой 
късометражен филм, някоя 
рекламна историйка, журнал 
и обикновено това бе всичко.

През войната пропагандна 
та секция на Върховния шаб 
често се опитваше да създа
де филмов колектив, обаче у 
словията бяха сурови и проб 
лемът не можеше да бъде ре 
шек за дълго време. Едва пр 
ез пролетта на 1944 година, е 
дна година преди края на во 
Ината, при Върховния щаб бе 
организирана филм,секцията 
начело на която за 
стана един от някогашните е 
нтусиасти, който на младини 
се увличаше от приказките 
за филма — в него днес ще 
видиме един от най-известни 
те югославски режисьори Ра десет; 
дош Новакович. Първите ки
нокамери на югославските 
кинооператори бяха трофей
ни, както пушките. И филмо 
вите ленти бяха трофейни-тр 
ябваше да бъдат отнети о вр 
ага. И така, първите кадри 
на новия югославски филм, 
които означаваха и началото 
на организиран жигрт на ю- 
гославската кинематография 
се родиха в огъня на войната 
с камери, които бяха онова, ко 
което сиимиха — геройски най-съвременни 
документ на едно героично средства и разполагащо с та 
време. лаитираио— професионални

След освобождението на кадри. Първите две предприя 
филмовото тия бяха специализирани за

производство г Гшюрганпзнра игрални филми, а останалите 
но В много току—що попра за различни жанрове късоме 
вени кина още през есента тражни филми, с изключение 
на 1944 година започва про на „ Застава", която като во 
жектиране на първите югос- енен център на ЮНА произ 
лавски кинохроники, които вежда късометражни филми, 
съобщават за“ последните вс Освен белградските предпри 
еиародни усилия за окончате ятия за производство на фнл 
лното завършване на война ми, в Любляна — две, в Са 
та. Първи трудови акции, раево — две и в Скопие и 
колони на пленени фашисти, Будва по едно предприятие, 
освобождение на отделни гр Всеки от теза градове има по 
адове — това бяха темите едно разпределително пред 
на първите несръчно напра- прнятне за внос и износ на 
вени, но вълнувани! филмови филми и по едно предприя- 
детайли, конто днес имат ог тие за изработка на филми

чуждестранен фестивал доне 
се игралният филм „Кекец'' 
— награден във Венеция 1952 
година. В град Кан през 1957 
година получи награда фил
мът „Долината на мира”, „Го 
лемнят и малкият" бе награ
ден в Карлови Вари, „Път 
дълъг една година" бе награ 
ден на фестивала в Сей Фра 
нциско, а „Мис Стон" в Един 
бург.

Що се отнася до продажба 
та на югославските филми в 
чужбина, резултатите са съ- 
вършенно задоволителни. На 
равно с издигането на юго
славският престиж в света и 
укрепване ролята на Югосла 
вия на световната сцена, рас 
теше и штгересът за нейните 
филми. Пръв игрален филм 
бе продаден още през 1951 го 
дина на Израел. Десет годи 
ни по-късно равносметката е 
съвсем благоприятна: само 
през 1961 година чужбина е 
закупила 82 югославски игра 
лни филма, които през тази 
година са прожектирани в 71 
страни на петте континента.

А финансовият ефект — 
печалба от над един милион 
долара. Най-добрите закупчи 
цн бяха: САЩ (около 300 хи 
лядн долара), СССР (около 
150 хиляди долара), след то
ва Куба, Индонезия, Венецу 

ОАР, Индия, Полша, За

създаден през 1947 година. 
Това е „Славица". Този филм 
бе създаден с крайно оскъд 
ни технически средства, по 
чти без рефлектори и с каме 
ри, с които в Европа вече не 
се снимаше с изключение мо 
же би в някои кинолюбител- 
ски клубове.

А след това производство
то растеше, разширяваха се 
предприятията, натрупваше 
се опит, изграждаха се кад 
ри и югославският филм пое 
тепено овладяваше позиция 
след позиция, като с гигант
ски крачки изминаваше оно 
ва. за което на другите бяха 
необходими четири или пет 
десетилетия.

Игралният филм, който ха 
рактеризира развитието на ю 
гославската кинематография,

Нлвмвнчнн
Джордже:

МЪСТ

се е развивал така:
1947 година — два филма; 

1948 — четири; 1949 — зри; 
1950 — четири; 1951 — шест; 
1952 — пет; 1953 — пет; 1954 
— десет; 1955 — осем; 1956— 

. 1957 — дванадесет;
1958 — шестнадесет; 1959 — 
шестнадесет; 1960 — дванаде 
сет; 1961 — четиридесет.

Някога съществуваше само 
едно голямо и централно пре 
дприятие за прозводство на 
филми — „Звезда — филм". 
След това в Белград произво 
ждат филми предприятията: 
„Авала", „Уфус", „Славия" 
„Дунав", „Застава". Днес то 
са обединени в едно гиганте 

предприятие, оборудецо с- 
техяически

ела.
падна Германия и др.

Тази година ще донесе на го 
гославската кинематография 
много новини. Най-напред то 
ва ше е законът за филма, 
който ще узаконни полезни 
ят опит, придобит през после 
дните години и ще. внесе ня 
кои съвсем нови предписани 
я, които ще благоприя гству- 
ват за още по-разновидно пр 
оизводство. Проектозаконът, 
който повече от една година 
се обсъжда от страна на кн 
нодейците, които по проекта 
дават многобройни забележ
ки ще упрости отношенията 
между производителите на 
филма и свободните кинодей 
ци тъй като занапред всякак 

бъде

В БОСИЛЕГРАД ОТНОВО 

ОТКРИТА ГИМНАЗИЯ
Трябва да се отбележи и 

това, че няколко стотици ма 
адежи учащи се в средното 

специфичните обстоятелства ИКОномическо училище ще за 
на Босилеградско — слабото доволят нуждите от този вид 
икономическо състояние и професионални кадри.

Записването в новооткри- 
ще започне

ри из тази област. Също та
ка взети са под внимание и

По предложение на общи 
мекия отбор на Социалисти
ческия съюз в Босилеград на 
6 т. м. околийският народен 
отбор на Вранска околия взе 
решение в Босилеград отно ' 
во да бъде открита гимнази-

’<2 Главно „орали
ко училище да бъде сукдесн и готовността на младежта 
вно закрито, докато излезе и от Босилеградско да се учи, 
последната генерация, записа е взето горното решение, 
да се в него.. _ . За отбелязване е, че предиДо това. решение на околи„ ^ това на много събрания найския народен отбор дойде рР1)и
след дълго, анализиране на подружниците на ССРН се 
положението в учебното де- разисква по този въпрос, 
ло „е само в Босилеградска- След това ™отраз- 
та община, но и в цялата а ския отбор 1[а ССРН бе изне 
колия. Установено е, че във сеи изчерпателен анализ. По 
Вранска околия съществуват добно бе направено и из Съ 
няколко икономически учи- вета за просвета^ при общин

ския народен отоор. След ед ли Ща, а само една гимназия ^ тодк^ва широко и обстой
— във Враня. Ог друга стра но разглеждане е установе
на и в съседните на нея око но, Че условията за гимназия 
лин има голям брой средни в Босилеград са много по-до 
икономически училища, кои- брн, отколкото за специално 

година то ще дадат достатъчно кад училище.
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Ниш и Белград
пр.

.тата гиАшазия 
към края на август и работа
та й ще започне още през уче 
бната 1962/63 година. ПредпР 
лага се, че ще бъдат приети 
в първа година около 120 уче 
ника т. е. за три паралелки. 
Това значи, че 80% от свър 
шилите основно училище пр 

изминалата учебна година 
имат възможност да продъл 
жат образованието си в гим
назията.

Поради слабата материал
на способност на комуната 
околията е взела на свои из

ва филмова група ще 
съвършенно самостоятелна 
финансова единица. Всяка 
от тях ще работи на базата 
ма вътрешната си организа
ция, от която ще зависи всич 
ко — и производствената це
на и постигнатото качество.

С право се очаква влизане 
то на закона в сила да обез 
печи още по-интензивна про
дукция на филми. Това пък 
може би ще допринесе оше в 
1962/63 година да имаме ре
довно производство на петде
сет филми, което в перспек 
тпвипя план на кинематогра 
фията е оставена чак за 1967

ез

дръжки новооткритата гим
назия.

М. П.

в. ирецки ~ ~ ''--г

I'У/п
види лицето на нашата кра-почна за жена си:

— Не си видял как се нас 
лаждава сама на себе си. С 
часове стои ггред огледалото но замирисаха колбаси: про- 
и наблюдава краката си. Чес даваше ги някой около 
тна дума тя пее нормална!

Мълчех. Около нас гъмжат чкн. 
хиляди голи, предимно гроз погледи и напълно разбрах 
ни тела. Но пред нас на отс- ме едш! другиго. Моят при* 
тояние от два метра лежеше тел стана тръгна към прода 
по корем жена, красива като вача. Аре-трн минути покъс 
египетска богиня. Имаше из- но внимателно обикаляйки 
вънредно тяло медно-червепо лежащите тела, той се завър . 
на цвят, глава заклонена от на с чиния в ръка. На трИ 
чадър за слънце. Край нея, крачки от нас той пребледня 
прекръстил крака, красив, отведнъж и смутено ме пог- 
широкоплехест момък. леда.

— Може би и тази жена — Не се ли чувствуваш ЛР
не ти харесва? — с присмех бре? __ попитах.
попитах приятеля си, сочейки " — Не, не ми " е нищо! —
към нашата съседка. промърмори той неясно и со

— Наистина, кретен си! — дна нг1 пясъка.
каза той неприязнено-. — Ка с голям апетит прилепнах 
то че ли аз не разбирам що на колбасите докато прияте 
е красива жена! Твоята нро д* м„ да докосне своите, 
ния е неуместна. Па тази жс — Какво става с тебе? Кз 
на има право когато показва кво се случи? — настоявах 
красивите си крачета, защо аз, но не получих отговор, 
то съвсем не приличат на ма Десетина минути по-късно 
карони! В тях виждаш благо когато на неговото иисисти 
родна еротика, която възбуж ранс напуснахме плажа и ко 
да и... но по-добре да не го- гато хвърлих бегъл поглед 
ворим за това. към нашата пленителна съсе

И наистина, прекъснахме дка, която подала глава
да говорим, въпреки, че изг нзПОД чадъра за слънце, раз 
лежда, продължихме да мис брах ^ кого става дума: то 
дим. Аз и по-нататък наблю ва оешс *
давах краката на минаващи ТоябвгГли ля и»Р 
те, а моя приятел на всевъз ртова ли да кажа.
можен начин се трудеше да

пъкъл!
— Трябвало би — предпаз 

лнво започнах аз, — да отпъ 
туваш един месеи в някой са 
наториум.

— Ако и по- нататък проти 
воречиш; ше ударя в крайпъ 
тното дърво! — загърмя ре 
волтирано той и продължи: 
Освен, че има лош нрав тя 
вече не ми харесва и като 
жена. Всеки ден става все 
по—грозна, не искам вече да 
я видя! А между другото, въ 
образила си е, че е най-кра 
сивата филмова звезла. Раз 
бираш ли? Това ме довежда 
до лудост, понеже има огвра 
тителни крака: равин, тънки
— същински макарони!

— Прекаляваш,
— направих му забележка. 
Не зная нищо за характера й 
но нейната външост е привле 
кателна.

— Ти си глупак! — сопна 
се той. — Нима аз по—слабо 
я познавам от тебе? Своето 
недодялано тяло и крака тя 
умело крие под роклята си, 
особено откакто започнаха 
да се носят къси рокли. Чу 
ди ме как не си забелязал то 
ва!

Споразумяхме се на плажа 
по-малко да говорим за избу 
хлнви неща. Но когато се съ 
блякохме и се изтегнахме вър 
ху пясъка, той повторно за-

_ Около три-четири часа по 
1 дир обед, когато вече бях 
= премалял от жегата, получих 
— покапа от приятеля си по те 

лефона:
— Хайде да отидем на пла 

Имам кола!

сива съседка.
Изведнъж предизвикател-Кадър из филма „Козарска епопея"

нас,
тук наблизо, на двадесет кра 

Р а з м е и и х м е
роман историческа стойност. („Кошутияк“, „Дубрава", „Се 

В самото начало на 1945 рвис-филм", „Медитеран— 
година се появиха документа филм" и др.) 
лни филми „Крачки на сво С цел да се даде тласък 
болата", „Белград“ и пр. В гл 
авките градове на новосъзда 
деннте републики за кратко 
време бяха създадени филмо 
ви предприятия, зашото фи 
лмът още в първите дни като 
магическа сила започна ла 
ирив.шча нехпфните духове 
конто час по-скоро искаха 
да разгадаят силата на „чудес 
ната кутия
те ма Лпмиер наршгаха него

^ жа.
Не исках да прекъсвам ра 

ботата си отказах. Приятелят 
мИ започна да нервничи и, у 
молявайкн ме, настоятелно, 
добави:

— Но аз те обичам много

на производството на качест 
вени филми преди девет годи 
ни бе основан фестивал на ю 
гославския филм в Пула. Дс 
миналата година той в същи _ 
ост и не беше фестивал, но ^ твърде много! 
преглед на всичко, което е 
направено от месец юни на е 
дната до юни на другата го 
дина. Обаче през .лятото на 
1961 г. пред фестивалното жу
ри се намериха много филми

вата камера. „ което затрудняваше прегле § беше при мене и ме наговар-
Първнте югославски кино- да Рязко увеличилото с; г.ро = яше да понеса костюм за къ 

дейци бяха едновременно и 
производители, и творци и у 
чешщн. Училища липсваха.
И да имаше такива — кой 
да преподава? За филма и за 
тайшгге на неговото създава 
не се знаеше, по от книгите, 
а не от практиката. Практи 
ката която лале първите ре 
зултатн беше в същност еди 
нственото училище (все дос
коро). така че всичко, което 
бе създадено в областта на 
филма, е резултат първо, на 
практиката, второ нз голямо 

въодушевление на кнноде

Схванах: сигурно пак е пре 
живял някой семеен скандал.
в столичната горещина таки 
ва сцени са непоносими) и 
се съгласих.

След три минути той вече
както земляци

гълъбче!

нзводство (два пъти по-голя 
мо в сравнение с 1960 година 
— четиридесет към двадесет 
филми) налагаше подбор н 
затова в Пула, в древната а- _
цена. която преди две хиля- | правим слънчеви бани и ни 
ди голини е построил рим- е що повече, 
ският император Веспазпан, ц Взех костюма си. Пътьом 
бяха пуснати само най-хуба- щ тпио не го запитвах, но той 
вите филми. Така, за помал = сам заговори — силно и пате 
ко от едно десетилетие Пул Ш тнчно за своите нещастия с 
ският фестивал стана истин- = жена си.
ски фестивал. Щ — Този случай трябва кол

Югославските филми за § кото е възможно по-напред 
кратко време привлякоха вни =да ликвидирам! — 
маниетр на света върху себе | ухото мн. — Животът с нея 
си. Първата награда от един = под един и същ покрив стана

пане.
— Не исках! да се къпя. 

Настинал съм! — предупре
дих го.

— И аз не искам. Само ше

викна на
- то 
йцнте.

Първият игрален филм ое Прев. М. К
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СТАРИ БЕЛГРАДСКИ КРЪЧМИЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ...
В това време «е е имало 

обществени клубове -и 
Удобни места 

и разговори затова 
ояха най-удобни за

В тоя локал е идвала бел
градската интелигенция „на 
бира" и хубаво мезе. Цероло 

отворил в Белград 
продавтща на чуждестран- 

стоки. При „Златният 
кръст' на Теризия, където 
сега е „Дуппановнят град“ се 
е събирала опозицията, от 
това време, в „Касина" на 
Теразия —

Тук обикновено се прове
ждаха и политически събра 
ння. Една неделя на 23 март 
1903 година тук бе свикано 
събрание на търговските по
мощници. След протестни ре 
чи, участниците тръгнаха из 
града да демонстрират.

Освен бохемската кръчма 
в Скадарлия-от конто някои 
и днес съществуват-актьори- 
те писатели и журналистите 
се събраха и в „Дардаиели” 
срещу Паметника кдето днес 
е Народния музей и ггоп „Кр 
ъчмата на театъра” на ъгъ
ла на Доснтеева и Вастщ у 
лици. В „Звезда”, между 
1898Ц 1900 години са идвали 
Доманович, Митровмч, Янко 
Веселиновци, и Павле Марин 
кович винаги разположени 

да чуят новите шеги на чичо 
Илия Станоевич и Бързак.

Социалдемократите са про 
веждали своите конференци 
и в кръчмите Славия, Руска 
крума, „Булевар". В псследна 
та се състоя и Учредителна
та конференция на сръбска
та социалдемократическа па 
ртня както и конгресите от 
1904, 1907, 1908, 1910 година.

В началото на тоя век сту 
лентите са имали три кръч 
ми и това: „Пролет”, „Обеди 
пение" н „Сърбия". Тук са по 
лучавали кафе за 0,30 динара 
и бъбрили с часове.

По това време Белград е 
имал много кръчми. Таса Ми 
ленкович в своите приказки 
за криминала в Белград на е 
дно място пише: „Тръгнете 
по белградските улици и ще 
видите, че всяка седма къща 
е кръчма”. За Македонска 
улица и това е малко, защото 
от 40 къщи в началото на тоя 
век тя е имала 17 кръчми.

На днешния плошад „Ре 
публика” бяха разположени 
кърчмите: „Сърбия", „Зора", 
„Еснафлия”. „Китайски цар", 
„Шуматовац,,, "Три грозда".

Журналистите, актьорите 
и писателите най-често посе
щаваха кръчмите „Гинич” и 
„Сърбия".

„думата концерт води по
текло от италианската дума 
кончерто", което , значи съ

ревнование.

за срещи 
кръчмите

касина"*08011 ”ГРаЖАа™ 
касина която е имала свой
салон, останалите са взима- 
ли такива под наем.

е пръв

ни
реди да се дойде до днешното използване на вра
тата човечеството е доживяло тежки изпитания в 
борбата за нови открития при използване на вра
тите.

Днес положително се знае, че пещерният човек но 
ползувал врата. Затварял се с камъни и други 
риалп, без да съобрази, че е открил такова приспособ
ление, което ще играе видна роля в обществения и поли
тически живот на хората.

Както е известно от историята има врата на къщи, 
пътна врата, дървени и железни врата, градски порти 
и т. и. Едвам в най-ново време учените откриха, че има 
и МАЛКИ И ГОЛЕМИ врата.

Преди няколко години в модата се наложиха мал
ките врата. Особено приложение си намериха в общест
вените и търговски учреждения и предприятия. През те
зи врата искаха да минат онези, които търсеха работа 
или целеха да си уредят други семейни и частни работи.

— Иди на малката врата! — се казваше на онези, 
конто искаха бързо да завършат своите работи.

За разлика от останалите малките врата ме се отварят 
с ключ.

п...боята на тона на човеш- 
глас зависи от формата 

на гласните струни, носната 
кухина и от заокръгляването 
яа устата.

Политическите 
имали свои г 
то така и писателите 
надпетите ие 
за заседания. За

кия парти не са 
помещения. Съ- напредничавите. 

Когато Боторнч откри „Па
риж” на Теразия тоя локал 
стана известен като добра 
пивница и место за срещи на 
радикалите.

маге-и жур- 
са имали места

такава цел 
са използвани кръчмите.

..за да произведе 453 грама 
мед пчелата трябва да обико 
ли около седем и половина 
милиона цветя, кето значи 

' че трябва да измине' разсто
яние, изнасящо три обикол
ки на Земята.

Кръчмата „Сръбска круна" 
на Калемегдап, „Хайдутинът 
Велко" в Кнез Михайлова 

улица основател иа 
едни от потомството на Хай 
дук Велко Петрович са били 
най-посетени.

Кръчмите на Теразне бяха 
пълни с посетители нарочно 
по времето когато заседава
ше Скупщината. „Балкан” и 
„Таково" бяха места за сре
щи на политическите и обше 
ствени работници.

която е

..досега най-страшна епиде
мия в света е епидемията на 
чума, наречена „черна смъ
рт" която е върлувала от 
1333-1382. год. От нея в Азия 
п Европа са умрели около 
75 милиона души. Друга ст
рашна епидемия е епидемия
та на грипа или .испанска тр 
еска” от 1918-1919 година ко 
ято е отнела около 21 мили 
он души.

Повече вино ош вода Кой пък да си жули ръцете. Напротив много по-про- 
— с пликче.
— Освен тези функции вратата са измислени и зарад 

деловата поговорка: „За теб вратата винаги са отво
рени" (за приятелите).

За останалите хора и обикновените граждани на 
вратата стои авторитетната рамчица с предупрежде

нието: „работно време — от 7 до 14 часа" или „прием 
в понеделник, сряда и събота от 11 до 13 часа". (Тогава 
обикновено вратата са заключени).

Пък вратата на продавницйте служат да се лепят 
обявления със следното съдържание: „Продавачът е 
на път".

От неотдавна отново са в мода големите врата. Обаче 
иякои пак кръшкат и се оптиват пак да се ползуват от 
малките врата.

И най-сетне и другата служба на това изобретение.
Вратите са измислени, за да може да се каже:
— Изхвърли го през вратата.
— Отварям широко вратите на всички посетители 

(официално заявление, казано обикновено на събрания.)
— Покажи му вратата .. .
— При закрити врата, и хлопам някому ма врата

та и пр.
Вместо стъклени врата все по-често се използват 

двойни врати.

сто
В Манча, родния край на 

Дон Кнхот, съществува 
ресна работа толкова колко 
то и „витеза с тъжния лик”. 
При оправната на една черк 
ва е установено, че преди ня 
колко стотни години хороса 
нът е правен по особен на
чин. Чрез химически анализ

загадката е разрешена: хоро 
санът е смесван с вино, защо 
то е съществувал недостиг на 
вода. Навярно, в слънчевата 
Манча п днес има повече ви 
но от вода, но същото не се 
употребява за приготвяме иа 
хоросан.

инте

..до констнт. от 1838 г. вси 
чки чиновници са носили ра 
злични титли: благородни, 
високоблагородни а съветни 
ците и мннистрн-високород- 
нп. Но княз Милош е отхвър 
лил всички и въвел само гос 
подин.

ТОЧЕН ОТГОВОР
Един поет писал много сти 

хотворения, но те не били ху 
бави. Никой не искал да ги 
чете.

Веднъж гой тръгнал с е- 
дин свой приятел из града. 
На една къща те видели спо 
менателна плоча с надпис: 
„Тук е живел познатият по
ет Лкдвиг Уланд’'.

„Аха' — казал въображае

мият поет на своя приятел— 
колко е хубаво това. Един 
ден и на моята къща ще и- 
ма такава плоча. Само как
во ли ще пише на нея?“ 

„Издава се квартира” — о 
тговсрил му искреният при
ятел.

..да реката Джеферсон в 
САЩ съществува бент, който 
са изградили бобри. Той е дъ 
дъг640 метра, а широк 6 мет 
ра и е толкова устойчив че 
може свободно човек с кон 
да се разхожда по него.

Превела от немски: 
Мария Найденова 

Димитровград И на края вратата са измислени, за да може да се
На тая длъжностсъздаде едно ново занаятие ВРАТАР, 

досега се поставяха обикновено доверени на началството
излизахора, за да пазят кой кога трябва да влиза п 

през гях.
Богдан Николов
_________ -У★

.......................................... ипн.... ..

ХУМОР ПЪРВАТА АБИТУРИЕНТКА В СЪРБИЯ
И Дълго време в гимназиите 

бе в употреба неговия учеб
ник „Из теория на литерату 
рата”. Като млад човек бе 
сътрудник на в-к „Обществе
ност”. а през февруари 1875 
година взе учаенте в демоне 
трашште с „червено баряче,, 
зарад което бе арестуван зае 
дно с още един преподавател 
от гимназията и писателя Ср 
ето Стойкович.

Магура се полагала след 
завърщвапе на седми клас. 
София Джорджевпч със свои 
те дванадесет другари отлич 
но положи матура 1882/83 го 
дина

София Джорджевпч не е 
следвала на университетите. 
По-късно се омъжи за Перо 
Джорджевпч който тогава бе 
ше професор иа гимназията 
в Крагуевац и бе известен 
филолог, писател и критик.

Школуване на момичета
та в гимназии започна през 
седемдесетите години иа ми 
надпя век, въпреки това че 
първата гимназия в Крагуе- 
дина. В списъка на ученнцн- 
вац е отворена през 1833 го 
те се явява и първото женс 
ко име — Мара Попович, 
през учебната 1879 година, 
която бе единствената учени 
чка от IV клас. По-късно тя 
етапа учителка. През 1884/ 
85 година вече в VI клас бя
ха десет ученички и те има
ха свое отделение.

САТИРА
★

пвшшшшшниппшилшшпшишшиииш
още хората работа по незаконен път?

Няма такива. Те отдавна си намериха работа...ГОДИШНА - — Търсят ли АНЕКДОТш Но тогава ученичките не 
са могли да се запишат в го 

класове. София Джо" СО РАКА САМОрийте
: джевич е първа искала' поз

воление да се запише в пети 
клас (1880). Старият лпрект 

гимназията Симо Жив
—Со рака само,, со мол!гв? 

Бре, бре, голяма чест заслу 
жаваш! И икони знаеш да 
рисуваш?

— Со рака само и икони 
зная да рисувам.
Старецът забрави къде е тр 

ъгиал, седна край художника 
и започна да наблюдава как 
работи. Никак не схващаше, 
че може с един обикновен 
молив да нарисува така бър 
зо когато „дунгерп работат 
по пет шест дена”.

— А какъв си ти?
— Професор.
Старият зина: какво ли е 

това сега.
В това време пристигна и е 

дни по-млад селянин. Вижда 
йки че стареца не знае какро 
е това професор даде му об 
яснепие:

Едни път идва един седя 
нии при Люба Ивано- 
вмч наш художник, 

който с рисувал край пътя и 
го запита:

— Какво правиш тук?
— Рисувам, описвам 

къща, — му отвърна худож 
пика,

ор иа
кович ис е искал да я приеме 
докато ие получи разреше
ние от Министерството па 
просвещението. Неииият слу 
чай остана прецедент — отто 
гава и девойките са имали таявъзможност да се записват в 
гимназия. Създадени са сме
сени гимназии.

ПРОЧЕТЕТЕ И ТОВА
ко от един тон, а кръвта му 
е около 12 топа.

...най-малка птица па света 
е един вид колибри—не е 

потоляма от бръмбар, по мо 
да замахие и 50 пъти в со

&
Неотдавпа в пристанището 

Йорктаун (САЩ) тържестве
но бе пуснат в морето кора 
бът „Савана”, който има ато 
мен двигател. Прн пускането 
на кораба прнсъствуваха над 
1000 журналиста и фоторе
портьори от телевизията и 
филма.

Корабът „Савана" е стро: 
ен 4 години, а може да плу
ва цели три години, без да 
спира за гориво. Той е плод ■ жилка цял преди обед и лос 
на мо^мюто нопабострое-^, м
не, който-Ползва атомната в- да наблюдава как рисува, 
нергия-за мпрнн цели. «.• >*.«.V*м-.**ч-«.

жс
3. след почивката. купда.1. Отиване на почивка. 2. Самата почивка

★
...планетата Марс е получи 

ла името си заради своята 
която сь 
така са! 

бог на

— Бай-Оизи къде.
камък? червена боя, заради 

ще в римско време 
я нарекли по римския б

с тоя

— Професор... той .ти е гю 
голям даскал!

— Да помогна
на Мето при из- - г.*. .-войната.награждане • " 'СтарбйьГоЬтаД^'к$1й худокъщата

-•*У • •• • " "" ‘
. ......езикът на синият кит а
- па-тежък-от-отраснал -сАйн.

• Ойпйят Лйт йМН съфце гйо-теж
А

г:,:
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По пътищата

Дунав
Гердапският кан _онсал: „Пътувал съм по много 

реки, виждал съм неброени 
водопади и каньони. Видял 
съм и известния каньон на 
Колорадо. И навсякъде сре
щах величествени природни 
красоти, обаче без историчес 
ка чаровиост, ■ или 
твена история без природни 
красоти. Никъде не ги дожи 
вях така съчетани както на 
Дунава, в каньона на Джер 
дал.

ни каструми и пристанища, 
средновековни кули и бас
тиони, черкви, и други паме 
тници на далечното и близко 
минало. А вмгчките като че 
ли са редени от един велик 
естет в пределите на най-из 
яшната и частично сурова 
природна красота”.

Но Дунавът не е въодуше 
вил само европейците. Изве 
стният южноамерикански ес 
тественик Домнник е запи-

Вече няколко години в ко 
лоните на нашия и румънски 
печат се поместват статии за 
проекта на джердапската во 
доцентрала. Това ще е един 
съвсем рядък случай в исто 
рията на Дунава човешката 
ръка да направи нещо про
тив волята на „царя на евро 
пейските реки”, който толко 
ва е възпят в страните, през 
които протича. Всяка страна 
го е възпяла, хвали го и ела 
ви като великан, макар чес
то да е нанасял много нево 
ли със своята неукротима си 
ла. Все пак на Дунав се про 
шава всичко зарад неговата 
синева и хубост. Този Дунав, 
когото Наполеон нарече „ца 
рят на европейските реки” е 
описан "от много чужденци, 
през чиито страни не проти
ча, но им е мил.

Германският пътеписец и 
историк Каниц е записал: 
„Много пъти съм плавал по 
Рейн, украсен с живописни 
брегове, стари замъци и кре 
пости, но плаването по Ду
нав и ония неизмерни и инте 
ресни военни и културни па 
метници, които се срещат на 
всяка крачка, трябва да си 
призная оставят много по-сил 
но впечатление от Рейн."

Известният естественик и 
пътеписец, англичанинът Бра 
ун е записал за Джердап сле 
дното: „Пътуването по Дуна 
Ва от Белград до Джердап 
прилича на лишаване през ве 
лнчествен музей под открито 
небе. Покрай нас дефилират 
в естествена големина антич

път. Според груби пресмета- 
иия за постройката на бента 
ще се изразходват около три 

кубически метра

глитс и облаците ще получиположителни резултати, 
ропейски специалисти проу- 
чават възможността за съе
диняването на Рейн с Дунав 
като връзка на Северното с 
Черното море, също така свъ 
рзваието на Одер и Елба с 
Дунав, при което би се съе 
динило и Балтийското море с 
Дунава. А със съединяването 
на Морава и Вардар би се 
открил път към 
море. Един канал от Сисак 
до Риека би свързал Дунав 
чрез Сава и с нашето Адриа 
тичесг.о море. Белград би 
станал огромно пристанище 
— приют на параходите от 
пет морета. Това за сега са 
само планове и възможнос
ти, обаче не нещо което е не 
осъществилю.'

представа за страхотната и 
все по-величествеиа красота 
на Джердап. Притеснена ме 

стеновитм бр-госе вода
милиона 
цимент, а езерото би съдържа 
ло над шест милиарда куби
ка вода. Нивото на водата 
на новото езеро би допринес 

свободно денонощно

жду
та на Дунав протича пет пъ 
ти по-бръзо и кипи като в ко

величес

тел.
ло за
плаваме. Смирената вода ща 
пада в огромни млазове вър 
ху турбините построени в го 
леми машини зали от двете 
страни на бента. Във всяка 
зала ще се намират гщ пет

И именно тук, в тази безпъ 
човешката ръка е на- 

най-величественият 
на цяла епоха. През це

тица
правила 
успех
лият Джердап от дясната ст 
рана заедно с реката върви 
един чудесен път врязан в 
стената. Това е военният път 
по който преди около две хи 
ляди години са марширували 
легиите на тибери да покор 
ят плодородната Дакия. Це
ли сто и двадесет години е 

този път в безпъ тни-

Егейското

Легенди и история на дунав
ския бряг огромни агрегата с неверо

ятна сила.

Учените казват, че Дунав 
с стар милиони години. До 
днес обаче не е установено 
със сигурност, кога в негови 
те води са се спуснали пър 
вите лодки и кораби. Архео 
логическите издирвания в До 
лна долина край Вннча гово 
рят за соецици на предисто 
рическия човек, който вероя 
тно е'плавал по Дунава п ло 
вил риба във водите му. То 
ва е било преди' около три 
хиляди и двесте години, а ше 
ст до седем века след това 
гърците със своите морски 
кораби са достигали до Дже 
рдап от Черно море. За свое 
пътуване по долен Исгьр (та 
ка се е наричал Дунава няко 
га) е писал и Херодот. Но гъ 
рците са идвали само до Дж 
ердап, защото тук Дунавът е 
оставал непобедим и стра
шен цели столетия. Антична

та легенда за златото руно, 
стара над двадесет и пет сто 
летия, говори, че аргонаутите 
са плавали по Дунава. Но Ду 
нав не е известен само зарад 
легендите. Преди две хиляди 
и петстотин гориш във Внци 
ум, край днешна Винча, са 
се стичали керваните от Аф
рика, от бреговете на Мала 
Азия, дори и от Месопотами 
я, да купуват скъпоценната 
червена боя — цинобър — от 
Авала, известните тракийски 
копия и илирски ятагани.

Дунавът е влязъл и в ис 
тория та на войните, защото 
с векове е представлявал гс-л 
яма бариера за иашествени 
ците, които са напирали от 
вепчкк страни на света. Ни 
времето, нн карпатските вет
рове до дек днешен не са у 
нишожили следите на тези 
борби. Руинираните крепос 
ти, строени от гърци, римля 
ни, сърби и други народи, 
стоят като паметници на ми 
налото. И кръстоносците не 
оставиха Дунава. Шарените 
платна на стотици техни пла 
тноходи с курс към Изток 
напомнят повече на някакъв 
воден кариевал, отколкото 
на войска в поход. Тогава по 
Дунава са били прехвърлени 
400.000 войници — 100.000 ко 
нници заедно с конете. Пъта 
вало се бавно, с месеци, низ 
водно с платна, нагоре със 
силата на робите.

Наред с Дунава през наша 
та страна тече и- историята. 
Първото по-голямо селище нг 
нашия Дунав е Бездан, откъ 
дето Дунав тече <към Апатии 
и след това към Вуковао, Но 
ви Сал, за да продължи към 
Карловец огннщего на сръб 
ската ггоосвета и некога цен 
тър на Войводина. Тук на не 
говия бряг, в сянката на Кар 
ловските виногоали и гради
ни са учили уроците си пъо 
вите ученици на Емануел Ко 
зачинскн в 18 и 10 в. В този 
град. някога много шумен а 
днес толкова тнх. в склонове 
те на Фпушка гора е изпял 
своята „Ученическа разляла” 
и другите песни Бсанко Ради 
чевнч, възхитен от сините во 
дн на Лигава. В Соемски Ка 
рловни Лунав тече към Зе 
мун и Белград, където пое
ма волите на нашата Сава. 
Тъкмо под самия Калемег- 
дан, край устието на Сава са 
ставали неброени боеве.

Бслгпад — старинен грял. 
столица на неброени царе и 
крале днес се числи към най 
хубавите европейски градо 
ве. Историците бележат че 
са го основали келтите пое 
дн две хиляди и няколко сто 
тип голини. Сигурно е обаче, 
че той никога не е доживял 
такъв прогрес, както за пое 
делиите десет години. Наши 
те планове очертават в близ 
ко бъдеще Белград да стане 
пристанище на пет морета. 
Именно изграждането на го 
леми канали по-свега е дало

„ПОСЛУШЕН ЧЦЕ СТАНЕ 
ДУНАВЪТ

к Тази Джердапска хидро
централа ще дава девет — 
до дванадесет милиард ки
ловатчаса 
Тази мощност е по-илюстра 
тивна когато се сравни с ня, 
кои други бройки: съвкупно 
то производство на електро
енергия у нас през 1960 годи
на е достигало девет милиар 
да киловатчаса, 
казва че тази хидроцентрала 
ше дава електроенергия тол
кова, колкото е целокупното 
ни годишно производство. 
Още някои бройки: спорел 
статистически 
мънската

строен
цата. Незаписана обаче е ос 
танала трагедията на цели на 
роди които като роби са осъ 
ществили това гигантско уси 
лие в камъка. Един неблаго- 

само е врязан

Бавно текат тежките води 
на Дунава. Към изток. Ог Бе 
лград' той минава край Пан 
чево към Винча, където пре 
дн десетина години бе постр 
оен атомен град един от най 
-големите наши институти за 
атомна енергия. От тук Луна 
вът лъкатуши през живопис 

към

електроенергия.

дарен запис 
на изхода от клисурата: „Им 
ператорът, Цезарят на боже 
ствения син Нерва, Нерва 
.Траян Аугустус Германик, ка 
то покори 
дунавско скали построи то
зи път.’”

ни лозарски предели 
Смедерево — тъжното място 
на сръбската история, къле 
-то повече от пет века извися 
ват твърдините си старият 
Смедеревски град, въпреки 
жестоките удари на могъща
та ръка. Те като че говорят 
на пътника: ако съгласието в 
сръбското феодално общес
тво беше здраво като камъ 
ка на Смедеревската крепост 
османлиите щяха да имат 
много повече мъка при прев 
зимането на този град на съ 
рбеката деспотовина.

От Смедеревския град Ду
нав продължава дългия си 
път към Горнячката клисура 
на Млава, където по преда
ние при строенето на Смедс 
ревската крепост наредени с 
дни до друг кулукджиите гтр 
вдавали на ръце тежкия ка 
мък все до строежа. И извел 
нъж зад кипящия речен за
вой се изпречва като няакъ' 
къв стражар пред н?>'—голе 
мия европейски каньони сре 
дновековен град Голубец с 
десетте кули. В този момент 
човек без ла иска си гтоипом 
ня историческите си детайли 
за византийските, сръбски и 
унгаоскн войски, конто веко 
ве са бранили или атакували 
техните твърдини и за леген 
дата за. жената на сръбския 
военноначалник която скочи 
ла с децата си от върха на 
кулата, бягайки прел татар
ския нашественик. Голубец е 
най-красивата средновеков
ие кпеггост в Евпопа заради

което по-планннистото и

Именно тази част на Луна 
ва — джердапския пролом— 
който с векове предупрежда 
ва моряците за 
хората искат да укротят. Е- 
то по какъв начин: специали 
стите са преембтали че Ду
навът от Виена до Черно мо 
ре разполага с потенциална 
електрическа енергия, доста 
тъчна да освети улица, чети 
ристотан пъти по-дълга от 
обема на зехшото кълбо. И 
решенб е именно там, къде
то Дунавът е най-опасен и 
могъщ един деи да построят 
гигантска хидроцентрала с 
мощност дванадесет милиар
ди киловатчаса. Значи толко 
ва колкото днес е целокупна 
та ни продукция на слектрое 
нергия. Тази централа Ом 
ла като оная в Колорадо или 
в Куйбишсв.

До сегашните полготовите 
лни изследователски работа 
по проектирането на тази ог 
ромпа джердапска хидроцен 
трала дават възможност да 
се съгледа значението на то 
зи обект. Разбира се, за де
тайлите е рано да се говори 
а и идейния проект още ис е 
окончателно довършен. Дн
ес обаче някои детайли са из 
весни попе ориентащюнно. 
Под Сипският канал трябва 
да се построи бент, който да 
спре пътя на Дунав в проло 
ма и да даде възможност за 
оползотворяването на огром 
ната сила на водите. Дълга 
около 1.150 метра и висока 
над 40 метра тази язовирна 
стена би издигала равните 
то и открила възможността 
за ползване на водния потен 
цнял и за свободно безггре/ 
пятствено плаване през Дже 
рдап който вината е бил те
жест при плаването. От сама 
та стена към Белград би со 
простирало огромно езеро, 
дълго над 150 километра. За 
това на наша страна водата 
би потопила значителна част 
на Долни Мнлановец, Сип, Те 
кия. Велика и Малка Голуби 
на, а на румънска страна Ор 
шава, Ограднн и някои дру 
ги по-малки мес*а. На дъно 
то на новото разршрено ко 
рито, по-точно на новообразу 
паното езеро ше се намерят 
много сега съобщителни ли
нии, дори старинния Троанов

данни
електроенергия 

црез 1959 година е достигала 
към седем милиарда киловат 
часа, на Финландия през 1961 
година 8.748.000.000 киловат
часа, на България 4656000000 
киловатчаса и пр. Ако взе
мем че Италия миналата го

ру-
опасността.

‘Ж. ’ Ж/Д7/' Ж.Ж.Ж. ж

Искаше ли и вие
-

да бъдеше
гоеш на редакцията?

дина е произвела над 
54 288 000 000 киловатчаса то
ва значи, че джердапската 
централа би осигурявала 
шеста част от продукцията 
на Италия.

Всичко това са реални пла 
нове. За Дунава — царя на 
европейските реки се готв
ят окови. Турбини ще спрят 
Джердапския шум. Немирни 
ге дунавски пътища ще ста
нат добри послушни шосета

В тоя брой даваме второто 
купонче от нашия награден 
конкурс. Умоляват се учени
ците последните две купонче 
та от 71 и 72 брой да ни из
пратят най-късно до 10 авгу 
ст. Втората група ученици 
ще посетят Ниш към края на 
август. Препоръчваме на о- 
ния ученицп, конто още не 
са започнали да следят на
шият награден конк/рс да 
направят това още ведната.

Ето въпросите за второ
то купонче:

Първите гости на редакция 
та ще пристигнат в Ниш на 
20 юли т. г. Освен запознава 
нето с работата на редакция 
та те ще посетят печатница. 
Та, Народният музей, фабри 
ката „Станко Пауновия", Ни 
шка баня н други културни 
учреждения в града.

Ученикът Любен М. Любе 
нов се обади с едно писмо 
до редакцията, изказвайки св 
оята радост от предстоящето 
посещение на редакцията.

под пълен контрол на чо-
века, а водите му ще скри
ят таблата на известният рим 

Всичко надлянпн Траян, 
нея ще се вреже иова, посве
тепа на човека от нашето 
време, който е успял да по
кори великата река. 1 .

М. Петкович

Конкурс крастата околност всрел ко 
ято се издига. Нейната иай-ви 
сока ,,Шешиг> кула” напом
ня на най живописна карти
на от приказките.1. На коя дата се 'празнува Денят на народното въс

тание в Босна, Черна гора и Хърватско?
2. Коя държава в Африка получи своята 

мост неотдавна?
3. Колко жители има Белград?

ВЕЛИЧЕСТВЕНИЯТ И ОПЛ 
СЕН ГЕРДАПнезависи-

Който не е видял Джердап. 
а е вилял Дунава нека си пр 
елегави тази най-голяма евчо 
пейска река на която и лво 
километровата широчина е 
малка, как болно се свива и 
кипи във дълбокия и стесня 
ващ се каньон на Карпатски 
те планини, който се стесня 
ва и ло 132 метра. Тежките 
води с безгранични сили цеп 
ят дълбокия пролом уГсъс за 
заглушителен шум раздират 
въздуха. Прибавим ли 
това разранените Карпатски 
стени, които от двете стгвдни 
се издигат отвесно над 800 ме 
тра и почти ое сливат с мъ-

ОТГОВОРИ:

1.

2.

3.

Име н презиме 
от село (град) —

Купончетата изпратете най-късно до 10 август.

3. П. към

'Ж.•ж.’Ж.гж.гж.


