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Ош Пленума на околийския комитет на Съюза на комунисшиШе е Ниш

Неугасващ
сиоиещ

:

Р. Гвашавич: НАШАТА ЗАДАЧА: ОБЩЕСТВЕНО —
ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО- 

БЪРЗО ДА. ОВЛАДЯВАТ ПРОБЛЕМИТЕ, 

ЯВЯВАЩИ СЕ В ТЯХНАТА ДЕЯТЕЛНОСТ
По повод 

от смъртта на Иван Каран
годишнината

в а нов
На пленума «а Околийския и оамоинициативата на рраж- гамите

комитет «я СК съст°ял се на даните Пантович каза: итн. напълно и навреме да о-
з пиш бяха разгледа- „На първо място бих юбър владеят с задачите и функци- 

ии някои проблеми свързани нал, внимание на .въпроса за ите, .предназначени с .нашата
ме одите на расото назобиш инициативата ма комунистите и обществена .структура и зйко

немите комитети. В работата . гтодт.икв.ашето «а самоиннциати ! ни, възможно по-бърза да'оз
1 пленума участвуваше и Ри | вата «а трудещите се и прало ! ладеят <с проблемите,

ста Антунович-оргакизационея даните. Мисля, че по този въ- се явяват .в рамките .на тяхна-
секретар на Централния коми | .прос .в доста случат въпреки та активност. Всъщност С1бе-
тет .н.а съюза на комунистите . значителните уопехи .няма пра мът и качеството на актквнос
на Сърбия. й , вилно становище. Често, се гта на ръководствата .на Орга

счита, че самои1Нициативтта на \ иизациите на ССРН, опооо&до
I гражнаиите която се явява в 

органите на самоуправление- 
то и обществсооФо 
ение, в Социаллсти.ечакия съ- 

I юз идрупи обществеио.-полити 
чески организации, в -събрани 

■ ята ад. избирателите .и на 
ги места -на. самоуправлението 
.може

] Пролетният втър що полъ- 
| хва над белградската Алея 
к великаните, сякаш

. бъде .основно мерило за.уопе 
! ха на. общинските комитети, .. 

фабричните ко.мтеги и пър
вичните организации в рамки 
те ма една комуна. Във всич
ко това.особена .роля имат ко 
му.н.истите -члснове .на ръковод 
ствата иа ССРН и другите бр 
га1низацнм и органи. Те със 
своята активност, трябва да 
Ускорят този .процес като из 
дигат проблеми и .въпроси в 
организациите в които работ
ят, допринасяйки по този на
чин за самостоятелната актив 
мост н-а тези организации."

самоу п.р а в л еииян.а
...В навечерието на войната 

той сепа среща в Москва с Вал 
тер-Иосип Броз. Обичта 
този смел

разгръща
към

човек няма да То 
остави до последния час.

...През 1342 година той е в 
арабските страни 
ние на специални партийни за 
дачи. Топлите предели Напус 
ка след победата на фашиз
ма, след извоюваната свобо
да в родината сн.

конт
в нзпълне-

Доклтд по. тези проблеми 
нг-н*се :• адпган Пантовнч-гс-- 
кретар ,на Околийския коми
тет.

стта и ефикасността >на съ
бранията на избирателите и 
работата >н.а юрганите .на наро 
дните отбори всс повече щс

...Година 1944. Караиванов 
сякаш рано е тръгнал за роди 
пата. Пристигнал преди Геор
ги Димитров, той-прекаленият 
борец и революционер, не на
мери общ език с тогавашните 
ръководители-сътрудници.

...Без колебание премина в 
страната на стария си познат 
Валтср, който през народоос- 
вбодителната борба бе израс
нал в легендарна личност и 
провел в страната си социа
листическа революция.

.«.Федеративна народна ре
публика Югославия стана 
тинската втора родина на Ка- ! 
риванов. Неговият житейски 
кораб, цепил различни страни 

претърпял бури и сътресе
ния, намери най-сетне спокой
ни води, героична страна и хо ■ 
ра с които можеше да работи: с 
социалистическите мечти със : 
живот да спои.

...Ето защо с невиждана ре
волюционна страст, с огнено 
перо и Пламена реч, той от
блъскваше нападките на ИБ и \ 
застанал здраво върху пози- ; 

цинте на КПЮ, бранеше прав- ! 
дивата кауза на Югославия. |

...Неуморим работник: поли ). 
тически деец, член на ЦК на [ 
СКЮ, народен представител, ■ 
публицист, преводач. Той вина I 
ги оставаше истински човек, Е 
който с еднакво внимание и се [ 
риозност влизаше в разговори 1 
както с най-висшите държан- Ц 
ни и партийни ръководители, 
така и с овчарите от Влашка 
планина, работниците от Ди- 
митровгрд или зидарите от 
Любата.

...Като народен представи
тел особено внимание обър
шеше на стопаското и култур 
но развитие на малцинството. 
Нямаше въпрос за който да 
не се интересува, нямаше чо
век от малцинството който да 
не го е познавал, ръководител 
на който да не е оказал по
мощ.

...Изтощен от почти поло
винвековна дейност, смъртта 
сравнително рано го изтръгна 
нз редиците ни.

у.п.рзвл-
В началото :на своя иоклад 

ПанФ01ви!ч .подчерта значение
то на поставянето на този 
проблем .на дневен, ред и из
тъкна, че общинските и фаб- 
рнчки комитети са пост -- юли 
добри уопехи в областта на о 
бщеовено-политическата 
тивност,- но че в методите иа 
работа на общинските комите 
ти и .организации «а СК има 
слабости и недостатъци.

„Пред» всичко, каза той, в 
проучването, на проблемите

Не само въпроси по стопан
ското развитие

ДРУ

да се яюд 
комун петитетиква -само аюо 

предварително се 
за. това как да придвижат ак
тивността на трудещите се за 
разрешаване ма отделни проб 
реми и задачи. Не е 
това., че комунистите могат и 
Трябва да се рдого.ва.рпт. Нео 
оходн-сро с обаче да се избег
не опасността такова догтжар ) 
яше .всъщност да 
превземаме на работите, за.да 
чнте и .ролята която трябва да 
имат други органи и органи
зации, което всякога се случ
ва в работата на .нашите ко
митети и организации.”

Спирайки, се върху работа
та .на комунистите в другите 
обществено политически 
низа цип и органи н а. сбщест 
веното Управление и за необ
ходимостта от тто-гляма само- 
стоятелю-ст на Социалистичес
кия съюз и другите о,ргаоиза 
ции и институции Радова/н Па 
«товнч продължи.:

договорят На края на с®оя доклад Ра 
■ до в аги Пантович се спря вър

ху въпроса за едностранчиво 
ста яа. отделни комитети, т. е. 
тяхната ориентира.вкп за. ре
шаване предимно на стопан- 

. ски въпроси като каза:
последно време все по 

често се разисква около то
ва да. ли е .правилна практи
ката .на някои комитети пре
димно да се аа.ннмават с ироб 
лемите за стопанското .разви
тие .в своята .община. С бол
шинството наши общини слу
чаят е име/нг-то такъв. Снгур- 
но 60% от в.ремето изразход
ват за разрешаваше, на. различ 
им стопански проблеми и .гаре 
отдоляваие ,на трунност» в та
зи област. Макар, че такава “МТа ,ГГОЛ'итнка и да водят бс.р 
практика .не .може да се избе- "а за осъществяване 
пие, .макар, че такава .работа чнте които поставя общнюс- 
до известна .степен е меобхо- тта. На края той 
дима, .все пак може да. се пас- „

задача тап« ^прос да ли така тряб Ху аначеи,1ето 'на яовата' с?0'
е ен.ергичн.о и ивпълню. да се ва' да л" та1Кава практика, е | пгшска система, и ролята на ко
заемем общсствено-.пюл.итичес целесъобразна . млиистите като. особено .лод
ките и .масови организации, В разискванията между дру I черта отговорността ма кому 
Социалистическият съюз, Спи гнте взе участие и др. Риста | ншгпите за издигането иа мла 
дината .» други, .след това ор : Антутовим. Той .подчерта', че ' дите кадри

ак- когато се касае за метода на 
работа в Съюза «а комунисти 
те, трябва да се изхожда юг 'у 
сровията в които той работи 
А тези условия са силно .раз
витата система на обществено 
управление във всички облас
ти 1«т .обществения живот и 
във факта, че Социалистичес 
кият съюз

спорно

„В
нс- дозеде до

като трибуна та 
всички граждани все .повече 
става ши.рок ор ган яа общес
твеното управление. В юргани 
те на таз» система-.

Иван Караиванов

пра дъл
жи А«гунюви.ч. трябва да се 
развива

днес, една година след скръб 
ната дата (27-Ш-1960 год.) ве 
липаците страници от житей 
ската книга на един велик чо 
век и революционер.

...Роден през 1889 година в 
Пирдоп, минал през софийс
ката семинария той наскоро 
намира мястото си сред тес
ните социалисти, където му о 
чертават пътя Благоев-Дядо- 
то, Димитрие Туцовнч, Геор
ги Димитров и Георги Кирков. 
...Тръгнал по пътя на работ
ническото движение през 1919 
година той става член на кому 
нистическата партия, помощ
ник на Дядото и сътрудник 
на „Ново време”.

...Основна закалка получава 
в краткия огън на септсмврис 
кото възстание 1923 година. От 
тези дни започва неговата о- 
дисея, от тези дни той е чужд 
на дом и огнище.

...След Димитров и Коларов 
и той, заедно с други патри
оти минава в Югославия къде 
то преживява първите чувст
ва на международна работни 
ческа солидарност.

...След това Австрия, нелега 
лност, издаване на „Работциче 

Ц ски вестник”. Не знае за дом 
и за свое име, за професия. О 
съществява първите контакти, 
с югославските партийни ръ
ководители.

...Житейският мУ кораб тръ- 
« гва към СССР. Получава кнн- 
Р жка на БКП (б), работи в Ко 
\ минтерната, в Института на 
5 Маркс—Енгелс ч върху други 
У партийни задачи.Г\
|| ...През 1929 година закале- 
^ ният вече революционер се о- 

зовава в Китай по делото на 
международното работничес
ко движение. Мнимият търго- 

« вец продава ревод-ционна сто 
к ка: борба срещу китайската 
| буржоазия и чуждите импери- 
Л алисти. Маршрутата си по Да- 
I, лечния изток завършва 
н 1934 година.

целокупната актив
ност на комунистите в които 
трябва да се борят за. осъщес 
твяване «а принципите на чгл-

орга

Г
«а задд-

се опря въ.р

„Нашата- май-в а лона

!
Пленум па околийския ошоор на ССРНРадован Пантович

ССРН ВСЕ ПОВЕЧЕ ВЛИЯЕ ВЪРХУ ПО
ЛИТИКАТА, ПРОГРАМАТА И РАБОТАТА 

НА ОРГАНИТЕ НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО

за метода и съдържанието <на 
работа на общ»нок|цте комите 
ти и организации н,а СК, че 
сто се срещаме с недостатъч 
но правилно схващаме и по- 
дълбоко разбиране ма поло
жението и ролята <па Съюза 
на комунистите на определен 
етапотиашето обществено раз 
витие. Може да се каже, че 
този моменът е от първостспе 
нмо и решително значение за 
успешна работа и ръководе
не «а ръководствата «а Съю
за на комунистите.. За шото да 
ли едни общински комитет, 
фабричен комитет или първи
чна организация «а СК ще на 
мори своето 'място във всеки-

На 28 март в Ниш се съ то достатъчно внимание об 
щите становища на V Кон 
грес на ССРНЮ да 
ржат с конкретната прак
тика. Говорейки за актив-

та на всичките 
с амоу прав лени ето. Ь^естни 
те организации особено мн 
ого
билизането на

органи настоя разширен пленум на 
околийския отбор на ССРН 
на който

се свъ
присъствуваха 

представители на общест- 
таено-политическите орга
низации от Околята и под 
председателят на Главния 
отбор на ССРН на Сърбия 
Исмет Шакари.

1 са допринесли за мо
гражданите 

в разискванията на планоността на местните органи
зации от тяхното форми
ране през септември мина-

вете на стопанското разви 
тие, така че с пълно право 
може да се каже, че вече 
приетите перспективни и 

по-силно I обществени планови в от- 
организациите | 0Т когато и да е по-рано, те делиите комуни са наисти 

са влияе-ли върху полита- { На израз на желанието на 
ката, програмата и работа

лата година до днес, док- 
кладчикът каза, че през из 

Доклад за досегашната а ; теклия период.

(лиевния живот и правилно и 
ефикасно ше се включи в об
щото течелие иа. нашето об- 
шетвечо

Този велик човек и револ .цио | 
нер познал революционните | 
друмища на света издигнал в (| 
в бран с тълпата преклонна !: 
пре властния хегемон знамето 
на равноправни отношения ц 
международна 
този велик югославянин и бъ 
лгарин, почина под знамето ко 
сто обичаше. Той почина но 
паметта му светло ще живее 
чрез нашите нови успехи в 
строителството, чрез новите 
фабрики и предпрятня в Дн- 
мтроград, новш^е рудници в 
Босилегртдско. Тази светла 
памет младото поколение към 
задачи, велики зове: соцаилиз- 
мът псе по смело да расте:

дтивиост на 
на ССРН 
решенията на V конгрес на 
ССРН Ю и на ССРНС 
л ? м с с е

развитие, зависи 
«а шърва място -от то-ва, как и 

• колко отдел ние членове -яа -ко по гтропеждат-ге
(Следва на 3 стр.)митртите организациите 

схващат гмцттс»стта яп отреже . 
ланци обши -стаяо-в-иша, про
мени V МГ10ОПП1ИЯТИЯ. Да ЛТ1 
напълно ръзбиоат •истинските 
цели на теян проблеми и ста
новища Ла вземем иап1ример

и

секретар- 
околнйския отбер на 

ССРН Тодор Славински.
I Преценявагпш

солидарност,
В ТОЗИ БРОЙ:ят на

© ДРУГАРЯТ ТИТО В АФРИКА 
СПОМЕНИ ЗА КАРАИВАНОВ 
ВАСИЛ ИВАНОВ „ПИЛЕ”
ЗАПОЗНАВАМЕ 
БОСИЛЕДРАДСКЛ „УСЛУГА”
ИВАН И ИВАНКА ПО ПОВОД ИЗКЛЮЧВАНЕТО 
НА УЧЕНИЦИТЕ В ДИМИТРОВГРАД ,
ПЛЕМЕТО НА ЛУМУМБА 
27 МАРТ
ДИМИТРОВГРАД ГРАД

активността 
на ръководствата и органи
зации, органи и институции 
в разработването и проуч
ването на решенията на дв 
ата конгреса, др. Славин
ски изтъкна, че тя е била 
положителна и успешна. 
Въпреки това обаче сегаш 
ното положение в околия
та показва, че не е обърна

:положението в този момент. 
Там кдето «е е добре и всест 
ра>™то1 .проучен V конгрес на 
ССРН, .неговите региепия меро 
приятия, сигурно е, че не е 
добре схваната пито същнос
тта «то обществено-полити
ческото значели е на решения 
та и прочелите 1 кото с . във 
връзка с този конгрес.

1 ©
е

8 ©
I ©

ВИ С ПЕРСПЕКТИВНИЯ ПЛАНпрез

...Отново в Москва. Подго
твя издания за чужбина. Пре 
живява мъчителната психоза 

! създадена от Сталин. „Чистки 
3 те” предизвикаха у него пър- 
} вите разочарования.

С
: Й5>

©* •Говорейки по .въпроса за, п- 
лициггивата на комунистите

1' ©У НА ПРОЛЕТТА* • с«:гг.т«.1ла»1.| ' 1 ч/.:-т г.ают-Аззтиеа



2 БРАТСТВО

» ' I ПРЕГОВОРИТЕ МЕЖДУ 

АЛЖИР И ФРАНЦИЯ
ПЪТЯТ НА МИРА 

И ДРУЖБАТА
IПървата част от посещението па президента Ти- 

то по африканските страни завърши. Сега грижли
вите наблюдатели от различните меридиани едино
душно констатират новото потъвржденис на приятел- 
сто5то между Югославия и новоосвободените, иезаан- 
гажирани африкански страни което донесе това посе
щение. „Тези пет страни, които посетихме, имат свои 
специфичност, не само поради това, че с изключение 
на Либерия са млади държави, чиито народи се ос
вободиха неотдавна, но и поради това, че в днешна
та обстановка имат все по-голяма роля” — заяви пре- 
зиденът Тито пред група югославски журналисти, 
слео посещението си в Мали, Гвинея, Гана, Либерия 
и Того.

ние ;във Франция. Време 
нният баланс на тези но 
щни нападения е: трима 
мъртви и 11 раени.

С цел по всяка цена да пре 
дотвратят или поне да ус- 

дългоочакваните 
алжирско-френски прегово 
ри за мир в Алжир и за ра

е Само два дни по-късно 
френските ултоаколопиа- 

листи се опитаха да и/ьвр 
щат още едно здодейство- 
тсзи път срещу левичарс
кия сенатор Митеран, но 
за щастие тс-зи техен опет 
не успя.

зрешаване на този тежък 
международен проблем, пр 
ивържениците на френски 
ителожнят ултраколониалисти 
преди няколко дни извръ- 
шиха тежко злодейство в I
градът Евиан, на брега на 
Женевското езеро. Както 
е известно в Евион на 7 
т. м. трябва да започнат 
френско-алжирските раз- сите на 
] опори. Председателят па 
общината Енипн,
Блан, на няколко дни пре 
ди атентата започна да по
лучава заканителни писма, падение срещу три полице 
че ще бъде убит поради йски кемесариата. Вили ка

ПОСЛЕДНИ
НОЗИЧИ

I

В същото вре?-1е комаидо 
лрнпъ рженици те 

на алжирското кародоосЕО 
Ками бодителното движение, въ 

оръжени с бомби, автомати 
и револвери извършиха па

В Париж е официално съ 
общено, че американският 
президент Джон Кенеди 
щс посети Франция от 31 
май дс 2 юни.

Това ще бъде първо посе 
щение на Кенеди в чужби 
на след идването му наче
ло на мериканската адми
нистрация.

И досега се знаеше, не сравнително малката евро
пейска страна крято своите политически стремежи 
насочи отдавна към. отбрана на националната .иеза- 
еисимот на правата ца всички народи самостоятелно 
да разполагат със собствената си съд би и да живеят 
е мир — се ползва със забележителен, престиж меж
ду народите, с подобни цели, а малко народи има с 
различни целге. Но посрещането, което страните 
западното африкапсгсо крайбрежите устроиха па гла
вата на югославсгсата държава може би надмина оча-

I
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от падпати алжирските поли 
цай, неотдавна прехвърле8 сътрудничеството в прего 

ворите и гостоприемствшо- 
то на участниците в прего 
ворите. На 31 март предсе
дателят на общината бе у- 
Сит.

Председателят на легал- * 
ното конгоанско правителс 
тво Антоан Гизенга е зая
вил пред съветския журна 
листи в Стенливил, че за 
коонното правителство се 
ползва от подкрепата на 
абсолютното болшинство от 
конгоанския народ и че по 
литиката на предателските 
марионетки е станала вече 
ясна на всички конгоанци. 
Марионетките на колокиза 
торите, е казал Гизента, се 
опират само на оръжието 
което получават от импери 
алистите.

ни в Париж, за да помогн
ат на френската пелиция в 
борбата против фронта на

егвебожде-

1кванията, и приятелството, проявено към първия юго 
славски гражданин, и Югославия изобщо, откриваше 
дълбоките симпатии, които се изпитват сало към най- 
скъпи пргеятели. Посещенията па Тито в страните 

от африканския западен бряг се превръщаха без из-
I националното

ключение във величествени манифестации на приятел 
ство, не засягащи сало средите на държавните ръково 
дители, но потичащи от масовите посрещания на насе
лението. изразяващо своите чувства на симпатии со
лидарност, почит и приятелство по традиционално

ВЕЛИКИТЕ СИЛИ И 

ЛАНСКИЯТ ПРОБЛЕМ
I

африкански начин.

Страните, които в недалечното минало представ
ляваха зависими области с натрапена система, най- 
често игнориращабтехните дейсвиетлни потреби, не мо 
гат да не почувствуват нууедата и желанието за кру- 

промени в своята наследена структура и поняти
ето социалистическо развитие твърде често дава осно
вен тон на техните вътрешни стремежи „Целтана всич-

журпалисти

против това конференция 
та евентуално да доприне 
се са създаването на прави 
телство на национално еди 
нство в Лаос.

Във връзка с отговора ма 
Москва президентът на 
САЩ Джон Кенеди заяви, 
че съветският отговор е 
„изглежда полезна по-ната 
тъшна крачка за мирното 
разрешаване на една поте 
кциална опасност”, макар 
че „съветският отговор съ 
държа някои обсервации, с 
които не можем да се съ 
гласим”.

Президентът Кенеди не 
обясни кои са тия неприем 
ли „обсервации” в съветск 
ия отговор, но съвсем е си 
гурно, че на американско
то правителство не се харе 
сва дапример съветското, 
съвсем определено на-

Отговорът На съветското 
правителство по предложе 
нието на английското пра
вителство по въпроса за 
Лаос показва, че разлики 
те в гледищата па двете пр 
авителства са н -значител
ни.

И едните и 'фугите са 
готови да отправят призив 
за примирие до воюващите 
страни. Лондон иска неот 
ложно прекъсване на огъ 
ня, а Москва—воюващите 
страни да се договорят за 
условията на примирието.

И едните и другите са за 
образуване на контролна 

комисия. Лондон иска да 
се не предприемат никакви 
по-нататъшни дипломати
чески крачки, докото тя не 
установи прекъсвано на не 
приятелството. Москва доба 
вя, че в очакването на ре
зултатите от разследване
то не би трябвало да се 
спре свикването на между 
народна конференция.

И едните и другите гово 
рят в полза на една между 
народна конференция. Що 
се отнася да представител 
ството на Лаос на конфе
ренцията, Англичаните ис 
кат делегация на правите, 
лството н аширокото един 
ство, а СССР дава предим
ство на сегащното неутрал 
но правителство на Сувана 
Фума, който се намира ви да означава .обявяване на 
згнанство, но нямат нищо война”. Същевременно са

1пни

Както съобщават чужде 
странните агенции по всич 
ки фронтове в Лаос е на
стъпило затишие, макар че 
известна инициатива, осо
бено след превземането на 
Та Тома, продължава да се 
намира на странат на вой
ските на легалното прави
телство и силите на Патет 
Лао.

ки ни-каза в разговора с югославските 
президентът Тито — макар и някъде да е по-близко, 
а някъде по-далечна, е изграждането па социализма. 
Обаче, ръководещите хора от тези страни не считат, 
че до социализма ще се стигне по класически път, по 
един шаблон, който най-напред би предвиждал капи- 
талистическо -развитие, след това буржоазно-демокра
тическа и най-сетне пролетарска революция, която 
да създаде условия да се пристъпи към социалисти
ческо строителство. Те смятат, че върху основите на 
сега съществуващите условия още сега трябва да се 
върви към създаването на социалистически обществе
ни отношения, дори ако този процес съпътствуват и 
различни трудности”.

I
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I Секретарят на Арабска

та лига е повикал начални 
ците на генерал-щабовете 
на арабските страни-член
ки на Интерарабския пакт 
за колективна безопасност

Никита ХрушчовСоциалистическа Югославия, нейното бурно въ
трешно развитие, което допринесе нейната физионо
мия да се промени с революционен темп, а нейните 
производителни сили и мощности да сг издигат с не
бивала в модерната история бързина — представ
ляват привлекателен пример и пример за подражание 
на африканските страни в тяхната всекидневна по
литика. Този развой на новородените африкански дъ
ржави е безсъмнено и едно от най-добрите доктзател- 
ства, че светът на социализма превъзмогва догматич
ните блокови рамки и че социализмът представлява 
пътеводна идея и в многото области на света, които 
гледано класическо — схематично може би е не могат

мекване, че СЕАТО и ,извее 
тни сили” са О! говорни за ! да присъствуват на конфе

■ ренцията която ще се със
тои на 22 април в Кайро.

засиленото развихряне на 
лаоския конфликт.

\Положението в Конго
1 Цомбе: не ще пуснем индийските войски

в Катанга
да се отнесат към онези, които са съзрели за изгра
ждането на най-съвременния, най-хуманен строй на 
човешкото общество в досегашната световна история. 
Разговорите, водени от югославският президент при по

западния бряг на афри-

ш
I

Както съобщават чуж I предприети всички мерки ; ската конференция в слу- 
дестранните агенции, влас 
тите на сепаратиста Моиз 
Цомбе са публикували съо 
бщение, в което се казва 
че идването па индийските 
войски в Катанга би могло

чай Обединените нации дада се предотврати идване 
то на индийските войски. предприемат едностранчи

ви мерки против една от 
участничките”.В съобщението се казва 

също така, че „военните 
споразумения между дър
жавите-членки на коферен 
цията ще предизвикат съ 
вместна акция на всички 
участвуващи в тананарив-

сещението на петте страни от
континент бележат значи и още един ценен 
на идейния план и още веднаж разкриват

подялба на

Iканския 
резултат 
изправността на тезиса, че схематичната.

да навреди на действителното раз- Гизенга няма да ошиде 
в Камини

Представителят по печа 
та на легалното конгоан
ско правителство, Антоан 
Мандунга е заявил че пред 
седателят Гизенга не ще 
присъствува на конферен- 
цита която-по предложе
ние на Касавубу и Илео— 
ще се състои на 5 април в 
Камини.

света може само 
витие към социализма и прогреса и на изразените же 

без догматически заобикалки да селания, по-скоро и 
стигне до тази скъпа човешка цел.

Присъди па обвинените 
за ойчш на държавен 

удар в Ещибичя

винаги е било истинската целЖеланието за мир
вътрешната им структура, 

че дори и па външнополитическата насоченос на тех- 
Това желание особено е изразено

народите без оглед нана

Върховният съд на Етаните правителства.
дълго трябваше да държат оръжи- опия е произнесъл присъ

да на лицата обвинени за 
опит ча държавен

в страните, които 
ето, за да се изборят за спокойно развитие и живот, 
А това е новото ценно звено, което съкращава геогра 
'фската отдалеченост между Югославия 
които посети Тито и които ще посещава на северния 

тези дни и седмици. Времето, в

УДар,
през дек' мврп миналата го 
дина. Бившияти страните, комендант, 
на царската гвардия, гене 
рал Менгис гу Иевай, е 

осъден на съчр—. Наказани 
ето вече е ичь <нено 
блично място Той

африкански бряг в 
което живеем, е бременно с много опасност, заплаш-

независимост на

Осми а мерикански вое
нен загина в Лаосна пу 

е раажа 
лпан, а неговото имущест
ва конфискуа що. Капитан 
Кифле Волдечариам 
ден на принудилна работа и 
разжалван, 
ник Педла Дегафс 
ен на десет годящ, .прину 
дителна работа и разжал
ван.

вагци придобивките на борбата за
човешките придобивки в науката, ци- 
материалните успехи изобщо. Затова

много страни и В Североизточен Лаос е 
загинтл американски офи
цер. Той се намирал в само 
лет който е бил свален.

Загиналият

вилизацията и 
пък всяко предприемане, насочено към намаляването с оеъ-

следва да бъде поздравено от всичка тези опасности 
ки хора, които 
ка световния мир.

А пътя ка 
;от тези предприемания.

гсхаче поруч-искрено са преданни на интересите Франсис Ко . 
риган е осми'американец, 
изгубил живота си в Лаос

е осъд-

едноюгославския президент тъкмо е
през последните десет дни.
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Пленум на околийския отбор 

Социалистическия съюз на трудовия Денят на младостта
програмата е изготвена, започват подготовките

на

народ на Сърбия
( Продължение В Димитровград, както и 

в цялата Нишка околия, 
вече е изготвена програма

ма от народоосвободител- 
ната борба. Вечерта в 19,30 
часа ще се състои факелно 
шествие и кратък митинг.

муни от най-добрите младе 
жи и девойки.

Деветият фестивал ще

от 1 стр) мия в различни други об 
ществени организации

На края др, Славинсг.и 
говори за ролята ка 07 Г-Н 
еъв връзка 
мени в нашата 
та система.

разискванията голямо 
внимание бе отделено на

! На края думата бе даде
на подпредседателя на Гла 
вния осгбор на ССРН на Съ 
рбия
Шакири. Говорейки по въ
проса = а разработкаг> 
проупреучването на конгре 
сните материали той изтъ- 
на, че това не е всичко, че 
тук нс трябва да се опре. 
Трябва да се разработват 
всички материали в това 
направление, особено мате 
риалите от П пленум на 
Съюзния отобр на ССРНЮ 
Насътпилите промени в ст 
опанската система изискв

овсички граждани. Обаче 
някои местни организации 
все още са

итн.

неактивни и другаря Исмет
На 25 преди обед тради

ционна манифестация на 
различните физкултурни и 
обществени организации. 
След манифестацията ми
тинг. След ояед физкулту 
рни упражнения с около 
1,200 участници и лакоат- 
летичари състезания. Ве
черта в културния дом съ 
стезания на театралните се 
кции, а в градския парк 
състезания на певци, оркет 
ски и фолклорни групи.

На 26 преди обед продъл 
жекие на лекоатлетически

трудно се приспособяват 
*п»м новите условия: недо 
статъчна

с новите про- 
стопанска и

ориентировка 
«Л.М по-широко обхващане 
яа различните обществено

В

7ГГ'-~гет

I..-.ат от организациите на 
ССРН активно да се зани 
мават с всички тези въпро

От миналогодишния фестивал в Димитровград

си, обаче не само за да се 
информират трае три дни — 24, 25 и 26.

На 24 в Димитровград се 
организира изложба на ху 
дожници — самодейци, из
ложба за стопанското раз 
втие на комуната и излож 
ба на детски работи на те '

за чувстването на 25 май 
— Денят на младостта. Спо 
ред плана утвърден на съ 
вещанието на представите
лите от цялата околия, таз 
годишните майски -гьржес 
тва ще започнат елин ме
сец по-рано,на 1 април.

Както и до сега 
най-значителни манифеста 
ции ще бъдат посрещане- 
и п изпращането та ща
фетата, която тази година 
пристига от Скопие в Ниш 
на 21 май. По течението 
на Нишава от Димитровг
рад до Ниш ще се пренася 
традиционната каякашка 
щафета. Освен стотиците и 
хиляди местни щафети, та 
зи година се организира и 
околиийска щафета която 
тръгва от Озрен и ще бъде 
пренесена през всички ко

те състезания и други спо 
ртни състезания — фудбол 
баскетбол, волейбол и др. 
и традиционни състезания 
па шах-мат.

гражданите,
нс и с цел да се гтридвицат 
да се организира работата 
ка. че всеки гражданин да 
може да се изкаже и да да 
де своето 
ССРН

мнение. Пред 
стои и задачата за 

подготвяне на гражданите 
на техните функции на про 
из-.^дители, ръководители 
и добри членове на ССРН.

д. й.
Участниците в Пленума

СПОМЕНИ 

ЗА КАРАИВАНОВ
-политически проблеми в работа

ССРН и останалите общес 
твено-политически органи
зации и техните задачи в 
разясняването на промени 
те в стопанската система. 
Също така бе предложено 
околийският отбор на СС
РН да разгледа въпроса за 
организиране па семинари 
и курсове за подготвяне на 
кадри за работа ь местните 
организации.

методите на
комуната, изключително- за 
нимаване с различни кому 
кални и технически въпро 
си итн.

По отношение на форми 
рането на различни секции 
досегашната практика по
казва, че не е схванато мя 
стото и ролята на секции
те. Много месни организа
ции пристъпват към фор 
мирането на секциите фор 
мално, т. е. не е определен 

' характерът и съдържани
ето на тяхната работа, та
ка че в повечето случаи фо 
рмираяите секзии не са из 
раз на активността и 
тереса на гражданите 
отделни проблеми!. Плано 
вете за работа на отделни 
секции показват, че много 
от тях се ориентират към 
оперативни работи, дори и 
към превзимане компетен
циите на някои други ор
гани, особено на местните 
народни отбори.

Спирайки се върху рабо
тата на общинските отбо
ри на ССРН др. Славянски 
подчерта, 
отбори от ден на ден ста
ват все по-способни и вли 
ятелни политически ръко
водства, които все повече 
приспособяват метода и съ
държанието на своята рабо
та къмновите условия и ре
шенията на V конгрес. В 
анализа за работата 
общинските отбори доклад 
чикът посочи и редица ела 
бости и недостатъци, които 
изпъкват във всекидневна 
та практика, като подчерта 
че една от основните ела 
бости в досегашната им ра 
бота е пренебрегването на 
по-широките форми на по
литическа активност, особе 
но пренебрегването на пря 
ката политическа работа в 
местните организации, сек 
пии, трудови 
итн. Остраняването на сла
бостите и недостатъците в 
работата на общинските от 
бори до голяма степен за 
виси от разрешапането на 
вякои проблеми от органи 
затгионно ■ - кадрово и ма 
териалн оестестзо. Ръв вр 
тзха с това той посочи, че 
в ръководствата на ССРН 
все още се избират хора по 
пчъаква представителна си 
«тема, че в общинските от 
бори има малък брой хора 
вг производството, че гол
ям брой най-отюкории хо 
ра в ръководствата 
ССРН имат много задълже

При формирането на сек 
циите, каза на края др. Ис
мет Шакири, трябва да 
се изхожда от проблемите, 
които изникват, а не от фо 
рмата. Целта на секциите 
не е да вземат решения, но 
да събират мненията на гр 
ажданите, да ги кристали 
зират и да ги предават на 
местните отбори.

главие „Федеративна Наро 
на република Югославия”. 
През това време Иван Ка 
раивзнов работи и на друг 
свой обемист труд „Септем 
ври”, в който описва сеп
темврийско^ възстакие в 
България през 1923 година

Спомням си като сега за 
връщането на Иван Карай 
ванов през 1944 година в 
София, когато немците под 
натиска на съветската ар 
мия напускаха пределите 
на България. Той видя пус 
тоша, който бяха оставили 
зад себе си хитлеристите. 
Иван Караиванов доприне 
се, коя■ ото позволявах . у- 
слорнят- • :ъбира..-ТО и 
преу г;-1.'ютвото на револю 
ционните сили на българ 
ското работничест о и селя 
чество. Той имаше големи 
проекти ,които не можа да 
осъщестЕ., защото българ
ската буржоазия по това 
време още не бе напуснала 
и не Ое изтисната от кома 
идните позиции в управле 
нието на страната, в стопа 
нските предприятия и в уп 
равляването на обществено

и условията, при които е 
работила партията в тази 
епоха. За съжаление този 
му труд не може да бъде 
издаден в България, защо
то между двата братски на 
роди се вряза прословута 
та резолюция на Инфор- 
(лорсто. Никога няма да заб 
равя душевното състояние 
на Иван Караиванов през 
цялото време на информб 
юровската хайка против ю 
гославянските народи. През 
цялото време той оставаше 
непоколебим във вярата 
си, че борбата на Ютеслав- 
янската комунистическа па 
ртия е борба за марксизъм, 
за истинско и равноправно 
сътрудничество на силите 
на международното работи 
ическо движение, за мир 
и тръпеливост и между на 
роди с различни обтцестве 
но устройство. През това 
време той обнародва позна 
тата брошура „Хора и ттиг- 
меи”, в която с истинско 

бе поставен майсторство на познавач 
ни запозна с характеристи 
чните черти на някои ръ
ководители на комунисти
чески партии.

Първият замах на маке
донския народ, който зат- 
върди националната си осо 
беност и гарантиоа метеш* 
алното си преустройство 
в ламките на югославската 
общност, е майсторски опи 
сан в брошура му ,,Изпод 
нг република Македония”. 

Иван Караиванов чака-

Йотов

Общинска синдикална конференция в Босилеград

ПОВЕЧЕ ДОВЕРИЕ И 

ЗААНГАЖИРАНОСТ 

НА СИНДИКАТА

ин-
за

Общинската синдикална ресите на работници за на 
й-елементарни права от тр 
удвите отношения в някои 
предприятия, което е ид
вало от слабата работа на 
инспекцията по труда при 
общинския народен отбор. 
Така например предприяти 
ето „Светлост” от Белград 
е имало 120 работинака на 
територията на Босилегра 
дско, които били приявени 
като временни работници, 
със цел предприятието да 
не ги осигури социално, на 
майсторите заплащало на 
квитанции итн. Синдикал
ната организация предпри
емала редица келта поо- 
тив тези незаконности, о- 
баче не намерило нужната 
подкрепа пли съответните 
органи на ОНО.

Въпреки тези трудности 
синдикалната организация 
има известни успехи през 
изтеклия период. В органи 
зационно отношения орга
низацията укрепна и се о- 
масови. Броят на членове
те се увеличи от 250 на о- 
коло 600. Формирани са ня 
колко нови подлджници. 
Но за още по-доблото укре 
пване на синдиката нужно 
е общинският синдикален 
съвет да получи свои по
мещения и получи нужно
то доверие и заангажила- 
ност неразвити ето на кому 
ната.

яви нужда от трудови ак
ции, а останалата роля на 
синдиката в разрешаване
то на проблемите е прене
брегната. Нито за едно ре

конференция, състояла се 
неотдавна в Босилеград, ос 
вен баланса

политическия живот, въп
реки че представителите на 
българската работническа 
партия имаха приблизител 
но половината от мийисте 
реките кресла. В скоро вре 
ме Иван Караиванов влезе 
в конфликт с някои от чле 
новете на ЦК на партията

на успехите 
през изтеклия пелиод, разче общинските гледа и някои актуални въ 
проси, отнасящи се до ново 
то положение и роля на си 
ндикатите в новите услови 
я на нашето динамично сто 
панско и обществено разви 
тие. От отчета на старото 
ръководство и от доклада 
на председателя на общинс 

кия синдикален съвет, ка 
кто и от разискванията, се 
налагат някои изводи: в 
бълзото развитие на общес 
твено-политическия живот 
в комуната синдикатът не 
е намерил същинското си 
място, не му е дадено за
служеното доверие в разле 
шаването на редица птюбле 
ми, не са положени нужни 
те грижи за осъществява
не на добри условия за ра
бота и намиращите се в 
ръководствата на синдикал 
ната организация недоста- 
тътчно настоявали да осъ 
ществят задачите, намира
щи се пред организацията.

Малко е парадоксално, 
но истина е, синдикатът в 
Босилеград все още се смя 
та като организация, която 
трябва да мобилизира слу 
жащите т. е. членството си 
за доброволни акции (един 

трудова бригада). Ня- 
политически фактори .

шение т. е. проекто-реше- 
ние никой не е търсил ста
новището на синдикалната 
организация. Така напри
мер миналата година общи 
нският отбор е взел реше
ние всички служащи Да бъ 
дя.т обложение с данък 
10’/о от заплатата. Въпре
ки че е било необходимо 
допитването до синдикална 
та организация преди то
ва, отговорните фактори 
това пренебрегнали. И в ст 
опанските организации не 
са редки случаите да се вз 
имат решения, за които по 
вече или по-малко е компе

във връзка с методите на 
борба срещу българската 
буржоазия и финансовия 
капитал. Тойна
прел дилемата или да се 
върне в Съветския съюз и 
ли пък да замине на друго 
място. Той предпочете Ю 
госпавия и през юни 1945 
година отново и завинаги 
напусна родната си страна.

През 1946 година се сре 
щнах с него в Белград. Пр 
осто не можах да го позная 
Като че ли беше 
дил.
строителство в Югославия 
просто го опиваше. С ка 
къв възторг ми описваше 
революционния кипеж, ко
йто бе обхванал цялата стр 
ана. Но най-мило му беше 
когато ми разказваше за 
първата си среща след тол 
кова години с другаря Ти- 
то. Тази среща като че ли 
му даваше сигурност, че ве 
че една голяма част от об 
щите задачи е привърше 
на и че още малко. Тряб
ва да ср дойде до края. 
Като резултат на това него 
|во въодушевление е издаде 
|на та негова брошура с Со

фия през 1947 год. под за-

тентна и синдикалната ор 
обаче нейнотоганизация, 

становище не се търси. И- се преро 
Социалистическотомало е случаи и на незяко 

нни уволнения на работни 
ци и служащи.колективни

те тълпеливо, чакаш? с у 
вереност, че „празникът па 
нашата улица” ще се пре
върне в празник на улица 
"а на международното па 
ботническо движение. Той 
не можа да дочака 
ден, както много 
е 9юа-ия то-у ийатл плн 
тгпетги него. Но и той като 
всички голюми револтоцио 
непи и истински хола скло 
пи очи с дълбока вяра в 
тържеството на най-прогре 
сивното обществено учение, 
в победата на социализъ- 
ш.

Синдикалната организаци 
я се заемаше в стопанските
организации да се възста
нови възнагважлаването по 

оба-единица продукт, 
че досега нито едно поед- тозигтиятие не е гтилои-ило на 
ггооктика този начин на 
възнаграждаване. Ръковод 
ствата на стопанските ор
ганизации дават неоправпа 
но съпротевление на тези 
искания на синдикалната 
организация.

Също така синдикалната 
организация е имала труд 
ности в застъпването инте

други

вид 
кои
(според изявлението на ръ
ководството на синдикална 
та организация) си спомнят 
за съществуването на син
диката само когато се по-

На събранието бе избран 
нов общински синдикален 
съвет от 17 члена.на

М. П. Ирап Пиперов
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БРАТСТВО

НОВИ ЦЕХОВЕ И НОВИ ПРОИЗВОДСТВА • | Запознаваме ви с петгодишния план

Димитровградската
промишленост

1'■ ?
Производственият ппан работа могат да вършат са

докато за
зи производствен план за- | С оглед, че като основател 
виси от организацията на ; не е Дал йужните основни = 
производството, от стимула и оборотни средства, би тря 2

на комуналното предприя- | мо два човека, 
тие ,Урлуга” в Босилеград [ другите, са нужни трима и 
за 1961 година предвижда ! трето — нея ще може един 
значително увеличение на

I

шшяшшт-Д'
яшш Видяхме, че в перспективния плав на Димитровград, 

ската комуна се очертават възможности за ускорен темп на 
изграждането на сравнително мощна индустрия, която а 
края на петгодишния период да бъде На челно място по в», 
бнраието на материални блага иа комуната.

Изграждането на тази промишленост ще върви глав- 
' о по две посоки: първо, по посоката на строеж на лова 
индустриални обекти и довършване на вече започнатите в, 
кторо по посока на реконструкция и увеличението иа лроизвод 
овените мощности ка няколкото малки и промишлени пред 
приятия в града, които съществуват и произвеждат десетина 
години вече. Средствата за тези тдърде обемни меропри
ятия ще се обезпечават главно от нашата социалистическа 
общност.

човек да мести от едно ед- 
произр.одетвото и подобре но ка друго място, докато 
ние ка качеството. Според | за другите веячки са нуж- 
плана стойността иа цело-

м.

; ни най-млко двама.
Останалите цехове — бикупното 

произЕодсзото на предпри
ятието в течението и а тази

производство на 1
1

чкаджилшщата и електрич 
ната централа — трябва 

; да осъществят приход от 2 
милиона ,динара.

Предприятието е предпр 
иело нужните мероприятия 
за откриването на още е-

:година ще възлезе на 20 
милиона динара. При ня
кои цехове се предвижда : 
значително увеличение па | 
производството, съгласува 
ко с ‘ комуналното изграж- | 
дане в комуната. Също та- 
ка се предвижда открива- 1 който ще събере една част 

— стро | от строителите в Восилегра
работа във

; ■

КАКВИ ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ ЩЕ ИМАМЕдг-ш цех строителен! Първите фабрики в Димитровград ще бъдат, естес
твено, тезн, конто вече са в строеж и оборудване. Това са 
фабриката за гумени нишки, чинто производствени хали 
са вече готови и се очакват машините, за да започне мон
тажът и фабриката за гумени обувки и гумени техническа 
стоки, която започна пробно производство още на 1 фе
вруари т. г., но във времен-ки производствени помещения, 
неотгггагчш.- пространствено на многото машини.

Фабриката за гумене нишки още в тази година Ще 
достигне производство от 160 тона. а в следващия етап Ще 
се направят всички подготовки за преминаване към финално 
то производство. Тази фабрика, засега, е единствената та
кава в нашата страна, впрочем и една от редките 
такива фабрики в света, н това значи, че търсенето на ней
ните пооизведеиия ще бъде голямо не само у нас, но и в 
чужбина. Този факт ще влияе за постоянното увеличаване 
на производството, а то от своя страна ще предизвика зна- 

повншаване равнището на брутопродукта, който

мне на нови цехове 
ителен, и разширение на 
производството. 

Тенекеджийският

I дско и поема 1Босилеград: Iвътрешността на страната 
ни. Стопанският съвет при 

| ОНО е дал съглсие за от
криването на този цех. 

Осъществяването на то-

цех |
тази година ще произведе 1 
де стоки и направи услуги , 
ка стойност от 10 милиона 
динар-д. Запламти»аио е увс 
личение на производството 
за 2 милиона динара. Това

тивното
| на работниците, а също та 
I ка, до известна степен, и от 
I отношението на общинския 

отбор към предприятието.

бвало да му окаже нужна 
та помощ, за да може да

възиаграждаване

развие заплануваната про- = 
логодствена дейност.

М. П.

Вести от предприятиятасе основава върху жилищ 
ното изграждане в града в 
комуната и други места, с 
които комуналното предно 
иятие има сключени дого 
вори или води преговори 
за сключване , Досега е ск 
лючило договор за тенекец- ■ 
жийски работи във Власи- ;

Производствените перспективи та Шшт чително
ще достига, още в началния период над половин милиард

Всички предприятия и > тези нови производствени | предвижда брутопродукци 
I кооперации в Димитровгр ! условия е 

адско изпълниха

динара.
— Фабриката за гумени изделия, която с гумените ни

шки, може би, Ще представлява един значителен гигант на 
димитровградската промишленост, вече е снабдена с по- 

от машините и работи пробно. Вече са произведени

увеличаването | ята да достигне през 1965 
. бреп ма заетите в матери , година 350 милионна дина-

производствени планове за , алнсто производство от ! ра, а броят на заетите да се :
1960 година. Някои се пора ■ 95 през 1960 на 150 през 1 увеличи иа 300 работни- “
дваха и на внущителното , 1961 година, които с нови !

своите

вечето
десетки хиляди гумени цървули, но започва производството 

гумирани платна, на фолнн, на ремъци за автомобил
ни мотори, за електрически перални машини и др. В скоро 
Бреме Ще се усвои производството на лачени детски и жен
ски ботуши и редица други гумени технически изделия, не
обходими за широко потребление и за индустрията. - 

~ Очертанията иа плана са двете фабрики да дават бру
топродукт 1.485.500.000 динара годишно

Димитровград ще получи и една фабрика за преработ 
ка на кожи. Това ще е фабриката за кожени обувки и ко
жени изделия, а нейната производствена мощ, изразена в 
брутопродуктц Ще' надминава 1 милиард динара годишно.

*на, със строителното пред 
„Градител” ка. н патгриятие 

Ниш. с „Градител” от Лес- I
от преизпълнение и това, ; тз производителни манги- Предвидената неггреста у.

след обстойни проверки и ни ще обезпечат реализи I нна реконструкция на пре V. 
ковец и др. С кооперация- обсъждания в колективи- ; райето на заплануваната ! дприятието 
та ст Долно Тлъмино е скл те и работническите съве- I продукция, 
лючило договор за текекис ' ти им послужи за 1961 го- |
Ерне на големи печки и др :

И
ъ

ще направи 
възможно осъществяване
то и на тая важна стопан 
ска задача на работници- У 

се ‘ те от Пиле.

В петгодишния перелек 
дина да планират значител _; тивен производствен план 

1 ио повече продукция.
..ЦИЛЕ” — Планът

.уги покъщгоши.
Предвижда се снабдява- . 

нето на „Апкан” и ,,Рунд” 1960 бе изпълнен, въпреки 
машини, което ще облегчи, непредвидените трудности, •

■ на предприятието пък
за

16 лица се явиха да приемаш 

коигоаиски деца
В последнте години от сегашния петгоднцен период 

трябва да се построи и да бъде пуснат в действие бъдещи- 
~ ят промишлен гигант на Димитровград. Това ще е памучни 
" ят комбинат, който Ще обезпечава над 4 милиарда и 130 ми

лиона бруто продукт и ше въключи в производството над 
1500 работника още б първите дни на работата си. Този Ди 
интровградски гигант ще осъществява 1 милиард 220 мили
она динара повече бруто продукция отколкото всички ос

танали фабрики и предприятия в Димитровград.

до значителна степен, ра- които спънаха лреизтгьл- 
ботата на тенекеджийския ; пението на плана. Срещу 
цех.

I

! 93 милиона динара произв ;
1 едство в 1960 година сега В общниския отбор на . ли би се намерил човек, ко П 

предприятието а запланува - Червения кръст в Босиле- ! йто не би искал да помог- в 
: ло производство ст стой- ! град са постъпили искани- , не сега ка немощните кон § 
! мост от 180 милиона дина | ята на 16 лица (семейства)

Дърводелският цех ще о 
съществи производство и а 
стойност от 8 милиона ди-

ще .
'

У.

I
I
Е

I гоатщи.нара. Този цех скоро 
започне да произвежда и I

В петгодишния период.- ще се разширят производстве 
нпте мощности и иа предприятието „Циле” и на мина „Ви- 
длич”, а също така ще бъдат реконструирани и другите пре 
дприятмя — „Механик”. „Свобода”, „Труд” и др. Това ще 
има за последица чувствително. увеличение на производ
ството в тези предприятия. Така например „Циле” ще осъ 

| ществява около 350.000.000 динара бруто продукция, или 
Е 235% повече отколкото през 1960 година, а въгледобиват 

ще възлезе на 61,350.000 диоара, което Ще е посече със 
Драговитчани предложи I 281 % в сравнение с резултатите през 1950 година.

ха по 10 трудови дни за Всичко това ще преднзвиха голямо увеличение на ра-
1 " ботната ръка в промишлеността. От 136 работника, колкото

са имал-Всичките промишлени предприятия в Димитровград 
през миналата година, в края на 1965 година броят иа рабо
тниците в промишлеността ще се покачи на 2.515 лица.

да приемат по едно конгоа 
нско дете. Тези липа доско 
ро не бяха подписали дек- 
лерацията с нужните въпр

Такова голямо лланира-съоръжения, ДРАГОВИТА

Девет да мгстиа 

в?мообпагане

земеделски:
което досега не правеше. : ие произлиза от мнегото о

бективни и благоприятни
I

В това начинание се пред
вижда първо производс
твото на един специален мо

УСЛОВИЯ, |
лице. Пре ! оси, ио се счита, че ще се

' производствени 
които са вече на

явят още няколко, така че 
общият брой ще възлезе ' 
на около двадесет.

дприятието ще влезе в но- 
у впте производствени хали ' 

и- ще пусне в екеплеатаци 
15 дървообработка

дел веячки, каквито досега 
никой не произвежда 
нас. Моделът на предприя
тието .Услуга” ще има ня-

■ :
5I Я НОВИ

щи машини, набавени през ; С теДо сега явилите са изклю ' местно самоблагане.
колко особености, които ня ■

останалите веячки. Та миналата и тая година, а |
■ същевременно ше направи имаше, конкретни отговори : Еършат попразка на свои у

ка въпросите до кога и как , те селски пътища и ще ра
ботят на довършването на , у

Ако ' зи трудови -даш те ще из |чително служащ:!.
мат
ка иапгиметз с тази веячха 
жито от сто снопа може да 
'се извее за един час, дока 
то с останалите веячки за 
същото количество 
са нужни три часа; цялата

На края трябва да се напомни само това, че още в 
първата година индустриалното производство ще е по-голя 
ио над 4 пъти, макар че в тази първа година от изпълнени 
ето на плана ще се събират сили и средства за великия пре
врат в стопанския живот иа Димитровградско.

нова производствена орие- 
към серийно из

I
нтировка 
работване на части от жи 
лищна мебел.

Онова, което следва от

. трябва да се стараят за, те 
! зи деца, броят би бил мно- ггьтя Драговита—Поганово 
, го по-голям, защото едва —Димитровград.жито М. Нейков

ковичтМачек искаше да пристъпи к ъ м -рис т р анн и я пакт, Ва
сил Иванов разгърна широка разяснителна (работа, като обя 
оняваце линията на Партията и подготвяше . членовете ча 
Партията- за настъпващите съдбоносни дим.

Двадесет години ом Пародията р *еол*>тя

Ел#?и ат оагзнкзатйрите на демон
на 27 маят

о
27 март 194-1 година «е завари Васил Иванов мелкНдго- 

тювегг. Тюй много добре знаеше какво значи пристъпването 
на Югославия към тристранни пакт.

— В марто-вските -събития през 1941 година- другарят 
Ивагнв спомгчя се работникът Пера Ковачевич, един от чле- 
«ю»ете «а -партията и добър друга® »а „Циле”; предупреж
даваше каква опасност заплашва- Югославия, ако се ирнсъ- 
едигти към тристранния пкт. Той беше един от прав-ните 
организатори «а- двмн13!стращиите »а 27 март. Той притежа
ваше -способност и сила да поведе масите -след -се-еб сн. Спо 
мня-м си как-като ед-игн -вървяхме след непо' .на д-емошетраци! 
през ЧУк-арица към центра п-а Белград.

Такъв беше п-рез тези- (исторически дни пламенният ора
тор ча студентските демонстрации -от 1939 година Васил И- 
ваи-ов-Циле. И днес, к-огао се н.а-вършват 20 години от тези 
исторически дни неговите другари от партидната органи
зация и всянчки работници си опоммят за Васил 'Иванов 
чмирния и скрсчмег-1 ин>канер-техол-ог, сл-еш,- когато- вървяха 
и изразиха готовността иа -н-а.шите (народи да се борят до 
пълното- осв(обождегние «а страната.

Инженер Василевич, к-ойто 
място в управлението за--водни кнеталаци-и, спомняйки си за 
събитията през -март 1941 година

Като члсн «а (ръководството .на дружеството' из- тех- 
н инженерите Васил Ипа^сов беше твърде активен 

Въпреки директивата иа Партията да .не бъде мнотад акти- 
веи, защото имаше отговорна па-ртийн-а 
той взимаше думата »а различни събрания и разобличава
ше измеренията на (провокаторите.

непознат човек. Той влезе направо в канцеларията ча ин.. 
Василевич. Последният по това време беше в управата и 
член на партийчата организация в тоя (райоик.

__ Моля вн -се, каза -непознатият, -след като се пред
стави. в близко време при вас ще дойде -и-нж. Васил Ива- 

-кюйто ше поднесе молба за ц-постъпвагге иа .работа.

I

И01В,
Гледайте да бъде (Приет, а след това ще ки бъде съобщено^ 
кой с Васил Иванов.

До края -н.а годината молбата бе разгледана и тъй като 
Василевич лично „познаваше” инж. Васил Иванов на 1 де
кември 1-940 -годин-а- той постъни -на работа.

— По късно, спомня си -сега инж. Василевич, -получих 
и .партийна връзка с другаря Иванов и -в. течани-е на -работа
та разбрах, че при себе ои -имам твърде способен- и -добър 
човек. След -известно време другарят Иванов бе\ избран- за 
секретар на партийната оргачизация във управлението.

Другарят Бож.ович Йо-в-ан; който -даде препоръка за 
на Васил Иванов беше -всъшчост комунист от 1921 
много обичаше „Циле”. Той искаше В-аенл Иванов

I
1

|

и сега работи н.а съшото

каза:
приемана 
година и
с идването си да поеме работата .във -всички пртийни орга ииц-ите
низан и-и.

През тези дни Васил Иване® много работеше за укреп
ването ка -партийната оргачизция, а особено след като стана 
секретар на I район в Белград. Особе-но го интересуваше 
международното положение и той покрай всекидневната 
си работа в предприятието и партийните задължения, вина 
ги намираше .време- да се запознае с международното поло- 

и да го обясни на членовете «а -партията.
В дните, кбгато предател-окото правителство па Цвет-

зад-ача -в района,

Нямам да го забравя, каза на края Василевич, -и в ок* 
мо-мент -на 27 мтрт 1941 година, когато .поведе демонстран
тите към центъра- ча Белград.

Дните ка Март. Вторият отляво е „Циле

Един д» към края па 1939 год»и « 
уцравлеикето по водно стсшаяство в Бели Води дойде ед

жени е
Б. НИКОЛОВ

)
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1РАТСТВО
. I

БОСИЛЕГРАД Приготовления
кооперативните

Димитровградза изборите 

съвети Кротки стопански новинина Предстоят 

йойравки ма 

улиците

т Към края на миналия месец нашите корабостроител 
ннци пуснаха в морето трн големи кораба. Корабостроител
ницата „Трети май” в Рнйека завърши строежа, на танкера, 
„Севойно” с посимост 32.600 тона. Танкерът е дълъг 202 ме 
тра, широк 27 и висок почти 14 метра. Този плавателен съд 
е най-големият, построен до сега в иашата страна.

През течението на този
месец се правят, най-усиле 
ни приготовления'за избор 
на нови кооперативни съве 
ти в Босилеградско. Стари 
те кооперативни съвети

та 41 и ти. В -Долно Тлъ- 
М™° е определен деня на 
изборите, които ще се про- 
ведат на 26 март. 

Организациите 
У- ! алистическия

На събранията на ССРН 
също така се разисква за 
новите начинания на 'вся
ка кооперация поотделно, 
укзва се на задачте, кои
то стоят пред новите коо-

В Димитровград се вър
шат подготовки за поправ
ка на 9 улици. Проектът 
за поправка на улиците е 
разработен въз основа на 
предложенията, дадени на 

• събранията на избиратели 
I те. Най-напред ще се извъ 
| рши поправка на улиците 
| към фабриката за гумени 

нишки и новите хали на ! 
предприятието „Циле”. Ак 
циите ще бъдат проведени 
с доброволен труд и мест
но самооблагане.

на Соци- 
съгоз -— мес- Само след една седмица колективът на корабостроя 

телницата отпразнува още една трудова победа. Завърши 
сроежът на първият от серията кораби, поръчани от аржен
тинската фирма „Флота мерканте дел Естадо”. Корабът * 
снабден с най-модерни навиглцнони гъоържения. Той още 
развива скорост от 33 километра на час и ще носи 10.300 
тона товар.

Най-новата победа на корабостроителите о Пула « 
пускането на моторния кораб „Любия” с 18.400 тона носн- 
мост. Корабът ще развива скорост от 15 възли на час, а 
дизел-моторът, изработен при цеха на корабостроителни
цата „Уляник” с мощност от 7,500 конски сили, представля
ва голям успех за колектива.

Фабриката за сонди „Геомашииа” от Земун прода
де на Обединената арбека република 10 комплетни сонди за 

рударски изследвания. В заключителната си фа 
за се намират и преговорите за продажба на още 12 сон
ди. Стойността 
500 хиляди долара.

Нова
рейсова линия 

БОСИЛЕГРАД - СКОПИЕ

геоложки и
на сключените сделки възлиза на около

Произведенията на люблянското предприятие „Ли- 
тострой” са добре известни както в страната, така и » 
чужбина. Досега на Индия са доставени няколко десетки 
електрически кранове. Тази година ще бъдат доставени на 
индийски предприятия още два електрически крана на стой 
пост от 450-000 рупив.

От първи април т. г. бо- 
силеградското Транспорт
но предприятие „Бесна ко 
била” откри нова рейсова 
линия Босилеград—Скоп
ие. Новата рейсова линия 
на пътя за Скопие и Боси
леград има повече спирки 
с което връзката на Боси
леград не само със Скопие, 
но и с други градове става 
много по-редовна.

Тази рейсова линия 
рвата линия на Транспорт 
ното предприятие вън от 
НР Сърбия.

Машини основата на модерното земеделие
тните . организации и под- | перативни съвети, 
ружниците — сериозно са 
се заангажирали около при 

рацията, на проблемите, св . гстовленията иа изборите, 
ързани с тях, на перспек- I На конференциите се раз- 
тивното!- ик развитие. На исква за работата на коопе 
заседанията на съветите е ! рациите, за работата на съ 
определен броята на члено ! ветите, за предстоящите 
вете на новите кооператив ) задачи като модернизация 
ни съвети. Така например , на производството на селс- 
в новия кооперативен съ- ното стопанство, въвежда- 
вет в Босилеград ще бъдат ! не иа нови сортове семена, 
избрани 49 члена, в Долно нови овощия и нови по-рен 
Тлъмино 45, в Долна Люба , табилни породи добитък.

4строяват заседания, на ко 
ито ггравят обстойен ана
лиз на работата на коопе-

' След събранията на орга 
низациите на ССРН хора
та ще могат по-добре да си

Белградското предприятие „Енсргопроект” строи в 
момента редица обекта в разни африкански и азиатски стра 
ни. Тези дни бе сключен договор с правителството на ре
публика Того за построяване на една водно-централа.

Того е ззаитересуван „Енсргопроект” д му построи 
и една модерна кланица.

помислят за кандидатите 
на новите кооперативни съ 
вети кои ще могат най-доб 
ре да изпълнят предстоя
щите задачи, за да ги кан 
дидатират па предстоящи
те събрания на избиратели 
те и после ги изберат в но 
вите кооперативни съвети.

В Дамаск с приет проектът за построяване на хид- 
ро-енергетична система в Ярмук (Сирия), изработен от пред 
прнятието „Енергопроект". Системата ще има четири пом
пени станции и една електрическа централа.

Съоръженията заводно-централата и помпените ста
нции ще бъдат доставели от югославски предприятия.

е пъ

М.:

Нашето свободно воеме Завършиха строителните работи на сградите на пя 
колко нови фабрики в Куманово. Това са фабриките за 
кожи, обувки, трикотаж, плодови сокове и амбалаж. За 15 
години в Куманово са построени 1.066 нови жилища. Поч
ти половината са построени от частни лица. <

Ако човек кое село на град. Аз избрах 
селото. И когато отново се 
завърнах в Димитровград, 
стигнах до извода, че в се 
лата свободното време се

пожелае да 
промени средата и да пре
твори монотонията в заба
ва, тогава запланува екску 
рзия или посещение на ня

използва по-добре, отколко 
то в града.

рушава „коз” или „пнко” и 
погледите отново са прико 
вани в шарените карти. А 
понякога чужденец-мину
вач се отбие да изпие една 
чашка, да купи цигари и — 
да понесе едно възлутител 
но впечатление от

ПОГАНОВО: Всекиднев
но сборище е библиотеката.
Навечер се върщат проче
тените книги, взимат дру
ги за четене, за да се изпол 
зва свободното време през 
деня. Лампата мъждука, чи 
чо Стоян търси книги по 
витрините, а около него гъ I но вече беше 
мжат младежи и девойки, 
търсейки книги. Около печ 

!. като поседали стари хора.
' Греят се и чакат да започ-

Нз живота еа Народната младеж
НАШИЯТ КОМЕН1 АР

За по*.съдържателна и по-разео- 

©бразта работа на активите
нашия

Да съгледаме нравили© 

ролята на кадрите
град. Заинтересувах се ко 
лко младежи по това време 
има в библиотеката. Отидох

■От последната общинска 
конференция на организа- 

Народната

на девойки в организации 
те са потърсили и подходя 
щи форми за работа. Така 
например активът в Тръне 
ко ОдороЕци, покрай под
готовките на пиеси („Же
нитба и омъжване”), в сът 
рудничество с Дружество
то на жените организира 
семинар за девойките-до
макинство, хигиена и пр.

Общинският комитет е 
запланувал дводневен се
минар за председателите 
на активите. На семинара 
ще бъдат изнесени беседи 
на следните теми: ТТеоспек 
тивния план на комуната” 
„Ролята, задачите и форми 
те на пабота с младежта”, 
„Развитие на физическото 
възпитание на младежта в 
ко-туната” и „Междунапод 
инте политически отноше
ния”.

затворено, 
макар че логически би тряб 
ваше 17,30, а работното вре 
ме е до 18,00, така поне пи 
щеше па впатата.

Ето поради тези причини 
Димитровград по отноше
ние па правилното използ 
ваие иа свободното време 
се намира зад някои села,

■общинския отбор наНеотдавнашният пленум на 
Социалистическия съюз, при обсъждането на новия перспек
тивен стопанска план за 1961-65 година, още веднаж сигна
лизира опасността да се остане без достатъчно кадри, зара
ди недобросъвестната кадрова политика на предприятията 
и земеделските кооперации.

Това сигнализиране не е първо. Няколко години ве
че откакто Димитровградско съгледа перспективите на сво 

ето стопанско развитие н по-енергично закрачи към стопан* 
окото укрепване въпросът за кадрите е въпрос на деня и 
предмет на разискване на всяко по-важно заседание на Съ
юза иа комунистите или на Социалистическия съюз. И не 
само това. От всяко заседание се отправяше ^ упрек, и зов 

към предприятията и кооперациите по-настойчиво да реша
ват проблемата за специализирането на кадрите и повече 
средства да заделят за стипендиране ка нови кадри, които 
в разгарящия се стопански подем да изиграят лредназнач 
ната им ръководна производствена роля. Времето обаче 
показа, че предприятията и кооперациите не са разбрали 
важността иа този въпрос и не са минали към курса за уско

нацията
младеж в Димитровград из 
минаха вече три месеца. О 
бщинският комитет и ръко

; не четенето на вестниците,
, защото не всички знаят да 
! четат, а радиото не могат 
| да слушат, тъй кл.то е на 

поправка. Дпнгч седят око 
ло масите, играят ш.ах-мат \

водствата постепено прове 
ждат в дело нейните ре
шения. За по-пълната ра
бота на организацията и за 
навременно 
на проблемите при комите
та са оформени 7 комисии: 
комисия за идеологическо- 
политическа дейност, ко
мисия по организационни 
въпроси, комисия за кул
турно-забавен живот, ко
мисия за работа с учащата 
се младеж, комисия за ра
бота със селскаа младеж, 
комисия за работническа 
та младеж и комисия за 
работа с пионерите. Всяка 
от тези комисии обстойно 
ще разгледа всички проб
леми от съответната област 
ще анализира явленията и 
ще дава предложения на о 
бщинския комитет за пред 
приемане на нужните мер 
ки за Пс-успепп-га работа 
на цялата организация.

!
макар че логички би тряб- 

и коментират. Импресивна | вало да заема първо .«.ясто.
От ден па ден Димитров

град става пргьвлекателеп 
• за младежите от село, по
ради развитието на проми
шлеността, но ако младежи 
те, дошли от село още в на

разрешаване

картина...I
:
I ...И ЛРАГОВИТА: Тук. а 
I ко се направи свадба. съб 
I ракията са по-слабо посете 
( ни. В кооперацията се 

рае шах и разговаря за съ 
бнтията у нас и в света. Би 
блиотека като че ли пе съ 
ществува. През деня се съ 
бират приятели, пият варе 
на ракия и разговарят.

иг-
реното му разрешаване.

Опасността от това недобросъвестно“ хр«у™и«6 с~»,г,;ггг.
в промишелността и селското стопанство а Р 1 ‘
това и над 10 милиарда съвкупен оби^°енг,п този пГриод 
6 милиарда и 200 хиляди народен доход. В_ този период 
от пет години Димитровградско трябва да п°лУчи окон ■ 

стопанска завършеност, от която ще трябва д 
тръгва към нови достижения.-Този план,' ®еква'едно всестр: 
пищните, е няколкократнопо-обемист и и подготвени
нно ангажиране на трудещите се - много кадри подготвени 
и способни да рководят и да поемат върху «бе си трудно 
стите на организирането и Р«Л"ТЪР|Н0 „ямаме, а насоява-

Такива кадри опеоциите са почти незабсле-
нията на предприятията и р п ^иТооБГрадско предпри
жими. От всичко 13 стипендиста в Д души а остана-
ятията н кооперациите стипендират само 4 ДУШИ 
лите Общинският народен отбор (разбира се,

отношение чалото не се ориентират 
правилно, може би утре 
ще бъде късно да се изпра 
вят грешките в характера. 
Младежките организации 
по предприятията трябва 
сериозно да разгледат то
зи въпрос, загаото разков
ничето е в техни ръце.

Велибор Райков

...И ДИМИТРОВГРАД: У- М. П.словията за полезно полз- 
на свободното време 

са най-добри, по... Ня- 
достатъчио обш,ествепи 

помещения за правилна за 
бава на младежта. Когато 

иентъпа за пред

телната си
—1.ване

тук 3? милионам.а

е отворен 
военно възпггтангке, залата 
е пълна. Играе се тенис на

Обущарската кооперация 
„Труд” 
брутопродукт от 37 милио 
на Динара. Изпълнението 
на плана, според мнението 
на работниците от предпр
иятието, е съвсем възмож 
но, защото през тая годи
на работят 
които ще обезпечат и по- 
бързо производство, и по- 
качестзени стски и по-бо
гат асортимент.

еПред комисията за рабо
та със селската младеж сто 
ят твърде сериозни проб
леми, между които и този 
да се намерят 
форми за работа. Това на
лага и обстоятелството, че 
болшинството от селската 
младеж на 
цялата комуна са девойки. 
Похвално е, че някои ръко 
водства на активите, имай 
ки пред вид големия брой

планирала
маса. шах-мат, четат се е- 

1 жедневггя и седмичен пе
чат, мо когато тук е затво- 
рено-младежите играят ка 
рти в едгш от рестопантите 

гостилннчарск.ото пред- 
приятие „Балкан”. Бдин сл 
ед обед около четири маси 

34 младежи, на дру 
ден 25. Шеснадесет от

жди). и изисква бързиава откритПроблемът значи си ост 
Ал за излизането от това

:аь я:ца от поредни числа, когато тази практика единс в 1 о 
печава най-сигурни кдри и когато разходите, дадени като 
стипендии, ще се отплатят многократно, щом специалистът 
влезе в цеховете на предприятието или зашъта по коопера 
тивните блокове.

положение не трябват мно 
заплати в нашите 

до числото 
по 5—7

мерки.
съответни

ма
нови машини,

териорияа на
имаше 
гия 
тях
наблюдават. Тишината на

играят, а останалите

(
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БРАТ С т В <>л

За миналото и стопанските 

пепспективи на Борово
Новини от „Нишава'4

Гошови за Про
летна сеитба

ФОТОХРОНИКА

Земеделската коопера
ция „Нишава” разполага с 
99 хектара земя пшеница с 
пълна агротехника и е из 
вършила договориране с 
319 производители, под ча 
етична агротехника 151 хе 
ктара с 601 производител.

1 Утсваряието на царевица 
та още не е завършено. — 
За сега кооперацията раз
полага с 33 хектара под пъ 
лна агротехника и 104 хек 
тара под частична.

Някога Борово е било се 
в*о от три махали: Било, 
Верзар и Барйе. С течение 
на времето тези махали се 
развили и постепенно изра 
стнали в села и запазили 
старите си имена. Борово 
все пак не изчезна. Името

ва със земеделие, макар 
че земята не е подходяща 
за интензивно 
Най-много

брой постоянно се увелича 
ва, защото кооперацията 
често купува овце извън се 

. лото. През последно време 
, се пристъпи към все по-обе

земеделие, 
се сее пшеница, 

която дава най-голям при
нос.
Обаче произведените 
чества се употребяват 
меенти нужди. По-малки 
площи се сеят с ръж, ече

мисто меринизиране, следколи- която започна качествено- I 
то подобрение на овцете в 
Борово както и в целия Бу 
рел.

За развитието

зе
му остана, но за разлика 
от по-рано, сега Борово и 
Барйе станаха две имена 
за едно село.
Според едно предание, ко

мик и овес. и модерни 
зирането на овцевъдството 
се полагат

Ще остане само снимката и споменът.,,,Тук беше 
някога...”

На мястото на тези сградици в Димитровград ще 
се издигне голям жилищен блок още тази година и 
чаршията пак ще се поднови...

Царевицата заема второ 
място от житните растения 
Отглежда се обикновената 
планиска царевица. Преди 
няколко години бяха на
правени опити да се сади 
банатска царевица, обаче 
един път поради голяма су 
ша, втория път поради пре 
обилни валежи не се осъще 
ствиха желаните резулта
ти. В последно 
правят опити с планинския 
хибрид, защото срокът на 
вегетацията му е много по- 
кратък. Подобни опити се 
правят и с нови и по-рента 
билни сорти пшеница.

В настоящето стопанство 
на Борово животновъдство 
то заема второ място. Най

все по-големи 
грижи, защото съществу
ват отлични пасища. Овце 
въдството представлява е- 
дин ,от перспективните сто

/ -ето и днес се чува от стари 
те хора, Борово получило 
името си по огромните бо- 
рОЕе, с които била покрита 

най-

Машигп-гият парк е наггь
лпо готов и сега се върши 
подготовка за сеитба на 
пролетните култури.местността Мартин, 

комплексната иглостна го- пански клонове в' Борово.
Говедовъдството, свине- ! 

въдството и птицевъдство
то също така имат добра 
перспектива за развитие.

Втор стопански клон, на 
който се полагат много гри 
жи, е овощарството, ксето 
досега беше твърде слабо. 
Обаче през последните го
дини броят на овощията се 
увеличава постоянно—пло
щите, засадени с овощни 
дървета са все по-големи. 
Най-много 
и присадени круши 
ви, а след това идва ябъл
ката.

д. Й.
ТАМ, КЪДЕ ТО СВИ ДЕ 

ТЕЛИТЕ РАЗИСКВАТ
ра в Бурела. Понеже тази 
местност и днес се намира 
в землището на село Ба
рйе името Борово се пре 
нело на някогашната маха
ла- Барйе — днес село. Дру 
готр име, Барйе, идва от по 
тока (бара), който протича 
през селото.

Старите хора разказват, 
-че първите жители па село 
Борово (Барне) се доп лигч 
от Диканя .днешно Раде 
мгреко. Тоза населяане би 
ло извършено някъде в 
далечното минало. Първи
те жители, които се нари 
чали докинци първо се на 
стани ли в Димировград — 
Строшена чешма. Но поне 
же тези места са би-

Състояпнето на есенни
те посеви добро

Съществува 
че засушването ще се отра 
ьп твърде отрицателно въ 
рху състянието на есенни
те посеви. Според мнение
то на специалистите обаче 
сушата не ще нанесе осо
бена вреда на есенните по 
севи, защото те са имали 
период на есенен дъжд. Су 
шата, ако продължи по-дъ 
лго време, може да нанесе 
голяма вреда на царевица-

опасение,време се
Благодарение на голямото 

в-нмма-ние на Социалистичес
кия съюз мировите съвети в 
Бссилеградско ое (развиха до 
такава стенен, че станаха фак 
тор ,в комуната не само в раз 
решаването «а споровете, но 
твърде ефикасно действуват въ 
зпитателно на хората. Балан1- ! 
сът -от досегашната работа гза 
мировите свети даде възяож- 
ност да се тръгне още по-на<п 
ред и с още -по-сигурии крач
ки в развитието на тави фор
ма на работа. След едно обс
тойно и систематично герипою 
(влелие се пристъпи- към -омасо 

вяван-е на мировите съвети. 
(Броят им се увеличи от 18 на 
37, така че -понастоящем във

скване по въпроса. За разлика 
от съда- тук хората «е се раз
палват а 'постепенни;* се успо
кояват и най-сетке измиряват. 
В досегашната практика се ло 
каза че само три коравите г.а 
рничари мировите съвети не 
могат да постигнат успех, а 
при -всички останали случаи 
успяват в помиряването да въз 
становят между спзрещиге съ 
рдечис-ст и доверие. Това от 
друга страна- действува възпя 
талка на присъствувашите гра

са засадени 
и сли-

-много се отглеждат овце. 
Броят на овцете 
за на

сега възли 
около 2,000. Този ЖД01НИ.

Като резултат «аБогдан Заруков та. плодотвор
ната работа на мировите съ
вети и тяхното положително 
въздействие на хората- в Бос» 
пет)райско се създала атмосфе
ра на борба против парииче- 
-нотю-хората да- не се съдят, а 

зз-аягажи-рани в работата на спорещите въпроси да се -раз. ' 
мировите съвети възлиза на 
295.

Обществен работник и домакиня всяко село съществува и ми
ров съ-вет. Броят на- хората,

ли лекодостъпни и на 
други племена, а жителите 
изложени на чести нападе 
ния и ограбвания, били пр 
яудени да се преселят на 
по-трудно достъпно място 
Населили се в местността 
Селище, зад Масларов ка
мък. Обаче черкези ги про 
гонили и оттук. Разделили 
се на две групи. Една гру 
па се населила край По- 
ганово, в местостта Вител, 
а втората се населила край 
Било.

През турското робство те 
зи племена били покорени 
от някой ага, които ги нака 
рал да се преселят в днеш 
ния център на селото, за 
да може по-сигурно да ги 
държи под надзор. По-къ 
сно от изток се доселило 
и някое друго племе, което 
също било подчинено от 
агата. От първите жители 
са днешни Киринци, Рак- 
голци и Ричани, а от по-къ 
сно населилите се са Шоти 
нци.

Борово има 118 домакин 
ства с 674 жители. Почти 
цялото население се занима

1'>||||1ШШ11Ш11ПШШ1Ш| -(1|1111111111(т)1пп|111|ц|1т!гш11шт1111111111111п1пт1111п1111н1111111м11шп1и1111111п1пи1п11нп111т111м11111ш||ш1шпш1||||||шшш11и11ш11шш1ш1шпшш11111ш1|11ш!шшш11!1111|||ш|1шш111111

борник в Общинското 
-на Народния отбор (два пъ
ти последователно),

; на различните съвети при 
ОНО и неговите комисии.

— Не е истина, че няма 
време за работа в органи
зациите и за участие в об 
ществения живот както се 
оправдават 
Наистина ние имаме пове
че работи в къщи от мъже 
те, но всяка жена може да 
намери време и за общес
твен живот. Там чува не
що ново из живота, а това 
създава чувство на същин 
ски човешки живот. Не е 
все едно какво става, как
во се работи навън и какво 
трябва да се направи ка:;- 
ва тя.

— При хората съществу 
ва някакво недоверие към 
жената в обществения жи 
вот. Това консервативно о 
тношение е наследено от 
миналото. При избора на 
органи на народната власт 
хората дават гласовете си 
повече за мъжете отколко 
то за жените. И : агс-ва бро 
ят на отборниците-жени е 
малък.

м вече

А решават е селото, пък дори и 
в махалите. Членовете на ми
ровите съвети,

членЛ Обаче -общинският отОсф па 
ССРН не щжетъпи само къмъ намиращи се

|гю' махалите ведттага предпри ,
някои жени.к числен-ото увеличение на миро 

вите съвети в комуната. Той 
-предприе нужните -мероприятц мента котата -настъпва самият 
я и за тяхната успешна рабо
та. На територията гса цялата 
община -бяха- устроени семпла I 
ри с председателите, секрета I стаите канцеларии, би т-рябва- 
рите и членовете н

Другарката Любка Ива
нова е една от малкото же 
ни в Босилеград, които с 
готовност поемат и изпъл
няват обществените длъ
жности. Със скромността и 
готовността си, според си
лите си, да допринесе за 
преобразуваното на града, 
за неговото развитие, Люб
ка е спечелила глас на до 
бра труженица, спечелила 
доверието на гражданите. 
Това показва и избора й 
за народен отборник на по 
следните два избора, на ко 
ито между повечето канди 
дати тя получи болшинств 
ото гласове.

Любка Иванова чувству-

емат иужннте мерки о-ще в мо

гт конфликт.
Общинският отбо(|>, чрез мео

р ! ло да обезпечи .нужните ма? !техните
1На "к’р01В1,те съве- I териалн за нормална работа тя, на коигго съдиите- от око-

лийския съд В Босилеград да 1 ,в,снчки мирови съвети в 
доха нужните напътствия за | мовдумата, за ща могат да 
предстоящата (работа, за тъ$>се | ят нужната евнде.ьщия за оно- . 
не .причините »а настънгващи ва, което направят на терена, 
те спорове. -Почти всички при » .
състващи ™ тези семинари | А «ир-ош-ите съвети, от друга 
-проявиха твърде голям ик-те- I ’сгРак-а Да -водят нужната еви, - 
рее към -практгичннте постъп дек-ция зт работата си.
-ки -в разнообразн-ите .прояви В досегашната работа ое-обе 
н*а терена.Гооп _____ „ -но се -изтъкнаха мирвите съслед тези приготовления
(Мировите (съ-аетн изра-стнаха- вети -в -Босилеград, Долно Тлъ 
на степента на същински н- мино, Горна Любата, а от но- 
роден -сът. в к-ойто съществч во образуваните тези в Извор, 
ват свидетели, съдии, споре
щи страни, но не се съди по 
на-тиса-пн закони. а само в ин 
терес на -истината н изпаря
ването на хората. Свидетелите 
гм казват чакво зчлт

т
р
Е
Т

А
Почти всяка година в на 

яечерието на Международ 
ния празник на жената и 
всяка акция, която пред- 
п[>1 ема Друж .-с- -'-го па ».е 
ките от Боскчеград, катз 
посещения на граничарите 
и подобно, една и съща гру 
па жени поема цялата ра
бота върху себе си от нача 
лото до края. Между те
зи жени вече години 
ред е и другарката Любка 
Иванова, служащ в околи 
йския съд в Босилеград, от

М. Прнсойски ■ва оскъдицата за време ка 
кто всяка -семейна жена. 
Но за да може да изпълни 
обществените си задачи, тя 
нощно време свършва до
машните си работи.

из -;1-
и; сения спор, -но никой мг ги 
?\'.г:пва и т: :ч й 
изявленията им. Разглеждане- 

. то- -на все-ки опо-р ли-чп-на елн-о 
■ обстойно и -спр-аведливо рази-

на
ю записва
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ОБЩЕСТПЕНА ХРОНИКАставено само на себе си, 
родни

Техните имена не са- 
важни. Важен и за тях 
и за родителите им и за 
на нас всички е техният 
случай.

Да ги наречем Иванка 
и Иван. Ученичка и уче 
ник. Бивши. Сега изклю

ли съгласни! Какво от 
това? Законът им дава 
право на жалба. Има и 
висши форуми.

За щастие — има, не 
е като да няма!

Очакваме какво ще ка 
жат висшите форуми, а 
с още по-голямо метър 
пение какво ще кажат 
родителите (представите 
си, че става дума за ва 
ша дъжеря и за 
син} каке останалите о 
бществено-политически •' 

фактори, какво органи
зациите, е които члену 
ва споменатият Дон Жу

рнала.
Иван пък принадлежи 

към групата на немирни 
те ученици. Оплаквали 
се учителите отпего. мо
ма това си оставало. 
Днес — утре — малки и 
нцидепти, но в книжка 
та му нямало наказание 
не е имал единица по по 
ведение, която е тъй да 
се каже трамплинг за 
изключване и последен 
шанс за ученика.

Не е имал единица! 
Немирен, а не е имал е- 
диница — кръсти се ма 
йко педагогио!

И изведнъж педагоги
ческият съд и 
каза: НАВЪН!

И пак измиха педаго 
ръцете си. увере

ни, че изпълняват вели 
ка възпитателна задача.

Имало младежи, млад 
организация, и дру 

ги фактори, които не би

се завърнало в 
я град, чарпиията отвар 
я клюкарските уста: ,По 
зор! Това ученичка би
ло!”

СЛИ8Я ШШ I ШИ
— Конецът се къса. където е най-тънък, 
а педагогията там, където е най-дебела —

ли, че главната вина мо 
же би е в Дон Жуана, 
който заема лично мяс
то в стопанския живот.
Забравили са, че на мла 
дата душа, която вече е 
получили жестока жите 
йска плесница, добавят 
още един администрати 
вен удар, който не леку 
ва, а — убива! Нггма то 
ва е дължността на пе 
дагозите?! Не е важно!
Важно е, че чаршията 
е удовлетворена, че есн.а 
фските и бабешки схва 
шания за морала и лю 
бовта са задоволени. Ако 
-ученичката бр-н/.е станало 
съпруга, тя щеше дори

Едвам тогава педагози 
Подобноте се сепват.

Пилат, пряко,, без пр 
едварителни назидателни 
^мъмрения 44 наказания 
(не е имало време даже 
Правилника за поведе
нието на учениците да 
се прочете) те донасят 

ВЪН ОТ УЧИ-

да бъде почитана като 
,,добра другарка на до
бър другар", но щом е 
отхвърлена (двойно) то 
гава клюката, дребн.обур 
жоазната с-^гхия за нея

начени.
V Иванка — младо моми 

че — подлъгана или вл- 
юбеца, можеби 
ла любовта й да се завъ

е очаква
ваш

рши е брак,' макар че не 
йният Дон Жуан е имал 

. "'.ас ема м дете. Това е би 

..'Чуола известна тайна. Но

няма милост.
Няма м.гигост, повтори

ха педагозите и спокой
но отдъхнаха след при
съдата, горди, че

ЛИЩЕТО!
Педагозите са измили 

ръцете си със сапуна на 
прекален пуританизъм и 
са цдпппл.илц исканията 
на чатпиията. Ръцете са 
си избръсал.и с ръчени
ка на хнманпет. с ппин-

през всичко това се е 
минавало мълком. Мъл
чали и педагозите, и 
младежката организаци 
я и другите обществени 
фактори.
Но след един инцидент

в който по молба ма.ро ципите на възпитанието 
дителя се намесила и ми ■ и п-певъзпитанието, 
лицията и след който равилм са колко години 
момичето посра-чено м о има тя, не са си спомни

са за
пазили честта на педаго

а к.
на него Да бъдем живи и здр 

ави и да видим какво 
ще стане. Но не трябва 
да забравяме, че става 
дума за живота и мента 
лното здраве на младите 
Иванка и Иван.

гическото си зеведение, 
пр емълчвпйки мъдро, 
че с тази юабота са ви зите -
ли зопзнати много по-ра 
но и неукорявайки 
че е трябвало да леку- 
ват болката на време — 
докато колата не се объ

се,
Заб

N
ежка

1
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братство
тПлшо из Луиунба—Балубите

Днес много се говори : *
> ше за Балубите, тези преслед 
■ вани привърженици на легал
ното

Младежките акции на авто- 

пътя започнаха
Орден за 

любезносШ
■

■

I I

и пи Лизи Валтер Утрило, в до 
вица на великия худож
ник Морис Утрило, е про 
възгласена за най-любезна 
та парижанка и е получила 
специален орден. По този 
повод тя получи много че 
ртитки от приятелите си, 
както и от представителя 
на „властта” на свободната 
община Мокмартър — ста 
рия бохемски и художео- 
твен център на Париж.

о на север, където непрохо
димите джунгли1, между 4 гра 
дуса северна и 4 градуса юж
на широчина, представляват 
■пречка за икономическото раз 
витие и културни връзки 
АУ отделните

приели езика на туземците. То 
ва е зачатъка «а 
мощната държава Луба и ези 
ка ,на калубите. През 1585 го
дина друго миграционно тече 
ние, също от североизток, 
чело с Илукга Мбили покоря 
ва държавата ,на Конголо и 
създава друга държава Луба, 
която се простирала от Танга 
наика до Сачда-Канда. Към 
края на 17 век внукът на крал 
Мбили, Цибинда Илунга, се 
оженил за сестрата, «а старей 
шината 
Лунда и 
Лунда-Луба династия, която 
давала «ай-селните държавни 
организации на южен Конго 
до мрая на 19 век. Гоопсдству 
вашият слой на държавата Лу 
ба е бил носител на феодал
ния обществен строй. Абсолго 
тек владетел е бил юралят-пре 
дставител на 'патриархата и го 
оподствуващня .слой. 
краля владетели са били и кра 
лицата, и сестрата на краля—- 
представители ,»а (патриарха
та. Кралят е бил неприкосно
вен., зашето се считало, че 
той има божествено потекло. 
Никой от 'поданиците не е 
смеел да види краля, «огато 
яде, той не смеел да докосне 
земята ит».

Господствувашият слой на 
Луба представлява етническо
то ядро на Балубите. Те пре- 
селявали отделни .родове от 
племето Балуба п различни 
части на страната, създвайки 
си по този .начин, .опора в по
корените области. Непокорни
те племена .разселя,вали меж
ду Балубите, от които по-къ 
ено те приели и езика. Така 
се създал и общ език килуба 
с .няколко диалекта.

Дксс Балубите .представля
ват конгломерат племена от 
черна.та раса с общ език, кой 
то принадлежи към Баиту ези 
/ковата група. Тези..племена «а 

селяват голяма територия-от 
северните брегове на езерото 
Та.н.га1наик.а до горното тече
ние та реката Замбези в Се
верна Родезия и от племето 
Бакубу «а запад до езерото 
Моеро на изток. Главното за 
наятие .на Балубите е било и 
остава примитивното земеде
лие, риболвът п ловът. На ви 
соко .равнище е добиването и 
обработката .на .метали, особс 
.но на. медта. В Жатанга са на 
мерени .множество -минни шах 
ти, които .показват, че тона 
племе ода.вм-а се занимавало с 
рудодобив. Балубите -са про
чути ковачи на оръжие, а. съ
що така изработват хубави У- 
/крашения от желязо.

Близостта на високоразвити 
те минни басейни дала възмо
жност за развитието на произ 
водителните сили а с тона и 
на съзнанието на население
то. Белгийската колониална у 
.права разселяваше Балубите 
в минните басейни като рабо
тници. Освен това те довеж
даха на принудителна работа 
работници от всички краища 
.на Конго. Много от тяч прие 
у а истшюки Балубп. По този 
начин се създала I ъяможност 
за свързването па новодошли 
те с туземного население в 
един .неразделен обществен 
слой, който в африканските 
условия тръгна но пътя па съ 
здаваисто на работническата 
класа. По време па белгийско 
то колониално управление 
Катанга стана център на ан
тиимпериалистическото нпро-
освободително движение в 
целия Белгийски Конго.

А Катанга това са Балубите.

създаванеконгоанско правител
ство и убития Патрис Лумуба 

, който също 
към Балубите.

Кои са Балубите? Защо 
нно те се противопоставят ,на. 

тЦомбе и Калозджи? Защо Ба 
лубите .представляват 
кост най-протрес,и®ния

принадлежеше меж наплемена и са 
спирачка за по-широка стопа 
иска дейност. Тук, в Южен 
Конго, тези икономически и 
географически условия

възможност още в 15 « 
16 век да се създадат 
държав.н.и организации: Кон
го, Лу.нд, Луба.

Към

име

всъщ- са да,, етниче 
ски елемент в Конго, .най-ре- 

. волюцио)Н'ння слой на 
република?

.Може би един 
зор върху тяхната етническа 
структура ще даде, .поне до 
известна степен, отговор, .на 
тези въпроси.

Южен Конго е богата 
— наричат .го африкански ел- 
дорадо. Рудни богатства, мед, 
уран, злато, диаманти, каучу.’ 
ково дърво, банани^ палми, «а 
редица, ччаииока, просо, плава : 
телжи реки — всичко това е ! 
дало възможност условията

ли
силни.новата

кратък об- на съседното племе 
основава, мощнатасредата на 16 век пат- 

риархарното .племе Сокга на
хлува от североизток, от об
ластта на големите езера: Ви 
ктория, Алберт и Танганаика, 
където вече съществували дъ 
ржавни организации и то ка
то носител но най-напреднича 

| Сште об ществено - ико ном иче- 4 
сюи отношения, покорява ре
дица автономни .патриархални 
племена в тази област. Конго 

жигепт 1.0 „„„„ За ; ДО война и ловец от племето
по леки п гРЗ Да бъдат I Соята, основава първата дър-по-лекн и по-добри отколко-

Археолошческа наход
ка е Димитровград
Неотдавна при копането 

на основи за нови сгради в 
Димитровград бе намерена

ШйШЖ1земя

Завчера във 
краища на нашата страна 
бе чествувана 15-годишни- 
ната на младежките трудо 
ви акции. На митинга в Ку 
маново пред 20 хиляди мла 
дежи и граждани говори 
Марин Цетинич — секре
тар на съобщенията.

До 13 ноември т. г. младе 
жките трудови бригади, ко
ито пристигнаха на трасе-

всичките то още на 1 април трябва 
да построят още 138 кило
метра от автопътя на тере
на на Гърделица, Буяно- 
вац и Скопие.

Автопътят вече е постро
ен в значителна степен, та
ка че, до 1963 година ще 
бъде окончателно построен 
от Белград до Гевгелия.

На снимката детайл от 
миналогодишните трудови 
акции.

Освен

Луба, но господаритежава

СЪБИТИЯТА ПРЕЗ МАРТ 

1941 ГОДИНА
27 март 1941 година.:
Вълната, от ле м :>т::ст раци и в Белград дретига своята кул

минационна точка и с<е разширява по цялата страна. Своя
та решимост да защищава страната огромната маса. «род 
изразява с шрияемането на лозунга на КПЮ: „По-добре 
войк.0 ОТК.ОЛКОФО пакт”, Ще отбраняваме страната”. През то
зи ден .на големите сборове в Белград от името на Комуни 
етическата партия говорят Раде Кон чар, Светозар Вукма- 
нович, Иво-Лала Рибар, Спасения Бабович и др.

— През .мощта межда 26 и 27 март група офицери от вое
нно® ъздушните сили .провежда държавен удар и. събаря 
правителството на Цветковнч-Мачек. Генерал Симови® обра 
зува но.во правителство. Първите потвърдени вести за съ
барянето «а Павел и неговата камарила, огромното, боршин 
ство белграждаши посреща, с .голямо, въодушевление. От 
сборовете състояли се през този дам до новоизбраното 
правителство на генерал Симович са отправени исканията На 
Партията и народа.: да се предприемат незабавни мерки- за 
заси.тв,не па отбранителната мощ на .страната, да се пристъ 
ли към енергична чистка на. военния и държавен, апарат от 
предателите и петоколонапхите, да .се извърши пълна демо
кратизация на страната .и рзпуснат концлагерите, да се ану
лира договорът за пристъпването към тристранния пакт и 
да се установи военен съюз със СССР.

— Областният комитет пи КП за Сърбия отправя към ра
ботниците, селяк, и те, п ражданите, .младежта, войниците и о- 
фицерите призвание в юзето между другото се казва: „В то 
зи съдбоносен момент обединете всичките сили да се оси
гури мир и .национална независимост иа, пашите народи..

28 м арт 1941.:
— В Белград и всички краища в страната продължават 

демонстрациите против пристъпването на Югославия към 
Тристранния пакт а от .новото правителство се. иока да склф 
чи съюз със СССР.

__ На улица Кралеъич Томнслав (сега та интернационал
ните бригади) <в Белград Областният комитет на- КПЮ за Съ 
рбня провежда съвещание, иа моето е размекван, въпрос
ът за акциите конто трябва да се .предприемат новото, пра
вителство на Симович да сключи договор със СССР.

ОПАСНИ ТРАНЗИСТОРИ
Антлийският министър 

на въздушния транспорт 
поискал от аеро-транспорт 
ните кампании да забранят 
на пътниците употребява
нето на транзисторски ра 
дисприемници по време на 
пътуването им. Причината

за това е, че след няколко 
то неотдавна случили 
катастрофи, се смята, 
транзисторите са виновни 
за това. Именно те може 
би емитират такива лъчи, 
които пречат на навигацио 
нните инструменти.

се
че

мраморна плоча с римски 
надпис и образ на човек. 
Тя е вече предадена на ар 
хеолозите от Ниш за да я 
проучат.

МОЖЕ БИ ЩЕ т ИНТЕРЕСУВА
„Гърцина баня” на река 

Нишава край Димитров
град е получила име

ка чарщия на ул. Маршал 
Тито срещу културния дом, 

тези дни завинаги

в околията със спиртни пи 
тиета и други стоки.

които

Убиецът на Тодор Пани 
ца — известният македон
ски революционер, който е 
бил в групата на левите (Я 
не Сандански, Димо Хад
жи Димов, Гьрче Петров 
и др) Менче Карничева е 
родена в Крушево, а целия 
си живот прекарала в Ца
риброд (Димитровград), къ 
дето баща и бил до 1924 го 
дина. По-късно тя се омъ
жила за Ванче Михайлов. 
Вестник „Илюстрована сед 
мица” от 24 май 1925 годи
на помества на цялата пъ
рва страница снимка от у- 
бийството и снимка на „ге 
роинята на деня” — Менче 
Карничева.

29 март 1941:
— На Чукорица под ръководството «а генералния се

кретар на КПЮ йосип Броз Тито се провежда съвещание 
с членовете на ЦК на КПЮ, Областният комитет ,на КП за 
Сърбия и Местния комитет а КП за Белград, на което е 
дадена оценка на мартовските събития и направени извади 
за ,по-нататъшна работа.

— Обхванато от паничон, страх пред народната сира 
правителство вземе решение с което забранява вис-

■ШййЙ.' . г.'.-„Д.лсД

Димитровград в навечерие го на 1941

новото
чкц по-.нататъшни демонстрации. Григор Иванов-„Гърца”, ко 

1 йто
то през 1930 година и там 
умрял. „Гърца” принадле
жи към оная група димит- 
ровградчани-комунисти, ко 
ито активно работели през 
периода на най-черната ди 
ктатура на Пера Живко- 
вич в тоя край.

ще бъдат премахнати 
построят 

жи-
се къпал на това мяс-30 март 1941: даза се

КПЮ издава възнание в— Централният комитет иа
нзвеждтме . пред съд «а всички петокалз- съвременни 

.тгища — са построени вед
нага след освобождението 
от турците. През 1835 годи 

е било търговско 
и гостилничарско предпри 
лтие на Джаджов-най-гол- 
ямо в околията, което снаб 
дявало почти есички села

нови
което се иска
наши, чистка «а апарата от всички антинародни елементи 
и чуждестранни агенти, съз със СССР, пълна аащестия на 
всички! «гталнпгчесюи и воошш ззтвоьшншци ит.н. Във възва- 
ниего межда другото се казва: НАРОДИТЕ НА ЮГОСЛА
ВИЯ СЕГА ОЧАКВАТ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО ОСЪЩЕСТ
ВЯВАНЕ НА СВОИТЕ ИСКАНИЯ, ИСКАТ НЕЗАБАВНИ 
ДЕЛА НЕ МОГАТ И НЕ 1ДЕ СЕ ЗАДОВОЛЯТ САМО С 
ОБЕЩАНИЯ И ПРОТАКАНИЯ ПОД РАЗЛИЧНИ ПРЕТЕК
СТИ ЛОИЛЕ ДО ПРОМЯНА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, 
НО ВСЕ ОЩЕ НЕ СЕ ВИЖДА Я(^НА ПРОМЯНА НЛ ДО 
СЕГАШНАТА ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ПОЛИТИКА...

ф/

Един ОТ 1ЛЕРЧИТе ГГГВНИ 
заторч на де юнг ранните 
па 27 март ->а Чч^рии» в 
Белград бил изве "гният ко 
мунист Васил Иванов-Ци- 
ле роден на 10 април 1908 
година в Димитровград.

па тук

Старите дюкяни .— част 
от старата димитров градр--У

БАЙ ОНЗИ ЗАГУБЕНА СТАНКА % Текст и рисунки МЕТОДИ ПЕТРОВ
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ГРАД 1
В страната на средоземния Алжир 
децата в. мизерия мрат.
В Конго, под екваториалния пек, 
деца, жени и старци изпити от глад.

В небесните кумири изгарят рубини, 
природата с дъхащ мирис ухае, 
но народа чернокож ридае 
в безизходност, нищета и глад.

О, съблазън, жестока, сурова, 
не рови с ноктите си черни 
в нежната детска утроба 
и не отваряй каверни!

Изпиваш: на майката черната'гръд 
когато детето си към нея принася, 
тогава на хиляди деца мрат — 
ти с песен мрътвешка им пригласяш.

Спри глад с вихрената си коса!
Спри, не сей ужас, треска и смърт!' 
Защото вече кръвава роса 
оръси земната гръд.

НА
I
I

I
I
=
&

ПРОЛЕТТА
Девойката Никелова Вя- I та радост, която и при вас 

ра от Димитровград преда- ; тези дни ще пристигне”! 
де първите пролетни приве |

на младежите от : Бях много развълнуванатствия 
плодородна Всйвсдина.

| В разговор с наш сътру
дник Вяра ни разказа за
своите впечатления от Въ радио-предаване „Тър рбас

сим най-веселия град” дой | 
доха на идея да поканят е | 
дна девойка от Димитров
град да гостува у тях и да

Младежите от Върбас 
подготвяйки се за популяр ■ 
но то Стефан НИКОЛОВ.

„Бях много 
на когато ми

Оразвълнува-
казаха, че 

съм определена да прене
са пролетните поздрави на 
другарите от Върбас. Във 
Върбас не съм 
ти, нито пък съм

Нов живот
им предаде първите проле 
тни приветствия, тъй като 
Димитровград, като най- 

•източен град на страната 
ни е всъщнобт град на най 
-ранна пролет. Младежите 
от Върбас се обърнаха към

Утро. Слънцето току изгряло 
пръска чиста и свежа руменина. 
Бели мъгли пълзят надолу 
по просторни, буйни поля.

Небето чисто като бистро вода, 
денят светнал в пурпурна позлата. 
Обичам света, обичам живота 
и трудът на работника от селата.

имала позна
пътувала 

до сега из тоя край. На га 
рата във Върбас 
Щнаха младежи и девойки. 
С тях минах

ме посре-

из града, кой- 
укра- 

ми впечатле- 
еденица от

младежката организация в 
Димитровград с другарско 
писмо придружено от скро 
мен подарък-копринена ро 
кля за девойката от града 
на пролетта.

то беше 
сен. Направи 
ние огромната 
картон, която

празнично

Сплотени е едно — като сноп, 
ний се къпем в слънчеви лъчи. 
Щастлив живот, светъл живот 
назирам, приятелю, в твоите очи.

висеше на и-1 
мпровизирана бесилка в Iл „Би хискала и нашият 

град да се обади за участие 
то в това весело младеж
ко радио-предаване. Счи
там че ние имаме сили за 

другари към такова участие и бихме 
могли да се съревнуваваме 
с другите градове. Бих же- 

и сърдечни и аз се чуЕству лала в такъв случай да по- 
вах като в родния си град. каним много гости от всич 
Тамошните другари особе- ки републики на нашата 
но се интересуваха за на- страна и подобно на дру- 
шия град, за строителство гарите от Върбас, покрай 
то, за дейността на нашите | веселбата и програмата, да = 
младежи, за нашия култу- манифестираме и тук брат- _ 
рен и забавен живот. Ве- ството и единството на на- 
.че получавам и писма от шите нареди. Димитров- 
.Върбас” град станал вече град на

пролетя може и трябва да

туване и участие в радио- 
предаЕанито „Търсим най- 
веселия град”. Освен това 
те ме закачаха и разпитва 
ха да ли са били любезни 
тамошните 
мен. Трябва да призная, 
че те бяха много любезни

центъра на града. През це
лия този ден в града има
ше весели състезания и ут 
ра. Целият град се старае
ше да подучи весел изглед 
защото това се искаше от

Асен СТАМЕНОВ
Изборът падна върху дру

гарката Вяра ★
*

Димитровградските мла
дежи останаха приятно из
ненадани от писмото. Зайн

ТЪГА
учествуващите в радио-пре 
даването „Търсим най-весе 
лият град”.

За мен беше

Е
Не виждам небето —. 
привидни звезди ми блестят 

в очите.

тересуваха се за почина на 
другарите си от Върбас и 
се замислиха коя девойка 

писмото

Iзаангажира 
на стая в хотела и храна, 
а група младежи постоян
но ме придружаваха за да 
ке се чувствувам осамоте-

§да изпратят. В 
между другото пишеше, че 
представителката трбва да 
бъде и активен член на о- 
рганизацията, а и красива 
мома. Общинският комитет 
на народната младеж из
бра другарката Вяра Нико 
лова-ученичка 
клас на димитровградската 
гимназия.

Няма китара — 
нейните звуци дочувам.

Не виждам зората — 
а чувствувам нейните пурпурни лъчи.

Е .
/

| на в непознатия град. Осо
бено вълнение почуетву- 
вах вечерта, когато се про
веде централното тържест 
во. Още в началото беше

Няма облаци — 
но чувствувам в себе си 
бурята на тайнствени надежди 
пе някое скъпо далечно сърце.

На въпроса да ли има 
някакво желание след у- 
частието си в

от УШб поеме една такава ззада- 
ча, завърши другарката 
Вяра.

предвидено да излеза аз и 
приветствията.

изгово 
поздрав, 

тогава, 
че ме слуша цялата стра
на и мойте приятели и при 
ятелки в Димитровград. О- 
ще не съм съвсем подреди 
ла впечатленията си и не 
зная просто какво друго да 
кажа” —заяви другарката 
Вяра.

Уда предам 
С развълнуван глас 
рих подготвения 
Съзнаваха

популярното 
радио-предаване, другарка 1 
та Вяра каза: |На 20 март другарката 

Вяра се озова във Върбас 
и същата вечер по микро
фона на Радио Белград и 

младежи от

М. Мл. Тодор СОКОЛОВ

ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ
масатапред

Върбас и околността пре
даде сърдечните пролетни 

младежите на НАЧАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦАТАпривети до 
Войводина. По етера 
наха нейните думи: „От на 

нами-

лит- Още преди раждането на четвъртата до седмата 
детето родителите с радост дмица) изисква голяма 
и трепет мислят за него: да дителска грижа, понеже 
ли физически и умствено през този период се слагат 
ще бъде

се на детското равнище, на де вотоуна детето не може да
схващания и действия, се изпълни всяко желание,

ро снишия Димитровград, 
ращ се в пролетен подем, 
от нашата Нишава и Стара 
планина, донасям на младе 
жите и девойките ст равна 
Войводина сърдечни приве 

първите

Нямам мир от другарите и 
дрругарките Но родителят не смее да понеже има и други деца, 

нормално и как основите на правилния ра- до д които също така имат свои
ще върви неговия, развои, звои и на развоя но говор- а го вземе

След раждането на дете- ните органи. По-късно, в ”8 свои Р~ьце”, защото тук ия’ своя
то, изпълнени с човешка периода на спонтанния го- лежи голямата опасност на зум' 

хумаиост, родите- вор (от деветия месец) и и- лошото
лите се грижат за детето и атинския говор до третата троението на детето е сти- Чес трябва да се стараел от 
неговия развои, без 4оглед година че и по-късно, дете
на физическите и умстве- то възприема идеите и же- Детето ту плаче, ту детето да направим социал

се смее, ту се играе-това е но същество, а не да разви 
същността на неговата при ваме при него елементи на 

| дителите изпълняват и е- но постъпва с него. Вели- Р°да. Родителят не трябва егоизъм. Егоистичното дете 
| дин обществен дълг. Ош,е ките педагози са повтаря- да удоволява 

-3 през първите дни на ново ли че ппавилно 
| роденото родителите тряб- ние ппедстаолява 
|! ва да заемат към него едно во бъдеще,

воля и ра-,.Когато се завърнах в 
Димитровград сполетяха 

ме другарите и другарките, 
искайки най-подробно да 

разправям за моето пъ-

ЕИ съвест идонасям 
цветове на черешите, песен 
та на птиците и пролетна-

Във възпитателния про-ти, възпитание. Нас-

им

ни качества, които и.ча то. ланията на родителите до- 
С тази грижа за детето ро колкото родителятПлодотворна работа 

на народния университет
правил-

всяко искане няма да бъде полезен член
възпита- на детето, .а особено 

щасли- ако то на обществото. То ще се 
противопоставя на всеки 

ко родителят не бъде упб- който знае повече от него,

новите мероприя-През зимните месецтг На 
в Во-

тено на 
тия в 
обществен живот.

е придружено от плач. А-нашия стопански и а неправилно-
правилно и отмерено отно- нешастно бъдеще. Да се 
шение. Това отношение гря възпитава правилно значи рит и изпълнява всяка мо няма да приема чуждия о- 
бва да бъде постоянно, за да се заеме правилно 

въздейства

родният университет 
силеград разви твърде пло 
дотворна работа. Всеки че
твъртък на Народния уни
верситет- бе устройват бесе 
ди на различни теми — по 
стопански въпроси, от об- 

на медицината, об-

Предвижда се народният 
постепенно да лба, то сълзите могат пазнда пит, а своя опит ще

възпитаника, се превърнат в заповед! А- за себе си. Такива деца, по 
и взаимен и прочувствен кон ко молбите на детето 

полезно. Първите дни от такт, както и определяне 
живота на детето са

отноуниверситет 
стане трибуна за образова
ние на възрастните: да се 
организира съвещание с 
лекарите (да отговарят на 

въпроси, без пре

да върху шение към
детето целесобразно

се из- късно като хора, граждани, 
пе могат да бъдат полезнипълняват, то детореша- на най целесъобпазни сред 

ващи за физическото му и ства на въздействие. Разби твъР°главо, каприциозно и за обществото, те пе допри 
умствено развитие. Перио- ра се че в приложението Несоциално-става 
дът на гукането и крясъци на тези
те при детето (по Щерн-от често трябва да се спуска

ставаластта
шествените отношения у 

политическото положе 
света и ролята на Ю

поставени 
дварително беседа): някои 
от сказчиците да отиват и 
по селата да държат бесе-

насят на неговото развитиенас, 
ние в
го славил в него и ти. Знг- 
члтелно внимание е посее- »

„госпо-
средства родителят дар в дома". Трябва да се Свободан Василев,

\
педагогзнае, че по-късно е общестди и пр.


