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ВЕСТНИК ЗА ОБЩЕСТВЕНО—ПОЛИТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ВЪПРОСИ НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО В ЮГОСЛАВИЯ

Беседа на презипента Тито с представители на Съюза на югославските журналисти

НЕОБХОДИМО Е ДА СЪЗДАВАМЕ ЕДИ 

ИНА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА КУЛТУРА
печата трябва да се наем 
организациите на Социали 
тическия съюз .Това е ед 
от техните задължения. I 
това не значи, че те тр 
ва да имат ролята на вест: 
кари. Те ще извършват са: 
длъжността си и в това от 
шение, ако разпространяв 
нашия печат, който може , 
осведомява хората за най- 
туалните проблеми и да > 
даде възможност да науч 
нещо.”

На 6 февруари президен
тът Тито прие членовете на 
Председателството на Съюза 
на югославските журналисти 
е които беседва по въпроси 
из областта на печата и наше 
то обществено развитие.

Президентът Тито е гово
рил по въпросите на печа
та, неговото съдържание и 
разпространяване, за актуал 
ните проблеми в културата и 
изкуството и за въпросите на 
нашето вътрешно развитие и 
сътрудничеството с други ст
рани.

Отговарайки на въпроса 
на журналистите за печата, 
президентът Тито е изтъкнал,

ито да ползуват това за своя 
лична сметка.

шим, когато не им обръщаме 
достатъчно внимание. Поня
кога награждаваме, обаче слу 
чва се да наградим и някои, 
които не заслужават това, а 
минаваме покрай много хора, 
които са заслужили много и 
са полезни за нашата общ
ност. Така е и в областта на 
науката и литературата, а и 
другаде.

Спирйки се върху писане
то на нашия печат за вътре 
шиите проблеми и че в наши 
те вестници липсват достатъ 
чно специалисти за отделни 
области той изтъкна, че липс 
ват студиозни статии на сто 
пански теми и че ,,не е доста

тически. Понякога работите 
могат да се представят и вър 
ху чисто субективна основа, 
па и зложелателно. ..”

Искам да кажа, когато ве 
че говоря за критиката, че в 
нашия печат не трябва да се 
пише само за отрицателните 
но също и за положителните 
работи. Не трябва ни да се 
хвали само, защото и това не 
е добре. Трябва да се взима 
и едното и другото и да се 
пише реално. Ако говорим са 
мо за отрицателното, може Да 
изглежда така, като че ни 
що не сме направили, а от 
друга страна, не можем да 
изтъкваме само положител
ното, без да говорим за отри
цателното .Ние действително

имаме с какво да се похва
лим, обаче щяхме да имаме 
много повече, ако имаше по- 
малко грешки и ако нашият 
вътрешен ход бе по-прави
лен. По-добре е да поправя
ме онова, което не струва, за 
щото така ще имаме и пове
че право да се похвалим. 

Навсякъде и по-всички ли
нии трябва да оправяме сла
бостите и грешките. И тряб
ва да бъдем по-добри кому
нисти. Трябва да кажа, че и 
в нашата Партия, в Съюза на 
комунистите, е елязъл извее 
тен брой хора, които 
много връзки с него. Аз не 
съм за чистка, но не съм ни 
за това в Съюза на комуни. | 
стите да има кариеристи, ко |

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ 
СЪЮЗ ТРЯБВА ДА СЕ 
АНГАЖИРА ЗА ПО-ШИ
РОКО РАЗПРОСТРАНЕ
НИЕ НА ПЕЧАТА

За разпространението на 
печата президентът Тито е 
казал ,че в нашите организа 
ции съвсем малко се е про
пагандирало купуването на 
вестници, а малко е настоя 
вано и за това да не се случ

Президентът Тито по-нат 
тък е говорил и за нуждата 
подобряване осведоменост 
на журналистите за пробл 
мите на нашия обществег 
политически живот.

нямат
ва щото само един вестник 
да се получава в някое сели 
ще.

„За разпространението на
V

Актуални проблеми ва културата и изкуството
зидентът Тито и е добавр 
че няма да се предприем 
никакви

бряват моите думи на Мла
дежкия конгрес и пр, И то 
не от някои хора, които не 
знаят какво е изкуство, но 
от способни художници, кои
то вече дадоха хубави твог 
би на нашето изобразително 
изкуство, скулптурата и пр.

В нашия печат трябва да 
се внимава във връзка о то
ва да не се стигне до някак
во „преследване на вещици” 
но до една градивна крити
ка. На тези художници, кои 
то са се ориентирали към абе

тракцията, затова, че з мо
мента има пазар трябва да 
им се помогне да тръгнат 
към по-правилен път, та тех 
ните творчески способности 
да получат никаква изява. 
Но ние няма да им помогнем

„Някои хора ми се сърдят 
за онова, което говорих за 
културата на Младежкия кон 
грес, в Железник и в нового 
дишното поръчение. Чух, че 
някои които' са засегнати от 
моите думи ми претоварят и 
питат, откъде ми правото да 
критикувам отрицателните я 
вления в областта на култу
рата- Казват: Тито добре во 
ди политиката, но не е ком
петентен за културата. Но 
другари, който говори така 
този не разбира какво е кому 
нистическа партия, какво е 
социализъм, какво е комуни 
зъм .Аз не съм отговорен са 
мо за индустриализирането и 
земеделското стопанство, но и 
за културата, защото не съм 
само президентът на Репуб
ликата, но и генерален сек
ретар на Съюза на комунис
тите. И като генерален секре 
тар на Партията съм отгово 
рен пред историята и народа 
за правилното развитие на 
нашата страна. Затова тези 
хора трябва да разберат и да 
запомнят, че другояче не мо
же да бъде. Освен това като 
обикновен човек, който дър
жи до изкуството, мога да 
зная какво е добро, а какво 
не е. Аз не мога да призная 
нещо за добро, ако то не е 
такова.

Абстрактната насока в изо 
бразителното изкуство в Юго 
славил е станала господству 
ваша. Реалистите са потиска 
ни помалко, а наградите са 
присъждани предимно на аб
страктните художници. Раз
бира се за това не са винов
ни те, но ония отговорни ко- 
мунисти-ръководители, на ко 
ито е било доверено разполага 
мето със средствата и които 
са възнаграждавали и ония, 
които това не са заслужили.

Изглежда ,че това стацови 
ще към реализма идва от о- 
иия, които изобщо ие са спо 
собии да направят нещо е ху 
дожествена стойност. Те са 
мислили, че с това че са на 
правили по-голямо петно на 
платното ще прикрият своето 
незнание и ще го покажат ка 
то голяма художественост. 
Точно е, че и в реализма има 
слаби и добри творби от вси 
чки шоаиси. Творба, която е 
Фотография напр. не струва. 
Обаче в реализма може да I 
се върви напред все оше. И , 
модернизмът ие е абстракци 
я. В известен смисъл той 
съставна част на реализма, 
само че това е крачка нап
ред. Има и тук добри творби.

Считах за нужно да кажа 
някоя дума и за културата, 
защото вярвах, че и други 
ще кажат какво мислят. Да 
не си мислят ония ,на които 
тош^1^з^саресва^г^а^ще

административ 
мерки против нашите худс 
ници, защото това би би 
противно на Програмата на 
шия Съюз на комунистите 
баче няма да се дават пове 
държавни пари, и то мит 
ни, за такета картини, заг

с това че купуваме техните 
без художественакартини 

стойност...
Абстракцията не може да 

бъде насока в изобразително

„
то трябва да се възнаграж, 
ват хора, които са заслуж 
ли, които дават нещо на н 
щата общност.

то изкуство, която да отрича 
реалистическото творчество, 
е изтъкнал по-нататък пр&-

Булевардното литература не е израз но западното културПрезидентът Тито

тъчно да се описва всекид
невната ни практика, но е не 
обходимо например на наша
та икономика да се помогне 
със студиозни статии, от кои 
то хората ще могат да нау
чат нещо.
„Към външно политическите 
проблеми трябва също 

| да се подхожда по друг на
чин. Чрез дописките от чуж 

| бина трябва да се получи дей 
ствителна представа за една 
страна, за структурата на об 
ществото, за структурата на 
икономиката. Нас това ни ин

че покрай слабостите от субе 
ктивен характер има и 
обективни трудности. На пъ 
рво място е посочил комер- 
циализма като продукт на не 
обходимоедта от издръжки, 
и идейната страна на печата. 
Във връзка с това президен 
тът Тито е изтъкнал мнение, , 
че би трябвало да се проучи 
дали е необходимо и целесъоб 
разно издаването на много- 
бройни малки вестници и, че 
е необходимо известно интег • 
риране на печата и даването 
на материални облаги.

Говорейки по въпроса как ! 
да се разрешат идейните про 
блеми в нашия обществен жи I 
вот другарят Тито е изтък
нал отговорността на органи 
зациите на СКЮ и ССРН и 
след това се е спрял върху 
някои отрицателни явления 
в издаването на литературни 
произведения

„У нас например се преве 
жда различна булевардна ли 
тература. Превежда се много. 
И се печата. Това обаче не е 
израз на западната култура, 
която е много високо, но на 
онова, което и на Запад се 
счита за отрицателно. Очевид 
но е, че това се прави с цел 
да се разстрои нашият социа 
листически строй. А ние пя 
ма да позволим това. Това тр 
ябва да се каже и на всички 
наши хора на изкуството: на 
писателите и художниците и 
на други. На всички трябва 
да се каже на подходящ на 
чин. Няма причина тези не
ща да не поставим така. как 
то трябва да се поставят и 
какви са всъшност. Напротив 
това е необходимо и пие ня
ма. да се спрем на това, кое 
то досега сме направили. Ми 
сля, че и вие сте съгла 
сити, че аз и всички ние 
тпябва да настояваме за пра 
вилното развитие па нашето 
социалиетическо 
Ние сега няма ля се връща
ме назад. Ние еъовим напр
ед. но и в бъдеше трябва да 
вървим по правилния път!

Що се касае до наша1 
култура, това което говор» 

(Следв ана стр. 2)

нито при един народ да не 
изглежда като опит за някак 
во централизиране и подобно.

Коментар
пувличносттака

Принципът на публичността е ново конституции 
нно право и има особено зачение за функциониранет» 
на самоуправлението. Основно положение за иеговот< 
правилно приложение е всестранното и квалифицират 
осведомяване на гражданите, не за онова, което е веч: 
направено, но за онова, какво гражданинът трябва да щ 
прави във вземането на някое решение.

Пред нас е приемането на едш от най-важшгге акто 
во на комуната—Статутът. Не случайно Проектоконсти 
тунията като говори за общинските статути споменал: 
на първо място правото на самоуправление к осигурява 
ието на публичност в работата па органите и учрежде 
пията. С това творците на Конституцията са искали д 
подчертаят значението на общественото управление' р 
по-нататъшното развитие на социалистическите отпоше 
нил.

тересува защото нашата стра 
Нашият печат — е казал I на се индустриализира и за- 

той — трябва да служи на о ■ щото все повече са ни необ- 
формяването на нашия социа г ходими чужди пазари за пла 
листически човек и развитие | смеНт на наши стоки. Нека 
то на нашите социалистичес

!-

коресподентите от чужбина 
ки отношения Обаче, за да о ни помогнат по-добре и по- 
тгоЕорим на тази задача нео 
бходимо е идейната ■ сгодна 
на нашия печат да бъде на

леко да проучваме чуждите, 
пазари, стопанската структу
ра и обществено-стопанското 
развитие на отделните, особе 

главни но някогашните колониални 
вестници, които излизат на 
сърбохърватски, словенски и 
македонски език и съм забе
лежил, че са обременени и с 
онова, ксето не би трябвало 
да съдържат. Съжалявам, че 
това го има и в „Борба”, „По ! дестранният капитал в коло

ниалиите страни, които са се 
печат освободили или се намират 

пред освобождение, т. е. да

Обаче в IIроектостатута на Димитровградската ко 
муна твърде обширно се говори за структурата на влас 
тта, за органите на общината и едвам на края в общи ч 
рти се говори за правото на гражданите на обществен 
управление.

по-високо равнище.
Аз чета всичките

страни, които се развиват, а и 
на други, с които имаме доб 
ри отношения. Аз например 
с удоволствие бих прочел ста 
тия, от която би се виждало 
в какъв обем расте сега чуж

Пашата Проектоконституция за пръв път в истс 
рнята на конотитуционността поставя една политическ
организация — Социалистическия съюз _
оипа

в коаституц1 
се казвакатегория. „Социалистическият съюз, 

Проектоконституцията, е политическалитикя” и в другите ежеднев 
ници. Често в нашия 
поместват повече пъти и фо
тографии на обскурни хора, 
разни чомбеовци и подобни 
нему. Защо нашият човек тр 

, ябва ля ги види сто пъти, а 
потгти никога да не вили сЬо 
тогпасЬиятя на някой работ

или трудов колектив? 
( Публикуването на такива Фо 
>, тогоасЬии може ла има по-го 
: ля'ю значение. Когато някой 

работник или трудов ’ колек- 
/ тив вили енимката си във 
, вестни ните. за него това мо

же ла б-вле огромно поощре
ние. Затова и трябва ла 
измени нетно в нашия пенят. 
Обаче не само Формално. То 
Ябра Л Яее ВИЛИ КОИ ед. най- 
ИЧП, 1Г'ГГо'ГТ4*ГГ»

организация, ко* 
то осъществява обществен контрол над работата па оргг 
пито, оргаттзациите и отделни лица, тсоито 
обществена функция, особено 
то на публичност и отговорност

изпълнява 
по отношепне осигуряван 

в тяхната работа..”
Ясно е, че това задължава в общинските статуд 

по спре, елепо да се каже как ССРП ще осъществи свс 
та роля, с какви средства и п какви форми.

С осигуряването на публичност в работата па отде; 
шггс органи тяспо е свързап и въпросът за осведомя в; 
него на граждатште. На събранията гражданите разглел 
дат бройни и важни въпроси, ка/спито са статутът, год» 
шиите и дългосрочни планове, и постановленията, кош 
задължават гражданите със самооблагане итн. За да р 
зискват по такива важни въпроси квалифицирано, гр: 
ждапите трябва а бъдат добре информирани, да им < 
даде възможност предварително да се запознаят попе 
пай-основннте данни. В Просктостатута на Днмитровгрг 
никъде не се спомепава с какви средства ше бъдат ос! 
домеш! граж. а.чите предварително. Да добелим, «го п 
кои общински статути споменават местните и околнйсн 
вестници, които да печатат изцяло или съкратено иа1 
важните актове, но които ще разисква събранието т 
гражде ните.

ли тоя капитал расте или нд 
малява, каква е неговата 
структура, кои все участву
ват и пр.

общество.

НАШИЯТ ПЕЧАТ НЕ 
ТРЯБВА ДА 
КРИТИКАРСТВУВА 
Във връзка с изтъкнатата 

от журналистите съпротива, 
когато в печата и с другите 
информационни средства се 
критикуват дадени явления, 
пре-зидентът Тито е казал:

. Има хора, които ие о- 
бичат ни моята критика.. О- 
баче аз считам, че тези хо
ра трябва да свикнат с кри 

хоча. чиято ле* тиката .Нашият печат не тря 
пост и лгм-щ качества могат ! бва да бъде критикарски, о- 

< да служат за примеп и поо- ' баче трябва да гледа крити 
! птоечче на лт>угцтс няптм т*ну I чсски на известни прояви и

I

иик КУЛТУРАТА ТРЯБВА ЛА 
БЪДЕ ЮГОСЛАВЯНСКА

Разговорът на ясурналисти 
Тито след 

върху
и I актуалните проблеми на ин- 
е теграцията, особено в култу 

рата.
..Интеграцията

те с президента 
това се е пренесъл

се , »»• ;
е казал 

президентът Тито — трябва 
да наблюдаваме като непре
къснат псоцес, като постоян 
но движение напред и да о- 
съществлваме сътрудничсст- 
ми, така да отговаря па ин 
тереенто на япшптл обшпост

*

Изводът от всичко топа о едплг: ако гражданите <
1У1Л.ЧТ»»* Г>1IV»/ЛЩпЧ . НОНИП



ВРАТСТВи

Край на СвеШьш йрез йФеледяаШа седмицаречта на другаря Тито
НОВ РЕЖИМ В ИРАКВЪЗПИТАНИЕ В ДУХА 

МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА
то правителство се залага за 
единство на всички арабски 
страни, за подкрепа на нацио 
нално-освободителиите дви

жения, за политика на най- 
пълно сътрудничеството с
необвързаните страни.

След държавния преврат, 
който стана е много жертви, 
В Ирак дойде на власт гру 
па участващи в революция
та, изведена преди четири 
години, а която се бе откъс- 
нала . от,,бившия , министър- 
предссДател Касем. Тази гру 
па обвиняваше Касем, че не 
е провеждал в дело целите 

и че искал

I
: (продълж. от 1 стр.)

релград, се отнася за в- 
кзУ Защоткх ако ицкама 
създаваме социалистичес- 
Култура, тогава трябва да 
\ме единна програма.
'бва да бъде югославска.

република, 
ка националност да с-ьзда 
своя отделна социалисти- 

'ка култура, защото това 
било сепаратизъм, които 
с или утре неминуемо би

меся в това каюза 
програмата 
дали ще има в тях по-мал 
ко или повече материал. Но 
мисля, че доколкото са пре
трупани от тях трябва да се 
изхвърли всичко .което е из 
лишно.”

ОТ НАС ЗАВИСИ как: ЩЕ 
УРЕДИМ НАШИТЕ 
ВЪТРЕШНИ ОБЩЕСТВЕНИ 
ОТНОШЕНИЯ

Изтъквайки,

ще бъде 
в републиките,

ги настигат, президентът Ти
то изтъкна:

„Всяко нивелиране, разби 
ра се би, било дестимулатив 
но в нашата общ гост. А това, 
кагсто и много други неща из 
обядетта на икономиката, ще 
влияе за създавана на дове
рие. От нас зависи как ще 
уродтаг нашите вътрешни от 
ношения. Съюзът на комуни 
стито трябва да бъде регула 
тор в това отношение, но за-

„Това —каза президентът 
Тито — най-добре говори кол 
ко апсурдно е да насилваш 
някого да бъде принадлежащ 

националност — 
хърват, словенец.

!

Все по-чеета вьоржена 
действай против ре
жима на Бетанкур

към една 
сърбин,
Апсурдно е също 
колкото би било глупаво да 
се иска от някой да се от 
рече от това. Искам да кажа.

Тя на революцията 
да възстанови лична диктату 
ра. Много от тях били осъ“ 

смърт, поради подго 
В настоя-

може всяка толкова,
дени на
тевка на преврат.

държавен преврат мини
че тук граници не могат да | сгьр-председатеят Касем е I 
се поставят и че не са нуж ' разстрелян а за нов министър

| председател е провъзгласен 
някогашният му близък сътру , 
дник и един от главните ор 
ганизатори на революцията в ' 
Ирак през 1958 година пол- I 
ков1шк Арсф. Веднага след , 

всички :

У
Според съобщенията от Ка 

ракас във Венецуела стават 
все по-чести въоръжените дей 
ствия на нелегалното движе 
ние
национално освобожедие”, ко 
иро дълго дом! *одл» бор
ба против правителството но 
Бетанкур. Настоящите дей. 
ствия са насочени преди в си 
чко против предстоящето по 
сешение, ксето Бетанкур тря 
бва да направи на Вашинг
тон.

тия

не само това пък и комунистите са ни.1.

*' -"'уу
„Въоръжените сили за

: I

ВДЩ1 ' 1

ПОСЛЕДОВАТЕЛНА ПОЛИ 
ТИКА НА СЪВМЕСТНО 
СЪЩЕСТВУВАНЕ И 
УКРЕПВАНЕ НА 
САЦИАЛИЗМА

паI ликвидирането
влиятелни хора от сваления 
режим, новото правителство 
заяви, чс ще продължи по- | 
литиката .,на демокрация и | 
социализъм” в страната и за , 
развитие на придобивките на 
14-юлската революция. Ново :

На въпроса за външната 
политика на нашата страна 
другарят Тито с отговорил:

„Ние не меним политиката 
коогзистепция, на прия

телство и сътрудничество с 
необвързаните и с всички ДРу 
ги страни, които това го же
лаят на равноправна основа. 
Ние сме готови да развива
ме и занапред това сътрудни 
често! Като комунисти ние 
желаем да укрепва социали
зъм, във външната полити
ка да се употребяват всич
ки позволени средства в бор 
бата за разширяване и укреп 

на социалистическите
света. Разбира сс, на

на

ИЗБРАН НОВ ШЕФ НА 

ЛЕЙБЪРИСТКАТА ПАР1ИЯ
след две последователни гла 
суЕания и победил в борбата 
с противника му Браун.

е на 46-годишна 
възраст и в британската об 
ществе')носг се ползва с ре 
путацията на опитен политик 
и държавник.

На място на неотдавна по 
новчиналия Гейтскъл, за 

шеф на Лейбъристката пар
тия във Великобритания е 
избран Харолд уилсън, досе 
гашен министър на външни 
те работи в опозиционния ко

Уилсън

ване
сили в
шето стремление да укрепим 
социализма трябва да е в съ 
гласие с нашите концепции

бнет. Изборът е извършен

Нсвнте учебници са раздаде ш Избори в СКС в Димитровградза мирно съвместно същест
вуване между държавите, 
без оглед разликите в обще 
ствекие системи, което значи 
че не смеем да се намесваме

Л на Ш н IVПровеждане ■ дело решенията
пленум за по голяма отговорност 

на комунистите

културна интеграция е необ 
ходима ,той каза, че е важ
на и икономическата интег
рация и че двата вида 
свързани помежду си. В досе 
гашната практика развитие
то на нашите краища е по 
казало резултати, обаче не 
всякога по-неразвитите край 
ща са ползвали средствата За 
инвестиции за ония цели, за 
които са дадени. Основното и 
най-важното е било да се из 
дигне промишленост, а не да 
се правят монументални зда
ния и друго ,което не е необ 
ходимо сега. Изтъквайки, че 
всяка тенденция към нивели 
ране на икономическата мощ 
на всички краища в сегашни 
те условия би било дестиму 
лативно, защото не може да 
се чака от по-развитите ре 
публики и краища другите Да

Гдизвикал тежки рециди- 
Ние трябва да 

1да намалим противоречия 
|Ц които все още съществу 
:( у нас и то като в нашата 
таи а създаваме единна со- 
■'Ллистическа култура, коя 
,:‘с това, че е югославска е 
дтежание на всички наши 
ционалности. ..

длъжни да бъдат на равни-
настоява- щето на своите задължения. 

У нас пък има и такива ко-
още 

Има и

са
вътрешните работи на 

Ако това бих
иунисти, в които има 
помалко шовинизъм, 
дори такива, които просто не 
смеят да кажат, че са юго- 
славяни. Аз мисля, че тук 
се смесва югославянствоге с 
държавата, което е погреш
но. ...”

във
От 6 до 24 февруари в Ди I ди, енергични, заинтересова- 

митровградско се провеждат I ни за обществено-политичес
ката дейност членове, като 
държат сметка да бъдат за
стъпени и опитни за полити

другите страни, 
ме правили, щяхме да пога 

наш принцип. И то годишни отчетно-изоорни Съ ; 
брания на първичните орга
низации на СКС. В отчетите 
и разискванията за работата чека и партийна дейност, 
на първичните организации 
и на комунистите поотделно

зим този
това не би било съвмест 

но би има-
гава

;> но съещетвуване,
постоянни стълкновения.[ЕБНИТЕ ПРОГРАМИ 

т/ЧБВА ДА МЕНИМ 
Г
5'пирайки се върху ггробле 

1е на учебното дело дру- 
ят Тито изтъкна, че и тук 
бва да се пази оная основ 
'нишка на югославско об- 
,ование по всички репуб- 

| си, макар че могат да се 
зят и известни национал 

особености.
Не мисля за езика и оби 
»е, но за програмите, кои 

'гр-ябва да оъдат съгласу- 
■и е линията на цялата югс 
•века общност. Общото и е 
:ното трябва да е възпита : 
то в духа на марксизма- 
■инизма. в училищата де- ; 
' -X трябва да се възпитават , 
I ози дух, та после,
Идещи се да могат да прие | 
| и приложат тази идеолс . 
! с по-малко трудности, от I 
:кото
азоЕаниетс- следва да 

; такова, че децата на 
ците, хърватите,- македон ; 
'е, сърбите и други да по | 
■ат в учиилшего такова 
■питание, което ще ги на- 
и към нуждата от един- 
югославска социалистичес 
, общност. Програмата тря 

■ да се гамени така, че на 
:’<ата например да не се го 

много само за миналото

На територията на Димит
ровградската комуна има '53 

централно място заема съгле ; първични организации на 
ждането на проявите в досе : СКС, от които 9 работничес 
гашната дейнот и по кой на- , ки, 1 училииша, 3 териториал 
чин и колко са провеждани : ни и 40 селски, 
в дело поставените задачи от ] устройването на събрания 
Третия и Четвъртия ггленуя ( та започна първо в район За 
на ЦК на СЮК. Покрай друго ] бърдие, а след това във Ви- ' 
то Обшгшският комитет

ло
Освен това нашето разбира
не за съвместното сгъщества- 
не на държави с различни 
обществени системи не може 
да бъде статично, но дина
мично. Ние трябва да сътруд 
кичим на международен план 
с другите страни по всички 
въпроси, където това е въз
можно”.

:Той приведе пример, че де 
цата също са разбрали оно
ва, за което е говорил. Едно 
момиче от Македония, уче- 

от основно училище.\
ничка
чийто баща е словенец, а май 

писало на Пре на ! сок. Трънско Одоровци, Пога 
I ног.с, Невля и най-сетне ще, 

организации в новите \ се преведат в Димитровград.

ка македонка,
СКС препоръчал на първич 
ните
ръководства да изберат мла :

че е щастлива от то | 
каже да е :

зидента, 
еа, че може да11

П.юго славянка.

С КАЧЕСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО НА НОВИ ПАЗАРИ
той показа удивителни резу I завършиха сеитбата 
лтати. По-добър и по-издръ- 
жлив е от които и да било 
трактори, внесени у нас от 
чужбина- С удоволствие ще 
водим преговори за нови дос

КаТО други страни със здрава вал
у та

за мно
го по-кратко време, отколко 
то досега при обработка с 
други трактори. Надяваме се 
че нашите приятелски отно
шения ще придружават пое 
тоя шш доставки от вашите 
машини”. Резултатите постиг 
нати през изтеклата година 
показват че, голям брой стра 
ни, без оглед на тяхната от
далеченост и традиции са сН 
гурен купувач на нашите пр 
оизведенгтя.

монтажни машини заПроизведенията на ИТМ— 
Раковица и през новата 196

вени
превоз през реки, на Чех ос- 

машини отливки Многобройните писма и от 
зиви, които ежедневно прис
тигат от купувачите от разли 

континенти иай-добр?

ЛОЕКИЯ
пр. Имайки пред вид разго. 
рите и
ване на договори, които са

година ще забележат голем 
успехи, защото още в началг 

годината вече стига 
Целокупната стой 

сключените дого

И това ставаше досега.
бь- |

СЛО- !
спогодбите за склкв

то на 
поръчки.

чии

ност на 
ри през изтеклата година въ;
злиза на над 19 милиарди ди 

които ще бъ
с
I нара, част от 

изпълнена и през настояща-
та година-

производство 
бумтят 

Камбоджа, 
Ураг-

Трактори, 
на ИТМ вече.техния народ и за разни 

от миналото, че
%' - Л. В-[великани 

:'такъв начин това минало 
^преувеличава и децата до 
|щт съвсем погрешни схва 
; дал за другите нацио-.ал- 
||Ьи в Югославия. Това зиа 
Ь',че сега трябва да 
|ъят тези учебни програми, 
.цсствуват в това отноше- 

стогг-Щ'- разни еъпроси, 
разрешаването на които 

да се държи сметка 
отдели онова, което е 

^специфично и поло 
и кое

Индия,в
ДимитровградБразилия,Чили,

вай, Венецуела, ОАР, Етио
пия, Алжир, Австрия, Герма 
нската демократична Републи

Решение за месно 

самооблагане
се из-

ка, Норвегия, Испания и 
ого други страни от четири 
континента.

мн

На заседанието на Оборя*" 
ския народен отбор — Дючш 

I ровград, състояло се на 
: вруари ,т. г. отборниците е* 

приели постановление за м® 
стно самооблагане в пари з 
с-елищата край Димитр°у 
град.

Местото самооблагане в 
ри обхваща селищата: 
юша, Гоиндол, Бачево, Пас*

' шия, Прача, Градини, ЛУ?Г 
вица, Сливница и Грапа. а 
зи средства ще бъдат
звани за построяването на
ГЧ ‘'"цццпо__у-чт-пчпе д—

гова
7 Ф°е»;се Мотори, производство на 

ИТМ! — Раковица вече се г^ 
Тайланд, Индия, По

, ;стина
!'--епоаЕО трябва да се под- 
Ннва п занапред, защото 
Ндетавлява принос за на- 
||а общност. Обаче онова, 
I (то е отрицателно или кое 
!Ь дишалото е било може ои 
'ожителмо, а днес е отрп- 
елно, трябва да се избяг- 
,в училището и учебните 
■гаями. А това го има мно 

■ Погледнете само нашите

Л'--национално, .
мират в 
лша, Австрия и други стра- 

Камбоджа, Бирма, Цени, а в
йлон, Пакистан, Алжир и Бр 

владее огромен инте- 
особено за могерг

Оран
азилия 
рее за тях, 
те за кораби.

свидетелствуват за качество-течение, можем да очакн 
че през настоящата годшта 

на наши маши
те на известните машини. Е- 
то що пише един купувач от

—▼ЖТ-ТТПГТТ Г-\.

113П о*Или, господин Мау Пок.
дгинистьр на земеделието на

нокупувачиОт останалите произведе- Г/г.

. 1 мм



братство

ДИМИТРОВГРАД Е СУХ Непрекъснато разширя 

пане на югославската 

външна търговия
води^пГни^.я’ КЪ“ШТе в града с» незасегната, макар 
водите на Нишава да са излезли на улицата край гарата
чгап Епма°бале *Ша' Нишава и останалите реки: Висо- 

Лукавачка река и Рибни дол са потопили 
Л повърхности обработваема земя. Най-много
от полетоДн^ лук аД1тСКОТ° Поле’ КеРем,Щжий«пща, част от полето на Лукав1гца „ Желюша.

кл^!!!'Пат е в^в в>ьзДУха и мостът на Нишава на път за Болницата в Димитровград.
Човешки жертви 

След страхотното 
ние при 1948 годани, това е 
първо голямо изливане на Ни 
шава. Силният 

то валя през 
срещу 18 февруари 
телно високата

лута и специален начин 
плащане.

на нашата 
Така на

мо разширение 
външна търговия, 
пример, в 1960 година, която 
се числи между добрите го-

Миналата година Югосла
вия поддържаше търговски 
връзки с чужбина въз осно
ва на 84 междудържавни

сключени миналата година с 
51 страни, и продължаването 
на спогодбите с останалите 
държави, Югославия поддър

И срушени къщи няма. Голямото число стран 
различна икономическа с 
ктура и обществено устр 
ство с които Югославия I 
договори с разни нюнси в 
начина на плащане в кон 
табилна валута, са добър 
казател за югославските I 
дприятия и достатъчно I 
рока основа за развитие 
благоприятни стопански 
ношения. Ако към това щ 
бавим и 190 спогодби, ск. 
чени миналата година мо: 
да се каже, че в началото 
текущата година Югосла* 

в много по-бл 
положение за р

наводне- ти ново изливане 
Към гарата, Щабът нареди 
да се разруши с динамит до 
траялият мост към болница- I

в района
'*Г — -— —— *■ 1 ‘ -1® р..дъжд, кой- 

нощта на 17 та.
и сравни 

температура 
през тези дни предизвикаха 
по-чувствително топене на 
снеговете в Балкана и набу- 
яване на реките и потоците.

Нишава започна 
жда още в ранните 
на 18 февруари. Щабът за 
отбрана от стихиите веднага 
обяви тревога и населението 
на града се стече да се про 
тивопостави на стихията. Ра 
боггниците от у грозените 
дприятия напуснаха работа- 
и бързо започнаха да строят 
диги срещу реката. Към 10 
часа водата проникна 
каналите на улицата край га 
рата, а към 15 часа достигна 
най-високо равнище. Двеста 
метра от улицата към гара
та бяха потопени и вода про 
никна в зимниците на окол- I предприятията от наводнени 
ните къщи, За да предотвра | ето.

Равнището на ведата не се 
повиши вече, до 23 часа ос
тана на едно равнище и след 
това секна.

Макар че градът не е пре
търпял почти никакви щети, 
селското стопанство е засег
нато. Пострадали са част от 
кооперативните блокове в Гра 
дини и към Желюша и част 
ни парцели в Димитровград, 
Висок, Т. Одоровци, Лукави- 
ца, Градини и др. В опщина 
та вече се обсъжда 
сът за изчисление на -щетите 
и за обезщетение чрез от чи 
сления 
ровки.

■

да прии- 
часове е

к;к,:;0
ЙШ;I § се намира 

приятно 
витие на своята външна т 
говия отколкото през изт<

;
|§Йпре

въпро-
лите години.

Между останалите хар; 
терности на сключените □ 
годби трябва да се изтъг 
тенденцията към разши 
ние структурата на търг 

обмен, продажбата

на данъци и осигу-през

Населението, особено работ 
ниците от Комбината и „Сво 
бода” проявиха особено усър 
дие за защитата на града и ския

страните в развитие, зае* 
валето на научно-техкичес 
то разработване на догове 
те за дългосрочно сътрудш 

особено в областта

М. Нейков

ство,
промишленото коопериран 

СТОП5Какви са приходите на 

Суецки канал
Междудържавната 

ска дейност на Югославия 
мери особен израз в сътрз 
ничеството с най-важните 
ждународни стопански, ор 

Това шпостритПриходите на Суецки ка- 
нал през 1962 година са били 
рекордни. От преминаването 
на 17.518 кораба през канала 
са получени 52 милиона еги 
петски фунти, което пре сме 
тнато в долари възлиза на 
-45 милиона долара. Изобщо

приходите от таксите за пре 
минаването на кораби през 
Суец са големи всяка година. 
Така например през 1961 го
дина са минали през канала 
17.148 кораба и за тяхното 
преминаване са взети 50 ми
лиона египетски фунти.

низации. 
спогодбите с Между народ 
та банка, приемането на К 

за непостоянен чг
В тази година износът ще е по-голям

славиястопански спогодби. 54 от тях 
са сключели със страни с ко | 114 страни, 
"нвертабилна валута. Въз ос
нова на 190 нови договори,

дини за нашия външно-тър
говски обмен тъй като дефи
цитът в платежния баланс с 
чужбина 5е намален и то по
средством увеличение на из
носа и застой във вноса, Юго 
славия имаше междудържав 
ни договори само с 60 дър
жави. През последните две го 
дини бяха сключени първи
те спогодби с Гана, Мали, То 
го и дванайсет бивши френ
ски колонии в Африка. Мина 
лата година се стигна до 
сключаването на първата пла 
тежна спогодба с република 
Алжир и на първите между
държавни търговски спогод
би с Либия, Нигерия, Танга- 
найка и Кипър.

жа търговски връзки с общо за мита 
сгпогс

на Организацията 
ТЪРГОБИЯ, няколкото 
би с фаО за техническа 

някои афро-ази 
страни и споразумение

Само през последните 
три години се стигна до голя

две-
мощ на 
ски
с ОЕЦД за образуване на 
ждународен център за аП 
техническия 
областта на СредиземномоДали жилищната общност в Димитровград 

оправдава своето съществуване
проугвания

ето.
широБлагодарение на 

развитите външно-търговс 
миналата година гдива рабо-няколкомесечна 

та този опит пропадна. След 
това бе направен нов опит за

връзки, 
носът беше с почти 36 миз 
арда динара по-голям, а вг 
сът с около 3 милиарда, до 
то общият външно-търговс 

около 6

циатори да бъдат самите гра 
ждани. Има и една друга тру 
дност, за която не се е дър
жало сметка: всички дребни 
услуги в града вършат част 
но работниците от Димитров 
градските 
свободните си часове, и по- 
евтино, а това вече отвлича 
значителна част от работата 
на сервисите.

Жилищната общност в Димитровград още не е по
лучила право на гражданство. Поточно казано след три 
годшш съществуване тя не можа да хзане корен между 
гражданите пито да се изтъкне с по-забележителна рабо
та. Години на ред се повтаря едно и също: с какво да се 
излезе пред гражданите? Какво да се отговори на тех
ните предложения и неизпълнените обещания, дадени 
още преди три години? Как да се обясни какво става с 
облаганията, които те дават на жилищната общност?

откриване на столарско-бояд 
жийски и обущарски сервйс. 
И този опит пропадна, защо 
то не можаха да се намеря!' 
помещения и работна ръка, 
т. е . отговорните фактори от 
димитровградските предприя
тия не позволиха на работни 
ците си да работят в спома 
натите сервиси. Ето това е ця 
лата „активност” на жилищ
ната общност.

обмен нарастна с 
сто в сравнение с 1961 годпредприятия Е

Интересно е да се отбеле
жи, че търговските отноше
ния със страните в развитие 
особено с африканските, се 
базират на платежни спого
дби в конвертабилна валута. 

; Изключение правят спогод
бите с Гана, Мали, Гвинея, 
Тунис, Обединената арабска 
република и Алжир, къде- 
то е в сила клиринговата си- 

I стема. .Между 54 страни, с 
които Югославия подд- 

стопански

на.
Развитието на югославска 

Еъншна търговия с чужби 
не се отразява само в ръс 
на износа и неговото по-бл 
гоприятно развитие от гле 
на точка на платежния ( 
ланс. Една от качествени 
промени, която намери ос 
бен израз през изтеклата г 
дина е и растящото число 1 
държавите-партнъори с ко 
Еертабилна Еалута.

НЕОБХОДИМА Е ПОМОЩ 
НА ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНО 
ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИ 

ЗАЦИИ В ГРАДА

Досегашният опит очевид- I САМО НЕУСПЕЛИ ОПИТИ 
но показва, че всички плано 
ве са правени налразно-мате 
риалните възможности ' 
спъвали всяко
не Жилищната общност сега 
живурка с 400.000 динара до
тации от Общинския народен 
отбор годишно. Тези средст
ва едвам осигуряват заплати 
то на секретаря и касиера и 
ако цялата активност на жи 
лищната общност се свежда 
само на това, пополезно ще 
е да се решим и от това „раз 
сипничество’ ’.
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Ако хвърлим макар и бе
гъл поглед върху работата 

осъществява на жилищната общност ще 
видим, че са направени само 
няколко неуспешни опити за 
откриване на няколко серви
си в града .През 1962 година 
се формират коларо-коваш- 
ки и шивашки сервйс. За 
първия сервйс инвентар и о 
сновни средства осигурява е 
дин частен занаятчия от гра
да, а за втория шивашкото 
преприятие „Свобода”. След

ТГИ ГОДИНИ ТРИ ЗАСЕДА 
ПИЯ НА СЪВЕТА ПА 

ЖИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

!
I
I Пропадналите опити показ 

ват, че в бъдеще жилищната 
I общност ще трябва да наме

ри и друго поле на работа. 
Че това не е направено до
сега не е виновна само жи 
лищната общност, но и орга
низациите на ССРН, Синди
ката и др. Може би ще бъде 
по-полезно ако се наеме с 
оказване на помощ на първо 
място на домакинството! А 
това ясно произтича и от 
закона: „... организира, по
добрява комуналната, стопан 
ска, социална, здравна и дру 
ги дейности които непосред
ствено служат на семейство 
то и домакинството и на тру 
добия човек в задоволяване 
на всекидневните нужди"..

Жилищната общност и об 
ществено-политическите орга 
низации в града биха могли 
да обмислят въпроса за съз
даване на различни учрежде 
ния за възпитателна работа 
с децата, за физическо въз
питание и културно забавен 
живот на децата и младеж
та за летуване и 
итн.

Но за всичко това е необ
ходима широка консултация 
с гражданите .сигурен и реа 
лен план за работа.

Може ли да се говори за 
някаква плодотворна работа, 
когато най-висшият орган на , 
жилищната общност за 
години се е събрал три пъ
ти и е изготвил едно единст
вено решение: опредлил за
платите на секретаря и ка
сиера. Или за какво говори 
фактът, че от 35 членове на 
Оьвета са останали 17! Да 
прибавим и това, че жилищ 
ната общност просто се играе 
със закона. Според Закона 
мандатът на Съвета на жи
лищната общност трае три го 
дини, като всяка година се 
върши избиране на половина 
та от

ържа
ношения на базата на обща 
или частична конвертабил-

о т-

ПОТРЕБЛЕНИЕ НА МИН! 
РАЛНИ ТОРОВЕ В 
СВЕТА

три ност спадат и индустриално 
най-развктите страни, какви- 
то се шестте членки на Об
щия европейски пазар, Вели 
кобритания, САЩ, Канада, 
Швеция и Норвегия. А пре
димствата на базата на кон
вертабилна основа са големи, 
тъй като позволяват много 
по-свободни търговски трак- 
сакции. Така например, с 
Еалутата на всяка страна с 
конвертабилна валута могат 
да се вършат плащания на 
вносни сделки, сключвани с 
други страни.

Потреблението на минер; 
ни торове в света все пов 

, че се увеличава. Статистич 
ките данни на ООН показвг 
че през 1960/61 год. погреб: 
нието е достигнало 28,5 мш 
она тона. Увеличението моя 
да бъде по-ясно, ако към д 
зи данни прибавим сведеш 
ята за потреблението на М1 
перални торове през 1904 г 
дина, когато то не е надига 
Е-ало 2 милиона тона.

Още едшт иьш на Яем а:

Т
- т членовете на Съветц.

При такова положение на 
нещата може свободно да се 
постави въпросът: Оправда
ва ли жилищната 
своето съществуване? Очеви 
Хко НЕ. Тя изразходва годи 
пшо 400.000 динара обществе 
ни пари само за заплати на 
лвама служещи. Ако досега 
не е оправдала съществува
нето си, значи, че е създаде
на само да се спази обшия 
югославски курс. Пропадна
лите опити с откриването на 
п аз лични сервиси, покра« о- 
бективните трудности от фи
нансово естество, имат 
га важна причина не 
изхождало от истинските

Освен с приведените афри 
кански страни, на базата на 
клиринга търгуваме и с из
точно-европейските

общност
страни,

Турция, Израел, Ирак, Кам
боджа и Чили. С Индия, Швей 
цария. Куба, Австрия и Тьр 
ция търговският обмен става

••V Разбира се, увеличение 
на това потребление е мно: 
по-голямо днес, 
преди войната и в близки” 
години след Втората свето: 
на война. Така наггрим< 
през 1945/46 година погреб: 
ш-гето на минерални торове 
било 7,5 милиона тона, коет

отколко-

почивка освен по клиринговата сис
тема и по специални изчисле 
ния.

Напоследък 
с Уругвай

в търговията 
се премина от кли

ринга, на плащания 
табилна

в конвер 
валута. Специална 

платежна спогодба бе склю
чена с Аржентина, 
но последния договор, под
писан тази година с Финлан 
Дня. и с тази страна плаща
нията ставят в коггеертабил- 
на валута. Смята се, че око
ло 68 процента от съвокуп- 
иия обем ма югославската

Димитър Йотови дру сравнено с днешното състх 
ние, е към 2б°/о по-малко с 
предишното потребление.

Най-големи производтггег 
и потребители на този вггд п 
рове са Европа, Северна 
Средна Америка. Обаче пс 
ребленисто расте и в мно: 
друпг страни конто до щ 
ди войната са били незнач!

Г*
СЪглас-М"_

к,яния и нужди на граждани 
те. но са ттооектипдни 
целарията на жилищната об-

За пътниците от общината Лукавичка река винаги 
пе-сиисходителна. Тя пропускаше техния джип 

през своите води към Г. Невля и другите села- Затова 
Джснии

е била Р кян

мост за тях не преставяше обект от някакво зпа 
■«сине. Обаче, тези дии реката стана дръзка и за общим- 

ите хора. Тя спре джипа и по тоя начин прекъсна пъ
туването 
тниците

ш.иост. За откриването н=> ка 
кър.то и да е сервйс. а —па 
го показва опитът в рат—и- 
ни гладове, е необходимо ша 
тг-дча проверка или провеж-

па пътниците. Сега със сигурност се зпас, че пъ 
от общината са имали възможност да поми. 

докато са чакали впрегнатите крави отслят за моста,
външна търговия се падат ма
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» ютю- оикествуват аиа и №«,.

ет? етяа.ьжг
дежитс заемал- челно място в производството.

През първата половина на 
зи месец в район Забърдие 
ха устроени годишни отчет 
-изборни събрания на пър 
гчните
СС, на които обстойно бе 
ализирана работата на ко 
-цистите през отчетния пе 
(РД и поставени нови зада

чи за осъществяване реше
нията на Ш и IV пленум на 
ЦК на СЮК-. Една от пред
стоящите задачи е и електри 
фикацилта на Забърдие, без 
оглед на всички трудности.

За отбелязване е, че в пито 
една
не е избран нов секретар.

към решително премахване 
на слабостите. Една от причи 
мито за появилите се слабос 
ти са били личните ежби, о- 
собено между 
работници 
на известен брой комунисти. 
Партийният актив при земе 
дслската кооперация не е ус 
троил пито едно събрание, а 
активът при основното учи
лите разправял само за раз 
ногласията в колектива.

След изострянето на крито 
риите за приемане на нови 
членовете се отишло в друга 
крайност — през 
период не е приет иито един 
нов член. Установи се, че ме 
жду младежите има 4—5 ду 
ши зрели за приемане и че

с тях и с останалите канди
дати трябва да се работи па
си стематично.

В доклада и в разисквания 
та между другото бе изтък
нато, че тази година трябва 
да се засадя с тютюн по-голе 
ми пространства, защото доб 
ре успява. Тази година все 
ки селскостопански произво 
дител е получил средно по 
1.100 динара от килограм. У 
всличаваието броя на стъпи 
лите в съдружие с коопера
цията и отглеждането на ви 
сокодобивни сортове земедел 
ски култури е една от глав 
ните задачи в предстоящата 
работата па комунистите 
Смиловци.

организации на просветите 
и бездействието

ческата мдадеж, и учащата 
се младеж.

организация в района „Въпросът за културно-за
бавния живот е отвииаги наш 
неразрешен проблем. Главна 
та причина е там, че нямаме 

затова всички

; Йоги
на е, че учениците на някол 
ко пъти посетиха производ
ствените помещения. Но то
гава тях интересуваше про 
изводството, а не живота на 
работническата младеж. Ние 
не получихме никаква пока- 
н аот средношколците за по 
сешаване на техни танцови, 
събрания и пр. Тук обаче ви 
наги не е чужда- В нашия 
актив има 8 младежи инте
лектуалци, от които двама с* 
били председатели на средно 
школски активи. Би трябва
ло те да бъдат свързващия 
мост, защото познават проб
лемите и на едната и на дру 
гата страна. За съжаление те 
не оказват никаква помощ.

1ИЛОВЦИ
помещения ипланове се провалят 

ние не провеждаме
беседи, поли-

наши
засега ниРешително разчистване със 

слабостите
какви сказки, 
тически информации, не под 

програми, не устрои 
танцови, изобщо чувс- 
се едно пасивно отно- 

Имахме 
свой

готвяме 
вамеотчетния
твува
шение към всичко, 
намерение да оформим

състав, да подготвим 
членовете на колек 

гражданите, да устро 
по шах и пр.

Първичната организация 
‘| СКС в Смиловци е кон- 
фтирала, че с ангажиране

то на всички членове по гру 
пи за обсъждане на отделни 
въпроси се е пристъпило

в
танцов 
пиеса за
тава и
им състезание 
Но винаги се обльсквахме с 
въпроса — къде?

Досега няколко пъта раз
говорихме с директора на 

И той ни ебе

ритпщ
1

С участието на голям брой непартийниI
предприятието.

ще освободи една стая 
не можем да 

че това ще стане

А
’.На годишното отчетно—из- 
врно събрание на първична 
I организация в село Моин 
[ч присъствуваха - над 50 ду 

безпартийни, които взеха 
1'йно участие в работата на 
|)бранието. От постигнатите 
| пехи бе изтъкната работа 
1, на културно-забавното по 

■К Това се вижда и от фак 
;, че група младежи и чле- 
•ве на ССРН подготвили ху

общия успех на акциите.
И първичната организация 

в Моинци установи, че не е 
политика

дожествена програма, с коя 
то гостували във всички за 
бърдски села. Постигнати са 
добри. резултати в приложе
нието на частична агротехни 
ка в селскостопанското про
изводство.

На събранието бе критшеу 
вана изол1граностга на мест
ния отбор в предприемането 
на акции от комунално зна
чение. Ръководствата на ма-

еопо-полипгческитс
зации поискаха в бъдеще за 
всяка
съвместно събрание, та по то 

начин в организирането 
да обезпечат по-голям успех 
Някои безпартийни жени кри 
тикуваха комунистите, че тех 
ните жени не излизат на до 
броволнп акции, което има 
отрицателно влияние върху

ща, че 
Но в момента

Накрая искам да кажа, че 
сили и възможности има. Но 
факт е, че сега не живееи 
разнообразен живот и няма
ме никаква забава”.

органи-

очакваме,акция да се свиква
веднага- • •

„В редицата 
те трудности важно място за 
ема и проблемът за разпокъ- 

сили. Младежите нера-

водила правилна 
по въпроса за приемане на 
нови членове. От редовете на

на обективни-зн
Сг. Николов

младежта има идейно зрели, 
които имат желание да вля 
зат в редовете на СЮК, 
първичната организация не 
е държала сметка за това-

сани
ботят в една смяна, а в три 

тяхното обе-но Това пречи на 
диняване и провеждане на 

обши събрания. 
Мисля,

БЕЛЕЖКА
съвместни,
срещи, подготовки... 
че наскоро всички младежи 
ще бъдат преместени в една 
емняна-”

„Една твърде важна труд- 
иредставлява цреяран;

НрвДЪ ЛЖ1

ПАЗАР НА ГЛАВНИЯ 
МЕЖДУНАРОДЕНАЗГОШ

ПЪТ. без обзор върху конкретните явленияОтчет НОС! 
ка младежите. И този петък, въпреки 

деоелия сняг, в Димитров 
х-авград се ое стекъл ьпю 
го парод. Заметнали диса
ги с агнета, нарамили но 
кгяяци с яоъшм, натова
рили чували на велосипе
ди — носят на пазара кон 
ь.акьо има.. А жени 
пък стигнали понякоя ко

Въпреки непълностга на 
,'чета, на който липсваше 
т-зор върху конкретните яв- 
;Г;!Ния в работата на първич 
1,лта организация и комунис- 
!-,'гге поотделно, в разисква- 
;,шта на членовете и безпаР 
щйните бяха изтъкнати ня- 
$лко проблема. Миграцията 
,"п населението, особено на 
■ чадежта, затруднява под-

и пр. В бъдеще партийната 
организация да се освободи 
от съществуващата досега за 
твореност, като пристъпи 
към по-организирана общест 
веяо-политическа работа в 
селото.

критикуваха неотговорността цията за електрифициране 
на отделни членове иа пър- на селото, засилване на само 
вичната оргаштзаци, които не отговорността при членовете 
са проявили достатъчно ин на организацията, да се стъп 
терес за обществените рабо- ва по-решително в ггроизвод 
ти. Като пример е изтъкнато, ствено съдружие с коопера- 
отсъстЕието на инициатива цията за увеличение на селс 
за снабдяването на фураж. костопанското производство 
Поискана е по-голяма иници
атива от страна на комунис
тите в разрешването на об
ществените проблеми.

! паи-честспреседателят. 
се хранят сами, като донасят 
храна от село, която застоя

ло една седмица. Тов<ва и
се отразява и върху тяхнат; 
работоспособност, което на 
малява ефективната произв< 
дителност. Но последните р:

създаване на, 
надежда, ч>

те

зискване за 
столова дават 
тоя проблем ще бъде разре-

шШи. или. петел, сцьрна-
шип пипер, други пък, 

ог ьш-ошдщтг села. тръг 
«нили кещо да купят, да 
използват хуоавия ден.

опичо кошници,е, чува
лите — предложените сто 
кн на потребителите от Ди 
вжтроаград не се -намират 
по сергиите на пазара. Яа 
против, пазарът е съвсем 
празен, покрит със сняг, 
личи на пуцпшяк. Кошни 
ци, кошове, сандъци, всич 
кн предлагани стоки царе 
дени от двете страни яа 
главния т. е. па междуна 
родния път, които минава 
през Димитровград. На ед 
но малко пространство от 
няколко квадратни метра 
се наблъскал пъстър св- 
*т. Едни предлагат стоки 
те си, други купуват, г.а 
зарят. а. до някои прода
вачи трудно може човек 
да се доближи в тая бър 
котия, защото са блокира 
ки отвсякъде.

Картина/га става още по 
грозна, когато по пътя се 
зададе камион или автомо 
бил. Тогава шофьорът упо 
рито и безнадежно СЕИр*. 
за да му строят път, а 
рата, излезли на пазар, се 
блъскат с всички силя. 
за да не се намерят под 
колата. Настава писък, оле 
лия. Жени кълнат, теглят 
кошници, блъскат опеок. 
които пред тях.

Преди това служащи о1 
Комуналното предприят1*® 
в Димитровград събра-111 
таксата от всеки продаваЧ 
за изнесените стоки на в* 
зара. Таксите са разля411" 
но нито една стока не е °* 
вободена от нея. Поста** 
ое втлтрос какви са У0-1* 
тате, които Комунално5*' 
предприятие оказва на йР® 
давачито? Нима тряб®* 
селокостопапският нроИТ

пъртопопинци

'-'тадяванего на партийното Нито един младеж нг е член. 

на СЮК
шен

Когато стана дума за про
изводителност, трябва да к. 
жа няколко думи и за про 
веждане на семинари, коитс 
бяхме запланували още в ми
налата година.
, 1. .с младежите взехме де и 

но участие ь донасянето на 
производствения план за та 
зи година по за пълното му 
прилагане на дело бяхме пре 
двидяли семинари за профе
сионално издигане на младе
жите, за тяхното 
специализиране за 
производствена операция. То 
ва има още по-голямо значе
ние, когато знаем, че в тази 
област на промишлеността ня 
ма достатъчно специалисти. 
Но и тук помещанията 
спъват. Разрешаването 
тоя въпрос повлича след се 
бе си разрешаване и на оста 
налите
културно-забавен 
.пр.).

Но може би на-изострен про 
блем е проблемът за 
ничество между нас, работни

за събития в нашата страна 
и извън нея.Партийната организация в 

Пъртопопинци има само 
члена. От 22 младежи, кол- 
кото членуват в младежкия 
актив, гогго един не е приет 
в Съюза на комунистите. То 
ва е резултат на неправил
ното схващане смисъла за 
по-строг критерий при прие
мането на нови членове.

М. П.8

Завършени отчетво-из- 
борвите конференции 
в организациите на 

Съюза на комунистите 
във Висок

по-тясно
отделна

През първата половина на 
февруари в селата на Ви
сока се проведоха годишните 
отчетно-изборни конферен-. 
ции, на които бяха изнесени 
доклади за досегашната ра
бота и набелязани програми 
за работа на първичните ор
ганизации занапред.

В основите на тези прог-

Първичната организация е 
постигнала добри успехи в 
идейно-политическото изгра 

ждане на членовете. Освен

На път за Смиловци
ни

: наорганизацияПървичната 
прие правилните критики. За 
бъдещата си работа тя си по

Кпенство. Организацията ра- 
1,'утала с двама младежи и 
|дна девойка, подготвяла та 
г-д приемане в СЮК, но кога 
\Ь трябвало това да се осъ
ществи,
•рта във вътрешността.
| Безпартийните

въпроси (еминари, 
живот иматериалите от пленумите и 

речите на високите партийни 
и държавни ръководители, у 

се и информации

стави_и следните задачи: пов 
торно и по-обстойио проучва 
не на материалите от Ш и 
IV пленум, подготвяне на но 
ви членове, да продължи ак

рами са залежали заключе 
нията на Третия и Четврти 
пленум на ЦК на СКЮ.

те заминали на ра-
сътруд •В. Г.стройватоткровено

ЮНА, банките, предприятия 
за връзка, стопански органи 
зации за използване на ми
нерални суровини (освен кд 
меновъглените мини), стопан 
ски организации за геолож
ки и рударски издирвания, 
стопански организации за 
изследване на почвата и стр 
оителните материали, стопан 
ски организации в графичес 
ката промишленост и издате 
лека дейност, стопански ор
ганизации за проектиране и 
стопански организации за ад 
министратавни услуги, как^ 
то и промишлени, строител
ни и стопански организации 
по движението и каменовъг 
лените мини, в които стойно 
стта на капиталовложенията 
надминава сума от 1 мили
ард динаоа.

Сведения и документи, оп
ределени със специално ре 
шение на работническия съ
вет за делова тайна се пред 
ставят на разглеждане в Об
щинския народен отбор, кой 
то е компетентен за одобре
нието на правилата на стопа

СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ДЕЛОВА ТАЙНА
другия случай е необхо

е длъжен да държи сметка, 
кои сведения 
Ще приеме като делова тай
на, а при това да не накър
ни конституционното начало 
за обезпечаване на публич- 

в работата на държав
ните органи, т. е,., право на 
осведоменост за работата на 
представителните тела и ор 
ганизации предвидено в чл
ен 36 и 79 на Проектоконсти 
туцията.

На практика обаче

и документи

-
1|!

ности в
димо отделно решение на сто 
панската организация, на ра 
ботническия съвет за всеки 
отделен случай.

От изложеното произлиза, 
че стопанските организации 
не са длъжни да определят 
кои сведения 
ще се считат за делова таи- 

могат да се ограничат 
тайна е

низация върши за нуждите 
на ЮНА, ако са означени ка 
то военна тайна, или ако са 
загатнати в предложението 
за конкурс или търг преди 
обнародването на резултати 
те от конкурса, т. е., търга 

Какво може стопанската о 
провъзгласи 

По прин-

) Делова тайна на една сто
панска организация предста 
ляват определени докумен
ти и сведения. А според на- 
.ина, ,по който се определят 

Гези документи и сведения,
\ Представляващи делова тай- 
' - а, имаме сведения и доку
менти, които се считат за де 
!',ова тайна по закона и доку 
;енти и сведения, които 

! :ровъзгласяват за делова та 
.'на по силата на определени 

стопанска 
или с-ьс специ-

можем
да имаме случаи стопанската * 
организация да не е

и документи
рганизация да 
за делова тайна? на, но

на това, че делова 
само онова, което представля 

тайна по закона.

длъжна 
да определи кои сведения и 
документи счита за делова 
тайна, но. в състава си да и 
ма отдели или делови

се
цип — всички сведения и до 

чие то съобщаване об документи, 
на некомпетентни лица, е ог 
лед на естеството и на зна
чението си, би било въа вре 
да на интересите на на стопа 
нската организация 
панството въобще. Конкрет
но — за делова тайна на ед
на стопанска организация се 

всички сведения и до 
кументи, което представля- 

фабрична и производстве 
от изсле

водител само да ое 
жи на пазар о такса, 
съответни услуги! 
Комуналното предприя1^ 
пе е могло да вземе дк*-. 
трима работници да «ч* . 
ят пазарището от сняг к ^ 
не се задръстява мел®- 
народното шосе?! ИзгД*^ 
да за предприятието еЯм 
отвело е важно да 
средствата си, а не 
извърши нужните уолУу

б'}1 ва делова
По силата на изключител

ни законни предписания оба

на една, равила 
.рганизация
' решение на работничес 

[’ця съвет на същата.
закона за делова 
считат сведения и

едини
ци, които вършат работа, пр 
съставляваща 
В такъв случай

лно че, определени стопански ор 
длъжни със 

свои правила или специал-* 
ни решения на работнически 
те съвети да определят кои 
сведения и документи считат 
за делова тайна. А това са: 
външнотъ рговските 
приятия, предприятия, които

или сто-и делова тайна;ганизации саСпоред
I със специал 

но решение на Работничес
кия съвет се

! 'айна се 
' < окументи, обявени за таки- 
На от компетентни органи, ко

», ““ с“в“°гго°'2^
от тези органи 

се отнасят до Ра

определя 
сведения и документи в този

единица 
ще се считат за делова тай-

считат кои

ват
на тайна; резултати

конструкциоии*1 ра-

отдел илипред- деловая е получила 
'и документи
!- а същите с

дване и



БРАТСТВО

гНо тема - храненето в Димитровград СЪВЕТИ НА АГРОНОМА

СЪЩЕСТВУВА ЛИ ВЪЗМОЖНОСТ 

ЗА ОТКРИВАНЕ НА РЕСТОРАНТ ЗА 

ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ

Зимно пръскане иа 

овощните дръвчета
Зимни пръскания на дръвчетата срещу някои бо 

ти иГсекГ са основни и решаващиза Рвзултак

^ния^^а^н^^^-и^о^

ва да се проведе зимното пръскане са. сливовата ив 
носна въшка, калифорнийската щитоносна въшка, п< 
ките щитоносни въшки, ябълковия молец, яйцата на 
стните въшки и др.

Срещу тези неприятели зимното пръскане може де 
извърши с някой от следните препарати: Креозан, да 

жълто масло, румесон, Е-5 и румесон-масло, в в

Този въпрос не е нов. От
криването на ресторант за 
обществено хранене неофици 
ално бе поставено на дневен 
ред с развитието на индуст
рията в града, т. е. увелича
ването на броя, на заетите ра 
ботници и служещи. Обаче, 
ако досега поради обективни

средства. Все още се разис 
ква да ли това да бъде строи 
телното предприятие 
диня” или жилищната общ
ност. Изпъкват трудности и 
около локацията и плащани 
ята на задълженията към об 
щността. В разговор с отго
ворните фактори в Общинс
кия народен отбор узнахме, 
че те са готови да сведат те
зи задължения до най-ниска 
степен.

„Гра-
В ТРУДОВИТЕ КОЛЕКТИВИ ВСЕ ПО-ЧЕСТО СЕ 

ИЗТЪКВА ПРОБЛЕМЪТ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ЕДИН 
РАБОТНИЧЕСКИ РЕСТОРАНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРА

НЕНЕ.
причини не можеше да се го 
вори за конкретна акция в 
това направление, днес вече 
можем да кажем ,че са нали 
це всички условия, ако не 
за цялостно разрешение на 
този проблем ,то поне за час 
тично. Не е нужно да се до
казва необходимостта от от
криването на такъв 
рант.

Сегашното

ИЗТЪКВА СЕ, ЧЕ ПОВЕЧЕТО РАБОТНИЦИ СА НЕ

ЖЕНЕНИ, ЧЕ СЪЩЕСТВУВАЩИЯ РЕСТОРАНТ В ГРА

ДА Е СКЪП И МАЛЪК, ЧЕ ПРЕДПРИЯТИЯТА ИМАТ 
ВЪЗМОЖНОСТ ДА ДАДАТ СРЕДСТВА ЗА ДОТАЦИИ. 

ЗАЩО СЕ СТОИ?

зан,
центрация 1,5—2%>.

Най-благоприятно време за зимното пръскане е с 
преминат големите зимни студове до момента 

От голямо значение за добрия резултат от пръскай 
набъбването на пъпките на овощните дървета, 
е, то да се извърши качествено, т. е. да стане пъ, 
обливане на дърветата и да не остане ненамокрен н 
един сантим повърхност.

Голямо значение за добрия

Ясно е, че такъв план в ни 
кой случай не разрешава про 
блема изцяло. По този начин 
ще бъдат осигурени (и то пък 
частично) само работниците 
от споменатите предприятия. 
Значи в случая работниците 
и служещите от останалите 
предприятия и учереждения 
не би могли да се хранят за 
Щото техните предприятиа 

Ръководейки се от това жи 
лищната общност е отправила 
до всички местни организа
ции, предприятия и учреж
дения

като

ресто-
на пръсрезултат

нето имат и механическите мерки ,които имат преди 
предпазно значение и спомагат твърде много да не 
допусне масово размножаване на болестите и неприя 
лите. Чрез тях се унищожава голяма част 
ците нт зараза, ограничават се до минимум удобн 
места, в които неприятелите и болестите прекарват 
мата. Механическите мерки се прилагат обикновено п 
зимния период на годината и за препоръчване е пр 
зимното пръскане.

настроение 
града е такова, че се има впе 
чатление, че в момента не съ 
ществува по-важен проблем 
за разршаване от този Ако 
вземем последните 
на Общинския

в

то е заинтересовано за откри 
вавето на ресторант от от
крит тип. Обективните фак
ти говорят, че учениците в 
стопанските училища и нео- 
женените работници са най- 
много засегнати от сегашно 
от положение. В Димитров
град, който сега има над 2.000 
работници и служещи съще 
ствува само хотел „Балкан” 
чиито цени са недостъпни 
на нашия обикновен работ
ник, а да не говорим за лип

сата на елементарни хигие
нични услови в този ресто
рант.

Не е нужно да се обяснява 
колко откриването на един 
такъв ресторант за общест
вено хранене ще допринесе 
за подобряване условията на 
живот на нашите работници 
и на интересите на стопанс-

от източ
пленуми

синдикален 
съвет и отчетно-изборните 
конференции на Социалисти 
ческия

анкета за откриване 
не рамо на подвижна кухня, 
но и за ресторант в който ще 
могат да се хранят всички ра 
ботници и служещи в града. 
До края на месеца се очак 
ва отговор на този въпрос. 
Струва ни се, че болшинство

съюз и Народната 
младеж ще видим, че на раз 
лични места и в различни 
форми е поставян на дневен 
ред един и същ въпрос — 
въпросът за общественото 
хранене.

Изхождаки от това Общин 
ският синдикален съвет е о- 
формил комисия със задача 
да изпита всички възможно
сти

Най-важни механически мерки са следните: съби 
не и унищожаване на гъсеничните гнезда; обиране и 
нищожавае на сухите и мумифицирани плодове, за 
се унищожат намиращите се в тях презимуващи фо! 
на плодови. хоботници, причинители на гниенето; ост 
гване и изгаряне на старата, напукала кора по стъбл 
и дебелите клони, за да се унищожат зимуващите : 
нея неприятели на дръвчтата и плодовете; повсемести 

изкореняване на изсъхналите дървета й изрязв; 
на изсъхналите клони, които са обикновено гнезда 
короедите.

Тези мерки на овощарите, винаги ще окажат бла 
творително въздействие върху рода и качеството 
овошките.

ките организации като цяло. 
Остава само да се намери 
най-доброто решение.

Д. Й.

Отрицателна проява на младежите от 

Долни Криводол
и условия за откриване 

на ресторант от такъв вид. 
Досегашните резултати 
казват ,че стопанските орга 
низации в града и Общинс
кият народен отбор са готови 
да помогнат да се намери 
възможно най-добро решение.

Четирите най-големи пред 
приятия в града — фабрика
та за гумени нишки, шиваш 
ката кооперация „Свобода”, 
„Механик” и

по-.

През последните дни мла
дежите от Горни Криводол с 
подготвена програма напра
виха няколко посещения в 
околните 
активност трябва да се отбе
лежи като добър успех. Още 
повече, че тоя младежки ак 
тив е съвсем малочислен (ед 
вам 13 души).

даността на младежите 
Горни Криводол е за похва 
ла. Те се съгласиха и отло
жиха представлението. По то 
ва време двама отборници, 
които се намираха тук, започ 
наха обяснение с „пияните” 
младежи и успяха да ги „у 
бедят”. Разбира се пиесата 
се представи твърде успеш 
но, макар че двамата младе 
жи постояно викаха „уааа...”

За впечателнието, за мла
дежкото съзнание не искам 
да давам коментар. Искам 
само да напомня на младенци 
те от Долни Криводол, че 
те имат право да наказват 
своите членове, дори и да ги 
изключат от организацията.

А за младежите от Горни 
Криводол и тази вечер ще

от I бъде само още един успех, 
както и неотдавнашния 
пехч в село Каменица.

ус- Б. С. Мариш 
агрономсела. Тази тяхна

Иван Алексов
О

столарското 
предприятие „Циле” вече са 

съгласие да обединат 
средствята за дотации в кои- ,, 
то, според тяхното изявление, Нотдавна обаче в Долна 
ще участвуват с 50% за вся Криводол се случи нещо не
ка порция. За сега се пред- желано. След веселието, ко- 

■ вижда д асе открие ресторант ето предходи на пиесата („Жа 
закрит тип с по една- топла _ -
порция дневно. Проведената 1дба от РуСК31я писател Го 
анкета между работниците гол), младежите Петър Соко 
показва, че още в началото лов и Иван Христов от Дол

Хотел-бюфет на граничния прехо;дали

Туристическото бюро от Ни
шка баня е извършило адап
тация на една от съществу
ващите сгради на граничния 
преход на югославско-българ 
ската граница при с. Гради
ни за хотел-бюфет, 
се техническо приемане 
сградата и откриването 
Вътрешността на сградата е 
хубаБО уредена, има 
и водопроводни инсталации.В

хотела-бюфет ще бъдат ин
сталирани и различни раз-> 
хладителни уреди, така 
през сезона освен продажба
та на алкохолни питиета, ще 
се продават и различни без
алкохолни напитки, сладолед 
и др.

В самата сграда ще работи 
и митницата, така че на чу 

оказана

Адаптациите изисквах 
веем малко средства (1.50
д.)че

За отбелязване е един 
ям пропуск на гостилнич 
кото предприятие „Бал 
и на „7 юли”, които отх 
лиха тази инициатива, в' 
ки че им бе известна в' 
жността от добър оборот 
визи и динари.

Очаквав ресторанта 
над 300 работници само 

. тези предприятия. Остава не 
разрешен въпросът кой 
бъде основател, т. е. кой ще 
създаде основни и оборотни

ни Криводол влезнаха и за-ще се хранят
иаот почнаха да дигат шум. Те се 

преструваха на пияни и ис
каха да абранят представля
ването на пиесата. Самообла

му.
ще

токови жденците ще бъде 
всяка необходима услуга. С. На:

ши,шита такета

ЖИЦИТЕ СА
ИЗПОКЪСАНИ

арестуваните комунисти и бо 
йци от партизанските отряди 
пишеха завети до другари, 
семейства, свободата и Пар
тията... оставиха си и изтри
ваха дните, проведени в ла
гера.

„Тук от 26. VI. до 28. УП. 
1944 година лежа Радивое Та 
нкосич, ученик от VI клас”...- 
„В доброто е леко да бъдеш 
добър, в тежкото време се по 
знават юнаците,” бе написа
но на тавана в карцер № 17. 
Под този стих, на бърза ръ
ка бе надраскано; „В очаква 
не на по-хубави дни — Да 
живее СЕсбодата!”

..Другарю, не падай 
духом!”

ното: .Другарю, не падай ду
хом!" доха немски камиони и 

ците изхвърлиха от тях 
ло 60 лица, от които по: 
то бяха мъже.

В настоянието си да подне 
сат тежкото чувство 
мотност и на постоянно очак 
ване на смъртта, арестувани 
те пишеха различни завети: 
„Аз лежа тук и чакам ден 
и нощ да бъда отведен в Бу 
бан. Да живее Свободата...” 
Заветът е неподписан. Но то 
ва не е важно. Важно е, че 
в лагера на смъртта се раж
даше и

на са-
Тези лица бяха по бель 

така немците ги докарах; 
чешком до изкопаните р< 
ве и обръшада с гръб 
тях и след това ги покосв 
с картечен залп... 
би някой да остане 
дип фашистки звяр 
вер в ръка ги довършваг 

Аз видях по-голямо чг. 
от Лепосава поради 
тя не можа цялото време 
гледа това зрелище от въ 
ние”

„На жиците, другари!” — 
прокънтя възклик през но
щта на 12 февруари 1942 го
дина. От тази велика дата 
минаха вече двадесет и една 
година. Тогава с голи ръце, 
гладни и пребити, затворни
ците от Нишкия лагер при 
Дървени кръст щурмуваха ка 
'раула а след това с ръце и зъ 
би разкъсваха бодливия тел, 
за да стигна! на свободна те 
Ритория.

За да 
жив.
с ре

живееше великата 
дума, която говори за свобо
дата. това,

По стените на лагера, ки
лиите, карцерите — някои от 
затворниците изписвали име
ната си, а под тях редят и за 
нятията си

завършва пиел 
мото си един от многобро 
те. Това е резултат на ; 

престъпление, коетокато например;
.,дип 

„сержант”, 
и т. подобно, а 

след това са слагали 
черти. Всяка чертичка 
начавала броя на дните, про 
ведени в лагера.

ско
ден днешен, с чувство на 
чевина разказва: 
разстрела”.

„земеделец”, 
ломирал юрист” 
„студент”

„ученик”,Пребивавайки в лагера, за 
творениците биваха подлага
ни на страхотни мъчения.

Повече от 103 затворници 
. успяха да избягат. В нощта, 
през необятните нивя, поля 
и полянки, които бяха покри 
ти със сняг бе се разточила 
колоната от ранени, и храб- 

, ри. Тя намери убежище в по 
ятите и водениците, които бя 
ха във връзка с бойците от 
Озренския
ряд. Това е кратката 
Рия на известното бягство от 
лагера на смъртта, която ста 
на собственост на всички сво 
Родолюбиви

„Аз ви

дълги
С 03-В това особено се изтпяша 

геетаповецът Мицингер. Той 
обикаляше всяка стая и все
ки карцер; извеждаше поот
делно всеки от арестуваните, 
биеше ги, все докато 
раха от бой. Тогава даваше 
нареждане жертвата да бъде 
запакована в чувал. Чували 
с жертви хвърляше на смет 
лището край лагера, а след 
това по телефона викаше об 
щинските чистачи да прека
рат пребитите до гробищата. 
И така — всеки ден. Ония, 
които излизаха не се връща 
ха живи. Доколкото се 
риеха — не приличаха на хо 
ра. Доха ищаха

Бягството от лагера на 
рвени кръст” е един от г 
организираните 
коит0 комунистите орган 
раха в килиите и в карце 
те. Това е резултат на I 
циплината 
работа на членовете на К 
нистическага партия на I 
славил. И там, където не: 
ятелят най-малко очаква 
Но все пак, бягството е е 
страница от историята на 
гера който ще стане му 

I и когато младите поколе 
ще посещават „къщата на 
ъртта”, ще си спомнят 
славните примери 
стните и неизвестни при 
ри на героите на Револю:

начина:

„Аз видях разстрелването...”не уми
партизански от

нето- Лагерът на „Цървени
представляваше място, 

на което стенеха немски 
мион. От карцерите 
рите извеждаха затворници 
те до камионите. Немски 
фьори педантно 
вара” — невинни жертви на 
Бубад. Макар че

кр
ъст” и организир

ка
на лагенароди на света-

Историята 
забележи 
■лагер. Според непълни дан- 
НИ-’ през лагера са 
над тридесет хиляди патрио- 
ти. От 1—

са разстреляни 
Ьубан, край Ниш.

също така ще 
миналото на този шо

караха „то-
' '■*« • > .*• т?- >■ ■ >■/

= • •; ■ - '' г ;■минали
Ада- завъ

>у •• ’- 7 това позна 
то стрелбище е било блокира 
но, от една съседна нива Бра 
нислава Николнч е била оче 
видец на разстрелването и 
след войната разказва: „На 
14 май 1943 година с Лепосава
Япуц,

това число, повече от
окървавени, 

с изпочупени ребра и покъ>;т У', сани мускули. Храбро пона
сяха терора за да 
духа на арестуваните на още 
по-високо равнище, дори
КОЙ ОТ ТЯХ п етипг 1ГПЩТГЧ1 Г|П

IЗавети, които оставиха оеъ- 
де ките на смърт

на -исподигнат

По ня-стените на килиите и та.г*..



братство

Забележено от Инспекцията 

на труда в Димитровград

Недостатъчно отговорност и но 

ръководители, и на работници 

в трудовите организации■■ш&ц и иСтит 58?
& » зна , те в =

опасност 
в случай на

Такова заключение 
чи ни измислица, ни преуве 
личаване на действителното 

Става дума за до 
толкова

ения са
ни, така че прети 
за работниците

и нежелани случки.положение, 
кументация ,която

реална, заШ°то е по 
отчета на една слу

компетентна

пожар
зашитата на труСъщо така

недостатъчна. Макар чеповече е 
каоана в 
жба, 
да се занимава

да естопанските организации в 
района на обшилата в не

голяма част са обрУДени с ма 
шини, които редовно са за
щитени, често, съзнателно и 
ли несъзнателно, отделни ли 
ца свалят защитните сродя 

по-късно довежда 
и осакатява-

която е
с тези въп

роси.
И макар че отскоро се за 

нимава с въпроси на трудови 
те отношения, онова, което е 
забележила в миналата годи 

на сериозно 
към проблема,

стройна, Но сега в кръчмата малци 
>гава жена, заметнала ко 1 на пият. Повече личи на сед 

(;ца е пълни котли бърза 
тясната пъртина. Излиза 
неравния, вдълбан в де 

;ия СНЯГ хОЛсКИ път, кой- 
:вече се заледил. Старец

— Неподготвени ни завари.
Дебелият сняг не задал па 

смиловчани грижи само за 
дърва и фураж, но и за чо 
вешки животи. За преживе
лиците на Кирика, петдесет- 
годишиа ясена, и Наца Цон
кова, девойка от Смиловци, 
иначе работничка в Димит-

д н а млада сняг. Тя тръгнаЛа сама за 
Смиловци. Нямало пъртина, 
а снегът бил дебел. На мест 
та и преспи се изпречвали 
пред нея. Но тя газила, вър 
вяла напред, пробивала си 
път. Когато минала през Ра 
дейна още било видело. Над 
явала ое, че макар и къс.но, 
все пак ще стигне в къщи. 
Спуснала се бездънна нощ. 
Сняг. Вали, непрестанно ва
ли. Все по-едър. Силите й 
попуснали. Викала, търсила 
помощ. А вя-гьрът грабвал 
гласа й, удушвал го преди да 
излезе от устата. Спуснала 
се в снега, уморена, изтоще
на, безсилна. .. В зори двама 
смиловчани тръгнали към 
Димитровград и я намерили 
в снега. Тя била стигнала 
близо до селото и тук капна
ла. Колко е лежала в снега, 
никой не знае. Кожухчето я 
защитило от простуда, а хо
рата рако я намерили и я 
спасили.

яика> мъжка седянка, откол 
кото на кръчма. Около нис
ката печка насядали старци. 
Един дългомустакат човек, 
сякаш през ума_си нещо пре 
листва .По външността на 
многобройните гости личи 
присъствието на три различ 
ни поколения, които носят бе 
лези на своето време. Черни 
те калпаци са най-старото по 
коление, чиито спомени вод
ят от далечни времена. Кас- 

'•вечерява се. Бялото Сми- кетите са средното поколе- 
1>ско поле се стеснява, ся ние, а баретите — най-мла- 
гп се притиска към селото I дото.
Уъне в бялата дрезгавина. I

т, Калпаците и каскетите са
Има ли вода, съседко. обработвали земята, вадили 
И лед. от нея плодовете, отглеждали
Бързаш? добитък и погледът им ви-
Трябва пак да се върна. на™ е бил насочен към село 

11 ттт , то. Но баретите са повече гос
| Ще се подхл знеш. ти, огколкото жители на се~
[‘г Не ми е първи път. лого. Изчезват една след дру
I [рез нощта стана годеж. га или на групи. През вакан 
I же би това беше една от циите или през време на го 
'Ьи, които се готвеха за не «ншнитс ПОЧИ8КИ се завРъщат

на село и пак изчезват по 
градовете. От Смиловци из
лезли лекари, инженери, аг
рономи, начални и гимнази
ални учители и пр.

— Всеки бяга от земята - — 
оплаква се дядо Ризен.

— Едно време, когато моми 
те се мъжеха, гледаха, имаш 
ли имот, стока а сега да е 

| на работа в канцелария, пре 
дприятие, само да не обра
ботва земята — добавя на ше 
га друг старец.

!— След освобождението
Смиловци имаше 213 домакин 

I ства, а сега 168 — Казва Ми 
ле, секретарят на първична 
та организация в селото. — 
А когато доведем електри
чество, тогава много работи 
ще се променят и младежта 

няма да бяга от село — 
продължи той с унесеност-, 
че пред смиловчани той по 
хубав живот.

— Море Миле, пак така ше 
си бъде. Сега всеки иска да 
живее в града, па и последен 
да е там — прекъсна го дядо 
Ризен.

ва, което 
до нараняване 
не на работниците.

на е резултат 
пристъпване
който не говори в полза и 
ръководителите, и на работ
ниците в предприятията. За ства 
това и дадохме такова загла но 
вие, зашото то отразява за- ! дето 
беложеното състояние, което пиратори. Инспекцията уста_

| нови, че такива защитни 
В течение на 1962 година средства или кзе&шо няма, 

тя извърши контрол в седем I или и ако ги има V
от зх-че трудови оргакиза- ; потребяЕат. 

ции. Почти всички от тях и- 
,„ат свои секретар или завеж • 
дащ трудовите- 
чиято длъжност е да води ка 
древа и персонална полити
ка на предприятието, 
зи места се заемат от млади 
хора, които не познават до 
статъчно правата и дл-ьжнос 
тите си. Известно е, че Ко-

А наличната защита сред- 
(очила, ръкавици, работ 

облекло и пр.) ни там, к-ь 
са нужни и лични рее

карва две мършави, на
ематели говеда към чешма 
, А около нея жени и де 
•;ки, обвили се в шалове, 
дстъпват една след дру- 
Ни пълнят стомни и мен- търси изменение.

■

толковаКато резултат на
повредите на ра

:
ГнТГсте през 1962 година 
сравнени с онези от 1961 го 

не са намалени а харак 
се е изменил. В

отношения,

Й1 дина
те рът им не
повече случаи причината 
до самия работник, който не 

онези защитни сред 
има .Какъв е ре- 

небрежно

Йр* Но тел.
е

ползва и
ства ,коиг*о 
зултатът ог това 
отнасяне към работата и 

сигурност при рабо
'Ч*Ж

1Ж5
мисията за приемане или у- 
воляване на работници донас 
я съответните решения. Ала 
в действитеност не КсмисиI - 
та, а директорът или техни 
ческият директор взимат ре
шение за приемане или увол

Зад 1 Страданията на Наца Цен- 
кова са по-опасни.ш личната 

тата? — Нги о.20и трудочаса, 
чия'1'и стоинА/ег възлизе на 
1,100.000 динара, са загубени 

цоледув<ше ог повреди.
че за това

: 11 Една събота се връщала от 
1' работа, от Димитровград Бил 
| паднал нов дебел сняг! До
■I Радейна пътувала с по-голя- няване на тоя или онзи ра- 
| ма компания, а след това ос- 1 ботник. Етр защо се случва, 
| таиали само двама-трима. | че гтървр работникът се при 
Г Стигнали на три километра еме на служба а сетне от За 

Смиловци и Наца падна- вода се търси нуж.ният доку 
ла. Краката й били премръз Мент, И естествено е тогава, 
нали. С нея бил Ходов Ивст 
ков, работник. Той се опитал 
Да я носи и да върви. Нао 
тигнали ги Иван Крумов и 
Весил Николов. Донели я на 

1 ръце до първите къщи в ое 
| лото. Не давала никакъв ггри 
знак на живот. Започнала ма 

1 сажа и инжекции... Хората 
спасиил и този живот.

не отстъпват 
зимата. Не й дават

Ш.. 1ГЪРИНОТО НА ДЯДО 
ГЕДКО

л I
пко прибавим, 
врете С ту осно и в производ
ството, готова деиствителна- 
;а с/ма е рш.е по-голяма.

К

Ца хармана, при големия 
;1вант са трите мъжки гла 
:■ от дядо Недковото семей 
[Ю — той, синът му Кирил 
[внукът му Недко, Трима- 
(| овцевъди — мераклии, до 
Л да нахранят и сместят 
'дете. Въпреки сушавата го 
га зазимили над 40 овуе, 

коитр 20 са мериносови 
:»ай овцете подскачат вак 

агнета, едри меринчета.

— Сушата ни направи мял I 
г] беля
■дко. — Други години хра- 
:хме овцете повече със се- 

! 1 и по-малко с шума, а сега 
1 вече с шума. А меринката 

‘<а и зобчица... Караме я, 
да видим.. .

Море с жените 
[Чудно вървеше — насмея се 
Цчът му. — Вълната трудно 
Н пере, много набита, па не 
| кат меринки.

А, сега се научиха, пе- 
|т я майсторски — прекъс- 

го дядо Недко.

ЦЙш до
Досега посочихме негатив- 

вина се дължиче дохажда до надоразуме- , 
ния между Завода и предпри 
ятието.

но-.п, чинто 
и на раоогници и на р °ково 

.по има отрицателнидители
явления (особено в приемане

работТова непознаване на длъж 
постите довежда до неправил 
ности и по отношение на ор 
ганизацията на производстве 
ния процес (недостатъчна 
хигиенично-техническа и лич 
на зашита) и правата на ра
ботника.

Установено е осемчаоовно 
работно време, еднократно и 
в смени. Но случва се, че ра 
ботникът се задържа и след • 
определеното работно време. ! 
А извънрден труд е позволен 
само в случаи, определени 
сгг закона, В предприятието 
(„Циле” и „Механик”) обаче 
извънредният труд се налага 
и когато е без законно осно 
вание. Инспекцията на труда 
остава неуведомена, или ако 
я осведомят това го правят 
след няколко дни .Тогава тя 
или наказва трудовата орга 
низация, или премълчава 
(пр. „Разсадник”). Понеже то 
зи извънреден труд не се до 
кументира, той най-често не 
се заплаща.

Трудовите организации не 
държат сметка за хигиенич
но-техническата защита на 
работника. Помещенията на 
старата гумара и обущарска
та кооперация „Труд”. Обаче 
явява се един друг недоста- 

Васил Гъргов | т-ьк — проходите и входове-

го и уволняването на 
ниците). Там обаче вината 
само в ръководителите. Чес- 

неотговот-

еу
Пролетни радости

го пъти, поради 
ност или непознаване на пра! 
ъаг а сг страна на администра- 
цията стопанските организа- 

наказания. Има 
знае кой

дългоровград, смиловчани 
ще разказват 
на гостите си.

оплаква се дядо на малките и Смиловчани
и през ции плащат 

случаи, когато не се 
е приел работника („Меха- 

1 ник”), където не се дава пя 
смено решение за прекъсва
не на работа („Циле”), къде
то директорът по своя воля 
изгонва ученик в стопанство 
то („Циле”), където директо 
р-ьт назначава свои роднини 
и близки (бившият директор 
на мина,, Видлич”), където 
уволняването става с неофи- 

бележчица

курбан.Било към края на януари, 
Димитров-Кирика била в 

град. През целия ден валял Миле ПРИСОЙСКИни
м
II малко ВИСОК

Добри и лоши прояви
!

ог Горни Висок използува и 
за печалба. Останали без фу 
ражна храна за д->битъка на 
селението от Долни Висок 
се обърна за помощ към сво 
ите съседи. Обаче каменича 

а и ДРУ™. просто ги из
нудваха и за една шейна ела 

взимаха по 30 до 40 хил
яди динара. Не ми е мисълта 
да се дава като подарък, без 
пари ,но това е изнудване в 

,когато хората са би 
принудени да я купуват 

по всяка цена.
Тази лоша проява говори 

за една бездушна, нечовеш
ка постъпка.

Тази година и Висок спо- 
незапомнена зима- Вси 

долината на Р- Ви 
бяха откъснати от 

железопътни 
и Пи

СПАСЕНИ ДВА ЖИВОТА циална, лична 
Юли”), където въз основа на 
това, че работникът иска Да 
му се заплатят 3 незачисле" 
ни дена бива уволнен („Град 
ня”) и пр.

1 летяС
I чки села в— Само тази зима ни изне 

на да малко — намеси се въз 
растен мъж, от другата стра 
на на печката.

— През последните петде
сет години не е имало толко 
ва дебел сняг. Осемдесет сан 
тиметра! Това отдавна не е 
било. Накара ни и сливите да 
сечем, за да се греем.

— Десет години вече откак 
шейни не сме употребявали, 
а сега с кола не може да се 
мръдне.

; ■ сочица 
най-близките 
центри — Димитровград 
г>от. По инициатива на мест

на ССРН

-?И ПОКОЛЕНИЯ
I1!
(жолко нощта повече обхва 
|'а в обятията си селото, тол 
! >ва кръчмата става по-пъл 
Ц. Напълнила се като ко- 
1]ер. Две лампи пускат скро 

светлина, кс| то едва до- 
до ъглите. На двете 

( плющат карти, а над иг 
!щите — грозд любопитни 
>ители.

ни,
Всичко това показва, чената организация 

се предприе акция за разчи 
пътищата- След

акома има сериозна работа, че 
Инспекцията и занапред Ше 

съумее
стването на 
двайсет и двудневна борба с 
природната стихия, в която 
взеха участие венчки висо- 
чани, пътят бе разчистен и 
възстановена автобусна връз 
ка с Пирот.

Това са добрите прояви на 
чо за съжаление 

т^зи трудни дни населението

продължи така ще 
да отстрани много неправил
ност, които често правят о-

смеят

ма: моментига
ли

нези, които най-малко 
да ги правят.Казват, че смиловчани о- 

ечалиI дяволската душица.
' -‘реди години в Смиловци се 
' (учило да няма нито капка
Ккия. Чудили маяли сека ||||||Ш||||||||||1|||||||||||||||1|||1||ш|||ш|и||1и||||1ши||||1||||||1|и|||||||„||„|„|1и1ШШ111Ш11»11..... ....................... .инч...... чрщш: .................................................................... ............. ... .....
•1 )о да правят, некому .хрум 
1'ша умна идея — да пишат 
[Ч Кольо, техен съселянин. I 
гумиращ се в Шумадия, да 
['1* донесе поне една дамад
жана шумадинска люта. Ко- 
IVто Коля тръгнал оттам, от 
Емиловци се натъкмила деле 
кция, за да го посрещне на 
! рата в Димитровград. Стиг 
лли и заседнали пред ресто 

!Днта, весели, бодри, засме- 
I (1, ДОВОЛНИ.

височани, Стефан Никол°в

„.нй»-||1|| [1-

огтпчятностите на Цвета Бойчева, бор в Димитровград с наредба № 02-2133/1- ст, а признавала само оня, който е дал 3 
г>а5отничка в димитровградското го 62 от 27. IX 1972 година забранява на Цве- водът в Пирот.

ог,гч,-п поедприятие „Бал- та Бойчева да работи в гостилничарского „ _^аисе>
стилнич р преглед на работ- предприятие „със срок ВЕДНАГА СЛЕД ПР В тези Разкарвания на Цвета Бо _

започва „-й-лпиятията за обществе ИЕМАНЕТО” на наредбата, а въз основа на се нам?.сил най-сЬтне Никола Цветков, 
нгщите, зае А.ен п април миналата намерения резултат от страна на Завода кар в Димитровград. На 8. X. 1962 год
но хранене, Р помислила, че след пр за здравеопазване в Пирот от 18. V. 1962 уптва Чвета на лекуване в Пирот, ка 
година. Тя не е нито помиел ла, « година. писва какво е нейното полоежние и изгь^
егледа ще настъпят за Л ’ Че не съществуват сигурни доказателст®
ядосване, разкарвания. пР“ч™“а ®'ч‘; ^ След това предприятие „Балкан” да- за сифилитично заболяване. Едвам с-1" 
глеждането на кръвта дало съмнителни ро- ва решение на цЕета Бойчева под № 253 тази постъпка бил направен по-сериоз^ 

„„пмт неосновано ОТ 5' Х' 19°2 година» а което й налага да о- и по-внимателен преглед на кръвта, при 
К Историята ва ™рм“’ о^и мерки тиде на лекуване в Здравния дом в Димит сто била получена по втори път отрица^-’
■разкарване и предприемш-ш^на оири м р РОвград и до 9. X. 1962 год. да представи ка реакция и било установено, че
против нея е дълга. Ето шю юъ-о*^ о документ, че е постъпила на лекуване, а Бойчева е здрава. На 7 XI. 1962 година

; мента, к01^кп°' ^^кТз& "ствто на доколкото не направи това, предприятието ледвал и трет документ и то ст Загре- 
- ЯМе ка Р сметка за достоин ще я за уволнена. Клиниката за кожни и венерически Ь°‘
1 човека. ^ и друга причина на спомена- Противно на тези мерки Заводът за зд ти потвърждава, че Цвета е здрава и че

.-у- Т1Ш преглед се появило съмнение, че тя е равна защита в Ниш (към който Цвета се же Да Раб°™ в своето предприятие,
й# болна от сифилис. И останало само съмне- обърнала на свои разноски) на 17. IX. 1962 Ако санитарната инспекция при Об^ 
И» ние. Защото нито едшг път при преглежда- година намира, че всички реакции са отри- нския отбор беше по-съвестна в посПчК 
Ш „ето на кръвта й не се стигнало до резул- цателни и че Цвета е здрава. Въпреки ясно те си с работничката — да установи то ■

Въз основа четливия печат на споменатия Завод, нами дали тя наистина е болна или не е, 
съмнителния резултат санитарният инс ращ се на документа, санитарната инспек- ше га го има това гедеммесечно разкаР^, 

кокс пектор наложил на предприятието да се ция в Димитровград протестира как работ- не. За учудване е как сашгтарната инСЦГ< 
предприемат мерки против Цвета. Тези про ничката е посмяла да отиде сама на прог- ция въз основа на съмнителни резулта^' 
такания траяли няколко месеца. Обаче от се лед. Инспекцията не искала да признае на. могла да наложи лекуване на една ,

~ несъществуваща болест!?

н
декан” да

у акции.

Те скоклакът изсвирил, 
дли на перона. На прозоре 
1 се показал Кольо. Засм- 

I г Махнал им ободрително 
■ ръка и посочил към купе- 
В Влакът спрял. Никола в- 
!Ст дамаджаната п се пока- 
!'Л на вратата. Но Никола
В подхлъзнал, изпуснал да
маджана и дяволска ду I

{■ разляла по перона. Дсл - 
I (цията станала като за^°
А потеглила през ноздрите 
•чгеотвориия аромат на шу 
Елинската _Ра.кия;„_„

тV
У’

V •

у № който потвърждава това.
ЩФ таТ’

Завър-
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Интересни имиииСЪДБАТА НА РУСКИТЕ ЖЕНИ Месецът не е 

кълбовиденбичат да управляват. Един 
норвежки психолог стои на 
становището, че те обичат да 

което се довежда 
връ ка с тяхното тежне 

ние да бъдат лично свободни 
и независими. Той отдава при 

техните способни 
снамране) в рад

иа практични

всичко за любимия |ртвуват 
човек.

На чернокосите жени уче
ните приписват по-жив тем- 

секс-епил. Те са

5ъв всички страни на све 
русокосите жени все по- 

цко се срешдт. В Англия 
тример, процентът на ру- 
сосите през последните го 
ни падна от 65 на 20, а в 
ландия от 28 на8. Дори и 
намаля с 38%о и показва 

:осите жени — числото им 
камаля с 38% и показва 

гденция към по-нататъшно 
чаление.
Лвсем разбираемо е, че то 
проблем все повече инте- 

■ува антрополозите. Причи 
ге за тези промени, които 
щгат не само жените, но и 
жете, още не са достатъч 
известни. Много антропо 

)и предполагат, че русите 
ра, по своята конституция 
са дораснали за темпа на 

зремения живот, дори по- 
яко и от кестенявите. И 
истина, русите хора много 
зече подлежат на различ- 

заболявания на сърцето 
гериосклероза и други бо 
ли. По мнение на специа 
стите —- след 150 години в 
пия сеят едва ли ще се сРе 
не един рускос човек. В 
;дна Европа те напълно 
: се смесят с кестенявите.
2дин американски учен ечи 
,че поради този ход на не 

1та не трябва да съжалява 
. За него кестенявите ас 
-интелигенти хора. Русоко 
ге по-бавно мислият и по- 
удно възприемат нещата.
1 сбира се, това не значи ке 
енявите хора да са твърде 
[телигентни. Русите хо- 
. имат влечение към естест 
ните науки и математика- 

Те са по-предприемчиви 
кестенявите, но и по- 

>едвидл!-ши от тях. Поне- 
е високо ценят личната 
[ свобода, трудно се ре- 
ават на сключване на брак.
[о когато веднъж заобичат —
>гава са в състояние да же ] но много

напълно кгьл 
неговата към зем

Месецът не есе карат, 
във бовиден и

обърната страна е малко 
До този извод е до- 

съветския учен Анато-

перамент и 
псхживи, със силни ггредиспо 
зиции за емоциално. Склонни 
са към меланхолия, но и към

ята
остра.

лий Нефедев на обсерватори 
в Казан, който при изра

знание на 
за бърз 

решаването 
проблеми .По негово мнение

капризи. Средно имат пове 
' че деца от русокосите, и ко
гато обичат — обичат нежно. 
Освен това — имат 
смисъл за домакинство.

Английският психолог Хев 
лок, счита, че русокосите же 

I ни са твърде енергични и о-

ята
ботката на новите карти на 
Месеца е вършил измерва
ния на тази планета.

те умеят да икономисват с о 
нова ,с което разполагат. От 
друга страна на чернокосите 
жени той придава и по-гол- 
ям смисъл за майчинство.

На един дебел плъх омръзнаха магазините на

Дома на културата има много семки...
малкото градче потъна в сън 

Дома. Влезе в хола и из- 
Наоколо проснати люспи

повече

*

в кинозалата на
И една нощ, когато 

и занемя, той се отправи към

са... Потрая малко и свиркането се превърна в мощно 
„уууааааа”.. „Става весело — каза си той — да пооър- 

И влезе в кинозалата. Електричеството бе изгас
не след „дълго” — и светна. Отново радостна въл 
свиркания премина залата..

. Плъхът стоеше смутен. Не знаеше какво Да пр _ 
потърси събратята си. Вслуша 

още повече. От- 
Оста-

Нол начин за ивешав- 
лне на гйемели за 

сгради в СССРДВОЙНИКЪТ НА НИКИТА 

ХРУШЧОВ Руските архитекти изнаме 
риха оригинален метод за по 
ставянето на темели и сутере 
ни на сгради. Вместо да копа 
ят и изхвърлят пръстта, как 
то досега, строителите-работ 
ници пробиват тесни канали 
и през тях прокарват запале 
нй газове, които горят там 
поБече дни. Когато така изпе 
ченият терен постигане здра 
винате на печена тухла — за 
почра строеж на сградата на 
здрави темели.

зам”.
нало.миер Никита Сергеевич Хру 

шчов.
На снимката; механикът 

Щутаев отстранява дефект 
на една кола.

I В съветската метеорологи 
! ческа станция Северен полюс на от

ви. Най- сетне реши да 
се в глъчката и разговорите и се смая

пристигаше гризене на семки, плодове...
главитевсякъде

тъците от плодовете летяха и се удряха о 
зрителите. „Какъв приятен шум! Нима тук има толкова

е погрешил. Та то

на

събратя?”. Ала веднага видя, че __
особения си апетит ядат и гризат пло-мои

ва посетителите сНеобикновена еиърш
дове... завърши. В първите редици за

пискаха и дигаха
Представлението 

прескачаха столовете, блъскаха се,Шестдесет и петгодишния 
пенсионер Георги Цветков от 
село Гоин Дол завърши жи
вота си на необикновен на
чин. На 24 януари тази годи
на, той решил да напои те
лето си. Когато стигнал край 
чешмата, той паднал 
под дулото и от студената во 
да премръзнал и починал.

Понеже чешмата е на края 
на селото никой не забеля
зал стареца. Счита, се че ста 
рецът е бил и пиян.

шум...
плъхът ябанджия се наме-А когато всичко утихна,

събранието на кореняците.... __о
__ .. . като председател, длъжен съм да ви известя,

че е взето решение в кинозалата вече да не се ядат сем 
ки и плодове. Тази нош трябва да съхраним всички за
паси, които оставиха „културните” зрители...

__ у;а ха.., ха,„ — засмя се Старият
Събратя,* виждам,” че председателят е млад и грешИ-От 
практика зная, че това. решение, ще си остане в чекм _ 
джето. Вие знаете ли колко такива решения са взиманш 
— Не знаете. И аз не зная. Кой ще помни такова голямо 

Това не е било и няма да бъде. Посетителите на 
киното у занапред ще си ядат и за нас ще има храна. А 
-чаете та защо? — Зашото и „най-отговорните и оши- 
високите” и „най-културните” ядат се“ч«Ши--- А Д^а?о 
та ядат, за нас няма опасност от глад. Сега да привър
шим, и да не провеждаме, събрания,, съвещания, догов

ри на

Поради увеличеното произ- 
на прахосмукачки плъх.точно водство

през последните шест годи
ни — производството на мет 
ли намаля с 65%.

число.Андрей Шутаев ж
IV” работи механикът Анд
рей Шутаев, който невероят 

прилича на пре-
През аерогарата във Франк 

фурт на Майн в течение на 
миналата година пропътува
ха 3 милиона повече пътни 
ци, отколкото през аерогари 
те в Лондон и Париж .

К. X.
^лаллллллалллалааллллллалалалллллллалллллла/нлллллл. ри като хората. „„ __

Плъхът ябанджия се зарадва, че те може да ста
не „по-културен", а няма дз. оскъдява за храна.

Стефан НиколовНеобикновен 

природен феномен
ТГ -

Снимки пт самолет
. V

/■

Днешната фототехника пос
тигна голям разцвет. Вече не 
съществуват терени и неща 
които не могат да бъдат фо
тографирани. Снимкита от са 
молет дават най-точни резул 
тати. След сбрабо-зането на 
тези снимки се виждат и най 
малките подробности на фо
тографирания терен.

:
Любча Рангелов от с. Лу- 

кйЕида, Димитровградско от
глежда крава със 6 сиси. Ин
тересно е, че във всичките 
има мляко т. е. „всичките да 
Еат” — както казва той.

Кравата е мелез (получ 
ен с укрет-ване на, сива буша 
и монтафонска раса). Днев
но дава и до 18 кгр. мляко.

’

ж

ПАЗАР НА 

МЕЖДУНАРО-Ракета за 

скиорство дноюШвейцарският институт за 
проучаване на снега и лави 
1Ш произведе ракета револ
вер за скиорите. Когато се 
намерят в непосренствеиа 
близост до лавините, които 
се цридвижват, скиорите взи 
мат райета закачена за ръ-

1963. година230 нови артикули през
В „ИСКРА“

ШОСЕ
★

чужбина,' тъй като „Искра” 
вече си е спечелила потреби ' кава си, откъсват върха й и

я захвърлят по посока на ла 
вината. Ракетата има пара- 

; гипет една пратка електриче шут, който п този момент се 
ски съоръжения за автомоби | отваря и я вдига еъв еъзду 

: ли .Тези' дни също е послед

никациите, електрониката и 
автоматиката. ‘

Пог.ечето ог тези произве 
дения, досега не са произве
ждани у нас.

Стойността нг. производст
вото на „Искра” в тази годи 
не. ще достгне 31,5 милиар
ди динара, а 
повече отколкото 
година.

Значителна 
производство Щ0 се изнесе в

Индустрия „Искра”, която 
гее обединява 10 самостоя- 
лни фабрики, произвежда 
:оло 4.500 артикула и по а- 
ртимента е беспорно най- 
лемият производител у нас. 
През тази година лаборато 
штс в „Искра”, в които ра 
тят над 1.000 инженери и 
хници, ще предадат на про 
изодствените цехове за се- 
(йно производство 230 нови 
>тикула из областта на е- 
ястромеханиката, телекому-

тели и там. През месец януа 
I ри „Искра” е изпратила в Е-
I

ха, а от нея започва да те 
че червена течност, която яс 
но означава опасното място. 
На екипите за спасяване то
гава не е трудно да откри 
скиорите.

вала нова пратка е стойност 
от 16 милиона динара. Прат_това ще е 27%

миналата Снимката показва димитровградския 
улиците на международното шосе. 
никого (особено на наши и чуждестранни турнсти) да 
паднат тоя ден на улицата.

тротоар
Не пожелаваме па 

по-
ката съдържа регулатори за 
тока, електродвигатели и ди 
мама.

част от това

БАИ ОНЗМ СИГУРНОЗА ТЕКСТ И РИСУНКИ 
М. ПЕТРОВ

/УА/ХА ПВ ГО У5А7ЯГ/)г
(ЕТА&- ОН5Н, У>АШ,0 /у V

А /сус/его 
НААГ7ИС 7

, ШшкТ&ъфИ/ЧИТРОВГГАА -
схи-/гаовдшии"ае веднъж | 
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В Градини ще 

се строи 

ново училище
ИМАТ ДУМАТА ЧИТАТЕЛИТЕ

... 11111....... 1......пипни——.......... .

Зо истинско зобово и развлечение На последното заседание на 
Общинския народен отбор бе 
взето решение на подходящо 
място да се построи ново ос 
иовно учиилще за селата Гра 
дини и Бачево, тъй като и 
двете села нямат 
брой ученици.

След това решение неотдав 
на се проведе съвместно засс 
дание на училищните отбори 
и представителите! на общест 
вените организации от двете 
села, иа което се разисква за 
начина на изграждането, у- 
частието и помощта, 
ще оказва Общинския иаро 
ден отбор. Реши се построя 
ваието на училището да се 
проведе главно с местно само 
облагане и доброволна рабо
та на населението от двете 
села.

Формираният строителен от 
бор вече е дал предложение 
за мястото, къдого 
■строи училището. Предвиж
да се новата училищна сгра 
да да бъде готова до септем 
ври тази година.

„тттД.<^^'1виа Димитровград осъмна в шарени афиши: 
СПЕКТАКЛ-ВАРИЕТЕ „СИМВОЛ” (!?), а от витрините 
на киното со показваха оголени женски фотографии). 
Ясно бе, че на гражданството се предлага една необик
новена „културна” забава и то в организации на Дома 
на културата. В същност това и бе рядък спектакъл на 
баналност и вулгарност, и то такава степен, че чувстзо-' 
то на срам у много зрители прерастваше 
бунт.

Ш-ЩШ’нужния

оправдано в

Не съм в крепостта, от която се ругаят популпрно- 
заоавните представления, доколкото представляват нл- 

качество. Обаче съм против всичко, което разваля 
вкуса на хората. В този случай не наблягам на факта 
че тези „Симболи” са обезобразили значително физио
номията на Културния дом, но искам да напомня, че на 
същата тази сцена (от която омая вечер слизаше полу
гола жена да продава свои фотографии в невкусни пози 
само за 100 динара), се появяват младежи и девойки с 
наи-благородни стремления — да направЯт този всеки
дневен наш живот по-красив и забавен.

Нима допускането на

какво
която

такъв спектакъл, който не мо
же д асе оправдае и с печалбицата иа Дома 
това би бил най-лошият вид пракп гцизъ.м, 
ява грях против всичките настоявания
гпгят

дори, защото да сене представл-
_ _ културно-забав-
живот в Димитровград да бъде по-богат и да задо

воли нуждата от забава на нашия трудещ се?
Трябвали да се подчертае сега, че в случая у няко

го е изостанала обществената грижа за истинско развле
чение и забава?

Дсчко Узунов родината,Труд за

С. Пацпов ш11шш1шиш1111ншишш1ш1ш11шш1шшш111111шшпшипшши1ш1шшш1ш1ш11шш1111111шмм1ш11ш11шшя1шяшщ|||111п1ш.:-!><||щ|1:;>я111!11!

На педагогически теми са педагогически (действително заслужени) бележки, ищ 
са „педагогичеки”, така наречекги „стимулативни” бе 

лежки. Ако са педагогически, тогава е неразбираемо, ч< 
след 10 години реформи на нашто училище, учениция 
през първото полугодие показват успех по-малък от сре 
ден (къде е нашата заинтересованост?), а във второт< 
успехът понякога се удвоява. Още по-чудно е, че то 
ва са същите ония ученици и преподаватели, които ра 
ботят заедно. А ако бележките са „педагогически”, то 
гава се поставя въпрос: дали тука може да става дум; 
за тякива бележки, понеже те фактически не са обектив, 
ни. Не намаляЕа ли се с това стойност на ученическата 
личност и работата на преподавателя? Истина, дидакпг 
ката (науката за преподаването), ни учи, че всяка бележ 
ка, която се дава на ученика, трябва да бъде реални, т 
е. резултат на целокупната работа на един ученик ги 
отделен предмет или, ученика наблюдават като цяло 
Обаче субективният момент в оценяването на ученици™ 
все още „царува” по нашите училища, което е многс 
вредно. Приблизително обективни мерила (инструменти 
за оценяването на успеха на учениците съществуват. То 
ва са тестове на знанието и други и тях трябва да прах 
тикуваче. Ако преподавателите не са в състояние да п 
съставят, тогава могат да се снабдят с тях от компетент 
ните просветни органи в околията и Републиката, т. е 
в Белград, Загреб и другаде.

___ Л. Джорджевич, проф.
У Т*1

Поздравявам инициативата 

за откриване на музей 

в Димитровград

Няколко думи за пе
дагогическата и »педа- 

гогическата« бележка

*

-т!Искам да поздравя 
да бъде открит музей. Това 
че в събирането на

инициативата в Димитровград 
е за всяка похвала. Вярвам, 

исторически предмети (стари пари, 
оръжие и друго) голяма помощ ще окажат и просветни
те работници по селата и всички граждани от нашил 
край. На хората, които донесат такива предмета, би тря
бвало да се дават похвални грамоти. В тази акция още 
повече трябва да включим учащата се младеж.

От своя страна аз ще изпратя някои ценни пред
мети от музеите в-ь в Войводина, които имат много дубли 
ката, а особено музеят в Бела Църква, разполагащ с със 
зъби на праисторически животни от нашия край, тежки 
и до 3—4 килограма, както и много други предмети. В 
националния музей в Сараево се намират много предме 
ти от нашия край, които, считам, ще ни дадат.

През Димитровград минават ежедневно стотици чу 
жденци и туристи, но никъде не могат да купят нещо за 
спомен от нашия край, освен яйца и ябълки. Никъде не 
могат да намерят хубави изгледи, да речем ■— изгледи от 
живописната клисура на Ерма и Погановски манастир 
или народни носии из нашия край, или различи предме
ти, изработени в Димитровградските предприятия?!

По този начи бихме получили добпедош.тти сред
ства за „дребни работи” а нашият град би „пътувал” по 
света....

Полугодишните резултати на успеха на учениците по- 
казват, че с този проблем трябва да се позанимаем, за

щото слабият успех 
само резултат от работата на учениците. Не само учени
ците са фактор, от който зависи как ще бъде схванато 
и приложено на практика тяхното знание, умение 
вици.

учениците не може да бъдена

и на_

Всички училищни документи, а особено Общият за
кон за школство, Законът за основните училища, след 
това различните напътствия и препоръки на просветните 
органи сигнализират, че в процеса на обучението и въз
питателната работа трябва да се уважава личността на 
ученика и с него да се постъпва правилно, и при това 
да се прилагат обективните мерила, така че у ученика 
да не се формират различни комплекси, като: 
на неустойчивост и комплекс на Супериорност.

Досегашната практика показа, че тази хармония 
отношенията между учениците и преподавателите не е 
такава, каквато би трябвало да бъде. Субективният фак
тор в донасянето на заключения за ученика и по-нататък 
преобладават, и като по някакво правило — 
през първото полугодие получават слаби, а във 
по-добри бележки?! Поставяме си въпроса:

комплекс Накрая можем да кажем, че слабият полутодише)
успех на учениците предупреждава, че към тези и друп 
актуални проблеми трябва да се позабавят не само учил» 
щата, но и всички останали просветни органи в комуна 
та, за да можем да отстраним тези недостатъци и слабо
сти.

в

учениците 
второто

да ли това к
.............. ......... ................................. ...................... ................................... ....................... ...................... ..

Програма за чес-
твуването на 8 март 
Празника на жената

На 7 февруари в Димитров 
град се проведе събрание на 
ръководството на Дружество 
то на жените ,на което бе из 
готвена програма за честву- 
ването на празника на же
ната — 8 март.
Според програмата на 7 март 
вечерта ще се проведе тър
жествено събрание е доклад 
за значението на празника и 
подходяща програма. На 8 
март самодейният театър 
„Христо Ботев” ще изнесе пи 
есата „Капан за безпомощен 
човек” и ще бъде организи
рана лотария. На 9 март ве
черта Дружеството на жени
те ще организира доугарска 
вечер в ресторант ,,Балкан”.

Д. я.

Свободан ВАСИЛЕВ, педаги

Велибор Райков 
Бела Църква

Съобщение на редакцията
СЪОБЩАВАМЕ НА НАШИТЕУЧИЛИЩНИЯТ СЪВЕТ НА ОСНОВНОТО 

УЧИЛИЩЕ В КАМЕНИЦА
ЧИТАТЕЛИ, ЧЕ

НИК „БРАТСТВО” ЗАПОЧВА ДА ИЗЛИЗА
ОТ СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ ВЕСТ 

СЕДМИЧНО, ВСЕКИ ЧЕТВЪРТЪК.
ОБЯВЯВА

АБОНАМЕНТЪТ ЗА ВЕСТНИКА Е:

ЗА 1963 ГОДИНА —

ЗА ВРЕМЕ ОТ 1. III __ з] хп __

ЗА ЕДНО ТРИМЕСЕЧИЕ

КОНКУРС

450 динара 
420 динара 
120 динара

За секретар на училището
Кандидатите трябва да имат:
1. Завършено средно образование и тригодишна 

практика (предимство имат лица със завършело иконо
мическо училище);

2. Да изпълняват условията предвидени в член 31 
на Закона за обществени служители.

Заплата според разпоредбите на Закона и решете 
ето на Общинския отбор.

Срок за постъпване на работа — 1 март

иървияш седмичен брой 

излезе на 7
па вестника ще 

марш ш. г.
1963 го- 4 * *дина.

Абонирането за веетинка може
ТЕК. СМЕТКА^ИЕНАРОД1ТАТАСБАНКАЙТО 
РЪЧКА, ИЗПРАТЕНА ПО ПОЩА

да стане
„ „т’7,^,Р”ТЕ СЕ ПРЕНАСЯТ НА НАША 
В НИШ ИЛИ С ПРЕДВАРИТЕЛНА ПО

пие, който завърши в рекор 
дно кратко време. С дипло- 

ръка той постъпи в Ди 
митровградската 
където бе назначен за препо 
давател по български език и 
където работи до последния 
удар на сърцето си.

1М МЕМОК1АМ
ма в

гимназия,
ЗА ДА ВИ УЛЕСНИМ, ДАВАМЕ ОБРАЗЕЦ ЗА ПОРТ ЧК А

ни?ГлитеЕсе4 ДА ПОГ1ЪЛНИТЕ' за да ви внесем Ъ 1КАПЕТЪР
АЛЕКСИЧ

НА ВЕСТНИКА,
в КАРТОТЕКАТА НА АБО-

Петър Алексич притежава 
ше необикновена жизнена е- 
нергия, както в работата си 
с учениците, така и като о- 
бществено-полйткчески работ 

С това той бързо спе- 
симпатиите на своите

До редакция па в. „Братство” 
Ул. V копгрес 32/1V

НИШ

броя вестник „БРАТСТВО” на следния »Д'

На 2 февруари 1963 година Твърде млад, като ученик в ник. 
в Дтштровград почина в 31- Учителската школа в Димит чели

Петър ровград ,той стана член на възпитаници, другарите
по Съюза югославските комуни колектива и средата в която 

ста. След като завърши сре живя и работи. С необшшове
и любов

ПОРЪЧКАот
възраст 

преподавател
годишна
Алексич,

Моля да нш изпращатедимит-
„Йо— дно образование и отби воен на самоотверженост

български език в 
ров градската гимназия

Броз Тито”. Внезапната ната си повинност, където за към Родината, хуманност и со 
смърт дълбоко потресе в- върши школата за запасни циалистически патриотизъм 

сички, които познаваха него офицери, той се завърна в бе изпълнен целият му жи
вото добро сърце. Този педа родния край.

възпитател посвети це Една година след това учи Хиляди граждани, 
си живот на внедряване телствува в околността на и негови другари с/ь 

социалистическо възли Блаце, Нишка околия, а след на очи изпратиха 
у младите поколе- това се заема на работа в род бравим друг р и Димит_ 

„ия край. Няколк^годиш^- при-

СИП
му рее:

(име и презиме, место,
Абонирам се 
Абонамента ще

117-14-603-107 при Нар. банка

вот.
улица, номер и последна

1963
поща)гог и за време от Долия 

то на 
тание 
ния.

Роден е през

година
внеса веднага (и срок от 15 дена)

в Ниш чрез пощата.
смет**на ваша

1932 година в чителг;твува в
ПОДПИС■ТТ-»-. •-» •


