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ПЕТА общинска КОНФЕРЕНЦИЯ Н> СКС в ДИМИТРОВГРАД

Засилената политическа
промени лицето на Димитровград и околността

и стопанска дейност
• н2т^ИпСТИТЕ РАЗВИХА ГОЛЯМА АКТИВНОСТ
• НЕВИЖДАН СТОПАНСКИ НАПРЕДЪК ф ГЕОРГИ • МОЩНА ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ 1000 КОМУНИСТИ 

АЛЕКСОВ ОТНОВО ИЗБРАН ЗА СЕКРЕТАР НА ОК
_ ,^а 12 и 13 декември в Димитровград се състоя Пета
та общинска конференция на СКС от Димитровградско По 
това случай залата на Дома на културата беше тържества, 
но украсена. Върху челната стена, на син фон, беше Оставе
но Партийното знаме с амблемата на СЮК; отляво
Л0>УНГ}п‘,п'^'а живе<1 СЮК', а йод него големи — символизи
ращи 40-та годишнина па КПЮ — цифри - 1919 — ;95Р На 
дяснаши стрини доминираха големите Портрети на Маркс 
Енгелс и Ленин с лозута ,Пролетарии от всички страни, съе 
динявийме се'. Челно място заемаше бюстът на~друг, ря Тито 

На конференцията Орисъсшвуваха 120 делегиШи (,.ш кои
то 99 българи, 20 сърби и I македонец), ир, дсшвиШели па 1000 
комунисти. Присъстпуваха и видни госШи: Мишо Йованович 
член на Централния комитет на СКС, Свешислав Повивич — 
Тел#, члея на ЦК на СКС и секретар на Околай кия комитет 
на СКС в Пирот, Тодор Славински, Ьошк - Богданович, Риде 
Чирич членове на ОК СКС в Пирот, Представители на об
щинските кимиШеШи оШ съседните иощани и иред< ШавиШели 
на обществено-Политическите организации и стопанските Пред 
арияш я от Димишров/радско.

Конференцията ошкри Георги Алексов, сек^еОир на ОК в 
Димитровград, киШо иовдр. ви ГаСШиШе и д, леГ-ШиШе. След 
шава се избра делови Президиум, коймо ръководи конферен
цията

ягняга. Тия резултата могат 
да се видят в увеличаването 
■а брутопродукта, който за 
Девег месеци, по 'отношение 
на цялата 1958 година, е нара
снал за 57%', а националният 
доход аа 47%. Бруто 
те иа рабитниците са нара
снали в този период с 24 ми 
лнона динара, а това е резул
тат на увеличението произ
водителността на труда, на у- 
величението на тарифите ста 
впи и на увеличението на ра- 
бо.ни 1ИТс в предприятията. В 
докладвания период работни» 
чествого се е увеличило с 
150 души, така че в предпри
ятия га ва Димитровград има 
930 работиицн в служители. 
Иннестииионите влагания Са 
нараснали за 50% по отноше 
нае на миналата година. Тия

„ , . вложения ще спомогнат за
Делегатите бяха Поздравени от група Пионери, които по-бързото развитие ка сто-

Предодоха букети цветя. Беше Прочетена Поздравителната панството в цялост и ва сто-
Леле!рима ош Иван КарливаНаВ, нлен ни ЦК на СЮК и наро
ден ирелСшавишел ни Димишровгр. дско, каки.0 и други Шкле- 
I рами оШ , азличНи организации и лица.

На конференцията бяха изнесена доклади за дейността 
а Предстоящите задачи на комунистите. По коишо се развиха ирането на предприятията, ,Ца
широки разисквания, след лоеШо се Проведе избор на новия об- де" и .Свобода“, а за строеж
щи .ски комитет и делегати за Предстоящата околийска кон- На фабриката за гумени нита
ференция. ______________________________

и в тия организации. На всич
ките тоя организирани преда
вания е имало над 100 000 по
сетители — членове аа Соци
алистическия съюз.

говора да засилената актив
ност аа Съюза на комунистите 
на полето на стопанството и 
за полвилната оочентировка 
в разрешаването на стопан
ското раввитне иа Димитров
градско.

личеше

, Дейиостга на комунистите в 
младежките оргавизацин също 

ДЕЙНОСТТА НА СК В ПО- е лала големи резудтати. От
месец март насам са приети в 
Съюза 41 младеж, над 100 
младежи са участвували в 
бригадата иа Двеопътя, а 90% 
от членовете на Народната 
младеж са участвували в до
броволните тртлови акции по 
ментата си. 2 000 младежи са

з&плази-

ЛИТИЧЕСКИТЕ И ОБЩЕСТ
ВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

В 43-те организации на Со- 
цизл ^езическия съю?, в които 
члеьуват 5,600 гражддни, в ръ
ководете т-л имл 210 члена 
комунисти. През докладвания 
период броят ва членовете в 
Социалистическия съюз е на
раснах с 1800 нова членове. 
Комунистите и тук се явяват 
организатори и поехтели на 
целокупната дейност. Идейно- 
иолнтвческата работа заема 
предно и най-забележителво 

60 иилаона динара. Освен то- място в работата. През го\и- 
ва са ааиоавень пряготовле- вата са проведени 260 поля
ния за изграждане на комби- тячески информация, 224 по- 
нат аа производство на гуме- лнтяческа беседи, 95 специа- 
ни и кожни проязведевмя, за листически беседи, 90 беседи 
нзгражденето ва което общ- за СЮК. Отделно внимание е 
востта ще отпусне около 450 посветено на прора^отвянето 
милиона динара Всичко това на материалите от VII конгрес

участвували в програмата на 
фестивала на националното 
малцинство но случай Деия ва 
млалоотта. Освен това младе
жите активно учдервувет [в 
кооперативния живот като 
членове ва кооперациите или 
като членове ва клубовете на 
младите кооператори. .

Ооганнзацяте иа жените 
също преминават къи по-ся- 
отемва работа в в дейноотта 
си ианамират такива насоки, 
с които се включват в общия на- 
пчр ва подобряване на сеа-

Г. Алексов отново е избран 
за секретар на ОК

аанокого дороаяиване не сто 
ланските предприятия. В тоя 
го Да на са получени оаоло 45 
милиона динара за ресонстру-

{Следва на 2 сШр.)
Поместваме изводи от .докладите и разискванията:

ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СКС В БОСИЛЕГРАДИЗ ДОКЛАДА ЗА ДОСЕГАШНАТА РАБОТА
В доклада на общинския ки- вът постигнат от тия площи 

Нитет на СКС в Димитровград, нанася 4.100 кгр. Тая година са
бяха нанесени всичките прояви засети с високодобивви сорто
ва дейността на Съюза на ко- ве 459 ха. от които 148 под 
мунистнте на СКС в Димитров пълна агротехника. На тия пло 
градоката община. ши участвуват като съдруж-

Иатъкна се че тази, V по ред, ници с аемделскнте кооперации 
общинска конференция иа СКС 1.300 селскостопански произво- 
а Димитровград идва след IV дители, докато миналата годи- 
та а еравиително къс период на са били само 188. Покрай 
от 8 месеци и че в токи пери- това, че площите са увеличе- 
од ит време организациите на ни с 8 пъти, високодобивните 
Съюза в Димитровградската сортове в тая еоеина оеитба са 
община, следвайки линията и ее разширили почти на цялата 
напълиявайки задачите, конто територия на общината. Тук 
бяха поставени на VII конгрес трябва да се изтъкне, че члено
ве СКЮ и иа IV конгрес иа вете на Съюза са били аа челио 
СКС, е постигнала големи ре- място в сдружаването с коопе- 
■ултати във организационно от рациите и в агитирането и раа- 
иошевне, във всичките области ясияването на предимствата на 
ие обществено-политическия ■ съдружието с кооперациите, 
стопански живот на общината В животновъдството също 
в и идеологическо-политическо- се отбелягани подобив резул- 
*о изграждане иа членовете. тати. В 1957 година * "!?‘ло 
Организациите ва СКС в Ди- мермиизнрлни само 4 000 ов- 

.' митровградската общииа имат це, в 1958 — 15.000 в тая го 
909 члава от които най много дива чисиото на меринизира- 
селскостоплнски производители ните овце е 90,030. Активио- да широки разисквания* В 
(3391, саед това служители (292> стга иа първичните оргааиза- които участвуваха 20 де-
раоотинци (143) и оставали 135. цвм в предприятията в докла- легати< в разискванията
В периода между двете конф - дваиия период е далече - констатираха хубави
ренцин партийните организации съдържателна отколкото през “■ „остигнатиот
са приели нови 132 члена, а то- миналата година, Това се е резултати постигнати
ва в сравнение с цялата мина- отразило и на успеха иа пред- комунистите, КВКТО на ПО- ,
ла година представлява' 17 чле приятияга. Увехичаване на 
ва повече- Между новите чле- производство, ва проивводи- 
иова иай-миого има младежи твлнобтта ва труда, подобре- 
и производители, което говори ние иа качеотвоти и по до ре 
«а правилната ориантиронка на ние специалпистта иа работ- 
партийннте оргаииаацни в при- ниците • била основна задп- 
емавети нл членовете.

Първичните орглниаеции, през 
париода за който се докладва,
6а постигнали големи резулта- 

' Уи във всичките области ва жи 
кота и всекидневно изнамират 
кова форми иа работа.

В активността
ййртвйни организации се чув
ствува голям напредък. Покрай 
това, че те са били носители 
иа политическата и културна 
дейност, на дейността, на мест
ните органи на самоуправле
нието и иа обществено-полити
ческите организации, те са би
ли глави* носители ия актив- 

подобряването на

По-големи задачи -- по-голяма 

обществена отговорност
— ЗА СЕКРЕТАР ОТНОВО ИЗБРАН АСЕН ЛАЗАРОВ —

не на програмата на СКЮ 
е една от основните за
дачи на комунистите, за 
да могат с успех да се 
справят с конкретните по
литически, стопански, про 
светни и други задачи, 
които възникват в кому
ната. Отделно бе нагласе
на обществената отговор
ност ва комунистите в 
разрешаването на тези 
въпроси. С засилена ди
сциплина и обществена 
отговорност комунистите 
от Босилеград в бъдеще 
с по голям успех ще мо
гат да разрешават зада
чите, предвидени в плана 
за стопанския развой на 
комуната. Подобрение на 
земеделското производ
ство беше в центъра на 
разискванията. Подчерта
ха се големите успехи в 
областта на овощарство
то и животновъдството и 
се взе решение комуни
стите и по-нататъ« да 
бъдат в челните редици 
на борбата за социали
стическото преобразува
не на нашето село. Тя
хната работа трябва да 
бъде ориентирана |към 
овощарството и животно
въдството, към подобре
ние на пасбищата, към 
създаване на животновъд
ни ферми в рамките на 
земеделските кооперации. 
Тези ферми трябва да

Ни 5 и 6 декември се 
състоя а Босилеград Об
щинско 
борно събрание на Съю
за на комунистите. На 
събранието присъствува- 
ха над 130 делегати от 
36 първични органивации, 
Годишното събрание ра
згледа досегашната дей
ност и взе решения за 
бъдещата си работа.

След доклада се разви-

бъдат основата за подо
брение на животновъд
ството в Босилеградско.

Изпълнението на тези 
важни стопански задачи 
изисква от комунистите 
по-голяма

и на всички комунисти 
поотделно, Съюзът на ко
мунистите идеологически, 
политически и числено у- 
крепна. Преди две годи
ни организацията на СКС 
в Босилеградско имаше 
370 члена. На тааич об
щинска конференция при- 
съствуващите делегати 
застъпваха 460 члена.Своя

отчетно — из-

ангажнраност 
и по-голяма обществена 
отговорност. Тези задачи, 
изтъкна се на конферен
цията, са жизнени въпро
си на трудовите хора от 
Босилеградско 
, На края се проведоха 
избори за нов общински 
комитет, ревизионна ко
мисия и делегати за око
лийската конференция на 
Съюза на комунистите.

За секретар на общин
ския комитет отново е 
изабран Асен Лазаров.

та активност комунистите 
през изминатия период 
проявиха особено чрез 
организациите на Социа
листическия съюз, който 
през изминатия период 
иЗрастна в мощна органи
зация от 3000 членове. 
Около 300 комунисти ак
тивно работят в ръковод
ствата на обществено—:

литическото, така и иа 
стопанското поле.

През изминатата годи
на, благодарение на усър- политическите организа

ции и в органите на об
щественото самоуправле
ние. Това показва с ка-

СЪОБЩЕНИЕдието на организациите
ча иа комунистите в предпри- В чест па 40-годишвииата 

на КПЮ и СКОЮ, по слу
чай пускането п работа па 
„Ппсвматпкарата“ — ■ Пя-

кво голямо доверие се 
ползуват комунистите от 
Еосмлеградската комуна. 
Това доверие те оправда-^ 
ха с интензивната идео
логическо-политическа ра 
бота в своите първични 
организации, 
другите организации. Кон
ференцията констатира, 
че членовете на Съюза на 
комунистите са овладели 
Програмата приета на VII 
конгрес и материалите от 

Оказа се обаче, 
че по-нататъшно проучва-

рот, в двора па новопострое
ната фабрика, па 20 декем
ври, в 11,30 часът Ще се про 
воде голЯмва селските

НАРОДЕН СБОР
на който Ще говори МИ

ЛОШ МИНИЧ, председател 
на Изпълнителния сЪвет на 
НР СЪрбнЯ ' •

Пускането в движение иа 
тая фабрика аа автомобилни 
гуми в Пирот представлява 
голЯм успех в

както И В

стопанското 
нашия край, —развитие на

Покайват се гражданите от■оетта ва
селското стопанство и орглвн- 

ввеоки Днмитррвградсяо да 
твуват и ебор«1 ОК ССРНаатори на борбата »* 

яЬбнаи. В иваааата година са 
■ала ааеств е високодобиаяа 
Нртоаа вшанака 63 ха, Доба-

същия.
Дом пп културата е Димитровград



Б Р А Т С

КОНФЕРЕНЦИЯ_НД екс в Аимитровград
кладите станаха разисква
ния в които участвуваха:

КИРИЛ ТРАЙКОВ,
ДИМИТЪР МАНОВ,
СЛАВЧО БОЖКОВ, ПЕ
ТРОВИЯ-ВЛАДА, АЛЕК

2

ПЕТА ОБЩИНСКА Ни.>собственото идсоло- 
изгражда- КОЛА НАЦКОВ, РАЙкп 

ЗАРКОВ, МИЛИЯ СТАц 
ЧЕВ, ВУЧКОВИЧ Л|п 
БИНКО, БОЖО БТр 
ДАР, БОЯНА ВИДЕНп 
ВА и СТОЯН НАКОВ.

борба за 
гнческо-политическотакивазаЩотоградени хора, 

хора могат
■ен в цялост и макар те орга
низациите са увеличили броя 
на членовете си, в никои орга
низации малък брой 
приемани в Съюза, въпреки че 
между тих има много активни 
и заслужаващи членство в Съ
юзя. В някои организации се 
забелязва и това, че нямат до
статъчен брей младежи и про
изводители. (Случйът в Невля 
къзето от 21 член на Съюзя 12 

а само 9 пронз-

да бъдат организа
тори на акциите, само такива 
хора могат да съгледат пробле- 

бъдат по-самостоЯтел- 
ца неШата

от 1 стр.)(Продължение

стопанство, в идеологи- 
изгро аг

не.
В редовете на комунистите 

трябва да изчезне крнтикарс- 
твото и да бъде 
здрава и градивна критика.

Върху ОбШинскиП комитет, 
върху организациите на Съю
за на комунистите, пЪрху чле- 

най-го-

жени саското
ческо-полнтчческото
дане, в хрудовите 
локално значение и АР-

мнтс, да
в разрешаването

разясняват на хората цс- 
постнженнЯта на наши-

заместено сакции от пи
и да

И РАБОТ- лнте и
те мероприятия.

От това следва, че комуни
стите трябва да се
за организиране 
деологнческо-полптичсска рабо-

посредством 
Соцнластнче- 

мла-

ОБЩЕСТВЕНОТО 
НИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕ

НИЕ Съюза падазаложат и 
ни масовно и- Вие сте смели строители 

на социализма
иоветс на 
лсмнЯт дЯл ОТ работата за о- 

тия задачи,в доклздвония 
нидлн огромно виня

Комунистите 
период са Е 
нио и върху общественото и 
работническо самоуправление. 
Статистическите данян показ
ват, че всеки 10 избирател в 
общината участвува в някой 
от оогая-лте иа самоуправление
то. 1285 избиратели учае«ву- 
оат в различните органи. Ог 

число 670 са комунисти, 
рече над 52% Тахо- 

кова участие на комунистите 
в органите на самоуправление- 

влияние

сЪЩсствЯването на 
конто трябва да изградят запо
чнатото развитие иа Димитров
градската комуна и от заоста- 

край в икономическо отно- 
превЪрнат в бо- 

сслскосто-

са служители, 
водители )

Политиката на наказванията, 
наклз-

та всред масите,
организациите на
скня съюз, на Народната 
деж, на организацията на

профсъюзните, култур
Ни

на МИША ЙОВАНОВИЧ,е била изправна. Но в 
ванияга като че се имало едно 
по-друго, сниеходително отно
шение към служителите. От 
друга страня в някои партийни 

слабостите на ня-

ИЗ РЕЧТА 
ЧЛЕН НА ЦК НА СКС

же лал 
шепне да го11нтс, иа 

нп и спортни дружества, 
работа п

с оШс една от
нанашнте ко-
с постоянната

гат индустриален и
център на национално- 

Димитров-
нията на ЦК на Съюза 
на сръбските комунист, 
с пожелания

ми, каза тоймасо»иитс
пдй- „Позволетс

г редад.* по^дравле
тензивна 
организации 
важните задачи

папски 
то малцинство оторганизации 

кои членове са толерирани и 
■е са взимани нужните парти
йни мерки за поправането на

Д1 В 1
3® ПЛОД0. 

творна работа на конфе. 
реицията, която ще до. 
принесе много за р|ЗВ|’ 
тието иа този край а к0. 
ято в рамките ни на об 
щата политика ще бъде 
принос към социалисти
ческото строителство иа 
Югославия*.

градско.това 
което ще

заедномуинстн,

?к?муниститеГотДдимитровгрлдско
СКС

същите.
то е оказало голямо 
върху положителните резулта
ти. Комунистите н тук са били 
най-активният елемент от кейто 
са идвали инициативите и упори 
тосття за успешно провеждане 
на редица мероприятия. Особе- 
мо важни са резултатите, ко- 
што са постигнати в локалното 
благоустройване: 10 клм. път 
Погавово — Желюше, 57 клм. 
поправени и изградени селски 
пътища, щостроиаання на учи
лища, домове на културата, 
вовн жилищни постр.йки, адин 
общ подем на учебното дело в 
Димитровградско. Всичко това 
трудно може да се изрази с 
цифри, яо пресметнато дава 52 

мнтнона стойност 
В това

Комунистите от солата са 
били главните носители иа 
всеобща борба за организира
не па високи 1 е добиви в

о кооперациите. Всо 
имало слабости.

съ-
СВЕТИСЛАВ ПОПОВИЧ, ЧЛЕН НА ЦК на 

СКС В ПИРОТ
ИЗ РЕЧТА НА 
и СЕКРЕТАР на ОК, на

дружне 
пак и тук •
В някои земеделски коопера
ции ве са се грижили доста
тъчно за опазване на маши
ните; някъде се напират н не
обработени площи; някои чпе- 
вове са се опирвли да влизат 
в съдружие с кооперациите 
в производството на високо- 
добивни сортове, а това от
рицателно е влияело па оста
налите селскоатопвпски про
изводители. (Сдучайът в Мъз- 
гош и Петзрлаш).

ето у нас е рекордно.
Говорейки за стопанството а 

Димитровградско той каза, че В ИЗЛОЖвНиеТО СИ »
е направена първата решителна натаТЪК, другаря ИОвава. 
крачка за стопанския напредък, 0ИЧ говори за меЖДум.
ГвеличеИнВзаС5Г^стоДТойЬТот! рОДНата Обстановка, МТо 
бележи че в Димитровград се ОСОбеИО ИЗТЪКНЗ Характв- 
повдигат нови обекти, че Циле ртте ОСОбеНОСТИ На аТОИ- 
се разширява, че се предвиж- ^ата еПОХа, КОЯТО преди.

вложения за двика „ иЗвеСТНИ ГфОмеп

в отношенията между ве 
лнките сили и народите 
изобщо. Той каза, че е

на селското стопан-рия,
ство, занаятчийството и 
пр. По-рано се очакваше 

на тези

Другари и другарки, 
много съм доволен от 
пезултатите които сте по
стигнали. Всичко това го- разрешаването 
вори, че Съюзът на кому- въпроси да стане отвън, 
нистите в тази община е ог околията, а 
постигнал огромни резул- муниегите от Димитров- 
тати в своята досегашна градско сами разрешават 
дейност. И самата конфе- тези задачи. Повтарям, 
рейция е по съдържате- това е огромен успех. То- > 
лна и по-добра от по-ран- зи успех'е постигнат бла
тните Онова което осо- годарение на усилената 
бено трябва да се подчер- идеолвгическо-политиче- 
тяе е това{ че на тази кои- ска дейност, благодари- 
ференция при комунисти- вие на това че за винаги 
те се чуетвува една гол- е превъзмогнат онзи тру- 
яма сигурност, една го- ден период след 1948 го- 

самоуверение. Те дина, когато комунисти
те трябваше да водят бор
ба с неприятелските еле
менти, когато ставаше въ 
прос за правилността на 
партийната линия дори и 
пра някои членове от ко
митети. Тези времена са 
минали. Днес ние имаме
здрави партийни ръчовод- ществувахците предпркя- 

‘ твя вие трябва да се бо
ри ге и зя повдигане по
лят;, ческвго съзнание на

сега ко

дат нови големи 
промишленото развитие, 
околията Ше се открие наскоро 

автомобилни 
3 ми

не вн половина
на труда и средствата, 
отношение най-голяма е заслу
гата на меотните отбори и на 
еъбранняга на избирателите, 
конто израстнаха чрез аейиост- 

в истинска ръководна 
си в

Партийните организации в 
предприятията са имали ог
ромни заслуги в организира
не на производството, негово
то увеличение н качествено 
□одобрение, но в някои таки
ва организации има н слабе
ете: не се чувствува достатъ
чно борбата срещу отрицател
ните явления какьито са фа- 
мипнарността, своеволието на 
ръководи[елите на предприя
тието, недостатъчната ааинте 
ресозаиост иа комунистите за 
осъществяването на вронзвод 
ствения план на предприятие
то. (Случайът със .Свобода“ 
и „Търгоисхране). В някои пъх 
се забелязва недсста1ъчною 
залагане за намаляване на ма 
териалнцте разходи и езпро- 
тнвата на вякои комунисти, 
когато става дума за приемане 
на квалифицирани работници 
и за шиолуваието на кадри.е.

нова фабрика за 
гуми с бруто продукт от

половина годишно.лиарди и
„Благодарение на правилната 

благода-
настъпило равновесие не- 
жду двата блока и че о- 
пити за война би се га- 
вършили катастрофално 
по отношение на цели 
свят. Той поздрава ра
зговорите между Хруш
чов и Айзенхауер и пред
стоящата среща на висо
ко равнище, като изтъква, 
че Югославия винаги 
б> ла активен борец и 

съжителснз

та си
сила и намериха мястото 
системата на общественото оа-

национална политика, 
рение на правилната стопанска 
политика, Димитровград Ше из 

Ще се отскуб 
изосталност“.

моуправление.
В доклада по нататък се из

тикват успехите които са постиг 
вати в кул’урата и про.светата 
и в идеожогическо-политическо 
то изграждане на комунистите 
и членовете на общество-пола- 
тнческите организации.

Също така в доклада са из
несени и слабостите на органи 
вациите на Смоза ва комунис
тите.

мени лицето си и 
не от стопанската

— Другари и другарки 
продължи той, пред вас 
стоят нови задачи, които

•лямо
днес ясно виждат зацочн- 
те конто стоят пред тях

изискват по-голяма актив 
ност и решителност. Вед 
но с изграждането на но
вите производствени хали 
ис заздравяването на съ съвместно 

между народите. Ос<# 
но подчерте, че Юго№ 
вия се бори активно « 
съжителство между и- 
родите и страните. Юго
славия се застъпва зато
ва и малките народи 1» 
участвуват в разрешаез- 
нето на жизнените све
товни въпроси. След то
ва той говори за нап«|- 
ките които идват от и- 
кои източни страни, като 
каза, че те са неоправд»- 

неща, з'

ПРОПУСКИ И СЛАБОСТИ ства и преданни комуни
сти. Това поотигнахме 
благодарение на това, че 
дадохме доверие на мла
дите комунисти които 
бяха прединнк и поч енн. 
Ако днес има отделни ли 

1 ца, конто се колебаят то
ва вече не е проблем, но

Макар че кургът на приема- 
недо на нови членове е изпра- 1

работничеств.то, 
тук тепърва се създавя. 
Тгябва да се бирите про
тив разните ес-яяфеки сх
ващания, против явзш- 
лъка в и«вестни стопан
ски организации, против 
непозвол ните 

тиоания, вересии, своево
лието на ръководещите, 
без оглед на товз за кон 
хора е думата и какъв е 
техният авторитет тук-

На края другаря Попо- 
вич каза:

„Единството, което е 
осъществено в този край, 
единството между бълга
ри, сърби и други народ 
ности е само I ще едно 
доказателство зя правил
ността на н.-шата н> цио- 
нална политика. Нашрто

което
НОВИ ЗАДАЧИ

байнн, жетварки, пръскачки и 
др. селскостопански машини. - 

Комунистите на село трябва 
да бъдат начело на борбата за 
организиране на високодобивно 
производство, пЪрвн в сдружа
ването с кооперациите, първи в 
борбата, органите на упрашле- 
ннето на кооперациите да пред
приемат мерки за по-добрата 
организация на сътрудничество 
то с частните производители и 
първи в настоЯниЯта да се съз
дават кадри способни да водят 
производството.

В животновъдството трябва 
да настояват за създаване на

В доклада за предстоящите 
задачи, изнесен от секретаря 
на Общинския комитет. Георги 
Алексов бяха набелязани зада
чите, които в следваЩиЯ период 
очакват членовете на Съюза и 
хората от Димитровградско:

■■

жалка остаака на минали
креди|| то. Ние днес се гордеем 

й| със с.ъюза на комунисти- 
Щ те в Димитровградско, с 
** тази мощна и смела орга

низация от 1000 членове, 
която развива огромна 
активност на всички по
лета на обществено-поли
тическата дейност и във 
всьчки масовни организа 
ции. Срана Дума за една 
само част от причините, 
за ръста на Н:Шата орга
низация. От друга сграна, 
този ръст резултира и от 

могат да огромните успехи, които 
нашата страна постигна 
във всяко отношение. 
Всички хора виждат тези

Резултатите в. стопанското 
развитие на Димитровградско 
показват, че тая комуна е тръ
гнала по пъ*я на икономиче
ското засилване и че трябва и 
по-кататЪк да се развива.

В стопанството на Димитров
градско са израснали моЩни 
предприятия, които оЩе повече 
трябва да се засилват. За тая 
цел в следващата година Ще 
трябва да се извърши реорга
низиране на някои предприя
тия, а и създаване на нови та
кива. В понататъшната полити- борЯт за уголемяването на пло 
ка на изграждане на нови пред

ни и че редица 
конто ни критикуват 
прилагат в последно вра- 
ме в практиката и в* 
Съветски съюз. Той ^
тъкне, че отношения:» 
България са в извест! 
степен подобрени и1 

сто^

СВЕТИСЛАВ ПОПОВИЧ .

и пред Общинския коми
тет. Това е голям успех, 
това е много ценна ра
бота. Конференцията по
каз», че се намираме в 
положение, комунистите

ферми- за по-успешно меринн- 
знране на овцете, за въвежда
нето на породнет добитък. Ко
мунистите също трябва да се

нашата страна на 
те да станат още по 1 
бри. Особено задоволи 
взчаза от напредък» 
Димитровград и от ^ 
снелото политическо! 
навие на мзлцчнетв0^ 
което врдно с ост»и!Л^ 
народи на ЮгослввиИ^

да са станали самоиници- 
ативни и че предстоящи
те задачи ще 
решават по-успешно По- 
!кр;й известните пропуски, 

бяха отбеля)вани

Щите с овоЩарннци.
В докладвания период кому

нистите са били носители на. 
работата на благоустройването 
на комуната. Десетки киломе
три пЪтиЩа, десетки жилиЩни 
и обществени сгради, нови до
мове на културата, нови учи
лища, чешми, мостове. В след
ващия период комунистите тр
ябва да станат организатори на 
нови акции по благоустройва
нето — трябва да се построи 
нов пЪт от Смилочци кЪм Ка
меница, пЪт Димитровград — 
НевлЯ, трябва да се направят 
подготовки за продължаването 
на далекопровода кЪм ЗабрдЬе 
и да се електрифицират селата 
край далекопровода — Бачево, 
Гоин дол и Лукавица.

В просветното дело — учи
лището трябва да стане един 
всеобхващащ просветен центЪр, 
в обучението трябва да бъде 
въведена по-голЯма научност и 
идейност, а просветните работ
ници, и между тЯх най-напред 
комунистите, трябва да бъдат 
носители и на подема в култур- 
но-проветната работа в органи
зациите, дружествата н всред 
масите вЪобЩе.

приЯткЯ Ще се държи курсът 
към създаване на предприятия

отношение към малцин
ството никого не е зави
село от междудържавните 
ги отношения с Бълг рия. 
Нашата политика към мал
цинствата винаги е била 
последователна и принци 
пиална и затова с право 
можем дя кажем, че бъл 
гарското малцинство име
нно в социалистическа 
Югославия получи въз
можност за свсята пълна 
афирмация във всяко от
ношение.Създаденото тук 
братство и единство тря 
бва да крепне. Малцин* 
ството трябва да укрепва 
осъщественото братство 
между югссларските на 
роди, а от друга страна 
с пргмерна стопавска и 
политическа дейност 
стане мост на сближение 
между югосласките наро
ди и бълг рския народ.“

Речта на Светислав По- 
вич бе одобрена с бурни 
аплодисменти и възклица 
ния .ЦК—Тмто“ н вТито 
— Партия.“

от средна големина и то на та
кива, които в къс срок стават 
рентабилни и дават възмож
ност за вклЮчаване на нова 
работна ръка. За изграждане 
на такива предприятия общно
стта Ще даде повече од 450 
милиона динара.

За осъществяването на тия 
задачи пред комунистите се по
ставя те да бъдат челните бор
ци аа увеличение на производ
ството, носители на всички ак
ции за системно икономисвано 
и зачитане обЩествение сред
ства, носители на борбата за 
намаление цената на произве
денията и за качеството на тия 
произведения.

КОИТО
в. докладите,' трябва да успехи, виждат правилно- 
се подчертаят големите стта иа нашата политика 
положителни резултати, 
резултати които всички 
виждат, резултати които 
очертават светла перспе
ктива и конто говорят за

3тквно участвува - ^
алистическото строй’ 
ство. На края той по*'( 
на комунистите нов 
по големя успехи. .

Речта на другар* 
ванович бе позД^ 
с бурни «плодисие» , 
възклицания—^ 
.Ние сме Титови — 
е наш“.

и затова на тях не влияе 
вече неприятелската про
паганда. И хората од мал' 
цинството са убедени в 
нейната правилност, отхр- 
върлят всички опити за 
нейното компрометиране. 
Политическото съзнание 
на малцинството е на ви
соко равнище ч то есобе 

Въодушевлението кое- се прояви през неот- 
то се чувствува тук тряб*

правилността на национал
ната политика в наша
та страна и по-частно в 
този край. Ние сме гор
ди заради това!

Петата, общинска 
Я на Съюза на комуни0^, *
Димитровградско изор^
Щински комитет °т ^ ,д(г 
ревезионна комисия сп 
и 11 делегата за 
конференция на (-'ГУ к> ,

На първото засеДаЯЯ“ ^ 
воизабраиия обШ*иС 
тет се конституира 
секреТарНЯТ на ОК в ,|“еоРг* ^ 
град в който влИза 06^ с 
лексов, секретар на 0лг-
Комитет, Стоян Н** * 
кретар, Кярял &
ковач Брапвслав, пщйч, ^1 
коя. Любянко 
ко Мнцея, Нача Ст у

Васоа.

Успехите, които постигали: в 
селското стопанство от една го
дина насам показаха, че в Ди
митровградско могат да се по
лучават 4.000 кгр. пшеница от 
хектар и че хората в тая есен 
масовно тръгнаха към сдружа
ване с земеделските кооперации 
в организиране 
бивното производство на 
ннца. Уголеменият брой

давнашните срещи на гра
ницата.

По-нататЪк др. Поповнч — 
Тиле нзтЪкна, че нашите успе
хи признава целокупния свето
вен печат макар че ,в източно
европейския печат известни не- 
Ша се премълчават. Той каза, 
че нашата страна е потигнала 
най-голЯм успех в развитието 
На индустрията н рекордни при 
носи в земеделието. Говорейки 
за земеделското производство 
той подчерта, че то не може 
Ла се мери с процента на ко- 
лектнвизирането и на изграде
ни Язовири, а с конкретните 
резултати в производството, ко

ва все повече да се за
силва. Ние чухме за по
стигнатите конкретни ре
зултати в този край, за 
ко жретните задачи. На 
такива конференции по- 
рано се разискваше пове
че или помалко абстрак
тно, а днес комунистите 
излизат с конкретни ус
пехи и конкретни задачи 
за по-нататъшното разви
тие на местната индуст-

на високодо- ДЯпше- 
ка съ

дружници с кооперациите води 
кЪм уголемяване на производ- 

х ствени плоШ.н за пЪдна агро
техническа обработка. Оттам 
задачата да се борим за това в 
кооперациите, да се увеличава 
машинния парк, да се набавят 
повече трактори, вършачки, ком

Всички тия мероприятия ц- 
мат за цел разрастването на ма 
термалните и културни въз
можности на комуната, имат за 
цел създаването на богат 
вот на нашите трудови хора. В 
тая борба трябва да настъпват 
идеологически и политически из

жи-

лександар
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА РЕЧ НА ДРУГАРЯ ТИТО НА ВТОРИЯ ПЛЕНУМ НА ЦК СКЮ

ПРЕДИ ВСИЧКО-ИНТЕРЕСИТЕ 

НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ОБЩНОСТ
СЕ НА ВТОРИЯ ПЛЕНУМ НА ЦК НА СЮК СПОРЕЛ 
РЕШЕНИЕТО НА ПЛЕНУМА, ВЕДНО С ДОКЛАДИТЕ 
НА Д. РАДОСАВЛЕВИЧ И М. ТОДОРОВИЧ Е СЪСТА 
ВНА ЧАСТ НА ЗАКЛЮЧЕНИЯТА ОТ ПЛЕНУМА 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА РЕЧ НА ДРУГАРЯ 
ПОМЕСТВАМЕ С ИЗВЕСТНИ СЪКРАЩЕНИЯ.

нзплаШат н 
възможност да се обър-

от нотен не кЪм ства по-бързо се 
дават
не внимание н на неразвитите 
краиЩа. Във връзка с това той

работниците, 
колек- 

т-акизда неправил- 
нне получаваме 

среЩу 
да се 

че вие сте 
заострим този 

въпрос, че дори и санкции, пар 
тийни

казват без да водЯт сметка за 
онова, което трябва дасе знае, 
а което не трябва да се знае. 
При склЮчаване на различни 
догоов-ори това ни нанася голе
ми Щети. не трябва да по
зволим това и среЩу такива 
явления да превземаме ре
шителни меркй. Такива хора 
заслужават не само партийни 
санкции, но и углавни мерки. 
А ние кЪм тия въпроси не сме 

. били достатъчно бдителни и о- 
стри“.

Другаря Тито по-нататЪк 
спомена оЩе някои прояви на 
неотговорност от страна на чле 
новете на Съюза и изтъкна, че 
те трябва да бъдат премахна
ти, ако искаме да постигнеме 
оЩе по-големи успехи.

Въпросът за своеволието, 
както вече казах, е твърде се
риозен въпрос, 
повилнеят и то комунисти, и се

тнте на нашите хора когато отн 
ват вЪн от страната трябва да 
бъдат Югославски. След това 
когато човек идва в хотел и

сиреч кЪм членовете на 
тива. Против
ни постъпки
®се повече оплаквания, 
тия постъпки, ние трябва 
бориме и аз смятам, 
съгласни, да

каза:
„Когато става дума за поде- 

лЯне на средствата в същност 
става дума за това, че има оЩе 
републики, които трябва да по 
лучават дотации и че има дру
ги, по-развити, които трЯова 
да дават тнЯ средства. Разви
тите републики все оЩе тряова 
да дават на неразвнтете. По
грешно би било развитите ре
публики да кажат: До кога 
Ще даваме? Това би било по
грешно, другари, и вие трябва 
това да ликвидирате, понеже 
ние трябва да постигнем рав
номерно развитие на всички 
наши републики. Ние тряова 
да сЪздадем средства, за да мо 
гат по-неразвитите републики, 
колкото може по-рано да се 
въздигнат., за да могат и те

когато в документите за мили
цията трябва да попълни све
дението за това от коя нацио
налност е, да ли е хърват, сър
бин или друго, 
достатъчно да 
коя е република вместо да впи
сва и своЯтд националност? -За-

— нима не е 
каже само отсанкции, трябва да при

ложим среЩу такива хора, сре
Щу онези другари,

ТИТО
конто про

явяват свосшолйе и подобно. 
Освен

Що в тези или други докумен
ти трябва да се попълва и све- 

ероизповедание?
„Другари и другарки, като 

прослушах разискванията и до
кладите, които бяха прочетени 
на това съвещание на Централ
ния комитет, получава се, по 
мое мнение, сЪвсем правилно 
впечатление, че положението, 
ва което се докладва на този 
Пленум съвсем реално отразя
ва строителството на нашата 
страна и че в главни черти е 
обхванат целия развои през по
следните няколко години.

Преди да премина на нЯкои 
проблеми, които тук съзрях, 
искам да кажа, че несЪм дово
лен от разискванията по първа
та точка, по доклада на дру
гаря Радосавлевич. От 39-те 
разискващи много малък брой, 
и то предимно ония, конто ра
ботят по партийна линия, гово
риха за известните недостатъ
ци, коиго съществуват »' ра
ботата на Съюза ка комуни
стите, 
ние,
съществуват две категории: и- 
(хономнсти и комунисти, които 
са в малцинство. Аз правя бе
лежка на другарите, конто ра- 

' зискваха по икономически въ
проси заЩо и те не докосна
ха недостатъците в работата на 
комунистите, понеже и те като 
комунисти се срешат с извест
ни неша, които пречат на на-

това има прояви и на 
неконтролирани приказки и кри 
тнкарство. Не 
на работниците и гражданите, 
но и в редовете на комунисти
те. И среЩу това трябва да се 
борим. Комунистите

Разискванията които се во- 
че сме овла 

на сто-

деннето за в 
Смятам че това е ненужно н 
това ние Ще променим. Ьдин 
ден, разбира се когато пристъ
пим къ^и известно модифицира
не на нашата конституция, Ще 
променим и тези неЩа. 
може постепенно да се ликви
дира. Споменах и това покрай 
другото, за да покажа, че и о- 
ниЯ неЩа вЪв връзка с нацио
налността на мюсюлманите тря

диха тук показаха, 
дели само в редовете

проблематиката
ланското развитие. Гряова да 
кажа, че от разискващите чух 
много хубави неЩа. Човекът 

вЪв ВЪзтрог 
вижда, че нашите комунисти и 
областта на 
тази най-важна

имат въз
можност своето несъгласие, или 
своята неразположеност

Гизпада когато ова
Да 113-

партийните събрания,стопанството, в 
област на на

кажат на 
на събранията хна своите акти
ви или пред разни форуми. А-

ората честошето 
телство,

социалистическо строи-
оа напълно овладели 

стопанската проблематика. Гук 
стана дума, покрай другото, и 
за разните недостатъци и труд 
ности,

бва постепено да ликвидираме. 
На хората 
ставим, ако

средства за нашатада дават 
общност. От друга страна по
грешно би било, <ако хората от 
неразвитите републики казват:

трябва да предо- 
искат нека бъдат

конто нашите другари
имат в селското стопанство. 1 о-

н национално неопределени гра 
Югославия. Нека то- а заЩо да не ни давате, ваши

ят жизнен уровен е по-<внсок, 
а нашия е по низък? И това 
би било погрешно. Ние трябва

ждани на 
зи човек бъде босанец, херце-чно е, че се срещаме с много 

трудности, но ние траябва да 
ги разрешаваме не само частич
но, по републики и околии, но 
н цялостно. Ние не>, трябва да 
гледаме на тия трудности мес- 
тнически, но през призмата на 
цялата ни общност. Мие тряб
ва по този начин да ги раз
решаваме.

Другарят Тодоров нч в своя 
доклад говори за двете етапи 
на нашето развитие. Аз оих и- 
скал да кажа, че сЪм напьлно 
съгласен с него задето не да
де някакъв по-дЪлоок 'анализ 
на миналия етап, ааДДото ние 
до 195/ година сме имали в 
същност етап на ооновнване. 
Същевремено това оеше и пе
риод на олокадата среЩу нас. 
.Значи, че ооективни фактори 
не ни даваха възможност да 
вЪрвнм напред. И не само, че 
ни пречиха да вЪрвнм напред, 
но дори ни блъскаха назад. Б 
това време ние не оИхме само 
в стагнация, но в известни от
ношения вървехме дори н на
зад. И чак от ЧетвртиЯ пле
нум на Социалистичкии съюз 
на трудещите се, през 1956 го
дина, взехме курс на по-моЩно 
развитие. Подготовката за то
ва беше направена през 1955 
године на разширеното 
Щание на Изпълнителния коми 
тет на СЮК. И след това 6е-

говец. В чужбина, вас и не на
ричат с други имена освен 6о- 
санцн, без оглед на това да ли 
е мюсюлманин, сЪрбин, или хър 
ват. Искам да кажа неЩо за 
оЩе една работа, която е обхва 
ната & пЪрвиЯ доклад. Ще ка- 

' жа неШо за понататъшната ро^ 
ля на Съюза ка комунистите в 
строителството. СмЯтам, друга
ри, че ние трябва, ако искаме 
да създаваме реални планове 
за по-нататЪшното развите на 
нашата страна, да водим смет
ка затова те да бъдат съгла
сувани с нашите възможности, 
с нашите материални възмож
ности. Ма първо мЯсто комуни
стите трябва да схванат тези 
възможности и не трябва да 
вЪрвЯт вЪн от тЯх. Членовете 
на Централния комитет тряова 
да настоят и това да пренесат 
на всичкн други комунисти, че 
насоката която тук е очертана 
и коЯто е дадена в доклада на 
другаря Тодоровнч, трябва да 
се провежда доследно, а не ко
гато си разотидем оттук всеки 
да си върви по своя стара на
сока. Във връзка с по-нататЪ- 
шно икономическо развите вие 
изслушахте доклада на другаря 
Тодоровнч, за който и аз ис
кам да кажа няколко думи. По 
мое мнение това е добър, съ
държателен доклад, в който е 
даден огромният напредък, кой 
то сме осЪЩествувалн от онзи 
момент, когато предприетата 
среЩу нас блокада не можеше 
да ни нанася Щети, понеже бях 
мс вече станали на свои крака.

Това беше твърде отдавна, и 
през последните години, а осо
бено от 1956 година, когато до 
известна степен модифицирах
ме нашата стопанска политика, 
са постигнати такива резулта
ти, че човек трябва днес да 
се запита как сме могли да по
стигнем всичко това. Сега се 
поставя въпрос, да ли такъв 
импулс Трябва да следваме и 
в бъдеЩс, да ли трябва да се 
затичаме по всички линии, па 
тогава пак да се спрем някъде 
и да консервираме онова, с кое 
то не бихме постигнали успех, 
и с това да сЪздадем полити
чески въпроси — или трябва 
да вървим константно напред, 
в рамките на нашите материал
ни възможности. Аз смятам.

да водим сметка и за това — 
в развитите републики жизне
ният уровен, постепенно да на
раства, а не да стагнира. Ако 
в тези републики жизненият 
уровен стагнира, а в неразви
тите се покачва ннЩо не бихме 
могли да направим. По този ка 
чин ние бихме дестнмулиралн 
производството, и производите
лите и не бихме получили 
средства, които са нужни за 
по-оързо развитие на неразви
тите репуолики. И двете насо
ки са неполезни и затова тук 
тряова да се намери средно ре
шение. Тряова да се знае, че 
нашият курс, курсът на Съю
за на комунистите налага и по 
нататък да се помага и да се 
дава възможност за по-ната- 
тъшното развитие на неразви
тите репуолики според дадени
те материални в ьзможности, а 
от друга страна — и това тряо 
ва да знаНт всички комунисти 
от развитите и неразвитите ре
пуолики, ние не можем и не 
тряова да спрем по-нататъш- 
ниЯ развои, н да дестимулира- 
ме производителите от разви
тите републики, но и при тЯх 
тряова постепено и констатно 
Да вървим напред. Не така, 
разбира се, както бихме иска
ли, но така както можем. В то 
ва отношение, другари, не тря
бва да изпадаме под влияние 
на дребнобуржоазните елемен
ти, които в развитите републи
ки това разправят и на които 
главна цел е да подкопават на
шето единно социалистическо 
строителство.

Ако ние нмаме определен 
курс н ако бъдем последовате
ли, в него, аз сЪм убеден, че 
през следващите години Ще о- 
сЪЩествнм оЩе по-моЩен скок 
напред. И тук, разбира се, все
ки комунист трябва винаги да 
има пред очите си цялата об
щност. Мсно е, че той трябва 
Да обръща внимание н на оно
ва, което непосредствено е пред 
него, на онова лично, но той 
трябва в същото време, като 
комунист да съзре обективно 
нашите обЩи възможности, той 
трябва да се бори против теж
ненията на онези, които говор
ят, че докато те работят, тех
ният труд се експлоатира от 
някоя друга република. Против 
това трябва да се борим. Аз 
трибпа отворено да кажа, че 
несЪм доволен от съпротивата, 
която комунистите са проявили 
среЩу такива тежнения. На-

Получава се впечатле- 
че между разискващите

шето развитие, което даде та
кива големи резултати и върви 
все по-бързо напред’ .

В своята реч другарят Тито 
нататък, че е добре де-каза по

то се обръща голямо внимание 
на икономическите въпроси, но 
че заради това не трябва да се 
вабравя възпитанието на кому
нистите. Той изтъкна че след 
СедмиЯт конгрес на Партията

250.000 новиса приети около
Съюзът на кому-членове и че 

ннетите днес брои около 1 ми- 
ДругарЯт Тито 

ролЯта на идеологн-
ДРУГАРЯТ ТИТОЛИОН членове. сЪве-

отбележи 
ческо-политическото възпитание 
н каза, че именно днес е нужно 
усилено да се работи в 
правление.

„Другари и другарки — про
дължи той — двата 
които тук чухме са тясно свЪр- 
аани по между си. Те говорят 

Съюза на ко-

ко този или онзи ръководител- 
комунист прави неЩо, което на 
някои другари не се харесва, 
или което е неправилно, съще
ствува възможност за това да 
се разисква там кЪдето трябва, 
на партийните събрания и дру
ги. А да се говори това на у- 
лицата, то .значи да се руши 
авторитета на този човек, и не 
оамо неговия, но и този на Съ-

чувствуват Там кЪдето са аб
солютни господари като че ни
кой нс може в ниЩо да ги въз
пре. ЗаЩо е това така? Затова 
заЩото съществува либерално 
отношение кЪм такива неЩа. 
Днес тук трябва да се спра и 
върху въпрос който у нас е 
тш-Ърде разширен. Това е БЪпро 
сЪт за местинчеството. Хората 
често питат да ли в такива слу 
чан става дума за местинчество 
или това вече минава малко и 
в национален шовинизъм. Аз 
смятам, че това повече е мест
инчество, оная тясна грижлмвост 
само за интересите па онова, с 
което непосредствено се управ
лява, а нс и за интересите на 
цялата общност, поради което, 
разбира се, от такива случаи 
частично се създава и полнтн- 

проблем. СмЯтам, че ние 
а преди «всичко

ше взет постепенно в стопан
ското ни развите по-смел и по- 
моЩен курс. 
ние в съгласие с материалните 
възможности в това време тряб 

редица

това на

Вие знаете,ф че

доклада,

ваше да консервираме 
наши фабрики, които вече до 

построени.За успехите на 
муннетите вЪв вътрешното стро 

за грешките и не- 
конто сЪЩеству-

6Яхаполовината 
Тряоваше дори да намаляваме 
производствотр в 
фабрики, които вече работеха. 
Причина за това бяха обектив
ните трудности. Съществуваха, 

а не субек
тивни причини. За това нс бе
ше виновен този или онзи, а не 
бяхме виновни и ние в цялост. 
Доколкото пЪк 
тивни грешки, те не произлиза- 

отделни лица, но од вси- 
Ние решавахме. Съю- 

комуниститс и Социали-

ония нашиителство н 
достатъците, 
ват, а които би трябвало да 
бъдат ликвидирани, за да мо
же Съюзът на комунистите 
оЩе по-бързо да понесе напред 
нашето

Юза на комунист и.те пред на
шите граждани и пред хората, 
които не са членове на Парти
ята. Отношението кЪм такива 
приказки е било твърдо либе
рално. Аз считам, че среЩу та
кива Явления не можем да сс 
отнасяме либерално, а напро
тив трябва да заемем остро 
становище.

По-нататЪк, другари и дру- 
нис нмаме сведения за 
нашите хора, и то иЯ-

обектив-ни,значи

социалистическо строи- 
Слабостите които сЪ- 

. Те са
телство.
Ществуват не са малки

Неотдавно получих от 
прочетох един ста- 

преглед на различни

имаше субек-
големи. 
синдиката и ха от

ЧКИ нитнстическн 
грешки. Аз не вярвам, че товз. 
е всичко, но и онова, което 
прочетох е твърде много. А то
ва са неШа, които постоянно 

Това не са слу-

чсскигарки, 
това, че 
кои комунисти, които заемат от

зЪт ва
етическият съюз определяха ли 

икономика, 
линия про-

комунистите,
Централният комитет, сЪрцсто 
на нашия Съюз на комунисти
те, който брои милион • членове, 
трябва Да имаме б това отно- 

становиЩе. СмЯ-

кашатаниЯта на 
Разбира се 
веждаха

говорни места в нашето стопан
ство, разправят понякога пред 

такива тайни,

тази
отделни лица,

по своя собствена воля и не 
без връзка с членовете на Цен 
тралниЯ комитет, но с иаше 
непосредствено участие. И кои 

трябва да бъде отгово- 
това? Ние, всички

но несе повтарят, 
чайни Явления, но неШо което 
|^с повече става практика. Ко 
се. а трябва да се бори против 
това? Ние комунистите, Съю- 
аЪт на Югославските комунис
ти. Затова днес тук трябваше 
аа тиЯ Явления малко повече Да 
се говори, особено когато ста- 

Явления, за-

чужденците за 
за, които в другите че тази насока с единствено 

правилна и че в бЪдеШе трябва 
да вЪрвнм в рамките на наши
те материални възможности, а 
не на широк план. Ние трябва 
да пазим политическия си пре
стиж, който имаме не само в 
Югославия, но и далече извЪн 
нашата страна, с успехите, кон
то сме постигай досега в наше
то строителство*4.

В продължение на своята 
реч другаря Тито изтъкна го
лемите успехи конто сме постиг 
нали в земеделското производ
ство, като подчерта, че и тук 
трябва д асе внимава, за да не 
се компрометират досегашните 
успехи в земеделското произ
водство.

Другарят Тито засегна въ
проса и за капиталовложенията 
като каза, че нс бива да се 
излиза вЪн от определените 
рамки и че при поделЯне не 
трябва да се идва до недру- 
гарски разисквания. Той под
черта, че трябва ла се влагат 
средства за развитие на нераз
витите краиЩа, но не бива* да 
се занемаряват вече развитите 
кранШа кЪдето вложените сред

шепне единно
че това единно становище

страни о- 
дЪлгогодишсн за- там,

трябва да изкристализира. гТи- 
коЙ тук нЯма пито възможност, 

наложи своето

съждат на 
твор. Тези приказки, това ли
берално отношение кЪм чуждей 

Явлениетогава пито право да
и^щс на мнозинството. О-

цитс нс е само едно 
недостойно за комунистите, но 

нанася

ниерен за
заедно. Също така е и днес. 

когато разгледахме
И стано

баче когато 
заклЮчи и приеме една работа, 

трабва да сс про
вежда. Оня, който не Ще про- 

той нс може и да 
Централния ко- 

Той може да не бъде

мнозинството тукЩети па 
обЩ-

сЪШевремсно 
нашата социалистическа 
ност. Ние за сега иЯмЯмс све
дения за това колко Щети ни е 
нанесло това издаване на

тайни. Това

тези 
насоки засега

не!Да и определихме 
по-нататъшното развитие,

против имало е случаи когато 
комунистите са били между но 
снтслите на тиЯ отрицатленн 
явления, конто са израстнали 
от дребнобуржоазни и други 
побудн. Нашата линия ® това 
отношение трябва да бъде Яс-« 
на“.

ва дум*. аа такива
1Дото в промишлеността

НеШа, които пре- 
огорчение всред ра- 

колек-

тогаоа товасе слу- ние
за товавсички сме отговорни 

развитие. Не отделно лице, нс 
този или онзи другар или дру- 

но всички ние заедно.
бих искал да 

мина на нЯкои конкретни въпро 
си, които сЪЩствуват ® нашия 
Съюз. Мисля на известни гре-

чават такива 
диз&икват 
ботниците и трудовите

(вежда това,на-
бъдс член нашитс стопански

тайни сс смЯта митет.предаване на 
безопасно 
стопанството, а това не е пра
вилно. Съществуват редица не
ща, които в Другите страни па- 

очите си, за да не про 
света, да не се разбе- 

У нас обаче това 
достатъчно' разбрано.

съгласен с това или онова, но 
на мнозинство тряб-

ТЙВИ. гарка,
Сега Другари

когато става дума за
А КОЙ прави такива грешки? 
повечето случаи комунистите, 

комуни-

решеннЯта 
ва обезателно да провежда. Аз 
смятам, че такЪв демократиче
ски централизъм

Съюза па комунистите,

В края на своЯта реч, дру
гарят Тито говори за нЯкои 
слабости в транспорта около 
превозването на богатат реколта 
и нейната продажба, а на края 
той каза:

„СмЯтам, че този пленум и- 
ма огромно значение за наше
то по-нататъшно развитие и 
ние всичкн така трябва да го 
разберем. Ние трябва да спа
зваме линията, която е дадена 
на този пленум по отношение 
на по-нататЪшното развитие’на 
нашето стопанство, на нашето 
социалистическо 
изобщо*.

В
че даже и по-старите 
стй И ониЯ наши членове, кои- 

ПартиЯга. Аз 
говоря какво е в

съотношението
н работ-

е и сила и
зЯт катоЯвления, кои-шки, на известни 

то са значително масовни 
то прЪв въпрос искам да спо- 

Тук не 
за обукнове-

днес в
както е бил и по-рано в Парти
ята. Без това не можем. Затуй 

работа трябва да схванем 
твърде сериозно и да се борим 
среШу недостатъците от

че в бъдеЩе да стаг

. Ка- никнат в 
ре за тЯх. 
оШе не е 
И днес когато ние нмаме до
пир с почти всички страни в 
света има случаи нашите хора, 
когато отиват в нЯкоЯ страна 

когато сключват договори

То поодавно са в 
йе искам да
Това отношение 
Между йнтелнгентните 
йиците, старите комунисти, но 

че досега не

мена неднецнплината. тази
става дума само

работници и за хората, 
Парти-

тознви ните
които не са членове »а

пЪрво мЯсто за 
Съюза на кому-

е интересно, 
дехме някакви особени санкции 
среЩу тия Явления. Ние трябва 
Точйо да съзрем тези Явления 
И да предприемем ефикасни 
мерки, за да не се среШнем в 
работата си с тях. Ние трябва 
да се бориме среШу тЯх и да 
настоим те да бъдат 
И може по- малко.

род, така 
нат по-малко.

Ние. теглим от първите го- 
войната известен ба- 

като работихме

но наЯта,
членовете на 
нистите и 
работническите 
които стоЯт начело на колекти
вите. Сташ-а дума значи за тех
ните грешки, 
ециплина, за тЯхно неправилно

или
за това или онова, нашите парт 

тази работа да са за-за нЯкои членове на 
съвети, за оннЯ,

дини след 
ласт,
върху нашите закони правехме 
н грешки, конто сега трябва да 
изправяме. Например, паспор-

ньори на 
познати

ние "Някои наши хора имат о- 
бичай да се хвалят и да при-

понежевече с положенктето у 
отноше-това или онова строителство-

за тяхната неди-колкото

\
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Ще
ли 'ьотли^аа--Нови перспективи 

пред „Услуга“ пит вт ? На едно събрание не 
избирателите в Босиле
град председателят 
Околийския съд в едно 
изказване говори за мно- 
гото обръщения към съда 
които нямат никакво ос
нование да идйат пред 
една такава институция- 
съседът заявил дело сре
щу съседа си за една ко
кошка, която струва 250 
дивара, а съдебните ра
зноски изнасят 3000 ди-

членовете на този 
ви съвет.

Това стана в края ва 
месец октомври А отто
гава вече някодко .дела* 
са разрешени. Идват

миро.

наблемите иа занятчийствопроизводството, неизчер
паемите източници на ма
териал. Във всеки случай това да се поправи. Има 
това производство ще 
бъде твърде рентабилно.
С оглед на това, че то 
е много търсен материал, 
пласментът ще бъде оси-

свърх заплатата си. Хора 
та от „Услу.а“ соптими
зъм гледат на развитието 
на предприятието и каз
ват, че бъдещето разви
тие на Босилеград ще до 
веде до превръщане на 
предприятието в индус
триално столарско метал
ическо предприятие.

НЕИЗПОЛЗУВАНИ 
МИЛИОНИ 

Пред столирския цех 
стоят нови възможности, 
така да се каже стоят не
използувани милиони. Бо 
силеградско ьзобилствува 
с качествени и все неиз
ползувани още гори. Стро 
ителен материал се про
дава във вид на прагове- 
От печалбите са довол 
ни и производителите и 
кооперациите. Докато 
праговет_ вървят по два
десет хиляди кубически 
метър, то пареният бук 
се продава и по 48000 ди 
нара. Босилеград има въз
можност, в случая „Услу
га“, с малки вложения от 
25 милиона да стане про
изводител на парен бук. 
Ог отпадъците би можал 
да се произвежда паркет, 
който също така е тър
сен на нашите и чужди 
пазари. „Услуга“ планува 
да премиве към произ
водство на парен бук. 
Също и на паркет. Окол
ността може да даде су
ровини, а чуждият пазар 
просто гълта този про
дукт. С право под
чертава директорът на 
„Услуга“, перспетиватв^на 
предприятието. Тук ле
жат неизползваните 
милиони и по та-

Преоприятието бе създадено 
половина на 1958 то и сега е крайно времепреа втората 

година от занаятчии, които се 
обединиха, Започнаха с 9 ра
ботника и 4 ученика. Нямаха 
съответни производствена по
мещения, бяха със скромни сред 
ств», ио имаха желание за ра
бота. И полека, но сигурно те 
растеха. Създадоха се два це
ха: столарски н тенекнджийоки. 
Присъядиниха се нови частни
ци. Разшврн се работата Сега 
предприътието има 35 работни
ци, служители и ученици. Бру- 
топродуктът през тази година 
ще възлезе на 12 милиона Ка
то се. има предвид скромното 
начало може с право да се ка
же, че предприятието успешно 
се развива.

Х0-и други въпроси: много 
занаятчии искат да се при 
клю/ат към „Услуга“, но 
тя не момее да ги прибе
ре. Трябва дч се объеди

рата, настръхнала един 
срещу друг, а след т0в* 
в съвета виждат, че рабо
тата никак не е такавд 

я мислили, 
и се връщат измиренн! 
Всеки ден пристигат пре- 
дложения и съветът

нара, синът, който живее боти. Хората си отиват 
с баща си в една къща доволни. Свидетелите, ис 
води дело срещу б ща си, тивски или подкупени, не 
задето му псувал майка, губят работния си ден 
някой просто за забава 
зав-жда дело срещу ня
кой човек, а после изли
за, че не се знае кой е 
по-виновен и ».н. Много

каквато са

ра-

липсват излишни резх( дч 
и разкарвания из коридо 
рите на съди—а съдът не 
се обременява с ненужни 
следствия.

А хората не примера н| 
другите и на тия от ми-

НОВО ПРОИЗВОД
СТВЕНО ПОМЕЩЕНИЕ

През средата ня ноем
ври „Услуга“ получи но
во производствено поме
щение, в което ще се на 
мира столарския цех. Сгра 
дата е приспособена за 
■ови нужди. Тя има към 
500 метра про-звочетвена

от тия постъпки пред 
съда са лишени от сери
озност, а таксите, пътни- налото виждат бесмисли- 
те и дневните разноски, ците и стават по съзна- 
загубеното работно вре- телни и в душата си по. 
ме, излишните служебни широки, 
огледи и др. постъпки за

Б. А.

установяване на вината 
предизвикват материални 
загуби и на хората и на 
съда, пречат на органите 
ва правосъдието да ра
зрешават ония, действи- Поганово, Димитровград- 
телно сериозни провине- ско, вече 10 години е от- 
ния и дела, които съще- борник. Със работата си 
ствуват наред с несерио- той е спечелил доверието

ва своите избиратели и 
След разискванията от важа като примерен ра- 

страна на някои избирате ботник. Особено се проя
ли се дойде до заключе- вява в борбата за изгра- 
ние, че е нужно да се ждането на селските в 
оформи мирови съвет в междуселски пътища. При 
Босилеград, юойто ще ра- строежа на пътя Погвво- 
зрешава тия проблеми, во—Димитров/рад той рз- 
чието явяване пред съда боти без почивка—уб1- 
е ненужно. Веднага бяха ждава, ръководи, рвбо- 
избрлна председател и ти... Той е най-забележи- 

-------------------------------телният агитатор и орга
низатор иа всичките ак
ции за поправка на пъта- 
щата в Поганово и на ак-

Истински
отборникНовата производствена хала па „Услуга“

възможността за открива 
не «а още едно предпри
ятие на шивачи и обуща- 
,ри да речем.

Редица стопански про
блеми искат своето разре 
шаване и всичка стопан
ски фактори са длъжни 
незабавно да се занимаят 
с тези въпроси. Това са 
проблеми, които не търп 
ят отлагане, това са ини
циативи, КОИТО ИСК8ТМНЛ 
ки вложения, а които ще 
дадат в близко бъдеще 
големи резултати.

турен, като ще даде въз 
можност предприятието 
да се разширява и да у- 
величава производството. 
Това ще увеличи работ
ната ръка, ще увеличи 
доходите на общината, с 
една дума ще стане ва
жен стопански фактор, за 
Босилеград.

Спас Денков от село

зните.

НУЖНА Е ГОЛЯМА 
АКТИВНОСТ

Инициативата е много 
добра, но е нужно тя да 
се претвори в дело. Пред 
прияатието трябва, колко- 
то се може по-скоро, да 
изработи елаборат, а об
щината да се ваеме с то
ва да получи помощ от 
околията(до сега тя пре
димно е била ориентирана 
към земеделито) както и 
да га гарантира кредити 
за „Услуга“. Околията е 
получила известни сред
ства за подобрение на 
занаятчийството и отбор- 
ниците трябва да настоят 
и „Услуга“ да получи не 
що от това. Стопанският 
съвет на ОНО в Босиле
град до сега не се е за- 
занимавал сериозно с про

М. Мл.

площ, което ще даде въз 
можност на столарите да 
увеличат своето производ 
ство. Към това здание ще 
се приключат и нови по
мощни помещения, така 
че „Услуга“ ще може да 
премине към полу инду
стриално производство.
Ще се набавят и нови ма 
шини за столарския и те
некеджийския цех. На сто 
ларите се плаща според 
единица производство, ко ят в срок от някояко го- 
ето даде подтик на рабо- дини, като се имат- пред- 
тниците и те ежемесечно вид техническите подо- 
печелят по 4-5000 динара брения за увелечаване на

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ССРН РАЗИСКВАТ...

Благоустрояване иа градакъв начин ще започне по
засилена експлоатация на 
горите, да речем от „Мръ 
твица“. Вложните сред
ства би били равни на 
500 куб. метра парен бук, 
по груба сметка, което 
ще рече, че вложените 
средства при добре орга
низирано производство 
биха могли да се отплат-

циите за залесяването ва 
голините.

Този отборник е и члеа 
на училищния съвет при 
Основното осемкласно у-

На неотдавнашното съ
брание на Социалистиче
ския съюз в Босилеград 
се разисква между дру
гото н по въпроса за сна 
бдяването на града с е- 
лектроенергия и за жи
лищното строителсто.
Подчерта се че оегашната 

градска електрическа цен 
трала не е в състояние 
да задоволи 
на града, а и да не гово
рим за околнос:та. Пора 
ди малък капацитет цен
тралата е принудена ули
чното осветлението в гра
да да сведе на минимум, 
така че известни части 
на града не са изобщо 
осветени. Т. ва особено се 
отразява на махалата До
бри дол. Хората са недо
волни и заради това, че 
токът е неуеднаквен и че 
не могат спокойно да про
слушват радио емисиите. 
И онези от киното ое о- 
плькват. Разрешението на 
стопанската дейност пак

пък и за електрифицира
не на околните села —
Белут, Извор и Ресан.

За. изтъкване е и рабо- чилище. И тук работи с 
тата на Комисията за стро неизчерпаем» енергия. Ви- 
ежи при Народния отбор на™ е в допир с управи- 
на общ ната, която от теля и с останалите учи- 
месец юни до сега пока- тели, интересува се з« 
за много добри резултати, нуждите на училището, 
В Босилеград се строят 
модерни здания (жилищ
но-търговска зграда, съде 
бна сърада поща, ветери 
нарна станция), от които 
някои са \пред завършва
не. За отбелязване е съ-

за успехите му и във 
всяко културно начивз- 
ние той е пръв между 
селяните.

Неговият пример став» 
причина народът да г0 
обикне. Това му * и ва* 

що т> ка, че в тази област гредата. г
се ангажира и председа
телят на общината Владо 
Митов и че добри 
низ.торски
показа и ръководителят 
на Комисията — Драган 
Спиридонов.

нуждите
«Л^\Ч\Х^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^\\\\\\\\\\\\\\ЧЧ\\\\\^^^

УСПЕХИ НА НАШЕТО МАШИНОСТРОЕНЕ

Познати сме в света М. ф.
Машиностроенето, едно от 

най-забележиТелните отрасли вя 
югославската

В този износ участвуват ино 
гобре.йни предприятия от всич
ките краища на ваш ,та страна 
Фабриката .Единство" от За- 
I реб е продала ва СССР, Ис
пания н Гана съоръжения за 
производство на сиропи от ово 
щия; „Литиотрой ‘ е -пласирал 
големи кранове за мостове в 
Ивдвя и Египет; „Фаграм1- от 
Смедерево е продал 40 вагове- 
ти за строителните обекти в 
Ливан; .Торпедо" от Риека е 
изпратил в Тунис и Ливан ня
колко десетки дизелови мотори; 
„Първомайска1 е пласирала в 
Австрия няколко алатьв маши
ни, Индустрията ва трактори 
и машини от Белград е склю
чила договор с българското 
предприяане „Рудметал" от Со 
фия за продажба ва кошове за 
царевица, а „Иво Лола Рибир" 
—покрец многото машини е про 
дал на „Полимекс“ от Варша
ва машини за затваряне на кон 
серви.

приятеето „Р*де Конч р“ строи 
х Д| оелектряви, в Цак«стан и 
Издвя н ши предприятия стро
ят глзопо води, в Ирак и Си
рия 1|ров1-Ж1ат ириг цюни ра
боти.

СЪОБЩЕНИЕорга- 
способностипромишленост, 

има големи изгледи да увеличи 
през ид\Шзтя година изнпел си 
За два и половина пъ-и. Спорет 
прогр Мата на Сдружен, ето на 
Кашин -строенето, тазгодишни
ят износ на машина и 
стиционви съоръжения, както и 
на останали произведения от 
ТОзи промишлен
*т5лле цвФРат* от 4 милиарди 
Н 200 милиона динара, а в сле
дващата година Ще изнесе око- 
*о 10 милиарди динара* което 
в Много повече от всякога.
ГГПредпрвятнята, които се за- 
НнМоваТ с производството за вз 
Мое са обогатили асортимента 
с** овладели са нови пазари и *“вия за централни отопления. 
Са се закрепили на старите Югославското 
Качеството иа производството 
днес е наравно с европейското 
Това потвърждават мвогоброй- 
шите признания по повод дома
шните н международни панаи
ри и ига по-гопямото

Умоляват се всички 
абоненти на вестник 
„Братство“, всички учи
лищни и други пълно
мощници за разпростре 
нение ва вестника Да 
ни изпратят дължими- 

1959

Увеличаването ва износа на
Предвижда се, през про 

летта на следващата годи 
иа да Се започне със стро
еж иа още една жилищна 
сграда, и на модерен хо
тел.

машиностроителни съоръжения 
през 1960 година межту друго
то ще се състои в следното — 
двукратно увеличение на нано
са на строителни машини, на 
лииейвн кола, шестократно уве 
личение на износа на кранове, 
след това на електроди* на сел 
скостопански машини и съ^ръ- 
жений, на трактори, фнтннгн, 
на плугов% преси, на мотори 
От различни типове и

на инве

клов, Щ* до-
те суми до края на 
година, зарад приклю
чването на баланса.

Същевременно се о- 
бръщаме към разпрост; 
раннтелите на вестника 
да обадят по колко 
броя да им се изпр*' 
Щат от 1 януари 
година.

Досегашните абои“' 
рани умоляваме да 
обновя’- абонамента

Годишен абонамент-" 
240 динара, полугол“' 
шен — 120 дишрз.

Суми изпращайте - 
чекова сметка 122-70/2 4 
при Комуналната 6*8“ 
— Пирот (за „БР8

е свързана с въ роса за 
електроенергия. Ре
шението е Симо в свърз
ване с електросистемв на 
Власина.

Разисквано е и върху
други въпроси за благо
устройството на града. 
Редица стари къщи ще 
бъдат разрушени и на 
тяхно място Ще се 
троят нови. Стопанските 
помещения в центъра на 
града ще трябва или да 
бъдат преуредени,или да 
се изселят въ» от града. 
Главната улица на града 
в близко бъдеще 
ще бъде 
Предвижда 
детска

на съоръ Съществуваха 
съмнения в из-ълнението 
на тази задача, но сега 
фактите вече показват, 
че не сме далеч од из
пълнението. Строи се да
лекопроводът Власина — 
Босилеград, а в Босиле
град е скоро завършена 
трафо-станцията. От май 
1960

машиностроене 
сн спечели голям брой потреби 
тели на петте континента. До
като по-рано то се ориентира
ше към тъй наречените нови 
пазари в страните от Азия, Аф 
рика и Южна Америк*,
Д«на югославските

пос-

въз-
С“<търсене 

маша машини, въпреки гол
ямата конкуренция.

тая ги- 
машивн ус

пешно се пласираха и на евро-
В много страни югославекя- Раз в и т и т е * с т р а (Ги ** Тов Га Гй до°

вяяьзк-гж агггижвдл
дан*Етнопвя°Обеаннената*араУб' «ми,' ^.“тГсГбиаГв^ложГ
иа рсвубанка. В Турция пред- нзложе'

Прес-сервнс

I
0»павира на. 

се строеж на 
градина, на град- 

плаж и градска гра- 
Боян Алексов

год. Босилеград ще 
има достатъчно електри
ческа енергия за осветлени, аа бндн откупени. ски
ние и стопански нужди, ство“.^дина,

’ Ч'



БРАТСТВО
Б
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^Интересуваха ни 
го н е ща - общественият 
план, проблемите на бюд
жета, социалната 
тика, здравеопезвзнето, 
просветата, но най-много 
общественото самоупра
вление, инициативата на 
местните органи на 
стта и организиране на 
многобройните акции, по 
които е познато Босиле- 
градско от някоя година.

Подпредседателят Слав 
чо Сотиров с широка 
делова усмивка разкри 
папките.

— ЬПй трудното: при 
ходете и реализирането 
им. Все още сме слаби
чки да можем да се за
емем с по-големи неща. 
Затланувчли сме пов че 
и сега не можем да реа
лизираме. Н 1 иде време- 
година, две, пет и ще 
види'е какво ще стане от 
този край. Ще бъае гра
дина, но и рудн-чарски 
басейн и то на графит., на 
цинк, на олово. А тогава 
ще бъде много лесно 
всичко.

Интересува ви всичко. 
Ще ви каж", че в про 
светата сме едва ли не 
между първите в Сърбия. 
Имаме хубаво разпростра 
нея* училищна мрежа, у- 
чилища почти във всички 
сел', средно училище, 
училище за ученици в 
стопанството и наши ка
дри, които са добри и 
способни да работят на
всякъде.

Злр^еопазчането също 
е добре решено. Има мъч 
нотни, но ще ги разре
шим, Хирург нямаме в 
болницата, но това е 
въпрос на ден, ава, месец 
най много. Не скъпим сре 
дства, зящото, той ни е 
нужен. Иначе болницата 
е добра, кадрите спосо 
бни, но общината, макар 
че това е неудобно, 
дължи значителна сума-6 
и половина, милиона.

мно- органи на властта, 
ните брана 2576 ха повърхности 

изложени на опасността 
од ерозия. От това 1576 
ха са в частно владение, 
а оставилите обществена 
собственост. Всичко то
ва трябва да обработим 
и да се спасим от дола- 
щата, които ни обкръжа
ват отвсякъде.

От тия наши меропри
ятия ние очакваме много. 
Трябва да чакаме доста, 
з щото орехите и ово- 
щията не изплащат вед
нага трудя около обрабо
тката им, но ще дочака-

мест-
отборн, разберат, че 

да се живее та-кв от ми
лостите на суровата при
рода не може и че е 
жно дв се

НА ОВОЩАРИТЕ

Почистване на дръвчета
ни не е лошо. Качестве- 
ността му е добра, а ко
личеството расте от го
дина на година. Ето-в 
1957 година сме имали 
1.726 хиляди стръка 
тютюн, в 1958 година и- 
махме 4 милиона н полови
на, а тая година 5.585000 
стръка, което ще даде 
национален доход от око
ло 15 милиона динара. 
Това значи, че този клон 
от селското стопанисване 
се развива с бързи кра
чки, а нашият селски сто 
панин все повече мени 
начина ня производството 
си, използува модерните 
методи-изкуствените то
рове, които за нашата по-, 
чва са първа необходи
мост.

Скотовъдството също 
не ви е лошо. От стари
ни още то, а не земеде
лието е било основният 
стопански клон на дохо
ди. Особено дребния до
би :ък-овцете, които от 
три години насам мерини 
зираме, но с резултатите 
не можем да бъдем до
волни съвсем. Меринизи- 
рали сме около 5070 овце, 
а това е малко в сравне
ние с числото,което има
ме. Все пак новите пас
бища, укротяване иа по
роите, облагородяване на 
досегашните пасбища ще 
ни даде възможност да

подобрим и тоя клон на I 
препитание на хората.

Какво да ви разкажа I 
за Местните отбори и за 
събрвниятана избиратели
те? Ето, залесяването, оре
ховите гори, пяантажни- 
те овощарницн, тютюнът, 
и 42.630 трудодни за 
строеж и поправки на 
пътищата в миналата го
дина, сегашният нов стро
еж-пътя Тлъмино-Крнва 
Паланка, просичане на но
во трасе при Влпсинско 
езеро, за да се избегнат 
преспите през зимните 
дни, много нови и попра
вени селски пътища-това 
е тяхно дело. Защо да ви 
разправям когато резул
татите от работата са на 
лице. И не значи ли, че 
те успешно се справят с 
задачите, които им нелага 
животът на комуната ни, 
на социализма въобще.

Като погледра успехи
те на другите, струва ми 
се,че малко сме. направи
ли, но като погледна на-, 
зад-нашнте успехи са о- 
громни...

Разговорът ни завърши. 
Подпредседателят отива
ше на съвещание с ръко
водните органи по сто
панството в общината.

М. Н.Н.

поли- Овощните-лръвчета страдат 
от редния болести в неприя
тели. конто гн няплдат и вслед 
ствие Ял което шамалява ре- 
колтатата вли се понижава 
нейното качество, а в по-се- 
рнознн случаи дръвчетата ид- 
п»лво взсъсхват. От това сле 
два, че нашите овощари тря
бва аа водят упорита борба 
срещу неприятелите, ва ово
шките през цялата година, а 
особено през спящия период 
на дръвчетата.

Първата мярка за запазва
не иа дръвчетата е основно
то почистване на дрзвчето от 
всички засьхналв, счупевв н 
с болнав вид клони и клонче
тата, които В; й-лесно поалвг 
жзт пя болестите и неприяте 
лите. Такива клонки трябва 
да се изрязват с остър трнон 
до самите дебели клони, вър
ху ковто се намират, а ра
ните, които остават веднага 
да се заравнят о остър нож в 

замажат с блажна боя

ну.
предприеме 

за изменение на 
ириродата, на стопанст
вото.

нещо

вла-
Да мислим на земеде- 

не можем. Няма земя, 
само гори и пороища, ма
лко бедни пасбище 
го пустеещи места. Ние 
се ориентирахме към 
лесяването, към овощни 
плантгжй, към

ли е

н мно-

за-

орехови

да сс
или 'катран. Едвовремеяно с 
почистването на дръвчетата 
трябва да се извърши и про- 
репявене на короната като се 
премахнат излишните, вътре
шни клони, за да може дръв
чето да получи повече свет
лина н проветряване, както и 
повече химически средства 
при пръскането аа същото. 
Всички отрязани клони тряб
ва да се отстраняват от гра
дината и най-добре е да се 
изгарят. Гова . се правн вед
нага след листопада.

След почистването следва 
грижливото в внимателното 
отстраняване на мъртвата и 
напукана кора, на лишеите в 
мъховете по стъблата и по 
дебелите клони, а също така 
и най-грижливото събиране 
на всички загинали и изсъх
нали плодове, останали на 
пръвчето или на земята, ве
щото и те са носители на но 
ва зараза от различни боле- 

през следната година. То- 
вл трябва да се направи с 
помощта на метялическа-чет- 
ка и спеаиаелен тъп нож, ка 
то се внимава за не се на
ранява зелената млала кора 
на клоните, която се намира 

напуканата. Тая мярка 
трябва да се направя още в 
началота на зимата.

Отстраняването на гъоени- 
чнн гвезде-, на яйцата на раз 
лнчнн насекоми, които се на
мират по клоните ня дръвче
то е следващата задача на 
овощаря. Отстраняването ста
ва чрез отрязване клончето, 
на което се нахврат гнезда
та е помощта ва овощарскн 
ножица. Но заедно с това ли
стата, които си паднала по 
земята трябва грвжлвво да 
се съберат в заедно с почи
стената кора. сухите плодове 
и гъсеничните н яйчни гвеа- 
да трябва да се ааровят дъл
боко в земята или да се вз-

Сградата на ОНО в Босилеград
I

гори и създаване на бо- мг... А тогава ще бъдем 
гаги пасбища. Стремим истински богата община, 
се успоредно с това да 
развием повече и живо
тновъдството и тютюне 
проииюдетвото което дава 
добри резулт-ти.

Его, погледнете: От 
1957 година сме засадили 
пльнтажни овсщн.1 гра
дини 212 ха, в 1958 годи- съобщаваше със Враня и 
на залесихме 68 ха, запла- с ост<-наЛг.те кра«ща на

Тютюнопроизводството

!;:т1::ска устапоса „братства 
_ н и ш —НОВ ПЪТ КЪМ,ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ТЕ ЛИНИИ —

БОСИЛЕГРАД — ПАЛАНКА
сти

тоБосилеградско ще 
стрчИ, а оттам ще го 

“стрият Хората от Крива 
Паланка, на които този 
пъг също е нужен.

Селяните от Горно Тлъ- 
мино, Долно Тлъмино, 
Карам-Наца, Голеш, Же
равна, КОИТО НаЙ-МНоГО
са заинтересувани за стро 
ежа, работят всекиднев
но. Те обещават, че на 29 
ноември идущата година 
пътят ще бъде готов и

Босиле:рад досега се ните краища иа Босиле-
градско—1 лъмиьо и окол
ните Села, а износът на

нувахме да подмгн^м о- нашата страна чрез пътя значителната част от дър 
рехов лес на 230 ха и го през Бесни кобила и през вито, млечните продукти,
изпълнихме плана. А ре- Власина. Наскоро Боси овощията, месото и дру-
зултатите до пролетта на легрпд ще има и трети ги неща, които произвеж-
тая год-на са и 5о4 ха път за съобщение, който 4 дат южните краища, ще
залесени площи. ’ Нао-и- в много неща ще има пре- може да се пренася но-
те акции продължават, д->мство пред по-рано по- лесно към пазарите на
През есента сега, тряова строени 1 е. Това е пътят страната ни по новия път.
да залесим 133 ха от ко- Босилеград — Крива 11а- Общинският отбор е из- 
ито вече са залесени пло- ланкв. готвил плана, оргвнизи-

Г р/тна дума не ни сти- щи на 90 ха. Това все Той ще минава по низ- рал работата, дал свой
папи за всичко Би пак говори много за но ко, няма да бъде непро- представител, обезпечил

тоябвало много но' ето, вия курс в стопанската ходим през зимния пери- нужнитесредства.ахо-
«м къдего 2 малко пари политика на общината и од, както често се е слу рата от близките села 
а 2 повече тоуд може да за съзнанието на хората чвало с двата други пътя, възторжено работят. Пъ-
а С ювече труд м д които минават ва височи- тят, крачка по крачка до-
« Тм^^ни^^те А нашите планове на на от по 1.200 и повече ближава Голеш, до къде
ли какво з2Гчи когато залесяване не са малки, метра ще свърже по-до. ------------------------
мродъ?, неговите първи Ние сме стивили под въз бре с Босилеград и юж, 0Т ДИМИТРОВГРАДСКИЯ ВИСОК
*~*~^~~*---------------------------- —-------------------- ———~;

През 1957 година е
приет за член на Съю
за на комунистите.

В предприятието са 
доволни ог.неговата ра
бота и активност.

под

ИМ

че през него ще минат 
камионите и автобусите 
на „Весна кобила'* от 
Босилеград иа път към 
Скопие.

г«т

Л. Станойков
горят.

След като овощаря • завър
шил с тези работи трябва да 
последва зимното пръскаве 
на дръвчетата, за да бъдат 
унищожена причинителите ви 
•ъбните болести или листни
те въшки по дръвчетата. Зл - 
тля цел трябва да бъдат упо 
требени: бордолезов раствор 
2% за унищожение на гъбнте 
и клрболни разтвора за уни
щожение на въшките. Съще
временно трябва да се извър
ши варосването ва стъблата 
и по дебелите клони с варно 
мляко, което се справя по 
следния начин: на 100 литра 
пода се слагат аО килограма 
отлежала гасена вар, няколко 
килограма глина н за по-до
бро действие срещу насекоми
те (яйца и ларви) трябва да 
се прибавят два килограма 
син камък.

Остава аа се извърши още 
една работа — прекопаване 
на земята в овощната гради
на, а особено под дръвчетата. 
Товл най-добре се прави чрез 
орлне на овощната градина 
вян с прекопаване.С това част 
от вредните насекоми се за
равят дълбоко в аямята, дру
ги се изкарват на повърхно
стта, като във всекн случай 
загиват, а техните леговища 
претърпяват повреди. Споме
натото прекопаванетрябва да 
се извърши късно през есента, 
когато температурата значн- 

понижена и когато

ЗАСЕГА Е ВИСОКОДОБИВНА ПШЕНИЦАнедалеч от Босилеград.
Роден е през 1937 го
дина в семейство на бед
ни родители—земедел
ци. Основно училище е 
завършил в родното си 
село! Сетне-до втори
клас на гимназията. Ро_ Младежът от Паральо- 
дителиге настоявали той во е обе1Даващ работник, 
да постъпи на зана- 

той избрал тене-

ПОРТРЕТИ НА. НАШИТЕ 
ТРУДЕЩИ СЕ Есената сеитба във Ви

сок е завършена оконча
телно в последните дни 
на ноември.

Някой резултати от есе
ната сеитба показват, че 
хората на Висок си оста
ват пак предприемчиви и 
готови да приемат нови
ните от стопански харак
тер. Въпреки че услови
ята аа виреене на 
кодобивните 
сортове пшеници в този 
край не са достатъчно 
изпитани, те са засели иад 
100 ха. Дори в село Брай- 
ковци орането е извър
швано с трактор.

Кооперациите са се за
ели да осигурят семена и 
да поучат хората 

Свръзка със сеитбата, но 
не всички. Кооперацията 
от Височка Ръжана не е 
била достатъчно активна 
в това отношение. Най- 
напред семето закъсняло 
Според думите на някои 
селскостопански произве-

дители много хора са се 
снабдявали със семе от 
пиротскьуе села, а чак 
когато значителна част от 
площите е била знеета 
пристигнало семето от ко 
операцията. Част от семе 
то не е можало да бъде 
употребено в село Сла- 
виня, и то още стои в ма 
газина на кооперативната 
продавница. Узнаваме, че 
н селскостопанският спе
циалист ни кооперацията 
не е проянил нужната за
интересованост за успеш 
ното провеждене на сеит 
бата. Селяните от Сла
вния похвално се изказ
ват само за усилията на 
председателя на община
та, който всякога е изпол
зувал случая да им помо 
гне със съвети и съдей
ствие при кооперацията.

До жътва има много 
време и значителна рабо
та в нивите. Би трябвало 
поне сега да се бди от 
страна на кооперацията.

Младежът 

от Паралово
Намерих го върху не- 

аавършеия покрив на 
новата двуетажна сгра
да не улица.Георги Ди
митров* в Босилеград*. 
Стоеше на самия ръб 
на покрива и с заапа- 
лена лет-ламба заварва
ше водоотливните тръ
би, Работеше спокойно 
и умело, като че ли с 
години е работил по 
покривите на високи 

Директорът на

Той е млад и ще ра- 
заедно със своето 

предприятие.
ят и
кеджиейския. Учил е 
при Боян Иванов от Бо
силеград. През 1956 го
дина е дал изпита си

пюлуквальфицирав
работцик. След това... 
две години в Югослаз-

народна армия. ■

сте
висо- 

талиянски;_М. Мл-а

за

ската
Като се завърнал постъ
пил в „Услуга“...

здания.
„Услуга“ ми бе казал, 
Ме той е обещаващ млад 
работник. Казва се Лю
бен Богословов — тене- 

професия. 
Когото го Попитах за 
житейския му път, той 
свенливо се усмихна и 
каза, че в неговия жи
вот нямя интересни случ-

Той винаги е бил ак- 
член на Народна-тивен

та младеж. Днес е пред
седател ца младежката 
организация в селото си.
След работното си вре- 
ме пътува в село Пара-
лово където живее. Сво- \
бодното си време из-
ползуван за четене. О
собено го интересува '
ежедневния печат.

във

киджия по

телно е „съществуват неи-добрн усло- 
насекоивте и техвита лар- 

загваат от отуд. Дъл- 
поч-

вия
ви дабокото прекопване иа 
вата около овощввте дравча- 
та спомага ■ »а аасилвавето 
■« тяхното пладородва- А -

ки...
Неговото родно мяс

то е село Паралово, Н,
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Наши села 11 •
.............. ..............................

ло Плоча се нуждае от 
ново училище. Сегашната 
училищна сгради не задо
волява нарасналите ну
жди. Че е нужно да се 
построи училището, 
ва всички са съгласни, но 
плочани все още не мо
гат да се нагодят на кое 
място да строят учили
щето, защото всяка млха- 

себе

»шш1и1111ш1111ш11ш1шшшш111тш11штп11ш1111ш111ииш111шш11ш1нш1
се проявиха при строежа 
на дома ня културата, у- 
реждит вечеринки, т-нцо 
ви забави и пр. За праз
ника на Републиката те 
приготвиха подходяща 
програма. Не е за похва
ла това, че някои девой
ки от Барйе все още не 
членуват в Младежката 
организация.

В разговора с просвет- текар, имало интересуВа. 
ните работници от Боси- щи се за книга. А с«г, 
леград попаднахме и на книгите са пренесени а 
въпрюса за ученическите една стая на гимназията 
интереси към литература няма читалище... и 
та, а оттам и на въпроса нали само интересуващ,,, 
за богатството на чита- те се, които с право 
лището и другите библи- ставят въпроса — з*щ0р|

Дори книгите — под»рък
които босилеградското
читалище получило от ре. 

ни точка. Ето, в гим публиканския библиоте
чен съюз и стойността ва 
които се изчислява Ва 
130.000 динара, стоят 
разпаковани от началото 
на тия година, която св 
отива вече.

Виновни няма. Опри. 
данието е, че не стиган 
парите.

От протоколите на Съ
вета ва просвета при об.

Да кгжем нещо и за 
дейността иа учениците. 
През есента те са събрали 
150 килограма шипки и 
вад 200 килограма круши 
за семе. В тов'а отноше- 

Село Барйе се намира ние те сътрудничат с у- 
в южната част на Дими- ченическата кооперация в 
тровградско. Къщите му Поганово и с земеделска- 

по много- га кооперация в Барйе.
И за младежите от Бар-

осц.
с то-

по-
отеки в града.

— Читалище ли? Оста- 
това е най болезнеса разпръснати 

бройните баири от Боро- 
вско поле до Схървени- МОгат да се кажат по- 
ца и Драговита. Те са гру- хвални неща. Те особено 
пнранн по махали 
са доста отдалечеви една 
от друга — Попова доли
на, Селище, Дрен, Кулин 
ци, Шопинци, Пеинци, Се-

вете,
къмла влече 

си. В това отношение не 
спомогнаха ни събрания
та на Социалистическия 
съюз и на избирателите. 
Разискванията са големи, 
че дори се превърщат в 
караници, а работата стои 
на едно място.

Да не се случи това, 
един ден старото учили
ще да рухне, а плочани 
да не са започнали стро
ежа на новото училище.

ната
назията са книгите и, пра
вата да си кажем, пречат 
ни, но Съветът за про
света казва, че нямало па 

стоят тук. Няма ин-

които
не-

Село Плоча е отдале
чено от Босилеград око
ло 25 километра. Макар 

отиват два 
за това се

ри и
вентар, няма сграда...

В общината потвърдиха 
това и ни казаха още не- 

бюджета на общи
ната били предвидени 
200.000 динара за издръ-

читалището. До- щината се вижда подоод 
парите нието в причините, които 

са докарали дотук.
В протокола от 25-ХЦ. 

1958 година, в т. 3 са от
белязани разискванията 
по въпроса: предложени- 
ето на завеждащия От
дел за просвета и кул
тура при общината е, че 
поради скромни средства 
би трябвало да се поста-

че към неяло.
През тази година бар- ™аз че е вНа бога 

са построили х^убав ^ гърба._ Сурдулица е
дом на култура 0ще по-отдвлечен.а от се-
лече от.училището, ко лото н0 селяните отиват 
в следващата година на- и там на па 0ще от 
пълно ще бъде завършен. стари вр€меиа там се жи_
Тези година земеделска- веело трудно> Поради го- ни от тенекиените печки, 
та кооперация в Ьарпе е ЛЯМ[)Т0 надморско рввни- Преди войната те имаха 

италианския сорт жъхваха става много лоши пътища и само с ко-
пшеница за опит. Селяни- късн0( а вършитбата ста- не или пеша можеха да 
те все още не сеят тази ^ понякога и през зима- отидат до града. Даес в 
високодобивна пшеница та а в Н:(Вестни случаи Плоча отиват и най-голе- 
поради голямата нзд-мор- и ’ ед следващаха пролет, ми камиони. От тави про 
ска височина на местно- Стопаните на това мал- лет в селото има и про- 
стта. Предвижда се през ^ планинско село са пре- давница на земеделската 
тази есен кооперацията да ДлМИ0 ЖИВОХНОвъди и пе- кооперация от Любага. 
засади голяма площ с о- чадб Главните прихо- Продавницата е снабдена 
вощнн дръвчета. Ьарчани ди са нм от „ечалбарство- добре. Обор.оъът й за 8 
иначе са добри животно- то Голяма часх ох мъже- месеци възлиза на 4 ми- 
въди. През последните ^ остааа сам0 през за_ Лиона динара. С оглед на 
години отглеждат тютюн. мннге месеци у дома си. това, че през зимата път- 

Уч-илищната сграда е в п осханалохо време ят през Бесна кобила е 
на селото, по- те работят в Шумад^я, непроходим, взимат се 

където са позиати като мерки селото да бъде 
отлични зидари. При мла- снаодено с нужните сто- 
дежите расте интерес за ки за през зимата, 
работа по фабриките. Жителите на село Пло-

Жизаеного равнище на ча са иначе будни и ин- 
плочани след войната зна- телигентни планинци. По- 
чително нвраенна. Сламе- възрастните са пропъту- 
ните хижи вече са зиме- вали .цяла Югославия, а 

и здрави отчасти и България. По
литическото им съзнание 
е на голяма висота.

Един важен въпрос ча
ка своето разрешение. Се" кивството, политическия

_______ _ и обществен живот.
Под знака на юбилей-

що: вчани

жка на
като похарчили 
имало читалище, библио-Ст. АРСОВ

Д-В0 НА ЖЕНИТЕ ОТ ДИМИТРОВГРАД /засяла

В П0М0Ш, НА СЕЛСКИТЕ ЖЕН
СКИ ОРГАНИЗАЦИИ

В Димитровград дру
жеството се е я9ило ка
то активен помощник на 
Социалистическия съюз в 
развиването на културно 
-просветната и политиче
ска дейност, а с редица
та беседи, държаши и о? 
специалисти, дружество
то се е запознало с зна
чителни проблеми от въз 
питанието иа децата в 
различните степени на 
възраст.

Дружеството на жени
те от Димитровград „Съ 
временна домакиня“в тая 
година премина към една 
ио-системна работа. Об
хващайки на широк план 
идеологическо- политичес 
кото ибразование на сво
ите членки, то същевре
менно обърна голямо вни
мание и към памагането 
на селските женски орга
низации, разгърна по гол
яма активност в запозна
ването на своите члленкь 
с практическите въпроси 
от домакинството, с про
блемите за възпитанието 
и отглеждането на деца
та, и с въпросите за мя
стото на жената в дома-

ви лице срещу определе
но възнаграждение на на
етото на библи! текар, а 
във връз*а с т. ва да се 
определят дни, в които 
читалището би работило; 
да се отдели службата 
на киното от службата 
яа читалището. Съветът 
за просвета обаче не е 
приел това предложение, 
макар че никъде не се 
вижда това в протокола. 
Б^ло поставено лице ка
то погтоянен служащ,, ;с 
редовна заплатя и .ис*У 
ки добавъчни, а котето 
към края ня юни сред
ствата от 200.000 
били изчерпани, работа
та спряла.

Защо Съв-тът не е при
ел предложението на за 
веждзщия Отдел за про
света когато то е било 
полож телно и е изхож
дало п.еди всичко от 
скромните възможности 
на < бщината не е изве
стно.

центъра 
край училището се про
стира хубава, млада 
щна градина, засадена от 
самите ученици. До ско

веше сна

ово-

ро училището не 
бдено с вода. Сега бар- 

дълбок бу-чани копаят 
нар, с който ще се раз- 

водоснабдяванетореши
на училището. Учитезят .стени с нови

Барйе, Васил Сотиров къщи, а пръстените па- 
у ници отстъпват пред цин

ка и порцулана. Традици
онните огнища са изместе-

в
се старае да пренесе на 

необходимите
д-нара

учениците
знания.

Активност на д-вото на жени
кооператорки

ната годишнина от. осно
ваването на КПЮ е мина 
ла дейността на друже
ството. Многобройни ое- 
седи за историята на Пар 
тията, за нелегалните бор 
би и за Революцията, за

Ьсачко това говори, че 
женското дружество в 
Димитровград е намерило 
най-изправния път за за
познаването

тяхната работа е маога 
по-привлекателен и по- 
резултатен.

на провеждане на беседи
те, поискаха такива илю
стрирана беседа да се 
държи и в самия град. 
Ръководителките на дру 
жестаото организираха и 
това.

Тая есен дружеството 
яа .жените — кооператор
ки в Босилеград прояви 
особена активност. В ак
циите по залесяването и 
повдигането на плантаж- 
ни овощни градини ж^ни 
те бяха наред с останали 
те членове на Социали
стическия съюз. Въпреки запознаване на

домакин- различните проблеми от

участието иа жените в 
Народно-освободителната 

Скорошното изгражда- борба, за жените народ- 
не на далекопровода в ни герои са били прове- 
Босилеградско ще осигу- дени в Димитровград и в 
ри условията за такива селата от Дамитровград- 
б*еседи и в другите села ско. 
от Босилеградско.

Известен е само ф*к 
тът, че читалището не 
съществува, че книгите 
стоят г> някоя стая на гнм 
назията (някои дори не- 
разпи К( вани), че сеГ* 
през есенния и зимен пе
риод и гражданите, и у- 
чениците искат да чет«т 
и че навсякъде в нашат* 
страна читалищата са в*1 

В село Болев дол, Ди- постоянен подем.' 
митровградско, върлува в 
среден размер жълтени
ца. Най напред се е яви 
ла между учениците. До 
сега са познати 7 случаи 
от които някои са били 
вече на лекуване. Хиги- 
еническият завод от Ни

на своите
членки с многото въпро
си от нашата действител
ност и от науката.

Л. ЙосифоваОказа се, че новият на
чин на просвещаване и 

жените с За тая цел дружество
то е организирало групи 
жени, които са обиколи
ли почти всички села. Гру 
пите се състоят от по 
пет членки. В последно
то време тия групи оби
колиха селата: Смиловци, 
Одоровци, Мъшош, Нев- 
Ля, като държаха беседи 
от историята на Партия
та и същевргменно за 
някои въпроси от възпи
танието на децата и до
макинството.

Тези беседи по селата

За една здра
вна акцт

Б. Ал.заетостта им в
ството над 600 жени у- ---------------------------------
ч.ствуваха в работите по ОТ РАЙЧИЛОВЦИ
залесяването. Но това не 
е всичко. Те работят с 
упорство и системно и 
върху идейно - политиче
ското изграждане на сво
ите членки и същ« време- РАИЧИЛОВЦИ — Над от 8 милиона динара. Те 
нно се ориентират да по- Босилеград, от десния заявиха, че ще дадат до
могват и иа своите дру- бряг на река Драговищн- броволно много трудодни, 
гарки от селата. По иаи- ца започва тика неречена само час по-скоро да се 
циативата на председател та Селска вада дълга се- претвори в дело тази за- 
ката «а дружеството, Ла- дем километра. В района мисъл 
Зарова-започва еди» нов на Босилеград и селата 
вид работа—илюстрирани Райчиловци и Радичевци 
беседи — от областта на

„СЕЛСКА ВАДА“1ЦЕ 
ПРОМЕНИ ТЕЧЕНИЕТО СИ

Но ако вече няма мате
риални възможности 31 
пом щения, трябваше'по
не книгите да се изпоЛ- 
зуват, като се дадат па 
гимназиалн та бвблвоте- 

не 8ка, не подарък и 
трайна собственост, * в* 
расписка, за да си 
жат учениците 
деня когато новият 
жет ще предвиди 
средства за читалиШ^т I

набавк»

слу-рот веднага е предприел 
мерки за ликвидиране на 

се показаха като твърде заразата. Една екипа по
сети селото на 3 декем- 

в женските организации. ' ври и извърши обстоен 
Рядко някога преди са се преглед на учениците и 
събирали жените на съб- заболелите, като съще- 
рание в такъв.голям брой временно направи и иуж- 
като на тия беседи. Още ните дезинфекции в учи- 
Повече-Никога така не са лището и къщите на за
били свободни в разис- болелите деца. Идването 
кванията, във поставяни- иа лекаря Костич, 
ята на въпроси особено управител на Завода из- 
когато се е говорило за ползуваха някои хора за 
мястото на жената в до- кратки съвети по режима 
макинството, в обществе- от други заболявания. 
ния и политически живот, Мнението на лекаря 
за равноправието между Костич, е че болестта ще 
мъжа и жената. За това бъде премахната в скоро 
може да се съди и по време и че не съществу- 
изразените масовни жела- ва опасност тя да се оаз 
ния групите по-често да пространи повече, 
идва?.

поне*Дв 
6ЮД-Един от селяните, Алек 

сандър Миланов, даде о- добра форма на работа 
б'ещание, ,че ще заколи 
един телец за тържество 
то по случай завършва-

нов8тази вада напоява площ 
от 800 хектара. Тя 
ва под село Райчиловци. 

В началото

домакинството, хигиената, 
здравеопазването и отгле 
ждането на децата.

мина-
за персонала, аа 
на нови книги и ДР>на месец 

ноември се състоя събра 
ние на избирателите в се 

беседа с прожектиране ло Райчиловци, което ре
ка подходящ диьфилм в шн вадата да се прокара 
село Райчиловци. Лекар- над селото. По този 
ят от босилеградската чи. тя ще обхване още 
болница, Анани Стоянов, 500 хектара занапояваГе 
държа беседа за правил- Следователно 
ната прехрана, а филма за
прехраната прожектира на подобри стопанското по- 
днаскоп учителката К. Ива ложение на жителите от 
нова. Босилеградските чле село Райчиловци. Селя
нки на дружеството, след ните бяха въодушевени 
като били запознати от когато разбраха, че за та 
другарките си с начина зн цел е отпусната сума

о*Неотдавна това друже
ство организира такава

нето на заплануваната 
акция.

А тогава примерът 
тая година вероятно

подоброто Р8(
зрешаване на въпрос* 
изразходване на 
ствата. М- Нейк0”

повлияе заX. Иванов
пом.на-

с това ме- 
ще серопрнятие много

М.
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в?' стшсмо -шгл
довач? АУ ВАШ 1Чешмата в Болев дол 

стара 350 години
шУ/ИЛСМВСВЖТА

Дъб над 400 години
I Що за постъпка?!

Любен Величков, учител 
работи вече седем годанв в 
село Божица, Босилегрлдско 
Не е много познат по добри
те си постъпки, характерни 

лботник. Пре-5 три метра. Дървото все 
още устоява на воемето, 
но иякои ст клоните му 
започват да съхнат. Сел 
яките вярват, че 
то е последна останка от 
някогашните дъбови 
ри и че е старо над 400 
години. В дънера 
коло 8 килограма

от времето на Първата и 
Втората световни войни- 
селяяите, оби,новено мла
дежите, в двете войни, 
се състезавали по 
ба, а дървото 
ло като мгшена.

Във Висок не 
но по-дебело дърво от 
това.

за просветен р 
ли известно време той е на
правил една постъпка, коя
то не говори за добрите му 
качества на педегог, а за 
егоизъм и своеволие, което 
е за осъда. Той е изхвърлил* 
по непозволен начин, от у- 
чилищната квартира едни 
свой колега учител (А.П ) ■ 
по този начин е принудил 
същия да живее със семей
ството си в неудобна и не- 

-здравословна квартира, а са
мият управител се е разши
рил в четирите стаи на учи
лищната квартира.

Е дърво-
Ш стрел

ни служе-
шшШщтшттшшж

шт го

Й е известила о- 
олово М.V

ШЩк‘ I 1961 година:
Пълно затъмнение на Слънцето„Церът при плас“ За да бъде работата по- 

лоша, той не счел за нужно 
поне една от тия стан да 
определи за детска трапеза
рия, от която в вимните дни 
децата имат голяма нужда.

На лице е своеволие и 
безаковние, и лош пример, 
и непозволена защита на 
собствени интереси и зане- 
маряване на обществените, н 
вероятно мълчалив протест 
на селяните.

В синура на село Сла
вния, във Висок, над са
мото село по посока към 
юго-запад се намира е- 
дин стар дъб, който със 
фигурата си доминира в 
цялата местност. Дърво
то, в долната част на 
стъблото си, има обем од 
4 метра и половина, а до 
първите клонове стъбло
то е високо само около

На 15 февруари 1961 
година ще настъпи пълно 
затъмнение иа Слънцето. 
След триста години от 
последното пълно затъм
нение, което е могло да 
се наблюдава от югослав 
ска територия, това за
тъмнение също така ще 
бъде напълно видимо от 
наша територия, а следва

щото такова ще настъпи 
чак в края ни този век.

Затова, макар че до 
15 февруари 1961 година 
имаме около 14 месеци, 
югославските астрономи 
наскоро ще започнат да 
се приготовляват за наб
людение, аащото това 
пълно затъмнение на слън
цето е първо такова ко
ето ще бъде наблюдава
но от югославските учени.

До кога така ще постъпва 
.другаря, управител"?В село Болев дол, Ди- покрита с варовикова пло 

ча. В долната част на че 
шмата в три реда се на
мират някакви украшения 
наподобаващи ориентал
ските. Може би това е 
турско писмо, което зна
чително е изтрито от вре
мето.

Селяните досега се вър
шили само попргвкя на 
земните тръби с които 
водата се довежда от 
близкия баир.

С. Божнчкимитровградско, ее нами
ра една стара, добре за
пазена чешма. Старите 

Астрономите най-напред хора от селото казват, че 
ще направят избор на най- чешмата е строена отдав 
подходящото място за ио, през .турско време*, 
наблюдения. От тези ме- преди около 350 години, 
ста те ще фотогрефират Чешмата е 
всичките фази на затъм
нението на Слънчевата

Босилеград 
се нуждае 

от алеЯТфцкчукО-
За-

\ч*
строил със 

свои средства някой си 
турчин. Днешното състо
яние на чешмата е добро. 
Строена е от пясъчник,я

Босилеград отвсякъде в 
обкръжен със келенниа, а в 
града същата липсва. Прев 
лятото улиците така се ва- 
гряват, че минувачите едвам 
се движат, А колко по-лесно 

бъде, ако имаше

5
корона, като същевреме
нно ще измерват слънче
вото радио - излъчване и 
йоносферните и геомагни 
тни явления.

М. Н. щеше да 
сянка н някоя пейка.

Изходът от това положе
ние е в засаждането на дър
вета
силеград. Миналата година 
Общинският народен отбор 

това

Отвесно политане^титптттт\ в двете улици на Бо>•Гй.

Силата на една 

цигара
поелприе мерки в 
отношение — набави дръв
чета от Земун, но гражда
ните не се отне оха добре 
към тая мерка. Най-напред 
лошо завадиха дървчетата. 
я глеп тг>ва не ги защитиха 
пт аобитъхя и начинанието 
пропадна

В някакво са градче живян едно време един кадвя за 
който разправяли, че добре си гледал работата и хората 
от него били доволна. Така е било все до оня ден когато 
в градчето Пристигнало едно момче-голобрадп, коеШо на 
властите се Представило като часовникар. По-точно Шо не 
било съвсем изпекло занаяти, но учело При някой си иуваба 
и можало да ПоПравя часовници. Събрал се ееш фът от град 
чето и решил на момчето да се Позволи да работи, мокър 
че нямяло майсторско свидетелство. И така момчето запо
чнало да работи, а гражданите били доволни, з. Щ"Шо и в 
По-големиШе градове нямало часовникари. Новият часовни
кар обаче вършел и други работи от коларския и бровор- 

занаяти. Ша го замразили занаятчиите. Това на хора 
Ша е било ясно, но всички се чудели, защо справеалиеият 
кадия не го обичал когаШо те и не се виждали. Но капи- 
яШя не можал да го гледа: когото минавал Покргй неговия 
дюкян той обръщал глава. Момчето-часовникар не можало 
да разбере оШ къде идва Шиви умраза.

Химическата енергия, 
която се скрива в една 
цигара, ако по някакъв 
начин можеше да се пре-

Ога отново се преппрне- 
мят мерки, но нужна ще е 
една по-п» бра организация 
на акцията, за да у. пее.

Също така вече се явява 
ну-кда и от детс<я градина, 
в която децата да намерят 
гв: (1 кът зя забава и игра. 
Сре тствата, конто изисква 
■ дна детска градива не са 
големи, а ползата от нея?

върне в механическа енер
гия би била достатъчна 
да издигне един човек на 
височина от двадесет ме
тра над земята.

ския

Един ден занаятчиите дошли При кадията и се оВла- 
кали, че момчето им взима Парчето хляб шз ръцете и Пре
дложили тъй като е чужденец да му се забрани работа 
и Шой да отиде в друг град. Ка шяшя едва дочокал това 
и наВасал ферман за Шиви работа. Но момчето нали било 
грамотно се оПюкало до Пашата и чакало отговог, а Прев 
това време пак си работею. Разсърдил се кадията и Пови
кал момчето да го съди. То се отб опявало като казва о, кал момчеши н позволил па роботи без

аапп-

Впрочем за ползата знаят 
всички.

Ивж. Д, МнцевКъде са книгите
(посветено на Босилеград)

Може ля така?лой шоп?ио‘а.онао “това било случай и с ред. и“ други

седи Поово съда стар кадия, к< з' ал народа. Щом е по з 
кана ням* какво да се каже. Прибрало си момчето чукала- 
Ша и заминало за друг град.

В последно време, особе
но след отварянето на рабо 
тилницата за конфекция, дя 
ректорът иа предприятието 
.Свобода" в Димнтовгрлд 
няма поведение на директор. 
Не е рядък случай някои 
работници от това предприя
тие да бъдат нагрубявани, 
псувани, да им се кабраня-^ 
ва присъствието на заседа
нията на работническия съ
вет и ар. От това положе
ние на работника остава са
мо изходът да ои подаде о- 
ставка ва работата Ъ пред
приятието, за да капаза чо
вешкото си достойнство.

Нужно е да се предприе
мат мерки за прекратяваие 
на тия постъпки, които пра- 
чат на самоуправлението в 
това предприятие. Нужно е 
и засилването на обществе
ния контрол.

Хората и чиновниците Се запитали кой сега и*[ 
ппПаавя швпбските часовници и Помислили, че трябна Д° 
Шават далече в град Н където работел един истински май
стор. Но кадията им казал:

мъчите, аащото аз не се разбирам само 
' Гц донасяйте и ав

найлащам.

ИбЛитанеТО ще става съв
сем отвесно, по което 
този тип на самолет на
помня на въртолетите. О- 
баче моторът е много 
по-силен отколкото у по
следните.

На снимката е даден 
моделът на един о; тез;и 
самолети, които наскоро 
ще започнат да се про
извеждат в САЩ.

Конструкторите на са
молетите полагат големи 
усилия да построят таки
ва машини, на които няма 
да бъдат нужни дълги и 
скъпи циментови писти 
за полет. Такива самоле
ти вече се строят.

Този самолет ще може 
да кацва ва специално 
приспособената си за то
ва опашка. Кацването и

~-Няма да се 
оШ закони, но и 
ще ви ги ПоПравя... 
Нали сме наши хора1

от чосовници. При мен
а няма много скъпо да ви

— Къде ли са тези киши 
за които пишат? 4И така: след като завършел работата си в конака,-«ря да яяг-л ет-

“* ’ На хората станало ясно ващо кидия-Ше за
сто да с1б™наилм“1амчето.чуЖденеЦ‘ Стара песен
та не е (посветено на Димитровград)

д напои се ПиШали: ако има глоба ва момчето, то 
^ ип а яа кадията? Н> нали хората не били Оисме- 

навярно ™а“8иа™"* данните, смятали, че такъв си е 
ни и ** * Рдруги служители които се занимавали с
редът Имало и друг даскалът да се занимава със ве-

Раб°животновъдство, защо да не може кадията с

Ч(СТ ЪСЕКММУ- .ъересмтчтЦ-^
само-дч. Т

. -

Асен СтояновГраждани "от Димитровград
други 
меделие и 
часовници.

Профсъюзното дружество.г т Оснг виото 
училище .Моша Пияде* урежда в Дома 

културата
.БРАТСТВО- вестник на 
българското малцансШво 

в Югославия
живот кадията си карол така, *а- 

исшински майстор 6»щото ЧрпдчМо бил^малко и ниШо един 
решил да доиае в него.

л па знаем нашеШо минало, да вча- 
ПОУКА: Хуб“ Живеели нашите деди и онова, което 

ем как едно време са живеели ^ л0Ш0 да ианоре„явиме. 
е хубаво ла тачим, а онова което щасШливи
Погледнете около себе си и ще се иочувешвув 
когаШо видите, че вакива Хора Д

ДосиШей Босилеградски

н а *
НОВОГОДИШНА ЗАБАВАне се Редактори — уредници: 

Марин Младенов и 
Мики Нейков

*
Печатница ,ГРАФИКА“ 

_ ПироШ — Шел. 20

■ Музикално-забавна Програма 
а БогаШа лотария

КУПЕТЕ СИ БИЛЕТИ!

првдп»и»тие
„Н^шд работя*
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ИЗ СРЪБСКАТА 

ПОЕЗИЯ [
ПИСМО ОТ с. 
БИСТЪР —

11
I

[романтизъм)шеиост когато преа про‘ 
летта край овощната гра- = 
дина се направи н мали- = 
ник, за който вече са на
бавени малиновите пръ- ц 
чки. -

„ Не е нужно да се спо
менава влиянието, което 
тази ученическа коопе- щ 
рация оказва върху мал- § 
ките ученици, бъдещи сел = 
ски стопани или полеаъ- 
дни специалисти, но тря
бва да се спомене, че мо 
дернвят начин на обра
ботки и прилагането на 
научните методи оказват 
влияние и върху селяни
те — посредствено, чрез 
резултатите, които са о- 
чебийни.

от нея може да стане 
плодна земя.

Но, колективът от 200 
ученика н десетина учи-

-X-В най-южната част на 
Босялеградоко, достатъч
но отдалечени и откъс
нати от Босилеград, ле
жат няколко села, меж
ду които и село Бистър. 
Тая отдалеченост след 
Освобождението не мо
жа стана „пречка за про
свещението на хората, о- 
собено на младите гене
рации. Основни училища 
съществуват във всички
те села на Босилеградско, 
па и тук. Но между тях 
основното училище в се
ло Бистър, в последните 
години е постигнало ед
ва ли не най-значиъелни 
успехи в орга»взирането 
на извънучилищни и из
вънкласни форми на ра
бота с учениците. Неста 
ва дума за многото, и най- 
различни, секции и акти
ви, които се образуват 
без оглед нж средства, 
възможности и условия 
в много училища, но ста-

Не се изминали много 
години от времето кога
то по искане на учени
ците и учителите Народ- тели беше значителна си
ният отбор на общината 
отдели една парцела от

ПРЕДСМРЪТНО 1Жълти листи има във гората, 
жълти листи падат на земята, 
а зелени листи инвга вече 
няма пак да видя.

Глава морна, лице потъмняло, 
болести окото ми изпиха, 
ръка слаба, тяло изтощено 
и трепери моето колено!
Иде време гроба да те вземе!... 

Сбогом, мой животе, сън прекрасен* 
сбогом, утре, сбогом, ден бял, ясен, 
сбогом, свете, някогашен рай, 
трябва да отмина а други край!

И защото аз те любех жарко, 
как бих гледал още твойто слънце ярко 
слушал бих гърма и твойте бури, 
песните иа славеите будни, 
думите ти, изворите студии — 
жарът на живота ми пресъхна!

Песни мои, клетн сиротиии!
Мили рожби, ранни мои години!
Исках да сваля за вас дъгата, 
пъстрата дъга од небесата, 
със запалени звезди да ви иакияв 
и със слънчеви лъчи да ви залея.

Имаше дъга, но тя изчезна, 
светеха звезди, но прегоряха, 
а пък слънцето, което бе' огряло, 
и то падна тъмно потъмняло.
Ах, изчезна всичко що ви давах — 
недовършени баща ви ви оставя.

Бранко Раднчевйч

ла, въоръжена не само с 
желание, но и с упори-

1I

ПОКРАЙ ВСИЧКО — 
СОЛИДНИ ГРИЖИ ЗА 
ОБУЧЕНИЕТО И УЧА

СТИЕ В ОБЩИТЕ 
АКЦИИ

' X

Ученици и учители прибират лук от своята градина

3 хектара и я даде на тост. И те от неплодоро-,
ползуване на училището, двата площ създадоха при ШкНа пръв поглед може 
Тая парцела не беше об- мерна овощна градина. да се получи впечатление, 

ва дума за ония форми, работвана, беше под ле- Три хектара овощна че тия успехи в коопера- 
които в условията и въз сничейска забрана, обрас- градина — дело иа у че- цияга може би вредят на
можностите на селото и нала с ТрЪНи, бук и дру- ници. А в нея 273 ово- обучението. Но, не е та-
учмлнщето и на нуждите гн дръвчета, набраздена щни дръвчета — ябълки ка. Обучението си ира
му, имат най-добра поч- 0т порои, така че малко и круши и над 7.001» бо- свой нормален ход, успе-

можеше да се вярва, че рови и акациеви фиданки ХИ1 и между „него и из-
в оная част, която е о- вънкласната и мзвънучи- =
пределена за лесовъден лищна дейност съществу- |
кът. Между садниците 25 08 пълна хармония. В по-
ара разорана и обработе- следните акции за съби-
на градина, засадена 
картофи, лук, тикви и дру 
го. Всичко това без чуж
да помощ са направили диаскоп, известно число 
учениците, използувайки диафилми по ис.ория. ли- 
всеки свободен час, учей- Тсрагура, биоло:ия и дру 
ки се същевременно и по 
ботаника и

• •

ва за развитие.

.РАЗМИШЛЕНИЯ

Сръбската майкас ране на шипки от съора- 
ните 66.000 динара, уче
ниците са набавили единИоничевцн не ни са нужни

На меки, топля скута, 
единствен сан люлее, 
милва го будев и а сън; 
кооите му кнтн с цвете, 
ръсн го с песенен авън.

Реене синът й, расне, 
ей ва нозе застава, 
тя тръпне вад своя сав: 
ох, как да ве тръпнеш,маВко; 
на клонка цвят едва.

Расве синът й, расве, 
а майката трепери 
над младия живот: 
ва кгехкий цвят да не падне 
гръм от ясен свсд.

Расве санът й, расве— 
тя паав туй що бог В 
даде с щедра ръка: 
своята светла зеница, 
всеки бв пазвл така.

Човек става възторжен за строеж ..и къща, грижат
се Симо За своята овощна 

в градина, ичелин и йр. Никой
когато следи работата на 
учителските колективи 
Поганово, Смиловди, БисШь ) не може да каже, че това не

е нужно, но аки Шева нещо 
дотолкова ги Погълне, че за- 

основни

ги науки, а понеже няма 
електричество, те са на
бавили и един акумула
тор.

■ ■ 4'и други места. 'Гия млади 
хора не се оплакваш оШ 
тежките условияа ни раби- бравяШ 
та и среда, но с всички сили 
се борят да ироменят усло
вията и да създадат нещо

по овощар
ство, свързвайки теория
та от науката с практи
ката. Нищо от старая на- обш-нте селски акции 
чин на обработка не е не са Занемарени и от у- 
вложено. Съветите на а- чениците. ьосилеградско

ще представлява след го
дини една цялостна ово
щна и орехова градина, 
коя го ще се простира и 
към тия южни краища. В 

вата на целокупната ра- пролетните акции в тази 
бота от засаждането на година ученъциге дадоха

своя принос и за тая об
ща градина
8б0 дупки за засаждане 
на орехи, н кооперация
та в Долно Тлъмино, на
мери За сходно да 
на риди най ма ,ките уча 
стьици с 33.000 
Тия пари послужиха за

V
своите

задължения, тогава имаме 
Пс/Шъаане ни ШяхпяШа лич
ност във водите на еснаф- 

ново. Това е съвсем Похвил- щинаШа. Шосава 1ие се Ире
но и характерно за нашия врщиШ в Йоничи, гледиШ да 
млад човек за нашия Про- им мине времето в учили- 
свеШен работник, който е щеШо, за да могат След Шо- 
бал а си остава акШииен ва да вйрегпат всичките си 
обществен работник. Но из- сили за изпълнение на свои- 
вестна част от млидите Ше дели. Аки към това се 
Просветни работници, които Прибави и гуоене на инШе- 
зо ЩасШие са малко, каШо рее към четене, то се иолу- 
че ли върви По стъпките на чавз личност, която е ивгу- 
иввесШния герой на Чехов, била отличията на днешния 
По сШъйпите на Йонич от учиШел. 
едноименния разкаа. Това е 
разказ за интелигент, който условия не искиШ И .ничи. 
вместо да менява Средата в Те испоШ винаги будни и 
КиЯШо живее, Пада йод вли- във всяко отношение 
яние на консервативната й Просветли рибоШници, В сво- 
Шраииция и с течение на еи,о мнозинство ниши...е у- 
времето губи качествата чители са Шикиви, но нами- 
си на интелигент, на носи- раШ се и някои оШ шийа на 
Шел на нови идеи и се Оре- Йонич, които Скрити зад 

свръща в обикновен еснаф, голямата активност на сво 
Нима не напомнят на него ииШе колеги Преди асич-о си 
известни учители, които са- гледат своите лични работи, 
мо резигнирано говорят за Особено е за учуднане кога- 
ШеЖкиШе условия, за Слаб Шо към този ШиП хора Шряб 
културен живот, заоСШана ва да се ириЧасли и някой, 
лама среда в която и Живе к. й ..о вчер. е напуснал ска- 
ят, а от своя страна не мейкаша и който до вчера 
мръдват с Пръст този жи- е говорил, че чудо ще нариви 
вот да се иодибри. Те меч- когато ешъии на длъжност, 
таят ио кифенешата и раз- Може би е нужни време за 
Пр- вят как се е живеело в ШяхноШи Приспособяване, но 
центъра къдешо си завърши- този Процес излезе 
ли учил^щеШо^ а техните Продължителен, 
секции бездейсШвувам и Учителските съвеШч и 
гражданите найравно очак- активистите ПолаГиШ голе- 
ваш някаква културна проява ми усилия да Премахнат 
ОШ Шях-вечеринка, сказка, тази дремливоеш ири някои 
литературна вечер, иолиШи- свои членове 

\ чески информации и ар. От Нека Ианич си остане в 
друга страна Ше търсят По- литературата Нам 
якодяща съпруга, а след 
Оова започваш да мислят

гронома, теоретическите 
знания на учителите за 
овощарството „и напът
ствията на други специ
алисти са легнали в осно

I Расне сввът й, ра.не — 
майка му бк свалила 
авездв от небето дори 
та с света* звезден пояс 
мвл сан да обдари.

Свнът св опасва снагата, 
а майката съви сватба 
ва млади принцеса в принц 
в в радост се резтапя 
крей своя едничък сив.

Но тръбев аов се чува<
„За свобода, за родина!"
Майка му опасва меч.
— А после сълза не прбровя, 
щом падна той далеч

овощарникн и лесовъдния 
кът до днес.

Млад е този овощар- 
ник, но първият род ве
че даде 20,1)06 динара до
ход, Тия средства няма 
да бъдат употребени за 
друго. Спящият период 
на дръвчетата иска нова 
работан овещарника; подр снабдяването на учениче

ската кухвя с инвентар.
Л. Ставойков

Нишата среда, цашиШе изкопаха

въз-

динара.

язваае, проредяване на 
клоните в короните и зи
мното пръскане, за което 
трябват ^имическн сред
ства, а за тях парични.

Й Йовлвоавч—,Зи1Й"

ЦИФРИ КОИТО НЕ 

ИСКАТ КОМЕНТАР БАЩА и СИНБОГАТА УЧЕНИЧЕСКА 
КООПЕРАЦИЯ I

Веднаж вървеше бавно Амиджа 
като същински мадарин, 
а подир него скачаше, тичаше 
неговият най-малък син.

2.000 младежиМНОГО са уча-
Овощната градина, от- ствуаали на фестивала 

носно забележимите ус- Димитровград по случай 
пехи, последвали от у че- Деня на младостта.

Над 100 младежи са би
ли строители на Автопъ- 
тя Парачин—Ниш.

99% младежи са уча
ствували в трудовите ак
ции за поправка на пъти
щата.

Самодейните колективи 
в Димитровградско са под 

получени от готовили 50 пиеси и са 
набраните шипки. Днес настъпили 100 пъти пред 
ученическата кооперация публиката с тях. 
има своя продавнвца, б.о- В Димитровградско ра- 
*аиГКИ кът> 3*йчарвик боти 31 библиотека. Вса- 

скпппм^’ пчелнн> а на‘ чките имат- 24000 книги, 
летР тир идваш'ата ПР°- Тая година са набавени 
глеж^аве Н°рганизира от канги 30 1 -400.000 динара 
не Заедно Г*4“ И ^ В Ди*“Тровград. се раз- 
градина коя™ овощната пространяввт 2.261 брой 
цех на’™« СЪЩ0 е вестници; Борба 164 броя, Цех -а ученическата ко- Политика 311, Комунист

м и ни ят V* г» Ще бъде 452> Братство 984, Свобо 
мерно стопанство“коГо Д“ 66*3вдРУг« 30,Рад89,
Ще получи сво!г«’ ДРУГИ вестиици

учи С0оята завър. ния 165 броя.

а

наческвя труд създадоха 
инициативата за образу
ване на ученическа коо
перация. Първите сред
ства, а това беше в ми
налата година, добиха пак 
от труди си : 49.850 ди
нара представляват осно
вния капитал на тая коопе 
рация. Те са

Панаир беше; а на панаира — 
сибли, пищови, арабски ко», 
туниски капи, сребро и злато» 
скъпа коприна, часовник скъп» 

Що искаш

такива
не са ни нужниI

М. Младенов

СиНе, аз да ти купя —", 
ловко изпитваше свойто дете — 
искаш ли сабя, остра, блестяща* 
или желаеш кон вихрогон?

Или 
нека в

Нашите малки художници
желаеш дрехи коприйейй* 

коприна да бъдеш тш 
отвръщай сине* отвърщай брзб; 
или пък този сърмен елек?

с пръст си Почесва глайаТй 
чуди се що да поиска той.
___ татКО, татко, купи ми татко,
купи ми яре печено!

Малкият

Сега и татко му леко се чеса 
гледейки дълго своя мили син! 
“ Ех, аз обичах саби и копия» 
• син мн яре печено!

операция, това 
едно

Джура ЯКШИ^
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Люб. Еженков, уч. VIII кл. „ЗИМА* и списа-


