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Околийска конференция па Съюза па комунистите е Ниш Босилеград: Оживена иредизбор-
на камианияОчертават се големи възможности за мате-

изборите и до нашите успехи ■ 
задачи в целокупния обществен 
живот. След това бе направена 
програма за провеждане На. Съ
брания в селата.

Събранията на организациите 
на ССРН в селата 
почти едновременно.

В началото на месец, февруа
ри в Босилеград бе проведено

ОбЩи-риален възход на комуните разширено заседание на 
нския отбор на Социалистиче-

За секретар на ОК на СКС изоран Радован Пашиович скиЯ съюз На трудещите се и 
на Общинския комитет на Съ
юза на комунистите, на което 
са присЪствували 
на първичните партийни орга-

На 2 и 3 февруари 
Ниш се сЪсто** Околийско отче 
тно-нзборио събрание на Съю
за на комунистите 
Нишка околия. Покрай 360-те 
делегати и многобройците гости 
от съседните околии на събра-

и избран нов Околийски коми
тет от 63 члена и Ревизиона 
комисия от 9 члена.

За секретар на новия Око
лийски комитет на СКС в Ниш 
с избран Радован Пантович.

. топродуктЪт е изнасял 64 ми- 
! лиарди динара, през 1959 годи 
| на той е достигнал стойност от 

101 милиард. Според перспек- . 
тивниЯ план брутопродуктЪт в 
тая година Ше нарасне до 143 
милиарда. Благодарение на ме
роприятията на общността и на 
усилията на трудовите хора ма
териалните средства на комуни 
те в сравнение сЪс средствата 
на Околията много по-бързо 
са расли. Така например през 
1956 година средствата на О- 
к-олиЯта и комуните са изнасЯ- 

обшо 4.7 милиарда динара, 
а при това комуните са участву 
вали с 4.6 на сто. а вече мина-

т.г. в ;ца на нашите стремления за по 
I -мошно развитие и усЪвЪршен- 
I ствуване на комуналната систе 
I мз. за да се разрешат редица 

проблеми и преодолеят трудно
стите. които имахме в условия
та на малките околии. Трябва 
да се отбележи, че сега в нача
лото на дейността на нашата 
нова околия и на новите ни об- 
Шини се чувствуват по-големи 
възможности и по-добри пер
спективи за укрепването на ма
териалната основа на комунал
ната систе.ма и нейното по-на- 
татЪшно развитие кЪм по-дей- 
ною и по-шнроко ангажиране 
на гражданството за решаване
то на актуелните проблеми и за 
дачи".

ОколнЯта Ще сЪдеЙствува за 
по- бързото икономическо раз
витие на неразвитите краиЩа

В доклада бяха посочени и 
данните за стопанското разви
тие. Докато в 1956 година бру

започнахасекретарите

от новата
Най-масово се стекоха селянн 

те от планинското село Долна 
Ръж»на. На събранието, ръко- 

учителЯ Александър

и председателите нанизации
първичните организации на. Со
циалистическия сЪЮз в Босиле-I
градско. водено от 

Понев. бяха разяснени вЪпро-щЩт На заседанието изнесе доклад 
секретарят на ОбШинскиЯ коми 

СКС в Босилеград — Ат 
Лазаров, 

обяснение за преждевременното 
превеждане на изборите н го-

енте за изборите, а след 
седЯннте обсъждаха въпроса за 
кандидатите н за редица Други 

благоустройствени •въ-

това
* IЦ. тет на 

ссн
=>

дадея като| селски
проси, като решиха да поправ
ят учнлиЩната сграда в селото.

, |§|
ли

ворн за значението на тези из-

виивЯИ бори. Той изтъкна нуждата отI№ Такива събрания са пропеде- 
Плоча, Барйс, Го

лата година средствата са до
стигнали 8,8 милиарда динара, 1 широка разяснителна дейност 
от което 64 на сто принадле
жат на комуните. В съштто вре 
ме е увеличен и националният ;

1956 година той ;

ни и в селата 
рна и
ца. Извор, Доганица, Каргама- 

ТлЪмино, Брапковци,

СКС н Долна Любата, НазЪрн-н 1 организациите на 
ССРН в Боснлеградско по въ-Ш

МЖ; Ф проса за изборите, като подчер 
та. че избирателите трябва ос- 

1959 година 46 а в идната | новно да бъдат запознати с вси 
(продължение на 3 стр.) !

ница^'
Бресница и др.

доход: през
изнася 30 милиарда динара, 
през

’ I Б. Ал.шшш ■й в-Ъпроси отнасящи се дочки

Радован Пантович нанася до клад Общинска конференция на Социалистическия съюз в Димитровград
Първата част на доклада бе 

посветена на международното 
политическо положение. Бе из
тъкнато, че международната о- 
бстановка през, последните две 
години се характеризира с теже 
нието на прогресивните и миро
любиви сили да укрепят мира и 
да насочат творческите сили на 
човечеството кЪм премахване 
на глините н бедствията и кЪм 
създаване на по добри условия 
за трудовите хора.

„На днешното събрание, се 
изтъкна по-нататък в доклада, 
ние можем 
факта, че на 
участвуват делегати, които пред 
ставяват трите някогашни око- 

Нишка, Пиротска и Проку 
пачка. Тук можем да кажем, че 
обединяването на тия околии и 
обШини е дошло като последи-

пието са присЪствували н дру
гарите Севободои Пснсзнч член 
на Изпълнителния комитет на 
СКС, Павле Иовичсвнч, член 

ЦК СКЮ, Милия Радовано- 
вич, член ЦК СКС, Милан По 
повнч, член на Изпълнителния 
съвет на НРС, Душан Пугя, 
член на

-теши, -член юа Областния комн- 
ЦК АКМО и представи- 

Югославската народна

Димитровград ще стане истински иромишлен
център на комунатана

за председател на ССРН избран Стоян Наков
от броЯ на избирателите.

г
ЦК СКС. Иляш Кур-

! района Висок са построени 12 
I водопои за добитък; проведени 

са стотици акции за: поправка 
на пЪтиШа, а само през минала 
та година оа напраенн нови 25 

Стопанската изостаналост на километра пЪт в района Бурсл 
Димитровградско е била база- ! и Висок. За особена похвала са 
та. от коЯто сс е тръгвало кога ; Селяните от Сенокос, които оа- 
то става дума за благоустройва ми построиха пЪтЯ кЪм Камени 
нето на комуната. Организация- . ц.а ,, с т0,ва разрешиха свЪрз- 

ССРИ, заедно с органи- |

На 7 февруари в Димитровград сс сЪстоЯ Пето об
щинско отчетно-изборно събрание на ОбШлпскиЯ отбор на 
Социалистическия сЪЮз на трудещите се.

Сто и двадесет делегата от първичните организации
обществените

тет на 
тели на 
армия.

Отчетните доклади на околни

80 МИЛИОНА ДИНАРА 
ДОБРОВОЛЕН ТРУД

иа ССРН, многоброния гости представители на 
и стопански организации п представителите на Околийския 
отбор на ССРН-подпредседател па ОК ССРН Радойко Илич 
и секретарят на ОколискиЯ отбор на ССРН-Тодор Славин- 

прнсЪствуваха на събранието.
На събранието бе изпесен доклад за извършената 

работа през отчетния период и за предстоящите задачи, а
докладите бе избран 

Димитровградско с 59

комитети и ревнзионите 
Ниш, Пирот II Про- 

купне бяха разделени на делега 
преди събранието.

Доклад за предстояЩите за
дачи бе направен от ' секретаря 
на ОК СКС в Ниш-Радован 
Пантович.

На втория ден, след разисква 
ннята, бяха приети

ските 
комисии от да отбележим и 

то-ва събрание
тнте

ски
ването си с главните пЪтиЩа 

гациите на младежта и синди- | кЪм Пирот 
ката и с помоШа на Съюза на 
комунистите и местните отбори

та на
лни: и Димитровград.

I Трябва да се похвали и участи- 
ето на селяните от Куса Врана 

на властта е постигнала зав-ид- ; и Трънски Одоровци в изграж 
ни успехи в благоустроиването.
Селските и градските органнза-
ции на ССРН са имали свои бушннца. В отчетния период ор- 
програмн на строителство и ганизациите на ССРН по села- 
благоустройване. а това е имало ; та са направили много за раз- 
за последица завидни резулта- шнрЯването на училищните по
ти. Девет първични органнза- метения. В село Бребевница е 
ции са дали по над 200 трудо- | построено училище, в .Смилов-
дни за поправяне на чешми; в

след завършените разисквания по 
Общински отбор на ССРН в 

члена в отбора и пет в Контролния отбор.
Събранието избра 13 делегата за Околийското от- 

четно-нзборио събрание на ССРН в Ниш, а така сЪЩо и 
делегат за ПетнЯ конгрес на ССРНЮ — Тодор Петров 
Славянски. -----------------

нов
докладите

| дането на пЪтЯ Звонци — Ба-

Предичбопнаквмпання

Заиочваш събранията 

на избирателите
комуна процентът на членува
щите в ССРН достига 51%, а 
това значи, че е достигнат ре
публиканският процент на чле
нуващи. По социален 
най-многобройни в ССРН са зе

В докладите, направени пред 
събранието, бяха изтъкнати го
лемите успехи, които организаци 

ССРН са постигнали в

т

(продължение на 3 стр.)ите на
отчетния период. Подчертано бе състав

ровци ня 24;
Борово на 25;в Невля на 
27; а в предприятията на 
19 и 26 февруари.

рзйонаПридседателят на Об
щинския народен отбор в 
Димитровград е насрочил 
събранията на избирате
лите, на които ще се по
днесат кандидатурите за 
отборници в общината.

в организационното укрепване и 
бройното увеличение на първи- 
чните организации, 
броЯт на членуващите в 
През отчетния период са

2.100 члена, така

медеглеките произволи тели 
(4.998) след тях стоят работ- 

(920) и на края, вси-
'1Фиси&/у/ь | Конкретни

задачи
както и 

тях. 
били ниците

чки останали професии набро-приети нови 
че ССРН в Димитровградско 

6.600 члена, Тук особено
Избирателите с голямо 

нетърпение очакват събра 
звщото на събра-

Яват 682 члена.
има
се отбелязва успешната работа 
на женските дружества и на

Най-забележителни резулта- 
чле-нията,

нията на Социалистичес
кия съюз са разясквнли 

задачите

ти в приемането на нови Онова, по което се раздава да се премине вън създавам 
ва последната общинска кон- иа нетниежн нндустряаднщ 
ференцвя на Соцяалистиче- предприятия. Района аа Бурел 
скея съю! в Димитровград е определен за овощарство, 
от предишввте ковференции Постигнатите резултати ■ По- 
е че тя вмиие изразително гавоао и Невля убедително 
делови характер, и бе едни говорят, ча съществуват уело- 
истивски договор на пелвти- вея тозв край да се превърне 
ческьте в стопански дейци.

На този договор бяха отче

съ-Според решението, 
бранията на избирзтелите 
ще се проведат от 18 до 
27 февруари във всички 
те села на Димитровград 

В района на Дими

наорганизации нозе са постигнали първичните 
Долни

първичните
ССРН за зачленЯването ^^ке- организации в селата: 

Криводол, Брайковци, Височко 
Одоровци, Смиловци, Прача, 
Долна Невля, Искровци, както 
и първичната организация Ди- 

— 3. В тези села

за успехите и
качествата на бъще

н» в организациите на 
Днес в тая организация члену- 

2.500 жени, а това е голям 
усЬех, който говори за нови у- 
спехн в организационната актив 

ССРН в Димитровград

и за
щнте кандидати. ват

ско.
тровград събранията ще 

на 18, във

В НО О-Димитровград 
— 86 отборника

в голяма овощна градина.ност на 
ско. мктровград 

процентът на членуващите Не конференцията нямаше 
проаагаидяо-мевифестацновящ 
инезвения. Разискващите ие

в
В сравнение с броя на нзбн- 

Днмнтровградската
теаи досегашните резултати 
и очертани конкретни задачи 
за и бъд»ще. Цифрите за на
ционалния доход (през 1956 диз*х* 6 «онкремн предложе- 
година 255 милиона, а през в,я ** планове. И затова няр 
1959 669 милиона динар») най в1“е ,е ког*то т*вв *“•”»* 
добре говтрят за досегашния се *авъРи*т по своите села, 
стопански възход на Димитров пРеяпРвятея в кооперации, н 
градската комува. когато аапочне реализирането

Т( ябва да се подчертае и вв тези зздзчя, ще можем де 
това, ч- тефиторкята ва общи 0,1|[,аме аиачителнн резулта

ти през тлзя година в облас
тта на вашето сеаскостопен- 
еко производство я вашата

се проведат
Висок на 20 и 21; в За- последното ои ввсе
бпдье на 22 и 23; в По да ние, Общинският наро-

Тпънско Одо- ден отбор в Димигров- Трънск е взел решеиие 31
броя на отборниците г 
Общината.

достигнаорганизациитерателнте в

ганово и
вЛ

Димитровградската об
86 отб^р- 

49 в Об- 
вече и 37 във

Четете натз върви
райовизирзве. От това произ 
лвззт и конкретните зздзчи:
Висок щ- бъде животновъден мл*да проивщлевост. 
р й)л а преди вевчзо овце
въде*

къ < стопанскощина ще има 
пика,' от коитоВ ТОЗИ БРОЙ щанското 
Вечето ня производители 
те. Седем отборника във 
Вечего на производите
лите ще бъдат представи 

промешлената

Конференцията подчерта н 
згщото саществув».т нужзата от новл кадри в еел 

отлични условия В р>цзна ехото стопанство м промя
на Ззбрднето и Понишгввето шдеността, бев която няма 
ще се вложат значителни сред да бъде възможно провежлл- 
стаа за подобрение на поле- вето ял очертаните значи, 
възстзото н крзвзретвото. Ди Предпрзятвятз и вемедвлекн- 
мятревград със евгята окол- те кооперация ше трябва лл 
ност е вече станал и ще се вложат повече уенлвя, за яа 
развява н по-нататък, като се обезпечат с нужните епа- 
промгшлев център. Постигна- циллястя, без която • неми
тите резултата в това отно- слимо модерно аемеяеане я 
шеняе вече дават възможност промнваед напредък. .

ф Десет годни» с и- 
мето на Димитров

ф Конфекция 
.Свободз" 

ф Репортаж яа 
Каменица

• Детска притурка
ф Новини, злобод

невна, хумор ■ пр.

натели
група, а 30 отборника ще
представляват земеделско
то население (членувици 

кооперациите и техни
те пълнолетни членове в 
домакинствата).

в Социалистическият съюз беше организатор
и политически мзйьфестацинна всички културни

е*
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т ПШк&Ш1 ту&швВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИЯТ 
КОМЕНТАТОР НА 
ПРЕС-СЕРВИС В БЕЛГРАД 
ПИШЕ: ДЕЛЕГАЦИЯ НА ЮГОСЛАВСКАТА ЛИГА

ЗА МИР В БЪЛГАРИЯ; Накъде след(
; А*

— ИЗДАДЕНО ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ -1
1 томнн бази.

Изхождайки от това 
циите считат за нужно да се 
мобилизират всичките сили о, 
Балкано-адриатическия район за 
по-н-ататЪшното укрепване ца 
мира и всестраното СЬтрудНИ1|а 
ство за напредък и благоден- 
ствие на народите.

народи впа на колониалнитесътрудничество на двете движеПо покана на Българския на
ционален комитет за зашита на 
мира от 5 до 13 февруари в 
България е пребивавала делега
ция на Югославската лига за 
мир, независимост и равнопра- 

между народите. По време 
на пребиваването сн делегация
та направи обиколка из Бълга
рия като посети важни стопан
ски обекти в НРБ и води раз
говори с представителна група 
на Българския комитет за заШн 
та на мира. На 13 февруари в 
София бе подписано официално 
съобщение в което се каза:

„По покана на българския 
Национален комитет за заЩнта 
на мира от 5 до 13 февруари в 
България е пребенвавала делега 
цнЯта на Югославската лига за 
мир, независимост и равнопра
вие между народите в състав: 
шеф на делегацията Цвнетин 
МнЯтовнч и членове Мито Хад 
живаенлевнч, Джордже Гвозде- 
новнч, Богдан Цепудер. Деле- 
гацнята има редица среШи и 
разговори с делегацията на бъд 
гарскня Национален комитет 
заЩита на мира в състав: шеф 
на делегацията Георги Пирин
ски и членове Никола Алексиев 
Траяна Ненова, Лалу Ганчев и 
ИлнЯ Кюловскн...

„Делегацията на Югославска
та Лига за мир, независимост и 
рвноправне между народите и 
делегацията на Българския На
ционален комитет за заШита На 
мира водиха, в духа на приятел 
ско разбирателство, разговори 
за взаимното сътрудничество в 
борбата за опазването на мира 
и развиването и укрепването на 

борците за
от Балкано-адриатичскнЯ

тяхната борба за независимост 
и за ускорено и 
икономическо

Делега-ния, ц<оето Ще допринесе за ра- 
шнвансто и разширяването на о- 
тношеинЯта между двете сЪсед- 
ни социалистически страни и за 

Балка-

самостоятелно
и пр.развитие 

Двете делегации поддържат все 
обШата борба на миролюбивите 

мирното съвместно съ- 
сЪ-

укрепването на мира на 
нитс и в света изобщо.

Двете делегации поздравяват 
всички инициативи и акции, ко 
ито са насочени кЪм намалЯва-

Като нЯко# огромна клада, ко нейния престиж, а сЪЩо
освети Щеше да предизвика много ме
ка ме

така сили за 
ществуоане и равноправно

вие
Ято с ослепителна енла

ждународни компликацин. Име
нно ако Франция бе приела по- 

на литиката на Лагаярд и Ортис, 
тЯ Щеше да бъде напълно нзо-

I тъмнината, потушаването 
I тежа на ултраколонналистнтс 
I Алжир показа същността 
I проблемата, пред коЯто е заета
I нала съвременна Франция. Раз лнрана от света, заЩото такава 

вЪрзката на алжирския Форум френска насока в Алжир дей- 
бе в същност стълкновение с ствително никой не би можал 
онЯ сили, конто не искат да при да поддържа. Това Щеше да 
емат факта на живота, които значи продължение па войнта 
настояват на Франция да- нало- и политическо изолиране. При

тнЯ условия трнколЬорнте. При 
бира се не би могли Да претен-

народн итрудничество между
без оглед на обЩестве 

ненамеса вЪв
Делегациите се съгласиха да 

развиват сътрудничество
в држави

ните системи, за 
вътрешните работи на други 
страни, борбата против подкла- 

•война.

яреа
взаимни разговори и други об- 
лица на контакти, да се консул, 
тират по въпроси които са от 
взаимни интереси и да

нето на международното напре- 
срсШата нажение каквито са: 

великите сили на най-високо ра
вни Ще, предложението на Съве ] ждането на 
тскиЯ СЪЮЗ за общо и пълно 1 против 
разоръжаване, оказване подкре- * но оръжие и създаването на а-

студената 
експеримстните с Ядре- размев-

ят материали и информации.

Съветският премиер Хрушчсв в Индия.. 1 жат политика на консервиране 
на колоннализма и с това да по

всяка възможност дират за онова, най-високо по-
мЯсто, запавено за

пречат
- I Франция да играе на световна- литнческо
■ .1 та сцена оная роля, коЯто й при световните сили. Франция Ще- 

надлежи. __ ше да бъде изложенае на нати-
л , ска на световната общественост.Да се разбере значението и 0 страна ако метсжни.

I поуката . на алжирския метеж $1ха наложили „аДс Гол
I преди всичко трябва да се раз- “ политика, или бяха
I мисли за целите на водачите на т ..... ’ „„„„ „„„„„„„

-' •метежа - ЛагаяРД „ Ортис. За свалили, Франция пред прегово
--"•I Щр метежниците въстанаха про
- I тив Де Гол, когото само преди 

Гедна гоДина сами изтъкваха ка-
, ,-1 то свое знаме? Силите, които в 

■ I рвоЯта акция сЪглеждаха Лага- 
1 ярд й Ортис вярваха, че Де 
■' Гол' Ще води Франция по пътя, 

за който те се. бяха определили.
А косато. почувствуваха, че ра- 

I ботите вървят по-другоЯче, въ- 
I станаха против Насоките на Де 
I 'Гол, създадоха барикади на 
Г Фбрумд като целяха на Париж 
I да наложат своята политика, и 
I ако Де Гол не направи отстЪ- 
I пка, да разрушат н Петата рс- 
I публика така, както разрушиха 
I Четвъртата. Самото 
I не-на думата „самоопределение 
I като основа от коЯто трябва да 
I се тЪргне кЪм решаването на 
I алжирската проблема бе доста-

на Пешше принципа на съвместното същесшву- 

ване — жизнена реалност
заяви Хрушчов в речта си в Индийския парламент

го
та. Говорейки за политиката на 
Съветският съюз той каза не 
ССР не желае да използува пред 
вметвото на своята военна мощ.

Неру поканен да по
сети Съветския съюз

От неофициални източници 
се узнава, че Хрушчов е лое
ния Неру да посети Сметеш 
съют през месец май.

Съветско—Индийски 
споразумения

На 12 февруари в Дели 
бе п ддписаио споразумение, спо 
ред което Съветскгят с-ьюз ще 
даде па Индвя ваем от 1500 
милиона рубли зл вуждите вз 
индийското стопаиств \ Спора- 
зумеаието са подписали съвет
ският премиер Хрушчов и ин
дийският премиер Неру.

Подписано е споразукевве 
и за културно свтруднвчество 
между Съветския съюз и Ивдва.

На единадесети ф.вруари 
председателят на Съветското 
правителство Никита Хрушчов 
пристигна със самолет в Ню- 
Делхи в официално посещение 
иа Индия Съветският премиер 
бе посрещнат от индийския 

.президент Прасад, премиер Не
ру и други индийски държав
ници в ръководители.

В поздравителната си реч 
президентът Прасад каза, че 
индийско-съветското сътрудни
чество е било твърде плодитвор 
во не само ва стойанскЪя олав, 
но в в усилията да се разре
шат международните въпроси 
и да се запази мира 
В отговор на поздравителната 
реч Хрушчов, изтъкна, че лич
ните връзки помежду държавни 
цнте допринасят за подобрение 
то на международната обста
новка и за по-доброто разбира 
не между народите.

В речта си пред предста
вителите на двете камери иа

рнте на великите сили насроче
ни за май, Щеше да се намира 
в твърде неблагоприятно поло
жение. Изолирано н компроме
тирано френското правителство 
не би имало никакъв интерес 
да се дойде до пдегов-орн, заШо 
то нямаше какво да каже, нитн 
да иска. По-точно казано, цЯла 
ат акция на Форума е била сЪ
Що толкова насочена среЩу сми 
рЯването и преговорите в света, 
колкото и против преговорното 
разрешаване на алжирския въ
прос. Именно, най-реакцнонни- 
те обществени и политически си 
ли, ония на конто допада сту
дената
навсякъде среЩу смнряването и 
преговорите. Така е н с алжир
ските метежници.

за

■зм

връзките между в света.война се мобилизират мир 
район.

По време на разговорите бяха 
разменени мнения за условията 
на борбата за мир в новонастЪ 

обстановка, която се ха- 
намалЯване

споменава-

Ако метежниците бяха побе- 
тЪчно ултраколониалистически- дилн мечтите на Де Гол за вЪ- 
те сили да се разтревожат, и под зраждането на славата и величи 
тикнат на метеж, заЩото хора ето на францИя щяха да потъ. 
като Лагаярд и Ортис не могат нат а Париж трябваше да се о- 
да приемат ннЩо, което прили- риенТира против 

:■I ча на преговори или на реалис- Изток — Запад.
>•' I тично, компромисно решение на 

-- л I алжирския въпрос. Те са за про 
-г |:’дЪлжението на войната без о- ^ва 

глед на средства, заЩото в сЪ-
- . Щност се борят аа продължение , „

• Л на френската доминациЯ в Ал- пит за спъване на смирЯването, 
■ 'ч ‘| жнр, дори и по цената на „апар като част от офанзивата на рса- 
- Ши! хайде", озаконЯването на сегре- Кц0ните сили. Де Гол трябваше 

т гаци.Ята като в Южноафрикан
ската уния. С други думи осно- 

, I вата на политическата линия на 
. а.. | метежниците е била консервира

5 I нето на Колоннализма, т. е. пре- той щяха да бъдат стъпкани от 
. , I дотвратЯването на- всЯка вЪзмо- тЪхПата на най-консервативни- 

" 1....... преговори в Алжир.

пилата
нарактернзнра с 

международното напрежение и 
укрепването силите на мира и со 

за по-нататъшното
Хрушчов

иадвйсквя парламент Хрушчов 
изтъкна, че всички междуна
родни спорни въпроси трябва 
да бъдат решавани в духа иа 
приаципвте на миролюбивото 
съжителството,

„Петте принципа на съвме- 
същ отвувзне — каза 

съзетсквят премиер — представ 
ляват жизнена реалност благо
дарение в на миролюбивите у- 
силия еа Индия."

Хрушчов подчерта и това, 
че между Съветския съюз си 
страните, които сега получават 
сисята стопанска независимост 
съществуват добри вързкн. Съ- 
ввгскят премиер добави, че Съ 
ветскияг съюз със симпатии 
следи развоя аа тези страни, 
които отхврлят чуждата доми- 
нация.

циализма,преговорите

УСПЕХИ И ТРУДНОСТИ 

на българската промишленост
'шШШЖТктттНа събитията в Алжир трЯ- 

значи и от пода гледаме 
широко становиШе и то като о-: -

• о бсср. От пети до девети 
фебруари в СССР е пребива 
вал ИталиЯнскиЯт президент 
Гронкн. Той е водил разго
вори сЪс Хрушчов и други 
държавници от Съветския 
сЪЮз по международни въ
проси и взаимоотношенията 
.между двете страни.

СТНОТО
мание на тези категории. СмЯта 
се, че полека Ще се напусне пра 
ктнка на съревнованието за пре 

! хвърляне на нормите и надпре-
! варата за количествено по-голЯ-

производство без оглед на 
качеството.

От края войната БълагриЯ.' | 
е постигнала значителни резул-- 

индустрналното си раз- 
От земеделска

I
да се противопостави, заШото и 

политика,
тати в странавитие.
тЯ се иреБръш.а в индустриална 

по-голямата част от
наче цЯлата 
Петата република и самият

негова
момакар чс 

нейния износ все оЩе представ
ляват земеделски произведения ТЪРСИ СЕ КАЧЕСТВО ИНДИЯ. След петдневно 

официално посещение на Ин 
дия, през време на което е 
водил разговори с членовете 
на индийското правителство, 
Никола Минчев, член на Съ 

вече

и индустриални суровини.; I жаост за
Де Гол изглежда бе разбрал,

те неофашистки сили. Францу- 
зите- почувствуваха това. Оттук 

——— «■
б :| Ж И реката политика на Франция Де Гол и неговата съпротива, ,а 

I Френския президент се бори за това в Крайна линия осигури по 
- 1.4 ^обновяване на френското ве- 6едата на Де Гол в борбата, ко 

I личие н той много добре знае наложиха метежниците.
I че Франция не може да върви у
I напред. »се дотогава, докато е- Ако по-рано Де 1 ол не секол 

дната ^Й-тнога е вързана за Ал- баеше, «може би никога нямаше 
жнр. Това е алфата и омегата и да дойде до метеж, 
на ф^нската обстановка. Ако 
Франция 'иска' да играе по зна-

В последно време все по-че- 
тЪрси задоволяването не 

количествените показа
на качествените.

Особено значително развитие
е постигнала в тежката инду- 

воЙната 
клонове,.'

• т сто се 
само на 
тели, но и

стрня, в коЯто след 
бяха създадени нови 
по.-рано непознати на българско 
то стопанство-машиностроенето 
електропромишлеността, черна
та и цветна металургии и хими
ческата индустрия.

1 \

Говорейки по ■ърроса за 
разоръжаването Хрушчов заяви, 
че Съветският съюз е готов на 
пълно разоръжаване ако ктова 
направяг и западните страни.

Разговора 
Неру — Хрушчов

Политическите разговори 
между Неру и Хрушчов се 
проведоха иа 12 февруари. Те 
размениха мнения аа световна
та политическа обстановка и за 
по-вататашното развитье аа 
съветско-индийските отношения 
Шефовете ва двете правител
ства заявиха след съвещанието, 
че са водила искренн и полез
ни за мира в света разговори.

Същия ден премиер Хруш
чсв пронзвесе'реч ва големия 
митиаг в Делхи като каз*, че 
идеите за съвместно съществу- 
в >не овладяват терена дори н 
на привзржениците на студена 
та война. Те разбраха, каза 
Хрушчов, че в евентуалната 
в.йаа най-напред1би пострада
ли предиавнкателите иа война-

През последните две годиин 
както Юзното изпълнително 

отпътува от Делхи за Бел
град.

асортиментът на стоките 
за нуждите на индустрията, та- 

нуждите на потребител 
Това и-

ка и за РУМЪНИЯ. Румънската 
петролна индустрия пости
гна производство 13 милио
на тона годишно. Тя удвои 
производството на петрол в

производство-
врйка^а. След 

умъния заема /втрро. 
Европа, по произ-

ите е разширен много, 
два оттам, че домашната инду- 
стрия пронзв-ежда ПР разнообра 

че вносЪт На стоки 
за широко потребление е увели- 

Но все оЩе много артикули 
се намерят, не

Неотдавн|а бе проведен пле
нум на ЦК БКП, на който бяха 
6бсЪ^дей»г проблемите: за по-на- 
татшното разоитие на българ
ската индустрия, разширяване
то на нейната суровинна база, 
и техническият възход. На пле
нума бе подчертано и това, че 
в повечето отрасли на инду
стрията производителността на 
труда е ниска, производствени
те разходи големи, а качеството 
на продукцията незадоволител- 

и асортиментът недостатъ-

I Според това победата на Де 
I чима роля на световна сцена,. тЯ над мехежа На ултроколо-
I тря6ва да реши алжирската про 
I бдема, а.тЯ не може да се реши 
Г.самр.с воена сила. Дори най- решената
■ малко с нея. Затова Де Гол — вреди на 
I /макар че’и той желае Алжир да 
I остане с Франция — отвори 
I вратите аа преговорно разреша- 
Гване на проблемата, приемайки громЪт на
I принципа на самоопределението, ди принципа на самоопределе- 
1 Това беше важна крачка на ние СамиЯт факт, че Де Гол не
■ Пред, въпреки многото крупни отстЪпи п меТежа и чс побе-> 
I недеостатЪци на френските пре- 
I дложениЯ, когато става дума за Ди 
I прилагането на този принцип.

зни стоки и
сравнение счен..нналистите показа колко нераз- 

проблема
то преди
СССР Р

трудно могат да 
затова, че българските предпри- 

произве-
алжирска 

Франция и колко ва- мЯсто в 
водството на петрола.

ЯтиЯ не могат да ги 
ждат, а заЩото в надпреварата 
за преизпЪлнЯване 
водствениЯ план произвеждат 
онова, което е наЙ-доходно.

Пленумът на ЦК БКП реши 
тази година Да се премине кЪм 
модернизиране и усЪвЪршен-

1
I неговото по-брзо разре-жно е на произ- ФРАНЦИЯ. Във Фра*

ция са предприети ..решител
ни мерки среЩу учасниците 
в алжирския метеж. АрестУ* 

заподозрени
събн-

шаване, а от друга страна раз- 
метежниците потвЪр

5 НО вани са много 
вЪв вЪрзка 
тия лица. Отхвърлено е ис
кането на ЛагаЯрд и н кои 
други водачи на бъдат пу
снати на свобода. Споре 
неофициални източници 
тиз, един от водичите и 
метежа, 
е в Белгия.

чен.
В някои отрасли на индустри 

Ята голям брой машини са за
старели,'а в много от тЯх не са 

основни

с тези
1ствуване на наличната техника, 

да се механизират ония проце
си, които отвличат най-много 
работна ръка и да се въведе по 
-добра организация на произво
дството. За това най-много трЯ 
бва Да допринесе тъй наречена- 

, та малка механизация, коЯ-го се 
извършава с помоЩта на кра
ткосрочни кредити, които дър
жавата дава на предприятията.

означава в дадените условия »крачка напред.
механизирани редица 
и помоШни процеси на произ
водството, които затова искат 
много работна ръка. Проблема
та за качеството и асортимен
та е сЪЩо така сериозна. През 
тази година, както се сЪобЩа- 

Ще се обърне повече вни-

Но Ортис и Лагаярд, и ония 
I който стое зад тЯх в Алжир и 
I вЪв Франция, се изплашиха от 
I политиката на Де Гол. И за да
I наложат на Франция своята по- Форума. Париж трябва оконча- 
I литика, те въстанаха против Де телно да прекъсне с колебаниЯ- 
I Гол, против Петата република.
I В същност те искаха Франция 

да бутнат сЪвсем вдясно,
. водите неофашизма. Ако ме- ка 
I тежннците от Форума бяха по- тис да бъде осигурена и затвър 
I бедили, това Щеше да направи дена. Трябва бързо да предпри 
I големи Щети на Франция и на

А сега всичко заЬиси и от то- 
Ще предприеме Фран-. г

ва кткво 
ция, т. е. къде Ще тръгне от понастоящем хе кри*

I

КИПЪР. Официално 
сЪобЩава от Никози , ^
разговорите между англИ .

кипърските преД" 
са завършени ьс 

про8м'

показаха своитета, които вече «а, *- —във отРииателни последици, ако ис- 
победата над ЛагаЯрд и Ор- ските и 

вителиВРЕМЕННОТО АЛЖИРСКО ПРАВИТЕЛСТВО
готово да Преговаря с франция

!
?I резултат, та затова 

гласЯването на КипЪр заотложен»
19 К>

:
зависима страна е 
т. е. няма да стане иа

, както беше предвид* ш 
СССР. По покана яа и1 

на Комсомола на 8 февр^Р" 
във Москва е пристнгяаД

Югославсх»”

еме крачка, коЯто води 
преговори и компромисно реше- 

алжирскня въпрос върху

към Временното Правителство 
на Алжир е съгласно да По
веде Преговори с Франция, на 
които да се уточнят усло-. 
вияШа и ггаранциите, 'нужни 
аа напълно свободно’изрШва- 
не-волята на алжирския народ 

;ва самоопределение. Подпред
седателят на ВоененноШо ал- 
жарско Правителство'и мини
стър на вънтниШе работи 
Крим Бел-Касем съобщи в Кай
ро, че основната Проблема си 
остава'все още неразрешена, 
а именно—алжирският народ

нее в състояние да осъществи 
'зйнонното си Право на самоо
пределение докаЮо е контро

лиран оШ въоръжените сили 
на !■френската армия.

Понеже самоопределението 
ШГябви да бъде осъществено 

' чрез избори, кова Бал-Касем, 
\Шо'нйене 'можем да позволам 
изборите да контролира френ
ската армия. Алжирският на
род трябва да бъде свободен, 
каза Шой.

'СПоред достоверни сведения 
на Последното заседание на 
Националния съвет на алжир
ската революция в ТриПолис, 
едногласно1 е било Прието са
моопределението като един- 
сШвенно възможно решение на 
алжирската Проблема, но При 
условие чрез Предварителни 
Преговори да бъдат установе
ни гаранциите, че алжирският 
народ ще бъде в състояние нш- 

' пълно свободно да изрази воля
та ги чрез избора или рефе
рендум.

: ртнне на
принципите на самоопредленне- 
то. А това е невъзможно без 

алжнр- делегациЯ на 
народна младеж.

АНГЛИЯ. Британски^
министър яа «Ъвдушняте 
ли заяви неотдавна, че ^ 
глня предприема ьяу* >яе 
мероприятия -иа. изстрел» 
иа спътници.

преговори с фронта на 
ското национално освобожде
ние. Колкото по-бързо се при
стъпи към преговори, толкова
по- леко Ше се намери н реше- с
ннето.

Прес-сервнс



Б Р А Т С Т(,В О

ОКОЛИЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СКС СЪБРАНИЯ В ПЪР
ВИЧНИТЕ ОРГАНИ

ЗАЦИИ

В НИШ
(продължение от 1 стр.) ГраЯ6ва ДД « о6ЪрЯе гниха- [ Шиостя 

ние и ит селската младеж, коя
то трябва да е носител

Ж Радичевичблагоустройството на 
Селищата и др. За всичко това 
трябва да се чуе мнението яа 
гражданите и да им се даде вЪз 
можноет по-пЪлно да участву
ват в решава неето. А 
чко е възможно 
живата активност на ССРН. на 

. родната младеж и на другите о-
на Автоп ЬтИ Пара- ; бтествено-политнческн

Н. Буразор (Низи). П. Вацнч мктрелграл).
(Нма), Л Рахич (Н«в). ^

^ Н.8.» фебру»р* п.
Радквоевкч (Прокуяие). Г. Ри- аСИЧКН ПървмЧН* ОрГ«НИ-
,екся‘вЬш)' Р мтеМС^Хо(.нч «цин на Социалнотичес- 
(Ниш). М Стонлкович (Ннш). кия съюз в Дчмтровград 
С. СтоЯнович (Ниш). Р. Стак- | С 0 Се СЪСТОЯХ! Събрж- 

(Ннш). Н. Стсфановкч

(Пирот). М. Велкчхсвхч( Ниш) 
Р. Вуч.ковхч (Прокупне). В. 
Динич (Ниш), С Добрашино- 
вкч (Прокупне). Ж. ГьоргЬевич 
(Ниш). М. Жаряч (Ннш), Л. 
Златковнч (Пирот), Б. Илнч 
(Алекснвац), Р. Илнч (Ниш), 
А. Повзновнч (Ниш). М. По- 

; кснмович (Прокупне). Д. Неето 
внч (Прокупне), К. Повановнч 
(Пирот). В. Костнч (Ннш), Д. 
Кнежевнн (Ннш). Д. Кулнч 
(Ниш). М. КрЪстнч (Ниш), Р. 
КрЪстнч (Прокупне). Т. Мар- 
кович (Ннш). К. Митнч (Ннш)

1 М. Мнловавовнч (Ннш), С. 
! Младенович (Ниш), В. Матнч 
| (Прокупне). М. Максимозич 

(Прокупне). 3. МиЯлковнч (Пи 
рот). К. Михаиловнч (Пирот), 
Д. Николич (Ниш). Пантовнч 
Радован (Ниш). Поповия Све- 
тислав—Тиле (Пирот), Б. Пав
ловия (Прокупне), Р. Пейновнч 
(Прокупне), Т. Славянски (Ди-

годииа се очаква нарастване на 
59 милиарда динара. Средният 
доход на един жител все оШе е 
под Югославското и републикан 
ското равните. Зарад големите 
икономически неразвити кран
та, които съществуват в Ниш
ка околия този доход на един 
жител изнася 70.000 динара, до 
като
114.000, а 
109.000 динара.

В доклада бе подчертано, че 
е нужно да се сЪздаде оШе е- 
дно комплетио стопанство, ка- 
киото сега с стопанството ма Ни 
шка околия, за да може да се 
постигне среденият 
кЪито е Югославският 
републиканският национален до 
ход на един жител.

Във връзка 
но-нататъшното 
развитие на неразвитите край- 
Ша от бивша Прокупачка и Пи 
ротска околии, за които Феде
рацията и Републиката са има
ли отделни стопански планове 
до последната реорганизация, 
нужно е да се направят солидни 
персепктивни планове на стопа» 
ското развитие на всички тези 
кранШа в Околията, Околията 
Щс настои тези планове да бъ
дат направени по-скоро и да бъ

на всич- 
селско

стопанство. ВьЕ връзка с това 
7рЯбйа най-сериозно д* схванем 
обръщението на другаря Тито 

селската младеж на митинга 
в * *иш, по случай пускането в 
движение 
чин—Ниш.

!ко прогресивно в нашето

07 НЧтова вси-
посредством

нйя, на конто бяха отче
тени резултатите от до
сегашната работа, пред
стоящите задача и изслу 
шени докладите ва деле
гатите от Петата общин 
ска конференция на 
ССРН в Димитровград.

ковнч
(Ниш). Р. Спасим (Бабушнн- 
ца). П. Трайкович (Ннш). Б. 
Трнфуковнч (Ниш). В. ТрЪН- 

(Прохупне), В. Тошнч (Пи 
рот). Ж. Угреновнч (Прокупне)
Ж Цвенч (Прокупне. Б. Чирнч < 
(Пирот). Р. Чирич (Пирот). А. |

органи-
Югославски^т изнася 

републиканският
зауии.

В края на речта се изтъкна, 
говори за и- 42 пълното ангажиране на ко- 

деологичсско-политическата ра- мунистите вЪв всичките форми
бота в организациите на СКС. ■ ка предизборната кампания,
I ой изтъкна, че таЯ дейност Ято е 8 разгара 

след СедмиЯ конгрес е била по най-важните и най-сериозни 
-определена, по-сЪдЬржатслна литически
м по-богата откЬм форма. Ос- СЪСТАВЪТ НА НОВИЯ 
новата за гакавг, активност е ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ 
представлявала Програмата на
Съюза на Югославските комуни- ! В- Адамович (Соко баня), Г. 
стн и материалите от СедмиЯ Алексов (Димитровград). Д. 
конгрес. „Чрез такава интензи- Анжелинович (Пирот). М. Ар- 
пна и всеобхващаща работа ко- сович (Прокупне). Р. Бо 
муннстиГс п останалите трудо- (Ниш), Б. Богданович (Пирот), 
ви хора по-добре и по-обстойно 
разбраха политиката на СКЮ, 
пЬтиЩата на социалистическото 
изграждане и обогатиха своите 
политически и теоретически зна 
пия".

Б продължение на 
другаря Пантовнч

доклада

чич
ко

си е една от 
по-

задачи в момента. Шотра (Ннш).
РЕВИЗИОНА КОМИСИЯ 
С. Бегович (Ниш). П. Игна- 

(Прокупне), Ж. Катано- 
(Ниш,) Л. Миленковнч 

(Соко баня). Б. Манич (Пи
рот). К. Ташков (Димитров
град), О. Филнпович (Ниш), 
Б. Шелмич (Прокупне).

доход ка
стрено На събранието бе под- 

значението ■!
товнч
внч чертано 

новите общински и око
лийски избори.

с политиката на 
икономическо

жкович

Общинска конференция на ССРН в Димитровград

ЗАВИДНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ УСПЕХИНо покрай тези големи успе
хи е имало и известни слабости 
в работата на организациите на 
СКС. Те се изразяват в схва-

два, че много оШе хора заслужа 
ьат да членуват в ССРН. I ой

(продъпженве от 1 стр.) водството. Коопрацинте все по- рно-просветната работа, върху 
вече засилват ролЯта си на ор
ганизатори на производството в подготовка на всички събрания 
селата. Чрез различните форми н сказки, и се изтъкна нуждата 
на сдружаване с частните про
изводители, благодарение на о, 
чебийните резултати, които са 
постигнати през последните две 
години те включиха в съдру
жие над 90% частни производи 
тели в Димитровградско.

Тук трябва да се изтъкне 
ролята на Съюза на комунисти
те и на ССРН, които е Явиха и 
като пЪрви агитатори на борба
та за високодобнвно производ
ство и като пЪрви, конто вля
зоха в съдружие с кооперации
те и постигнаха ония резулта
ти, конто не са били познати 
преди в производството на Ди
митровградско.

и по-добратаорганизирането организации, 
малкия брой членове

каза че в нЯкои
ци е достроено ново помещение 
за кабинети, работилници и две 
класни стаи, а в Височко Одо- 
ровци окончателно е завршен 
новият Дом на култура, който 
е един от най-големите в Дими 
тровградско.

Отделно внимание заслужва 
починът и акциите за по-бЪр- 
зото електрифициране на 
в Димитровградско. Общински
ят отбор на ССРН и първични
те организации по селата разви 
ха широка разяснителна «актнв- 
нос За, нуждата от по-бързо е- 
лектрнфицнране. Селата: Жел- 
ЮЩа, Ьачево, Градини, Гоин 
Дол Ще имат възможност в ско 
ро време да бъдат напълно е- 
лектрифнциранн, а в селата на 
Забрдье инициативните отбори, 
формирани от първичните орга
низации, започват работа за сЪ 
здаванс условия за по-бЬрзото 
свързване на този район с да
лекопровода в Димитровград.

Това са само отделни приме-

Г" " вината за 
пада върху ръководствата наот здрава конструктивна кри

тика, когато става въпрос за 
нашето развитие на комуната и 
за пЪтиЩата на то: I развитие.

В разискванията по доклади
те участвуваха около 15 делега 
та. Беше изтъкната нуждата от 
масовизирането на организация

организациите.
Кирил Ташков, председател 

на Общинския народен отбор 
в Димитровград изтъкна про- 

Той каля.блемата за кадрите, 
че нашето развитие всекидневно 
изтъква проблемата за кадрито 
на преден план н че кооперации 
тс и стопанските предприятиЯ 
трябва съвсем сериозно Да обс- 
дят проблеемата и да се заемат 
със систематичното й разреша-

селата та, и за това приемането на чле 
новете да има свои определени 
методи, конто да покажат 
новия член всичката сериозност 
и задължения, конто Ще му по
стави организацията.

Живко Виденов, 
Димитровградската първична о- 
рганизациЯ говори за бързия 
стопански напредък на Дими
тровградско. Гой подчерта, че 
ОрутопродуктЪт през 1956 го
дина е бил 467 милиона динара 

1959 година той вече е над 
1253

на

ванс.
Той говори и за изборите на 

общинските и околийски отбор 
икци, конто Ще бъдат проведе
ни през месец март и изтъкна, 
чс това събрание в същност е 
началото на предизборната кам
пания, която Ще се състои в о- 
тчнтаие на резултатите и пабсл 
Язване задачите, които трябва 

по-нататЪк.

делегат от

ИДЕОЛОГИЧЕСКО — 
ПОЛИТИЧЕСКА И КУЛ

ТУРНО-ПРОСВЕТНА 
РАБОТА

а в 
минал
Бързото нарастване на проми
шления брутопродукт в Дими
тровградско е предизвикал пет
годишни^ план да бъде изпъ
лнен оШе тази година, а 
значи че планът с изпълнен за

милиона динара.
да се разрешават 
Гой подчерта и задачата на о- 
р1аннзациите на ССРН да обсъ 
ждат въпроса за кандидатите, 
заЩото само най-добрите Ща

Въз основа на програмите, 
конто са имали всичките първи
чни организации и вЪз основа 

съревнованието в 
40-годишнината

ри, конто съвсем не изчерпват 
широко разгърнатата дейност 
а благоустройване на селиЩата 
в Димитровградско. Редица се
ла вече привършават домове на 
култура, в редица села се запо
чва систематична акцнЯ срещу 
пороищата, а стойността на це
лият този доброволен труд вЪз 
илза на 80 милиона динара. 

Всички тези големи успехи и 
означават

тована плана на
могат успешно да поемат зада
чите за развитието на комуната

начест
КПЮ и СКОЮ, през отчетния 
период е била разгърната широ 
ка идеологическо-политическа и 
културно-просветна работа. Се
риозната и продЪлбочена раз
работка на материалите от Се

на
четири години.

Гой отбележи че 1961 годи
на Ще бъде година на прелом в 
нашето стопанско развитие 
Димитровград. В Димитровград 
тогава Ще работят фабрика за 
гумени пити и комбинат за гу
мени изделия.

Нашите хора, каза той,

ни.
Георги Алексов, секретар на 

Общинския комитет на СКС в 
Димитровград говори за нужда

на

та отпо-засилсн контрол на оргд 
низациите на ССРН, бЪв всички 
области на живота, „заЩото по
край многото успехи, конто се 
очнтат на събранието има и го- 

спЪват

СКЮдмня конгрес 
пленумите, 
членовете на 
рат по-добре нашите пЪтиШа в 
стопанството, просветата, култу 
рата и политиката и ги направи 
активни борци за строителство-

н на
даде възможност 

ССРН да разбе-

на

резултати, обаче не 
че благоустройването е завърше 
но. Предстоят оЩе много акции 
на организациите на ССРН и 
те вече имат нзготовенн програ 

благоустройването.

мо-

леми пропуски, 
развитието на нашето 
ство. В редица кооперации, ка
за той, се забелязва занемарЯва 
нс к'Ьм общонародното имуще
ство: зсмеделката кооперация в 
Долни Криводол от 80 хектара 
обработва само 20, подобно по
ложение и -в коперацита в Ка
меница, в Поганово и в редица 
други кооперации. Ръководство

които
стопан-

Пни—иаи.ияШ о ольиСки ьр __
ми за то на социализма.

През очетння период вЪв всяка 
първична организация са прове 
дени средно по 12 политичесекн 
информации и по шест беседи 
за политическото положение в 
света. Освен това-240 беседи за 

СКЮ и за мате-

Щансто, чс идеологическата ра
бота трябва да 6Ъдс само теоре 
тпческа. Това гледпЩе в извес- 

степен е запоставнло поли- 
ндейни проблеми,

дат реализирани.
В тези стремления за по- бър 

зо увеличаване на индустриално 
то производство и на национал
ния доход е нужно да се объ
рне по-голЯмо внимание за раз
витието на по-малки стопански 
предприятия.

СЕЛСКОСТОПАН
СКОТО РАЗВИТИЕ НА 

КОМУНАТА-ГОЛЯМА ЗА 
СЛУГА НА ОРГАНИЗАЦИ

ИТЕ НА ССРН

тна
тическнте и 
конто се Явяват в нашето обЩе- 

Затова кому-ствено развитие, 
пистите трябва да бъдат по-се- 

проучва- 
явлениЯ и

програмата на 
риалите от Конгреса, 85 спецна 
лни беседи из науката, 160 тЪр 
жсствени събрания по случай 

1201 ска

През последните две 
в селското стопанство са пости- 

такива добиви, които нн- 
не са били познати

години
то и служителите на коперацип- 
те често пЪти се отнасят неот- 
юворно кЪм работите и с това 
причиняват материални Щети на 
народното стопанство. * .

От името на Околийския от
бор на ССРН в Ниш събрание
то приветствува подпредседа- 
етлят на О.О. ССРН в Ниш 
Радойко Илич. В речта си той 
изтъкна, че проблемата за кад
рите иска бързо рзрешаване, 
заЩото новото развитие на сто
панството иска хора, образова
ни и професионално подготове- 
ни, тъй като само такива кадри 
Ще могат да от говор ят на изис
кванията.

риозни в оценката и 
нето на различните 
проблеми, заЩото по такъв на
чин Ще могат по-реално да СЪ

СЕДСКАТА МЛАДЕЖ 
ТРЯБВА ДА РАБОТИ ЗА 
ПРОГРЕСА НА СЕЛОТО

гнатн
кога преди 
на земеделските стопани. Внсо- 

пшеница
държавните празници, 
зка за зсмеделскоте производи
тели, 84 сказки из областта на 
здравеопазването и др. ОбЩнЯт 
брой на сказките и информации 
те се доближава до 3.000, а

своите конкретни и по- 
задачи, които са ра-

кодобивните сортове 
и царевица проникнаха вЪв вси 

-Димитровградско

гледат 
литически 
злнчнн 
и края в

В нашите градове: 
рот Прокупне живее и работи 
многобройиа работническа кла- 

млада и дошла от 
нЯкои об-

Големеите успеян, които се по 
стигнаха в полевЪдството и в 

на внеокодо-
в зависимост от средата 

който се живее.
чките села на

земеделските кооперации ста- 
борбата :аорганизирането 

бивното производство чрез при 
лагане на агротехнически меро- 
приятиЯ и сдружаване на част
ниците с кооперациите предизви 

>твеличения на броя 
Но докато

Ниш, Пн- наха организатори на 
за високи добиви и за модерно 

Високите добиви

броят на посетителите 
към 300.000.

Тази богата идеологическо-по
дейност се допълва , 

и с редицата културно-забавни 
вечери, с 85 кинопредставле- I 
ниЯ в селата само, с над

клони

стопанисване.
годнна-пшеницапрез миналата 

4160 кг. и царевица 4.000 ки- 
хектар-показват, че 

Дими-

литическаса, предимно 
селата. Сигурно е, че 
Щественн и политически про- 
блемн са ■> тясна връзка с тая 
структура на работниците. Вси
чките слабости, които забеля
зваме в предприятията изтък
ват н}™лата не само от професи 
спална и икономическа, но и от
идеологическо-политическа
бота изтъкна другаря

каха нови 
на съдружниците, 
на полевЪдството се обръща го 

не може

лограма на
селското стопанство в 
тровградско навлиза в един нов 

на прилагане и използува
не всичките нови методи на о- 

земята благода-

350
Рабошнпк в ,,Цалеизначителенрадиоапарати и с 

брой на вестници и списания, 
които получават нашите хора.

В доклада бяха очертани но
вите задачи, които стоЯт пред 
организацията на ССРН. ИзтЪ 
кна се, че стопанското развитие 
на Димитровград и 
Ще тръгне оШе по-бързо, заШо- 

соцналнетическа об-

лЯмо внимание, това 
да се каже за вториЯт важен о- 
трасЪл на селското стопанство 
—животновъдството. На този 
въпрос трябва да обърнем по- 
голямо внимание, заЩото това 
Ще е в следваЩия период основ 

задача на кооперациите и

етап
гат да бъдат спокойни. Дими
тровград Ше стане истински 
промишлен център на този
край.

— Начо Станишев говори за 
проблемата на масовизирането 
на първичните организации. 
Той даде примери, че села, кои
то имат сЪвсем малЪк брой чле 
нове са имали видни успехи в 
благоустройването. От това сле

На края взе думата секретар 
ят на Околийския отбор на 
ССРН в Ниш Тодор Славян
ски, който благонари на събра
нието за избора му за делегат 
на Петия конгрес на ССРНЮ 
и даде дума, че заедно с Об
щинския отбор в Димитровград 
ще се бори за развитието иа 
Димитровградско.

брабоването на 
ренме иа кооперациите, с конто

ра- 91% от частните произво- 
влизат в определени про 

сдружавания. В жи

над 
днтелнПанто-

селиЩатаизводствени 
вотновЪдството резултатите са 

порода

вич.ната
на компетентните фактори от Тази ндеологическо-политиче

пабота във всичките органи 
Съюза на комунисти-

по-значнтелна,
издигането на 
и идейна спо- 

готов-

то нашата 
Щност е отпуснала нови огром- 

средсва за завършването на 
двете фабрики (за гумени ни- 

изделиЯ а на

подобни—мериносовата 
постепено 
породи, а в низините около Ми
шава__
битЪк постигна твърде добри

властта. ска ще измести старитезации на 
те е толкова 
Щото се касае за

за- ннННШШШ1Ш1Ш1Ш1ШШШ1ШШМ1ШШШ11ШШ11
отглеждането на рогат до-

ти и за гумениорганизационата
собност ^^^“Гуспешното

на социалистическото 
околия.

Босилеград шето селско стопанство вече е 
здраво стъпило на краката сн. 
Оттук следва, че бързият сто
пански напредък Ще изисква но 
ви, по съзнателни, професионал 
но образовани хора, които ле- 

Ще могат дт изпълняват за-

резултати. НОВИЯГ ОБЩИНСКИ ОТБОР НА ССРН;За отбелязване е това, че са- 
районн, с оглед на специ-

ност на 
решаване

^тГднеГнма 65а000 жители 
17 г«*е-н комуни.4ДесепТъфаоря;

450 сто-

Една успешна беседа СТОЯН НАКОВ — председател
Начо Станишев — секретар

Членоае аа Председателството:
Георги Алексов, Кирил Тешков, Рейко Зарков, Славчо 

Бпшклв. Душко Бишчан, Алек.-анвър Басов, Мнтко Томов, 
Лиляна Ио;-фозе, Своболлн Вюнлгв, Йордан Марвнков, Сто
ян ЖивкиР, Карал Трейков, Велчл Николов.

ДЕЛЕГАТИ ЗА ОКОЛИЙСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 
НА ССРН В НИШ

С гял Наков, Начо Станишев, Георгв Алексов, Жввко 
Втдеаов, Александър Влсов. Карал Ташков, ЛлляаВ Йосифо
ва, Дчма^ър Петров, Васил & йчев, Несфит Гъргов, ЦвВТВ 
Малчева, Слевчо Бошков, Иаав Петров.

ДЕЛЕГАТ ЗА ПЕТИЯ КОНГРЕС НА ССРНЮ 
ТОДОР ПЕТРОВ—СЛАВИНСКИ

мнте
фнчността на условията, опреде 
,\Ят клона на селското стопани
сване, който Ше им бъде най- 
износен. Земеделските коопера- 

отделените райони са о- 
своЯта пронзводстве- 

Висок се

Преди няколко дни в 
Босилеград е пребивавал 
ръководителят ни Идео 
логическо- политическата 
комисия при Околийския 

СКС във

СНО
дЪлжениЯта които им се поста- 
вят. СоциалистичетскиЯт сЪЮз 
в Димитровградско Ще трябва 
да запознае своето членство с 
дълбоките стопански промени, 
които настъпват, с перспекти»-

комитети.чни
партийни организации,

др?
организации, 

на изложение

ции в 
пределнлн 
на насока, 
забелязва постепеното определ-

земе-
В во«паделскн

ги учреждения и 
В продължение

, другарят Пантовнч гово- 
активността на ССРМ и 

обЩествено-полнтп-

комитет на 
Враня-Владо Стевановач. 
В кинозялата в Босиле
град той държа беседа за

политика на Ю- 
гославия и за междуна
родната обстановка.

Присъствуваха над 400 
Души,

овцевЪдството-коопера-
Ше строят овцефермн н

Яне за
то сн ципте

се стараят по-брзо да меринизн 
рат овцете, а сЪЩо така запо- 

акция за увеличение на пло- 
В ра

ите на нашето стопанско разви- 
заШото и от съзнаниетори за

на другите 
ческн организации, конто са за 

изпълнението
об-

тие,
на хората, от тЯхната ориенти

те зависи колко лесночва раност
Ще проведем в дело нашите про 
грами на стопанско

В доклада се наблегна върху 
нуждата от засилване на култу

интересованн за 
на всекидневните
Ществено-политнчаскиЯ
ТнЯ задачи са-засилване на коо 
перациите н яа сдружваниЯта, 
проблемите ва жклиШните об-

външната Щнтс с фуражни храни, 
йона на Забрдье забелязваме 
подобни тежнения, в района на 
Бурел все повече се клони към

тютюнопроиз-

задачи от
живот. развитие.

овощарството н
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ДЕСЕТ ГОДИНИ С ИМЕТО НА ДИМИТРОВ
„За да се отбележи трайно споменът за Георщ п 

мит ров, изтъкнатия борец за ао-добър живот на труд,ш 
се, за свобода и невависимоста на малките народи, за брап 
ствоШо и еаиисШвоШо на ю жносланянскиШе народи, ашо сл 
годишнината на 27 февруари 1934 годнна, когото Гео^Т 
Димитров бе освободен от фашисткия затвор след вавъп 
шванеШо на ЛайПцишкия Процес — Президиум на Нар0днаГ 
скупщина на Народна република Сърбия, въз основа на 
4 точка 24 на Закона за Президиума на Народната Сед 
ш^цна на Народна Република Сърбия и чл. 10 точка з 
Закона за административно — териториалното Поделени, 
на Народна Република Сърбия, а По Предложение на И»пъ! 
нителния отбор на Областния народен отбор на Нищуа 
област, което е Приело и Правителството на Народна />” 
Публика Сърбия, обявявапреименуван ш Димитровград, 

за да се запази спомена за вели 
кия революционер Георги Дими 
тров.

За тези десет години, през ко 
нто носи името на Димитров, 
градт>т особено се е променил. 
Създадени са десетина нови

ва Цариградското шосе от напа
денията на хайдутите. Селище
то е било оградено с голими 
заострени навЪрха сн греди, за 
бити в земЯта. Тази ограда и 
градските стени служели за от
брана. Вътре в селнЩето е жн 
вяла постоЯна охрана. Тогава 
Цариброд е имал два моста. 
По-старият е бил от камък, а 
по-новнЯт от греди. Според све 
дененЯта конто дава споменатия 
птепнЪсец, жителите на Цари
брод са били освободени от пла

край. Те дадоха своя скромен 
принос кЪм борбата за освобо- 
бождението от фашизма. На 8 
септелвври 1944 годнна той бе о 
свободен. В рамките на соцна 
листическа Югославия, българ. 
ското малцинство получи вси
чки права и се включи в социа 
листичсското строителство иа 
страната.

Благодарение на правилната 
политика ка нашето държавно 
и партийно ръководство градът 
след освобоокденнсто постигна 
значителни културни, стопански 
н политически победи. В сраппс 
нне с предвоенното положение 
градът напълно е променил ли
цето сн. И стопански н култу
рно той много е напредвал. 

През 1950 година градът е

Нашият град, център на кому 
ната и на блгЪарското малцин
ство в Югославия, някогашния 
Цариброд, вече десет години с 
гордост носи името на славния 
работнически трибун и револЮ 
ционер Георги Димитров. Това 
е град в който днес трЪжеству- 
ва братството и единството на 
Южнославянските народи, град 
в който, както и в останалите 
градове на Югославия, се строи 
социализъм, град който най-до 
бре е почувствувал правилната

УКАЗ
за изменение на името на грод Цариброд в Диматровгрр» 
и Околия царибродска в Околия димитровградска.

Името на град Царибиод се Променя в Димитровград 
Името на Околия царибродскл се Променя в Околия 

димитровградска.предприятия, създадена е ра
ботническа класа, а земеделието 
е модернизирано и има след се 
бе си значителни резултати.

Някогашният султански 
пак и „царски брод" днес се с 
превърнал а модерен град, кой 
то пред себе си има светли сто 
папски перспективи и благоро
дна политическа мисия: да бъ
де град на сближение на два 
братски сЪседни народа.

II
Този Указ влиза в сила на 27 февруари 1950 година 
ПравишелиШвоШо на Народна Република Сърбия щ( 

изпълни този Указ.ко-
Пред едаЮел,

Д р. Синиша СШанкович, ср.
№ 4 0

В Бгтрад, 24 февруари 1950 година 
Секретар,

Д-р. Милорая Влайкович, ср.

М. Мл.

Конфекция
„Свобода“

Димитровград Трудвостите са превъзмогнати
Сега предприятието показва 
голям интерес и за нови 
В конфекцията работят 
десет ученика в стопанството, 
Те имат специално отделение я 
майстор, който се грижи 
хното професионално образова, 
ние.

Преди няколко месеца за кон 
фекциЯта на „Свобода” се гово
реше като за цех кЪдето рабо
тите не вЪрвЯт както трябва. 
Беше започнало производство на 
мЪжка и дамска конфекция не 
по установените стандарти у 
нас.

по.
кадрв.
трнна.

за тя.ДимитровградМ. ПЕТРОВ:

Щане на данъци, заЩото били 
в служба на султана и охраня
вали тази част на важния про
ход. Те са били „дервенджни”. 
Значи покрай турците в селн
Щето са живЯли н христЯни- 
раЯта.

На една австрийска карта, от 
средата на осемнайсети -век, по
край останалите важни места 
на цариградското шосе е отбеле 
жен и Цариброд.

С освобождението на Бълга
рия 1878 година Цариброд се 
превръща в гранично място на 
шосето кЪм СрбиЯ, а когато на 
13 септември е възстановена 
ж. п. връзка ме1жду сръбската 
и българската част на линията 
Белград—Цариград, Цариброд 
е станал ж. п. гара на граница
та След Първата световна война 
градът е присъединен 
Кралство на СХС на 6 ноември 
1920 година. Според сведенийта 
от 1921 година Цариброд е и- 
мал 645 домакннетава с 3494 
жители.

През времето на бивша Юго
славия Цариброд не е напред
вал. На жителите от този край 
бяха онети националните пра
ва. Това беше град на земедел
ци и занаятчии. Хората го на
пускаха и търсеха работа вЪн 
от него. През Втората война 
градът беше окупиран от бъл
гарските фашистки войски. В 
народноосвободителната борба 
участвуваха н стотици младежи 
работници и селяни от този

ЕИ1ГТУ1--------- -|~1—[----------------------------------------------------- --------

политика на нашата страна към 
националните малцинства, град 
в който се учи на роден език и 
в който се пеят песните на вси
чки Южнославянски страни.

Днес Димитровград лежи на 
двата брега на река Нишава. 
Лявата част на града е същин
ския град, докато дясната част 
„Строшена чешма” има хара
ктер на предградие. Димитров
град днес има павирани и асфал 
тирани улици, градини и плоЩ 
ад, модерни сгради, снабден е с 
вода и електричество, културен 
е и стопански центЪр за своята

Всички тези новиниСЪвремена организация на 
производствения процес

дават н
конкретни резултати. Брутопро. 
дуктт през;1958 година 
лизЪл на 60 милиона, пра 
1959 година, — на 100 милион», 
а за тази година е запланувал 
на 250 милиона динара. Ръкоао 
дителите на конфекцията сега 
са оптимисти. Тръгвайки

е въ».\
Преди всичко ликвидиран е 

старият, полузанаЯтчнЙски на
чин на производството. Въве
дено е верижно производство. 
Това е резултат на нововъве
дената механизация — електри
чески шевни машини. Наистина 
абсурдно е при такива машини 
да се работи на стар начин и 
да не се исползува/ техният ка
пацитет. Освен това конфекция 
та сн има свои производствени 
отделения: моделарница, кроЯ- 
чница, отделение за доработка, 
за гладене и пр. Всяко отделе
ние си има свой ръководител, 
който е отговорен за работата 
му. Особен тласък за повиша
ване на производството и на по
здрава трудова дисциплина да
де и новиЯт начин на възнагра
ждаваме — 
ствен ефеект.

Конфекцията днес произвеж
да: работнически конбинезони, 
дамски и мъжки костюми, шли
фери от специална коприна, де
тски дрехи и пр. Всички тези 
артикули се изработват по ус
тановените Югославски стан
дарти.

от се
гашното производство и сегащ. 
ния пласмент те са убедени, че 
техният план Ще бъде реализи- 
ран. Дори неЩо повече. Те пл» 
нират в близко бъдеЩе л* ч. 
мат. . .Работнички ош конфекциятаоколност.

При копане на темелите за но 
вите сгради и строежа на пЪти- 
Ща се откриват пътни указате
ли и други находки от римско 
време, които говорЯт за това, че 
в далечното минало, през в-реме 
на римляните той е бил пощен
ска станция.

Със славянското сн име Ца
риброд това градско селиЩе е 
познато оЩе през времето на 
късния среден век. В онези дни 
На големия поход кЪм Виена 
.(1521) Сулейман Величеестве- 
ни се е спрял в това мЯсто. Тук 
бил неговия стан и това, място 
е отбележено като Царски бу- 
нар (Теквур Бннари). Пътни
кът д р и ш

Собствен тЪкачен цех

В този тъкачен цех би се 
произвеждал плат за работни
чески дрехи и оЩе някои пла
тна, конто особено са нужни а» 
конфекцията1.

От 1 януари тази годнна в 
рамките на конфекцията работя 
и едно отделение за изработка 
на Юргани.

Субективните слабости сЪЩо 
са превъзмогнати. Проведено е 
плно разпределение на труд» 
по отделенията н сега не се сре
щат по-раншните сблъсквани8 
н недоразумения предизвиквани 
от схващането, че един човек 
може да управлява едно такова 
предприятие.

се състоеше и в това, че не бе
ше обезпечен пласмент на из 
делията. Сега „Свобода” има 
свои търговски пътници, кон
то сключват договори с раз
личните предприятия, които се 
грижат за пласмента на произ
водството. С цел по-сериозно 
да се проникне на Югославския 
пазар е открит магазин в 
Ниш, а наскоро Ще бъде от
крито оЩе един в центъра на 
Белград. Всички запаси от го
това стока и материали са из
черпани. В „Свобода” са довол
ни от сегашния пласмент. Това 
те постигнаха с повишената 
продуктивност на труда, която 
намали цените и с добра работа 
и качество на изделията.

Благодарение на солидните 
цени, с които се Явяват на па
заря, на лицитирането по из-

; работната на дрехи за брига
дирите „Свобода направи доб
ра сделка»:
6.000 чифта бригадирски дре
хи през тази пролет.

Похвално е и това, че конфек 
циЯта вече праШа сванте рабо
тници на специализация в по- 
известните наши предприятия.

Работа в две смени

тЯ Ще произведе

кмъ

според производ-
*»

За Да използуват по-рацио
нално наличната механизация 
конфекцията днес работи в две 
смени. Числото на работниците 
в конфекцията е нараснала на 
сто души. Приети са десетина 
нови работници, които са <мина- 
нали през подготовителен курс 
и които са обучени само за из
вестни операции. Създава се 
тип на индустриален работник.

нари
ча в своите бележки „село”, о- 
баче от описанието се вижда); 
че това е било градско селиЩе 
от типа на паланките. То 
било създадено за да се охраня

г о
Собствени продавницн в Ниш 

и Белград

Една от по-раншните грешки г.
■шюа»\\\\\\\о№д^у>»м»ж1

народи са с Димитров!

Другарят Димитров кааа, че в Югосла
вия се е .подмладил най-малко о деоат го
дини*. Това значи, че той бе забравил идй- 
тежкия период от своя живот провален под 
юмрука на Сталин. Той наистина бе се пад- 
младия. Той тогава кааа знаменитите думи-ч* 
.югославяните са отишли преди нас в мкого 
отношения и ние трябва да се учвм от тях» 
вещото техният опит е миого по блиаък до 1Д* 
шия0. Той бе казал всичко за отношенията ся 
към Югославия. Той бе казал това въпреяя 
строгия сталински надзор, който се упражня
ваше над него в Югославия. Надзор, който ср 
прикриваше под маската, че го охраняват Д* 
не би да пострада.

която тържествуваше по всички линии, която 
бе съборила не само вътрешните врагове в 
Югославия, която бе съборила националните 
граници иа балканските страни. Едии непов
торим момент бе настанал по дължината на 
границите на България, Сърбия, Албания и 
Ромъаия даже. Тези граници свободно се пре
минаваха. Не бяха нужни паспорти, и други 
документи. Народите, конто бяха заставени от 
своите буржоазии да враждуват, бяха станали 
братя! Федерацията бе фактически осъществе
на. Мечтата ва Раковски, Левски, Караволов, 
Ботев, Светоаар Марковнч се осъществена. 
Подпнеаха се Бледско и Евкснноградско спо- 
резу.чеаия, които по думите на другаря Дими
тров не са парче хартия, които вятърът може 
да отнесе.

ИВАН КАРАИВАНОВ

Тито и Димитров
(ИЗ „СТАТИИ ЗА ТИТО“)

в,-родя. Каточе електрическа искра минаваше 
през нвмиръщите се в аюра работници и вси 
чки се дигнаха и отиваха към влизащата тр й 
ка. И се запояваше рааговор и смях, който се 
помнеше вълго и дълго се гевореше от на
шите работници в София за теаи посещения. 
Димитри Туаовнч бе за нашите Кврков и Бла
гоев — Митйо)

Идването на Моше през 1922 година на 
международния балкански митинг бе израз на 
същите братска чувства, които свързваха и 
свързват и днес нашите нвродн в неразделно 
братско единство.

Ние помним добре недалечното минало. 
И ннкогл няма да го забравим. Ние помним 
срсШгта Тнто—Димитров. Лятото на 1947 го
дина, когато цял Белград псср<щаа на Бел
градската гара другарите Тнто н Димитров! 
Кой може да вабрава преживените моменти? 
Те не бяха се виждали от 1938 година, когато 

Тито бе в Москва н когато се върна

Най-верни синове на своите варопи и 
■ай-великн технн ръководители. Два блвеки, 
братски народа —сърбския в българския. Раз
витието на националните буржоазии на двете 
страни нсторнческв вървя през конкуренцията 
в противоречията на империалистическите стра 
вн и затова развитието ва двата народа мина 
със облъскваве на двете национални буржуаз- 
нв класи. И все пак. идеологическото сближе
ние през мнвзлото не можаха да разбият на
ционалистически издигналите се буржоазии 
• двете етранн.

Апостолите на нациовалреволюционното 
освобождение вб България тръгнаха в своя 
борчески път от някогашна Сърбия, къзето те 
намираха помощ и закрила. В Сърбия бяха 
извали н работили ве само Раковски в Любен 
Караиелов. но и Левски и много други хора.

Трябва да кажем, че от Сърбия тръгна
ха икономическите и търговски сношения на 
първите български търговци, от Сърбия почна 
н корена иа националната побуда и съзнание 
иа българите и то ае оамо алтове, че Паисий е 
използвал в своята история материалите на 
срърбския историограф Иван Райч, ао и пора
ди това, че първите ваши учители и пародии дей 
ци нпааха от Сърбия или от ервбеката лите- 
ратура.

Победоносното шествие на другаря Ди
митров в Белград и Югославия се завърши с 

на другаря Тето в България. Бъл- 
гарокнят аарод е с Тито, както югославските

И след ивфоромбировската резолюция 
той успя да каже своето отношевне към нае. 
Още не бе минал Петия конгрес и той оше с* 
намираши в страната. На Белградсвата гар» 
той ката знаменитите думи .Држте се адраво 
и всичко ще дойде само по себе си! ,И вие- 
нно след тази резолюция тгй кзза чрез Бъл
гарската телграфва агенция, че тя няма Д* 
повлияе ни най-малко на нашите държавни ил 
ношенвя.* Не той, а Сталин. осуе»* 
югослчвянската федерация, злщото тя ба** 
.изкуствена творба".

Слабостта иа другаря Димитров да сС 
одържи и противопостави ни ивфомбюровс**1* 
резолюция не е негова субективна слабост, а об»* 
тивна слабост. Той не бе водил българс»** 
народ в революцвонви борби и не състава*»* 
ше с него верззделено единство, както това б* 
с другаря Тито. Неговата връзка с българс**" 
те народни маси бе само ндейиа.

шествието

другаря
в страната с първата извоювана победа 1 Тази 
негова победа—утвърждаването на релелюци- 

докумевтите за Петата партийна конфе
ренция станаха историческа оежва за бъде
щата победа на югославската революция На 
Тито тогава помогна много именно друг» ря 
Димтрзв в другарите Пик и Мавуилски. Ние 
посрещнахме на гарата другаря Димитров, 
Лайципския герой който в онова време отразя
ваше идеологическата побвда'над фашизма. Тук 
идеологическия победител на фашизма се сре
щна с фактическия победител ва фашизма — 
Тито с Двмитрор.

Идването ва другаря Димитров от Со
фия до Белград и по пялата ваша страна и 
назад бе само едно победно шествие — побеа 
иото шествие ва югословявската революция,

ята и

Трябва аа споменем, че в миналото сме 
имали и съвместни борби на нашите социал
демократи. Старото поколение иа българските 
•оаиалиетв помии миого зобог, какво гредстав 
дяваше ва нас идването на Днмвтрве Ттцович 
в наромвя дом ва тесняците в Софвя! Той 
пристигаше в клуба заедно с Благоев и Кир- 
иоч в тяхното идване а двора ва клтба бе ма- 
вифвстацни ва братотаото между вдшите два

Своята прввъралиост към федерлп**1* 
българските народни маси язкаааха велико*»11 
но през време иа пътуването иа друг*В* Тв1° 
на България, квето в условията иа югослаа•,**’*

въиър*в'революция, в края на краищата ще 
стауиа.
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в Р А Т С Т ВО

ПРОБЛЕМ ЗА РАЗИСКВАНЕ Пшсчо ни ир0т*одийи\1 ош с. С.еялмещлПосевите
частично
страдали

Фабрики“ в планините Да създаден шюшюнев 

комйлексВ речта си пред Общинската 
конференция ка Социалистичес
ки3 сЪЮя и Димитровград, дру 
гарят Георги Алексов, 
на ОК каСьюва

Агрономите от ,Ниша
ва“ з Димитровград се 
изказаха, че последните 
мразове вероятно са на
вредили на посевите. Тем
пературите са били режи 
и са достигали до 18 гра
дуса, а снежна покривка 
ае е имало. Специалисти- 
тите смятат, че коренът 
не е много настрадал и 
че това частично измръ* 
зване не може решително 
да олияе върху добивите 
След стопяването на се
гашната свежна покривка 
и подобрение иа времето 
агрономите ще проверят 
посевите и тогава ще мо
же да се даде точна 
денка на евентуалните 
щети.

,.Н«-секретар 
иа комунисти* 

те, засегна един важен въпрос 
за нашето животновъдство. Той 
изтЪкна, че възможностите за

Всички каши седЯня. 
през последните години произ
веждаха тютюн, се убедиха 
той е много износен за нас.

които громял оеоШм градина, а 
планки" да пасем добктк. ра
збира се прн условие там Да се 
зтсеЯт треви, а не житни расте* 
ния както беше досега.

За да се осЪЩестви една та-

чс
На-

шнте планински нивнцн нс мо-едно едро овцевъдство в райо
на на Висока и друга места на 
комуната все оШе не са изпол
зувани. Това става оШе по-се
риозен въпрос когато се

200 кг.гат да дадат повече от 
зърнени храни на един декар, 
а това не надминава сумата от 
6 хялЯди динара. 
плоШ. получаваме тЮтЮн за по 
50 — 60 хнлЯдн динара. Оба
че, ние все оШе не се определ
яме масово зо тЮтЮнопронзво-

кам преориентнроака, коЯ-го с- 
динствено може да измени ли-

От същата
знае,

че в района на Висока сЪЩе- VIствуват пло1Ди 
имущество, които

общонародно
могат да се 

превърнат в отлични пасиЩа. 
С използването

дството, а по стар навик отгле- 
по малко”.на тези плоЩи, 

пЪк и чрез изкупване иа нови,
ждаме от,,всичко 
хвърляме нашите сили и на о- 
вотарство, и на животновъд
ство, и на житни култури, мно
го работа влагаме, а резултати
те не са завидни. Според мес-

кооперацните могат да сЪзда- 
лат условия за повдигане на и- 
стински ,,фабрики" в планините 
кЪдето да намерят работа оне
зи селяни с малко имот, които 
всекидневно тЪрсЯт работа в 
градските предприятия. Коопе
рациите трябва да схванат, че 
е нужно и животновъдството 
да повдигнем на индустриално
то равниЩе, в рамките на овце- 
фермите да създаваме истински 
селскостопански работници. Та
кива мероприятия Ше доприне
сат за увеличаването на живот- 
новЪдиЯ фонд, а Днес месото, 
вълната и млякото са много 
търсени продукти на нашия и 
на чуждите пазари. ОпитЪт с 
овцефармата в Бачевско поле 
показва, че ние имаме сили и 
възможности за такава стопан
ска дейност. Кооперациите тря
бва да бъдат по-предприемчиви 
и свободни. Те трябва да се о- 
тЪрсЯт от стопанското теснящ- 
»о и дЮкЯндижнйство и да се 
превърнат в мошни стопански 
организации, които Ше могат да 
дадат работа на стотици земе
делски работници.

•Предложението на другаря 
Алексов е много интересно и 
важно за нашия край. Условня 
за модерно и едро овцевъдство 
сЪЩествурат вЪв Висока, па и 
в някои райони на Бурела, — 
Боровско поле, „Напланин" ме
жду ЖелЮша, Лукавнца и Сли 
вница и др. В тези краиЩа съ
ществуват условия за повдига*- 
не на големи овчарници, покрай 
които биха се уредили и нуж
ните мандри за преработка на 
млякото. При добра организа
ция и модерно поддържане на

торасположението на нашите о- 
бработваеми плоЩи. по мое мне 
ние ние, имаме условия само за 
тютюнопроизводство, овоЩар- 

жнвотновЪдство. Места-

пасиШата тези овчарници би 
били абсолютно рентабилни, из 
тЪкват специалистите 
вЪди. Този проблем 
голяма активност на коопераци 
•ите, ] значифелн^ 
средства и кредити, а 
всичко кадри, кЪм които много 
от кооперациите все оШе не са 
ориентирани както трябва. Те
зи и такви мероприятия не мо
гат да провеждат довечерашни- 
те кооперативни дейци без ну
жно образование, които губят

храброст когато се споменават 
милионни вложения.

Животновъдството у нас е 
било и трябва да 6Ъде за Ви
сока и Бурела най-важниЯт 
клон на земеделското производ 
ство, а особено овчарството. На 
шнте специалисти и кооперации 
трябва час по-скоро да обсЪд- 
Яттози въпрос, който е от ре
шаващо стопанско значение за 
нашата комуна.

О-животно
изисква ство и

та „Бресйе", „Лице", „Прес- 
лоп” сд отлични за тЮтЮн. Те
зи предели би трябвало да пре 
върнем в тЮтЮннЩа и нашите 
доходи би се увеличили с пет 
пЪтн. Нашата кооперация тря- 
бва Да проучи възможността за

финансови
преди

Проверка на 

оягненише овце
цето на селото и да го преиър* 
не в „тютюнево село”, е нужна 
помоШ. на всички масови орга
низации, нужна © голяма ра»Я- 
снителна работа, а преди вси
чко помоЩ от страна на коопе- 
рацнята, па може би н от тЮ- 
тЮневото предприятие, което 
вярвам няма да бъде беаразлн 
чно кЪм една такава акцнЯ. Не
ка нашето село бъде това кое
то Ше направи един такъв о- 
пнт. Ако днес се боди борба »а 
подобрение на селското стопани 
ство и на нови, социалнстнчес* 
кн отношения в него, то нне не 
можем да се вклЮчнм п тази 
борба с производство на нтали- 
анска пшеница, а с проиявод* 
ство на тЮтЮн, Впрочем имат 
думата нашите специалисти 
-агрономи, отборннците и коопсч 
ративните дейци!

създаване на един модерен коо
перативен комплекс. С тЮтЮна 
ние можем да извлечем нашето 
село от стопанската изостанало
ст. Досегтшннте резултати пока 
зват, че Сливница дава един от 
най-добрите тЮтЮни в Нншав- 
ската долина, 
с кооперацията обработката би 
се модернизирала, имали би въ 
зможност да повдигнем модер
ни сушилни, помеЩеннЯ за скла 
диране и други съоръжения. 
Смятам, че този въпрос заслу
жава разглеждане от страна на 
кашата кооперация! Тогава Ще 
се намери работа и за онези, ко 
ито всяко ля го напускат селото. 
Отсрещната страна би

През този месец наши
те животновъди ще про
ведат контрол на оя 
гнените овци, оплодени 
по изкуствен начин. На 
специален образец щс 
бъдат внесени всички 
нужии сведения за ре
зултатите от проведе
ната меринизация. Ще бъ
дат отбележени мерино
совите агнета, които ос 
тавят за разплод.

м. г.
Тютюнопроизводство

Ако се съюзим

Сключване на нови договори
По решението на тютю

невото предприятие „Ни- 
шавска долина* в Пирот 
сключването на нови до
говори с тюгюнопроиз- 
втдителите за производ
ство на тютюн през 1960 
година започна на 10 фев
руари.

Предприятието е взело 
решение през тази годи
на да не се сключват до
говори за производство 
на по малко от 15.000 тю
тюневи стръка. Сключва
нето на договорите в ра
йона иа Димитровград
ската община ще прове
дат петте новоназначени 
тютюневи техници. При 
сключване Иа договорите 
тютюн опроизвод ител ите 
ще получат тютюнево се
ме за разсад и нужните 
съвети във вързка с под 
готвяне на тютюневите 
лехи и засяването на се
мето. Очаква се във ра
йона на Бурел, където 
тютю нопрчиз водител ите 
досега показаха добри 
резултати, тютюнопроиз
водството да бъде уве
личено.

Сключване на догово

рите ще продължи до 15 
март тази година, от ко
ято дата ще започне за
сяване на семето. След 
тази дата няма да се склю 
чват допълнителни дого 
вори.

моглаг. м. да се превръща постепенно в о-

Организиране на домашната промишленост
I

Митко ТодоровЖените од - Димитровградско 
са познати като добри плета
чни, които се занимават с дома
шно ръкоделие. Нашите шевици 
по носиите, тантелн, 
прекривкн и други домашни 
женски изделия често са преди
звиквали интерес у минаващите 
чужденци и наши 
ци. Такива работи от домаш
ната промишленост днес скъпо 
се плаЩат. Обаче, досегашните 
опити на дружеството на жени
те от Димитровград да се на
мерят сигурни пазари за тези 
изделия останаха без успех. Не 
става дума за това, че качество 
то не е на нужната висота, но 
за това, че нашите жени в това 
отношение не са организирани 
и не са запознати сЪс 
съответните стандарти на тези 
изделия. Починът на жените не 
бе придружен от по-сериозно 
проучване на въпроса, от склю
чване ена нужните договори с 
нашите предприятия, които про
дават тези изделия и ги изна

сят на чуждите пазари. За този 
въпрос би трябвало да се заии-

сЪд за тази работа, а конто 
сега не могат да бъдат вклю
чени в стопанството заШото ня- 
мат нужните квалификации или 
заШото са нужни в домакин
ствата си. А за домашно ръко
делие жените могат да намерят 
време и месечно да реализират 
завидни суми. Това Ше бъде ви 
ден принос кЪм подобрение на 
битовото равниШе иа нашите 
семейтва. За започване на една 
такава домашно-стопанска дей
ност нЯма да бъдат нужни го
леми парични средства, а само 
една постоянна работничка (же 
на-майстор) би могла да ръко
води цялата работа. Провежда
нето на този почин Ще бъде 
оШе по лек поради това , че дру
жеството на жените е готово да 
помогне вЪв всяко едно отно
шение.

тересуват компетентните факто
ри и нашите предприЯтня, заЩо 

шалове, | то вЪпросЬт ниЪкак не е дребен.
| Ако Димитровград успее чрез 

някое предприятие да организи
ра тази домашна промишленост 
тогава би била обезпечена рабо 
та за стотици жени от Дими
тровградско, конто имат

Ш&/ЛШ 1М1ЖАХРЗащо шака? птЪни- с
Преди известно време ед

на делегация ош с. Сенокос 
замина за Белград, за да 
иска намеса на Изпъл
нителното вече на НРС във 
връзка с искането за Пов
торно класиране на Площи
те. При това те Пренебре
гнаха общинския и околий
ски отбор и поискаха По
мощ от най-висшия репу
бликански форум на изпъл
нителната власт. Съще
временно ш селяните от Ка
меница, ИзаШовци и Брой- 
комци Поискаха да се извър
ши Поправка в класирането.

СШава дума ва грешките, 
които е направила комиси
ята По класирането. След 
завършената работа селя
ните забелязали, че Площи
те в една и съща местност 
са различно плисирани, за- 
щото са работили две ко
мисии. Селяните искали По
правка, обръщали се към 
различна фактори, но ра
ботата се разтакала. И... 
най-сетне една делегация 
отпътувала ви Белград!? И 
какво: формирана е коми
сия, която наскоро ще из- 

на Шерена и ще Прове
ри нещата. Дали селяните 
са имала Право ще Покаже 
близкото бъдеще.

Във връзка с Шова се По
стави един друг въпрос: 
защо събранията на изби
рателите, организациите 
на Социалистическия съюз 
и други организации не са 
взели Почти никакво уча- 
еЯае в разрешаването на 
този въпрос? Нима въпрос, 
който интересува стотици 
селяни не е въпрос, който 
трябва да се разрешава оШ 
тези организации? Пътя По 
който са действували на
шите селяни не е Присъщ 
на нашата система на са
моуправлението. Нима то
ва не може да ое отчете 
като Пропуск на масовно— 
Политическите' организации 
от Шови район? Такава и 
Подобни въпроси би трябва
ло да бъдеш Предмет на 
разглеждане на ПолаШаче- 
екпте организации и на ме
стните органи на самоу
правлението!

Какво да работим през 
февруари...

сми-

ЗАВЪРШЕНА
ДЪЛБОКАТА

ОРАН
ПОЛЕВЪДСТВО
— Извозване на оборски 

тор на парцели, предвидени 
за наторяване. По възмо
жност торЪт трябва веднагд 
да бъде заоран. Средно на 
един декар трябва да се хв
ърли 2000 до 3000 кг. обор 
ски тор.

— Трябва да се аапочне с 
пречистване на семето ва про 
летната сеитба.

Земеделската коопера
ция „Нишава“ в Дими
тровград е завършила с 
дълбоката оран. Въпреки 
студовете тя е успяла 
да пооре предвидените 
площи и по този начин 
е приготвила парцелите, 
върху които ще бъде за
сята хибридната царевица.

— КопаЯт се канали Иа о- 
тводнЯване на ниви н лнва.Л. Й,—М. Мл. ди.

— Провежда се дълбока о 
ран (20—30 см.) на парцели 
върху които Ше се засяват 
пролетни култури.

— Провежда се второто 
подхранване на пшеницата 
с азотни торове 7 кг. на де
кар.

Отглеждане на малиниМалината в нашата кому
на е нова 
района на селата Звонци, 
Поганово, Власи, ТрЪнски 
Одоровци и други 
създадени през 
години
Чрез правилното отглеждане 
на малината не е трудно, а 
плодът има приятен вкус и 
аромат и се използва за по
лучаване на различни сиро-

проведе през ранната про
лет или есенно време когато 
се приготвят пръчки за заса 
ждане.

Осигуряване на добри пло 
дове става чрез резидбата. 
Малината има едногодишни 
издънки, които ни дават 
плод и двегодишни които да 
ват. След това те изсъхват. 
При реезидба отстраняваме 
старите пръчки. След това 
родните пръчки изрижаме 
на 80 до 100 сантиметра. 
Резитбата трябва. Да стане 
през ранна пролет преди за
почване на вегетацията. Съ- 
крЪЩаване на пръчките мо
же да стане и на зелено през 
май за да засилим плодно- 
стта.

Беритбата у нас става оби 
кновено през Юли. Беритба
та може да стане на два пъ- 
ти. По-големи количества се 
получват вЪв втората берит 
ба. Плодовете трЯбва да се 
сЪбират в плитки кошнички 
за да се запазят плодовете.

От малината се правЯт ра
злични сиропи. До фабрики 
те тЯ се изпраШа вЪв вид на 
пулп. Именно затова тЯ мо
же да се отглежда и в онези 
кранта, които са отдалечни 
от фабриките кЪдето се пре
работва.

овоЩна култура. В

цнте са отдалечени до 1,5 
метра, а пръчките една от 

1 до 1,2 метра. За са-

села са 
последните 

големи малиници.

големи количества тор, по- 
добре е да се употреби изку 
ствен тор. Торовете, които 
сЪдЪржат азот, не трябва 
да се употребяват в големи 
количества заЩото предизви 
кват голям растеж на издъ

нките. По тоя начин се нама 
лява добивът. За млади на
саждения наторяване с азо
тен тор трябва Да бъде 30 
— 40 кг. на декар, а за ра
звитите насаждения 15—20

друга
мото засаждане се копаят Ям 

определеното разсто*- • <• —чт.
ГРАДИНАРСТВО:

ки на
ние дълбоко до 20 см. За е-

декар се копаят около 
>всЯка се

дин
600 ямки, а вЪв — Подготовка на засяване 

на семето за ран разсад: зе
ле, спанак, домати, крастави
ци, лук, моркови.

2—3 кг. прегорела 
Ако почвата е слаба

левш елга попи.
Малината добре вирее на 

песъкливо-гли-
тор.
през първата година трябва 

с най-малко 
3.000 кгр. тор (на един де
кар). Малиновите пръчки се 
засаждат по две в една Ямка

плодородни, 
нести почви, а дава добри 

и на по-слаби пло
/да се натори

ОВОЩАРСТВО:резултати 
Щи ако добре се обработват 
н наторяват. Добре е мали- 

да има северно
ВсЯнката на големи 

дава добрн

•кг. на декар.
Фосфорните торове увели

чават добива. За един декар 
е нужно количество от 40—

—Заораване на овощните 
градини. ТрЯбва да се вни
мава, за да не се повредят 
дрЪвечетата.

— Сваляне на гъсенични 
гнезда. Провеждане на зим
ното пръскане на дрЪвечета
та. Резитба на сухи клони.

— Копане на Ями за нови 
дръвчета, доколкото досега 
това не е сторено.

— Претакане на вино.

изло- по посока на съседните реди 
ци. Пръчките, на дължина 
до 20 см. те коренчетата се 
затЪпкават с влажна земя, 
а след това се слага торът и 
се покрива всичко отново с 
пръст.

И малината както и дру
гите растения изисква

ната
жение.
дървета може да 
резултати 
на дърветата не 
има достатъчно влага.

почвата

50 кг.
корените 

й пречат да
Под-
става

Калиевите торови са съ- 
Що така нужни зарад у една- 
кЯване на плодородието. Ну 
жно количество за един де
кар: 25 — 30 кг.

Всичките торови се хзЪр- 
лЯт в междуредието преди о 
бработката през пролетта 
(за азотните) и рано през 
пролетта или през зимата — 
за фосфорните или калиеви 
торове.

Грижите около отглежда
нето на малината се състоя 
в редовната обработка на 
земята, на резитбата, остра- 
нение ва излишните издън
ки през пролетта, торенето н 
беритбата. Окопаването на 
малината не трябва да бъде 
дълбоко. Дълбокото оране 
или окопавано може да са

когато

готвЯне на
през зи-илипрез есента 

мата, 
дали

в зависимост от това 
става

или
Взасажденнето 

късната есен или през 
ПлоШите трЯ-

добри почви или торене.
сЪстоЯние ние обикно-днво

»ено я среЩЯме там кЪдето 
почвата е богата откЪм ра
злагащи се веШества — ли

през
рана пролет, 
бва да бъдат добре изорани 
на дълбочина от 30 см. най 
малко. Корените и камъни 
те трябва да бъдат отстра- 

става

животновъдствостя, дЪрва и пр.
Торенето на малиновите 

насаждения става с 
ствена н изкуствеена тор. 
Естествената тор е от особе
но значение за онези почви, 
конто отдавна не са торени 
и за сбитите, „тежките” по
чви. Когато малината е заса 
дена по стрЪмнн месета къде 
те не могат да се прекарат

— Проветряване на обори 
те; когато времето е хубаво 
изкарай навЪа добитъка.

— Трябва да се обезпечат 
добри условия аа овце, кои
то през месеца Ще се оЯгнЯа.

Засажданетоненн.
чрез едногодишни

малинови пръчки.
есте-и добре

развити 
Те могат да се приготвят и- 
ли през есента или през зи- 

взиматмата, а могат да се 
и непосредствено преди

ако за това същ- 
въаможвост. Засаж- 

реднцн. Редя

за-
Инж. М. Маяунловсаждането

есвува 
даяето става в

5. Н. Каменица Ивж, Веккв Колен
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тяхното село. Това било през 
19*29 година. . . А и за «асата 
се водела „лЮта битка”, 
вам
екс подвиквали тогава камеп- 
ннчани. Камбаната топаюа съ
брала всички селяни за ,,отбра
на" на общината. Каменичани 
тогава победили — общината и 
понататЪк останала в Каменица.

— И сега се измЪкват1
— Море бягат от участие в 

строежа на пЪтЯ през Видлич!
В третата група се води по- 

сЪвременен разговор.

ламба едвам се пробиват през 
тютюневия дим.

— Е къде е онова време ко- 
аато ние бяхме млади, филосо-

лпцнЯта, за общинските канце
ларии. . . същата сграда бе за- 

през лятото на 1944 го- 
партнзаннте. Този пла-

..О-п алена 
дина от
мЪк възвести освобождението 
и край на капитализма. . .

През първите дни на освобо
ждението каменичани вЪзобно-

бре, касата, айте славин-Л
д)ствувашс един старец.

Хоро, хоро по това време и- 
грахме насред село. Идваха и 
другоселци! А след това тръ- 

седенки. Дори в Росо- 
мач сме отивали. . . Това беше 
живот!

— А, па в наше време и ка- 
Камснеица,

виха сградата и построиха и 
салона, в< който често се съби
рат. Оттогава той има и друго 
предназначение: тук се уреждат 
масовите събрания, тук е чита
лището, тук се уреждат вече
ринки. ..

И тая вечер салонЪт беше пъ 
лен. Край печката старците и- 
граЯт „табланет”. Зрители: сту 
денти, учители и други любо
питни. Край прозореца бяха 
младежите. Ту тих разговор, ту 
гЪрлат смях.

— Стига бре деца! От вас 
човек не може да си попрнказ-

гнем по

От главната улица в Дими- вателен привърженик на тесни
те социалисти, като активен ра
ботнически ръководител, особе
но между железничарите.

сградите натровград, между 
ОбШинскиЯ народен отбор и 
Горското стопанство, се отделя 

сляпа уличка. В та
зи уличка се намира една кЪ- 
Шичка с балконче, в коЯто е 
живяло семейството на Дими
тър Кръстев. Той бил по при
рода събуден човек, оШе от два 

тръгнал

кви ергени имаше 
дбпЪлва го други. . .

Друга група — други разго- една малка *вори.
— В нова, община сме сега...
— Да, ние в Димитровград, а 

славинчаии пак някак на своя 
рЪка — Пирот. Бре, хитри хо
ра тези славинчаии!

И тогава всички си спомена
ха н заприказваха, кой знае 
за кой път, за „битката” със 
славинчанн, когато тези се опи 
тали да откраднат печата на об
щината, та общината да бъде в

— Вярно е, че нямаме много 
младежи, но все пак трябва да През второто десетилетие на 

нашия век Стефан заемаше ва
жно мЯсто гв политическия жи- 
вЯот на Цариброд. Благодаре
ние на неговата дейност и на 
постоянната *врЪзка сЪс софий 
ските работници царибродските 
работници са участвували вЪв 
всички по-важни стачки, които 
по това време били организи
рани. Той е бил един от добре 
осведомените дейци, един от о- 
нези, които са схванали маркси 
чеоката линия на тесняшкото 
крило на социалистите, възгла
вявано от Дядо Благоев.

След Първата световна вой
на и присъединяването на Ца
риброд кЪм Кралството СХС 
положението се коренно проме- 

КралскиЯт режим искаше 
да ликвидира най-прогресивни- 
те хора от този край-комунис
тите. Комунистите бяха подло
жени на преследвания. На хора 
та от този край бяха отнети на 
пионалните права. Стефен Ди
митров имаше ТОР21ВД правилно 
станс-сиШ-е за новата обстанов
ка: той веднага се опита да съ
здаде връзка сас сръбските ко
мунисти, заШото е знаел, че бо
рбата за работнически и нацио
нални права може да успее са
мо в съвместна борба с кому- 

нсвата държава. Се 
стра му Йорданка твърди, че 
Стгфзн е имал връзка с Югослав 
ските комунисти, но не си спо
мня чрез кои лица.

сс организира исШо. . . учители
те трябва да предприемат 
Що. . .

нс-
Пътуването до Каменица с ав 

тобус (през Пирот и Славиня) 
трае толкова колкото и пътува
нето с влак до Белград. Но все 
пак това е по-лесно, но да се 
пътува четири часа пеша и да 
се минава стрЪмния Видлич. 
Ако пътникът е роден в Каме
ница нему е оЩе по-лесно, за- 
Щото копнее да види родното 
си село... _____

А селото в тези зимни дни и- 
вглеждаше като че ли отдавно 
спи. Даже и кучетата не се о- 
баждаха. СтудЪт беше накарал 
хората да се приберат край пе
чките. . . Все пак откъм салона 
се чуваше смЯх и разговор. Та 
ка е в Каменица винаги: и след 
вршитба, и когато вали дЪж, и 
сега когато студЪт реже из со- 
кацие на селото. Традиция е 
поне един от всяка къща да о- 
тиде вечерно време до салона, 
да чуе „какво има ново”, какво 
пишат вестниците. Старите и 
днес си говорят за боевете при 
Одрин и за времето когато тур
чинът Алилко е бил господар 
на селото; младите говорят за 
спорта и политиката, за, новата 
мбд, приказват за това — оно
ва и си отиват, 9а да продъл
жат разговорите по седенките.

' Салонът на Каменица има та 
кнва размери, че може да побе
ре половината от населението, 
В тази сграда сепа е Основно
то училиЩе. По-рано тук е би
ла една стара сграда — общи
на за деветте села на Висока. 
Старите добре помнят тази 
сграда — там се плащаше да- 
нЪк, а на мегдана пред сграда
та ставали селски увеселения.

През 1941 година бе постро
ена по-голЯма сграда — за по-

# ’

надесетата си година 
„по света” да тЪрси работа. О- 
биколил много градове на БЪл- 

СърбиЯ, упражнявал 
занаяти, а най-много

вестниксто тук може 
колективно Да се чете. . . сказ
ка Да, се изнесе.

ОткЪм прозореца пак 
Завършена е играта на „разва
лен телефон".

По-вЪзраспитс продължават. 
Темите се сменяват. За данъка, 
за измерването на земята и ра
ботата на хората от катастЪра, 
за задачите на кооперацията.

Това е Каменица на 
които живеят в нея. На хортта 
конто живеят сЪс спомени и ко 
ито казват: „За нас като и да 
е-нека е добре на децата!”

Ученици в Димитровград и

гариЯ и
смях.ва. различни 

железарския. Най-после се задо 
Димитровград. Покрай

И пак разговори и занимания 
по групи. Лъчите на газената мил в

овоЯ занаят той се интересувал 
за политика и наука. ОШе тога
ва е искал децата му да се учат. 
Със жена си Савка е имал осем 
деца: Александър,^ Серги, Сте- 

, Генча, Коца, Йорданка, Тофан 
дорка, Боро.онези,

Родителите се ехтараели
добри условия

де
цата им да имат 
за възпитание и учене.

— В нашата кЪЩа цареше ви 
добро настроение, спомня 

си Йорданка, сестра на Стефан, 
БаЩа ми Димитър умееше да 

настроение, че

ни.
нагн

Пирот, студенти в Белград, Ско 
пие и Ниш, учители из Сърбия
и Босна, работници, служители, 
лекари, агрономи, техници. . . ко 
ито в Каменица идват през ва- 
канцихта или среЩу празници.

В Каменица живеят техните 
баШи и майки и по-малките 
братчета и сестрички.

създаде такова

Б. Асенов

пистите от

Да запазим горите е Босилеградско
сто Барйе” в село Бранковци, 
ручея наричан „Боров дол” 
при село Мусул, селиЩето-ма- 
х,ала Бориче при село Назр- 
ица и др. подобни имена. Днес 
в близост до тиЯ (.места нами
раме многобройнн пънове и дру 
гп остатъци от някогашните бо 
рове. Населението до преди 80 
години за осветление е използу 
вало изключително борова кора 
и смола.

Остатъци от бор и смрЪч 
намираме из целия басейн на 
река Драговищица. Не рядко 
хората използуват стари чамови 
днери за правене на дъски, от 
кюито изработват кошници за 
пчели и неЩа за покъщнина. В 
село Ярешник един такъв бор е 
бил употребен и при постройка 
на нова кЪЩа. (Преди две годи 
ни в коритото на Колуннчката 
река намерих шест шишарки от 
смърч, от който тук днес няма 
никакв^ следа.)

Най-вЪзрастното дърво 
Краището е големият храст в 
село Бранковци, по който и са
мото мЯсто, кЪдето е храстът 
хората наричат „Дървото”. О- 
биколкат,а му е 7 метра, диаме- 
тЪрЪт 2,2 м, но височната тру
дно може да се определи, заЩо 
то главният ствол, кой знай ко
га (никой не помни) е бил о- 
тсечен. Дървото има здрави и 
силни странични клонове конто 
успешно го поддържат. Подо
бни храсто-зе се среЩат и ® ме
стността, наричана „Кория”, ка 
кто и при т.н. „Кръстато дЪр- 
во" в село Радичевци.

Буката е също древен жител 
нт този край. Това се вижда от 
названита на местата: „Буков 
рид” при Горна Любата, „Бу- 
кт" при Бранковци, „Буков 
дол при Бресница, връх Букова 
глава до село Божица и др. 
Стари буки има запазени в 
„Широки дол” до село Дукат и 
едно голямо буково дЪрво се 
намира до извора „Трите кла- 
денца”.

НаЙ-голямо (внимание заслу
жават 303 запазени борови стЪ 
бла при село Ярешник. Някога 
древната, борова гора е била 
обЩоселска, по- кЪсно (според 
разказванията на старците) сел 
Яните разделили гората като ед 
на половина оставили на черква

на река Драговищица. Въпреки 
теза този край е богат сЪс зна 
менити природи обекти, за кои- 
о досега малко се е знало. Пи
сани записки за древните гори 
на Краището са твърде редки, 
но живи свндетели-стари един- 
ки и групи-сЪЩествуват и 
ден днешен и трябва да се зап,а 
зЯт за в бЪдеЩе. Големи части 
от описваната 
покрити с широколистни гори, 
обаче иглолистните са били не- 
сравнено повече. Че това твър
дение е точно показват и назва
нията на ня-кои места като: Че

Излочно от Бесна кобила, 
към границата с България, се 
среЩат интересни следи-остан
ки от някогашните гори в „Кра 
иЩето”.

Малко са области © Народна 
република Сърбия, които така 
жестоко са подложени на еро
зивните процеси, както басейна

В началото на 1921 година
го арестуват, заедно с оШе ня- 

Цариброд. Вкои комунисти от 
затвора полицията е искала от 
тях да подпишат декларация, че

Из-се отказват от своите идеи.
че тогав-а полициятаглежда, 

не е
с Югославската партия, 
дни Стефан се е държал 
истински комунист, 
да подпише каквото и да“ е де
кларация, докато други негови 
другари се колебали. Той откри 
то им казал:

до
знала за неговтта връзка 

В тиЯ
като 

Отказал еобласт са били Стефан Димитров

ДЕЙНОСТ НА ССРН 

В Г. ТЛЪМИНО
и на децата от сЪедството се 
искаше да прекарат нЯкоЯ вечер 

Имахме инструменти и 
Всеки от

у нас.
учехме да свирам... 
нас свиреше на някой инстру
мент. Не си спомням да сме 
Яли бой от него... освен мЪмре-

— АзЪ сЪчм комунист по убе
ждение! Никога не Ше се отка
жа от своите идеи.

След няколко дни всички аре 
стувани били пуснати. Стефан 
и неговия другар Цимбар вла
стите задрЪжаха няколко месе
ци. След тия предследваниЯ по 
©ечето от комунистите, а особе
но онези от селските организа
ции, изпаднаха в малодушие и 
се отеглиха 
живот.

Нашият сътрудник от 
Г, Тлъмино има разговор 
с председателя на Мест
ния отбор другаря Асен 
Евтимов за дейността на 
Социалистическия съюз по 
благоустройването.

—През изтеклата годи
на имахме мнго работа, 
подчерта другарят Евти
мов. Ние напълно завър
шихме училищната сграда, 
уредихме, както подобава 
училищния двор, постро
ихме хубава ограда около 
него, уредихме гробищата 
ва животни... а нашата 
найважна работа беше 
Прокарването на нов път 
през нашето село, който 
ще ни свърже Македония.

На въпроса за органи
зацията на тази акция и 
за постигнатите успехи 
другарят Евтимов каза, 
че е доволен от органи 
зацмята и от резултатите. 
Самият той е бил един 
от инициаторите. Той из
тъкна добрата работа на 
другаря Зжко Петров, 
служител от Босилеград, 
който ръководи работите 
по .строежа до края на 
годината.

— Най-трудно беше да 
се пробие път през грн- 
нитната скала „Маркови 
ливади“. Там ни дойде 
на помощ и компресор. 
Но ние успяхме да овла
деем стената, макар че 
там имахме и злополуки. 
През миналата година на
шите хора чрез самобла- 
гане дадоха 1663 трудо- 
днн(мъже—183 и жени 
102). Всички работоспо
собни хора бяха длъж- 
ци да работят по дни. пс

изпълниха своето задъл
жение само 8 лица Пок
рай това нашите трудол- 
юбви хора дадоха и 919 
трудодни доброволна ра
бота. Това са факти, кои
то недвусмислено говорят 
за трудовия ентусиазъм 
на нашите земеделски 
производители.

С тази акция ще прод
ължим и през тази годи
на. Очакваме още по-доб
ри резултати.
Драгомир Накев, учител

Едно наказание не...
В такав-а семейна обстановка 

раснал бъдешниЯ революционер 
Стефан, третият енн на Дими
тър Кръстев. Стефан завршнл 
11 клас в Димитровград с отли 
чен успех, но понататЪк не мо- 
жал да продължи образование 
то си понеже по висши учили
ща в града нямало, а средства 
за школуване в други градове 
недостигали. Затова той бил 
принуден да постъпи на желе
зарски занаят, но и покрай това 
продължил усилено да чете. В за 
наЯта показал добри резулта
ти. Материално помагал мно- 
лЮдното семейство. Воената си 
повнност отбил в железопътна, 
та дружина в. София. Стефан 
бил противен на военЩнната и 
се е опитвал на всяка цена да 
бъде по-скоро уволнен. Там, в 
армията той за прЪв пЪт се сре 
Щнал с хора, които го запозна
ли сЪс социалистическите идеи.

Нашите най-видни ръко
водители често са се из
казвали и Подканвали ко
мунистите и членовете на 
Социалистическия сьюз на 
борба срещу онези лица, ко
ито се забравиш и злоупо
требяваш своя Пост, коиШО 
забравят обществените ин
тереси и моралните норми 
на нашия трудов човек. 
Другаря ТиШо в едно свое 
неотдавнашно изказване 
подчерта, че срещу такива 
трябва да се вземаш реши 
Шелни Партийни санкции без 
оглед на това какви са 
техните заслуги и к къв 
Пост заемат. И димитров
градските комунисти на 
своите събрания в Послед
но време са разисквали за 
отрицателните Прояви, ко
ито се срещат в нашите 
Предприятия и учреждения.

Случаят с X. Н. е от та
къв род. Той Показва че чо
век може да забрави на 
своята длъжност и да По- 
сшъПи нечовешки към лице, 
което въз основа на зако
на, е искало да осъществи 
своите Права. Споменатия, 
ръководител на едно учреж 
дение, е искал рушвет оШ 
този човек та неговата 
работа да бъде завършена. 
С тази си ПосШъПка отго
ворният другар е Вредизви 
кал отрицателни разисква
ния в града и е хвърлил 
Петно върху лицето на на
шия служител. След Про
дължителни Проверки се е 
установило, че наистина 
се касае до рушвет, и 
другарят X. И. който се е 
Ползвал със значителен ав
торитет и който има в 
биографията си завидни за
слуги в строителството 
и Порядъчен Партиен стож, 
е Получел заслуженото Пар 
Шийно наказание-ШоЯ е из
ключен из редовете на 
Съюза ма югославските ко
мунисти.

в

политическияиз

По излизането му от затво
ра, потърси отново връзка сЪс 
софийската организация и по
стъпи отново като 
в софийското депо. Той се 
вклЮчи в водовъртежа на по
литическите сЪбития и взе ак
тивно участие в подготовката 

Септем-

машинист

на вече назрЯвШото 
врнйско въстание. Той е един 

на вЪстаничес- 
Сарамбей.

от активистите 
като огниШе на гара

Въстанието е избухнало. Бур
жоазията, коЯто и от . по-рано 

свой опасенго знаеше като 
враг предприе мерки за негово
то ликвидиране. На врЪЩане от 
едно заседание бива подгонен, 
ранен и изтощен се скрива в е- 
дна купа сено покрай един *■ 
п. кантон близо до гара Сараи- 
бей. По донесение на някакъ» 
кантонер жандармерията го о6- 
крЪжва и на зверски начин го 
измушква сЪс Щикове. На сле
дващия ден го намират ДР1,га‘ 
рите му и го погребват. След 
известно време поп Андонов 
донася на родителите му в Ца‘ 
риброд негови3 часовник и но

*
Оттогава той силно обикна 

работническото движение. Кога 
то през 1909 година се завърна 
в Димитровград, той стана един 
от носителите на социалистиче
ските идеи. Участвувал сив 
първата съвместна конференцн 
я на комунистите от Пирот и 
Цариброд. В тия дни той ми
нава за теоретически най-силен 
комунист.

Нови здравни 

пунктове
На последното заседг- 

н-яе на Народния отбор в 
Димитровград бе прието 
решението за образуване 
на още два здравни пун
кта в Димитровградско 
един в Каменица и едян 
в Трънско Одоровци. Те 
ще бъдат в съставя на 
Здравния дом в Дими
тровград.

Тсва решение на Об
щинския отбор е прието 
с задоволство от населе
нието на двата района, 
които значително са от- 
отдалечени от най-близ
ките здравни пунктове.

..В нашата кЪЩа тогава се на- 
мираше марксическа литература 
която донасяше Стефан, спомня 
си неговата сестра Йорданка. 
ТоЙ често оставаше до късно 
през ношта четейки

жче.

Вестта, че Стефан Димитро0 
е загинал бързо се разнася из 
Димитровград. Полицията

разбрала какъв човек
започва

братЯ. •
Бъл*

гариЯ от фашизма на мЯдТ^ 
кЪдето е загинал Стефан Аи ^ 
тров местното население е я 
дигнало паметник. По-к 
тленните му останки били п 
несени в София в обШата кос^ 
ца, кЪдето и днес се намир3

Богдан Николов

та, а другата половина раздели
ли по махали. Сега лесовъдната 
секция в Босилеград събира се
мената от тези борове и произ- 
вежда фиданки, които използу
ва за залесяване.

Посочените

ед-
различни вам тогава

е имала в ръцете си и 
да преследва неговите 

След освобождението на

книги като си правеше извадки 
в специална тетрадка. Много от 
марксическите книги, които той 
четеше, бяха

дотук примери 
действително представляват при
родни знаменитости и за тяхно
то запазване трЯбва да

изподчертани с 
червен молив. Един пЪт заедно

се взе- с него бях в София и той ме 
заведе в Дома на софийските 
работници и там разбрах, 
той сред тия хора се ползваше 
голямо уважение. Сред 
бродчани и дейците 
той беше

мат мерки.
СтоЯан Евтимов 

старши горски пазач 
Босилеград 

е преведена от сп. 
„ЗаЩита природе” номер 16/59 
година.

. че

цари- 
в София 

известен като последо*
Статията

н.
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ПИЩОВ ГРЪМНАЛ 

СЛЕД 150 ГОДИНИ
т

Съвети на лекаря

ГРИП
акШ ПРИ ШИЕ МИЙДВЛТ1ЕРМД

Известно е, че К. Иречек пе-

Самодейната група в 
село Петърлаш, Дими
тровградско, 
покрай 
други пиеси и „Станое 
Главаш • от познатия сръ
бски поет Гюрг Якшич.

Преди започване 
първото представяне на 
пиесата се случи веща, 
което можеше да коства 
един човешки живот: е- 
дин от артистите като из
пробвал един пищов не
надейно гръмнел между 
оставилите артисти 
сцеиата.

Пищовът бил подарен 
от един селчнии, а след 
това се оказало, че бил 
напълнен с барут и оло* 
во сще преди 150годнаи. 
Капсулъ-, кпЧго сложили

;?**-**■:' Грани е ваутяя аара^и- 
тааа* боаест, ю«тв преди
звикват аяхоахо рл.щчнн 
»их* аярусв. М>же аа се 
явям хато ехяяачао забол
яхме. « т квота обхват* 
хв1«лм ■ ввлвонв дср* от 
ргзчвчняте «еатиментв ■ в 
такава с-учаи говорим ва 
епидемии и паидемии ви 
грвпа. В историята ва чове
чеството с» позната ияхолио

ПОДГОТВИ
няколкото31._:

дантно отбелязвал дори и най. 
малките подробности от своите
големи странствуваниЯ по Бал
канския полуостров. Тъй като, 
описвайки своето пътуване 
долината на река Ерма, 
но растоЯнието помежду 
Държииа и Власи, 
дума не не 
Комйс (..Пътувапия",
1883 г.).

ЯМцр|Т'Г' - , ,през 
отдел- 
сслата 

иито с една 
споменал махала

на

•V.„
такава пандемии иа грипа, 
от кои10 най гоаяматие ба
ла през 1918 година. Смита 
се. че тогава от грип ,еа у- 
мрелн иад 20 миаиоши хора.
О явщето на този грви прав 
1918 годваа е било а Испз- 
вгя в итт-м е ■ „бай ■«ре
чен .Испански грип". В по- 
ново време едно масово **- 
болянлне : от грее имахме 
праз 1958 година, когато от 
Азая нахлу в Еаропа зара
зата, която взе .голям брой 
човешки жертва. Това грап 
беше 
грап“.

Това заболявай* предаава 
= кват няколко разанчаа вал*
= вируси — А, Б Ц, които на 
Е големина достигат 80-100 
1 милимикрона. Вирусите са 
Е н>П-често овални, а понкко- 
= гл могат да бъда* въа вид 
Щ на пръчка илн конец. Ако 
“ ги загряваме няколко мнау- 

тк на + 56 грнхуса топли
на, те загубват своята мощ, 
но нл студено суспеааинте 

_ на вируса могат да аадър- 
1 жлт повече от пет мТсеца, - 
Е ако температурата не надма 
= навл—76 градуса.;
= Взрусът на грипа се пре- 
= нася иа здравия човек чрез 
Л непосредствен допир в 06- 
1 щуване, по -рецетвом капвате 

стените на старото учи- | 0т елкпкатл и посредством 
ли ще са намерени стари § предмети, които е употрабя-

~ вал болният, л който са ва- 
= рлзвнв с ввлъЧааяеят* от 
= носа и гърлото на болния.

Вирусът иа грипа най-ва- 
§ пред атакува повърхността 
= ил лигавиците на В0с4 а 
Л гърлото.
= Признаците на боластта 
Е започват няй-късяа четнрн 
Е дни от заразяването ва чо- 
Е века. Болестта започва акут 
§ но сотпадналост на оргаааа- 
| ма, с*уд, и болки в вратни- 
Е те мускули гьрба, в ставата 
§ на ръцете и краката. Темпа 

ратурата се повишава а трае 
два до три дена като дости
га н до 39 градуса. След па 
дането на температурата оба 
кновено се явява кихането, 
главоболието; суха умерен* 
кашлица, изпотяване н за
губване ва апетйт.

Смъртността от така на
речения „чист“ грвц е таър 
ле рядка. Но обикновено' по- 
крй това аабраяване се ад- 
ва и до другйхабрлЯвавия- 
н(й често възпаление иа бе- 

= лите дробове, на средшото 
1 ух >, синуеа ■ др. Тая забол 
Е я.ания, които придружават 
Е грипа, по точно идва* дато
- негово последствие могат да 
_ предизвикат н сНърт аа боа 
Е няя, защото' грипът .тогава 
| се комплицира.
1 Лекуването от грап жзве- 
§ ква болният да лека/а то- 
| пла стая, да >1има' трпзл
- чей ■ лекарства дато аспи

рин, антипирин, пврамйдоа, 
и сиропи арещу кашлица, 
З8щ то сулфамиваите а ан-

Е тибиотн.чнд лекарстра » а«2 
I сткуват иа вирусите на гря 
Е пя. Тяхнрто употребление 
— Бъглей ткува само >ърду о- 

ния микроби които предазвн 
_ *в«.т другите болести, които 
Е н-й.често придружейат'гра- 
Е па За поепоръчванад в про 
1 мивка .ва гърл.ото гъе слаб 
| раствор хиперманган, ващт- 
! то т й предотвратява зарав- 
-= яването в възпаленията яд 
1 средното ухо, гърлото ’в аа 
= дихателните органи. Пред- 
§ по-тавките ся, .че витамин Ц 
1 действува върху вирусите 

грчпа а затова в той мо- 
= же да се употреби’ аатраве- 
~ иозао.

Тралът сам по себе са е 
= лека болест. Но той епособ- 
= ствуаа шото и друга макро 
| би да нахлуят в оргаиаама,
Е ней го отслабен не можа да 
Я се отбранява а тогава'се 
'е ни* до комплакацшн. хо та 
Ц ка наречежвя ,,комплициран 
Е грип“.
= За предотвратяването ад 
Е маеодв агбвляадапя се пра- 
= лагат разлачви мерка, от ко 
Щ нто аай-енгурвв са азоляра- 
1 ннята иа болвдте в. превас- 

.= вана н* работа учреждв- 
1 нвя, прддпрвчтня а училншд 
I където по-голям брой' хора 
§ са .събрана на схю млато в 
~ лъха» подаат* е >аа«ча 

по-въ»можва.

август.
ние можем да пред

положим. че Комйс тогава не е
ни съществувало, освен, 
би.

може-
старата му воденица. Из

между Държииа и Влдси. 
лакна се Иречек,

за прооа, възпльмснил ба
рута и нещастието Ьзмал 
ко било избегнато.

оп
на дружината 

му сс наложило девет пЬти да 
пробродЯват реката, 
друг гП»т тогава нЯмало.

И жителите на Комйс са би
ли принудени дя се борят сЪс 
същата трудност: имотите им, 
теснолинейката и пр. са отпЪд 
реката, а няколко къщи от ко
ито селото се състои, не са би
ли п състояние да повдигнат 
мост способен да устои на еже
годните 'жестоки Ермнни навод
нения. Изход намерили в упо
требата на „гиги” (,,гЬигЬе"), с 
конто извънредно всШо, като 
същински еквилибристн. се слу 
жат при преминаване на Ерма 
н лете, и зиме. Тук всяка къ- 
Ша си има по няколко чифта 
изработени от здраво дърво ги

на

понеже

„Татко“ е бил учител 

в Г. ТлъминоГигнте — „МостЪт” нарачеа „Аааатевана комЯнн*' л

IСело Горно Тлъмино, в 
южния район на [Босиле- 
градската обшинв, имв, 
днес две нови училища. 
Старата училищна сграда

бе разрушена през 1954/55 
година. Интересно е де 
се спомене, че през време 
на бивша Югославия в то
ва училище е работил 
известният народен ге
рой от народоосвободи- 
телната война Никодия § 
Стояновнч — .Татко*. За 
учителската дейност на 
„Татко“ и днес се пазят 
хубави спомени сред сел
яните. Като учител — ко
мунист той е основал и 
първата селска коопера
ция в село Г. Тлъмино В

ги; използуват ги Явлението е твЪрде любопит
но и заслужава да бъде по-об- 
стойно изследвано от някой ет
нограф.

еднакво ус
пешно и стари и млади, и мЪ- 
жете и жените. Обикновено пре 
минават само на брода зад во
деницата, кЪдсто 
Ерма е
около половин метЪр. На 
та брЯга винаги се намират по 
няколко чифта гиги и всеки има

коритото на 
чакълесто и дълбоко Спас Крумов

дза-

ПИЯВИЦИ — СТОКА 

ЗА ИЗНОС
право да ги използува, стига да 
има нужния кураж и умение.

Може би чудно Ще изглежда 
на нашите граждани, но и пия
виците са артикул, с който на* 
шата страна се ЯвЯва на чужди 
те пазари. Това е артикул, кой
то добре се плаЩа. От 1955 до 
1958 година 
продала в чужбина над 6.000 
тона пнявици. От пиявиците се 
получава хируднн, важно меди 
цинско средство среЩу тромбо
зата и събирането на кръвните 
сЪдове. Изнасят се главно в И- 
талня, Франция, Западна Гер
мания и Англия.

Пиявиците от които получ-ава 
това медицинско средства живе 
Ят в нашите води. Преди война
та ги имаше по нашите брЪс-
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

нарници и бръснарите обслуж
ваха с тЯх хора, конто страдаха 
от крЪвно налЯране.

МакЪ 
вици
значителни

новата певица ьрю, че с износа на пня- 
гославия осъществсва 

девизни средства, 
все пак този износ предизвик
ва и съпротивление, заЩото ние 
за по-скЪпи пари внасяме хиру 
дин. Лекарите

{ЗЛОБОДНЕВНА) нашата страна е

В общаша камПанвп аа Подобрение на кулШурно — 
забавния живзШ в Димитровград се включи най-После и 
госШилничарскоШо Предприятие „Балкан". То от известно 
време е ангажирало една Певица, ва да задоволи нужди
те на нашия грод отнъм вокалното изкуство. И кой е 
можал да Предположи, че това род изкуство толкоз ин
тересува нашето гражданство, а особено мъжкия Пол. 
Ресторантът на „Балкан" всяка вечер е изпълнен до По
следното място, хората жални за музика Поръчват ха- 
нво било и не обръщат сега внимание дали чашиШе са 
Пълни до чертата, дали виното е много раввовнено, да
ли кебапчетата са свежи или дали сметката е сто дина
ра Повече или по-малко. Кой има време .да.се. занимава с_
такива дребулии когато да Подиума е музата на вокал
ното изкуство. Гостилничарите са доволни. Техният План 
ще бъде реализиран, макар че , финансовите специалисти 
смятат, че ■ увеличените на заПлаШиШе (за Повдигане на 
битовото равнище) ще отиде в джоба на Певицата Къде 
се крие тайната на успеха на Певицата? Дали това е ня
какъв ШаланШ? И По-рано е имало Певици, обаче Шакъв у- 
сПех не е бил на лице!? Тайната Се състои в следното: 
новата Певица няма кои знае какъв глас, обаче Шя „Пее" 
с всичките части на тялото си, коеШо не е за хвърляне, 
защоШо святка с очи и разделя копринени усмивки, вощо- 
Шо знае да обърне гърб на Публиката и да раздвижи дол
ната част на тялото, което възбужда ориенталското 
минало у нас още Повече, че е По вкуса на шопите, наби
та една Шоково, не По малко оШ 70 килограма живо те
гло. И вотова е Пълно в „Балкон“, затова банкноти хвър
чат кам Подиума, затова срамежливите жени зъзнат 
Пред вратата на минус 18 и не чувствуват студа в очак 

мъжеВе да се Приберат. А тя, дяволицата, Пее ле
ко, а се чуе надалеко. Гледат и слушат мъжеШе и жени
те, зяпат студентите, които ваканцията си в .Балкан■ 
Прекараха. МъжеШе я хвалят, жените я критикуват, а

предлагат наши- 
започнат с 

производството на хирудни, та 
по тази начин да се използват 
пиявиците в страната.

шфтийни матери?ли и лн- |те предприятня да
герятура от времето ко
гато е учигелствузал „Та- 1 
тко“.

~Щ$€Л$й -н&Г
СОВОЧ? Това

канцеларщипа ли е?
„ИдеШе, моля ви се и виж

те само колко много е на
раснал моя Предмет. Пла
нина от книжа. Всичко 
гоШоао ейоред мене и все 
Пак Парите не мога да взе
ма. Питам се сега какао е 
Причината та хората не 
искит да ми изПлиШяШ. Не 
мога вече да идвам ош Зе- 
мун до Димитровград. Ви
наги Похарчим по 3.000 ди
нара. Трябва да Получа 
около 200.000 динара а вече 
около 60 000 динара Похар
чих за Пътни...“

А еШо историята на Са
ва Г. Иванов, от Поска
щия:

До края на 1956 година 
бил служат, в Комунално
то Предприятие в Дими
тровград. ОШ 1 януари 1957 
година Саво отива на ма
териално обезпечение и По
дучени 9520 динара, но съще 
чременно Поради неточна 
изявления на някои хора му 
СПираШ детските добавични 
Бил обвинен, че имал на се
ло земя, добитък иШ/г. След 
събиране на нужните до
кументи, Сава Пан Получа
ва Право на детските до
бавъчни и трябвало да По
лучи и разлика за ония го
дини когаШо По чужда вина 
не ги е’Пилучавад. Вместо 
Шова му връчили решение, 
с което му се задържа из- 
Плащ нето за 1953, 1954 и 
1955 година Понеже обра
ботвал чужда земя. Пак 
започва доказване. На края 
се установява, че Саво Ива
нов има Право на детски 
добавъчни озвен аа 1955 го
дина когаШо действително 
обработвал чужда земя.

Сега е нужно да му се 
изПлаШа разлика за 1953 и 
1954 година, обаче Шова се 
Протяга вече Юри години.

И ние се ОиШаме другарю 
Саво, защо не е решен тво
ят въПрос с детските до
бавъчни, сигурно другари-

Ти е от Завода знаят 
кваме да отговорят 
Швоя въПрос...

и очи-
СОЛОМОНСКО РЕШЕНИЕ на

Б.

Верзар без 

вечеринки
мьсте* отбор ■)'аI*- Г ИЕ*ЮСА_..

ШОух.
Л/ юдежиШе от Верзар По 

традиция се събират 
черно време край чешмата.
В Последно време Ше рази
скват по един, за тях 
жен, въпрос: къде да ус
тройват своите събрания и 
вечеринки. По-рано Шова 
ставаше в училището, но 
от известно време учили
щният отбор забранил 
училището да се устрой
ват танцови заби ви.

Положението е такова, 
не младежите нямат По
мещение където да се съби
раш. От друга страна ра
зрешения за уреждене на 
вечеринки и танцови заба
ви дава ОбщинаШа срещу 
такса (АП) от 200 динара. 
Това са Причините младе
жите да не се събират ре
довно. Нямат средства за 
таксата Пък и не искат да 
Посещават събранията! За- 
Шова и-чешмаша си остава 
единственото място къде- •' 
Шо се събират младежите.

Станимир Виденов

БЕЛЕЖКА НА РЕДА
КЦИЯТА: Училищният от
бор има Право да разполага 
с училищната сграда. На
вярно Пи здравословни Ори

са забранили урежда
не на забава в училището. 
Таксита (А.П.) за вечерин
ки е минимална и не може 
да бъде Пречка за култур
но—забавния живот! С о~ 
глед на Положението на
шата Препоръка е младе
жите да вземаш Пример ош 
съседната село Сливница 
къдеШо селяните През 
теклата година със свои 
средства Построиха кул
турен дом а решаха на то
зи начин Проблемата ва По
мещения. Нима Подобно не
ща не могат да Преда рил- - 

[мат а младежите от Вер- « 
|хар Подпомогнати оШ оста
валите организации!?

ве-

Йт 4II'1вине | ва-§ :е
— Съгласни сте да разделим на

помоЩта!равно
в— Съгласни сме!

НА ХАРИЗАН КОН —
ЗЪБИТЕ СЕ НЕ ГЛЕДАТ

I

чинаИНСПЕКТОР: Нали аз забра Iннх този хляб за употребление!

КЕЛНЕР: Забранихте го за
келнерите!гостите, а не н за

,БРАТСТВО’ вгсШник^на 
българското малцинство 

в Югославия

дава, защото заПалян-Шя върШа задника и Пет Пари не 
ковците оШ Публиката и По Пет хиляди хвърляш.

И все Пак може да се каже, че всичко минава на 
шавадно равнище( няма счупена шишета, никои още не е 
стрелял с пистолет, мъртви също така няма) Резултати 
Ши са дребни: няколко бпачни сцени, няколко безмесни 
дни в семейството, и Пътуване към Висок Пеша, защото 
мнозина от тези краища изпуснаха камиона ви рая Песни
те на Певицата, дневните .Планове на „Балкан" са преиз
пълнена; нялолко сШуденШа ще се откажат оШ даване на 
Предеиденятз През тази сесая авОаШв.

из-
*
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Марна Младенов в 

Мнкн Нейков
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/зратстбо * КУЛТУРА ★ ПРОСВЕТА * ИЗКУСТВО ★
Представления на два самодейни апсамблаЮГОСЛАВСКИ ПРЕГЛЕД НА УЧЕНИЦИ 

— КООПЕРАТОРИ И ЕСТЕСТВЕНИЦИ мародич.^оРЕОЛИТЕ ДАВАТЕ НА УБИИЦИ“А. ;
чне с работа. По училищните 
дворове могат да сс засадят ле 
хи с хубави цветя, онези учи- 
лиЩа конто нямат свои парцели 
трябва да настояват да. ги по
лучат, при училището могат да 
се правят разни аквариуми, би 
ологнчес-кн и други сбирки; вси

Реформата на нашето учебно 
дело внесе в нашите основни у- 

От та-

частвуват вЪв всички акции на 
комуната: залесяване на голини 
те, прибиране на лековити бил
ки, строеж на напоителни ка
нали, помоЩ на пионерите в 
сезонскнте работи на полето, 
борба среЩу неприятелите на о- 
воЩиЯта, зеленчука и пр. Под
държане на градските или сел
ски градини може да бъде х/ба- 
ва работа за пионерите, почне 
тваис и уреждане на паметни
ците па загинали бойци и ти.

Не трябва да споменаваме 
всекидневната работа на пнонс 
рнте в тяхната кооперация. 
Със своето участие в управата, 
!В разрешаването на въпросите 
те сс подготвят за утрешни 
производители и общественици.

осъствув»щ#янаиик
артист!)

Да не беше това

ние, каквото вече имахме 
възможност да иаблюда

Трагичната повест за 
американския летец, кой
то хвърли атомна бомба 
върху Хирошима, даде 
възможност на писателя 
да се занимае с комплек
са на вината на нещаст
ния човек и в същото 
време да обвини онези, 
които неотговорно се от 
насят към съдбите чове
шки. Драмата значи има 
възвишен и широк сми
съл: порицаване на оне
зи времена, които в себе 
си носят тъмната и пора
зяваща дума-война. При
ятно действуват тежне 
нията на писателя обетой

чилиЩа много промени, 
зн учебна година се работи по 
новата учебна програма. Целта 
на- нашето училнЩс е Ясна: въз 
питание на трудовия социалн-

ваме на редица сцени.
изпълнена

изме.
нение ние навярно мо»е 
хме по-топло даНай-добре 

роля даде 
Джурович (Марта Бенсон) 
Убедителен беше и обра
зът на Ит К"вудерли, 
когото тълкува Храним1р 
Джурович. Относителна 
та съгласуваност на 
бителския театрален ан 
самбъл в Пирот наруш 
ваше самия режисйорМ 
Симонович в ролята на 
Ед Бертрой. (В същност 
той се яви като

пв»Дра-
ввм представянето на то. 
зи ансамбъл, който

Мирославаетически човек.

Дад«
значителни резултати в 
тълкуването на тази пс*. 
хологическа драма.

Л. Гьоргьевичлю-

1

'
Всички училиШа — 
участници п прегледа

замест- ;
;

Светомир Анастасийевич: 1

Онези училиШа, които оШе 
не са се включили в тази ши
рока акция, нужно е да форми
рат спой отбор на Прегледа, да 
изготвят план на работа, да о- 
сЪЩсствЯт връзка с общинския 
отбор на Прегледа от когото 
могат да искат и нужната по
моЩ.

:)но да ни даде вътрешна- 
га мотивировка на обра
зите. Въпреки че го инте
ресува психологическия 
анализ, той не е имал ус
пех в нюансирането на 
отделните сцени. Във фа
ктурата на тази драма йе 
смесват твърде рязко сло- 
зоглаголието и развлече 
пата експозиция със не 
доисказвността във раз- 

Режисьорът, 
случай Предраг

„НЕОРИСАНИ ЗЕТОВЕ“ ■;

сЪвмсстпа работаУченици и учители на
Самодейният театрален колек 

тив на фабрика .Ттър" в Пи
рот се представи пред дими
тровградската публика е коме
дията „Неорисани зетове“ от 
Светомир Анастасийевич. Тази 
комед» я има за цел да ирони
зира опитите нл хората да се 
приближат ц,ч онези нгщ\к0 
ито не им ъответствуват. Пи- 
саселят на комеш ята (е е въз-

Благодаревие на тяхното ц. 
пълнение и на усилията ва щ. 
лиД ансамбъл представлението 
бе топло поздравено от пуб. 
ликата , Л Г. ; ;

!Новото училиЩе и социалисти
ческото преобразуване 

па нашето село

чкн училнЩа да започнат с 
ганизпранс на учнлиЩнн рабо
тилници, да се сдружават по 
възможност с местните пред
приятия или кооперации и пр. 
В рамките на този преглед мо
гат да се организират посеЩе- 
ннЯ на кооперативните комплек 
си, на животновъдни ферми и 
други земеделски стопанства 
кЪдето нагледно могат да се 
видят успехите на нашето мо
дерно земеделие.
Органнзирапе па трудови акции

Пионерите трябва да продъл
жат с хубавата традиция да V-

ор-

Нашето училиЩе днес трябва 
активно да се вклЮчн в борба
та за социалистическото прео
бразуване на нашето село. По
добрение и модернизиране 
нашето

Между училищата и обЩс- 
полптнческпте и сто- -ствено

лански организации трябва да 
се създаде всекидневна връзка

и а
земеделско пронзвод- връзката. 

в този
Симонович, е имал пред 
себе си сериозна задача 
—да ни протълкува тази 

психологическа

на нашето горско стопан- 
не може,

лолзувел от основните сред
ства на комедиогр/ ф кгя *зик: 
подчертаване нч не-ъ^тветотви- 
ето между дгй:твитедните 

желания гя.

ство
ство — това днес 
да не бъде една от главните за
дачи на нашето основно 
лиЩе. Нашето учнлиЩе, 
се вклЮчн в производството и

и взаимопомощ за да могат пре 
двнденнте задачи през първите 
пролетни дни да бъдат реали
зирани.

ТРИ КРАЧКИ В ПРАЗНО

На първ поглед филмът по
добава на егзибнционно — ф,. 
булап-ивните американски фил
ми. По своя интензитет той си 
остава до край акцнонен фи.ис 
и донякЪде и интереесен благо
дарение на креативннЯ усет - 
талант на режисьора Воя На- 
нович.

учн- въз-
ТоВ8като мсжноств и 

несьотвгетвне оообено изпъква 
в образа ва Ристосейе, който 
желае да се ожени >а дъщер

на познатия бакалин, и в

| сложна 
драма. При него не се за 
белязва необходимата те
атрална инвенция. Напри
мер сцената на съдебпия 
процес действува атракти 
вно, но не може да се ке

че това е било най-

А. Гьоргсвичкато започне с приложените на 
мероприятияагротехническите 

стагаа важен фактор на селското 
своя края. То въ- 

утрешните земеделски

ята
образа на Гаврил, пенсиовег 
с дипломатически м-.ниери, к< й 
то ухажва красввата и 
чиновничка. Макар че комеди
ята претендира да не предиз
виква само смях, в вея не са 
нзтькнатн онеаи елементи, чрез 
конто се порицават отрицател
ните явления и личности

стопанство в 
зпитава 
производители.

ШШШШ8ШШШШШ181ШШШ1
РАЗМИШЛЕНИЯ’

равнодушие

V N I

млада
Филмът третира проблемата 

на така наречения брачен три
ъгълник свързан с черноборса 
джийски махинацин! Обрад (Па 
вле Вуисич) е тнп на морално 
изпаднал човек, който не е и- 
мал свой личен живот. Едни-

Съюзен преглед 
на пионерите — кооператори

же,
доброто и най-сполучли- 
аото решение. Миодраг 
Симонович се е опитал дч 
ожива действието с въве- 

на свидетели от

Именно зато-ва в цялата ни 
страна се разгърна широка 
циЯ за включване на 
пионери,на училищата в селско
стопанското производство. Вси- 

според своите 
трябва да

ак- 
нашите Нежелателно

Комедията е режирал Миро
слав Пауновия. Но въпреки не 
говите усилгя комед»ята ве е 
превъзмогнала рамките на сво
ите скромни претенции.

Актьорите-любители дадоха 
игра, кгяго * на рявнвщето на 
по-големите театрални 
тив и в к< яго налмива 
очаквянгя.

Н й-добре изпълни 1в ролите 
си Тодор Новичнч (Ристосвйе) 
н Сяииша Пе1рович (Г/нрило)

ствената му опора е жена ну 
Ирма. И тЯ ВРДИ лек живот я 
вече плува вЪв водите на рая- I 
валата. Свързана е с Обрал 
и тЯ не смее да има свой личи 
живот, понеже трябва да се бо
ри за осъществяването на еди» 
ствената им
нането на часовници набавени в 
Австрия. Антиподмата личност 
на двамата е Марко (Драг“8 
Ланович) нскрено влюбен в Ир 

който иска да я яз

во да агитират то нашите 
оргавиззции имат 
голямо право, че дори и дег,- 
жвост им е тава, да разоблн 
чат агитаторите идаобятняг 
на „жертвите" 
свои чяенове, че по-добър 
живот
ствено възможно да се 
гражд-1) чрез 
труп, чрез изпълнението на 
нашите стопански планове, а 
не чрез четене аа евангелието.

Нужна е по-активна иде
ологическо-разяснителна ра
бота в селото, съпротивление 
иа религиозната агитация и 

„спасяване" на наивните жени 
от мрежата на „нововерските" 
агитатори,

чки училиШа, 
взЪможности, Нашата комуна е напра

вила решителни крачки по 
пъля на своето стопанско из
дигане, Факта че днес в Ди- 
мвтровград имаме около

работници в разните 
ят й-

жпане
публиката, но по тези на
чин той отне възможно
стта публиката да наблю
дава мимиката на 
тел‘ите
с обърнзт гръб към .сг- 
лона. Тази сцена изисква
ше по икономично реше-

още п>
в това благородно и 

сЪревнуване. Не тряб-
участвуват 
полезно
«а да се подценява силата на 
младата -Р-иЯ „а —-от

хи-
н на всички колек-

вашите
свиде- 

пон-же те бяха
ляда
стопански предприятия 
добре говори за осъще тве- 
ния иапрелъч Когато говорим 
за Желюш а трябв1 да под- 

високите приноси, 
земедел-

цел — природя-нашата страна 
пионери и пионерки членуват 

нашите пионерски коопе
изгражд ме (и е елин 

из-днес в
рацин. Чрез тях се подготвят 

дейци, но-
всекидвевен

новите кооперативни 
вите земеделски производители. 
В едни училиЩа това са скром
ни начинания, но в други тези 

пости-

чертаем
които постигнаха 
ските производители съюзени 
с коолерациятя, трябва да 

кожарско

Ма младеж, 
бази от лапите на същинското 
наравствено чудовиШе — Обрах 
Епилогът е трагичен: Обрад се 

,а Марко напуска Мри* 
жител на ,-ПО*

Джидо“ във Високаученически кооперации 
гат зааидни производствени у- 

в отглеждане на високо-
новотоспоменом дави,.Братство" впредприятие 

Желюша и ощр редица акции, 
които имат за цел да се по

жизненото равнище 
Това

която Ше стане 
лусвята".

МакЪр че личностите понЯка" 
га прекаляват с формалисти™* 

(схватката Ме*Д) 
стила на 8‘

авант!юристячн*

спехи
добивните пшеници, на хибрид
ната царевица, зеленчука, дома
шни животни и пр. От осъще
ствените приходи училиШата се 
снабдяват с нагледни средства, 
работилници, радиоапарати 
левизорн и пр. Вярвайки на те
зи млади кооператори, нашите 
съюзни органи и разни органи- 

за възпитаването на деца- 
Югославски

„Джидо“ от Янко Весе- 
линович, с която е госту
вал в някои села на Ви
сока. Подобна дейност са 
показали и младежите от 
селата Вълковия и Дол
ни Криводол. Младежи
те от Долни Криводол 
представиха с голям ус
пех пиесата „Обща квар
тира* от Драгутгн Добри 
чанин по съседните ви- 
сочни села.

Активът ва Народната 
от село Изатов- 

пиесата
внши
на нашия трудпц се. 
схвнц 1т всички наши граж
дани и оказват невиждана 
подкрепа във всяко отноше 
ние. С това можем да се 
гоядеем! Обаче, ето в с. Жел 
юша се забелязват известни 
явления, които 
ствуват на нашето вр-ме, ко 
ито принадлежат ва минало
то. Има хора щя смятат, че 
не с общонароден труд, а 
чрез религията 
доберем до по-добър живот 

които приемат 
„новата" вяра Ше получават 
някаква специална помсЩ и 
пр. „Братята“ адвентисти от 
Двмитровград са се заели па 
попълнят мястото на един 
свой починал „брат", па са 
започвали и съответна акция 
зл приемдне на нови чпенсве. 
И между жените на Желюша 

•мерила Люб вка Евлг- 
гиева Сотирова, кеято е погяр 

на тяхната агнтацгя и 
Нима

младеж 
пи приготви те елементи 

Обрад и Марко) в 
м-Г^иканските 
филмове и макар че на мс<Л 
се чувствува театралност, ФЙА 
мът сЪс своята фабула Д°°а;

любителите на Ф»А'

те-

ВЕСТ ОТ БОСИЛЕГРАД

КОНФЕРЕНЦИЯ
НА ПРОСВЕТНИТЕ РАБОТНИЦИ

зации
та са организирали 
преглед' на дейността на млади
те кооператори и естественици, 
който е започнал от октомври 

година и Ще продЪл- 
1 октомври тази година.

на вкус на 
ми от такЪв род.

не съответ-

Сериозен минус На ФИЛМ* ^ 
употребата на прозаични и * 
тюралнстични изрази и Д> 
които не са присъщи на иС 

художествените фнлмИ.

ЛЮБОВ И ОДУМВДНЕ

миналата 
№И до
Целта на този преглед се съ- 

това Щото на широк 
се мобилизират тези у

райето на училищата, за 
промените в учебния план 
и програма и за препода
ването по български и 
сръбски език.

На 6 фебруари в Боск- 
състоя конфе-

кие ще се
скилеград се 

ренция на просветните ра 
ботници, на която при-

Милопад Герови че онезистои в
план да
ченически кооперации в разре
шаване на редица задачи из об- 

■ ластта на нашето селско стопан 
на обшестве

коя('Италианска филмска 
диЯ пропита с тънък лИРя

брилира павест^ьо?
Художествена
самодейност

НА ПОЖАРНИКАРИТЕ

съствуваха почти всички 
членове на Сдружението 
на просветните р.ботници 
На събранието се водиха 
разисквания за реформи-

: " ство в провеждане
дейност,

Ще има огромно влиние върху 
тяхното трудово възпитание 

В този преглед Ше участву- 
всички наши училиШа от 

Това от друга

в която
талиански артист и 
Виторио де Сика.

Това е филм, в който
нишка

коетоно-полевна. В доклада за резултг- 
във ;•тите от семинара 

Вранска баня бе изтъкна
та огромната полза от се 
минара, с който е дадена 
възможност просветните 
работници да допъчнят 
своите знзния по педаго
гика и методика и да от 
странят някои грешки в 
преподаването на различ
ните предмети.

главната фабулна 
наивната лЮбов межДУ^Дв 
ца се промъква доста

злободневен

ват
градове и села. 
страна
всички онези организации 
то се борят за подобрението на 

производ-

се е н През миналия месец по
жарникарите от Димитро 
вград се проявиха със 
свокта културно-художе
ствена дейност. За отбел 
язване е тяхното госту
ване в Бзбушница. Под
помогнати от забавния ор
кестър на ученици и сту
денти и със своята про
грама те дадоха успешна 
вечеринка. Свлонът на Ба- 
бушница бе изпълнен до 
последно място. Пожар 
никарите бяха топло по
здравени от публиката.

рко

цталНаЯ(\ 
ОТ’1"

като I**10

I#Ше бъде преглед и на в лла
приела „новлта вяра", 
това не е срамота за една 
сравнително млада жена, во- 
вчеращен ч ен на ССРН?! 
Има още двама души от село- 

.нова

тониран един 
блом характерен за 

действителност — 
рени старци, които са 
лени от обШеството

, кон

танашето земеделско 
ство и конто трябва да окажат 
помоЩ на пионерските коопера-

жни веШи. ч1(||«
Филмът се налага сЪс ^ „и- 

хумор, който нанася сер ^ 
стн удари на италианск ^ 
рократизирано обшеств ■ ^
много места авторът яа 
прави дълбоки резове « д(Г 
та душа, като ни показ

преживявани» и

ции. ю, конто са минали в 
вяра“. Това не им служи на 
чеот!

Разнобразнн възможности 
за работа

Не става и не м->же в ва
шата страна да стане дума 
аа забрана на вевозповеда- 
нието, дв забрана на тази 
ели друга реяигноана орга- 
ннзаиея, но може да стане 
дума за това как са реаги
рала на това нашите маоовно 
поаитнческн организации и 
далн от тяхна страна е на
правено всичко възможно да 
се предотврати влиянието на 
агнтацвята на новите „попове* 
Ако „шововерцвте" имат пра-

.вЛ.зможно-Разнообразнк са
работа. Според своите 

условия всяко у
стите за
ВЪЗМОЖНОСТИ и
чилиШе може Да намери подхо
дяща дейност н е нея да уча- 
ствува в Прегледа. Ето някои 
възможности: уреждане на учи 
лнШето на учнлишните дворове 

или обработка на у-

ските 
ния.

Техническата страна яа
На конференцията се 

разисква и върху нуж
дата от нови учебници по 
предмети, които тази го
дина за пръв път са въ
ведени.

а1У
(Г

отстъпва м !
ма по ни Що не 
дожествената,

С една дума 
филм.

създаване 
чнлнШната градина, работа в у 

кооперация, засява 
на зърнени

— стаИД*
ченическата 
не и отглеждане

ХРВс"ко }-ч!1ЛИЩе трябва да про 
с и да запо-

Властнияр В'*-Ал.(С. Сотвров)
учн възможностите


