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ЦЕНА 10 ДИНАРА

ПЛЕНУМ НА ЦК НА СЪЮЗА НА 

ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУНИСТИТИТО В СССР
ВЕЛИЧЕСТВЕНО ПОСРЕЩАНЕ НАВСЯКЪДЕ

разпр еделение, пестене и подър 
жа/не на погреб тението в разме 
рите на плана, т. е. съгласно с 
материалните баланси — е една 
от главните задачи.

несе др. Миялко Тодорович. 
След това, по предложел.-е на 
президента Тито се водиха ра
зисквания по провеждане на спо 
менатите решения.

Вторият пленум прие Заклю
чения, в които се казва, че вси 
чки политически сили, на пър 
во мясуо Съюзът на югославс
ките комунисти следва да се ан 
гажират не само в разясняване 
то на предстоящата реформа, но 
и в непосредствена работа за по 
следователно и успешно осъ
ществяване на тази реформа..

Под председателството на ге
нералния секретар на СТОК Йо 
сип Броз Тито на 17 юни в Бел 
град се състоя Втори пленум на 
Централния комитет на Съюза 
на югославските ком;нисти. 
Пленумът е едноминутно мълча 
ние отдаде почит към загинали 
те миньори в Какая и почина 
лия член ЦК на СЮК Хасан 
Бъркич.

Доклад за някои актуални въ 
проси в оделотворяването на ре 
щенията на Осмия конгрес из-

Президентът на СФРЮ Йосип 
Броз Тито от 13 юни се намира 
на официално посещение в Съ
ветския сгьюз. На летището „Ви

комитет начело с високия гост, 
другаря Йосип Броз Тито. „Във 
ваше лице, скъпи другарю Ти
то и наши югославски гости,

ПРОМЕНИТЕ И ЖИЗНЕНОТО 
РАВНИЩЕ

Тази реформа ще съдейству- 
ва да се установят още по целе 
съобразни пропорции в областта 
на преразпределението 
ционалния 
личния доход и жизненото рав 
нище. Редом с промените на кур 
са и на цените трябва да се на
правят съответни промени в рав 
нището на личните доходи, с 

тази операция -да бъде за

на на-
доход. в полза на

Нз доклада на Миялко Тодорович
Другарят Тодпрович изтъкна, 

че след Осмия конгрес трудови 
те организации и организации
те на Съюза на комунистите не 
'Търсят вече затрудненията само 
вън външните фактори, но и 
в собствената си работа. След 
това изтъкна няколко нап-важ 
ни и най-актуални въпроси на 
сбществено-икономкгческите от
ношения. Той каза, че понастоя 
щем сб (говори за редица предло 
жения на Съюзния изпълните
лен съвет, с които основно и ши 
тхжо следва да бъдат разреше
ни някои сргетнпи въпроси на 
икономическата политика и сто 
панската система. Това е рефор 
ма в областта на цените, на раз 
мяната.

Тази реформа е всъщност 
една програма зя стабилизира
не и*засилване. Основнага цел 
е да се обезпечи бързо, всемер 
но и уравновесено развитие на 
материалнйте основи на нашето 
общество, обществените отноше 
ния и благоденствието на тру
дещите се.
ЦЕЛТА НА МЕРКИТЕ

С тези мерки се цели: по-на
татъшно деетатизиране и укреп

ваяе на чСатериа::ните ос|ж>ви на 
самоуправление го: по-свободно 
и икономически по-целесъобраз 
но разпределение на натрупва
нето посредством пазара и це- 

. ните; пс-иоследователно прове 
ждане на разпределението спо 
ред труда, по-скоро потискане 
на изоставащото стопанисване; 
по-свободно действуване на па 
зара, установяване реални отно 
шения на цените и на реален 
курс и отстраняване на преко
мерното (административно уре
ждане на валушия и външно 
търговски режим.

Фазата, която ни предстои оз 
канава нов подход към нашето 
развитие във венчки области на 
обществения живот. Тя иска ре 
шително освобождаване от ста

цел в
пазен реалният личен доход.

Цялата програма за укрепва 
не на стопанството трябва да се 
развива при по-нататъшно по
вишаване на жизненото равни- 

повишава петорна 
на труда.

ще, съгласно1 с
производителността
Във връзка с това ще има дос
та проблеми и в трудовите орга 
низации и в общините и в ця
лото стопанство. Особено чувст

От разговорите Тито—Брежиев на о-в Бргюни през 1962 год. сително е положението на раоот 
ниците в стопанските организа

уково П” президентът и придру 
жаващите го лица бяха посреш 
нати от най-висеките съветски 
ръководители, Микоян, Коси- 
гин и Брежнев, от непре.ледни 
маси московци. На летището 
президентът Ти го бе приветству 
вай от Анастас Микоян, който 
изтъкна, че между нашите два 
народа, които обединяват сбщи 
те цели на борбата за мир, со
циализъм и комунизъм, са уста 
новени и се развиват успешно 
отношения на равноправи", вза 
имно уважение и . приятелство. 
Той отбеляза, че новата среща 
е важ)на крачка по пътя на по
нататъшното укрепване на брат 
ското приятелство и плодотвор 
ното сътрудничество между две 
те страни, за щастието на югос 
ланските и съветските народа, 
в интерес на мипа и социа лизма

В отговор на приветствието 
президентът Тито изтъкна, че 
това посещение е много и.ктерес 
но за югославската делегация, 
зашото има възможност да се 
запознае с новите големи дости 
жения на трудещите се от отра 
ката на социализма. Той каза: 
„Световното положение е затри 
ращо и трябва да се положат 
усилия да се запази чмирът. Ис 
каме това посещение да г.зполз 
паме за обмен на мнения с ръ
ководителите на съветското пра 
кителство по международш въ 
проси и по въпроси на сътруд
ничество между СССР и Югос
лавия’’.

Цървите официални югослав
ско-съветски разговори се води
ха на 19 юни в Кремъл. Разгово

ние поздравяваме целия югос
лавски народ и му изразлаваме 
своите най-сърдечни и най-ху
бави благопожелания за още 
по-големи успехи в изграждане 
то на социалистическото общес 
тво.

ции с низки доходи, згчцото 
през изминалия период на по 
вишаването на цените жизнени 
те разхода са нгй-много засег
нати. Това налага отделни за- ,

Президентът Тито след това 
посети гр. Свердловск.

СФР
Тито

Вчера президентът на 
Югославия Йосип Броз 
посети трад Иркутск, в Източен 
Сибир.

ЗАКЛЮЧЕНИЯТА НА ВТОРИЯ 

ПЛЕНУМ НА ЦК НА СЮК
международен мащаб, защото 
те представляват една от най 
важните и най-съществени и 
кономически и политически 
акции през последните години 
в по-нататъшното развитие 
на ббществеио-ихономическа- 

та система и (разработването 
на по-дългосрочна икономичес 
ка политика, върху основите, 
които Осмия конгрес подкре
пи и прие в своите заключе
ния и останалите документи. 
Затова е необходима пълна по 
по участие на всички членове^ 
литическа подкрепа и иай-деи 
организации и ръководства па 
Съ -Ла па комунистите в тази 
акция, която има особено Аъл 
госрочно значение.

С оглед на всички обстоя
телства, в които прелстоящи-

наЦентралният комитет
СЮК счита, че политически е 
оправдателно и икономически 
необходимо да се предприемат 
мероприятия във 
промяната в отношенията 
цените и паритета на динара 
в рамките на по-широка ста
билизираща програма, която 
трябва да даде възможност за 
модернизация на нашето сто
панство, да подтикне към по- 
ускорено увеличение произво 
дителносгта на труда, интегра 
циошгате процеси в 
ството и по-широкото включ
ване на нашето стопанство в 
международното 
ние па труда, — я всичко то- 

цел да се обезпечи по-на 
татъшно стабилно увеличение 

производството и жизнено 
то равнище и осъществяване
то на останалите цели и зала 
чи в областа на .развитието на 
стопанството р пбществено-и 
кономическите отношения, ко- 

Осмия конгрес на

връзка с
на Миялко Тодорович

рите манифактурно-промзш ле
да не кажа заиаятчийс- 

дрехл и решителна

дължения на органите и на цен 
търа, общините и трмдозше ор 
ганизацип. а специално на Съю 
за на комунистите и на проф
съюзите.

Мерките, конто се изготвят 
са много радикалът, почти ре
волюционни. По своя обсег и 
дълбочина те са много отговор
ни и сложни и поради това изи 
екват пълно съсредоточаване на 
силите. За да се преодолеят по- 
леко трудностите, необходимо е 
да се осигури единство във въз 
гледите и на акциите, а зърху 
тези мерки да се гледа през цл 
лото наше обществено-икпиоми 
чест) и политическа развитие.

ни
ко-селски 
разплата с всичко закостеняло, 
застаряло и примитивно. Навея 
къде следва по тхш начин да се 
търсят нови решения за чачест 
всято издигане на организации
те и производителността на тру 
да въз основа на нова техниче
ска обзапедногт. постоянни на
учни изследвания и открития.

Изходът от сегашното иоложе 
ние е значително труден и сло
жен процес. Той ще изисква мо 
ж\е би няколко месоца или една 
до две години общи усилия, съз 
щателна работа и дисциплинира 
чост на всички. Освен увеличе

стопан-

разпределе-

ва с
рите, както се изтъква в съвмес 
Тното комюнике, са преминали в 
атмосфера на приятелство, вза
имно разбирателство и сърдеч
ност. Разгледани са въпросите 
за по-иататъшното развитие на

СФРЮ и

на
те променя ще се осъществя- 

с оглед на това, че те севат.
отнасят почти за всяка трудо во производство, рационалнова организация и всички грйж 

трудови организации, гру- 
пи, след това с оглед разноо
бразието на условията в 01дсл Ямммтпонгояя пи клонове и области и ма и Димитровград

трудности,

ито прие 
СЮК. IIИотношенията между 

СССР и са разменени .мнения 
по други, интересуващи двете

наЦентралният комитет 
СЮК заключи, че необходими 
те мероприятия 
трябва ла се прелприемат въз 
можпо по-скоро и разчита, че 
за това навременно ще вземат 
решение оъответните държав- 
шт и представителни органи.

звестни преходни 
които произтичат от това, а 

могат Да бъдат сериоз- 
миого трудови клекти- 

комнтет ечи

в тая насока, страни, въпроси.
На 20 юни прг «идеитъг Тито 

с членовете на I о госл а в .. т а де
легация пристигна в столицата 
па Белорусия — Минск.

На гарата високият югослав
ски гост бе ггриветствуош: от 
председателя па Президиума иа 
Върховния съвет на Белорусия 
Василий Котлон. Той каза че 
белоруският народ искрено се 
радва на големите поббди на бр 
атските югославски народи, пое 
тигияти под ръководството на 
СЮК, иа неговия Централен

Пред новите стопански меркикоито
ни Зя
ви Централният
та, че всички политически си- На заседанието па 
ли о па първо място Съюзът скня отбор па Социалистиче 
па югославските комунисти, скня съюз в Димитров 1рал 
трябва' ла се активират и ан- след обсъждане на стопанско 
гажират пе само в разяснява- то положение и затрудиеинп- 
пето значението и цедите иа Та_ Прсд конто се намират ия- 
прелстояцгитс реформи, по и КОи стопански организации в 
в непосредствените работи, на новите условия е ооразувана 
чииапия и в борбата иа всич КОМИсия, която съвместно с 
ки места, за да могат те въз- ОШ1ТС организации да сле-
можно по-последователио и по РУ/ воните ме
успешно да се осъществяват, ли отражението на ) ови

ОбщИН- ркн върху вътрешните отно-
П1С11ПЯ II ПРОИЗВОДСТВОТО В Пре
дириятията, както и да проу- 
чава причините и последиците 
от тези явления.

Ще е необходимо и навре
ме да Дава препоръки за съо 
бразяването иа хода па стопаи 
ството с новите мерки.

Централният комитет счита, 
че решенията за промените в 
отношения М на цените и па
ритета иа динара и другите 
крупни промени в .стопанската 
система, които са в пряка връ 

имат покрайзка е това, ще 
икономическото и изклщчител 
но политическо значение как 
то Юг) вътрешен, мЮка <и ог

М. Б.
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На 19 юни в Алжир бе съоб- 
щеио, че досегашният прези
дент па Алжирската република 
Ахмед Беи Бела е свален от 
сиоп пост.

Начело на държавата юнасг 
толщсм. стои Революционен съ
вет, възглавявай ог полковник 
Бумодиян. Революционният съ
вет обнародва по алжирското 
радио прокламатц я, в която ..е 
изнасят промените и причини
те за свалянето на Бен Бела. В 
уводната част се казва, че на 1. 
ноември 1954 година започнала 
алжирсрата революция, а на 5 
юни 1962 година била извоюва
на свободата.

,,Политическата криза, която 
последва след това, се тзрази 
по най-жесток начин поради на 
Трупаните противоречия през 
осемгодишното гоювзне. После 
настъпи период на интриги и 
брожения, които, се казва в про 
кламацията, имаха за цел задо
воляването на лични амбиции "

Във връзка с това по-ната
тък се казва: „лошото утгравля 
ваие с националното наследст
во, разхищаването на обществе
ните финансови средства, нес
табилността, демагогията, анар
хията, лъжата и импровизация 
та ое наложиха като постъпки 
на правителството. Със заплахи 
шантаж, повреда на личните сь

ободи и с неизвестност по отно 
шеиие на бъдещето — едчи бя
ха заставени да -.мълчат, а други 
да се примиряват със съдбата.’”

По-нататък сс изтъква, че е 
образуван Революционен Съвет, 
който е предприел мерки да се 
обезпечи нормален живот и ра 

бота. Революционният съвет ще 
се погрижи да се създадат ус
ловия за установяване на де
мократична държава, която да 
превъзмогне гтравителства и хо 
ра. Изтъква- се, че този съвет 
ще посвети внимание за оправя 
пето на стопанството. В прокла 
мацията се изтъква, че предсто 
ящата Афроазиатска конферен
ция ще може да се проведе през 
голи.

На 21 юни в град Алжир 
станаха първите демонстрации 
против новата власт на Револ
юционния съвет. Демонстрации 
те започнали към 7 часа вчерта 
в Казба, известното огнище на 
съпротивата срещу колониализ 
ма. В демонстрациите са участ
вували младеж ч и дево ч:ч. а 
по-късно, в града, една колона 
от около 300 демонстранти и ед
на колона жени. Тези демонстра 
ции били под лозунга: ,,да жи
вее Бен Бела!“ и „Бен Бола — 
на власт!"

Съобщава се, че бившият пре 
зидент на Алжир е арестуван.
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Едип цех е ,,Кощапа” — Браня

. ПО ПОВОД ПРЕДСТОЯЩАТА 

СТОПАНСКА РЕФОРМА У НАС
купателната способност с фондоВбички стопански и об;цсстве 

но- политически сили на Юго-
което е решаващо за модерни
зиране на стопанството, и за из
дигане иа производителността 
на труда. Ще се ревидират и об 
лаганията от личните 
което ше ое отрази върху раз
ширяването на материалната ос 
чова на .предприятията, върху 
възможността за формиране иа 
резерви и за ограничаване на 
непродуктивните разходи. Основ 
но направление ка мероприяти
ята в сферата на стопанските 
организации може, по-пог.иляр- 
по, да се охарактеризира като 
•облекчаване иа условията 
една по-икономична и по-лроиз- 
ЕОдителна дейност, при което 
се намаляват материалните да
вания- на федера щята, но и ней 
пото задължение чрез субсидии, 
премии, привилегии да помага 
стоцанокцте. организации, които 
продължават с лошо стопанис
ване.

Иструмептите, които свързват 
югославското стопанство с чуж 
бина (курсът на динара, митни
ческата тарифа, равнището на 
защита на родното производст
во девизният режим, и ти. / тряб - 
ва да доведат до по-широко вкл 
ючване на нашето стопанство в 
международното разделение на 
труда — производствено съ-труд 
ничество и търговски обмен. То 
ва значи ликвидиране на автар- 
хизма) да се произвежда всич
ко и каквото и да е, в малки се 
рии и при високи разходи на 
производството), подтик покрай 
мерките от вътрешен характер 
нашето стопанство да се напра
ви по-конкурентноспособно на 
международния пазар.

Едно от съществените неща 
е реформата е установяване па 
такива отношения в цените на 
вътрешния пазар, които ще о- 
бърмат първостепенното разпре 
деление в полза на развитието 
на суровинните - траели, снерге 
тиката. селското стопанство, съ 
общенията. Следователно, тряб 
ва да ос очаква увеличение на 
цените за произведенията и ус
лугите рт тези отрасли. Основна 
цел тук е да се осъществи, на 
една страна, пс-мощно развитие 

модернизация на основните 
отрасли на стопанството, а на 
друга, модернизиране иа прера
ботвателната, преди всичко на 
металната промишленост, които 
вече имат солидни и неизполз
вани ‘МОЩНОСТИ.

Въпреки, че не м|оже в такъв 
кратък обзор да се дадат всич 
ки направления на промените, 
трябва да се изтъкне, че съчета 
ването на цените няма да се от
рази върху жизненото V авни- 
ще, че регорозното икономисва 
не ще бъде мерило за национал 
на дисциплина и че трябва да 
се провежда на всички равни
ща при същевременно създава
не на материални финансови и

вете от стоки и услуги — е съ
ществено условие за стабилизи 
ране, за по-бързо и хармонично 
развитие. Мероприятията имат 
за цел да осигурят глобално раз 
пределение в полза на личните 
доходи но в съгласие с хода на 
производството и издигането на 
производителността на 
Защото моите да се изразходва 
само онова, което се заработи; 
само увеличението на нациснал 
ния доход, увеличаването на но 

стойност, може

славил се намират непссредстве 
но пред комбинирани усилия да 
вземат и проведат програма от 
мероприятия, първо, за стопан
ска стабилизация, второ, запре 
устройство на екстензивното с,то 
панство в интензивно, със зна
чително по-висок темп на произ 
водителност на труда; и трето, 
за създаване на условия за по
ставяне и осъществяване на с)ре 
дносрочен план за стопанско и 
обществено развитие на Югосла 
вия до 1970 година, а и на по- 
дългосрочна развойна политика 
чийтс основен белег трябва да 

експанзия на

доходи,

труда.

ОСЪДЕНИ ЗАГОВОРНИЦИТЕ 

ВНР БЪЛГАРИЯпосъздадената 
да води към подобряван. 
жизненото! .равнище на всеки от 

' делен човек. Що се отнася до 
положението на Югославия на 

■ чуждеедрания пазар — засилва 
; нето на конкретността на наше 
то стопанство е една от главни-

повече се приближава времето 
положението И сго.бил- 

Югославия ще бъде

наза
Българската телеграфна аген

ция съобщи, че върховната кс 
легия на Военния съд на НР 
България е осъдил групата за 
говерници. разкрити в начало 
то да април т, г.- когато един р г 
участниците "'председателят 
на правителственото управление 
по -водно стопанство и член на 
ЦК на БКП Иван Тодоров-Го 
руня извърши самоубийство. О- 
оъдени са общо 9 лица, между 
които има 
личности.

„Военният колегиум при Во- 
енция съд на НР България — се 
казва в съобщението на БТА —

разгледа тези дли наказателно
то дело № 2/1965 г. против за- 
говорическата група прогив ня 
колко жалки и >т народа изо
лирани властслюбци, конто, ръ - 
ководенй бт авантюристически и 
кариеристични подбуди са из
вършвали дейност несъвмести
ма със закона.

СI винените даваха пр>'д съда
III . 1.С
св ята заговорническа и прес
тъпна деятелност.

Е т. основа на следствен -я ма 
тенис л проверен на съдебашо 
заседание и неоспоримо утп.з- 
ден то про стъп л о ни е прошз со 
циалиситтческата законност, вое 
ният колегиум : и осъди какт< 
следва: Цоло Кръстев Каменов 
— бивш служещ от министерст 
рото на вътрешните работи на 
15 години затвор, Иван Димит
ров Велчев — бивш офицер на 
15 години затвор, Цвятк■» Сю, 
чев Анев — бивш офицер на 12 
години затвор,
Ми чев — бивш офицер — на 10 
години. Любен Георгиев Динов 

•— бивш офицер — на 8 години 
затвор, Благой Георгиев Маз- 
родинов — бивш офицер — на 
5 години затвор, Ворис Михай
лов Темков — журналист — на 
'.0 години затвос, Аврам Мари 
1С.в Чернев — бивш учиюл — 
на 3 години затгор, Стоян Ра
дойнов Милано чич, бивш чичов 
ник ва Централния кооаерати- 
вен съюз — с условно наказа
ние затвор от три години.”

бъде стопанска 
р, дния и международен пазар. 
Касае се всъщност за по-щиро- 
ко замислена, по-радикална сто 
панска реформа, която като. ос
новна и крайна цел .има осигу
ряване на по-бързо всестранно й 
по-уравновесено развийте ка ма 
териалната основа на нашата об 
щност; по-нататъшно 
на стопанско-политическата си
стема на социалио*гическата де
мокрация като цяло; и по-ста- 
билно нарастване на жизйения

ма.

когато 
ността на 
е .оъразмер с престижи и прода 
жбата на нашите стоки в меж_ 
дународния обмен. Независимо
стта е толкова голяма колкото 
сме силни, а в съвременния свят 
сме силни толкова колкотс сме 
—— производителни.

признание и поргшахаразвитие
военни и цизилни

уровен на народа.
Изходна точка на тази пефор 

ма е поставянето на по-реален 
курс на динара, а тя по ната
тък обхваща целия механизъм 
на стопанисване, всички облас
ти на икономическата полити
ка, на обществения живот всич 
ки трудови организации, обще
ствено-политически общности 
(общини, околии, републики, фе 
дерацията) и всички трудещи се 
— пос/гделко.

Един всеобхватен поглед, на
пример, само върху някои кон
кретни промени в механизма на 
стопанисваното и изчисленията 
между стопанските организации 
и общността кожо да илюстри
ра тяхното значение за укреп
ване положението на стопански 
те организации изобщо. В об
ластта на разпределението на 
дохода на стопанските органи
зации се ликвидират облагите 
върху дохода на стопанските 
организации, с което разпреде
лението в предприятието се ос- 
вобежда от нестимулативните 
елементи и създава възможност 
за.пс-инакво третиране на раз
ходите на производството. Ще 
се определи само «минимум амор 
тизация, а нейната 
големина ще определят самите 
щ едприятия, според възможно
стите си за модернизиране. Да
нъкът върху оборота на произ
веденията в бъдеще няма да об 
хваща производството, защото 
Лрг пренася върху търговията. С 
това се създава по-ясно положе 
ние в областта ча формирането 
на разходите в производството. 
С това те се освобождават от 
елементите, които влияеха вър
ху „зидането на цените" и съз- 

възмбжност за по добро 
сравняване на разходите «а про 
изводството. Намалява се раз
мера на лихвата върху вложени 
те средства, с което предприяти 
ята се стимулират за създаване 
па собствени основни и оборот- 

сбедства, за максимално уве
и тех

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

В НР БЪЛГАРИЯ
тиф прележали 1.550 души, а 
през 1963 година бе регистри
ран само елин случай. Смърт
ността на туберкулозните е на 
малена 10 пъти, а броят набол 
ните от тетанус и синя пъпка 
с лва пъти.

Особено внимание се обръ
ща на защитата на майките 
и децата. В страната работят 
1827 детски консултации в ко
ито децата се ваксинират про
тив туберкулозата, дифтерия, 
детския пралич и тн. Изграде
на е широка мрежа от детски 
ясли (с около 20.000 легла)-

През годините на народната 
власт в България бяха положе 
ни големи усилия за издигане 

Бяха по-

Мицо Ермеков

на здравеопазването.
болници в Перник,строени

Сливен, Аспарух, Троян, Бело
градчик, Тервел, Лом, Врана и 
други места. Откриха се пър
вите саннтарно-епидемиолож-
ки станции: онколошки, кож
ни, антигуберкулозни и други 
диспансери. Особен 
бе осъществен в това отноше-

напредък

ние по селата.
Докато през 1944 година на 

един лекар се падаха 
9.600 жители от село до 1963 
година този брой бе намален с 
около три пъти. Днес в сел
ската здравна мрежа работят 
над 1.100 зъболекари и 5.000 
медицински работници в око
ло 1.000 здравни домове.

В резултат на икономически: 
те промени, развитието на 
здравната мрежа и по-доброто 
старание за здравето и рабо
тоспособността на хората смър 
тността се намали от 13,6% 
през 1944 година на 8,2 на сто 
през 1962 година. Животът на 
хората през същия период се 
е продължил от 52 на 68 годи
ни за м-ьжете и 71 година за 
жените,.

Благодарение на системати
ческата работа на- здравните 
органи се намалиха или съв
сем ликвидираха много зара
зителните болести. Така напри 
мер заболяванията от Дифте
рит, в сравние с 1944 година 
са намалени 56 пъти. През 
1944 година болестта петнист

КъМ
и

конкретна

С'

девизни резерви; че всички ме 
роггриятия вървят към либера
лизиране на отношенията на па 
зара като същевременно се за
сял в а обществения контрол на 
цените; че поддържането 
всички формй ка потребление . 
в плановите рамки т. е. уравно 

потреблението 
бюджетно и

дава

на

весяването иа 
(инвестиционното, 
лично) е производството, на по

ни ПремитшванеТо към ,.Строшена чешма" с доведено под 
въпрос'. Мостовете са дотраяли' съвсем. . .

личение на органическия
състав на средствата.ничесхи
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Край па учебната година в Димитровградско ЗАБРАВЕНА ЗЕМЯОБЗОР

' •*

ТРУДОВОТО ВЪЗПИТАНИЕ НА ПРЕДЕН ПЛАН способни, нлп не желаят Да се 
занимават със 
ско производство.

Това не е единствения на
чин, по който земята 
да се използва. Може да се 
приложи и арондаиия. По то
зи начин кооперацията би с-ь 
здала комплекси от земя на ко 
ито ще може да приложи и по 
съвременни 

мерки.
Примери на небрежно отно 

има още

1.050Е Восилеградско има 
хектара обществена земя. То
ва са предимно оставени от 
частниците ниви, ливади и го
ри. От тях към 500 хектара е 
обработваема площ.

С решение на Общинската 
скупщина тази земя е отстъпе 
на на земеделските коопера
ции. По-голямата част принад 
лежи на босилеграАската и до 
лнотлъминска кооперации.

Но какво става с нея? Как 
се използва?

селскостопан-
2

Тези дни завършиха учебните 
занятия във всИчки училища в 
Димитрсвгр адско. Учителските 
колективи и Съвета за просвета 
и култура правят анализ на пое 
тигнатите резултати през тази 
учебна година и същевременно 
правят приготовления за новата 
учебна година.
-По този случай се обърнахме 

към управителя а з основното у- 
чилище „Моша Пияде’’ и дире 
ктора на гимназията . Йосип 
Броз Тито” в Димитровград да 
ли отговорят:

Кой е най-важният въпрос ко 
йто се поставя на разрешение 
във вашето уччилище след та
зи учебна година?

работи, като: статут на учили- и въобще във възпитанието. Ня 
щето, правилник за възлаграж _ кои не зачитат общественото и- 
даването на просветните работ
ници. Всички тези

може

мущество, други пък нямат 
добро държание в обществото, 
ко аз мисля, че всичко друго мо 
же да се превъзмогне, ако при 
учениците се създават правил-

актова -а у- 
реждане на вътрешния живот 
на училището трябва да бъдат 
съгласувани със закона. а гротехнически

т:шI щ. - ,л>;т
щение към земята 
много. Кооперацията в Горна 
Айсина има' хубава ливада 
край реката, която дава гол
ям сенодобив. Тя обаче я да
ва под наем по твърде ниски 
цени. Освен това не се грижи 

наводнения. 
След коситбата и след някол
ко поройий дъждове тя запри 
лича на безстопанствено иму-

I Въз основа на разполагаеми 
те сведения по-голямата част 
от тази зеяя не се обрабтва. 
Кооперациите я дават под на
ем на частните селскостопан
ски производители. А защо е 
нужно това? Тази земя, която 
частните производители вед
нъж вече са дали на коопера 
цията тя сега да я дава на 
тях... Защо кооперацията не ор 
ганнГира сама производството 
но само се задоволява с роля 
та на посредник?

Тази чудна практика на бо 
снлеградските кооперации води 
към заключение, че или не са

♦ -

ш

за зашита от

На основните училище предстои 
да приемат нови нормативни ак щество.

Дали по такъв начин коопе 
рациите трябва да внедряват 
новите мерки в селското сто
панство. И защо гледат на вся 
ка цена да се освободят от 
земята?

ти

КИРИЛ ТРАЙКОВ, управи
тел на Основното училище:

— Нашият учителски колек
тив е доволен ог обучението и 
възпитанието на Ние
още нямаме средната бележка и 
резултатите по паралелките,-' но 
след първите разговори б кла
совите съвети това може да се 
каже свободно.

децата.

МЛАДЕЖАКТИВНА
0 .

Преди звънецът да избие... но работи на пътя Суково — 
Ракита.

Неотдавна в Ракита бе ус
троено младежко събрание, 
на което се обсъдиха някои 
агктуални въпроси. , Младежта 
в Ракита ще се абонира на ня 
кои вестници и списания ка
то „Братство”, „Глас” и др. 
и на изданията на „Седма си
ла". Д. Николич

Активът на Съюза на мла
дежта в Ракита активно рабо 
ти и през лятото. Преди изве- 
сно време активът си обезпе
чи хубави помещения, които 
доуреди. В течение на зимата 
младежите подготвили някол
ко програми, а от взетите сре 
летва са набавени спортни ре 
квизити,

Младежта от Ракита актив

Според мене кай-важнияг въ 
прос, който трябва да се разре
шава не само в г ашето, ко и 
въ в всички ссногни училища, 
не е из областта на възпитание 
то и образованието. (Не мисля, 
че тук няма проблеми или тряб 
ва да се подценяват).

През тази учебна година пре
стана да важи Законът за общес 
твените Служители. При учили
щата се създадоха нови органи 
на управление, които щ» имат 
решаваща роля в работата на на 
ши те училища. Обаче сега се яв 
яват огро!мни трудности, защо- 
го училищата още нямат свои 
нормативни актове, по които да

Затова както е при НаС. 1а- 
ка и при всички основни учили 
ща трябва да се направят по
сочените правилници, за да мо
же в новата учебна година да 
имаме напълно изграден вътре 
шен живот в училищата.

ни трудови отношения към ра
ботата.

В това направление е нужно 
да се правят и известни измене 
ния в система па работата на 
гимназиите. И това ще бъде ве
роятно направено, защого гим
назиите все още имат огромни 
недостатъци в работата.

Най-важен проблем: трудовото 
възпитание

МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ: дирек
тор на гимназията:

— Иада много зъпроси, които 
са поставени като важни р края 
на учебната година, но аз бих 
взел като най-главно: трудовото 

у възпитание.
Когато правим анализ «а ра

ботата и говорим за известни сл 
абоеси във възпитанието и обу 
чението на учениците от гимна
зията винаги можем да конста
тираме. че при учениците не са 
Създадени необходимите трудо
ви навици. Да че хвърлям ви
ната на друг. но тази слабост 
при нас идва с учениците от ос 
новните училища, а при тях ве 
роятно от къщи. Ние всички мн 
ото малко обръщаме внимание 
на трудовото възпитание. Мога 
да кажа, че през тази учебна го 
дина нашият Учителски съвет 
е имал това предвид и винаги е 
действувал за подобрение на 
трудовите привички при учени
ците. Имаме и подобрение в то 
ва направление, но сега се по 
ставя това да ни бъде главна за 
дача и занапред.

Ние всички забелязваме, че 
в живота често пъти и по-слаби 
ученици със създадеш! трудо
ви навици, онези които обичат 
да работят постигат по-добри 
резултати.

Някои ученици казват, че 
много работят, но нямат добри 
резултати в работата. Значи те 
действително работят, но изгле
жда не знаят как да организи 
рат своята работа, за да яостиг 
нат по-добри резултати.

Все пак иие сме доволни, че 
много ученици вече схващат, че 
без .систематическа работа ня
ма да постигнат резултати.

Има, разбира се. все още отри 
дателни явлеиич при учениците

Малко осмокласници се определят 

за селското стопанство
Заводът за заемане на работ

на ръка в Пирот е провел ан
кета към кои училища и про
фесии се стрешгг завършили
те ученици. Анкетирани са вси 
чки ученици от осмите класо
ве на терторията на общини
те Пирот, Бабушншда и Димит 
ровград.

От 307 анкетирани ученици 
в Димитровградска община 56 
са изразили желание да про
дължат гимназия, 25 — педаго 
гическо училище, 24 — иконо
мическо, 45 средно медицинско 
училище, 40 — ореднотехниче- 
ско, 15 — военни училища, 67 
— стопанско училище, 5 — гу 
марско училище, 2 — музикал 
но, 10 — селскостопанско и 
18 — останалите училища.

От общо 237 анкетирани уче 
ници от осмите класове в Ба- 
бушнишка община за гимна
зия са се определили 32, за пе 
дагогическо училище 
средно-икономическо — 7, сред 
но медицинско училище — 17, 
военни училища —■ 12, средно 

— 28, стопанско
70, музикално — 

училища

— 18 и за останалите учили
ща — 6 ученици.

Личи, че твърде малко осмо 
класници се определят за сел 
скостопанските и средни учи
лища.

На въпроса „Защо искаш да 
станеш това?", много ученици 
отговарят „Обичам тази про
фесия", „това е чиста работа", 
„получава се добра заплата" 
итн. На въпроса „Какво нико
га не би искал да бъдеш“ по- 
вечето ученици отговарят „сел 
скостопански работник", 
ботник", просветен работник 
итн.

5 ученика и земеделската коо
перация „Нишава" — 2. Кон
фекция „Свобода" през тази 
учебна година няма да приема 
ученици. Частни занаятчийски 
работилници в Димитровград 
почти няма, така че в тях у- 
ченици няма да могат да бъ
дат включени. Попълването на 
свободните места 
не на заняти 
организации 
конкурс.

До 10 куни т. г. Заводът е 
записал 140 ученици и ученич
ки, които искат да изучават 
различни занятия. Ученичките 
проявяват най-голям интерес 
към търговията а учениците 
ва металообработването.

Обаче Заводът не е в състо
яние да разреши проблема о- 
коло включването на желае
щите за изучаване на различ
ни занятия. Необходима ще е 
и помощта на обществено-поли 
тнческнте организации, 
папските организации и съот- 
ветннте органн на Общинските 
скупщинн.

ЗА ХОРАТА,ноито
СЕ ГРИЖАТ 

ЗА ПОДЕТО за изуча ва- 
в стопанските 

ще става чрез

В Восилеградско е имало 
ггьдари още през турско вре 
ме. Съществуват и днес.

Това са хора, на които 
през лятото се доверява да 
пазят полето от вредители
— овчари и стопани, от по
жар и пр. Понастоящем — 
тяхното число в комуната 
не е малко — 37 души.

Има обаче нещо, което из 
мъчва тези неуморни паза
чи на полето, сновещи по 
мерите от сутрин до мрак. 
И днес, както преди толко
ва години, на тях им се пла 
ща тук в натура. През дяла 
га година те не получават 
почти нищо. И когато дой
де есен — тогава са прину
дени да чукат на всеки праг
— за ,'полячината". Това 
са обикновено няколко ки
лограма жито.

„ра-

От приведените данни се 
вижда, че повечето ученици 
се определят за изучаване на 
данаяти, т. е. стопански учи
лища'. Обаче възможностите 
за включване. на работна Ръка 
навременно е търсил от стопан 
ските организации, колко уче
ници могат да приемат през 
учебната 1965/66 година. В Ди
митровград предприятието „Ме 
ханик" неофициално е осведо 
мило Завода, чс може ла при
еме около 15 ученика, търгов
ското предприятие „7-юлц" —

39,

сто-

техническо 
училище —
7, селскостопански Д. Йотов

л-ч.

Хората обаче не са едни. 
Някои веднага дават „Дъл
жимата" сума на пъдаря, но 
има и такива, които го тор 
мозят с дни. А и колко ще 

за една годинаполучат 
стойността на тяхния труд 
възлиза на 30—40.000 дииара.

■Че тази сума е малка, не 
трябва да се доказва.

Освен това ПъЛарите не 
са социално осигурени.

Значи въпрос на закон
ност и на човещина е тяхно 
то положение. Не е ли мо
мент обществено политичес 
ките организации и компе
тентните служби при Об
щинската скупщина да уре 
дят тези остатъци на мина
лото? ще е нужно да сена 
мери някой друг начин за 
защита на полето, или да 
се помогне на пъдарите, ако 
тяхната професия е необхо
дима-

Селското 

стопанетво се 

нуждае от 

повече 

специалистиВ. Вел.
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Ще се ускори ли електри 

фикацията в Бурела?
„ЗАБАВА“, КОЯТО 

МНОГО КОСТВА
Пошново и Драго пиша работят, Барйе’ Бански Дол и Плапинииа изчакваш

им останат известни средства, 
защото влагат наистина много 
— и работна Ръка, и дърва и 
време.

Както пи уведомиха в коми-

Ентусиазмът, с който започ- говори с райония комитет по 
иа акцията по електрифицира електрификацията и когато 
нето в Бурела угасва. За по- остават недоволни, когато не 
вече от две години някои села дойде ред варта да се продава, 
в района ие са събрали ни по се стига до конфликти. Както
100.000 динара. Между тях са:
Планииица — 79.000, Барйе —
80.000 и Бански Дол — 90.000 
динара. Най-напред в тази ак
ция е отишло Погаиово, къде- 
то са обезпечени 1.477.000 ди
нара и Драговпта с 403.000 ли-

12§~11§ ШШШШ:
са превърнали в кръчма кан- радия.
целаринте на кооперацията и И докато те пняпствуват ко 
магазина за потребителни сго операцията все повече запъва 
кн- в стопански трудности. Само

Един от служещите или ра- няколко бегло хванати данни 
ботниците на кооперацията показват в какво тежко поло
вината е на страж пред коо- женне са довели кооперацня- 
перацията. Щом по бшзшето та най-отговорните служещи 
трасе на теснолннейката се за Крайно оскъдните оборотни 
даде .джип" часовоят с угово средства са умъртвени още 
Рени знаци осведомява начал повече с тяхната неразумна 
ството за предстоящата „опас политика. За 1.400,000 динара 
ност” Чашите и бутилките мо кооперацията има залежал фа 
ментално изчезват от канцела сул още от миналата година 
риите, магазионерът в копера Той вече изпиша в магазшщ- 
цията се „увлича” в своите те. ТТо-мнналата година коопе

рацията купила от един час- 
лица тен земеделец гора за 2.069.000 

са предупреждавали служещ*1 дгшара с надежда да продава 
те от кооперацията в продав- дърва за строителен материал, 
гащата и канцелариите да не Експлотацнята още не е започ 
внасят алкохолни питиета, оба нала, а кооперацията (изпла
че единствената промяна е п° ща дълговете и все още Аъл- 
ставянето на часовой. Жите-

пара.
Най-голсми усилия в акция

та по електрификация засега 
правят тези две села. Още от 
миналата година се започиа съ 
бнраието па пари. Направени 
бяха няколко варпнцн и пари
те от варта са внесени във 
фонда за електрификация. В 
районния комитет по електри
фикацията ни уведс1миха, че 
Погаиово вече с събрало една 
трета от необходимата сума за 
довеждане на тока. Освен това 
през миналата година са наба
вени стълбове за 700.000 дина
ра изготвена е проектосметна
та документация и е трасира
на линията.

книжа.
Немалко компетентни

жи на частния стопанин око
ло 600.000 динара. Тази година 
е купен и камион. Смятали че 
с него кооперацията ще зара
боти. Вместо това разходите 
постоянно растат, а приходи
те, като се съди от досегаш
ната работа, са минимални.

Такова е лицето и опакото 
на кооперацията в Трънско О 
доровци, такива са отношени 
ята в нея, за конто впрочем 
нашият вестник писа и преди 
няколко месеца.

Пък имат думата отговорни 
те другари от Димитровград.

лите от селото няколко пъти 
се оплаквали пред официални 
лица, че в магазина не могло 
да се влезе от пияни хора. В 
най-затруднено Положение са 
домакините, които 
прага на магазина 
с гуляещите съселяни. Подмя
тания, груби псувни

Изглед от с. Погаиово
През лятото погановчани ще 

приготвят още няколко варни
ци. От варниците, конто обик 
новеио берат по 30—40 тона 
негасена вар . (1 кг — 25—30 
дин.) се получава добра пе
чалба и ако производството им 
стане поорганизирано 
просът на електрификацията Новини 
в Бурела ще се разреши в по- 
скоро време.

Засега обаче има известни 
недоразумения. Отделни групи 
хора, конто правят варници, 
не сключват предварително до-

е известно Общинската 
щина не облага производство
то на негасена вар зарад акци 
ята по електрификация. От дру 
га страна — производителите

скуп- гета по електрификацията в 
Погаиово занапред ще се пред 
приемат мерки за ускоряване 
на тази акция.още на 

се срещат М. Андонов
това

е всекидневната картина в се 
лекия магазин. И не рядко 
след няколко километра път 
и загубено време само за ед-, 
пн килограм захар домакини
те чакат н пред кооперацията. 

Най-чудното е, че носители

даъ7
ош кооиерация «Наиредък»

Нови водопои и мелиорис- 

ване на пасищатаА.

ПОРТРЕТИ
Босилеградската кооперация 

„Напредък“ мелиорира в на
чалото на тази година 110 хекОбожател на горите тара пасища на ЦърноокиМи 

Левска планина. Наскоро ще 
бъдат' мелиорисани още 10 хек 
тара, на които ще се хвърлят 
над 3.000 кг минерални торове. 
Със средствата от пашарината 
кооперацията построи 3 водо
поя в Голожка планина и 1 на 
Църноок.

В течение на годината и в 
Ресенска планина ще се по
строят три нови водопои, за 
които вече е обезпечен цимент 
и желязо. В Извор е в течение 
строежът на два водопоя, а в 
Кин Стан под Църноок се ела 
га водопровдна тръба на дъл
жина от 1 километър. Нови
те водопои ще използват жи
вотновъдите от Брестница, Па 
ралово и Църнощица.

Стоян Евтимов, служещ в 
Общинската скупщина в Боси 
леграД още от 1950 година за
почна да организира акции по 
залесяването. Оттогава са зали 
чени много голини в Бранков- 
пи% Рикачево, Горна Любата, 
Добри Дол и другаде.

градско.
През 1960 година по негова 

инициатива се проведоха ня
колко важни акции. Бяха за
лесени ерозивните терени око 
.мо Добри Дол, построиха се 
важни обекти, залесиха се го
лините около Ресен и Милев- 
ци. С основаването на движе
нието .на младите горани в Бо
силеград той стана председа
тел на Общинския отбор на 
движението.

— Вече се наложи мнението, 
че горите представляват непро 
ценимо богаство за стопанство 
то. казва той. През изтеклите 
20 години в Босилеградско са

заселесени стотици хектара но
ви гори. жг _

В течение на -дългогодишна- аВбЛПЧбПЯ УНОТПСОЯТЯ 
та си работа в тази област „„,
Евтимов е придобил голям о- ПЗ МИНбрЯАНП ТОООВв 
пит и опознал .родния край и г
горското му богаство.

— Има интересни сведения 
за-горите в нашпя край. Мно
го факти говорят, че този 
край някога е изобилствувал с 
приказни борови гори — Цър- 
поок, Бесиа Кобила и други.
Имам намерение да публику
вам дългогодишните си бележ
ки и наблюдения за Развитие 
то на горите в този край.

Тази пролет земеделската ко 
операция „Напредък“ в Боси
леград набави 85.000 кг разни 
минерални торове за нуждите 
на селското стопанство. През 
настоящата година ползването 
и а минерални торове се увели 
чи два пъти в сравнение с ми 
палата година.

димим

ПТг.

В. Вел.

Земята не е виновна решение! Но щом като буитята 
ие могли да се разберат и пред 
съда делото взело курс к екто и 
при всяко дело. Такси. свиде
тели, комисия, пътни и дневни 
— н така делото от 60 динара 
се покачило на 14.150 динара. 
Ако се вземе губенето на вре- 

от страна на двамата братя 
тогава разноските за доказване 
на истината ще излезнат към 
20.000 динара. Значи един квад 
ратен метър от тази земя' вече 
излиза към 3000 динара.

Земята при нас е евитна но 
а Пъртопопинци както внжоаме 
тя е по скъпа отколкото и е цен 
търа на Ниш и Белград< Оста
налата сметка вероятно ще си 
направят двамата братя Велко 
и Цветко, на които вероятно не е 
до пари, нито до земя — те ис
кат да си наложат своя инат...

• • •

В димитровградския общинс
ки съд е всеки ден така. Б кори 
дора на дългите пейки заседна 
ли хора от всички краища на 
общината, които са дошли тук 
да търсят правда. В писарница 

1га щрака пишеща машина. Съ
дебните стаи са празни. При 
Иван Тошев двама свидетели и 
обвиняемия.

Съдията Любисав Илиев седи 
в своята канцелария и преглеж 
да съдебните досиета. Всеки мо 
мент някой отвори вратите на 
канцеларията и иска да бъде 
приет. Днед е петък и обикно
вено хората използват този ден 
да дойдат и до съдията.

— А искате такова дело къ 
дето хората се съдят така да 
се каже без причина? — .не за
пита съдията Илиев.

— Да.
— Как да кажа. често пъти 

хората идват при нас да искат 
за нещо съдебна присъда, въп
реки това че и сами виждат, че 
цената на предметите, за които 
се съдят е безначителна. Не се 
касае за материалните придо
бивки от изхода на делото, пове 
че се касае до проявяване на 
инат... И тогава хората за да 
докажат своето ,.право” карат 
до край.. . Ето преди някои ден 
двама разведени съпрузи носят

при нас покъицнината да ги раз 
делим!...

— И вие това направихте?...
— Да, разделихме ги, това е 

наша дължност. . .
За един момент съдията се за 

мисли, погледа на, стола пред се 
бе си и отворие едно досие ..

— Ето, ето един интерес пред
мет, да не търсим повече, .. То 
зи случай е от Пъртопопинци. 
Двама братя се съдят за 60 ди 
нара!

— Как за 60 динара?
— Ами не за 60 динара, но тол 

кова всъщност струва пгрчето 
земя ,за което се съдят. ..

почнала омразата между двама
та братя.

Прп нас земята е евтина... 
През посгледните години 
я предават на кооперациите и 
масовно напускат селото. Всич
ки искат да работят в индустри 
ята. А тези, които 
ло могат за евтини пари да си 
вземат ниви, ливади, гори, ако с 
Такива не разполагат. И в село 
Пъртопопинци земята както и 
в другите краигца на общината 
е евтина. Кооперацията я пла
ща до 10 динара по 1 м-.

Двамата братя Велко и Цветко 
обаче това не гледат, 
работата да 
Мировият

ме
хората

остават на се

те искат 
изкарат иа ъисто. 

съвет в селото нищо 
не им тьомо2на. Опитите на съсе 
дите също така < станаха напра 
зни. Най-сетне работата 
до ОбщинсЬсия съд.

Съдиите погледнаха делото и 
виждат, че зсВсвлението от Вел 
ко Манчев е поднесено

Стоян Евтимов

Този голям обожател на го
рите, завеждащ горското сто
панство при Общинската скуп
щина, през 1952 година основа 
подружшща на лесничеите в 
Босилеград — единствена по 
това време в СР Сърбия. По- 
Късно, по негова инициатива 
такова сдружение бе основано 
и в републиката. И днес друга 
рят Евтимов е редовен сътрул 
1шк на списанията „Лесничей“. 
„Зашита на природата" и дру
ги. В тях досега е публикувал 
над 40 трудове на-теми из гор 

стопанство

**•«

Велко Манчев и Цветко Ман
чев сЬ рождени братя от село 
Пъртопопинци. Те не живеят за 
едно вече тридецет години. Раз 
делили се през 1936 година. В 
местността „Падина” край село 
то поделили една площ земя спо 
ред дърветата. Така минавало 
врем!ето, братята унищожили го 
Рата и останала само земята. 
Скоро преди няколко месеца, 
Велко Манчев „забелязан”, че 
брат му помесгтил „камъка” ме 
жду имението на двата братя...

Втория брат Цветко Манчев 
твърди обратното... И така за-

***
стигна

Съдията Любисав затвори до 
сието и го остави на страни. Ед 
вам скриваше своето неразполо 
жение от такива дела. Той се 
стараеше да запази свое го спо
койствие. В коридора го чакаха 
много хора и няколко насроче
ни дела. Между тях сигурно и- 
ма и такива като това от село 
Пъртопопинци.. ■

съвсем
за безначгстелна работа. Напра 
виха опити да измирят двамата 
братя, но напразно...

Тези дн.и една комисия 
да трябваше да

място... Комисия, каго ко
мисия трябваше да 
ис\ната... Направен

на съ 
замине иа са

мото
конс1 атира 

е и сгутеж. 
Един триъгълник земя с повръх 
нина от 6,59 .и? е въпрос за разв Босиле- Б. Нчкзловското
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МИНСКИ РАЙОН

Дневен ред ма димитровградското селско стопанство

ОБЕДИНЯВАНЕТО НА КООПЕРАЦИИТЕ
Е НЕОБХОДИМОСТ

~г
Пре-2 газу пролет в Босиле

град при фонда за развитие 
на частното горско стопанство 
се формира разсадник в село 
Долно Тлъмино, който ще про 
извежда годишно около 
408(;000 доброкачествени боро
ви и акациеви фиданки. Чрез 
тази акция значително ще се 
облекчи проблема за посадъч 
ния материал, който вече годи 
ни наред се набавя от вътреш 
ността.

Фиданките, произведени в 
този разсадник ще ползват го 
раните и частните стопани, на 
които ще се дават безплатно.

За уреждане работата в раз
садника имат голяма заслуга 
младите горани от бистърско 
то и тълминско основно учили 
ще. Работата около и праше
нето на фиданките ще извър
шат девойките от А- Тлъмино.

— Напълно съм съгласен с 
миениео на другаря Димитър 

-Манов, което Публикувахте в 
миналия брой на вестника. Тря 
бва обаче -да изтъкна, че някои 
лични интереси, специално при 
управителите на "земеделските 
кооперации, попречиха обединя 
ването на кооп грациите ,;га ста 
не и -наша действителност — за 
яви пред представител яа на
шия вестник Димитър Петров, 
управител на кооперация „Ни
шава’’.

Ако от няколко слаби коопе
рации направим една здрава, 
жоято да се обърне с лице към 
селското стопанство — от това и 
стопанството на общината и част 
нит е производители ще имат 
полза. Защото от организирано 
то производство можр да има са 
мо полза, а никни и вреда. Пре 
димствата ;на уедреното произво 
дство са значителни и адногократ 
ни. Здравата организация, на 
първо място, ще има много по- 
яки фондове, с които от година 
на година да се разрешават раз 
ни въпроси. Така например на 
шата кооперация в резервния 
фонд има 9 милиона дйчтгоа. В 
настоящите услоБия с тези сред 
ства тя не е в състояние да 
предприеме по-сериозни акции 
— мелиорисване на пасищата, 
подобрение на животновъдство 
то, засилване на кооперативно-' 
то дело. Зарад слабите фондо
ве и останалите кооперации не 
са в завидно положение 
те разполагат с малко средст
ва за разширеното възпроизвел 
ство.

Но когато всички тези средст
ва се обединят фондовете значи 
Тел но ще нараснат и тогава 
ще се създадат условия за раз
решаване на най-важните въп 
роси в селското стопанство. Сле 
дващата година би се отделило 
повече внимание на.някои дру 
ги проблеми и това ще означа
ва само по-бърз ход към увели 
чеяие на производството и аку 
мулативността на селскостопан 
ските организации.

Освен това само единна орга 
низация ще е в сЧъстояние да 
въведе специализация на про-

считат, че ако кооперациите с€ 
обединят и управителят не е по 
стоянно край гях, ще завладее 
явашлък. защото никой не ще ис 
ка да работи ако, не го гледа 
ръководителят. Разбира се, то
ва схващане е погрешно, защо
то обединяването на коотгераци 
ите може само да допринесе за 
увеличение на производството и 
производителността 
От друга страна и специалисти 
те по кооперациите са за интег 
рация, затова чн мислят по то 
зи начин да дойдат в Димитров 
град, И двете схващания не са 
в унисон Със задачите,които сто

изводството в зависимост гт въз 
можностите. Иначе всяка коо
перация произвежда всичко, ма 
кар и да няма условия. Специа ров, считам, че този комбинат 
лизацията

от своя страна ще повлияе и 
върху личните доходи. Когато 
.става дума за това, казва Пет-

налага и по-голямо ще трябва да върши и оборота 
ангажиране на сп|вциали. тите, с индустриални и селсушстопан 
за които се открива широко по ски стоки, 
ле за работа. Всеки от тях 
же да отговаря за един произ 
водствен отрасъл. В урл< вията 
на разединеност на коопераци
ите — разединени са и кадрите.
Неприемливо е и нецелесъобра- 
Вно ^„Нишава” и „Победа” да 
имат петима инженери-агроно
ми а останалите четири кгопера 
ции — нито един! Ако се обе
динят, кооперациите ще имат 
възможност
рономи и сЬлсжосггопанск/! техни 
ци да уредят финансовите и и 
-кономически въпроси, да подо
брят комерческага служба и тн.

Не трябва да изтъкваме от ка 
ква полза ще е обединяването на 
кооперациите за подобрението на 
механизацията. С оглед на 
факта, че в нашата община сел 
скостопанските работи не затюч 
ват в едно и с*ьщ-> време и маши

Във всеки случай няма място 
за страх, че с обединяването на 
к< операциите ще се нанесат вре 
ди на сел асото стопанство. Доб

мо-

на труда.
рата организация на труда, при 
лагането на съвременна агро
техника на по-големи площи, 
създаването на овцеферми и 
засилването на кооперирането 
в животновъдството и угояване

V

да доведат още аг-

***

През това лято в село Назъ
новрица ще бъде довършен 

и свъремен магазин. В сграда 
тата. която е на довършване, 
освен магазина, ще бъде помените могат да се прехвърлят от 

един терен на друг и по този на 
чин да се увеличат 
обработени с механизация. 
Интеграцията на кооперациите 
дава още една изгода. Магази
ните, ремонтните работилници 
и др. обекти ще се поставят на 
необходимите места и по този 
начин ще се намалят разходи
те на превоза. Днес много коо
перации нямат свои магазини н 
често складират 
торове и някои свои стоки на 
влажни места.

С организирането на земедел 
ско-ггрсмишлен комбинат се съз 
дават
на девизните средства, които се 
осъществяват от продажбата на 
Дзлскостспа-нс)гм произведения. 
Също се създазат условия 
рентабилно производство, което

стена и разплодната станция. 
Работата и средствата 
строежа е обезпечила тл-ьми- 
нската земеделска кооперация. 
Сумата възлиза на 800.000 ди
нара.

околоплещите,

***
■ !

И
В течение на тази пролет 

Тлъ,\шнската ^земеделска коо 
перация с набавила 105.000 кг, 
различни минерални торове. За 
собствено потребление е израз 
ходвала около 60 кг, като из
вършила мелиорация на

Обединяването на кооперациите — възможност за повече 
производство

минералните

то, правилното 
на личните доходи — само ще 
допринесат за угеличението на 
физическия обем на производ
ството.

Но и покрай всичко това още 
съществуват мнения, които тряб 
ва да се надделеят. Някои чле
нове на трудовите организации

разпред! • ;■ сние ят пред селското стопанство в 
общината.

Следва да се констатира, че 
в някои кооперации какте в По 
ганово и в Барйе вече се съзна 
ва необходимостта от обединя
ване. Те вече виждат, че дреб
ното селскостопанско производ
ство шзм)а бъдеще.

Ако всичко това имаме пред 
вид, констатира др. Петров, на 
мнение съм, че към тази рабо
та трябва да се пристъпи вни
мателно и последователно. Това 
значи, че отделно внимание тря , 
бва да се посвети на подготовки 
те за интеграция не само в ко 
операциите, но и всред коопе- 
рантите и частните 
пански производители.

условия за реализиране
100

хектара пасища в местността 
„Бобешино".
На частния сектор на района 
на кооперацията са изразход
вани 45.000 кг. Най-голямо ко
личество минерални торове са 
взели селските стопани 
Рикачето, Бранковци, Зли дол. 
Долно Тлъмино и Голеш. 
сравнение с миналата година

за

В ,,НИШАВА”

3.500 килограма сено от 

хектар
в с.

В

ползването на минерални тора 
ве през тази година на частния 
сектор се е увеличило за 100 

I на сто.

Кооперацията „Нишава" м° 
же да бъДе доволна от сено- 
добива на 45-те хектара изку
ствени ливади. От всеки хек
тар тя е.получила средно око 
ло 3.500 килограма сено, като 
за всеки хектар е изразходва 
ло 300 кг минерални торове. 
Равносметката показа какво 
голямо предимство имат мели 
орацйонните |работи.

На естествените ливади сено- 
до бивът достига до 1000 кг. А- 
ко сметнем, че един килограм 
сено струва 2 динара (това е 
планирана кооперативна цена).

Стойността на произведе
ното сено е 2 .000 динара. Оба 
ве на стойност от 7.500 динара-

селскпсто-ни торове кооперацията осъ
ществява 87.500 динара. На все 
ки хектар е употребила торо 
ве в стойност от 7.500 динара. 
Разликата в приходите от из
куствените и естествени ливади 
с очевидна — 55.000 динара. С 
упоребата на минерални торо
ве върху площ от 45 хектара 
кооперацията е осъществила 
приход приблизително два ми 
лиоиа и половина динара.

Подобна сметка са могли Аа 
направят и всички частни ссл 
скостонански производители и 
по всяка вероятност биха би
ли доволни от агромерките.

Бележка

Гъботворката не 

разбира от еказки
ГТогаиово ---400.000 динара за 

лековити билки Кооперацията в село Долно 
Тлъмино и тази година

Официалните данни в Об- 
гово-щинската скупщина 

рят. че пръскането със са
молети За унищожаване на 
гъботворката е успешно про 
велено. В района на Трън- 
ско Одоровци обаче пръска 
нето не е извършено. Осве
домиха ни, че земеделската 
кооперация съобщила 
инспектора по селското ст° 
панство в Димитровград, че 
гъботворка в този район 
почти не съществува. Пре
ди това в Тр-ъиско Одоров- 
ци по всички махали са про

ще у-
гоява добитък. Моментално 
същата разполага с 300 овце, 
а до края па лятото ще набави 
още 700 за угояване през зи
мата. Тя е единствената коо
перация в комуната, която 
практикува зимно угояване на 
добитък, което не само е рен 
табилно, но н полезно за подо 
брение <на 1>кнвотновъдството 
в този край-

Кооперацията ще угоява аг
нета в собствена режия и чрез 
коопериране. Тя 
пя частниците, които се анга 
жпрат в угояването, на агне
та като същевременно им га
рантира изкупване на стоката 
по 450 динара по килограм жц 
во тегло.

Ученическата кооперация 
„Пионер" в Погапово е сключи 
ла договор със „Сърбофлор" 
от Свърлиг за доставка на 
2.000 кг разни билки, за кото 
ще получи 400.000 динара.

на Погапопскн район нзобилст- 
вува с разпи билки, необходи
ми в промишлеността и фарма 
цевтиката.

^ 1
М. Б. М. А.

велени сказки за значение
то на акцията по уншцова- 
не на този най-голям непри 
ятел на горите и овощните 
градини. Учениците от оо 
новияте училища провели и 
акция по събиране яйца на 
гъботворката. И с това 
акцията за унищожаване на 
гъботворката в Трънско 
Одоровци била завършена. 
Всеки земеделац бил задъл
жен да извърши пръскане 
на овощните градини с хими 
чески средства, които и 
днес стоят в кооперацията 
неунатребени.

Посетихме и Погаповски 
район, к-ъДето е извършено 
пръскането. Бански връх е 
пълен с гъботворка. Овощ
ните градини, за които са 
отговорни земеделските коо 
перации, почти са унищо
жени. В овощната градина 
на земеделеца Раде Са
вов
стя. Гъботворката вече е на 
паднала фасула и царевица
та. Не говори ли това за 
пълното бездействие па от
делни земеделски коопера
ции и някои частни селско
стопански производител и?

Коопероциите очакват високи добиви от пшеницата дава аванс

Селскостопанските специа- консумиране. Понастоящем са 
листи в земеделската кооиера оправдапи очакванията от всс 
ция „Ншиава" в Димитров- ки хектар да се получат иай- 
град настояха да приложат малко 40 центнера пшеница, 
най-добре агротехниката, коя На всеки хектар са хвърлени 
то кооперацията обезпечи за около 330 килограма минерал 
70 хектара гоненица за семе и ра 100 килограма, в разклоня

ването но 150, а към края па 
пп торове и то: през февруа- 
март по 80 килограма. Неотда 
вна 'посевите са пръскаше На 
парцела от 24 хектара в „Лок- 
па" е засета, „абодапса" коя 
то това лято трябва 

второ

1

***
АЛ АаАС

Тлъмштската кооперация ра 
зполага с 5 бикове за разплод 
Тези дни същата набави още 
три, за конто с заплатила су
ма от 800.000

производство.семе
Пшеницата с буйна и права, 
н без плевели. За производ
ство на семе е засеяна и „без 
остая” па 10 хектара в местноШГ ‘

. .. 7 ^ Вдинара
кълето течение на този месец тя ще 

формира разплодни станции в 
село Бранковци, Назърица и 
Голеш. Разплодната стапцмя в 
Долно Тлъмино 
вече няколко години. С опери 
ването па нови такива цо съ-

:
стта „Подмъртвие", 
много хубаво успява люркан- 
тилна „абодапса".

Полевъдът в кооперацията 
е доволен от досегашното съ'- 
стояпие па посевите и счита, 
чс ме са прекадени очаквания 
та .ако след вършитба от всс 
ки хектар се получи най-мал
ко по 40 центнера, само ако 
топлинен удар не спре проце
са па узряването, на пшеница-

съществува
ябълките са (бей лиг

седните села ще се подобри 
расовия състав па добитъка. 
Взети са мерки и за кастрира 
не на биковете от домашната 
раса. Отзивът за кръстосване 
и подобряване расата на доби 
тъка засега е тлям.

та.
А. Тази години се очакват високи добиви от пшеницата М. Б.
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НАШАПьшеииспи бележки ош България

Среща със стар 

септемвриецз.
1928 голина. Човекът който бе3 
брой п-ьти преминавал грани 
мата, арестуван, имал смърт
на присъАа. И всички тия то 
жести па нелегалната борба 
издържал. Обаче на този стар 
боец се пална ла направи и пъ 
рвата връзка между партиза
ните от Пиротския и Мпхаило 
вградени отряд през 1944 годи

Аз поисках да се срещнем с 
партизаните. В тази трупа бе
ше и известният партизаш-ш Пу 
ниша. Тази вечер уговорихме 
да направи среща между пар- 
визамите па двата отряда.

Бяхме в канцеларията на на 
шия стар познат командир на 
бившия Михайловградски от
ряд Боян Тодоров-Янко. Теле
фона ни прекъсваше всяка 
минута. Другарят Янко търсс 
ха мнозина от окръга, защото 
беше главен организатор на 
всенародния поход по случай 
2 юни — Деня на Ботев.

В този момент на вратите се 
показа човек в напреднала въ 
зраст, с една малка чантичка 
в ръка. Той бързо се отправи 
към другаря Янко, с когото 
приятелски се ръкува. След 
това старецът се запозна с ос 
таналите в канцеларията. При 
ръкуването с мен някой доба 
ви:

Срещата между партизани
те за двата отряда стана спо
ред догопора между бай Ми
хаил и Пупшна при Япорски 
мост, край Йеловица. ОТ Михаи 
ловградския отряд били Боян 
Тодоров, командира па отря
да, Йордан Илиев и Иваи Ко
лев.

на.
— Много ваши хора от Ви

сок идваха при нас за храна 
през 1944 година. Аз тогава вс 
че активно сътрудничех с на
шия отряд и когато се срещах 
с тези хора интересувах се за 
партпзапсото движение в този 
край. От другаря Бойко имах 
задача Да събирам оръжие за

— Когато тръгнахме край 
Кача Камък — си спомня бай 
Михаил—аз дабелядах 
човека от Дива 
Другарите от отряда останаха 
в горичката, а аз се обадих 
при хората- След като разбра 
хме, че пяма войска тръгнах
ме към Япорски мост хсъдето 
стана срещата между парти
заните на двата отряда.

Съдбата па бай Михаил като 
че ли се поваряше. През сре
дата на 1944 година беше аре 
стуваи и в берковския затвор 
дочака 9 септември.

— Другаря е от Югославия..
Очите на стария светнаха,

на лицето му се показа прият 
на усмивка. Веднага разбрах, 
че се срещам с човек, който 
има Дълбоки спо-менн от Юго
славия.

— Аз съм Живков...
А веднага след неговите ду

ми другаря Янко го допълни:
— Това е бай-Михаил от село Те ми казаха. че във Висок и- 
Мелене, стар септемвриец. Дъл ма доста партизани. Когато е- 
ги години е действувал на дни ден Иван тръгна в Бър- 
югославска територия, където лог по работа придружих се и 
е работил по каналите. Случа аз с него. Той тогава не знае 
ят искаше бай Михаил да ни ше моята цел. Чрез Гойко от 
свърже с югославските друга Бърлог тогава аз получих ня

колко пушки. Той ги донесе в 
Широки луки до едно Дърво, 
където се бяхме договорили да 

Това забеляза

двама
Слатина.

нашия отряд.
Случи се, че един мой поз

нат Иван Пушкаров, 
строеше къща ме запозна с 
Гойко от Бърлог и Сапдо кръ 
чмаря. Двамата идвали по-чес 
то в семейството на Пушкаро 
ви. Тези хора ми се видяха 
много честни и аз ги попитах 

движение.

КОЙТО

за партизанското

*•*

ри и през 1944 година, когато 
установихме/ връзка о Пирот 
ския и Царибродски отряд и 
почнахме съвместно да 
ствуваме...

Срещата със стария септем 
вриец завърши. Бай Михаил 
взе чантичката си. пак прият
но се усмихна и добави:

— Колко много желая отно 
во да видя хората и местата, 
където преди толкова години 
съм пребивавал.

дей- се срещнем.
Иван и от тогава и той залоч 
па да сътрудничи с нас.

7»и- вечер, продължи 
Михаил, бяхме в Бърлог. В се 
лото пристигнаха партизаните 
Дойдоха и в къщата на Гойко

бай•**

— След Септемврийското въ 
стание останах тук — започна 
своя разказ Михаил Живков 
от село Мелене. Но след из
вестно време се наложи да 
замина при нашите емигранти 
в Ниш. От Дълги дел граница 
та минах с един приятел. ПъР 
вото ми пътуване до Ниш бе
ше с цел да се организира по
стоянна връзка с партийното 
ръководство в Ниш за повди
гане на ново въстание. По-къ 
сно в моята нелегална работа 
бях арестуван и до октомври

Богдан Николов

НАШ РЕПОРТАЖ

VГОРЕЩО ТЛЪМИНСКО лято >:•

Пътят лъкатуши из малката 
покрай реката. Бе

всекиго се отнася с внимание. 
Един мъничък селянин с по- 
плешивяла глава псуваше без 
причина, по стар навик.

— Такива са хората — ка
за другарят Раде. — Всеки е 
на мнение, че той има право. 
Чуе нещо и ей го тук. Псувни 
разправии, кавги...

Другарят Раде е председа- 
тил на местната организация 
на ССРН в Долно Тлъмино. 
Попитах го за някои проблеми 
в работата на тези организа
ции.

котловина
ше окъпан в роса и просъх- 

.... нал. Две дечица вървяха пред1944 година останах в затвора. мене Бехта хорбичка с хлебец
през рамо и синьо канче с 
храна в ръката... Баща им ко 
сеше в ливадата край реката. 
Това бяха първите тазгодиш
ни откоси в Босилеградско...

— Успехът е до&ьР — каза 
той. От 40 ученици нито един 
няма да повтаря класа. Имам 
петима отличници и шеснаде- 
сет много добри... Обичат де- 
цата да учат,-а и техните ро
дители се интересуват за уапе 
ха им. Ежедневно идват при 
меи и се разпитват как учи 
тоя, оня предмет, а някои до
ри присътвуваха и на часове, 
за да видят знанията на деца

След излизане от затвора от 
ново продължих дейност и под 
държах връзка с другарите от 
Ниш. Връзките ни бяха в Сла 
виня, Каменица, Йеловица, Бър 
лог. Дойкинци до местността 
„Въртибог” в Стара планина. 
По това време съм превеждал 
Гаврил Генов, който идваше 
на нелегална конференция в 
нашия окръг. С него минЬх 
цреаУКам&нина, Спомням: сй, ,че 
при пътуването ни помогна да 
се укрием в селото местният

—Сега е работно време и а 
ктивността отслабна. Хората 
се разпръснаха по работа. Ня 
кои на работа във вътрешнос
тта, други на нивата... И към 
есен, когато привършат пол
ските работи ще засилим дей 
ността на организацията. Тога 
ва комуналните проблеми ще 
бъдат в преден план: пътища, 
електрификация...

— А въпросът с осведомява 
пето на гражданите и разпро
страняването на печата? — по 
питах аз.

— Най-много се чете ,,Брат 
ство", ..Борба” „Политика" и 
„Задруга". Но това все още не 
е достатъчно, защото 
семейство няма транзистор. И 
маме и читалище. Работи сед 
мично два пъти. Интерес за 
четене съществува. Дори и селя 
ните взимат книга, но малко 
книги имаме и не са разнооб 
рази. Понастоящем те са око
ло 1.400. Най-много ни липс
ват книги, които биха могли да 
помогнат на селскостопански 
те производители.

Долу поя центъра в разсадни 
ка, работеха шест стройни де 
войки с Дълги плитки. Една
та от тях е общински отбор- 
ник. Казва се Надежда Грозда 
нова. Присъпих към нея и я 
попитах кой е най-актуален 
проблем за тлъминчани.

— Електрификацията — от
върна Надежда.

пъдар. .
Старият септемвриец 

Михаил има много спомени от 
нашия Висок много срещи с

Продавачът на вестници в Босилеград е откргл „будка"' на 
улицата, загцото вътре е но-голяла горещина.бай

та си.
Хвърлих един поглед върху 

училищната сграда- Тя е съв
сем дотраяха и изглежда.

хора, които са помагали еми
грантите. но срещата му с жа 
ндармерията в явката на Сла
вния му е останала най_добре ей сега ще рухне.

Учителят побърза и ние вля 
зохме в учебната стая. За 40 
ученици — съвсем тясна. До 
траяли скамейки и чинове, та
ванът пропукнат, увиснал на 
места, Подът пропаднал, Про
зорците едвам пропускат свет 
литга.

★че
★ ★

в спомена:
— При едно преминаване 

на границата с Тодор Благов 
сборния пункт ни беше воде
ницата на Гаврил Димов от 
Славиня. Тази нощ Занфир По 
пов и във воденицата пристиг 
наха още пет човека с Иван 
Кинов узнахме, 1е сме обкъР 
жени от страна на жандарме
рията. Положението беше не 
удържимсх. Единствено (реше
ние беше: ние двамата да се 
предадем та по този начин да 
заблудил! жандармерията, а ос 
таналите между които бяха 
и известни ръководители на 
партията да избягат. Така и 
направихме. Ние се предадох
ме, а останалите избягаха. По 
късно Кинов се върнал за оръ 
жието. Така измамихме жан
дармите. На нас двамата уда
риха страшен бой. Още съща 
Тата нощ ни пуснаха, защото 
се случи че в групата на жан 
дармите имаше един който ни 
придружавагйе от Цариброд 
Ниш и Г. Милановац.

Така старият септемвриец 
Михаил Живков си припомни 
за много познати от Ниш Бел

Г Милановац, Нови Сад шефът на канцерларията доб
ре познава тези хора и към

всяко

Погледнах учителя озадачено 
Той ме разбра.

— Няма къде да построим 
нова училищна сграда. Няма 
ме място. Това, .което виж
даш, е на кооперацията. Пре
ди то беше частно, но селяни 
те събраха пари и го купиха 
от стопанина. Обаче лапи коо 
перацията се намеси върна па 
рите* на селяните и го взе. С 
нея не можахме да намерим ре 
щение.

На събрание на избиратели
те хората разправяли по този 
въпрос, изготвяли план, реши 
ли тази пролет Да строят но
ва училищна сграда, но се спр 
яло няма място....

Минах в местната канцела
рия. Как то и винаги тук има
ше хора, дошли от околните се 
ла. кой за паспорт за добитъх 
кои за някоя молба— Раде.

На въпроса Дали граждани
те в Тлъмино са доволни от 
решенията на Общинската 
скупщина. Надежда отвърна 
че са доволни.

Жителите от село Поганово правят негасена вар за да обезпе
чат средства за електрификацията.

И сега когато в полето кипи трескава работа — те са. око 
ло варницата. . .юьдето пребивавал през 1924 — В. Велинов
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ХОРАТА ОКОЛО НАС

ДВЕ ИСКУШЕНИЯ ЗА СТАНОЙ
АЛЕКСОВ

Този 58-годишен здравеняк спомня сн Алексов. Към август 
познават всички дерекулчани. същата година започна най- 

Попитате ли за него всеки ще трудното — пробиването на 
ви каже — да тука беше... За тунелите в ждрелото на Ерма... 
пътя ли ви интересува. И на- И след 40 години от изпъл- 
истина, макар че с пенсията нението на тази трудна задача 
той спокойно би могъл да си Алексов си спомня, като че е 
седи у дома — той не работи било вчера:
така. Алексов е един от най- — Беше трудно. За да дойдем 
активните работници на ново- до мястото, което трябва да се 
строящото се шосе из долина- минира. Или поставяхме и пс , 
та на црма. 15 метра високи скели, или

беше трудно да се срещ- ПъК се спускахме с въжета,,, 
м с него, защото той е твъР Безброй опасности дебнеха все

Лег?:”?; - ки миг... по време на прокар
ва“0 „а ия1<олко минути той Ването на трасето има и жерт 

е-т-т К°ЛТеТа по отР0 ви — но работата бе завърше
-тгна Д'10СеТ0 в ^Р’ьИСКО Оао Ия успешно. В предприятието 
ровим. С известна гордост го „НоВа Ерма" изпълнявах раз- 
вори за трудовите изпитания личии длъжности

на пР°каРваието на новен работник по линията — 
трасето на теснолинейката от до контрольор.

\ к во за Ракита. — Какво мислите за пътя из
— Трасето започнахме през ; долииаталга Ерма?

1925 година, 1трез месец юли, — Населението от -Дерекула

е готово Да строи. Ще помог
нат и останалите села.

Изкопните работи завърших 
ме в рекорден срок. Сега о- 
чакваме да се отпуснат сред
ства за минирането. Но това 
не зависи от нас' — тук трябва 
да си кажат думата Общин
ските скупшинив Димитров
град, БабушьТща й Пирот ...

Ние сме на щрек.
Само дано по-скоро се за

почне ...

М. Андонов

Учениците от Камени
ца почистиха пътя 

през Видлпч
от обик-

Миналата седмица ученици 
те от основното училище в 
село Каменица устроиха тру
дова акция за почистване на 
пътя през Видлнч. В акцията 
участвуваха почти всички /у- 
ченици.

В Димитровград е провъзгласен

/2ървенецът на гимназията
За тази акция Общинската 

скупщина в Димитровград въ 
знаграАи училището с 20.000 
динара.

Ученикът от П клас на тим 
назията „Йосип Броз Тито” в 
Димитровград Цредраг Кръ
стни е провъзгласен за първе 
нец на гимназията- Това зва
ние ученикът получи поради 
всестранната му активност във 
всички сектори, за показания 
отличен успех и примерно по 
ведение.

Ученикът П. Кръстич редов 
но учи уроните си и проявява 
особен интерес към изкуство
то. математиката и физика и 
ОТО (Общехническо възпита
ние. Това показва, че той все 
странно се развива.

Освен това той редовно пре 
дставява гимназията чрез уча Ц 
стието си в спортни и култур 
ни съревнования.

{ В съревнованията на поолед 
мата гимназиада Кръстич пое 
тигна отлични резултати. Та 
Ка в бягане ня Ю0 меара мин» §| 
за 12,2 секунди, в бягане на 
1.000 метара за 2,52 минути и 
в скок на далечина постигна 
резултата от 6.20 метра.

Неговия всестранен интерес 
показва ова, че той е добър 
танцьор в самодейния фолкло

рей ансамбъл и редовен слу
шател на вечерното политиче 
ско училище.

Б. Н.Б. Н.
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По случай завършването на 

учебната година в селото е от 
крита ученическа изложба на 
най-добри ученически художе 
ствени творби. На изложба
та се представиха много уче
ни и с това нагледно се пока 
за работата на учениците през 
изтеклата учебна година.

Ученическата кооперация от

пусна парични средства за 
награда на ученици, които 
имат най-добри постижения в 
тази област. Също така са иа 
градени и победителите в съ
стезанието ..Всичко или ни
що", за което владееше огро
мен интерес.
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Горани при димитровградската гимназия ,,Й. Б. Тито” па акция

х.

Б. Ннк.

— Бързо да помогнем надру 
гаря партизанин! — стана пър 
вият ред от посетителите. 

Изад завесата гърмеше Мър

РАЗКАЗМИЛОРАД ГОНЧИН

НЕПРИЯТНА РОЛЯ гуд:
— Маркапе, стани! Марка- 

не, не бива така! Ще те пре
бие народът. Бързо се извини! 

Чичо Маркан се съвзе от зала, по конто бяха окачени ми 
иьорскп лампи. Куриерът Мър носа, етапа на средата на сце

ната н колкото го глас държи 
започна да сс правдае:

— Прощавайте народе, и вой 
ска! Забравих се. Виждате, че 
за мене не е роля на германец!

Овощната градина се затре
се от стотици смехове и зри
телите седнаха. Мъргуд изтича 
па сцената и съобщи:

— Да вървим по-нататък. И 
това ме беше лошо. Следва ре
цитация за разрушения танк!

Маркан, покрусен до извест 
ма степен зарад пропадналата 
роля, влезе в мрака зад сцет 
пата. Тук го среща готвачът 
Пантелия, прегърна го и започ 
на като чели никакво съййтие

Подделепието се разположи 
в залесената рътлина, разтова 
риха се конете. Чуваше се пър 
хапе, звънтяха думи. Зад един 
храст застанаха куриерите, из 
правиха пушки и се подбочиха 
на цевите. Младен им гово
реше:

— Трябва да имаме скоевско 
събрание. Така, както сме на 
краката. Дневен ред: подготов 
ки за празнуваването лепя на 
нашата Първа пролетарска бри 
гара.

Зад храста се зачу топот, за 
стърга кашляне. Край телата 
на куриерите се изпъчи десет- 
пикът Маркан и строго ги из
мери:

— Бъбрите, а?
— Нищо. имаме събрание! — 

изпречи се Младен.
Маркан заискри с очи и по

мади мустаци:
— Аха, събрание?
— Да.
— Може би ви преча?
Младей заразвлича*
— Па ... как да кажа .. Пре 

старял си за СКОЮ!
— Недей ла говориш повече! 

— разсърди се Маркан, безвол 
ио изпречи ггушката. отдряма 
елна зарад мазола иа стъпало
то си край казана, който вече 
обикаляше готвачът Пантелия.

— Е за нищо не ни бива нас 
лвамата> Хич. Най-л.обре ще 
ла е някой вземе пас колец по 
главата ни изправи да не треп 
нсм! — отдалеч заиочн- да пи
ка Маркан.

— Какво си се разтъжил? — 
пита го Пантелия, сложил ръ
це в кръста, за ла може по
вече да се изправи.

— Преди войпата не ме иска 
ха по тия партии. Говореха, че 
съм обърнат па ляво. Л сега? 
Трябва да запаля пет бункера 
за да заслужа нещо. Ето, и о- 
пия деца имат своя организа
ция. А пие Папто — нищо!

— Не е всичко така — каза 
лукаво Пантелия, свива се и 
потклажда огъня. .

— Да, да, виждам аз.
— Готвачът го доближи и 

му смигна:
. —А какво мислиш, ако за 

тебе вече е ставало дума на ня 
кое събрание?

— Ех! — маха с Ръка той 
— за мене винаги се говори и 
там си остава.

Тозчас пристигна куриерът 
Младен и започна:

— Другарю десетник, има 
важно съобщение!

— Може ли Пантелия да 
слуша? — обърна се Маркан.

— Защо да не. Решихме да 
ЛаДем програма пред подлеле- 
иието и народа.

— Ще подготвим елн а пиес- 
ка. Едноактовка. Вече .разпре
делихме и ролите. Освен една: 
ти Маркапе, ше трябва да иг
раеш германец!

— Нима аз? — подскочи той 
от земята. — В никакъв слу
чай. Ти знаеш, че нищо не ра
ботя на половина. И ако се 
вживя в ролята. А отстрани

ще гледат някои мои по-вис- 
ши другари. И да забележат: 
другарят 
воля. и предапност се вживява 
в ролята па неприятел. Какво 
мислиш Младеичо, па ако ми 
навържат и онова старо мне
ние: религиозен, средняк . . . 
Не, не, не мога, искал бих да 
ви помогна.

__ Това не е. голяма роля.
Нито пък е опасна — обясня
ва му Младен. — Аз ще бъда 
партизанин, ще те нападна, а 
ти трябва да паднеш и да те 
пребия.

— Да ме пребиеш? Недей, 
моля III се! Доста ми са годи
ните и другите неволи — бра
ни се Маркан.

— То е само, ей тъй ... Глу 
ма., 'Какво да Упг равпрапям 
повече.

И народът желае ти да из
лезеш.

— Остави народа. Защо Пак 
телия не бъде германец? — 
сети се Маркан.

— Зает съм този ден. Ще 
готвя вечеря — отказа ролята 
готвачът.

След дълго нагажлане и мол 
би Маркан съгласи да играе 
германски офицер и се заипте 
ресува какво трябва да говори.

Маркан с огромна гуд изтича п. зад завесата от 
чаршафи и съобщи:

— ... Сега ще видите един 
фарс, в който пашите другари 
изгонват един германец!

— Така п трябва! — обади 
сс някой от п-ьрвпя ред.

Мъргуд се шмугна заА заве
сата, която потегли встрани.

На сцената сс появиха ня
колко куриери. Прнсъствупа- 
щпте познаха Маркан, Млаг 
ден и започнаха ла ръкопляс
кат. От сцената отекна Младс 
новия вик:

— Обкръжавайте, не дайте 
Ла избяга! Удрсте германеца!

Маркан, облечен в герман
ски мундир и с нова шапГса, 
гледаше пасам-НаТаТьк и из
бираше коя посока да хване. 
Нападателите го обиколиха, а 
Младен започна да го поваля. 
Маркан отметна оръжието и 
започна ла се отбранява- Дру
гите се оттеглиха в страни да 
разгонят въображения против
ник. Младен напъваше сили 
да събори Маркана. Ио не ус
пяваше.

— Падай, бе брат! — шепне 
ше Младен.

— Ще ти покажа аз! Кой ла 
падне п да се поорами пред 
толкопа свят! —• говореше раз 
гневено Маркан и сгъжшг мом 
чето. • "

Тълпата онемя, защото пе 
очакваше, че „германецът" ще 
победи партизанина Младен.

не е станало:
— Имаше право когато не 

искаше да приемаш такава 
роля. Какво мислят те . . . Ще 
присъствуваш '.па следващото 
събраште. Ще те (кандидати
раме.

Той онемя.
— Отдавна бяхме решили 

това — предложи готвачът. —• 
Но не се стига. Видя и сам: 
натискаше немчурлята като 

.луда, че и едно събрание не, 
стигнахме да устроим както 
трябва.

Маркан се прибра и добави:
— Ама знаех аз, че герман

ците пречеха па моето издига
не, дявол да гп вземе. Но ве
че ис ще могат!

И прегърна Пантелия.

* ф *

Вечерният здрач нахлу в о- 
вощпата (градина .прег^ьлнумта 
с народ и войска. Сцената бе 
направена меж/ч млади стъб-
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ВИЦОВЕЗЛОБОДНЕВКА
Тези дни в Строшена че

шма се родило едно мъжко 
дете. Родителите се заралва 
ли много.

— Блазе на нашия син— 
казала майката.

— Защо? — питали ком
шиите.

— Аокато проходи щебъ
де готов мостът, та няма да 
се м-ьчи детето.

Нещастен брак
Зная едно градче, в което цари нехигненага* Децата не си 

Мият зъбите, стаите в хотела остават със седмици със същото 
белъо, обществените клозети се усещат отдалече, улиците са пъ
лни със смет, край кухнята на хотела наблъскани кофи с бок
лук... И така навсякъде в малкото планинско градче цареше 
мърсотия.

За това състояние в градесето се предприеха сериозен мер 
ки. Лекарите устроиха сказки за опасността от нечистотиите, 
масовите организации издадоха заключения. Колективът па гра 
декиО. хотел предприе сериозни мерки да почисти своите поме
щения. ..

В едно наше училище 
пристигнал един родител ла 
се интересува за успеха и 
поведението на своето дете.

— Другарке, обърнал се 
Към математичката 
викайте ми Другарката по 
пение, тя е класна на...

— Не, отвърнала тя — 
аз не приказвам с нея.

— Другарю, обърнал се 
той към учителя по рисува 
не, извикайте другарката 
по пение тя е класна на 
моя син...

За пръв път е топа малко планинско градче се заприказ
ва за някаква другарка Хигиена. За нея се ггриказваше нг всич 
ки събрания. Тая черноока хубавичка девойка не сваляха I т у-
ста.

ИЗ-

— От както дойде другарката Хигиена — казваха хората 
— тръгнаха работите у нас.

И действително децата започнеха да с”!< мият зъбите всяка. 
заран, белъото и хотелите се сменяваше след всеки гост, улици 
те станаха чисти ... В градчето се говореше само за друкирка
та Хигиена. . .

И всичко вървеше добре, докато един ден не започна да 
се разпространява вестта, че санитарният ■се влюбил в; другар
ката Хигиена. Няколко месеци те вървяха заедно. Гражданите 
се радваха, когато ги виждаха в градекта градина, в хотела как 
слушат музика, как се разхождат из чистите' улици. .. Навея 
къде те бяха заедно...

— Вижте,— казваха хората — а всички досега, приказва
ха, че нашият санитарен не обичал Хигиената. Виждате ли, че 
и той може да се влюби в нещо хубаво. ..

Всички се радваха на любовтта на два-фга млади. Един 
ден в градчето се разчу, че другарката Хигиена се омъжила за 
санитарния. Радостта беше още по-голяма, загцото всички пред
полагаха, че сега санитарният ще бъде вечно с Хигиената. Тях 
пата сватба се превърна в народно тържество. Тук бяха 
отборници, представители на предприятията, обществено-чолити 
ческите организации, училигцата, граждани. Всички се радваха 
па тоя брак, загцото зиаеха, че сало по тоя начин другарката 
Хигиена, черноокото хубавото момиче няма вече да ги напусне.

Но мггнаха няколко месеца от сватбата. Хората все по- 
малко виждаха хубавата Хигиена. Санитарният се гказа. строг 
съпружник. В града се приказваше, че той забранил на своята 
съпруга да посещава обществени, м.еста. Никой вече не я виж
даше в хотела, иаулигата, в училището. ..

В това малко планинско градче пак се върна онова старо 
разположение както преди идването 'на Хигиената в тяхния 
град. Децата пак не си льият зъбите, стаите в хотела остават със 
седмици със същото белъо, обгцествените клозети се чувствуват 
отдалече, улиците са пълни със смет, край кухнята на хотела 
стоят кофите с боклук. , .

НРАВОУЧЕНИЕ: Нека санитарните референти се влюб
ват в Хигиената, но в никой случай не им позволявайте да се

Б. Николов

— Зашр не ходите на море тази година?
— Нямаме си голяла чанта.
—• За багаж?
•— Не, за пари.

— Виж какво, отвърнал 
учителят, ако искаш ла из
викат другарката по пение, 
аз ще ви свържа с учителя 
по български език. Той 
приказва с другарката по 
домакинство, а ггя има 
приятелка в горните 
сове. Единствено така може 
те да дойдете до яея

кда-

Иван Попов изпратил же 
ната на море, децата в пла 
нинските летовища, а тъща 
си на село. Само той не ис 
кал да остави лятната град 
ска горещина. Никак не ис 
кал да отиде на годишна 
почивка.

Решил да остане сам, ма
кар и да се измъчва. При
ятелите му обаче постоян
но го питали, защо прави 
това. Един ден той им до 
верил:

— А бе хора, да не &ьм 
луд да напусна работното 
си място. Що го зная, ако 
след тия нови мерки някой 
се на мърда на моето мя
сто. И сами знаете, че и- 
мам само основно училище.

всички

— Какво ще стане от твоя ученик
— Директор!

__ ? ;
— Не му' върви училището.

женят с тях.

Между животинския свят СЪОБЩЕНИЕ
Нравоучение за нас ПРЕДВИД НА ТОВА, ЧЕ МНОГО НАШИ ЧИТАТЕЛИ СЕ 

ОПЛАКВАТ ЗА НЕРЕДОВНО ПОЛУЧАВАНЕ НА ВЕСТНИК 
„БРАТСТВО”, А НЯКОИ ЧИТАТЕЛИ ПО СЕЛАТА НЕ М01АТ 
ДА ДОЙДАТ ДО ВЕСТНИКА ПОРАДИ ТОВА, ЧЕ НЕ СЕ РАЗ
ПРОСТРАНЯВА В ТЯХНОТО СЕЛО РЕДАКЦИЯТА РЕШИ ДА 
ПРИСТЪПИ КЪМ ИНДИВИДУАЛНО АБОНИРАНЕ.

СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ НА ВЕСТНИКА ОТ 1 ЮЛИ Т. Г 
МНОГО НАШИ ЧИТАТЕЛИ ЩЕ ПОЛУЧАТ НАПРАВО ОТ 
РЕДАКЦИЯТА. УМОЛЯВАМЕ ЧИТАТЕЛИТЕ ЧРЕЗ ПРИЛО
ЖЕНИТЕ ПОЩЕНСКИ ЗАПИСИ ДА ВНЕСАТ НУЖНАТА СУ
МА ПАРИ. И ДА ОБАДЯТ АДРЕСИ НА ВОЙНИЦИ И КАШИ 
СЛУЖЕЩИ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА СТРАНАТА, КСИТО 
ДО СЕГА СА ПОЛУЧАВАЛИ ВЕСТНИКА ПО ПОЩА ОТ СВОИ 
ПОЗНАТИ.

пчелите, научила да раб .тят ед 
вам понасяха безработните дни.

— Другарки, каза една заран 
дс-журнага в кошницата, — кай 
знае кога ще започне това у ни 
Щ’ жаваис на гъботворките. Дай 
ние да си гледам работата.

И всички пчели се разтрит 
х.1 из полето. И точно тоз ; де а • 
самолетът се показа на н-збосво 
д? Отровният т рани ц се спус 
на по дъ ветата, цветята. ,’1ил 
п к; -олето. . .

На следващия ден в кошница 
та бе траур. Повече от полови
ната жители на този трудов ко 
лектив не се завърнаха ? кош 
ницата. А там1 към Т. Одоровцц

и другите села на Бурела гъба 
творките свободно унищожава
ха сочните лис танца на дърве
тата.

И тази заран пред врат;)те на 
кошницата беше изтъкнато съо 
бгцение, с което пчелите се пре 
дупреждаваха ;,а не напускат 
кошницата:

„Внимание, забранява се из
лизането в полето на всички 
жители на нашата кошн.ц] по 
*ради борбата, която се води ггро 
■гив гъботворките”.

Съобщението беше схванато 
сериозно. Нито една пчела не на 
пусна кошницата.

**»
За тази случка стана дума и 

училище на общината.г едно
Учителката разказа на децата
за непослушните ттчели.

— Деца, какво заключение мо 
жем да извлечем от тази при
казка?

— Когато ер води борба про
тив вредителите, често пъти мо 
гат да изстрадат и работливите 
хора.. . — каза Стоянчо..

СЛЕДВАЩИЯТ БРОЙ НА „БРАТСТВО” ОТ 1 ЮЛИ Т. Г. 
ОЧАКВАЙТЕ В КЪЩИ!

Така продължи някоя".; дш:
излизаха питоНито пчелите 

борбата започна. Гъботворките 
свободно си хрупкаха зелените ОТ РЕДАКЦИЯТА

В. Клопотаров-сочни листа на дърветата. г.

1<штш & Текст и рисунки 
М. ПЕТРОВУмря „Марко“ дек зелена шреЬа
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