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ЗАСЕДАНИЕ НА СЪЮЗНАТА НАРОДНА СКУПЩИНАя

Югославия няма вече да внася пшеница
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И 3)Т Ъ КН А В СВОЯТА РЕЧ МИЯЛКО ТОДОРОВИЧ, ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИВ

ПРЕД НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
„ ва Двата лой» на Съюзната

народна скупщина, на 29 юни, подпредседателят 
то шапълантелно вече Миялко Тодорович, запозна 
телите с изгледите аа 
вашето аемежелве. ^

Донасяме откъси из речта на Миялко Тодорович, която 
народните представители приеха с френетично ръкопляскане

то се връщаха в наша валута. 
Искнм този път да подчертая, 
пълното разбиране което прави 
телството на САЩ показа към 
нашите нужди с което на на
шата страна беше указана це
нна помощ. С оглед на това че 
пшеницата представляваше ва
жен елемен на нашия внос от 
САЩ, ние смятаме за нужно 
и ще предприемем съответен 
мерки от наша страна, щото в 
следната икономическа година 
да не дойде до чувствително 
намаление на равнището на на 
шите взаимни 
връзхи, но такова (сътрудниче- 
ство да се продължи в нови ви
дове полезни и за двете страни.

По същи причини ниепоедло- 
жнхме на Правителството на 
СССР щото в документа за сто-

Следва на 3 сЮр.

ЧЕСТВАНЕ НА 4 ЮЛИ- 
ДЕН НА БОРЕЦАНа съвместното заседание татите от рекордната 1957 го- работвали кооперациите, сдру"

дина, но ще достигне, вероят- жени с индивидуалните степа
но и ще надмине планираното на, където се очаква ареден до-
от Петогодншния план равни- бив от италианския сорт от о~
ще на 1861 година. Първите коло 35 мет, цевти по един хек
резултати от жътвата потвръж- тар. Както виждате, нашите ве-
дават досегашните оценки че ковни и стандартни добиви от
производството па пшеница и 11 до 12 квинталн останаха дл-
ръж ще изнлсс 4 милиона то- леч зад нас и не могат вече
на, което е 25% повече от плани да ни послужат за вяканви се
цаното, с други дуии вл около риозни сравнения."
600 хиладн тона или 18% по- , Поната1ък другарят Миялко 
вече от рекордната 1957 години. Тодорович подчерта, че подобни

Предполага се, че средния добиви ще се получат и при
добив на пшеница по хектар царевицата и другите земедел
ие изнесе около 18,5 мет. цен- ски култури. Той също така
тн. Обаче, такъв висок среден подчерта, че тези добави ще
национален добив е осъществен - предизвикат значително нара- 
преди всичко от Високите дв- 
биви в обществените стопан
ства където се очаква добивът

на Съюзна-
Съюза на бойците и 

Сдружението на запасни
те офицери от Димитров
град направиха съвместна 
програма за чествуване 
на 4 юли—Ден на бореца и 
7 юли—Ден на въстание
то в Србия. Според тази 
програма централното 
тържество, ще се състои 
в Димитровград на 3 юли. 
вечерта. Също така, таки
ва тържествени събрания 
ще се състоят и в оста
налите села на Общината.

Ще се организира и пар
тизански марш по следи
те на Димитровградския 
партизански отред .Мом
чил Войвода“.

В Радейна ще стане 
тържестено откриване на 
възпоменателна плоча на 
загиналите борци.

На б юли ще стане сър- 
евнувание в стрелба с пу
шка от м$лък калибър.

На 7 юли през целия 
ден ще станат другарски 
срещи в околността на 
Димитровград а вечерта 
другарска вечер и среща 
на бойците от народно- 
освободително движение.

представи- 
тазгодвшната жътва и с успехите на

е дала помощ там където е и- 
мало нужда. Говорейки за висо
ките добиви, той межлу друго
то каза:

.Млкър че е още рано да се 
говори за целокупните резулта
ти на .земеделското производ
ство през тази годииа, все пак 
според досегашните преценка 
иа добивите от главните аеме- 
делски култури както и от мер 
ките предприети в животновъд
ството може да ов смята, че та
зи година земеделското произ
водство не само чс ще надмине 
планираното равнище и резул-

Във своята реч пред предста
вителите нв Съюзната народна 
скупщина другарят Мвялко То
дорович а а позна народните 
представител! с изгледите иа 
тазгодишните жетва ■ натък
на че тази година пшеницата и 
другите аемеделски култури по
казват набивал добив и че длъ
жността на всички отговорни 
фактори е да се предприемзт 
най-сериозни мерки за навре
менно прибиране на реколтата 
и съхранение на зърнените хра
ни. Той изтъкна че и Армията

икономически

стване и на вашето животно
въдство.

В,продължение той каза:
.Въз основа на такава пре

ценка на производството на зър 
вени храни, а имайки предвид 
излишеците от миналата жътва 
както и от ввоса, Съюзното из
пълнително вече дойде до за-

от италианския сорт средно да 
бъде около 50 мет. центи, как
то и от площите които са об-

НА 23, 24, 25 ЮНИ СЕ СЪСТОЯ В 'ЛЮБЛЯНА ключенне, че количествата с ко
ито разполагаме ще задоволят 
нашето потребление през сле
дната година и нуждите на 
преходните запаси Заради то
ва Съюзното изпълнително вече 

. реши щото в следната година, 
пшеница иаобщо аа не| се вна
ся (Бурии и продължителни ръ 
копляскания).

Познато ви е че ние дефици
тът в пшеница пред последни
те годиан, който възлизаше око
ло милион тона на година, ре
шавахме почти с внасяне на 
пшеница от САЩ чрев благопри 
л тн и дългосрочни кредити коп-

Четвъртия конгрес
на ССК

ОТ ИМЕТО НА ДРУГАРЯ ТИТО И НА ЦК НА СЮК КОНГРЕСА БЕ 
ПОЗДРАВЕН ОТ ДРУГАРЯ АЛЕКСАНДЪР РАНКОВИЧ

гаРя Тито.Щепосредстве в съвремени условия, да 
йЬа'.*. ' • НО след завършване на Кон овладеем опита на ръко- 

греса бе конституиран водене с вече значително 
нов Централен комитет и развигиете условия на со- 
Ревизионна комисия. За циалистическа демокра-
секретвр на ЦК на Съюза ЦИЯ| в условията когато, ч
“„“.«"““.ЪрГ/м"” ?г%“То“гйГко““о°д«с Значителии резултати 6 областта на земе-
Маринко. самостоятелно решават ре ДСЛСКО.ТО Пр0ИЗЬ0ДСТб)0

Другаряъ Александър дица въпроси на нашето 
Ранкович поздрави Кон
греса от името на дру- ческо развитие. Нашите 
гаря Тито и ЦК на Съю- обществени органи, 
за на югославските кому ито участвуват стотици 
нисти. Той говори за ус- граждани, както и много- 

/пехите на комунистите от числените видове на уча 
Словения, за успехите в Стие на милиони гражда- 
словенската промишле- Ни в обществения 
ност за ролята на кому- На нашата страна пред- 
нистите в осъществяване ставляват практическо у- 
на великите цели на со- чилище на социалистиче- 
циализма, за орентировка -Сюо възпитание. В това 
тач към приемане на нови масовно училище,'в все- 
раб^тоици в Съюза на ко- кидневната практика на 
мунистите, »а някои про- стопанският, обществено- 
блеми в общественото политически и култу- 
самоуправление. Той меж рен живот на трудовите 
ДУ другото каза:

— Пред нас стоят още 
много трудности на тоя 
път. Пред нас са много- 
числени всекидневни про 
блеми, но нашият път е 
светъл и пътя е ясно о- 
чертан. За нас, комуни
стите на Югославия, оста 
ва упорито и енергично, 
във всекидневна практика,

-да се борим за осъществя 
ване на великите цели на 
социализма както това 
прилича на революциона- 
ната традиция не нашата 
Партия. Пред нас, пред 
комунистите, стои осиов- 
задача, в центъра на 
борбата на масите за 
за социалистическо стро- 
телство да станем свосо- ■ 
собни за своята обществе 
■о -* икономическа роля

Първи снойи на „иШалианка" 
в нашата околия

СЪВЕЩАНИЕ В ОК НА ССК

На съвещанието което 
се състоя в Околийския 
комитет на Съюза на ко
мунистите а Пирот в мина
лия понеделник, разисква 
се върху някои проблеми 
за понататъшното разви
тие на земеделското про
изводство в нашата око
лия. В разисканията уча
ствуваха и Гьока Пайко- 
вич, член на Изпълнител
ния комитет на ЦК ССК 
и подпредседател на Глав
ния кооперативен съюз, * 
Миленко Боянич, секре- и 
тар за земеделското сто
панство на изпълнително 
то вече на Сърбияш инже

нер Бора Новаковнч, под- нашата околия съществу 
председател на Главния ват благоприятни условия 
кооперативен съюз на Сър 
бия. Съвещанието откри на 
Светислав Попович—Ти- 
ле, секретар на Околий
ския комитет на ССК, 'а 
доклад за за након проб
леми из областта на зе
меделското стопанство в 
околията—Бошко Богдв- 
новйч, председател на Ос
новния съюз на земедел
ските кооперации.

Доклад<гъ, разискването 
досега постигнатите 

резултати в подобрение 
на земеделското произ
водство показаха, че

понататъшно социалисти-

за понататъшно развитие 
земеделското произ

водство. В перспективния 
план на стопанско разви
тие на окблията са опреде
лени

в ко

насоки в конто 
ще се развива производ
ството

живот

на всички земедел
ски отрасли. В животно
въдството се предвиждат 

и рентабилни поро
ди животни. В това отно
шение на лице са значн-

нови
Александър Ранкович,

На 23, 24 и 25 се със
тоя в Любляна IV Конгрес 
на словенските комунисти. 
Кбнресът работи на пле
нарни заседания'и по ко
мисии. Доклад за рабо
тата на Съюза на словен 
сите комунисти и за бъ
дещите . задачи 
другарят Миха Маринко 
Секретар на ЦК ССК. В 
разискванията по разните 
проблеми на вътрешното 
развитие участвуваха 140 
дслегатн. Конгресът в ця
лост прие м одобри ра
ботата на досегашния Цен 
трален комитет и гласува 
резолюция за бъдещите 
задачи. Бе нзабран и нов 
Централен комитет в ко
йто влезоха 99 члена, до- 
като досегашен ЦК се 
състоеше от 51 член. 
Конгресът изпрати поз
дравително писмо до дру

(Сладво на 3 сШр.)

Г/(Следва на 3 сШр.) •В
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• Женевски интермецо 
— коментар

• Димировградски 
аспекти

изнесе

• Георги Димит
ро» — статия

ф Стопанскрто разви
тие на Босилеград

• Коперация 
в Смаловци

• Новини, хумор и пр.1
„Раде Кончар" а Загреб — комбинат ва производство на влвкШраческц 

машини и съоръжения
!
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ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИЯ 
КОМЕНТАТОР НА ПРЕС- 
СЕРВИС В БЕЛГРАД 
ПИШЕ: ПОСЕЩЕНИЕ НА ГЪРЦИЯ

Женевски
интермецо

ния на всички балкански 
държави, та между тях 
да изчезнат недоразуме
нията и спорните въпро
си, които 
вождат слабо развитите 
отношения между народ
ите от тази област.

Резултатите от посеще
нието на Коча Попович, 
както и целия развой на

югославо -гръцките отно
шения, положително ще 
повлияе в тази посока и 
ще допринесе на онези 
положителни усилия, ко
ито имат за цел в тази 
област на света да се за
здрави мирът и успешно 
да се развива междуна
родното сътрудничество.

Докато подпреседател- щенията, водостопанство- 
ят Кардел се прощаваше то и използването на а 
със своите шведски до- томната енергия в миро

любиви цели.
Така подписаните спо-

макини, държавният сек
ретар за външни работи 
Коча Попович отпътува разум^ния потврдиха ре

шението както на Югос
лавия, така и на Гърция, 
да продължат и укрепят 

и в приятелското съврудни- 
чество което е от взаим-

сега съпро-

в- официално посещение 
на Гърция. Всички вест
ници на Атина поздрави
ха това посещение 
обширни статии подчер-

ЧеШири минисШра на външните работи, коиШо вече ни- 
колко седмици Преговарят в Женева, съгласиха се, — а то
ва е ШехноШо Първо споразумение, — да си падат шанс за 
оШдъхване и Почивна: ХърШър, Лоид, Кюв до Мюрвил и Гро
миха заковаха съвещание за тринадесети юли и си оти
доха ва да поднесат на своите шефове и Правителства 
обширни и Директна доклади за досегашния развои на съве
щанията крей Леманско еверо. Този интермецо ще изпол
зват за По-Подробен анализ на женевското съвеи[ание, за 
разработка на нови варианти и тактически становища на 
чеШирШе сили, които след три седмици трябва да Продъл
жат Преговорите.

Какво, значи, Показа досегашния развои на женевско
то съвещание, дали нещо се Постигна или не, има ли из
гледи да се дойде до някакви споразумения, ще се дойде ли 
до съвещание на най-високо равни1це. Това са въПросиШе ко
ито на Шози или друг начин навсякъде се Повдигат и нав
сякъде се дават различни отговори.

Точно е, няма съмнение, че Почти за месец и Полови
на Преговори в Женева не са Постигнати никакви конкрет
ни споразумения. Об&че, Преди да ПрисШьПим към извличане 
нз бързи заключения, добре е да си Припомним, че оШ само
то начало на четворното съвещание беше ясно, Поне за о- 
нези които реалисШически разсъждават — че до споразу
мение няма да се дойде.

ВъПросиШе коиШо бяха Пред министрите — Берлин и 
Германия Преди всичко — така са комплицирани, че за да 
се дойде до споразумение е нужно голямо търпение и реа
лизъм. Още Повече, че становищата на едната и другата 
страна са блоковски определени, че недоверието от време
то на студената война е все още голямо, Ша и всяко сбли
жение Представлява една трудна и йииава работа, бавен . 
Процес. Само някои наивни хора, наистина, можеха да Повя
рваш, че в Женева Преговарящите бързо ще се съгласят.

Значи, в оценката на женевското съвещание рашаю" 
що е не онова, че до споразумение не се е дошло, но кон~ 
еШаШациятЪ дали министрите сега са По-близко до. спора
зумението отколкото в началото или не са, с други думи 
— дали вървят По Посоката на споразумяване, на отхвър
ляне на разликиШе в становищата или, обратно, По Посока 
на заостряне, на отдалечаване. Трябва, струва ни се, да 
ее определи динамиката на движението на женевските ра
зговори, ШенденцияШи която се очертава, а не да се гледа 
на Шях статически и механически, Па да се каже: споразу
мения няма, следователно—разговориШ.е са та Пътя на Про
валяне.Нещата не стоят така. Всеки ще Признае, че в Же
нева, Покрай всичко, се дойде до сближаване на становища, 
манар че главните несъгласия сега се са По-малки оШ тил
ното в началото. Министрите, без съмнение, изпълниха не 
малка и Полезна: работа, която—убедени сме в това—дава 
реални въвможностй щогпо след Почивката да се тръгне 
По—нататък—към сйоравумение. ЕШо, след първата част 
на съвещанието, През която и двете страни Произнесоха 
хубави и дълги слова за обществеността, нанесоха св ише 
максимални искания и Предложения, съвещанието заплува 
из водите на делови разговори, в търсене на компромисна
та формула. Трябва да се каже, че и едната и другата 
сШрана Правеше отстъпки в търсенето па решение за бер
линския ребус. Всъщност, и двете страни — не отстъпвай
ки от своиШе ПринциПиални сШановищта — търсеха едно 
Провиворно, Преходно решение за берлинския въирос, тръгвай
ки оШ това, че в момента не може да се намери Платфор
ма за споразумение за Германия в цялост, с други думи — 
зя германското обединение, Паднаха Предложения и кошара 
—Предложения, разликите са големи, но греши всеки койшо 
не вижда сближението до коеШо е дошло и в самите фак
ти, че са напуснати екстремните становища, че се търси 
реалистичната формула на временно решение. Запад Пред
ложи намаление нз войскови часШи, съгласи се с всекиднев
ните контакти с източно-германските власти, напусна о- 
гШриШе искания за Повторното и ексПлициШно Потвържде
ние на „Праваша на Запада“ в Берлин. Громико Пък се съ
гласи да иска временно решение, По — малко се сВоАенава 
мирния договор, Прие мотивировката на общогерманскаша 
комисия кояШо Преддожи ЗаПад и Ш.н.

Споразумението го няма — но Шо изглежда По-близ
ко отколкото ао-рано.

Това се отнася и за другата област, макар че Шя 
не е на Дневния ред на министерското съвещание, — на 
възможността за Прекъсване на Ядрените оПиши. Москва 
направи важни концесии, Громико и неговите западни Парт
ньори отхвърлиха някои Пречки, и сега .ядрените Преговаря
щи* с Пълна Пара Продължаваш своята работа. Общо е мне
нието, че споразумението за Прекъсване на оПиШиШе е По- 
близко отколкото когаШо и да е до сега, въпреки жестоко
то съпротивление на Франция, която не иска такова спо
разумение понеже в Сахара подготвя своите ядрени опити 
за Производство на атомни бомби, за да може да Получи 
толкоз искания билет за аШомния\нлуб на големите, френ
ското съпротивление е голяма Пречка, но не е оШ такова 
естество че Да не може да се Превъзмогне. Трябва още 
много да се направи, но ясно е че за Прекъсване на ядрени 
експеримента може да се Постигне споразумение.

Всичко Шова говори, че едно ограничено споразумение 
между Запада и Изтока е обективно възможно. Съществу
ват, разбира се, Порядъчни сили на Запада — Бон например 
—коиШо се съпротивляват, „ПринциПиално се ПроШивуйосЮа- 
вяШ' на споразумението с СССР, Понеже и ВонаШаШък вяр
ваш в Политика на силата. Тези сили не са за- Подценя
ване. Но на всички днес е ясно до какво опасно Положение 
би се дошло заради същинския неуспех в Женева, Па се вяр
ва, въпреки всичко, че и двете страни ще настоят да 
Пречат на едно такова рзввитие.

на полза и от полаза ма

Програма на СЮКмира и развитие на меж- 
дународиитс отношеиия,

ж
Различията в становищата, 
които са пре извикани от 

Щ различното международ
но положение на двете 

^ страни—Гърция е член на 
Атлантическия пакт, до- 
като Югославия се бори 

до| против блоковата разде- 
Щр леност на света—до сега 
ЩШ не по влияха на успешно- 
Ща то развитие на взаимно- 
ЦЦ то сътрудничество. Този 
ЦЦ особено важен факт го

вори зи възможността пя 
същия начин да се регу
лират взаимните отноше-

(ИЗДАТЕЛСТВО „ЮГОСЛАВИЯ“ —БЕЛГРАД, 1959 ГОД )
Към края на миналия 

месец излезе от печат 
[Програмата на Съюза на 
югославските комуни
сти-превод на българ
ски език. Преводът на 
една така сложна мате 
рия е направен добре, 
а и в техническо от
ношение книгата е на 
високо равнище. Тя. ще 
помогне на нашите хо- 
рв по-добре да се за-

познаят с тази така 
важна теоретико-поли- 
тическа материя каква- 
то е Програмата, коя
то представлява синтез 
на нашите опити и мар- 
ксическа теория,' коя
то дава блестящи от
говори на най-съвреме- 
иите въпроси на социа
лизма и работническо
то движение у нас ■ 
в света.

Щ

}

ИВщшшж&
т ФНРЮ-първа в света по 

индустриален развой
щщ

N5 .' •

III
Организация на Обеди- на Германия 52% не смя- са следните: В Югосла-

нените Народи обнарод- тайки строителната дей- вия 13,6; България 12,5;
ва на 13 април т. г. све-4 ност. Ромънмя 10,9; ЧСР 8,8;
дения за развоя на инДу- В същия период нашия Полша 11,9; ДР. Германия 
стриалнЬто производство национален доход нарас 7,9; Унгария 4,4; и СССР
през последните пет го- тна за 69% или средно 11,7.
дини. Тези статистически за една година 9%. Тези Тези сведения за нара- 
д-анни, които оа направе- дянни се отнасят към пе
ни въз основа на нацио
налните статистики, пока
зват, че югославската ин
дустрия в период от 1953 
до 1958 година е забеле
жила най-голямо нарас
тване в света. През пос
ледните пет г-одинн ин-

КОЧА ПОПОВИЧ

таха голямото значение 
на югославско —гръцкото 
приятелствр. Тези статии 
се отличаваха с топли ду
ми за Югославия и ней
ните народи и бяха вдъх
новени от искрено въз
хищение за успешното 
развитие на нашата стра
на, от разбиране на ней
ните външно — политичес
ки становиш.а.

Посещение на Коча По- 
посич очер.та в известен 
смисъл началото на1 един 
нов етап в рззвитието 
.югославо—гръцките от 
ношения. Именно този път 
подписа той и неговият 
колега Авероф редица 
билатерални споразуме
ния които ще дадат въз
можност за много по кон
кретно сътрудничество и 
на онези полета където 
това сътрулничество( до 
сега не е било достатъч
но развито поради липса 
на съответни междудръ 
жавни споразумения Но 
вите споразумения се от
насят на взаимно сътруд
ничество в областта на 
стопанството, техниката, 
културата, съдебни и ту- 

» ристически отношения, за 
граничния оборот, съоб-^

стване ия ивдустрмално-
риода когато в нашата стра то производство от «на- 
на започна да действува чение са за нас не само 
новата стопанска систе- заради важността на ин- 
ма, когато вече се проя- дустриалния подем, но 
виха работническите съ
вети и когато се увеличи 
ролята на комуните.

В една част от докла- работническото самоупра- 
да на другаря Светозар вление най-много се е из- 
Вукманович прочетен на тъкнало, Съшо така тря- 

На IV конгрес на Съюза на бва да се подчертае, че 
югославските синдикати увеличението на. нацио

налния доход създаде ма-

и заради това, че у нас 
индустрията е такава сто 
ланска област в която

дустриалното производ
ство в нашата страна е 
нараствало за 88%. 
второ място се не мира 
индустрията на СССР, ко- в април тази година, кой 
ято през същия период то се отнася до развоя на 

з? 70%. нашето стопанство и жи
терналнн основи за съот
ветно увеличение на лич- 

в усло- ното потребление. В пе
риода от 1953-1958 годи- 

се из- на целокупния фонд на 
темпа личното потребление ва- 

растна у нас за 6,20/° при 
което нарастването през 
последните две години и 
знася 9,/». Особено тряб
ва да се подчертае тен- 

имали и интензивно сто- денцията, че това шарас- 
панско развитие. Среден тване дойде до израже- 
годишен процент на на-, ние при работническо— 

Белгия 15%, Великобри- растване на реалния наци- служащите семейства. Це- 
тания.14% нтн. Във Фран- онален доход-се изтък- локупния фонд на лично 
ция производството на- ва в доклада—непрекъс- потребление на тази ка- 
растна за 5%, а в Запад- нато се увеличава- в пе- тегорня жители така на-

риода от 1948 — 1958 на растваше: 1954-1958 а* 
9,1 или н течение на по- 8,1/ , 1956--1958 год. за 
следните две години на 8,6 на сто 1957-58 за 10,7 
10,5. В периода от 1953 на сто. 
до 1957 година нараства- ПОДОБРЕНИЕ НА ЖИ- 
не на националния доход знЕНИТЕ УСЛОВИЯ И 
в България изнасяше 
8,50/°, в Ромъния 8,40/°; в 
ЧСР 6,2в/0 и в Полша
9,1% Това нарастване езна Средно годишно,реална 
чително по-бързо в соци- та заплата се увеличаваше 
алнстическите страни, така: 1954-1958 4,2 на сто 
при което успехите на 1956-1958 6,4 на сто 1957- 
соцналистическа Югос- 1958 8,2 на сто. Тенденция 
лавия са от особено зна- та на ускореното нараства

не ва реалните заплати осо 
бево се подчерта през 
последните две години, 

нията за нарастване на ин- Спроред сведенята на Ме-
ждонароднто бюро

нарастването на

е нараствала
След това идва Япония анения стандарт

вията на работническо са- 
през същия пе- моуправление,

данни за

с 69%, каквото е увели
чението 
риод и в Гърция. В Бю 
летина на ООН поната-

насят
на нараставаже на нашата 
стопанска активност, ко-тък се казва, че това на

растване в Италия възли
за на 47%, в 
27%, в Холандия 26%, ществени отношения сме
Норвегия 22%, Дания 20%

ято говори, че -ведно с 
Финландия изграждане на новите об-

Швеция 18%, Канада 17%

\

КАКВО ДА СЕ ПРАВИ
НА РЕАЛНИТЕ 

ЗАПЛАТИ

по- -ъгс
*-<р-

...Ще Последваш, значи. Понататъшни сериозни и чув
ствителни Преговори. Покрай ,разумната* тактика и ма
неврите, било би добре двеШе страни да отбягваш всичко 
онова което води към заостряне а с това и към Во-Шешко 
споразумяване. Женева, несъмнено, дава шанс за ограничени 
споразумения и за организиране срещата на чеШирШе ше
фове на Правителствата от четири големи сили. Обще
ственото мнение ще знае да оцени кой е виновника заради 
евентуалния неуспех, който би дошел Поради блоковскоШо 
късогледство. В Женева още нищо конкретно, обаче доста
тъчно се е Шъргнало напред за да може нещо Положително 
да се очаква.

чение.
Интересни са н Сведе-

дустриалното производ
ство. Средно годишен труда, 
процент на нарастване на реалните заплати в наша- 
индустриалното прнзвод- та страна беше задоволн- 
ство в Югославия и ня- телно т. е. по-голямо от- 
кои Други страви в пери- колкото е в редица дру- 
ода от 1953-1957 година ги страни,

!
—Всеки са тръгна по саой път, а нае — ще

прах аратата!



БР А Т С Т В б 3

МАЛЦИНСТВА-ЕЛЕМЕНТ 

на сближение между нации
СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА ССК 

И ОьЩИНСКИЯ ОТБОР НА ССТ В БОСИЛЕГРАД

018 ШШII1Ш1ШШ8 ШШ!— ИЗ РЕЧТА НА АЛЕКСАНДЪР РАНКОВИЧ
(Продължение оШ I сШр.) в практиката вт болестта 

на хегемония на едни и 
дискриминация на други, 
политика на пълна и

маси всички комунисти 
трябва да бъдат активни 
борци против всичко о- 
нова съ- На съвмесното заседа

ние на Общинския коми
тет на ССК и Общинския 
отбор иа ССТ присъства
ха управителите на земе
делските кооперации, спе 
циалисти
Воин Петрович - Жарко, 
председател на Околий
ския отбор на ССТ от 
Вране. Доклад за подоб
рение на земеделското 
производство прочете А- 
сен Лазаров, секретар на 

право мо- Общинския комитет на 
горди за ССК. Той подчерта ро

лята на земеделските ко- 
перации в подобрението 
на земеделското производ 
стбо и за създаване на 
нови социалистически от
ношения.
кооперации в Боеилегрзд-

налата година произволи 
телите от Босил^градско 
получиха над 15 милиона 
динвра за тютюн.

три пъти по-голямо. Още 
по-големи успехи се по
стигнаха в развитие на 
икономическо сътрудни
чество с частните земе
делски стопани чрез 
хоопериране. В сдруже
ние на кооперациите с ча 
стннте замеделци засаде
но е 162 ха овощни дър- 
вчете и 230 ха с орехи. 
С фуражни треви има 87 
ха. В доклада особено 
се изтъкна най-големия 
успех на кооперациите на 
общината— стопроцентна 
промена на породата при 
говедата. За подобрение 
на земеделското произ
водство само през мина- 
лета година кооперациге 
исползваха над54 милиона 
кредити което им даде

в Босилеградское живот
новъдството. Петата част 
от целокупното число на 
овцете във Вранска окол
ия, сенамират в тази общи
на. В последно време се 
отглеждат рентабилни по
роди на животни. За по
стигане на на още по-до
бри успехи ще се настои 
щото да сеувеличът пло
щите с фуражни треви. 
Чрез мелиорация извест
ни повърхности ще се пре 
върнат в богати пасбища 
Там кооперациите ще съз
дават овцеферми за по
добрение на овцевъдство 
то. Предложи се щото 
кооперациите дя понасят 
разходите около провеж
дане на меринизацията на 
овцете.

отрицателно 
съпровожда нашето раз
витие, а за всичко онова 
което е социалистическо 
което движи нашето об
ществено развитие напред 
което съответствува на ин 
тересите на нашата рабо
тническа класа, на нашия 
народ и нашата социали
стическа страна“.

Слде това другарят 
Александър Ранкович го
вори за малцинствата в 
нашата отрана.

що щинска равноправ иост 
основите на която изгра
дихме в нашата револю
ция и която провеждаме 
в нашата страна даде до 
сега резултати^ от голямо 
значение. Във

Ц. Т-в

агрономи ивързка с 
това, смятам че споделям 
и вашето мнение, друга
ри и другарки,когато ка
жа, че Съюза на югослав
ските комунисти както н 
всички

Допълнителни избори 
в Димитровград

На събранието ва изби
рателите състояло „се на 
28 юни в Димитровград 
бяха посочени кандидати 
Христо Андонов, Начо 
Станишев и Ценко Тодо
ров за избор за нови от- 
борници в Общинския на
роден отбор.

Изборите са разписни 
за 26 юли т.г.

социалистически
сили с пълно 
гат да бъдат 
осъщественото братство, 
единство и равноправие 
на всички националности 
в нашата страна, за разре
шение

МАЛЦИНСТВАТА ТРЯБ
ВА И МОГАТ ДА БЪ
ДАТ ВСЕ ПОВЕЧЕ ЕЛЕ
МЕНТ НА СБЛИЖЕНИЕ 
МЕЖДУ НАЦИИТЕ.

.Другарки и другари,
На края бих искал да 

докосна един много ва
жен въпрос, квнто се ка
сае за нашата национална 
политика. Познато е че 
нашата прогресивна и де
мократична политика по 
националния въпрос не е 
започнала от вчера, нито 
е нещо отделно от обща 
та идейно — политическа 
концепция на Съюза на 
югославските комунисти. 
Такава наша политика 
н икога не зависеше 
от външните фактори и 
всекидневните политичес
ки потребления на наша
та страна, от отношенията 
на Югославия към съсед
ните страни или по-добре 
казано от отношенията на 
тези страни към Югосла
вия не са имали нито мо
гат да имат влияние вър
ху политиката и практи
ката иа СЮК в тази об
ласт. Още през течение 
на освободителната война 
и нашата Революция в пър
вия план на революцио- 
ната програма на нашата 
Партия се постави осъ- 
щестяаане на братството 
и единството на всички 
югославски народи, нас- 
проти политиката на на
шите неприятели, които 
благодарение на помощта 
на испаднали политици и 
буржуазни партии на ста
ра Югославия, се опитва
ха отново да обърнат на
родите едни против дру
ги на национална шови- 
нистическа н религиозна 
основа. Още в процеса 
На въоръжената борба на 
широките народни маси 
сгана ясно, че новата со
циалистическа Югославия 
трябва да бъде общност 
на свободни и равноправ
ни народи и национално
сти които във нея живе
ят. Затова те с урок от 
миналото,с тодко жертви 
и храброст се бориха за 
осъщестяване иа такава 
своя държава и в тази 
борба дадоха повече от 
милион човешки жертви. 
В течение на своето до
сегашно развитие често 
беше поставяна на изпи
тание нашата политика по 
националния въпрос. Прак 
Тиката в това отношение 
може да бъде твърде по
учителна, понеже тя, ме
жду другото, показа дъл
боката правилност и си
лата на нашата социали
стическа и демократиче
ска политика в тазмобласт. 

Политика която обезпе
чава свободен социален, 
национален и икономиче
ски развой на всички на
роди и националности, по
литика която не боледу
ва вито в теврията, нито

на националния 
въпрос в Югославия, то
на още пов*че с оглед 
на това, че в тази област 
водихме упорита борба 
с тежкото и реакционно 
наследство от миналото

Земеделските

Успех на нашите фи
зкултурниции с опитите които се пра

веха от различни страни 
щото тук да се нанесе 
вреда на Югославия като 
иа социалистическо дви
жение и като на незави
сима страна.

Ние сме дълбоко убе
дени, че такава наша по
литика по националния 
въпрос ще донесе в бъ 
деще още по — големи 
плодове в полза на все- 
страното развитие на вси
чка наши народи и всич
ки национални малцинства 
в Югославия. Ние бих
ме били щасливи ако мо 
жехме днес да кажем, че 
и други съседни страни 
по отношение на напийте

ЬЙВЙв»& В чест на 40 годишни
ната на КПЮ и СКОЮ в 
Пиротска околия бяха ор
ганизирани редици спорт
ни съревнуваниянаработ- 
ническата, селската и сред 
ношколската младеж, съ
стояха се физкултурни 
събори на .Партизан“ и 
др. На последното засе
дание на комисняата по 
съревнувание реши се да 
„Купата за масовност и 
всестраност“ се даде на 
спортистите от Димитров
град, като на най-добри 
в околията. Това приана- 

производство. ние ще даде още повече 
елан и желание на дими- 
тровградчани за още по 
всестранен и масовна ра
бота за развитие на фи- 
вическото възпнтение на 
младежта.

II

Босилеград

ско снабдяват земедел
ските стопани с индустри
ални стоки. През 1958 го 
дина те направиха оборот 
в стойност от 133 мили
она динара. Добри резул
тати те също показаха и

Овощарството е също 
така важен клон на земе
делското 
До 1961 година ще се пов
дигнат около 4.000 хек
тара орехови насаждения. 
Тютюнат е също така ва
жно индустриално разте- 
ние което се показа мно
го рентабилно. Само ми-

възможност в същия пе
риод да направят оборот 
от 228 милиона динара. 
Чистия доход е 30 мили
она и 810 хиляди динара, 
което послужи за засил
ване на кооперативните 
фондове.

Земеделските коопера
ции в Босилеградска о- 
бщина имат в своите фон
дове над 23,5 милиона 
динара. Фондовете са из
ползвани за подобрение 
на земеделието и за раз
витие на кооперативните 
отношения в производ
ство с частните стопани. 
В това отношение особе
но добри успехи постиг
наха кооперациите в Тла 
мино и Босилеград.

Най-важния клон от зе
меделското производство

малцинства търгват от 
подобни принципи, че и 
там се провежда подоб- в изкупване на земедел- 
на пракса както и в Ю- ски произведения. Много 
гославия, щото нацнонал- по-значителна е тяхната 
ниге малцинства да ста- роля в снабдяването на 
ват най подир ф'ак- своите членове с изкуст- 
тор на сближение и при- вени торове, сортнн семе- 
ятелство между нас и на, домашни животни от 
нашите еъседи. било би рентабилна порода с кое

то повлияха за подобре
ние на растениевъдство
то и животновъдството. 
Само през миналата годи
на кооператорите от Бс- 
силеградско употребиха 
над 11 тона изкуствена 
тор. Пред таяи година то
ва количество ще бъде

М.

РАБОТНИЧЕСКО
САМОУПРАВ
ЛЕНИЕ

ВЩнормално да се очаква в 
наше време в Европа без
възвратно да изчезне по
литика на денационали- 
аация която нанесе мно 
го алини на народи и др- 
жави“.

Комунистите ще обърщат специално внимание на раа- 
витието на работническите съвети. Работническите съвети са 
демократични икономическо-политически 
ствеиото самоуправление, чрез [които аепосредствевите про
изводители — в рамките ва.всеобщия обществен стопански 
план и в съгласие о общите интереси на общността, конто 
се изразяват в единната икономическа система — самостоя
телно управляват предприятията и решително участвуват 
в раввитнето на производителите сили. Двигателна сала 
за активността ад непосредствените производители в работ
ническия оъвет, насочена към все по-продуктввен труд м 
все по-бързо развиване на производителните сили, е техният 
стремеж, с по-добър индивидуален труд, с по-добро стопа
нисване на предприятието като цяло н с по-бър» общ сто
пански напредък иа общността непрекъснато да подобряват 

битовите си уоловея и общия материален стандарт на общно
стта,както н свободно да развиват индивидуалните св твор
чески способности н склоности, съобразно с общите инте
реси на трудещите се.

Работническите съвети не са нито представители па 
собственици, нито колективен собственик

органи на обще-

СЪВЕЩАНИЕ
В ОК НА ССК Из речта на

Миялко Тодорович
(Продължение оШ I стр)

в 1957телни резуетдти: 
година меризирани са 
17 000 овце, през минала
та година 46 000 а през шата общност да се подобри 

земеделското производство. Тсй 
подчерта че сега може да се 
каже, че петилетката ще бъде 
напълнена и преизпълнена. На 
края тсй каза:

,Да повторя, онова което ня
колко пъти е казано: основата 
на всички тези успехи почива- 
върху нашето ново социалисти 
ческо общество, върху негови
те свободни социалистически 
отоошекии с всички свои въ
трешни сили конто движат е- 
динките и колективите и'върху 
нашата на такова общество а- 
декватна икономическа полити
ка, която е в състояние макси
мално да използва и развие 
всички обективни и субективни 
потенциални извори за общ- 
икономичсски и обществен на
предък.

В такъв съетав, това този път 
искам особено да подчертая, ле
жи нашата политика (теория и 
практика) на развитие на соци 
алнстическо земеделие, която, 
ето, почти всекидневно и отно
во укрепва своята извънредна 
ефикасноот,

Но, както вече казах, нас и 
тези резултати няма да ни на
правят доволни. Ние трябва и 
можем през следните години в 
земеделието, както и в другите 
области, да иървнм напред и 
исе напред".

(Продължение от 1 стр.) 
ко-обмеи който е договорен за 
тази година от редовния обмен, 
предвидения внос на пшеница 
да заменнме с друга стока ко
ято е нужна на вашето стопан
ство, за да не се намали пред
видения обем на размива между 
дпете страни Разговори за то
ва вече се водят в Москва в 
една смесена търговска югосла 
во-съветска комисия и положи
телно се развиват.

Повишаване на производство
то иа вървени хравн па такова 

_ , равнище е което изобщо може
говедарството. Расте Сро- ^табипн0 да се реши снабдява-
ят на кравите и то ОТ нех0 иа населението и ипду-
благородна мзнтафа»сна стрият* със собствено производ-
пооола Тачи голина ше ство п0 съвсе“ ес*естпепи «-порода, тази година Щ КОНОМНчески и политически пра
се откррят И три НОВИ чини — беше една от нашите
станции за искуствейо о- . „ай-важви цели на икоиомиче- 
семеняване ва кравите, ската ни политика. През време

В пасти и е нъ летя ото са *« изготвяне на Петгодишния а растниевъдството _яая Нне предвиждахме това
постигнати видни резул- да се осъществи след година-
тати. Над 750 ха са заса- две на планираната петилетка.
дени С тютюн, И пад 1200 За 1961 година беше плани-
ха с (Ьуоажни тоеви Око- рано производство от 3,5 милш- ст Р Ж треви, ико тона 0бдче двкт0виждате
ло 600 ха са засеги с ита- ние так0в* производство вече

през таан година надминахме 
за цели половин милиона тона"' 

Другаря Тодорович понатетък 
изтъкна, че такива резултати 
не са постигнати благодарение 
иа атмосферните условия, но 
благодарение на грижата иа на-

тази година ще се мири- 
низират 65 хиляди овце. 
За по-бързо развитие на 
овцевъдството ще се съ- 
здадъткооперативни фер
ми в подножието на Ста
ра Планина, до сега са о. 
сновани пет такива ферми 
с 1500 овце. Околията ве
че не виася мерино-овно- 
ве. Положителни резул 
тати забелефени са и в

на средствата за 
производство. Те ги управляват в интерес на общността, 
а в работата га поощряват техните, собствените материални 
и моралнополитнчески стремежа. Имеино затова те.са най- 
подходящият обществено-икономически инструмент* на бор
бата против бюрократизма, 

индивидуализъм.
Работническото самоуправление е израз и потвърждение 

ва общеотвеаия характер на собствеността над средствата 
за производство и основен облик иа непосредственото включ 
вана и участие на трудещите се в управлението на стопан
ството. На тази основа общественото производство най- 
неиосредствено се свързва с истинските нужди на хората, 
а продуктите на чокешкня труд биват обсебвани същевре
менно и от обществото и от работниците лично. Обществе
ните отношения

както и против егоистичния

в производството и разпределението, и 
постепенно във венчки основни сфери на общественото устрой 
ство, добиват все по-развито социалистическо съдържание.

Управлявайки обществените средства за производство, 
от които по-рлно беше отделен в класовото общество, про
изводителят сега заема своето активно място. Той осъзнава 
все повече, че осъществяването на неговия индивидуален 
икономически и обществен интерес аависн непосредствено 
от повишаването на производителността на неговия собствен 
труд, от увелнчаваието провзводството на трудовия колектив 
и от по-нататъшното развиване на производителвнте сили 
в комуната и в цялата страна. Именно затова, работническите 
оъоети постоянно дават н ще дават на производството я на 
стопанството нови стимули, конто спомагат за ускореното 
развитие па производителните сили. При тези условия, 
самият производител и трудещият се изобщо постепенно 
определят по-нататъшоия процес на освобождаване на човека 
и хумавнзиране на обществените отношения

лианска пшеница от кое
то 540 ха в коопирация 
между частни стопани и 
земеделски кооперации. 
Над 1200 ха са засети с 
хибридна царевица,
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ТРИБУН НА БЪЛГАРСКОТО И МЕЖДУ
НАРОДНО РАБОТНИЧЕСТВО

ДИМИТРОВГРАДСКИ ГБ1РГ1 МИРОВ
— АСПЕКТИ стошшско--

КОМУНАЛИИ
иа 2 юли 1949 година угаси» 

в санаториума Боровихя 
ведааеч от Москва, живота вг 
великия трибун на българоко- 
то и международно работниче- 
ство. другаря Георги Димитро*
Имаше нещо трагично в това 
печално събитие, защото вестта 
за цеговате смърт дсйде само 
вяколко дни след неговата те
леграма, че той се усета мно
го добре н се наляла, че ще се 
върне в родината си да посве
ти последните си сили за до 
брото на българския народ,

Другарят Георги Димитров 
блесна с таланта си още в на
чалото на двадесетия век, кога- 
то се слагаха основите на рево
люционния марксизъм в Бълга
рия. В 1903 година, когато тесня- 
шката партия се отцепи и оформи 
като самостоятелна, българска
та социалистческа 
оф )рми като самоск ягелиа, то
гава, хогато се оф,рми и Бол- 
шевичката партия, другарят 
Георги Димитров бе заедно с 
скъпия Дядо Димитър Благоев, 
с Киркова и Гаврил Георгиева, 
с Коларова и Кабакчиева и до 
последния ден на живота си о- 
стана верен на тази партия, пр-растнала в 1919 година в 
Комунистическа партия и ст в зла съоснователка на Третия 
Комунистически Интернационал

Целия си живот другаря Димитров служи предлнно и 
беззаветно на межеуилродндта революция. В България той 
нямаше личен живот — иаго Благоев пй служеше изцяло на 
работническата класа. Първата стачка на миньорите в Перник 
ръководи победоносно тей Първото въстание на българския 
народ в 1923 година през септември, ръководи пате тей с 
другаря Коларов.

Принуден да напустне страната след Септемврийското 
въстание, тей остана в Австркя — Виена, — да зещищ!ва 
далото и Септември и едновременно бе работник на Комин- 
терна и секретар на Балканската комунистическа федерация.

На Лайпцишкея процес (1934) той аещищи не само де
лото на Септември н издигна високо българския народ, но о- 
собената му заслуга се състои в това, че вдигна високо зна
мето иа Коминтерна и международната ревогюция и имсино 
затова на седмия конгресна Комунистическия Интернационал 
1935 тей стана генерален секретар на Комнтерна, какъвто о- 
стана до распусктнето му. Но и като секретар на Комнн- 
терна. тей нито за минута не забрави интересите иа българ
ската партия и революцията на този сектор. Той винаги дър
жеше смятка за националните ннтерасн на партиите н за на
ционалните особености на народите на тези партии, И тъкмо 
затова той и не се хареса на Сталин. А не се хареса и затова, 
ззщото проявяваше самостоятелност в мислите са и в асклз- 
ването на мненията си, а още и на комунистическите партии 
и слава между маевте и народите нм. Й затова Сталин изме
ни отношенията си ьъм него, Отначало, скоро след идване
то си в Съветския Съюз, той винаги гледаше да бъде в сре
дата на другаря Димитров, фотографише се с него, викаше го 
винаги при себе си, когато той се намираше на трибуната на 
мавзолея на Ленин. Но след известно време, особено след сед- 
мея конгрес на Коминтерна, другаря Димитров бе изоставен и 
принуден да се оаамоти. Т> й даже ьямлше право да вика хо
ра при себе си, да разговаря с представителите на партиите, 
с ръководителите им, които Сят дошли на работа в Москва, 
без присъствието на определен помощник на другаря Димитров. 
Имало е случаи, когато тей е бил принуден да чака с запо
чването на заседанието с тезн хора докато пристигне неговия 
помощник. Няма чивек в Коминтерна, кгйго така тежко да 
е изпитал всичката грубост и вахалност на сталинската 
хегемония, както другаря Димитров. В Москва, както по-се- 
тне и в Соф>я, другаря Димитров бе обграден от грижливото 
око на Сталин и не бе в съзюяние една дума да произнесе 
без да бъзе гя донесена до ушите на Сталин.

Нетърпимото си отношение към другаря Димитврсв, Ста 
лнн прояви след изявлението на българския трибун на работ
ническото движение във връзка е излязлата информбюровска 
резо/юция и посевно след полнтичесю я му доклад не Петия 
конгрес на Българската комунистическа партия Слг а появата 
на инфзрмбюровската резолюция Димитров каза чрез българ
ската телеграфна агеация, че ,тя вена да измени в нищ» съ- 
щесвуващите дружески отношения между народите на Н. Р. 
България и Ф. Н, Р Ю. Разчитайки на пълна взаимност, българ 
ското правителство ще продължава честно и нскрено да съ
трудничи с югославското правителство.*

На петия конгрес на партията Димитров бе апостофиран 
от делегата на КПСС' знаменития Юднн, по въпроса за наци
онализацията на земята в Българгя, че тя няма да отане така, 
както е станала в Русия .. Това мнение на другаря Димитров 
много разлюти Сталина,

В крея на 1945 гвдина ЦК на БКП бе изпратил на дру
гаря Тито следната телеграма по случай награждаването му с 
ордена .Победа", първа степен; ,Тазн голяма награда, с ко
ято лично Ви удостои съветското правителство, е същевреме
нно най-висока награда и за югославските народи, които е 
своята смела и самоотвержена борба служеха като пример на 
всички угнетени и поробени от германските аавоеватеаи на
роди, в това число и на нашия народ*.

Но това е било до резолюцията, а след нея полжението 
се коренно измени. Не измени отношението си другаря Димн 
тров. Той намери време и възможност да каже на Топчидер- 
ската гара на нашите другари, дошли да го поздравят, зна
менитите думи: .Держитесъ крепко и всеостальное придет — 
дръжте се здрава и всичко ще дгйде на реда сн.*

Затова, че главният секретар иа Коминтерна бе Дими
тров и затова, че той бе заел такава позиция по „югославския 
въпрос", той трябваше да изчезне без време от сцената яа све
товната история. Такова бе отношението на Сталин въобще 
към хсрата, които не мислят като него н не се съгласяват с 
неговите възгледи. Вместо критика, 
към опозиционно мислящите хора, той обяви .чистките,* с 
които очисти пътя си от несъгласните с него хора. Вместо да 
употреби оръжието на критиката, тей сн послужи с много по- 

с критика на оръжието против несъгласните 
с него, които тей провъзгласяваше за шпиони н предателя. 
Ленив види се, е знеял по какъв начин ще запаон Сталин е- 
двиството на парт» ята и затова се е изказал така остро против 
него. Но тей не е могъл да знае, че Сталин ще ревизира 
маркс-ленизвзма като подмени историческия материализъм е 
метафиаиката н внесе в теорията на мархензма и в практика
та яа социалистическото строителство култа на личността. 
Иначе, тей би се нсказал против него така, както само тей е 
могъл да се изказва н бори против ревизвоивстяте.

Ив. КАРАИВАНОВ
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зводителв. „Циле“ тази 
година дад? работа още 
на 25 работница,а число
то на служащите намали 
от 9 на 6 в отношение 
с миналата година. Обу- 

иредприятас

повърхности са снабдени 
с модерни съоръжения 
които изисква съвреме- 
ното домакинство. През 
тази година изграждат се 
още 19 такива квартири. 
Две няколко-етажнн зда
ния ще разполагат с по
мещения за магазини 
където ще заемат място
то си някои от сегашни
те продавннцн. В едно 
друго здание което е в 
изграждане ще се нами
рат канцелариите на На
родния отбор и Околий- 
скнсъд. Изграждането на 
тези обекти се намира в 
разгара и вече се виж
дат модерните контури на 
тези здания.

Особено впечатление 
правят новите урбднисти- 
чески черти на бъдещия 
Димитровград които за 
сега само се назират, но 
които след няколко годи 
ни, благодарение ва уси
лената строителна рабо
та, ще бъдат реализирз- 
ви и тогава ще изчезне 
примитивната чаршия — 
този остатък от нясега
шните капиталистически 
режими.
ГОЛЯМО ЧИСЛО ИН

ДУСТРИАЛНИ 
РАБОТНИЦИ 

Докато всеки Димитро 
вградчаннн със лекота ще 
ви каже, че за урежда
не на сквера пред Кул
турния дом са изразход
вани ббо.ооо дин. или че

ясно получава новия си 
икономически профил ка
то разкъсва старите рам
ки иа стопанско развитие. 
Този град днес има десе
тина нови стопански пред
приятия където работят 
1220 работника. Това е 
една трета от числото на 
градските жители.
ДВЕСТА МИЛИОНА ДИ
НАРА ВЛОЖЕНИЯ ОТ 
СТРАНА НА РЕПУБЛИ

КАТА В НОВИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Подчертавайки т о а и 
прогрес подпрегеедателят 
на Народаия отдбор дру
гаря Мицев. между дру
гото, каза:

—До освобождението, 
до създаването ва нова 
Югославия в нашия град 
никакво 
ятие, не съществуваше. За 
работничество ни дума 
не можеше да става. Има
ше нещо от служащи в ад
министрацията и полицей
ския апарат. Това беше 
характерно за Димитров
град през време на вла
дението и на българската 
и на сръбската буржоа
зия.

През последните две го 
дини осъществиха се о- 
собено големи промени в 
сгопанско-кому налния жи 
вот на Димитровград. Те
зн промени се чувствуват 
на всяка крачка и твърде 
са видни. В улицата „Мар 
шалТкто" никнаха много
етажни жилищни здания; 
градската народна аптека 
получи помещение в зда
нието коего бе завршено 
1957 година, а зана
ятчийското предприятие 
„Свобода“ получи, нови 
делови помещения.

Димитровградчани с 
гордост изтъкват този у- 
скорен темп иа строител
ство на града си. Така 
ще кажат, че покрай две 
те нови улици, които са 
изградени през тези две 
години н редица които 
са поправени, е асфалти
рана и една част от ули- 
цита „Маршал Тито“-от 
гарата до долната рам 
па. В изграждането на те
зи улици се изразходва
ха 13 милиона динара. 
Впрочем, в тази цифри е 
влезла и доброволческа
та работа на членовете 
на ССТ активността на 
квито в това отношение 
е тврде голяма. Нямаше 
никаква комунална акция 
в която да не участвува
ха димитровградчани — 
от най-младите до най- 
старите.

Изминалата година се 
характеризира като ре- 
шающа по .отношение на 
масовността и широчина
та на започнатите акции. 
Изградена е водопровод
на мрежа от 197о метра 
в стойност от 3,4оо.ооо 
динара, с 9 нови обще
ствени чешми. Много от 
гражданите днес имат во
допроводна мрежа и по 
своите къщи което беше 
непознато и неосъществи 
мо за предвоенния Дими- 
тровгад.
ОБЩНОСТТА ДАДЕ 

СРЕДСТВА ЗА‘ ДВАТА 
НАИ-ХУБАВИ СТРОИ

ТЕЛНИ ОБЕКТА
Най-хубавите адания ко 

ито днес аа гордост за 
Димитровград и които у-- 
красяват центъра на бъл
гарското малцинство в 
Югославия са повдигнати 
след Освобождението, в 
условията на социалисти
ческа Югославия. Общно 
стта вложи над 9о мили
она динара в изграждане 
на Културния дом и Гим
назията. По този начин 
построени са основи вър
ху които ще цъвти кул
турно просветния живот 
на малцинството, а което 
ще му помогне то да за
пази своята национално- 
уклтурна индивидуалност 
Гимназията е един от най 
•хубавите обекти от то
зи вид в югоизточна Сър 
бия.

щарското 
„Труд“ има 29 работника 
и само три служащи. Та
зи тенденция се реализи
ра и от другите предпри
ятия. Прилага се нова, съ- пвртвя се

временна организация на 
труд?, подобрява се каче-

Гюрги Димитров

предпри-

В ЕДНА ОТ РАБОТИЛНИЦИ
ТЕ НА ТЮТЮНОВОТО 

ПРЕДПРИЯТИЕ

ството на продукцията и 
намалява нейната себесто
йност. Ог тук произлиза 
все по-големия иск на ди
ги и тровгргдеьите 
стриални стоки в страна
та и чужбина. Всичко то
ва, разбира се, донесе и 
положителни резултати: 
увеличих^ се заплатите 
на работниците н служа 
гците, увеличиха се бру
то продуктите на всички 
димитровградски предпри 
ятия. В обущарското пред 
преятне увеличевието на 
реалните заплати възлиза 
на 60% в отношение с ми
налата година. Планира
ния бруто продукт на 
„Свобода" от 100 милио
на динара за 2,5 пъти е 
по голям от този в 1958 
година.

Народната власт даде 
големи капиталовложения 
за изграждане на индус
триалната основа на Ди
митровград. Само двеста 
милиона динара бе вло
жено през последните го
дини за някои аови;пред-

инду-

&ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА 
НОВА ФАБРИКА

Освен това общността е 
обезпечила нова финан
сови средства за изгра
ждане на фабрика за гу
мени нишки. Тези

НОВАТА ГИМНАЗИЯ В ДИМИТРОВГРАД ®

за градската баня са иа» 
разходвани 2,2оо.ооо ди
нара, то не всеки ще мо
же да ви каже нещо и 
за индустриалния подем 
на града. Товг е, разбира 
се, и естествено понеже

прияткя, Така в основни
средства на предприятие
то „Свобода“ е вложено 
8 милиона динара, докато 
вложението на общността
в неговите оборотни сред- машини, адаптира се зда- 
ства възлизат на 19 400000 нието— подготвя се нова 
дчнарв. Преди известно фабрика кеято ще бъде 
време Републиката рязре- предприятие с голяма аку- 
ши набавка на съоръже- мулацея. В началото ьъв 
ния. Това не са единични фабриката ще работят три- 
примери. Подобно е и в десет работника 
други някои нови предпри това 
ятия повишава се произ- ще бъде механизирано, но 
воцителностга на труда,а 
също така качеството на 
продукцията.

сред
ства възлизат на 91 ми
лион динара. Извършава 
се набавка на съответни

индустриалната продук
ция аа Димитровград не 
са намира във витрините 
на местните продавници. 
Предприятието за изра
ботка на мебели „Васил 
Иванов Циле“ изнесе ми
налогодишната

поради 
че производството

си про
дукция в САЩ, а днес 
има договор за продажба 
на своята продукция (в 
стойност от Зо милиона д.) 
с белградското предпра- 

„Романия“. „Циле“ 
произвежда модерни ме
бели за

с понататъшното разшир
яване там ще могат да 
работят 150 работника. 
Началния бруто продукт 
ще възлиза на 700 мили
она динара, а по късно

мили-

„Свобода“ е обеспечи- 
ла 25 модерни 
стана и въз основа на то-

шивашки
ятие

Ще надмине единва, предприятието плани
ра тази година бруто-про- аРД- Предвижда се вДи- 
дукт за 26 милиона дина
ра повече отколкото в 
1958 година. В двете най- 
големи димитровградски 
предприятия все повече

идеологическа борбат. е.
домакинства и 

административни помеще
ния. То има и свой мага
зин в Ниш.

Разрешаването на жи
лищната проблема също 
така започна. През 1958 
година се изградиха 14 
нови семейни конфорни 
квартири. Тези жилищни

митроЕГрад да се открие 
производствен цех на пи- 
ротската фабрика „Тигар“ 
който би

лесен метод —*

В недалечното 
за Димитровград се 
реше като за паланка на 
земеделци, дребни зана
ятчии и търговци. Днес 
вече не е така. Димитров
град с всеки ден все по»

минало
говз- произвеждал

се очертава тенденция гумени опинци— „гуменя- 
към намаление на адми- йи*- Работници за тоя цех 
нистратнвния апарат, а у- Ще даде димитровградска- 
велнченне на числото на та комуна, 
непосредствените прон- М. И,
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В ОБЩАТА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ В СЕЛО СМИЛОВЦИ Подготвят се акционнн кооперативни програми
Основна
задача:

рентабилни породи свине, 
крави и пр. В това отно- 
шени.

НАЙ-ДОБРИ РЕЗУЛТА
ТИ СА ПОСТИГНАТИ 
В ОВЦЕВЪДСТВОТО
Кооперацията полага о- 

собани грижи за овцевъд
ството, понеже хората от 
този край са по начало 
добри}Овцевъди и техни
те добри агнета се изна
сят за Гърция и Италия и 
то по добри цени, така 
че стопаните са твърде 
заинтересувани за този

Общата земеделска кооперация в село Смиловци Пред
ставлява стопански център на района Забърдие намиращ 
се между Видлич и Козарица в Димитровградска об
щина. Кооперацията има 634 члена от селата Гуленов- 
ци, Вие. Одоровци, Смиловци, ПъртоПоПинци, Мазгош, Бре- 
бевница и Моинци. Тя е обединила 600 домакинства на 
индивидуални Производители оШ този земеделско—скоШо- 
въден район. Въз основа на разговора с управителя 
ПерацияШа другаря Димитър Петров какШо и а другите дей 
ци на кооперацията, ще запознаем нашите читатели с дей 
ността и усПехиШе на смиловската кооперация.

ДВОИ.
От това какви ще бъ- 

Кооперацията през 1958 | дзт акционните програми 
година е осъществила щ на кооперациите, които 
чист доход от 2,200.000 § трябва да бъдат готови 
дин. който е разпределен 1 тези дни, ще зависи ден- 
по различни фондове на § ността на кооперациите 
кооперацията. През тази § през идната годнва. Заре- 
годнна ще се купят че- 1 ди тева, на 24 м. м. в мал- 
тири нови трактора по- § ката зала на Комитета в 
край досегашните четири. | Димитровград, се състоя 
Също така предвидена е 1 съвещание на кооператив- 
набавка и на редица зе- § ните дейци и на агроно

мите, които работят в ко- 
Управителят ни разказа § операциите, 

и за редица положителни 
мероприятия на секциите 
които съществуват при 
кооперацията. Това са щ рите, които произлизаха 
следните секции: коопе- § из досегашната практика, 
ратори—животновъди, же § както и от положението, 
ни—кооператорки, сек- щ че кооперациите разпола- 
ция за спестяване и вза- | гат сега с по-добра ме- 
имопомощ. Той ни разка- | ханизация.

Най-напред се разисква 
за кооперацията в Дими-

* площите да дадат рекор
ден зърнодобив. Другият 
агроном Йордан Марин- 
ков говори за мероприя
тията през идната година 
в областта на животновъ 
дството: стопроцентова
меринизация на овцете; 
изкуствено осеменяване 
на кравите—60%; овце- 
фермата в Липинско поле 
да се увеличи с още 300 
овце: кравефермата в Гра- 
дине да се увеличи с още 
50 крави от монтафонска 
порода; мелиорация на 50 
хектара ливади и на 100 
хектара пасбища; да се съ- 
здадат изкуствени ливади 
на площ от 10 хектара н 
пр. Агрономът Маринков 
мотивира тези задачи и 
изтъкна, че с кадрите с 
които кооперацията раз
полага и финансовите 
средства които са на ли
це, всичко това може да 
се реализира.

Управителят на коопе
рацията в с. Смиловци 
Димитър Петров изтъкна, 
че и неговата кооперация 
вяма да изостане след ди
митровградската, макар че 
тя не разполага с агроно
ми, но само с земеделски 
техници. И той подчерта, 
че не се съмнява в сто
процентовата меринизация 
Говори и за другите еле
менти на акционната про
грама. Управителят на ко
операцията в с. Поганово 
предложи и Поганово да 
влезе в плана за стопро
центова меринизация за- 
щото и там съществуват 
благоприяатни условия. 
Той особено говори за 
овощарството: 20 хекта
ра нови овощни градини; 
20 хектара нови малино
ви насаждения; облаго
родяване на 5000 дръвче
та; засяване на 5 хектара 
еспарзета и пр.

Кооперацията в с. Бо
рово ше се бори против 
ерозияата на почвата ка
то създава изкуствени ли
вади и предприема реди
ца мелиоративни меропри
ятия.

Особено внимание ще 
се посвети на овцефер- 
мата н на засяване на рен
табилни фуражни треви.

Това съвещание очерта 
реалните задачи, конта 
стоят пред нашите коо
перации.

на ко-

НЕ САМО СНАБДЯ
ВАНЕ, НО И ПРОИЗ

ВОДСТВО

зможност за модерна и 
механизирана обработка, 
защото е рентабилен, а 
от друга страна предста
влява път на социалисти
ческото преобразуване на 
нашето земеделие.

меделски мвшини.
И кооперацията в с. Сми

ловци, подобно на коопе
рациите в другите села, 
до нреди няколко годи
ни имаше за задача да 
снабдява своите членове 
с индустриални произве
дения и да изкупва земе
делски такива. Но, от ня
колко години насам, от- 
както в цялата страна се 
започна с решителна бор
ба за подобрение на на
шето селско стопанства 
и за повишаване на земе- 

производство 
смиловската

На съвещанието липс
ваха голи фрази. Господ- 
ствувнше езикът на цнф

за и за акцията на коо
перацията щото всеки 
член да получава „Зздру- | тровград. Управнтелят на

кооперацията Васов се из- 
| каза, че кооперацията в 

Димитровград ще може

га“—вестник за селско 
—стопански въпроси.

деленото 
изобщо, и 
кооперация прие нови за
дачи и се превърне е мо
щен стопански център аа 
подобрение ни земедел
ското праизводство и за 
създаване иа нови социа
листически отношения в 
нашето село.

ЖИЗНЕНИЯ СТАН
ДАРТ НА НАШИТЕ 

СЕЛЯНИ ЗНАЧИТЕЛНО 
НАРАСТНА

На въпроса дели всич
ки тези мероприятия имйт 
отражение на жизнения 
стандарт на селяните от 
Забърдие, другаря Дими 
тър Петров каза следно
то: .Това най-добре се 
вижда от факта, че обо
ротът на кооперацията 
в сравнение с 1957 годн
ва нарастна с повече от 
20 милиона динара, а през 
тази година ще бъде още 
по-голям. Значи, покупа
телната способнист на на 
шите селяни значително 
нарастна. Подобриха се 
чувствително битовите у- 
словия на нашия селянин.
Днес по облекло нашите 
по-млада хора не се от
личават от градското на
селение. Девойките оби
кновено приготвят преди § 
стъпване в брак модерни 
мебели. Открити огнища
в нашия край не съще- § се изтъкиаха кандидати 
ствуват вече. Всички до- н за нар0д„и отборници за 
макинства са снабдени = допълнение на общннеки- 
с модерни печки и други | я народен отбор. в Гра. 
нужди на съвременото | дине се посочихка Елеако 
домакинство. С една ду- = Спасов и Яким Тодоров, 
ма, изчезва постепено но | във в> Одоровцн Кост* 
сигурно разликата между | Гъ и д и в 
селското и градското до- | Радеина Вас5Гл цеков, и 
макинство. И навиците на | Свнлен Петр6в и в Пога_ 
нашия селянин се промен- | ново_Спас Денков. 
ят в положителна насока.“ щ Изборите ще се състо- 

Марин МЛАДЕНОВ = ят на 26 юли.

през идната годинв, с при
ложение на пълна агро
техника, да засее 100 хек
тари „италианска“ пшени
ца и 50 хектара хибрид
на царевица. По този въ
прос се изказа и агроно
мът на кооперацията Ма- 
ноил Маноилов,който под
черта, че през миналата 
година е засета .италиан- 
ка“ на 50 хектари и че с 
успех е била приложена 
пълна агротехника. Коо
перативния комплекс слу
жеше като пример на ос
таналите стопани. Той се

„Италиавката“ добре се показа на опитната парцела

фС хибридна царевица е клон на животновъдство- 
засета площ од 73 хекта- то. През 1958 година, с 
ра. Кооперацията давана помоща на специални еки- 
производителя семе, оре пи на агрономи—живзтно- 
му парцелите е трактор, въ^и, кооперацията успя 
дава му изкуствена тор- по изкуствен начин да ме- 
всичко това на кредит, рннизира 5 300 овце. Но- 
който се връща след при- вата порода мериносови 
биране на реколтата. Ча- овце в условията на За-
стния производител е за- бърдие показа добри ре-
интересуван за производ- зултати. Овцата от местна 
егвото, кооперацията му порода даваше средно
дава нужната агротехни- 1,2 кг. вълна, докато ме
ка и съвети чрез своите риносовата овца дава 3—4

кг. вълна от отлично ка
чество. Конкретно—всяка 
мериносова овца увели
чава дохода на стопани
на с 2 —3.000 динара. Това 
е факт който отхвърли 
всички съмнения при 
някои консервативни сто
пани, та се очаква през 
тази година да се реали
зира 100°/0 меринизация. 
Кооперацията ще изгради 
през тази година модерен 
овчарник в своя режия за 
300 овце. На Видлич са

През 1958 година коо
перацията направи оборот 
с индустриални стоки в 
стойност на 60,000.000 ди
нара с която цифра от
говорните в кооперация
та са доволни защото тя 
показва, че покупателна
та способност на. нашите 
селяни расте. През 1957 
годиаа оборотът на сто
ки е бил 38,181.210 дио.

Новата ориентировка 
на кооперацията се виж
да от следната дейност: 
фЧрез кооперацията зе
меделските стопани се 
снабдяват със сортни се
мена на хибридна цареви
ца, с „крушевска* и 
талианска“ пшеница; с ес- 
пар ега и други фураж
ни треви, а всичко това 
с оглед да се използват 
де максимум съществува 
щите площи и да се по
лучат по-големи добиви, 
фКооперацията стъпва 
чрез едногодишни или 
двугодишна договори в 
кооперация (сдружение) 
с частни производители, 
ли за производство на ра
злични кул-тури 
отглеждане на добитък. 
По този начин, например- 
млналата година коопе
раторите са произвели
1.000 кг, семе от еспар- 
зета използвайки ония по
чви, които до сега са би
ли неизползваеми. Семето 
на еспарзета е много тър
сено на нашия пазар (При
мер: вложенията за един 
хектар—за семе, оран, из
куствени торове и рабо
та — възлизат на 60.000 
динара, а за получените 
700 кг: семе средно взе
то се получава сума от>
140.000 динара. Значи, ч>и- 
ста печалба од 80.000 ди
нара и то от онези площи, 
които ако са засети с пше
ница не могат да дадат 
по-голяма печалба от
20.000 динара. Тук не се 
смята сеноти което оста
ва на стопанина). Този на
чин на сътрудничество 
между чаотните произво
дители и кооперацията 
в последно време стана 
много популярен сред 
селяните защото дава аъ-

съгласи с предложения 
план като изтъкна,че той 
може да се реализира, а

специалисти _и_ успехът е 
гарантиран. Добивите са 
по високи и не е трудно 
кредитът да се върне 
в натура по цени на сво
бодния пазар. 
фТази година в Смилов
ци се правят опити с пше ■ 
ница от италиански сорт, 
коя го в другите краища 
на страната дава неви
ждани добиви. Засета е 
пл<_щ от $,5 хектара и 
до се га тя се е показала 
маого по добра от ме
стната пшеница, та спо
ред думите на управите
ля на кооперацията, през 
следната година ще има
ме много по-големи пло
щи с тая пшеница. С „кру- 
шевски“ сорт пшеница 
засети са през тази годи
на 32 хектара. От всичко 
това се вижда, че смилов- 
чани решително са тръ
гнали по пътя на модер
низиране на своето земе
делие.
фИитересно е да се под
чертае, че смиловчани се 
ориентираха и към 
индустриални 
между които 
място идви тютюнът, кой
то до преди* няколко го
дини не се 
Тази нова индустриална 
култура дава на село Сми
ловци годишен доход от 
5—6,000.000 динара.

Подобни мероприятия 
се провеждат и в обла
стта на животновъдство
то. Кооперацията внася за 
двоите членове нови и

ДОПЪЛНИТЕЛНИ

избори за народни 
отборници

На 28 юни т.г. в села
та Градине, В. Одоровци, 
РадеМна и Поганово се 
състояха събрания на гла 
соподавателите на конто

„и-

изградени и нови корита 
за водопой на добитъка.
Всички тези мероприятия 
ще помогнат щото в За
бърдие да се развие едно 
модерно и рентабилно ов
цевъдство. За сега всеки 
земеделски стопанин ра
зполага средно с 20 овце.
Очаква се това число след 
няколко години да се у-
......................................................................................................................................................................................................

В.или за

круши и нячои сорШоое ябъл 
ки. В споменатите места 
съществуват отлични усло 
В1 я именно за тези култу
ри. Земеделската коопера
ция в Поганово "вече две 
години усПя д бре да Пла
сира известни количества 
круши. Но трябва да се за
бележи, че условията за 
запазване на крушите не са 
добри. Трябва да се разре
ши въпроса за По-добрия 
транспорт на ябълките и 
крушите.

Кооперацията в Суково 
През Шази година зайечна 
да Повдига нови малинови 
насажденния в село Власи.
Нужно е да се засили ин
тересът на стопаните към 
отглеждане на нови овоищи 
култури. Също така и коо
перацията в село Погано
во увмщчи През тази годи
на овощните Площи с 120 
декара малини и круши. О- 
баче, трябва да се води 
смеШка и за съвремениШе 
сортове. Попската круша 
която най-много е разпрос
транена, рано зрее и е мно 
го чувствителна на тран
спорт, Но всеПан, добре за
пазена и опакована тя до-

■ Ч1111|111111|1М|111|1|111111111111и111111111111111111Ш1111111Ш111111111Ш111||11|||||||||||||||||1Ш1111ии1111111111ШШ111Ш111ШШ1иии|П1

бре минава на белградския 
Пазар.

Нужно е тези въпроси 
По-добре да се обсъждът от — 
стопанските и кооператив- д 
ни дейци и ведно с ареПоръ- 1 
киШе на нашите агрономи Ц 
да се Предприемат По-вна- в 
чителни мерки за Подобре- § 
ние на овощарството в ейо- Ш 
мекотата посока вещото н

'№шиА/т\ ЗА по-добро
ОВОЩАРСТВОнови

иоментаркултури 
№1 ПървО

I Приемем мерки за едно Пла
номерно Подобрение на ово
щарството изхождайки от 
съвремени начала.

Може да се каже, че ня
кои мероприятия ва земе
делските кооперации в Заон 
ци, Поганово, Търнски Одо
ровци са насочени към По
стигане на набелязаната 
цел. Но условия ва една та
кава акция съществуват и 
в други места: Долнв и Тор 
на Невля, Борово, Драгови- 
та, Власи и др.

Смятаме, че трябва да 
се води сметка за култу
рите които се насаждат 
защото в различните села 
съществуват различни ус
ловия. Днес най-важните 
овощни култури, коиШо и- 
мат добър Пазар, са виш- 
ня та, ореха и сливите. Съ
що така са търсени и до
бре вапазените Плодове от

За ПовечеШо села южно 
= от Нишава, от Димитров- 

' град до Звонци, се ПосШагя 
ж въпрос кои отрасли на зе- 
= меделскоШо сто В а н с Ш в о 
§• трябва да се засилят, за 
Щ да се разчита на тях в об- 
Щ щата политика на Подоб- 
= рение на земеделското Про

изводство. Подобрение на 
В земеделието в Шия райони. 
Ш като се има Предвид ерозч 
в ята на Почвата, не е въз- 
= можно, а ва По-усилено жи- 
= воШновъдсШво няма нуж

ния фураж. Значи, ориен- 
тировката към овощарско 
Производство е не смо ед- 

необходимост, но и пой 
Правилното решение за по- 

В добрение на земеделското 
В производство в този район 

ДосегошниШе наблюдения 
В ПокаввпШ, че ов'щниШе кул- 
1 тури в Шези райони много 
Ш добре виреят. Тъкмо в та

зи насока Шрябва да Пред-
мшишшишшшшшшшишияяшяпишша

засаждаше.
1

I на

По тоя начин ще Получим 
най-добри резултати.

инж. В. К.
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Активност на паботничесния съвет при предприятието „Васил Иванов-Цнле

ДВЕ ВАЖНИ РЕШЕНИЯ
а това показва високото 
съзнание на нашите рабо
тници.

В настоящтия 
предприятието 
работника. От работниче
ския съвет всичките чле
нове са в производство
то освен двама от адми
нистрацията.

бешеНякога „Циле“ 
малко занаятчийско пред- • Пръв работнически съвет в града

@ Решающи инвестиции
9 Главна задача: повишаване на про

дукцията

приятие. момент 
има 96ПРЪВ РАБОТНИЧЕСКИ 

СЪВЕТ В ГРАДА СЪЮЗНИЯТ ФИЗКУЛТУРЕН СЪБОР НА 
„ПАРТИЗАН“ В БЕЛГРАДСлед донасяне на зако

на за работническото са
моуправление, предприя
тието .Циле“ първо фор 
мира работнически съвет 
От това време работни- 

колектив

нгпълно ще преобразим 
предприятието.

На друго място в кни
гата, четем в протокол 
№ 6 от 7 май т. г. .Засе
дание
кия съвет за донасяне на 
тарифен правилник“.

— В донасяне на тоя 
правилник, казва Георги
ев — участвуваха всички 
работници. Първо на ед
но общо събрание на це
лия колектив определихме 
и работните места по це
ховете и заплатите на съ
щите, а след това тия 
предлежения разгледах
ме на заседание на работ 
ническия съвет. Мога да 
кажа, че много малко из
менения са направени от 
първото предложение,

ПРЕГЛЕД ИЛ НЛШЛТА
МЛАДОСТ

предприятието, затова се 
разрешават следните ин
вестиции:

За строителни работи 
21 134 000, за вътрешно 
обзавеждане 11 345 000, за 
механизация 2 429000, за 
проектиране 1 800 000, за 
оборотни сред. 22 31.5 000 

Всичко 59 023 000 дни.
— Това е едно от най- 

важните решения на ра- 
ботничесия съвет в тая 
година—каза др. Алексан 
дър Сливнишки. Ние в 
предприятието маслим, че 
същото в бъдеще с всяка 
измината година ще пос
тига по—значителни ус
пехи. Ние имаме сега на
лични възможности и та
къв производствен план, 
с който за една година

ГЛАВНА ЗАДАЧА:
ПОВИШАВАНЕ НА 

ПРОДУКЦИЯТА
— Нашата главна зада

ча в бъдеще е повишава
не на продукцията, но то
ва напълно не можем да 
постигнем докато не пос
троим нови работни по
мещения. — казаха работ
ниците од столарския цех. 
Еанборатът е вече напра
вен. Разрешен е и банков 
кредит.Тяка чедо края на 
1960 година предприяти
ето ще има модерни и 
хигиенически помещения 
за работа.

ците от целия 
започнаха да говорят за 
.Циле“:,Нашето п-редпри 
ятие*. На него гледаха и 
всички в Димитровград, 
— от общинския отбор, 
до последното село в Об
щината като на свое 
предприятие защото в 
него кипеше борба за из
граждане на съвременно 
социалистическо предпрн 
ятие.

работничес-на
конгрес на физическа кул 
тур-, който се състоя ма- 
нелата годива в Белград 
ясно показа какво внима
ние се отделя у нас щ 
физическото възпитание.

Под високото покро
вителство на Председателя 
на Републиката, другаря 
Тито, а в рамките на че- 
ствуването на 40-годиш- 
нивата на СКЮ и СКОЮ 
в Белград от 26 до 29 
т. м. се състоя Съюзен 
събор на .Партизан“—съ
юза за телесно възпитание 
в Югославия. Самия факт 
че другаря Тито прие по
кровителството на тази 
голяма манифестация и 
преглед на младостта, 
здравето и радостта на 
нашата младеж и пости
женията в работата на 
полето на телесното въз
питание ясно говорят за 
гилямато значение на та
зи физкултурна манифе
стация.

На събора, в рамките 
на различни физкултурни 
упражнения и дисциплини 

участвували 
25 000 младежи и девойки, 
пионери и пионерки, из
вестни гомнастнци, спорт
ни отбори както и голя
мо число представители 
от всички родове на ЛНА 
В подготовката на тази 
величествена фискултур- 
иа манифестация са уча
ствували 
членове иа „Партизан“ от 
всички краища на нашата 
странъ Масовната физиче 
ска култура е гнижа на ця
лата нн общност. Първия

ГОЛЯМ УСПЕХ НА НА- 
ШИТЕ ГИМНАСТИЦИ

На световното първен
ство в Москва, нашите 
гимнастици показаха бле 
стящи успехи и най-голям 
напредък. Те заеха шес- 
сото място в света. Тоя 
успех на югославяните е 
последвал като резултат 
ог уравновесяване на от
борите. На снимката: На
ши гимнастици минават в 
церемониален 
стадиона в Москва.

Днес работническия 
съвет на предпнятието 
има петнадесет членове н 
решава всичкн въпроси 
отнасящи се до работата 
на предприятието.В досе
гашната работа те напра
виха доста ва развитие на 
предприятието.

— Ние всичко решава
ме на наши знеедния—аа 
яви председателя на ра
ботническия съвет дру
гаря Цветан Георгиев-но 
това не значи, че работ
ниците не са запознати с 
нашата работа. Всяка по- 
значителна задача изнася
ме на обсъждане пред 
целия колектив. Работни
ческият съвет се събира 
на заседание по искане на 
работниците. Иначе, по те
кущи въпроси, заседания
та заквзва председателя.

ПОВИШАВАНЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Директора на предприя
тието присъствува на за
седанията, дава отчет за 
изпълнение назадачитеот 
едно заседание на съвета 
до друго, може да 
тави вето на някое реше- 
з а д р ж и е обосновано 
на закона, но трябва да 
го предложи на решава
не на Народния отбор.

И тогава другаря Цве
тан ни показа една голя
ма тетрадка на която пи
ше: — Протоколи на ра
ботническия съвет при 
предприяатието „Васил 
Иванов—Циле“.

РЕШАЮЩИ
ИНВЕСТИЦИИ

„ Някъде към средата на 
протокола № б от април 
т. г. прочетох — Рабо
тническият съвет донася 
решение за разширение на

Б. А. Николов

Заседание на Общинския наро
ден отбор в Босилеград марш на

ки петък в Босилеград 
ще се състои съответен 
пазар. Двете вечета по
твърдиха постановления
та на работническите съ
вети на „Жигопромет“ в 
Ниш и предприятието 
.Услуга“ в Босилеград ?а

На 27 юни в Босиле
град се състояха общите 
и отделни заседания иа 
Общинското вече и В«че- 
то на производителите на 
Народния отбор в Ьоси- 
леград. На общото засе
дание на двете вечета о- 
свободеа е от длъжност 
управителния отбор на 
Ветеринарната станция в 
Босилеград понеже ман
дата им е изтекъл и бе
ше избран нов управите
лен отбор. Също така са 
освободени от длъжно
стта си и управителят на 
земеделската кооперация 
в село Долно Тълмино и 
управителят на Дома на 
народното здраве в Бо
силеград.

Покрай това Отборът 
донесе решение за осно
ваване на мирови вечета 
в Босилеград и в центри- 
те на местните канцела
рии на територията на 
общината.

На отделни заседания 
Общинското вече и вече- 
то на производителите 
донесоха няколко значи
телни постановления и ре
шения. Между другото 
допълнено е постановле
нието за общинския при- 
рез; донесено е поста
новление за основаване 
на животновъден пазар, 
въз основа на което все-

нрнсъедвнение на мелни
цата в Босилеград към 
споменатото предприятие 
в Нчш

Отборът прие и реше
нието за оснозавтне на 
Бюро за изработка на про 
ектн за борба срещу поч
вената ерозия Също така 
отборът прие и посганов 
лението за месното семо 
облагане през 1959 година 
във всички села ня общи
ната н донесе перспек
тивния плаи за строител
ството на обекти от об
ществен стандарт в об
щината.

с а

около 300000

НашиШе гимнастици 
в Москва

Рудните залежи НОВИ ОТКРИТИЯв Димитровградско
слоеве. Професор Петро* 
вич говори за теан слое
ве, а по изказване на ме
стни жители някаква френ
ска компания е правил* 
по-дълбоки изследвания, 
но резултатите «е са из
вестни.

Понататъшните нзелед 
вяния яа нашият млад ин
женер М. Златанов ще 
подпомогнат да имаме ця
лостен преглед на рудни- 
те залежи в нашия край.

Около село Драговита 
има пет слоя кафяви въ- 
глшцч с прпелойки на ви- 
трнн. Въз основа на гео
логическия строеж на зе
мната кора на терена е 
установено, че тия слое
ве са обърнати почти от
весно до 85 градуса с 
мощност от 0,60 до 1,20 
метра. Издънки са утвър
дени в местността „Лила- 
чин“, „Боготан“, ,'Мей- 
преод“ и „Мей връх“. За 
учудване е, че жителите 
на това село нищо не зна
ят за рударски работи, а 
в един баир под Гребен- 
планина (в село Драгови
та) е намерен рударски 
алат, консервиран във въг
лен-прах. Това ни показ
ва, че тук е имало рудар
ски работи може би пре
ди стотици години. Де
сният въгленчеен район е 
захванат от силен пожар, 
та се очанва, добър дял 
от въглищата да са изго
рели. Старостта на тези 
въглищч е от периода 
Юра. На територията на на 
шата община, по заключе
нията на инженерни гео
лози, въглищата са от юр- 
ски период. Наслойките 
при село Бребевница, кои
то идват към .Свети Сте
фан“ са с мощност от 0,30 
до 0,50 метра. Що се от
нася до лигнита при село 
Маагош, тук има огрем-

копки. Тук се намира гли
на, в която се намират 
окръглати зрънца на пи
рит.

ви резерви. Съществуват 
единадесет въглищни сло
еве с различна мощност, 
а експлоатира се деветия 
слой от четири до осем
надесет метра.

В района на село Пра- 
ча идват слоеве на въгли- 
Ща от „Лиляча* през се
ло Трапа. В село Прача, 
в така наречената .Каме
нова долина* селяните са 
намерили въглищен слой 
и сами разкрили същия. 
Те са намерили три слоя. 
Той е с наклон от около 
60 градуса, а качеството 
на въглищата е твърде 
добро и смята се, че то
ва са кафяви въглнща от 
типа .дурен“. Другаря 
Златанов твърди, че в ра
йона, в който са намере
ни въглиШ’, самия Той 
не е въгленосен. Тия въ- 
глюцч са достигнали на 
товамясго чрез различни 
тевтонически движения. 
Първият слой би трябва
ло да се очаква на висс* 
Чина иа подземните води 
на около 150 метра над
морска височина, от мя
стото, въцето са намере
ни първичните издънки.

В ок-олността ва „Тудо- 
вица“вручея, който тече 
през долината на „Гебров 
дол“, се намират издънки 
на битумозни стени. Сел
яните смятат, че са въ
глнща, па са прадили на*

В района ва село Дол
на Невля са намерени ва
лежи на .серицнт“ с (из
вестен процент на халко- 
пирит. А в ргйона на се
ло Борово при местността 
.Стари дол* и .Дренов 
дол“ има елементи на ме
дни руди.

Предполага се, че в ра
йона за село Желюша и 
Гоин-дол има въглищни Б.

НОВИ УЧЕБНИЦИ
За новата учебна 1959/60 

година учениците от българ 
ското национално малцин
ство Ще получат седем нови 
учебника. Никои от тйх тай 
годива са преведени аа пръв 
път а нжон вече нзавзат в 
трето издание. С получава
не на тия учебници ще се 
решн напълно въпроса аа 
учебници в нашите учили
ща. Първите четири отделе
ния в Основното учцавще 
сега имат всички учебници 
докато V, VI. VII, VIЛ 
сове вямат само учебници, 
по математика. За такова бъо 
ао и навременно издаване на 
учебници за малцинствени
те училища може да ее аа- 
благодари ва Завода 
даване на учебници в НРС. 
Завода обещава че в бъдеще 
□ечатанатето на вовв учеб
ници на български еанк ще 
започне успоредно с печата
нето на сръбски (език. Така

че вяма да чакаме по една 
Iопива и повеча за нови у- 
чебввцв.

Учебниците Ще имат съща 
цена като и тези на сръбски 
език,

През новата учебна годи- 
на училищата ще получат 
и киигя за прочит на българ 
ски. език. Български речник 
и правопиоен речник, прояа 
веденвя яа българските кла
сици и пр. Околийският На
реден отбор е отпуснал а* 
тия цел 1 500 000 дни., а Съ
вет» за просвета яаНРС 
4000000 див. Тави литерату
ра (българска и югославска 
преведева на български е- 
1вк) ще се набавя от изд** 
телствата ва Н. Р. България

Препоръчва се на кннж*Р" 
няцвте н ръководствата иа 
училищата да преиприеха* 
мерки за навременно снабдя
ване ва учениците с учебви-
ца н други помагала. А-П-Ь-

кла-

за ва-
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ДЬетактикиПървата радиотелеграфна стан-
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ция на Балкана н» да бъде изхвърлен ош 
организацията' на ССТ.,

Всички се съгласиха.

Да си Призная чуден навик 
се създаде При мен—не мога 
да се отделя от чашата. И 
това започна така: Първо с 
Приятели, отначало По ряд
ко, а след това всяка вече)> 
се отбивах в кръчмите на 
местното хотелиерско Пред 
ПрияШие- След] Шова и сам 
започнах да закъснявам, та 
често имах Престрелки и 
със жената, от които даже 
в съседите нямаха спокой
ствие. И един ден моя въ- 

бе. Повдигнат

Първа радиотелегра- е повдигната в едно мал- 
фна сташция на Балкана ко място, на мястото ко- 

_____ ето днес е пусто — на

Мина ат тогава много 
Може би месец и По

не зная
малките приходи, нш По
щенско-телеграфната слу- 

_ жба на княжевство Черва
хълма Водуйица, прн Бар Гора. Тя е работила все 
в Черна Гора. Интересно до 1914 година когато 
е и това, че тази станция френската войска е пов 

В местностите „Мари- ® инсталирана лично от дигнала нова „станция в
Маркони, който покрай тогавашната Подгорица— 
Никола Тесла и Павлов е днес Титоград. 
един от пионерите на ра- 
диофузията.

време.
вече. И един ден,
По каква случайност, наме
рихме се При един Приятел 
заедно с Петър. Задържаха 
ни на обед. На масата ки
село мляко, Пцлнени чушки. 
Печено агнешко, бутилка със 
сръбска сливова ракия,[бешлъя 
с вино и какШо е реда не/Пъл 
пиха чашите Първо със сли- 
вовиШа.

— Ай де,' да Пийнем!—Под
кани гостите домакинята,- 
и поднесе чашката да се чу 
кнем. Аз Повдигнах чашата, 
чуннах се с всички на ред и 
а оставих. Петър и всички 
останали изпиха до край.

Нови чешми
Ж&‘

на чешма“ и „Манастир“ 
членовете на ССТ и на- ЦЙ.. " *’ *•••.3 наПрос

едно събрание. Секретаря 
каза: „А сега да разгледа-, 
ме случаят с Бойко.“ На къ
со той запозна Първичната 
орган и з а ци я с м о и Ш е 
„Престъпления", а следШова 
започна дискусия.

родната младеж построи
ха корита за водопой на 
добитъка, който пасе ‘из 
Видлич. Смнловчани да
доха за постройката 12оо 
трудочаса.

т1§й11 '& ■Станцията до 1908 го
дина беше собственост на 
самия Маркони, когато я 

. е дал под наем, поради

ЧУДЕСЕН ШАХНСТ
Може би* в Югославия, 

която вече се ползува с 
титлата на втора шахма

ДНБС 5^ А.БСХТГ НХХХХ XX бъдещия Боби Фншер. То
утгш? ва може да бъде еднна_
•У Ж я~Я2* Ж З' /-ХЖ1/ЖЖ Ж И десетгодишният Боян Ку

райица' от Сплит, който 
е не само отличен ученик 
но и отличен шахист.

I

Днес Боян е вече вто- 
рокатегорник, а тази ти
тла в Югославия не е ле 
сно да се спечели. Докол- 
кото младия Боян про
дължи да се развива в 
шахматната игра както до 
сега може да се очаква 
той да стане югославския 
Боби Фишер.

СМИЛОВЦИ. По по
чин на местната органи
зация на Съюза на бойци 
те смиловчани ностроиха 
в центра на селото паме
тник & на загиналите от 
Смиловцн през Народно- 
освободителната война на 
^югославските народи.

— Другари, ние не можем 
, да търпим такива явление, 

каза моя стар Приятел Пе
тър, — в нашата основна 
организация. Другаря^. Бойко 
в Последно време така чес
то се найиви, щоШо ПеШни 
всички ни. Аз Предлагам да 
бъде наказан и сериозно Пре
дупреден. При Първо наПива-

—Защо не Пиеш?-Питаха ме.
— Ца не си нещо болен?-каза 

' домакинята.
— Лекар ли ти е забра

нил?— дообави друг.
— Ами, нищо подобно,—ка 

зах аз, нищо Подобно, но 
Просто реших да не Пия.

След всяка чашка започва 
ха съсъ същаШа атака на мен.

— Неудобно е в компания 
да има такива които се от
делят. И Пак отначало ме 
изпитваха да не съм болен, 
защо не Пия и Шъй нататък.

ПеШър след Петата чашка, 
използва Приказките, Приб
лижи се към мен и тихичко 
ми каза:

Въз основа на известията, които пристигат 
от всички краища ва страната, може да се заклю 
чи, че между работниците съществува голям ин
терес за записване на Университета, след обнаро
дваното постановление на Съюзното изпълнително 
вече за свободното записваше на факултетите на 
всички граждани, които изпълнят определени ус
ловия без оглед на това дали са завършили сре
дно училище.

До управите ва отделните факултети посто- 
яно пристигат писма, чрез които работниците се 
интересуват за условията и искат програмите на 
приемните изпити. За сега е познато, че само от 
индустриалния басейн на Зеница са се обадили над 
5о работници — кандидати за следване на техни- ч 
чески и други науки. Подобно интересуване е за 
белязано и и другите индустриални центри ка
то в Белград, Загреб, Скопие, Марибор и др. За 
да могат сегашните работници от различните кло
нове на индустрията да станат студенти, те тряб
ва да минат една голяма пречка — приемен изпит, 
кнйто няма да бъде лек. Известни просветни ор
гани предприемат мерки за да се помогве на бъ- 
дещите~студентн,—«^именно те да овладеят в ре
зюме целокупния средношколски материал. За та
зи цел ще бъдат открити подходящи кръжоци.

Макар че до записването е останало още 
2—3 месеца, очаква се още през тази есен на на
шите факултети да се запишат нови студенти|— 
довчерашни работници.

«5—
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— Пий бре, Бойко, недей 
да се отделяш от компани
ята, друго е критика на съ
бранието.
Аз Повдигнах чашката.
В стаята настина радост 

В. Нишавски

неделя : политически 
формации зг своите чле
нове и останалите жите
ли на селото. Тези събра
ния са добре пссетени и 
с интерес са прослушани 
докладите, които трети
рат актуални политически 
теми.

Клисура. Напълно 
зданието 

на Основното училище 
(осемгодишно) в с. 
Клисура. Новото здание 
располага с 12 светли и 
хигиенични учебни стаи, 
с канцелария и др. по
мощни помещения. Жите 
лите на селото мнбго-по- 
могнаха изграждането ка
то докарваха камък, дър 
во, вар и пр. Със завър~- 
шването ка това здание 
ще се разреши въпроса за 
учебни помещения, които 
по-рано не достигаха с 
оглед на това, че учили
щето има 250 ученика.

ин-
е завършено

СРЕЩА НА 

ГРАНИЦАТА 

ПРИ „СЛАВЧА“
85-годншен,.старец

От Смилобцк 

до Пирот —- 

пеша
На 22 юни тгг. в ра- 

Славча — Бо- 
силеградско на югослав
ско-българската граница, 
от 6 до 18 часа се състоя 
среща на населението от 
двете страни на граница
та. Преди обед на тър-

сясяеваимввюгоимсаггежтоюстгоаЕсстеамаамжзамиаазгсЕЗмг жвСТВенаТВ Трибуна
Ь наша територия от -стра- 
^ на на военната музика и 
| културно - художествено- 
^ то дружество „Кочо Ра- 
| цин“ от Скопие, бе цв- 
^ пълнена богата програма 
^ от народни песни и тан- 
| ци от всички краища на 
^ Югославия, Подобна про- 
| грама бе изпълнена и от 
Р български) художествени 
| колективи на българска 
| територия. На наша те- 
| ритория бе отворена и 
| специална изложба-„Пътя 
| на мира“ — срещи на 
| другаря Тито с народите 
^ и ръководителите на да- 
| лечните източни страни 
\ и друга изложба —„Сто-
\ ланското развитие на Вран _
| ската околия*. В навечери- ОВЦбФбРМШ НЯ БОРОВСКСО ПОЛЕ
^ ето на отваряне на гра- 
\ ницата от наша страна се 
й прожектираха
У „Дървар“ и „През клони- ^ 

те небе“.

*йона .на
Местната организация 

на ССТ в Смиловци орга 
низира трудова акция за 
поправка ва селските у- 
лици. Смиловчани масовно 
се отзоваха и дадоха над 
2,ооо трудочаса работа.

)
на

Драинци. По почин на 
местната организация на 
Социалистическия съюз, 
жителите на село Дра
инци започнаха да изграж
дат ново здание за пър
воначално училище и то 
със собствени средства. 
Темелът е вече повдигнат 
Чрез доброволческа ра
бота вече са приготвени 
40.000 тухли.

ПЪРТОПОПИНЦИ. Тро 
ян Тодоров и Тодор Йо
тов, каменоделци, колари 
ковачи и столари—самоу- 
ци, направиха паметника в 
с. Смиловци само за 2о.ооо 
дцн., докато някои исюха 
за същата работа най-мвл 
ко 1оо.ооо динара. „Това 
е наша помощ... това е 
за загиналите бойци ня 
маше смисъл повече да 
искаме*—дадоха те скро
мно изявление.

I

Случи се в Гулвновци
— Бае, има ля вода?
— Нито ииа вода,

нито га има похарчените
120 000 дивара!

◄ в

Смиловци. Първичната ор 
ганизация на СЮК в село 
Смиловци урежда всякаЗА ВСЕКИ СЛУЧАЙ

(от Босилеград)
— Хубаво място сте 

намерили! Съседът ще
реже, а вие ще кърпите. во селата Било, Барйе, Вер 

вар, Долна Невля, Скърве- 
ница и Врабча. КооПераци-

Дядо Алекс»Общата аемеделска коо
перация „Борово“ обединя-филмите

жк " т ята през 1956’ година осъ- Алекса Цветков Геор- 
щеешви доход од 500.000 гиев, от С. Смиловци '■— 

1 динара. Тръгвайки По Пътя ДимнтпОВГОЗДСКО __
1 «« & «.ма», „„
§ напусне изключителната о- сем добра се чувствува. 
* риепШировна на снабдяване Свободно И леко върви 

| Ж и изкупване, което беше ха- 
гт$ рокЮерно за досегашната й 
( работа и да Премине към
| ||Шщ производителна деятел- 
. ГЙ1Я| ност.

Ц|! дига овчарник ва 260 овце.
Ш& Той ще бъде снабден и със 
Ш съответните машини за

има

-' '\ СРЕЩА НА ГРАНИЦА-
| ТА ПРИ Д. КРИВОДОЛ 
г
^ По споразумение на пра 
\ вителствата на Федерати- 

Народна Република 
\ Югославия и Н. Р. 

I | България на сектврв „Св- 
\ \ ват“ при село Д. Криво- 
1 $“ дол, Димитровградско, на 
ф | югославско - българската 
1 1 граница ще се състои на 
' | 12 юли 4959 година сре- 
Ь[ | ща на населението от гра- 
■ I ничните райони на двете 

страни,

епвимкбаст по
ПЛАСТИЧНА
ХИРУРГИЯ

т
и като от шега отива до 
Димитровград, а кога ста
не нужда и до Пирот (Зо 
км) и то — пеша. Зани
мава се с овчарство. Па
се овцете, мълзе и пр. 
Дневно минава (средно 

Щ Прерсботка на мляко. Изве- взето) по 20 км. Има 3 
)|| сШни Площи са засети и с 
Ш фурожни Шреви (за оПиШ)
Р и кюяШо трева Покаже наи- 
Ъ добри резултати тя ще се 
Щ засява на терена на Боров 
Ш сно Поле, за да служи като 
№ фураж за овцете които ще 
Р отглежда кооперацията и 
Ш които от година на година 
щ ще се увеличават,

Денко Младенов

На Боровско Поле се Пов-II (вна Е - 1&

сина, 1 дъщеря, 11 внуци 
и 9 правнуци. Посещава 
събрания, а когато сло
жи очила свободно четеУ---
вестник.

Същински „млад* ста
рец. От Питиета пий са- 

0 мо бира и много рядко- 
вино.

:й ■ !



Б Р А Т С Т 6 б
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А^ЯИРНШВОВЕТаР *
I труд 1 Намерен
1здсродинаск1 важен партиен материал
8 Замлъкнах* училищните 8

педагогическа литерату- р дворове Започна лятната ва- ^ При адаптация на сгра- четени, известни места с«
ра. Факт е, че до сега ^ канция. Учебниците и тедрад й датата на бив. Педагоги- подчертавани с молив
нашите просветим работ- г ките мирно ще почиват по я ческо училище за нова обаче няма нито една
ници не са имали възмож * средношколска младеж“ ням! \ • ф-ка на гумени нишки, подпис за да се види но
вост да се запознаят с | яа престд||е с работа Вмасто | работниците намериха ва- й се е служил с тия ма-
такава литература и са се л моличл и линията, тя ще ное- 8 жен партиен ^материал теригли и литература. На
оповавали на собствените й ме кирки и лопати и органи- я скрит под дъските. Нар- няколко места подписите
опити което, разбира се, | ц“ервпНр*оп°ЛжиУделото на ра- | тийнияг материал е опако- в книгите са исгриенн а
е недостатъчно. й ботиическата и селската мла- \ ван в един стар вестник, се познава само подписа

Центрите ще осъщест- | деж_ ще продължи да изгра- й Между другите книги тук — Цариброд. Предполага
вят близко сътрудиичес- ^ жллпълл нл илляосуя, се намира списанието се, че тся материал е при-
йлитЛнгмСЪ^°««Ип7гн «еяПГ I от Любляза към Гевгелия. 5 .Млади болшевик*, в-к крит от страна на парти,
ол канските заводи ва у- ^ Младежите от Димитровград- ^ на Съюза на югославска- Ината организация в гра-
съвършенетвуване на у- й ско и Ьооилеградско както и й та комунистическа мла- да, която по това време
:то“к°о0и5е?«0'„ошг.°т.”ь0,‘ I™| «*«р«»4«■»««- 
всекидневната им пабота \ с радост ще тръгнат и ще на- 8 1928 година; напътствия ност. Тоя материял ще

д им Ряо°та. | мерят своето място на м*а- ^ за конспиративна работа послужи за проучване на
^ дежкото трасе, аа да може й в партийните организации; работническото движение

^ |ш,м1Гт.Яр«т | •‘‘“У“'1' и Ф“РУР|' в тоя край през времето
V КТчкППШ ГР ТЯ 'З ^ до Ниш да-бъте готов до 29 | 1928 година, възвание ма на най—чернете реакция
4^13 ЕЗ 1_Ь_Н ■ А А 8 ноември, до Деня на Релу~ ? Партията; |,5илтен* от на великосръбската власт.

*• й бликате. ^ 1928 год. на Съюза на ко- Б. А.
^ Онези пък които-няма да .. мунисхическата младеж;

V •ш ш Ш ■ ■ ■ а V V ^ имат това щястие да участву- А * и
\7 Ц О {ГА 1Л1 «03 Т| г! Я I ват в съюзната гицкя. събра- \ ПИСМО ДО партийните Ор-
у 1 М Д А ш I А Ж ШЛ*"* ^ ни под знамето на местните ^ ганизации от Москва, 1928

•е ^ младежки трудови бригади, ще ^ ГОД.; реЗОЛЮЦИИ И КОНСТИ-
извънучили- | ^вЧоитеиУо8коТлвВиТкоиунГ ще \ ТУ«ИЯ На Комунистическия 

щна дейност на културно- ^ изграждат пътища, физкул- ^ интернационал—1920 год. 
просеело > сол.ксо | »““• | В кллкото к»лкт,е се
полс- . к \ дават по-добри условия за \ намира и прочитна маркси-

А. Каменов й жНВОт в Димитровградско и ^ ческа литература като :
й Босилеградско. ^ „Единство на синднкатн-
8 Със своята трудова и по-> й те« ол Павле Попонич ^ броволческа дейност те още ^ 1,е 0д , Н0П0ВИЧ,
^ един1 път ще докажат, че не ^ Ьелград,_192Ь год; „Маке- 
^ забравят светлите традиции ^ дония на македонците* ОТ 

В неделя на 28 юни т.г. ^ „а героичната югославска мла ^ Коста Новакович, „Проф-
тържествено се върчиха ^ деж през време н. Револю- | съюзно движение. 0КТ
наградите на отличните ^ “:яв”еиг“р"нврвее“еосвраедгсетрв°е: ^ Ендерле, превел В. Тодо-
ученици от училището и ^ но след нся когато се СЪЗда. ^ рович 1928 година; „Про-
съобщи успеха на учени- й Ваха ония услювья на живот й иззодствена пропагандо*
ците. В доклада на дире- | ш> конто се радва днешната | отБ арнн 192й г Из
ктора иа училището, дру- | “л^р*ве1 на младвте стр0. | анархисткатн програма
гаря Кирил Трайков, се , ители, привет на „поколение- | 1909 год. и др.
изтъкна, че през настоя- ^ то което за песен е родено"! ^ Вижда се от матеоиали- 
щата учебна година учи- й м. ^ Вижд се от атер али
лището е имало 35 пара- йте и книгите, че са много 
лелки, както и три отде
ления от забавачницата.
Од тях 25 работят на бъл
гарски. а 10 на сръбски 
език. Той каза, че народ-

РЕФОРМА НА УЧЕБНОТО ДЕЛО

Педагогически центри
Нашето учебно дело ния и съвещания 0 учи- 

още през тази година ще т^ли от основните и ере- 
бъде обогатено с нови ин- дни училища ще разглеж- 
ституции-педагогйчески дат въпросите из област- 
центрм, които ще дойдат та на просветното дело.

Предвижда се тези цен- 
светна инспекция. Педа- три през течение на учеб 
готическите центри ще ната година да правят раз- 
имат много по-сложни за- лични анкети н анализи, 
дачи от досегашните йро които, разбира се, ще до- 
«ветни инспекторати. .Те, принесат за напредъка на 
преди всичко, ще учас- нашите училища и на иа- 
твуват активно ,в работа шата педагогическа ми
на училищата, което знл- съл и практика изобщо, 
чи, че на преподаватели- Също така центрите ще 
те ще дават всекидне- бъдат снабдени с най^ 
вна помощ в теоретико-, съвремена (наша и чужда) 
практическо отношение 
във връзка с възпитание
то н образованието.

Учредяване на такива ин 
ституции особено ще по
могне на онези училища 
конто правят първите стъ
пки по пътя на реформи
раното училище.Центрите 
ще спомогнат щото наше 
то учебно дело по-скоро 
да се освободи от еле
ментите на формализъми 
вербализъм.

се запознаят сност да
вместо досегашната про-

1
>

§
§

В села Смиловци на и голяма

ЩЕ ГЛЕДАМЕ...Основното (осемгоди
шно) училище в с. Сми
ловци е имало през тази 

От друга стрина, ново- учебна година 532учени- 
то училище иаисква и но
ви методически единки за

(ОТ 1 ДО 15 1-ОЛИ)
ЧАСОВЕ НА ОТЧАЯНИЕ

— американска кримина
лен филм в режия на Ви- 
лиям Вайке р. Главната 
роля изпълнява известния 
Хемфри БогарШ. Във фил
ма е обработена борбата 
на американските грожда 
ни с Подземните банди на 
у ценители и насилници.

ДАЛЕЧНИ ХОРИЗОНТИ
— американски аванШю- 
расШачески филм. Режи
сьор: Рудолф МаШе. 06у*/-

Работена е Пианата тема 
Ц— стълкновения между 
^белите завоеватели и 

червено кожите индийци.
ОБУВЧИЦИ ВЪРХУ АС
ФАЛТА

— един од добрите фил
ми на югославската ки
нематография оШ рода 
на „омнибус" — филми 
Чрез Шри разказа — „Зо-

ка, които са били разпре
делени в 17 паралелки, 

които и преподавателите Всички предмети са били 
ще трябва да^ бъдат вер-

В Димитровград
застъпени от преподсва- 

вирани. Педагогическите тели - специалисти. В кра- 
центри ще ангажират най- 
добрите специалисти, ко
ито чрез различни събра-

я на учебната година е
§

КОНФЕРЕНЦИЯ 

на просветните 

работници ИВО ДНДРИЧ: ПАНОРАМА,На 30 юни т. г. в Ди- 
митровгралсе състоя кон
ференция на просветните 
работници от общината. 
На конференцията гово
ри за международното 
положение другаря Доб- 
рица Стоянович, член на 
секретарията на Околий
ския комитет на ССК.

(Издателство „Просвета“, Белград, 1959 година)
ната власт е дала матери
ална възможност за про-имало 405 ученика с по 

ложителен успех, 60 пов
тарят, а 60 отиват на по
правителен изпит (7 уче
ника не са оценени).

Трябва да се подчертае, 
че учениците и учители- 

На конференцията се те от Смиловци ир1Йона 
направи реорганизация на положиха големи усилия 
Сдружението. Избра се да се завърши строежа 
общинско ръководство и на новото училище с ко- 
създадоха се пет групи в ето за през идната годи- 
конто'ще работят прос- на ще бъде разрешен въ- 
ветните работници в от- проса за учебни помеще- 
делните райони. За пред ния, които през тази го- 
седател на сдружението дина недостигаха. 
отново бе нзабран Нико
ла Иванов.

Този избор на разкази 
веждаье на реформа на ва един от най-големите 
това м.:ЛЦчнствено обу-, югославски писатели пред 
чение, а с упорита рабо
та на учителския колек- разказно творчество на И- 
тив са създадени и дру- во Андрич. Уводната сту- 
ги вън училищни форми 
на работа които подпо- 
могвт обучевието и въз 
питанието.

е удоволствието на чита
теля да участвува в тази 
игра на откриване на про- 

ставлява 40-юдишното блемата.
М. Макс

диа написа поетът Ристо 
Тошович обяснявайки 
творчеството на Андрич - 
на материалистически на
чин, против всяко идеали- 
стическо тълкуване и ми 
стифициране. Разказите 
на Андрич са синтез на 
мъдрост, поезия и мечти. 
Писани със съвременен 
стил, те са пример на съ
временната ни класика и

Успех
на учениците

ОТ ГИМНАЗИЯТА 
„ЙОСИП БРОЗ ТИТО

В ДИМИТРОВГРАД

В училището 278 учени
ка завършват годината с 
положителен успех. Сред
на бележка в училището е 
3,84. — най - добър успех 
през последните години.

рица", .ЛюШко" и .Дру
жина на железният орел' 
-~на хуман и Педагогиче
ски начин се говори за 
живота и вълненията на 
нашите най-млади в усло- 
вияа на съвремения жи
вот.

ИНДИЙСКИ БОРЕЦ
— американски цветен 
„весШерн' филм с Корк 
Даглае. Авантюристичен 
ски По същество: стълкно
вение между бели и чер- 
венокожи. Кирк Даглае 
Предприема акции ва емир 
я ване.

ВОДОВЪРТЕЖ

Училището в цйлост 
забележи през тази годн-

През тази учебна годи 
на учениците от Гимна
зията показаха вначител- 
яо по-добър успех в срав 
нение с миналата година. 
Преч тазн година гимна
зията посещаваха 238 у- 
ченнка. От това число от
лични са 14, много добри 
62 а добри 59. Повтарят 
класа 37 учнннка. Сред
на белешка през тааи го
дина е 3,42. Най добър, 
успех показа УШб клас 
с средна белешка 3,57.

Наградени са аа отли
чен успех и отлично по
ведение 14 ученика, а се
дем ученика са награде
ни за активна работа 
отделни кръжоци и в мла
дежката организация.

•Учениците от гимнази
ята през тази година по
стигнаха значителни ус
пехи в културно-просвет- 
иа н обществено полити
ческа дейност.

Свободав Николов

пленяват духът на чита
теля гонейки го към раз
мишления. Андрич на 
блестящ начин успя що
то вечната проблема на 
човешката, душа да наблю
дава в рамките на време
то на този или онзи пе- 
риоц. Освен това воеки 
негов разказ е разширена 
метафора. Например: не 
разказва ни Андрич за 
Джерджелез Алия само 
затова да ви каже как 
тоя силенюнак е бил слаб 
към жените, но че него
вото слизане от коня и 
юнащвото в неясните мре
жи на личните и малки 
страсти и недоволствия е 
всъщност интегрално па
дение на лтчността. Все
ки герой има своята Ахи-‘ 
лесова пета, във всекиго 
е присъстващо поражени
ето. В този смисъл всеки 
разказ на Андрич може 
да се наблюдава като але-

МЕТОДИ ПЕТРОВ: Строеж на жвлашао аяавве !* Тория, СиреЧ-като разши*
. рена метафора и Голямо

ИЗ АЛБУМА НА НАШИТЕ ХУДОЖНИЦИ

*

— унгарски филм на из
вестния режисьор ЗолШон 

1 Фабри. Филмът разкаиии 
за любовта между дъЩер- 
дта на богатия земевяа- 

и бедния селянинделец 
—кооператор.

в

, БРА ТСТВО' вестник на 
българското малцинство 

в Югославия

Излиза ка I и 15 число
в месеца

Печатница .ГРАФИКА" 
— ПироШ — тел. 20


