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Важна общесшисио— политическа задача

Световният мир не ще укрепне,
аюз в Африка се води война
Посещението на другаря
Тито на • свободните афри
кански страни продължа
1“
ва. От 14 февруари т.
г.
когато корабът
„Галеб”

в Канакри другарят Тито
бе посрещнат от най-високите държавни ръководители на Гвинея, начело с
президента Секу Туре, кой

Др. Тито всред народа на
взе курс към Черния мате
рик, другарят Тито е посе
тил няколко
приятелски
африкаски страни.
Първата страна, на бре
говете на която спря ,,1’але
ба”, беше Гана. Там другар
ят Тито прекара от 28 фебруари до 4 март и с прези
дента на Република Гана
води официални държавни
чески разговори по въпро
си, интересуващи двете ст
рани: за опазването на ми
ра, за бъдещето и прогреса
на Африка, за положение
то в Конго и за алжирска
та война, както и за реди
ца други въпроси от свето
вно-политическо значение.
На края на разговорите бе
издадено съвместно офици
ално съобщение за гогослав
ско-ганските разговори, в
което се истъкнаха прияте
леката и сърдечна атмосфера на разговорите и пъл
ното единодушие по всички разгледани въпроси.
След завършване на официалното посещение на
Гана, президентът Тито за
мина за държавата Того,
съседката на Гана. В столи
цата на Тото — град Лома,
бе тържествено посрещнат
от премиера Силвануя Оли
мттио и хилядна маса тогоански граждани. През вре
ме на тридневното му пре
биваване в Того, той води
разговори с премиерът. Бя
еднаквите
ха подчертани
становища по много между
народни въпроси и по била
тералните отношения меж
ДУ Югославия и Того.
От 13 до 18 март другар
ят Тито беше на посеще
ние в Либерия, където с
президента на Либерия,
Вилиям Табмен водиха оФициални разговори, за ко
ито бе издадено и официялно съобщение.
Главният град на репуб
-тика Гвинея — Конакри,
тържествено
украсен на
няколко дни преди приети
гането на президента Тито. радостно посрещна скъ
пия гост. На пристанището

Гана•

то неотдавна беше гост на
нашата страна, от хилядна
маса гвинейци и наши юго
славяни, живеещи в Кона
кри. От пристанището два
мата президента трябваше
да минат през огромен шпа
лир от пеещи и радостни
столичани, докато стигнат
на Площада на жеравите
на колониализма. Навсякъ
де музика, песен, ритмич
ни лозунги: „Гвинея посре
ща приятеля си...”
за стан а.пи
На площада
на трибуната, построена от
зелена тръстика и тропи
чески билки и цветя, два
мата’ президенти произне
соха речи. Най-напред до
президентът
макинът
Секу Туре -— в речта си из
•гъкка голямата почит, ко| ято той лично и народът
на Гвинея хранят .към пре
. зидента Тито и югославски
’ те народи • и желанията за
сътрудничество с
тясно
Югославия.
Изтъквайки знач-.нието
на обединявана -яа силите
на мира гой каза, че тогоелавско-грипейокото еътру

дничество трябва да допри ■
нася 'прогресивните сили
още по влътно да застанат
срещу силите на реакция- ■
та. Още повече че високата международна ин стаи
ция — Организацията на
обединените народи не по
стъпва1 като съд на между
народната съвест, но като
последно оръдие! на силите
на експлоатацията и доми
нацията. Напускайки уни
версалната си роля на пра
вда, която й е дадена, тази
международна организация
не само че изневери дове
рието, което народите хра ‘
неха към нея, но откри и
желанието на някои дър
жави да продължат с гос
подството на гнета и пороб
ването.”
Отговаряйки на поздра
вителната реч на С^ку Ту
ре, дф. Тито благодари за
приятелските думи, отпра
вени към югославските на
роди и за сърдечното по
срещане, а след това гове
ри за нашата страна и стре
мленията на югославските
народи, като изтъкна геро
ичната борба на нашите на
роди за освобождението от
фашизма и за героичните
усилия в социалистичкото
строителство.
„Ние съзнаваме, че и на
шата борба през войната,
и революцията, и нашите
условия да дадем свой при
нос за международното съ
трудничество и опазването
на световния мир представ
ляват съставна част от бо
рбата на всичките народи
за свобода'и равноправие
на всички нации и държа
ви, за освобождение от вси
чки ридове угнетяване и
за живот, достоен за човека.”
По-нататък другарят Ти
то говори за кризата в Ко
нго, като осъди колониали
етическата намеса в тази
' страна п злодейството, из

Пленум па Общинския очлббр

на

вършено върху легалния
премиер на Конго-Патрие
Лумумба. Въпреки опитате на колониалистите и на
техните марионетки Цомбе,
Калонджи, Мобуту и Каса
вубу по пътя на силата да
ликвидират независимост
та на Конго и да го разде
лят на многобройни фик
тивни държавници, с кои
то да управляват както си
искат, те не ще успеят.
„Дълбоко се лъжат коло
ниалистите, когато мислят,
че отново ще подчинят Ко
нго и ще спрат процеса на
освобождението на угнете
ните народи в Африка и в
света. Да се вярва в това
значи да се вярва във връ
щането на човечеството на
зад, в столетията, през ко
ито то е минало.
Затова днешната конгоанска криза не е нещо, ко
ето интересува и засяга са
мо Белгия, нейните съюз
ници и контоанския народ,
изложен на страдания и
жертви, пито само народи
те на Африка и онези им
периалистически сили, които се опитват да запазят
привилегиите си в Африка,
но и целия свят, защотб аг
ресията в Конго и насилия
та на колониалистите зап
лашват и световния мир с
пожара на войната в Афри
ка и в света.
В края на речта си дру
гарят Тито изрази, зйдовол
гтвото си ог развея ча съ
трудничРстьРто меж/ту две
те страни и пожела на гви
нейскйя чарод наппедьк и
благополучие.
В Гвинея президентът
Тито ще прекара до 25 ма
рт, когато ще отиде на по
сещение иа африканската
држаЕа Мали, а понататък
пътят на президента води
към Мароко, Тунис и Еги
пет
Н.

ССРН и Общинския

комитет иа

ИЗБОРИ НА КООПЕ
РАТИВНИ СЪВЕТИ
на труда, разпределението
на дохода итн.
Поради това обществено
-полити ч еските
фактори,
на първо място организаци
ите на Социалистическия
съюз, чрез подготовките за
избиране на кооперативни
съвети и управителни от
бори трябва да окажат пря
ка помощ на кооперации
те и на селскостопанските
производители във всест
ранния анализ на постигна
тите резултати и слабости,
както и в запознаването с
по-нататъшните задачи на
През последните години
нашата политика в селско
земеделските
кооперации
то стопанство. В предизбор
имаха значителна роля в
ната подготовка трябва да
постигането на крупни ре
се
окаже всестранна помощ
зултати в селското стопан
в разясняването на проме
ство. Те значително укре
ните извършени в стопан
пнаха и станаха основни но
ската система, в съглежда
сители за увеличаване на
нето на положението на ко
селскостопанското произво
операциите във връзка с
дство и процеса на .укрептова, в пълното мобилизиване на социалистически
ране за изпълнение на за
те обществени отношения
дачите, поставени в перспе
на село. На базата на поли
ктивния план за развитие
тикат-а формулирана в обто на селското стопанство.
щесвения план по стопанс
кото развитие на нашата I Трябва да се отдели в нима
ние на полиическата под
страна за периода 1961—
готовка за по-нататъшното
1965 година се .откриват 0увеличение на селскостоще по-благоприятни пер<панското производство чр
спективи за развитие на
ез кооперацията, за по-ус
селското стопанство. Това
пешно изпълнение на про
развитие ще характеризи
летната сеитба и на теку
рат увеличението матерна
щите годишни планове на
лните вложения и по -натгъ
земеделските ксопреации.
шкият мощен възход на се
лскостопанското производ
Обществено- политичес
ство, повишението на жиз
ките фактори на общините
неното равнище на селско
трябва да помогнат да се
соланските производители,
извършат основни пригото
както и по-нататъшното ра
вления за избиране на ор
звитае на социалистически
ганите на общественото са
те обществени отношения.
моуправление в коопераци
ите. Задачите на коопераОт изключително голя
циите и степента на тях
мо значение през следва
ното развитие представля
щия период е разрешава
ват .важни фактори, които
нето на проблемите настъ
ще влияят върху състава
пили в резултат на бързо
на тези органи. Трябва оба
то развитие и издигането
че да се настоява в органи
ролята на земеделските ко
те на управление в коопеоперации каквито са: недо
рациите да се изберат найстатъчната оборуденост на
кооперациите, проблемите
добрите представители на
на рентабилно стопанисва
трудовите колективи в коо
не, по-добра организация
перациите, кооперативните
стопанства и
останалите
ч.
произгодствени цехове найСКС е Босилеград
добрите земеделски
сто
пани от редовете на икдив идуалните производители.
До края на месец април
т. г. ще се проведат съб
рания на земеделските коо
перации, на които ще се
изберат кооперативни съве
ти и управителни отбори.
Избирането на тези органи
на обществено самоуправ
ление в земеделските коо
перации представлява из
вънредно важна обществе
но-политическа задача на
кооперативните организа
ции, Социалистическия съ
юз и останалите обществе
ни фактори.

ЦО 1965 ГОДИНА НАЙ-ГОЛЕМИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ
ЗА РУДОДОБИВА
Иа 14 март тази година в
Босилеград се състоя съвмес
тно за-седание «а пленума на
Общинския отбор иа ССРН,
Общинския комитет на СКС
Народната младеж и Обшинокото с Инд и кално вече, на ко
ето се водеха .разисквания по

.повия ироекът—перспективен
план за стопанското развитие

,на Босилеградско.
Доклад във връзка с новия
петгодишен йла.н изнесе пред
седателят ига Общинския .наро
дон ъггбор и народен предстл
вител Владо Митов.
.Според новия петгодишен
план през предстоящите пет
години капиталовложенията в
различните -стопански клоно
ве на Босилеградската обши
ла ще възлизат на около два
десет милйарди динара. Това
ще .доведе до силно развитие
„и'всички стопански отраслия

та вече има изработени ре ми, някои от които са вече
особено на ония, за които Съе
ществуват благоприятни гео
дица инвестициони програ- I одобрени. Проекто-планът
графско-климатически усло
(С к-пол * а
,*)
вия.
Възможностите за разви
тие на промишлеността в
община
Босилеградската
са доста благоприятни и с
оглед на това новият перс
пективен план предвижда
построяването на редица
промишлени обекти, както I
и откриването на няколко
мини. .Необходимите подго
товки в това направление
вече са извършени като
напр. за изнамиране на ми
нните залежи, построяване
то на далекопровод от водно-централата Върла Ш до
Босилеград и йр. СбщйнаИзглед от Босилеград

Навременната политичес
ка подготовка за избиране
на органите .на обществе
но управление в коопераци
ите
трябва
да
допри
несе здото възможно по-го
лям брой кооператори да
вземат участие в разисква
нията за досегашната рата и задачи в селското сто
панство и въз основа на то
ва да съгледат и своето мяс
то в изпълнението на този
задачи.
Разбира се в провежда
нето на такага важна обще
етвено-политическа задача
трябва да се ангажират вси
чки обществ ено-политичес
ки фактори.
Тодор Огавински
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Пштичеснн профил
Кваме
Нкрумах
Нкрумах се е родил в село
Нкрофул, в областта! Нзняа.
Не се знае точно коя година е
роден;, обаче той сам счита,
чс е родин през 1099 год. След
-като завършил осемгодишно
основно учил ите той тост-ьпил в колежа в Ачимата, През
1930 годи-на става преподава
тел в католическия колеж Елк ина.
П,рез 1935 годиначе малко
-апестем-и пари той заминал за
Съодшнен.ите Щати къаето по
стъпва в университета ,,Линкол-н”. -който пръв приемал
ягег,ри1. Зя да продължи обра
зованието бил принуден да се
занимава ,с -различни профе
сии-: помощник в столова, би
блиотекар итн. След свърш
ване иа университета той ста
ва асистент по теология и фи 1)
лософия. През 1945 год. уми- I
верентетът го провъзгласява !
за „най-изтъкнат професор I
през годината”. След Това) -не- |
плуск-а университета н решава I
да подготвя докторат по фи ■
лософия.
През -май 1945 годп-ч-а отива
а Ло-ндо-н и а Анягл-ия прекарва
две и половина години където
редактира -вестник „Младият
африкамец”. През 1947 годи
на от Златявя -Бряг го викат
да се завърне и поеме длъжно
,<~тта -на секретар ма партията
На .12
на -кон венци ята.
юн-и 1949 годин той основава
Партията на -н-арод-ната кон
венция”. Нейната програма е
__ .^положителна акция”, ней
ната опора — широките наро
днн -маси. През 1948 годин-а ангийската- колониална управа
арестува Нкрумах. П-р-ез 1949
година Нкрумах о-рганкзнра
генерална- стачка н бива отноВ-о арестувам., и осъден- на
две годи-’ги тъмничен затвор.
На изборите за законодател
но'събрание п-рез 1051 година
Партията -н-т народната к-он35 от общо
вемция .иолтчава
-----38 -места. На Нкру-мах бива
поверено на състави първото
правителство на Златния Бряг
наречена -по-късно Гана-.
Но борбата м-е престава.
Трябваше да бъда I одстранени трите а-н-глийски -предстввители -от -правителството, да
се осуети -подялбата н.а страната, да. сс получн -пъл-н
__ _ власт
Най-сетме на б март 10о~ го-ди
н. Гадта .става .независима дър
жава. На 1 юли 1960 година
Гана е провъзгласена за репу
блика Кваме Нкрумах е нейн
пръв президент.

Отговор на президента Тито на
посланието на Хрушчов за Конго
В отговора на президен
та Тито се казва, че убийството на Патрис Лумуба и
неговите сътрудниците не
е някакво изолирано съби
тие, но съставна част на
определена политика коя
то се води около Конго. О
чевидно интервенцията на
колониалните сили, и пре
ди всичко на Белгия не би
могла да получи такива ра
змери и да се продължи до
днес ако не беше улесне
на, а частично и овъзможе
на от постъпките на функ
ционерите на ООН под ръ
ководството на генералния
секретар. Такива постъп
ки са в пълна противопо
ложност с резолюцията на
Съвета за сигурност и общото събрание и с основни
права на конгоанския
те
народ.
Югославското правителс
тво заедно с правителства
та на други страни полага
ще най-големи усилия да
се осуети чуждестранната
интервенция и елеминише
нейната агентура в Конто.
Като най-неотложна цел
се поставя прекъсването на
белгийската и друга чужде
странна интервенция в Ко

нго, неотложно истегляне I по-градивен начин, в съгла
сие с дългосрочните нуж
на белгийските колониали
ди на самата органзация и
сти, неотложно разоръжва
цялата общност.
не на всички наемници на
На края се казва, че изколониалистите, следствие
хода рт напрегнатото поло
и примерно наказване на
жение може да се намери
виновниците за убийството
само ако- се сложи край на
на Лумуба и останалите по
бсички видове на колониа
литическите лидери. Това
лни и неравноправни отно
е единствен реален път за
нормализиране на положе
нието в Конго, за осигуря
ване суверенитето на конгоанския народ и за дава
не възможност за работа
на неговото легално прави
телство.
По-нататък
се изтъква
че
правителството
на
срНРЮ вече е посочвало
отговорността на функцио
нерите на ООН и преди вс
ичко на генералния секре
чс. е твъ
тар Подчерта
рле трудно да Сг т:ма ,-кве
р.п г генералния секр-нао
слгт всичко котел се слуВъпросът за гггрганиза
цията на секретарята и
отделните органи на ООН
е станал
актуилен.
Но
тъй като се касае за въпро
си със сериозни импликаци
й, към тяхното разрешава
не трябва да се пристъпи на

ЖX

Силите на кал етан Ковг
Ле се намират на 15 кил*
метра северно от Г.унтсвпм
ческия щаб във Ван Виенг.

Председателят на лаосж*
то правителство
Сувана
Фума е заявил в Ню Дел
хи че отговорността на уста
новяването на мира в Ла
ос пада върху в елините си
ли. „Вече не се касае, е жа
зал той, само за лаоски ц>
облем. Това е сега междуив
роден проблем’’.
Председателят
Суван*
Фума е изразил мнението,
че положението в неговата
страна е сериозно, но че не
възможността
вярва във
че сега някоя слрана би
гла да предприеме открита
интервенция в Лаос.

Пред Преговорите:

ЗЕСТИ ОТ КОНГ:

Мобуту ке е съгласен
с решенията в Тананарив
На прес-конференция в
и Колонджиева частни арЕкваториалната превинци- - чии, Мобуту е отговорил,
че^ силите на Колонджи са
я генерал Мсбуту е заявил
под командата на френски
че не се съгласява напъл
я полковник Жилг и бел
но с веонния съюз склю
Iийския полковник Дедечен между Касавубу, Цом
кен. На чедо на войската
бе и Калонджи. Той се е
на ЦомСе се намира поспи
съгласил с военния пакт о
йският
кг. сити Крейбаче под условие да съще
кер.
ствува само една национал
на армия под една единст
За своята армия Мобуту
вена команда.
е заяавил, че и при него
се намират белгийски спе
На въпроса кой се нами
циалисти.
ра на чело на Цомбеовата

ге на тези екцеси са готови да предизвикват и по-те
жки инциденти.
Редовно явление е да се прислушват и пректосват телефонните разговори на нашите дипломатически
служащи, нощно време да бъдат събуждани, или на
подобен начин да се упражнява психологически на
тиск върху тих.
Бюлетинът на югославското посолство бива пленслед публикуването на известното
яван на пощата, макар че не съдържа никакви полеСамо два дни
съвещението в Москва в края на
мизираши материали, но само информации за дости
Заявление, прието на
известни мерки, ‘ женията на страната ни и за нейната външна поли
година, рязко се изостриха
;е в югославското диплотика.
Гсочени против служащите
и тяхното
Обаче, и покрай често изразяваните желания за
представителство в България
се
зао'матическо
Най-ниапред
подържане на добри отношения с Югославия от стра
стана
твърде
тежко,
наши служа- .
положение
на на български ръководители, в Бълария се пезвелна следното на всички
техните квартиява албанското и китайското посолства да издават бюдаГкак^^Тмерките натблокадатЯ|а тяхното следене
летините си в хиляди екземпляри, в който с най-грури, без оглед на поста
сигуРност стоят на раз
би думи, известни от времето на най-церната информна органите .на
о6иЛИ; разпоредени пред
бюровка компания против нашата страна (която на
положение десетки ав
л0 квартирите на всич
времето си и сами осъдиха) петнят президента на Ре
сградата на посолството окол^ яли в съседни
публиката Тито, югославското правителство и цялата
ките наши дипломатически лУ*оито обиКновено се
му политика.
те, или по-отдалечени уЛ^пециалНи екипи от оргаНа 19 януари югославското посолство в София
движат те. Поставени с
теостанции, с които пр
обърна внимание на българското Министерство на
ските служащи- Тези
външните работи върху споменатите постъпки. А ко
ни — пещоходци, с ръЧ1°*?
дават движението на
т следят навсякъде,
гато след това тези постъпки не спряха на 1 март, бе
органи на държавната сигут?
^ кафенетата, н
направена нова интервенция на по-високо равнище. В
по града при покупки в ^
присъствието си, но
този случай бе протестирано срещу споменатите постъ
ескурзии. Те никак не скр
правейки гримаси, лки към югославското посолство и неговите служащи
нахално надничат в автомо
’ инциденти, които
и бе подчертано, че такава практика оказва отрицател
а всичко'това с цел да преди
нататъшна кампани последствия върху нормалните междусобтги отно
биха могли да им послужат за
шения.
българските
ния.
Само осем дни след този протест,
на секретаря
на
отговориха
с
изгонването
власти
Органите на държавната сигу^™^ериртична нанашето посолство в София Владимир Синджелич, с
различни провокации, от които хар
ет<> ПОсолство
мотивировка, че се е „свързал с български граждани,
примере тази един ден в сградата на н
авало за такато се опитал да ги настрои срещу властта и мерки
се явило в напито състояние (или се е
^ българте
провеждани от страна на правителството яа НР
кова) едно лице, в униформа на каГО^~.е служащи
’
а също така да събира тайни сведения”, ма
България,
ската армия. Това лице поискало наши
^акар и
българските официални среди до неотдавна се
да го свържат с американското посолств • азличЯИ
кар ке
изказваха за работата на другаря Синджелич само
по-рано да е имало такива случаи, когаТС*^~лство и
провокатори са влизали в югославското п
похвално. Но и след неговото отиване малтретиранеискали азил или прехвърляне в Югославия, дори и то на служащите в посолството на престана.
българВсилкИте тези сведения, както и много други,
вързване с американците, случаят с човека в
ската офицерска униформа показва, че организатори

Чуждестранните агенцда
съобщават, че е дошло д»
-по-нататъшно
влошаваме
на положението на бунчкж
ническите сили на генерал
Носаван н асеверния и не
точен фронт в Лаос.

©

Албанският фото монтаж

Пирът в Тананарив

Вариант
стара тема

щения в света, ако се пре
късне с опитите на отдел
ни народи да се натрапват
решения които не. отговар
ят на техните лигитимни
интереси и стремежи и ако решенията за висящите
въпроси се търсят в мирол
юбивите преговори а не в
опирането на сила.

СтлиШе па ПаЯш»
Лао найредват на се
верния и източен
фропш

^ лжир- Фрация
Дегегацичта на временно-*
алжирско правителство за
преговорите с Франция ше
възглавява министърът на
финансите Ахмет Франсис.
В състава на делегацията
ще се намират заместникпредседателят на временн*
то алжирско правителство
Крим Билкасъм, министъпът на еъто ; шите ряботи
Бентсбал и министърът на
информациите Язид. — Официалният сътав на деде
гациите за фринско-алжи
реките преговори обаче ще
бъде съобщен по-късно.

не са отражение на лоши междудържавни отношения,
както могат да' си помислят неосведомените. Потвърж
дение е добрият стопански и културен обмен между
нашите две страни, който се е развивал през послед
ните години. Също така, тези постъпки не отговорят
нито на настроенито, нитона чувствата и интересите
на българския, както и на югославските народи, защето и едните, и другите желят приятелство и добро
съседско сътрудничество.
Този софийски вариант на „доказване” на мос
ковското Заявление показва, че България не желае
да изостава след някои други. Обаче интересно е, че
такива постъпки идват до изражение особено след кон
греса на Албанската партия на труда. Впрочем, нима
българският делегат на този конгрес не оказва откри
та подръжка на Албания в нейната антиюгоспавската
политика, а българският печат не даде ли широка пу
бличност на провокациите на Енвер Ходжа.
Изгонването на другаря Снджелич служи на ал
банското ръководство, като и на китайското, постъпка
та на българското правителево срещу югославските
дипломати да представят као ново доказателство за
оггравдаността на неприятелската дейност против на
шата страна.
Такива и подобни постъпки на българските власти
хвърлят съвсем определена светлина върху различ
ните изяви за струдничество между-нашите две стра
ни и за установяването и развиването на добросъсеедски отношения. То показват, кой как схваща и как
на практика провежда това сътрудничество. Те показ
ва и това, колко малко се държи сметка за последицие; които тези постъпки могат да окажат върху
сътрудничеството между балканските държави, за ко
ето толкова чест очетем и слушаме многобройни Тьр
жествени изявления.
На Югославия се подмятат мними намерения за
подкопаване на социалистическия лагер. А всъщност
против нея не само че се прокламира, но се прави
и опит да се легализира подмолната дейност под пла
ща на „идеологическа борба”. Кого борбата против
нашата страна и нейното правителство се провъзгла
сяват за една от централните задачи.
В. Яхшич

ОБ Р. А; Г С Т В О
.
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В следващия етап ще догоним икономически
развитите комуни
*

Бруто продукт в 1965: 10.095.178.000
Национален доход в 1965: 6.292.573.000
Капиталовложения 1961-65: 6.073.504.000

'55.-4®'Им

ски план и бюджетът за 1961 година.
това
ки<гг См«т.
решение на Общинския отбор започва но
вият етап от очертания икономически възход на комуната
и нова, по-уснлна и по резултатна борба на наците трудесе да достигнат и задминат много икономически силно
развити комуни у нас.
Два месеца трудещите се от Димитровградско обсъ
ждаха плана в обществено-политическите организации оолк
*ите колективи по предприятията, в кооперациите, осъжда
ха го събранията на избирателите. Всички одобряваха на
соките, но дадоха и достатъчно предложения за изменения
в плана. Това обаче показа колко голям е интересът на
нашите трудови хора за стопанския прогрес на комуната
и с колко воля и въдушевленне ще се впуснат в новата тру
дова битка.

Стойността на съвкупно
то производство и услугите
с
в 1965 година ще бъде
454% по-голяма от съвкуп
ната стойност на произвол
стесто през 1960 година. А
средствата, които след при
спадането на производстве I

щшзж

Основни икономическо—иолигиически цели
ма йлана
Предишният перспекти
вен план за 1957—-61 годижа, вместо за пет, бе изтгьл
мен само за четири години.
С него бяха открити основ
мите насоки на стопанския
ръст на комуната — инду
стриално развитие, пс-моде
рно земеобработване и из
дигането на кооперациите
до степента на истински ор
ганизатори на висока про
изводиелност. Новият пер
спективен план представля
ва непосредствено продъл
жение на започнатия про
цес за окончателното осво
бождение на комуната от
икономическата цзостаналост и на икономическото
догонване на по-развитите
краища и комуни. Тъкмо
това в значителна степен
определя и основните насо
ки и цели на новия петго
дашен план.
Предимно Пребошва-

Шелна Промишленост
В плана се очертава ха
то основна задача създава
нето на условия за побързото увеличаване обема
на материалното производ
ство, с което да се обезпе
чи по-ускорен икономичес
ки
развой на комуната.
Най-много се очаква от ин
дустриалното производство
и затова като тъврде важ
на задача, която поставя
планът е по-нататьщното
ускорено изграждане на и
ндустрията, предимно пре
работвателна, която да мо
же да се снабдява със су
ровини от локалните изто
чници (дървобработвателна, за преработване на сел
скостопански произведени
я, за производство на стро
ителен материал) и на така
ва индустрия, която ще мо
же да се включи най-лес
но в стопанството на наша
та страна.

• — В промьпилеността

Не по-малка е задачата
да се продължи и завърши
окончателно с изследвани
ята на залежите на медни
те руди, камените въглища и на др. руди, намира
щи се в някои, райони на
нашата комуна.
В областта на селскосто
панското производство пла
нът набелязва като задача
пс-системтически
подход
към районизиране на прои
згсдствсто, като изтъЕа ръ
коЕОДната
и мобилизира
ща роля на кооперациите
в отделните райони. Набел
язпат се: подобряване на
техническата база в селско
то стопанство, подобряване
на животновъдството и ово
щарството и настояването
да се комплексират значи
телни площи за фуражни
и лрхти кулъхти.
Важна задача е и бързе
. то изграждане или поправ
ка на централните пътища
които свързват отделните
райони на комуната с Ди
митровград, а същевремен
но и изграждането на реди
ца културно-битови сбекти в града и селата и елек
трифицирането на редица
селища в комуната.
Планът изтъква и нуж
дата от сдружаване на сре
дстава на комуната и пред
приятията за извършване
то на редица мероприятия
през новия петгодишен пе
риод.

Ще Произвеждаме
Повече и ще бъдем
По-богати
Изпълнението на всички
тези задачи, набелязани в
плана ще доведе до значи
телни промени в обема на
производство, а с това и до
промени в нашите възмож
ности за лично потребле
ние.
Ето някои данни от пла
на, които по показват как
ви размери ще достигнем
в материалното производст
во през 1965 година.

все повече навлизат жени,

стопанство, ше
участвува! .в
брутопродуюга само с 18,4%,
а индустрията и1 другите опра
сли с 81,6%.
Значи, в новия (петгодишен
период Димитровградската ко
М'ук'3 все повече ще се издига
,сато индустриално развита ко
адуна, а селското стопанство

у-.&Гл
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— Броят на селскостопанските машини ще расте
ните и друга расхсди ще
ще играе второстепенна роля
в осъществяването на произни останат за потребление
и" за ноеи мероприятия в ! вгаството и националния до; ход.
стопанството ни, ще бъдат
по-гслеми с 589% от средст
Нашаша социальсшивата през 1960 година.
чеека общност ще обе
Тога значи, че в 1965 го
зпечи големи капита
дина съвкупният общес
ловложения за развоя
твен пп^уукт ще възлезе
срещу
10.095.178.000
на
на Димитровградската
1.822.291.000 р 1960 година'
комуна
а народният или национа
лен доход ще се покачи от
Ясно е, че при сегашното
динара през
911.883.000
си състояние Димитровград
1960 година на 6.292.573.000
ското стопанство не ще мо
динара в 1965 година.
же да осъществи набеляза
ното равнище на съвкупен
Промени в структу
обществен продукът. В но
вия перспективен план оба
рата на Производ
че- се предвиждат големи
ството
средства за капиталовло
Най-голямо! участие ,в осъ
жения в индустрията, сел
ществяването >на такова! лисо
ското стопанство, строител
ко равнище на съвкупния об
етвотп. благоустройствена
ществен >ггрса,укт ще «ма ин
та дейност и културно-би
дустрията. Тя сам» ще реалн
зира в 1965 година 7,040.700-000
товите потребности. Тези
динара съвкупен обществен
средства ще възлизат на
3687%
1ГЛИ
(ГирОСЯУКТ,
6 073.504.000 динара, а ще
повече от осъщественото шрез
се заделят ежегодно в пе
1960 година, когато брутолро
риода 1961-65 година. От те
дуктът от индустрията е въз
лизал само н*а 185.890.000 диви средства, за изграждане
нара.
то на нови промишлени мо
По същото .време селското
пгности и за доизграждане
стопанство, и то частният се
и
на
реконструкция
кто»р. ще обезпечава» зн-анител.
съществуващите, ще бъдат
но »по-*м»ал^о съ»вкУ(пегч пбщес34 пелени 5.177 790.000 дина
твен прода<т — само 1,720.214
000 ли!чаоа. обаче в араганение
пя. 4я селското стопанство
с 1960 година то те е в «пове
276.764.000 лнапа, за култу
че с 66%.
г\но-битг»>чте потребности
ще
По лобно ,съотношение
424.550.000 и за дпугитр сто
ИУ1ЯМС -и ппч националния до
плоски отрасли 194.000.000
шап!пимер
ХО|Д Имлугтпиятя
лича в.ч.
ще обезпечава 4.858.438.000 ли
•цяра национален охо т. я гел
Такива големи капитяло
ското стспа»нк:тво 1,011.408.000
рложетпуг. предвидени в пе
динара.
г.иоля 1961-66
се лича. н“
Напоотим ли малко сравнеше можем да обезпечим са
р.ие, ше вилим. че структура
та 1нп производството п настъ
■ш и рамките на комуната.
гвашия период ше се мепш
Тези евепетгя ще получим
значително в полза «а' индус
ттаттгатя ооцилистическа
тоналното 1П‘Р01Нзводство. през
общност, която, в рамките
периода 1957-60 година .селско
то стопанство е осъществява на попм-пжата на издигане
ло повече брутопроидукт, огг,Г4
П-ГО бгтазпитите краища
колкото индустрията и други
И
КОМЧЧИ.
пте 'залели ТРЗИ
отраеллт. В
те исземеделскн
средства за Димитровград1960 голи™ 'Н.а1П.ример‘ съвкуп
пият обществен продукт в оел
ско.
.ското стсщалство сс изчисля
В построяването на реда
ва на 1,034.841.000 динара, а в
па предвидени обекти зна
незомеделските стопански от.
чителна помощ ще окажат
1ра>сли’, включителшю и имдустрията, 1на 185.890.000 динара.
и доброволните трудови ак
Това значи, чс е 1960 година
пии на членовете на обще
селското стопанство е участву
ствено-политическите
орга
брутотрояукта
с
61,1%
вало в
а 1П1езе!мелел1скпте отрасли са
низации и местното самооб
мо с 38,9%.
лагане, което събранията
В новите условия обаче уна избирателите ще гласу
частието на селското сто(панват сами.
ство намалява и преотстъпва
С такива големи капита
мястото «а индустрията и дру
ловложения ще бъдем
гите меземеделски отрасли, та
в
ка че в ,1965 година селското
състояние да издигнем няГ"1

.6

колкократно по-мощна ин | кооперации в Димитровгра
дустрия, да подобрим усло дската комуна. Освен това
г.ията за висока производи през същия период ще бъ
дат построени още 16 овча
телност в селското стопан
рника и ще бъдат засадени
ство и да постигнем зна
още 260 хектара с ябълки
чителни успехи в другите
и круши и 24 хектара с
стопански отрасли. Всички
малини.
тези мероприятия пък бла
гстворнс ще повлияят въ
ще бъдат
В комуната
рху жизненото равнище на
построени и редица благоу
нашцте трудови хора, найстройствени и културно-би
напред върху количестве
тови обекти — канализаци
ната стойност на личното
я и водопровод в Димитро
потребление, а след това и
вград, ноеи чешми в реднвърху задоволяването на
нч села, болница в града,
културно-битовите потреб
Нови сгради за някои здра
ности на нашите хора.
вни амбулатории в селата,
86 ноеи жилища в Димитр
Нови фабрики, ПъШаща овград, училища в Долна
културно- битови обе- Невля, Градини, Димитров
град и Търнски Одоровци.
кМи и Повече селско
Новият
далекопровод, кой
стопански машини
то ше бъде построен още,
в първата година от плана
През петгодишния пери-,
ще даде възможност за ел
оц трябва да имаме оконча
ектрифициране на селата и
трошо завършени: фабрика
в Забърдието. където вече
за
та зч гумени нишки,
се предприемат подготви
гчм»чи обувки и гумени те
телни мерки.
Г‘~ГС’1Г^^.
пгх о/гт гт-^т-. о
-Ъябоика за кожени обув
ки. памччен комбинат (коч
то щ® б^че строен пг.°з пет
голишния период е шгтп
яв°не да бъде пуснат - дрй
отвие ноез последна—4. -о
"инч от плана! и редица ре
конструирани предприятия
— ..тТиттт”. мИта „Вичлич”.
.Мп^3иик" и ятз_
С-лгкото стопанство ще
получи нови матнини: 11 тпа
ктора 2 комбайна. 10 екс
плозивни мотори. 5 електо
омотопя и дп. техвгически
съоръжения. е които пте се
уве.тгичи техническата обо
руденсст на земеделските

ГРАДЪТ НИ ШЕ СЕ
УВЕЛИЧИ
В плача се изтъква и у
зеличаването бсоя на зае
тата работна ръка. От 1015.
работници и служители, ко ’
якото е?, били през 1960 го
дина в края на петгодиш
ния период ще имаме 3.829
работници и служители,
предимно в индустрията,
поради което и нашият
град ще увеличи населени
ето си с няколко хиляди
души. '
М. НЕЙКОВ

Босилеград: Пленум на ОК СК
и ССРН
(Продължение

от 1

стр.)

предвижда построяване на
една фабрика за санитар
но-текстилни и друга про
изведения, фабрика за ин
диго хартия и канцелариски материали, кожарска ра
ботилница и една модерна
кланица.
Богатите залежи от различни руди откриват ши
роки възможности за раз
витие на миналата промиш
леност. Предвижда се от
криването на графита ми
на в с. Долна Люата за оМусул и на рудник за фос
фата в с. Долна Лисина.
За изследване на резерви
те от олово, цинк и фосфа
ти само през 1961 година
са отпуснати 450 милиона
динара. През 1962 година
тая сума ще възлиза на
750 милиона линара. Спо
ред плана в близко бъде
ще трябва а се построят
малки
преработвателни
предприятия, които ще да
ват готови финални произ
ведения от графит и ггр.
Наред с изграждането на
далекопровода, за нуждите
на минните ще бъдат еле
ктрифицирани и много от
селата около Босилеград.
Останалите села гшез кои
то минага далековода ще
се електрифицират със сре
п-тв а та на местното самооб
лагане и доброволна гбота.
Селскостопанското производство постспено ше опада. зашото 90% от обра
ботваемата площ е водонос
на. В предстоящия период
се предвижда повдигане на
орехови платации на площ

от 1800 хектара и засажда
не на сливова плантажна
грдина от 400 хектара, съз
даване на фур ажна база за
живстновъдсвото.итн. О областта на животновъдство
то' земеделските коопера
ции имат изработени инве
сициони програми на стой
ност от 9 милиона динара
за повдигане на различни
ферми.
За развитието на горско
то стопанство се предвиж
дат вложел
от над 100
милиона ди ра за повдигане на нови комплекси
гори. Тия срества ще бъдат
пегнлтени от Фондовете на
Републиката, земеделската
комона. секцията за ерозия
и попои и местното самооб
лягане. тто«пртт5чтт4
зале
оявяне на нови гоои върху
площ от 1500 хектара.
В заключение докладни
кът попиегта. че н.а лице
всички реални възможнос
ти за реализиране на инве
отипионние ггпогоами осо
бено в областта на рударството.
•

Ж

В разискванията по до
клада за новия проекто-пс
рспективен план се изтък
на ролята и залачите на обществено-полиическите организащги в осъществя
ването на плана.
Проекто-планът ще бъде
.поднесен за разглеждане и
одобрение на заседанието
на Общинският народен отбор, което ще бъде свика
но в близко време.
Ст. Арсов
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РаЗкраеква не на Димитровград

лш

зискванил Съюзната скуп- ■
може да подобри своето
средства за своите фондо до мощно издигане на жищина утвърди икструмен- | положение ако увеличи, ко'ч «е. ка?Л>' нй'-държи сметка"; 'знено>го' равнзйце на. всичГ
тите на разпределение на лкс то сз може повече, про1 :’;за това как' в стопанските' ки части' от, работническа-'
дохода на стопанските ор
озводството. произволитеорганизации
се формира ' та класа,
ганизации. Промяната
в , лносла на труда и борба дохода "и. до какви поблеПри провеждането
на
стопанската система тряб
та за икономия.
; дици. довежда неговото ра новите мероприятия може
ъа да доведе до по-ефикас,
Една ст основните харак
зпределекие между предп да се стигне до положени
но стопанисване, до по-пъ
теристики, на новата систе- риятията и обществото, че ето, че по-малки средства
лно и хармонично изпълне на на разпределение се съ сто идваше до натрупване да се формират в неразвйние на Петгодишния план, стои в това, че предполага
на ненужна работна ръка тите области и по този на
до стабилно и трайно изди развитието на производите по предприятията, защото Чин да бъде забавено тях
гане на жизненото равни
развитие на производтелглавният критерий за раз ното развитие. Поради то
Ще до гао-бързо развитие
лните сили. Това означава
пределение беше фондът ра както, подчерта на кон
на социалистическите об
че стопанските организа- на личните доходи. Разби
треса на ССРН на Слове
ществени
отношения. — ции ще осъществяват тол ра се последиците
Според
урбанистичния
частвуват ученици, члено
бяха
пия другарят Светозар Ву
По-точно казано промяна
ково по-голям доход (лич твърде отрицателни: наето
кманович—Темпо, ст общо план на Димитровград за ве на синдикалните подру
та в стопанската система
ни дохсди и фондове), да яваше се за ускорено раз
почна уреждането на град жници от предприятията .
югославянски интерес е да
изхожда от една цел: да се
колхото с по-малко общес витие само на високоакуму
се окаже помощ иа нераз- ския парк. В доброволни итн. Предвижда се урежда
осъществи по последовате- | твени средства и по-малко лативните отрасли и идва
нето на парка да бъде за
витите краища, но в така те акции за изкореняване
лно приложение на прин жив труд, т. е. заети в про ше до бавно
вършено за предстоящия
увеличение 1 ва .Ф°Рма- ч.е’ ф Щ 99 ком то на дърветата, почиства
ципа на разпределието спо изводствсто произвеждат на производителността. Се
нето на алеите и засажда 'сезон.
: пензира
произво
!
ред труда и по-нататъшно повече стоки. Тук трябва га положението коренно се дителност, но да се отстра нето на различни цветя уукрепвана - на ролята на I да се спомене
и фактът,
променя: не само че кому няЬат причийи^Ь за нйзка
непоспедствените произво
че на предприятието и ко ната е заинтересувана про та производителност и за>
дители както г. производ
БОСИЛЕГРАД
недсстатичното използува
муната остава 85в/о от вся изводителността максимал
ството, така и р останали
но да расте, но се ориенти- : но
те области на обществения ко увеличение на дохода.
ра и към развитието йа
живот.
\ Новите мероприятия -в
Новото раз ония стопанск дейности,
Новите мероприятия ще пределение има още един които по-рона не можеха
стопанската •сист^й'а: пред
предизвикат
ТЕърде важен аспект: ма- да вършат разширено въ- ставляват.наи-йлямо поссъществено
ново групиране на силите термалният интерес на ко производство със собстве- тйженйе в развити'ето
" я?
т °
низации на Съюза на кому
в стопанството, ново распо муната *и предприятието.
В началото на този ме
бществените отке&цений в
ни средства. Ако съобще
нистите. На семинара при
реждане на средсвата, с
сец при Общинския коми
нашата
страна
й
восъщес
За разлика от по-раншна нията, комуналните и ус
които разполагат етделгш
твяването на принципа на тет на СКЮ се състоя три съствуваха заместник-сек
та
система когато комуна лужим дейности, селското
стопански отрасли и група
дневен семинар зй секрета ретарите на някои органи
ции. Благодарение на но- та беше заинтересована да стопанство доживеят пъзации, от по-големите оррите на първичните орга
ганизации и някои члено
вите инструменти на раз
ве
на секретариата. На,се
пределение и политиката
СЪБРАНИЯ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКО
минара бяха изнесени де
на цените редица стопанс
сет беседи на обществено
ки отрасли като например
-политически, стопански' и
, селското стопанство, кому
международно-политичес
налните и услужни дейнос
ки теми.
Присъстващите
ти ще се окажат в по-доб
През февруари и нача
ни за всички работоспосо част от самооблагането ще жана, Горна Ръжана, Горро положение. Всъщност лото на март въз всички бни или по 500 динара па изразходват на училищни наи Долна Лилика, Плоча проявиха твърде голям ин
тези отрасли
изравняват села в Восплеградско се съ рично за един трудоден. те сгради. Второ място зае и Гложие са избрали отбо терес към редица въпроси,
които обхващаха, темите
своите условия на стопани стояха събрания на избира Няколко села (Белут, Ри- ма изграждането на нови ри, които ще се грижат за
на семинара.
сване с усилията , които телите, на които бяха из качево, Млекоминци и Бра пътища и поправки на до електрификацията,
Тези
Като заключение слуша
съществуваха в останали брани нови местни отбори нковци) взеха решение за сега съществуващите пъти отбори трябва да изпитат
те отрасли и които им поз и определено самооблагане самооблагане от по 4 тру ■ща от общо й селско зна
колко ще бъдат паричните телите изтъкнаха, че иде
ологическо-политическата
всляваха нормално да се
на населението за комунал додни, а садо Рибарци и Ра чение. В това отношение разходи за електрифихаци
развиват, да извършват ра ното изграждане на кому I дичевци от по 3 трудодни. се изтъкват селата Карама ята, какви други средства работа на организациите
зширено възпроизводство ната и селата- В много се При добре организирани а- ница, Горно Тлъмино, Го- ще бъдат нужни и правил не може да се развива са
(репродукция) и то главно ла освен избора на мест- \ хщги, рационално използ леш и Жеравино, които но да осведомят население мо по абстрактен начин,
със собствени средства. Та ни отбори и определяне \ ване на надниците, и пла ще работят на пътя Долно то, за да може да се пости но чрез разглеждане на ко
зи политика на изравнява самооблагане бяха разгле ново изграждане на обект- Тлъмино—Голеш,
който . гне целта — споменатите нкретни въпроси от село
то, комуната, околията. За
не на условията и новото дани й друга текущи въ те с този брой трудодни трябва след известно вре
села да се електрифици
качествената идейно-поли' .
разпределение на осъществ проси, за които хората са всяко село има възможност ме да се свърже с пътя за рат, след като бъде пус
тическа работа на органи
заинтересувани. При акти да направи крупни крачки Крива паланка.
ения доход изискват отдел
Селата нат токът от власинските
зациите е необходимо се-'
вното участие на болшинс напред в комуналното из Назърица, Доганица и Яре . хидроцентрали за Босилени отрасли: и групации да
кретарите да бъдат на потвото избиратели бе опре , граждане.
ое откажат от една част
тнник ще разширят пътя 'град.
Почти всяко село е зап Бистър—Доганица; селата
високо ниво, да бъдат иде
от акумулацията,
която ■лено къде и за какво ще се |
На събранията на избира
им беше осигурена в пре изразходва самооблагане ланирало част от надници Гоона и Долна Ръжана и. телите бяха избрани нови йно повече издигнати, за
то. За разлика от миналата те да се изразходва за по| Гоена Лисина шс работят членове на местните отбо ! да могат правилно да на
дишната система благода
година, когато хората от стоояване, Довършване или" на пътя Горна Лисина—Го ри. С това е проведена в ] сочат идейно-политическа
рение на икономически не
много села пътуваха по ня поправки на училищните рна Ръжана. Ресен ще нос дело реорганизацията на та работа на организацияоснованите критерий
на
разпределение и политика колко километра до обекта, оглади, уреждане на дворо трои по-хубав път от Ра- местните отбори в Босиле |
та на пените. Значи, дока тази година, според реше- ! в.е, построяване на бунари, дичевци до своите махали, - градско, чийто брой е на I
нието на събранията на ' построяване на ученически а Радечевци ще работи на мален от 37 на 9. Това зна |
то едни печелят с новата
избирателите
всяко село е кухни и пр. Така например постпояванет на нов мост
чи, че сега всяко село няма
система,-други ще .гУбят. То
'
местен отбор. Тяхната орга
•ва е правило, на което не заангажирано на своето ко ! селата Горна Ръжана, Ри- на Драговищица.
качево. Долна Лисина, Гор
Една част От горните се
низация частично е съгла
може да има забележки мунално изграждане.
Пов-ечето събрания взе на и Долна Любата, Плоча, ла започват да разискват сувана с организационно
защото еднаквите условия
Мусул, Горно Тлъмино, Би за електрификация. Така то разположение на местни
на стопанисване означават ха решение да заведат састър и Догачица по-голяма
мооблагане
от
по
6
трудод
например селата Долна Ръ
те организации на ССРН.
'преди всичко товя. че вся
..............................................1ШШПП1Ш1В 1и1!ип1111Н!111чш..ти11Ж11Ш1швпп»1пи»ти«чя»1Ж11»шкян»нт .............................................................................................................. ......................................... .
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Семинар за секрешарише на
цървичнише организации

ГОЛЕМИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ЗАДАЧИ

’

ТЦ||||!|||||1|)|1|||||||||||

Л в А ЛЛ СГ.Т ГОДИНИ ОГ НАРОДИ 4ТА_ РЕВОЛЮЦИЯ

»Придържайте се към партизанския начин на вошване«
През течение на цялата
война другарят Тито и Въ
рховният щаб обърщаха особено внимание на такти
ката на партизанското воюване. Водейки сметка за
специфичните условия в о
тделни краища, Върховни
ят комендант чрез наредби
би и напътствия насочва
ше дейността н партизан
ските отряди, части и бри
гади, указвше на направе
ните грешки, на начина на
действие, определяше зада
чите им и тактиката на бо
рба. Нареждането, което
през март 1942 година Въ
рховният комендант изпра
щаб
тил на Оперативния
на Народоосвободителните
партизански и доброволни-

ч е ските части за Крайна е
един от многбойните доку
мента, които говорят затова.
„Получихме писмото ви
от пети март. За по-нататъ
шната дейност ви даваме
следните напътствия.
възможно
Образувайте
повече подвижни ударни
батльони, избирайки за те
зи части добри ръководещи кадри. Тези части тря
същински
бва да живеят
живот — в казарми. В тези батальони трябЕа де ае
приемат само хора, които
ще можете да употребите
за изпълнение на всички
задачи, които им поставите
Тези части употребявайте за разрешавнето на ва-

г

жни оперативни задачи.
Значи, не трябва да ги употребявате за
зщитата
на села. Но в борбата на
тези ударни части трябва
да съдействуват и остана
лите части.
Възможно по-скоро обра
зувайте младежки чети и
батальони. С тези подделения предварително да про
ведете един военно-полити
чески курс, а след това по
степенно га въвеждайте в
борбате, от по-леките към
по-тежките, В тези чети
вие ще получите най-добрите борци, предани на на
щата борба...
Твърде важно е да
определите ръководещ ка
дър, ко ито ще импонира на

младите хора...
Добре
сте направили с
формирането на повече от
ряди. Вашата територия е
голяма. Осве това при помалките отряди и по-малки
те
територии е по-добро
влинието на ръководещия
военен кадър. Отрядите на
стояват да укрепнат. Явя
ва се съревнование в акци
и+е. Ако има условия За о
ще някой отряд, вие го об
разувайте. Изглежда че съ
гцествуват условия за един
отряд в редица полета: Ли
вно, Гламоч, Грахово. По
този начин на врага би би
ли пресечени пътшца през
Динара към Далмация. И
връзката с далматинските
отояди би била по-добра.
При образуването на от
радите и подделенията на
стоявайте нито една облает да не остане неактивна,
т. е. без подделение...
Придържавайте се към
партизанския начин на во

юване, избягаваики фрон
талните сражения. Унищо
жаването на комуникаци
ите и транспорта, засадите,
внезапните нападения да
ват най-голям успех, и при
това претърпяваме по-малки загуби.
Мъртвите блокади около
градовете не са подходящи
Около тези градове борби
те редовно получават фро
нтален характер. На врага
не се позволява да се от
далечи от града и не може
да се получи никакъв плен
Около такива градове врагът има добри огнестрелни
позиции й нанася по-голе
ми загуби. Значи: блокада
та трябва да Се отличава с
временни нападения; врагът не се пресреща при са
мия град, но да му се поззволи да се отдалечи 4—5
клм от града; на комуника

циите между градовете да
се направят добри засади
и чак когато врагът влезе
в такава засада тогава да
се нападне от й^ички стра
ни;засадите трябва дабъдат
масови; на населението да
се попречи влизането в гра
ла и внасянето
на храна.
Значи добре организирани
те акции на комуникациите между градовете най-до
бре довежда
до тяхното
падане, а при това хората
не се изтощават...
За по-успешно водене т
борбата чрез нощни напа
денин трябва да се заеме
и някое място. Само подде
ленията не трябва да се об
връзват с отбрана на осво
бодената територия. Те тря
бва да се хвърлят за прев
земане на нови места и ггре
сичане на пътищата..”
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Сгюворни босилеградски села

Щкв

4 '■> аТ
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Повечето от - селата - в
ясната част на Босилеградско са известни като приме
рий села със съгласието си
V готовността да положат
максимум усилия, за да осъществят задачите, кои
то стоят пред тях. Селата
Ярешник, Назърица и До
ганица, намиращи се под
самите склонове на Църноок, са примерни в това отнощние. Въпреки откъснатостта от центъра на ко
муната и липсата на съоб
щения тез села във всяка
акция постигат завидни ус
пехи.
Преди години те сами, с
незначителна
помощ от
страна, направиха няколко
километра път от Бистър
до Ярешник. Па неотдавна
състоялите се събрагшя на
избирателите населението
от Ярешник, Назърица и
Доганица взе решение да
заведе самооблагане от по
\
С трудодни или по 500 дин.
за всеки трудоден, за да ра
зширят спометаия път от
Бистър до Ярешник-Назърица-Доганица. След това
разширяване пътят ше бъ
де годен за коли и дтп/ги
превозни средства. Освен
това доганичани ше рабо
тят на довъргиаването на
■новата училищна сграда, а

както казват някои от ръко
водителите на комуната.

Трудова акция
ярешничани да завършат
залата за събрания в селската сграда.
Организациите на Соци
алистическия съюз в тези
села са между най-активни
те в цялата комуна. Те по
лагат нужните старания
за разрЬшавне на селските
въпроси във всяко отноше
ние. Развиват завидна политическа дейност. За актуалните и по-трудни те
ми често довеждат еказчи
ци отвън. Сказките са ви
наги масово посетени. Съ
що така събранията на по
дружниците на ССРН и съ
бракията на избирателите

Босилеград:

ПОВЕЧЕ ВЛОЖЕНИЯ В
ЗАНАЯТЧИЙСТВОТО
Неотдавна в Босилеград
се състоя годишно събра
ние на занаятчиите от Босилеградско, на което бе обърнато внимание на ре
дица актуални проблеми и
слабости на занаятичйте.
Събранието на занаятчий
те обсъди решението на
околийската комора
във
Враня да се закрие представитеството в Бослиеград
а занаятчиите от Босилеградско да се включат към
представителството в Сурдулица. Бе изтъкнато, че
броят на занаятчийте и мя
стото на занаятчийството в'
стопанско
перспекивното
развитие на. комуната изис
ква не закриване но засил
вана и сериозна работа на
представителството. Взе се
решение досегашното ръко
водство да изготви обстоен
елаборат за проблемите в
занаятчийството, който ще
бъде разгледан на едно от
предстоящите заседания на
общинския народен отбор.
Съшо така бе изтъкна
то, че голям брой занаят
чий отказали работилници
те си, което отрицателно
се оттаазило върху данъчно
то облагане-на онези, кои
то работят и държат рабо
тилници. Като резултат на
слабата работа на • инспек
цията по търговията в Боси
леградско е станало прави
ло всеки занаятчия да про
дължи с работата си и слея
отказването на работилни
пата. По този начин те из
бягват данъчното, което от
друга страна им позволява
да вършат по-евтини услу
ги. На събранието бе изтъ
кнато, че представителство
то на комората търсило да
се направи контрол на из
дадените позволителни за
работа, да се обложат е да
нък всички занаятчий. ко
иго п-кг-ч,зт уелчги ня хо
рата. обаче компетентните
опъни на общината не се
о-щеея.ди на това искане.
Събранието взе решение е-

нергично да се поиска ст о
бщинския отбор да бъдат
обложени с данък всички
занаятчии, които работят,
без оглед на това дали дър
жат работилница или не.
Значително внимание бе
посветено и на младите хо
ра, които изучават заная
та. Изтъкна се, че е необ
ходима известна корекция
в програмата на стопанско
то училище — да се обърне
повече внимание на специ
алните предмета и да не сеповтаря онова, което младе
жите са учили в основно
то училище.
М. П.

! масово се посещават. В те
I зи села събрание може да
> се свика и за половин час,

Покрай комуналните и
политически въпроси насе
лението от споменатите се
ла проявява значителен ин
терес към животновъдство
то, което има най-добра
перспектива за развитие.
Броят на добитъка постоя
нно се увеличава, а от дру
га страна постепенно и каче
стгенно се подобрява.. Оказ
вайки подкрепа на този интерес миналата годгсна ко
операцията построи едно
водопоилище в Доганица, а
тази година е отпуснала.
250,000 динара за построя
ване на водопоилище в На
зърица и Ярешник.

ПРЕБРОЯВАНЕ НА
НАСЕЛЕНИЕТО
От 1 до 7 април т. г. ще
се извърши преброяване
на населението на терито
рията на цялата страна. То
ва, пето по ред, преброява
не на населениео от 1921
година насам е най-компле
ксно. От отговора на въпро
са от домакинския лист ще
се получи ясна представа
за структурата на съвреме
нните домакинства, техния
имот и източници не прехо
ди. Отговорите на въпро
са за жилищата ще отразят структурата на жилищ
ния фонд, което ще бъде
от неоценима помощ за пр
оектантите на нови селища.

Обаче тези села гинат и
проблеми, които не могат
/"
' сами да разрешат. Закрива
него на местната канцела
,,Преизйълнение‘ *
рия се оказа погпешно.
па влача
След нейното закриване и
Съществува опасност ста
~аг-(тпуи;> ■.;са<№:■■ мгг ста
обществените служби не
За божичани «е може да се
рото първоначално училнкаже, 'че са били активите в
могат нормално да функ
ще в село Долна Лисина—
залесяването^ макар че фида
ционират. За всяка нужда
Ь *Г ’ Н
'{С з' ’ ;
’
- нки безплатно са получавали,
строено преди 20 годани,
хората
са
принудени
да
оно затова пък те са твърде ак
да рухне. Жителите та се
тиват в Долно Тлъмино, за
тнвни когато стане пума за се
чене на гарите. За някои до
което им е нужен почти
лото' взеха’ ‘решение; всяко
макинства от махалите Велич
цел ден. Пощата не се раз
лице да даде по една греда
кова, Коднна, Рамаотовска, Ли
нася редовно, а това прави
сец, Деянова и др. може л.а
й да я докара до училище
трудности не само на хора
се каже, че години наред се
то.
Предприемчивите селя
та, но и на различните об
кат и по 30 кубически метра
гора. Казват, че това нравят с
ни вече са пристъпили към
ществени служби.
одобрение «а горските влас
изпълнението на тази така
ти! Другарката Танка Страти
Трите села в пазвите на
важна задача и очаква се
ееа,, ръководител (на отдела
Цръноок заслужават отн.о
по горско стопанство нри НО
в близко време да започне
во
да
се
открие
местната
О-Власина., заяви, че планът
канцелария и да се предпри
основен ремонт на старото
&а експлоатация на торите пре
двимеда експлоатация на 2.300
емат мерки за по-редовно
училище.
куб. метра гора (строителен;
разнасяне па пощата.
Борис Костадинов
материал, дърво за огрев и
отпадъци). Товй предвижда
студент ВПШ—Ниш
П.
планът за 1960 и 1961 година.
Но дали е така? Изглежда, че
планът е ^преизпълнен’’, т. е.
хората самоволно секат пове
Дейността па организациите на
че гора! С други думи, в ра
йона на Божица, на Власина,
горите неконтролирано се унищожават. Тази тенденция |
..може да бъде твърде отрица ;
телна за горския фонд в та
зи община. Отговорните фак
лектрификация и изграж
При местните организа
тори трябва; да обърнат по-се
дането на пътя Две реки
ции на Социалистическия
риозно внимание на тов-а яв
— Горна и Долна РъжанаЛ
съюз в Босилеградеко са
ление и да предприемат мер
При местната организация
образувани по две и пове
ки за. прекратяване на некон
тродираната сеч на гората;.
че секции, за различните, в Горна Любата са обра
Нужно е и горските стражари
зувани 6 секции, в Долна
области от дейността на ор
да бъдат по-активни, а не да
Любата 8, в Долно Тлъми
гакизациите.
Така
наприм.
се срещат в мензата и там да
но 5. За разлика от остана
при местната организация
чакат черпУшкаКЗнае се каква
лите' местни организации
е тяхната задача!
в Горна Лисина са образу
Би трябвало и компетентни
в Долно Тлъмино е обравани 4 секции: за идейно-по
те по тези въпрос да се изка
литическа, възпитателна и
зувана и секция .за работа
жат!
културна дейност, за орга- 1 с жените. При местната ор
Александър Дънков
с. Божица
^ низационни въпроси, за еганизация в Бранковци са
.у............... ,

Полезна акция

Данните от преброител
ния лист за ггьрв" път ще
дадат възможност да се съ
гледа
какво образование
има всяко отделно лице,
квзлизикация, професиока
лйа структура, заятае и ми
населението.
грацията на
Данните за квалификация
онната структура ще имат
голямо значение за стопан
ството, защото въз основа
на това ще могат да се пре
дприемат и нови системата
чни мерки за по-широка
специализация и получава
не на по-високо квалифи
•1
кации.
Огромното значение на
тези данни не състои само
в това,, че са.насътпили го
леми;' промени ; именно
а
споменатите области'от по
следното’ преброяване ' на
сам 'ноги »’т&вй;ьче’‘те ще
допринесат по-успешно : да
се';й]р^вй(да:’^звитиЙо-"и
да се" сьгЛедат възможнос
тйте': с ' който' разполагаме.
I.

ГГ;:

За лица, които не дадат
.15
сведения или пък
точни
въббще не искат да' отгово
рят на въпросите' от преброителния 'лист е предвидено парично наказвание
от 20.000 динара.
■

■: \

-

I

' .

За територията на Дими
тровградекб и Босилеград
ско преброителните листо
ве са отпечатени и на бъл
гарски език.
Д. ЙОТОВ

ССРН

НОВИ СЕКЦММ в МЕСТНИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
образувани най-малко сек
цйи — всичко две.
Остава още при местна
та организация в Босиле
град да се формират сек
ции. С образуването на сло
менатате секции ^при мест
ните организации в Босиле
градско се провеждат в де
ло решенията на Петия ко
нгрес на ССРН.

м. п..
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дини. Млад селянин от дол пътниците, от третия ред.
§ Из бележника па журналисти
На спирката чакат хора.
Жената поблагодари. На Повече от дгеетина. Зсич
ните села.Облечен в дебели влънени дрехи. Бил на мести бебето си и седна.
ки искат да пътуват към
при специалист
Рейсът
потегли, мина Босилеград и Божица.
преглед
I
във Враня. Край него седи Сурдулица, където ггьтни- колата чя.ча повече места. I
друг младеж, облечен ху ците вземат по едно парче Хората улорстпуват. Конбаво, градски-по всичко ли топла баиичка и започна духторът обещал на някои
§
чи студент. Той дори не и да се изкачва към Власи- още' във Сурдулица, преСтудено баба мартино у чна атмосфера,
се из тторъчил им до тук да изле тро. От сънния град Враня
Райсът
пристигна във ска да погледа към жена- на.Колкото повече
*
качва
по
пътя,
който
пратръгва рейсът за Босиле- Владичин хан. Пред поща та и коиДУктоРазат с рейса за Клисура, а §
град. Предните места
са та се насъбрали пътници,
ДРУ™те. пътници се спо би зиг-заг, толкова става след това той ще ги прие 1
заети. Някои хора са чака разпитват се дали има ме гледаха.
по-простор на бялата прост ме. Настава блъсканици Е- — Напревете място на илка, която
оОииза цяла
ли половин час, за да зае ста за всички,
дин от пътниците хваща ко§ мат предните места. Пътят
— Има, има — отговаря жената, бе.. Какво се пра Власина. Голи букс-ву го ндуктора за реверите, иска
по
е дълъг, а на места издъл кондукторът. — Само на вите на... — възрази един ри наоколо, тук-таме
да го отблъсне, а той не го 1
някоя махала. Над 'покри
по-възрастен човек.
I бан, че последните биват задната врата.
пуска да влезе. Този път— Елате тук, другарко пите едвам се забелязва
разтръсвани повече от три
ник е преподавател, обра
На предната врата вли
поканиха я двама от дим.
н часа. Случва се и това ко за една млада жена, с бе
зован човек. Другите път
ндукторът да държи мясв ръцете си.
ници. които чакат, са селя
то за „някой свой” или да
ни и не покягат на кондук
— Моля ви се, направе
покаже вниманието си към те ми едно място. Не мога
тора. Някои от пътниците
някай „служащ,,, защото
в п°йса ггоотестиоат про 1
с детето да седна назад ло
може би ще му потрябва. шо му е когато пътува.
тив тази нахална постъпка
И народната поговорка ка
Шофьорът е принуден
На предните седала сед,
зва — хвърли зад себе, за
да напусне колата.
ят двама младежи и един
да намериш пред себе пи.
— Нека вози. който ще. =
възрастен човек. Не й об
Така беше и тази сутрин.
Аз не мога толкова много И
ръщат внимание като че
Дългият път набързо съ
да претоваря колата.
ли това не- се отнася до тях
здава приятна атмосфера.
По-нахалните
влезоха.
— Хайде, момче, стори
Започват приказки и шеги
| Шофьорът и кондукторът =
за близки и далечни случ- място ка другарката ■—
[ бяха принудени да ги нри “
се кондукторът
ки, за видено и чуто. Ня- обръща
* емат.
I кой запео, друг се пошегу към единия от младежите.
I
Понякога се самозабря- 1
Р ва. :
■
— Не мога <— отговори
; ваме и ние пътниците, и
Бързо и леко се възста късо той.' Младежът няма
§
кондукторите.
| нови приятелска и съръде повече от осемнадесетгоАвтобусна спирка
Миле Присойски
I
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ТРЪНСКИ ОДОРОВЦИ

Село Търнски Одоровци
е твърде разпърснато село. Неговите махали като
някакви букети от къщи
са кацнали по околнит(е
баири или върху терасите
на река Ерма. По-важни
махали са следните: Сели
ще,
Лозище,
Манастир,
Бремена и Село. То е разположено по протежение
на 7 километра. Надвисна
лите над него планини са
доста оголени и безспирна
та рушителна ерозия пана
ся големи загуби на дома
кинствата. Но хората от то
зи край вече са обявили во
йна на ерозията. Акацие
ви и други насаждения и
мероприятия ще укротят
стихията.

Котловината на река Ер
ма е богата с1 природни кра
соти, но не и с плодни ни
вя. Добри ниви има само
около реката и тук-таме по
баирите. Но и тук не изо
става борбата за най-раци
онално ползуване на земята. Одоровчани вече засяват високо-добивна пшеница и хибридна царевица.
Те ^повдигат малиници. За
силват фуражната база за
по-добро животновъдство.
Одоровчани са познати и
като добри тютюнопроизво
дители. Техните тютюни са
качестнени и ароматични.
До построяването на тесполинейката населението
от този край живееше при
трудни условия- връзките
му с останалите села и гра

На път към Тр. Одоровци
За център на селото се смя
та платото при тесполиней
ката, където се намира и
земеделската кооперация.
Училището се намира от
лявата страна на реката—
хубаво и ново. То най-доб
ре говори за трудолюбие
то и предприемчивостта на
жителите. Доброволната ра
бота на одоровчани при ст
роежа на новата училищ
на сграда възлггза на око
ло 20 милиона динара. Учи
лищната сграда разполага
с 11 помещения за учебна
-работа. За сега в него рабо
ти шестгодишно основно у
чилище, но то трябва да се
превърне в пълно основно
(осмокласно) училище. Ако
за кооперацията днес мо
же да се каже, че е стопа
нският център на селото и
борец за подобрение на зе
меделското
производство,
то за училището може да
се каже, че е културно по
литически център. Просее
гените работници са носите
ли на обществеио-политическия и културен ж-ч вот
в този район.

Усйехи

I дове бяха слаби. Пътувани
\ ята дълги и мъчителни. Те
! снолин ейк.ата е построена
> зарад експлоатация на въглищата от мина
Ерма.
Строена е от 1922 до 1927
година. Трасирал я е изве
стният пиратски инженер
Джордже Златкович. Отто
гава тя задоволява общес
твените и стопански нуж
ди на този район. Трънски
Одоровци е една от спирки
те.
ГГесиолипгйката, „малки
ят Чира”, е жизнена необ
ходимост на Одоровчани—техният прозорец към сее
та. „Чира” отнася прочути
те зидари от Одоровци и
други села към многото
строителни обекти в наша
та страна. Веднага след зи
дарите следват орударите
от този край. Те работят в
Ерма и в много други руд
ници из страната. Само в
алексиначки рудници има
една колония от одотговчани — около тридесет души. Десетина души от Одо
рови.и работят като работниии и служаши в Димитровград.

е залесяването

Босилеград на второ
място в околията
За лостигните успехи в
залесяването на голините
и изложените места на ерозия Врнска околия полу
чи първо място в Народна
република Сърбия. В рам
ките на околията Търгози
ще зае първо място, за ко
е-го получи награда един
телевизор. Босилеград зае
втора място в околията и
получи награда един радио
апарат. Есенният план по
залесяване беше преизггьл
нен с около 40 хектара.
В Босилеградско се прав
ят усилени приготовления

за залесяване през пролет
та. Планът предвижда да
бъдат залесени 300 хектара
голини и ерозивни местно
сти.

Фудболният сезон в Босилеград бе открит с прия
телеката срегца между отборите на средно икономическо училище и гарнизона на ЮНА. Победа с 6:2
отбора на СЙУ.
спечали
В бъдеще подобни срещи
ще се организират всяка
седмица.

*

Но новото време издигна
и пови кадри от Одоровци.
Докато преди войната село
то даваше само зидари и
рудари, днес от селото из
лязоха млади лекари, ин
женери и учители. Някол
ко души от селото следват
па университетите, а мно
го ученици има по средни
те училища.
Обществено-политическа
та дейност в селото е на за
видна висота. Добре работ
ят организациите па ССРН
па Съюза г1а комунистите
и други. Често се устрой
ват събрания,
па които
се
разглеждат
въпроси,
свързани
със стопанския
напредък па селото и райо
на. Следят се политически
те събития е страната и е
света. И най-старите зме
ят за борбата па африкан
ските народи. знаят за
Алжир, за Конго, с/о/в./ти
зират на Тъпотоо н им->г.Анрат зарад Гсз-ЧУгн.гтвз-гп г/а
Иом.бе. По-млад”.гр г,> нит ■
рсп/ват покоен торя ?/. за
спорт. Селото въг.ви п к-ея
чка със събитччта-то не е
вече селите за коего се
казва, че се намира. зад
„гъпба на господа”, в
Одоровчани сега работят
вът)хи стхоежо- на п-ъ^я,
към село Звонци.• Акипята
се провежда въг>-гц отмор
ата на местното гпм.ооЦлп.гане. Инициатор е организаииятп на ССРН.
М падежите сл носители
на културно-забавния жн-

вот. Те устройват танцови
забави и вечеринки. Мла
дежите са подготвили пи
есата „Женене и омъжване” от Йован Стерия Попо
вич. С успех вече са се пре
дставили в околните села.

/

Имайки пред вид, че село
то е планинско и че населе
нието предимно се занима
ва с животновъдство масо
вите организации от селото
предприеха редица меро
приятия за издигане на то
зи клон от стопанството на
още по-високо равнище. О
свен построения вече ба
сейн за къпане и лекуване
на овце предвижда се из
граждане на водопой в мес
тността „Чешма”. За осъ
ществяването на това меро
приятие бяха необходими
финансови средства и за то
ва селяните взеха решение
да залесят площ от 30 де
кара. За навременно и успе
шно изпълнение на зада
чата, Горското стопанство
от Пирот отпуска награда
от 52.000 динара.
Усилията за събиране на
финансови средства не спи
рат._ Преди известно време
селяните решиха да пре
карват дърва от Влашка
планина до теснолинейката. Селяните и ръководи
телите на масовите органи
зации в селото смятат, че
отговорните фактори от об

КОГАТО ЛЕКАРЯТ
Е ДОБРОСЪВЕСТЕН

В село Клисура много I
способности на специалист
се говори за построяване I но й с хумността си и гото
то на нова сграда за здрав
вността във всяко време па
ната амбулатория. Общинс I тръгне на помощ /ца бод.
кият нроден отбор във ' ния. По негово'
„Чиро” често
изсвирва
настояване
Власинска Округлица на е
амбулаторията от Две го^
на селската спирка. Влак-дно свое заседание е обсъ
ни насам се снабди с всич
чето не е само
превозно
ждал този въпрос и е взел
ко необходимо, а и в ново
средство за одоровчани. За
решение да се започне с на
то начинание-построяванетях то е символ на утреш
бирането насредства и с пла
то на сграда-заслугата му
ния ден-мината Ерма утре
нирането на местно самооб
не е по-малка.
гие стане голямо минно пр
лагане, което, както в мно
Под негово ръководство
едприятие. Тя ше тласне
го други подобни случаи, е
амбулаторията осъществи
живота на този край. Вла
представлявало
основата
през 1960 година^ приходи
кчето ше превозва хиляди
на ускореното строителство
(тг 2,750,000 динара от кокминьори и хиляди туристи
Въпреки че още липсват
то се заделиха средства за
и летовници от агн.нки чпп.
подробни планове и сведе
набавка на нови инвентар
ШИП. Н.П. г.тт.пнптп. Р. 'те '>7/,
ния, още сега се знае, че
и инструменти.
к-пай нм.а какво да са види.
новата сграда покрай поме
Този факт, представляН.м.П. •иг.п.оъпм пп
*»'.
щенията за превръзки, пре
ващ рядкост в малките ам^
-\аз па/тчалц
И ПГ*аГ\П^Ч-1 V
гледи,. апотека, родилно от
булатории, които най-често
Рп. ог!^-иго пю.и'ч.
деление ще има и помеще
живеят от субсидии, дава
V П Грпа
ние с няколко легла за те
ни от общините. говори
ъеп.оаг рт
'ЧОлгп. г^п зг Пжко болни. Една такава
много за ръководните орга
ЖпРг\ /цг>о и п о1 аг рчптгп —
сграда отдавна е необходи
ни на амбулаторията изоб
мост на Клисура и околни
що и за специалистите, ра
те села, защото известна е
ботещи в нея — за лекаря,
*'р
о ;/
отдалечеността им от.здрав
за акушерката и болноглените центри в Хан или
дачите.
Славчо Игнятов
__ «„а
Враня.
амбулаториСегашната
я, въпреки че няма доста
НОКШч
тъчно пометения, предста
'ГР
ау п
Т) дтз
са
-п р Г1 ш
влява
за
Клисура
и
някол
'К.Г>У.'ГГ>
г*Г'.о'гаг\
кото околни села действи
ГРАДИНИ
-пени в де по. п з —пее. нзиа
телен здра-ен център, сна
Още в края на месец фе
съмнение, гие донос-ь-- -побден с необходимия инвен
Еруари в горната част на
тар, лекарства и кадри.
добър живот на целия Де.р
селото засияха електриче
Голяма заслуга за това и
рекул и на селото Трънски
ските светлинни по къщи
ма младият лекар СтаменОдоровци.
те и дворовете,
Градини
ко Христов, ксито придоби
получи електричество бла
Матей Филипов
хората не само със своите
годарение ма собствеши
труд и самооблагането и по
мощта на общината.
Незначителните поправ
ки на електрическата мре
жа в центъра на селото,
които не позволиха елек
щината виждат техните уна гледно показват, че не
тричеството да бъде пусна
силия и постигнати резулвинаги трябва да се чака
то отведнаж навсякъде са
тати и с праБо очакват да
на помощ отвън и че с до
поправени и сега
селото
получат както морална та
бре организирана работа
се радва на новата светли
ка и материална помощ.
на.
може много да се направи
Резултатите постигнати
БОСИЛЕГРАД
във
всяко
село.
през последните години от
В началото на този
Раша Манов
населението на село Власи
сец в Босилеграйско завър
ши първият етап от вакса
писането против детски па
Верзар:
ппл.и.ч. Ваксинитзането на
деиа и младежи до 20-годи
т.на възраст ше продъл
жи сте 2 месена. За нспе
Тези трудови дни от са
Верзарчани сами предло
гя.но нзпъл.нлната а.к-пия о
мсоблагане ще бъдат из
жиха на Общинския наро
ползувани за изграждане
собе.на зае о-нга им.а Дплътден отбор в Димитровград
то на пътя Димитровград
НП м.апаДм.пт-Р здт-авР. от Ко
местното самооблагане за
— Долна Невля, който ще
си.л.р.з.плд. който организи
по
1961 година да бъде
осем трудови дни за всеки I се строи през тази година
ра работата така че бяха
и за поправката на селски
подлежащ на тези вид оСппкг-11-иг1.ПЛМЛ1 веунКУ. П.РР.д-лагане.
я път из селото.
видени липа.
Е. Р.
/•** ' п е*

чтпптг

ВЛАСИ
В сравнение с останалите села от Пиротска общи
на село Власи в стопанско
отношение е може би меж
ду най-бедаите. Но жителите на това малко планин
ско село се ползват с името на най-предприемчиви
и трудолюбиви е цялата община. На лице са постро
еният преди няколко годи
ни кооперативен дом с по
требителен магазин, зала
за събрания, библиотека,
изграденото училище, ман
дра.

тт&щ

|
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— ПРЕДПРИЕМЧИВО И
ТРУДОЛЮБИВО СЕЛО

По 8 дни местно самооблагане

С настъпване на пролетта —

Във Висок започнаха нови благо
устройствени акции
С настъпването на про
кос, който освен трасиране
летта почти във всички се
то на пътя към Стара пла
ла от Висока започна по
нина, организира и тридне
правка на старите и постро
гна акция за разширяване
яване на нови пътища. Ои поправка на ггьтя през
ообена похвала в тоЕа от | селото на дължина от 400
ношение заслужва местни , ■ метра. Членовете на Соци
ят отбор на ССРН ст с. Сено
алистическия съюз от село

Каменица почистиха ули-ците в селото, направиха
ещ-то. подпорна каменна сте
на на дължина от около 20
метра и 2 канала по шосе
то Каменица-Славиня. Се
ляните от село Брайковцх
поправиха моста ггпез Ви
сочина и го. оспоосбиха за
бетецаояо движение.
На състоялите се събра
ния на избирателите в на
чалото на този месец еяннодчпгно бе взето решение
за изграждане на тгьтя свт>
озкащ Висока с админис
тративния център Димит
ровград. Този проект ше
бъде осъществен на базата
на местното самооблагане
и доброволна работа.
За отбелязване е и това.
че хората от Висок вече
разискват по въпроса за
създаването на комисии зя
електрификация на селата.
Васил Гъргов
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V НАС и В СВЕТА

ВРАНЯ:

ПРОЧУТИЯТ ХАМАМ

Белград: СТУДЕНТИ ОТ ВСИ
ЧКИ КОНТИНЕНТИ

На Белградския универсигет следват много студен
ти ► от чужбина. Почти от
Есеки континент има по ня
колко студента. Някои са
от Чили, други от Цейлон,
трети от Индонезия, четвъ
рти от Индия, от Ирак, Ав
стрия, Полша, Франция,
Бирма..., но все пак наймногобройни са тези от аф
риканските страни.

Гана и тн. С еднаква сим
патия се въодушевяваме от
непоколебимата им борба
за освобождение на черния континент от колонна
лното робство както те се
въодушевяват от нашата
Революция и миролюбива
политика. Именно затова
сме толкова близки с тях
като студенти, като прия*тели, като хора.

Огорчен от изкривените
нападки на чуждестранния печат по случай спомена
тите демонстрации,
един
младеж от Етиопия,
студент
в Белград, написа
протестно писмо до „Нюйорк таймс”, в което между
другото казва:

Сърдечните черни младе
жи, с широко 'усмихнати
лица се срещат на всички
факултети и във
всички
■ студентски общежития. Особеяо в условията на осво
бодителния подем на аф
риканските народи
тези
младежи не случайно при
в личат вниманието и сим
патиите на нашите гражда
ни, независимо от това дали Абдул е от Алжир, Му
хтар от Судан, Сурур от |

След позорното убийство
на легендарния борец от
черния континент Патрис
Лумумба из белградските
улици с еднакво огорчение,
болка и протест демонстри
раха прегърнати югослав
ски и африкански студен
ти- Трогателно беше
да
наблюдаваш как от очите
на тези младежи текат съ
лзи, възмутени от една све
товна неправда,
Тяхната
клетва е, че остават верни
на Лумумба и Африка.

МОЖЕ БИ ЩЕ ВИ ИНТЕРЕСУВА

(

ОБИЧАИ КОИТО

ИЗЧЕЗВАТ

„Имате ли вие очи и ако
ги имате на кой начин гле
дате с тях. Югославия е за
вас училище, в което тряб
ва да се учите на хуманост и приятелство. Елате в
Югославия и вижте наша
та втора родина!”
Владимир Савов — студент

тви да умилостивят божество
то или чрез заклинания да го
накарат да ги замине. Това
схващане се е запазило и след
приемането на християнството
(Джерман оттогава минава ка
то светец!), преживяло е ве
кове и достигнало до наши
дни. Подобни обичаи и закли
нания съществуват и в Пиротско, Нишко (Ъерма) и Заечар
ско. Тези народни обичаи са
намерили отражение и в народ
ното творчество на споменати

швШ ■
■

На снимката е прочути
ят амам във Враня, влязъл

Кой е Петър Тасев?
ПЕТЪР ТАСЕВ, чието и ' е, единственият испански
борец от нашия край.
ме носи 'една улица в Ди
митровград е роден във се
ло Вълкоеия. Той е бил
член на партийната органи
СПОРЕД преброяването
зация от 1913 година. През
на жителите от 1953 годи
1937 година заминава за
на Димитровградската об
Испания и там загива в_бо
щина е имала 23.438 жите
рбата срещу фашизма. Той
ли и то по националност:
сърби — 1230, македонци—17, неопределени—12, оста
нали Югославяни—21, шип
тари—-10, българи 22.096.
Останали славяни—3, и не
славяни — 49. От това рабо
тоспособни 10.867.
те краища.

»ПРЕНЕСИ ГО ДЖЕРМАНЕ!«
В нашия край (Димитрови Босилеградско)
градско
щом се зададе градоносен облак старите жени излизат
пред къщата и викат: „Прене
си го Джермане!” Съществу
вал е и обичай, с цел да се за
пази предстоящата реколта,
надене
Коледа,
след
на
на софрата, домакинът да из
нася пълната софра навън и
да кани с думите: „Джермане,
Джермане, йела да вечеряме!
Съга да дойдеш, а летоска очи да ти не видимо ни на ни
ва ни на ливада. Съга има и
леп, и ошав, и васул, и бели
■турк, и много ракия! Джерман се споменава й в народни
те заклинания — „Ега те Дже
.рман отнесе!”
Кой е този Джерман? Фол
клористите смятат, че това вя
рване произлиза от далечното
езическо минало. Славяните-е
зичници са вярвали в бога на
гърмотевнцата, а дори и при
старите тракийци се спомена
ва Герман (Джерман) като бог
на градушката, гърмотевицата, дъжда. Далечните ни пред
ци са вярвали в магия. Приро
дните стихии са въплотявани
в демонични същества. Неве
жи и безсилни да се борят
със стихията, която често е У
нищожавала посевите им и ги
е обричала на глад, те са се
опитвали чрез даване на жер-

ч

Днес когато нашия земеде
лец се бори с ракети срещу
градушката, когато бърза да
застрахова посевите си от евентуална стихия и когато про
светата е проникнала и в по
следните махали, — вече няма
място за суеверие. И този обичай, както и много други,
ще намери място в историята
на нашия фолклор. «
М. Мг.

дина са записани 683 бра
ка. Родени 2683 деца. От
тях само 42 незаконороде
ни. В това отношение наши
ят край е бил на първо ме
сто в тогавашната Морав
ска бановина.
1

Хумор
(Босилеградско
ство)

производ

ДИМИТРОВГРАД е имал
партийна организация още
през 1901 година. Пръв организатор на партийната
организация е бил учителя
Сливков, а през 1919 годи
на на общинските избори
Комунистическата партия
в Димитровград имала най
-много гласове.

камбаната е бил Георги Алексов от село Брод, СерБ. Николов
ско.

5?

ПРЕДИ ВОЙНАТА в бив
ша Царибродска околия,
през годините 1936-1939 го

-— Ваксаджия нямаме но
завесата в киното може да
ви послужи!

Съобщение
СЪОБЩАВАМЕ

НА

ЧИТАТЕЛИТЕ, ЧЕ РЕ
ДАКЦИЯТА НА ВЕСТ

година. Главен майстор на

НИК „БРАТСТВО”

Институтът във Вилмин
тон, САЩ, е изработил нов
вид хартия която за разли
ка от днешната, която из
Държа най-много няколко
десетина години, ще трае

НОВИЯТ АДРЕС Е: УЛ.

четири века. Новият вид
хартия ще бъде значител- I
но по-скъпа от обикновена
та и за това ще се употр66
ява предимно за докумен
ти от важно значение.

СТАНКО
— Омързнаха ми тухлите от
Житковец. Как
мислиш Австралия?
Работният: А кереми-джииница.

Б АИ ОНЗИ
I Космическата
|
:■

ракета. ...проаъл-

СЕ

Е ПРЕСЕЛИЛА В НИШ.

НОВ ВИД ХАРТИЯ

/

:

ПАУНОВИЧ

№ 10 НИШ.

Проклетият клопотар

' В, бай Нине, Виая ли ло
къде стигна техНнкнтА

в творчеството на Бора Ста
нкович. Страниците за ама
ма, идването на Софка в
най-лиричните
него, са
страници в романа „Нечи
ста кръв”. Амамът е може
би единственото сведетелотво за стара Борина Враня.

Мющерия и
половина
Един жител на Салзбург
(Австрия) сега вече осемде
сетогодишен старец, е посе
щавал от 1899 година до
днес всяка вечер една гос
тилница, където редовно
пил по четири чаши бира.
Така до сега той изпил 35
хиляди чанта. За това гос
ти лничарът решил на своя
постоянен гост до края на
неговия жнвот безплатно
да му дава по четири ча
ши дневно.

/

ГОЛЕМИ ЛРЛБЛЕМ 4

Васил от Македония, а чер
ксвната камбана е правена
по-късно и е поствена 1906

м Л-

Най-високи
сгради

ПРОЧЕТЕТЕ И ТОВА
Каменичката черква е
построена в края на 19 век
на мястото на една стара
черква, която според изка
званията на очевидци е имала хубава архитектонска сграда. Старата черква
опожарили кърджалиите,
когато минали из тоя край.
Новата черква е изградена
от някой Коста Митов, ико
ните е рисувал някой си

:• •••;«> 'У Т ' с •

Най-високи сгради в све
та са Айфеловата кула в
Париж (318 метра), Емна
ер стейтс билдинг, небость
ргач в Ню-Йорк, насипъ»
Антонело в Торено и готи
ческата катедрала с кула
та от XIV век в германски
ят град Улма.

Малка, но
добра органи
зация
Малкото село Трапа (Дк
митровградско) има актив
на младежка организация.
Младежите редовно устро
йват събрания, а и иници
атори са на културно-заба
вния живот в селото.
Особено се отличиха с
участието си в построява
нето на пътя свързващ Гр
апа с пътя Желюша-Пога
ново и пътя, който свързва
селото с Барйе.

ТексШи и русинки МЕТОДИ ПЕТРОВ

гГ. Всичко
се пролени
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Дратстбо
Заседание на комисията

★
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малцисШвемо учебно дела ири околийския народен отбор в Нищ

Катедра по бъдгарски език пра ЩПЦ — Нпа

КЪМ НОВИ УСПЕХИ В УЧЕБНОТО ДЕЛО

Студентите,се готвят
за първите изпити

Основното (осмокласно) училище в Димитровград ировъзгласено за образцово
Неотдавна в Димитров- | рията на югославските на
град се състоя заседание
роди ще се прибайят и ма
на комисията за малцинстериали от историята на-,на
твено учебно дело, която е
рода, от кЬйто произлиза
формирана при съвета за
малцинството. В нашия слу
просвета на Околийския
чай това ще рече, че ще се
народен отбор в Ниш с цел
преподава и българска и
да следи въпросите на уче
-т,„
бното дело в училищата в
матеРиа™
Димитровградско и да пресепР™ават в Реките на
длага решения по вп^сй
ПР<2Д_
__
т,»
н
е и леда се изработка на наот тази област. Между дру
,
,
„___
^
ръчник по българска истогото комисията има за за„„
_
рия, за да се улесни рабодача да се грижи за пое„
Р
тата на учителите по истовеждането на учебници и
.помагала на български езйк, да попълва библиотеките с нова прочитна ли
тература и да следи състо
янието на просветните ка
дри.
В отчета на секретаря
на комисията бяха изтъкна
ти досегшните успехи в ра
ботата, както и някои въп
роси, които изискват разре
шаване.
15 МИЛИОНА ЗА УЧЕБ
НИЦИ НА БЪЛГАРСКИ
ЕЗИК

■

*

Съветът за просвета и
култура на НР Сърбия, с
оглед на нуждите, произле
зли от новата учебна прог
рама, е отпуснал сума от
15 милиона динара за пре
веждана на нужните учеб
ници за основните (осмо
класни) училища, в които
се преподава на българки™
език. Работата около пре
веждане на учебниците е
към края си и Заводът за
издаване на учебници обе
щава, че малцинствените
у-ща за новата учебна го
дина ще имат нови учеб
ници според новата учебна
програма.
Предвижда се печатане
на нови читанки за долни
те класове, тъй като стари
те и по съдържание, и по те
хническо уреждане не отго
варят на съвременните изис
квгния. Очаква се публи
куване на конкурс за писа
не и на христоматия за тор
ните класове, загцото сега
шната христоматия.не съответствува на новата про
грама.
Изтъкна се нуждата и от
по-сбемиста читанка за уче
ниците от I клас на осноеното училище и за издава
не на една граматика на
съвременни български език.
>ч
4 МИЛИОЦА ЗА ПРОЧИТ
‘ НА ЛИТЕРАТУРА
Съветът за просвета и
култура при НР Сърбия е
отпуснал 4 милиона динара за доставка на прочит
на и учебна литература на
български език за малцин
ствените училища. Една
част от тази сума е вече из
разходвана и училищните
библиотеки са попълнени
с произведения на българ
ската литература и на свеавтори.
товно известните
Покрай това значителни
средства са отпуснати и за
попълване на библиотеките
с литература на сръбски е
изк. И този въпрос се раз- '
решава положително в ду
ха на югославската политика към малцинствата е
духа на истинския интер
национализъм.
ИСТОРИЯ В МАЛЦИНС.ТВЕНИТЕ УЧИЛИЩА
учебна
Според новата
програма в малцинствените училища покрай исто-

през есента да бъде орга- ' ни резултати в стремежа
Заниманията на катедра
пити: по теория на литера
низиран още един семинар
си да приближат училище
та по български език, от
турата, български език (I
за преподавателите по бъл
то до живота и да Повдиг
крита за пръв път през та
част), българска литерату
гарски и сръбски език. С
нат равнището на образо
зи учебна година при Вие
ра (I част), педагогика и
цел да се повдигне езико
ванието.
шето педагогическо учи
Предвоенно обучение.
вата култура на учителите
В доклада се изтъкна че
лище в Ниш, са в разгара
Училищната библиотека
и учениците, при ВПШ в
почти всички училища раз
слушат
Студентите
си.
е попълнена неотдавно с
Ниш е открита катедра по
виват богати форми на об
книги на българки език-бъ
през втория семестър лек
ра зовакие, и възпитание.
български език и литера
ции по старобългарска ли
лгарска литература и про
тура. Проучва се възмож
Открити са училищни ра
тература, нродното творче
изведения на световно изността за откриване на бъл
ботилници, ученически сто
ство, теория на литерату
вестните писатели.
гарски паралел!™ при педа
панства, коперации, произ
рата, български език, общо
Към края на този месец
готическите училища в Пи
водствени звена, ботаниче
езикознание й други обще
ще слушат лекции заедно
рот и Враня.
ски градини, звена за съ
образователни предмети.
с редовните и онези студен
биране на лековити билки
Редовните .студенти от
ти, които следват задочно.
и пр. както и множество
Босилеградско и Димитров
Комисията за малцинст
клубове и кръжоци « като
градско вече сериозно се
веното учебно дело на по
допълнения на класичния
подготвят за първите из
следното ей заседание е
начин на образованието.
пити, които ще се проведат
взела решение на време да
По този начин училищата
през месец юни. Те ще тря
се предприемат мерки за
не само доближават обра
бва да вземат следните из
обезпечаване на стипендии
зованието до всекидневна
за нова група студенти,
та производствена практи
Д '■ митровгрзд:
които ще се запишат през
ка и подготвят утр'ешните
септември тази година. Ос
Пай-добре работи
строите™ ■ на страната, но
новната цол на 'катедрата е
географският клуб
и\ реализират значителни
да подлотви учители по бъ
финансови средства, които
Извънучилищната дей
лгарски език и литература
се изразходват за нови на
ност на учениците от дими
за малцинствените училищ
гледни средства, адаптира
тровградската гимназия е
в Босилеградско и Димит
не на училищните сгради,
твърде богата. , Оформени
ровградско, а чрез тях да
екскурзии и пр. В това от
са много клубове по раз
повдигне езиковата култу
ношение всички училища
Гимназията в Димитровград
лични специалности-пред
ра в тези райони. Открита
са постигнали добри резул
мети. В тях членуват оне
та катедра, ведно с пред
тати.
зи ученици, които проявя
рия, а и организиране на
стоящ ето откриване на бъл
В доклада се изтъкна и
В заключенията на коми
ват по-голям интерес към
специален семинар, на ко
гарски паралелки при учи
нуждата от по-близко съсията между другото стои:
даден предмет. Членовете
йто да се обяснат и обек
телската школа в Пирот
издаване на помагала за
трудничество
между
упра
на различните клубове че
тивно осветлят някои мо
или Враня, всъщност пред
познаване на родния край
сто се събират и изслуш
вите на училищата и Заво
менти от югославско-бълставлява претворяване в
и българска история: да се
ват доклади, след което се
гарските отношения.
дело на новия закок за ма
да за подобрение на учеб
обяви конкурс за нови чиразвиват разисквания. Та
лцинствените училища.
ното дело в Ниш.
танки и учебници: да се ра
ка учениците допълват и
СЕМИНАР ЗА УЧИТЕЛИ
з гледа възможността за из
задълбочават своите зна
ТЕ ПО БЪЛГАРКСКИ И
даване на пионерски вест
ния.
РЕФОРМАТА НА УЧЕБ
СРЪБСКИ ЕЗИК
Босилеград:
ник на български език; да
За сега най-добре работи
НОТО ДЕЛО И НАШИТЕ
се засили възпитателно-и
геограсЬският
клуб.
Изнесе
Задачата на нашите мал
УЧИЛИЩА
деологическата
дейност
ни са няколко доклади, а и
цинствени училища е уче
сред учениците; цасе про
разискванията на слушате
ниците да овладеят родния
Малцинствените учили
веде обмен ка мнения с.улите са на завидна БИСОезик, а освен това да научителите от Босилеградско;
ща в Димитровградско, об
та.
чат да си служат и със съ
с оглед на новия начин на
През течението на теку
"Историко-марксическият
хванати от общия подем
рбохрватския. На този въфинансиране на училища
щата учебна година младе
клуб
също
така
показа
за
прос се обърща- все по-го
на учебното дело в нашата
та да се изпита възможно
жката организация в сред
видна дейност.
лямо внимание. Очаква се
страна, постигат значителстта за финансова помощ от
ното училище в Босиле
Литературният клуб за
^ стлана на републиканските
град успя да развие твърде
почна да организира обсъ
п форуми; да се пристъпи
разнообразна вънучебна де
ждане на гледани филми,
ОбрГЧОВЯНИО
И
нъ^пнта^нс
В към откриване на бъттгарйност. Най-подходяще се оно все още не работи дос
| ски паралелки при педаго
татъчно по други области/ каза обхващането на уче
гическите училища в Пи
ниците в различни секции,
Голям интерес проявяват
рот или Враня: да се обез
които все повече привли
учениците към фото-клу
С проблемата за възпипечат стипендии за студен
пието е обществена потре
чат вниманието на учаща
ба. Ако той би полччил ма
тапието па младото поколе
тите по български език
ба и обществено задълже
та се младеж. Досега найтермална подкрепа работа
пие, на децата, се занима
през следващата година; яа
ние. Понеже хората пред
плодотворно работи литера
та мч би била още по-усва хуманитарната наука-пе
се обезпечат средства за
ставляват обществото, то
турната секция, която ста
пентна.
дагогика. Понеже един от
повдигане на нови ЧГЧИ-ТИот тяхното възпггтание и о
ва все пс-масова. С интере
Останалите клубове (сЪн
основните въпроси на педа
шни стчли в Градине. Пое | зико-математически.
бразование ще> зависи птю
худо- | сните си добре подбрайп
възпитанието,
сека, Каменица и Неидд
.|
гогиката е
греса па общесвото, а от
лични творби нейните чле
жеетвен. биологически и
за .завръшване на средата ] др. все още не са проявито ще се спрем върху него
друга страна-съдържание
нове привлекоха внимание
в Тпънски Одоровци.
с няколко думи. Възпита
то на обществения живот
I ли резултати, които заслу Гто на значително голям
нието не е нищо друго ос
определя съгиипата и пъти
брой ученици и преподава
жават да бъдат' отбеляза
Рангел Тошев
вен помощ на по-възраст
щата на възпитанието. По
ни.
тели.
просветен* съветник
ните в развиитето и обуча
грешно да са смята че са
Всяка сряда, след часове
Е. Басова
вапето на. младото поколе
мо .някои хора са призвани
те, начеващите писатели и
ние. По-възрастните пре
да възипатават. Грижата за
поети четат свои творби—
насят на подрастващото по
възпитанието па
децата
разказчета, стихотворения,
Конференция на просвет. работници п Босилеград
колеиие своя опит, навици,
трябва да бъде длъжност
бележки от преживяно
знания и пр.. Това се про
па всеки гражданин.. Непрп
то, хуморески и пр. Младе
вежда малко или повече
вилно е отговорността за
жите четат творби и на бъ
съзгсателно. Това пренася-,
възпитанието да се прехвъ
лгарски и на съброхърватне на богатия опит върху
рля върху отделни хора иски език. След това се
поколение
ли гтуупи.
подрастващото
разисква върху прочетени
Към средата на тези ме
за новия сърбохърватски
Понеже дртето прекарва
може да бъде напълно по
те творби. В разисквания
сец Синдиката на просвет
правопис.
по-голв.м.а част от вречела
ложителен ако се има пред
та участвуват, и преподава
ните работници от Босиле
си п сем.вй.гтвотп затова то
вид личността на детето,
На края синдиката на
телите, които постоянно оградската
община
проведе
има па-й-аргоеарна по/г
неговото целокупно развикеяват помощ на секция те.
просветните работници ра
редовна конференция. По
във възггпа.тинето, Сън'а
тие. неговия психо-физиче
згледа и някои организаци
Сщщията има редакциотпнпва. роля V »а и. нчи.ч’онни въпрос.
ски развой.
въпроса за музикалното въ
нна комисия, кЪято се гри
Зл,
■»! П
ЛЧТЛ
7 ■ 1РТ/1
Кой трябва да се занимзпитание на учениците в
жи за избор на творби за
, Е. Р.
-I/
Л-кФ/»
?/
О/о?/ V НЦ
0Пава с възпитанието на дечетене. Тази комисия ее
основноте
училища,
и
зада
'ГПП п Я*! гЪп^ТПТМ!. ил
гщта? Дали стмо ония кои
променя за всяко четене,
чите, който поставят В ТО—
трото п.п птопг^пг^т» '-%п
_
то системно и планово обу
за да могат във тази фор
ва
отношение
'Ч11'пп'и}1.Р!ТО
г)очг пп-п.
реформата
чават депата те. учители
ма на работа да вземат уча
о\лп,н-ст -уч/ут^/т
на училищата изнесе док
те? Не. Съвременната педа
етие повече ученици.
ц ггг\пп
ПЧ1ГОЛ1ПО 1П/У чип-ч
СЪОБЩАВАМЕ НА Угогика. израствала върху
Може свободно да се ка
лад Тоша Величкович—ин
ГИ пя^рдлилто п-^гти.'гп,ии
ЧЕНИЦИТЕ, ЧЕ РАЗПО
основите на учението на
же, че . секцията е намери
спектор и съветник
при
"\7г*\'‘п.т\он г*ггг\ 1/ ^,)ГТ)\гг\ "пгу
ЛАГАМЕ С ОЩЕ МАЛКО
Маркс и Енгелс, твърди.,
ла същинското си място
просветно-педагогическия
П ^014 РП'Г) Л^Я/Л‘ТОО
ЕКЗЕМПЛЯРИ ОТ ПЪТЕ
че възпитанието е общес
в извънчебната дейност на
завод във Враня. Бе фор
ПИСА НА СПАС К. СОТИ
*>ПГ)Ъ.П'ЧГПЪП. РС1//илги
учениците и преподавате
твено явление, че то се е
мирана и комисия от пет
РОВ „ПО ДОЛИНАТА НА
ИЛ/.
лите на училището. Надя
родило в обществото и че
члена
със
'задача
да
под
ЕРМА”.
най-70.лзш.о чнилакие па
ваме се, че в предстоящия
се провежда чрез него. За
готови зборник с подход
р-Ъ^пПтп.Пу.рфГГ понеже б*ьДОРЪЧКИ ИЗПРАЩАН
период ще постигне още по
него, значи, може само кон
ящи български песни
за
ТЕ НА АДРЕС:
дегпетп принадлежи, на мла
-големи успехи и че ще мо
кретно да се говори, а не
обучение на децата.
„БРАТСТВО” —; С^ГДН-;’. нсе да устрои литературдото
поколение.
абстракто, извън рамкиКО ПАУНОВИЧ
Стоян Станков, профе
Слободан Василев, прф
,10’ Т * '■ но четене и за гражданите
те на обществото. Възпита
сор от СИУ изнесе доклад
Н. Димитров*

Богаша учени
ческа дейносШ

1Сой трябва да възшзтава ?

Музикалното възпитание в ос
новните училища
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