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Сесия на Съюзната народна с к уи щ и на

Напредък във всички области 

твено-политическия и стопанския
общес 

живот
(из доклада на Съюзния изиълнишелен съвет)

В областта на здравеопазване 
то за изграждаме на здравни о 
бекти в този период са вложа-1 
пи 75 милиарда динара. През 
1957 година например е имало 
само 2.093 амбулаитно-клииичес

техният

в миналата година 102.000 жили 
ща, така че в близките години 
може да се очаква едно 
доволително разрешаване на пр 
облемата за жилищата, още по 
вече п затова, че фондовете за, 
жилищно строителство се увели

тен застой в селскостопанската 
продукция, обаче общественият 
сектор продължи да напредва. 
Показатлено в това отношение 
е че от 1958 до 1962 година про 
нзводегвото е увеличено с 30 пр<

Домовете на Съюзната на родна 
си от 25 март приеха доклада в а Съюзнияскупщина на заседанията 

изпълнителен съ
вет за миналата година. В разискванията по доклада, 
участвуваха няколко народни представители, положително бе 
проценена политиката на Съюз шит Изпълнителен съвет през 
миналата година и в течение на цялото скупщипеко събрание. 
Покрай това, представителитето 
проси от обществения и стопански

по-за-
в които

оцента в сравнение с миналия кп заведения, а
изтъкнаха редица актуалпи въ 

живот. шмш,<-ч- ъ

В периода на работата на IV 
събрание на Съюзната народна 
скупщина, нашата общност за 
бележи твърде значителни успе 

във всички области на обще 
ствено-политическия и стопанс 
ки живот. Укрепна и се засили 
непосредствената социалистиче
ска демокрация, осъществиха 
се твърде крупни и положител
ни промени 
отношения, работническото и о 
бщественото
получи пьлна афирмация 
всички области на обществения 
живот и твърде успешно следе
ше и насърчваше икономичес
кото развитие на стадната. То
зи период (от 1958 до 1962) е ха 
рактерен по много значителни 
новини. Извършиха се рефор
ми в областта на разпределение 
то на дохода и разполагането с 
обществените средства във всич 
ки обществени дейности. Нова
та стопанска система, намерила 
главна опора в самоуправление ■ 
то, разви и подтшша вътрешни 
те сили на трудовите колекти
ви и спомогна за бързото разви 
тие на стопанството.

Благодарение на самоуправле- 
нието в този период се премах
наха много административни 
намеси в работата на стопански 
те организации. От 1958 година 
трудовите организации в стопан 
ството започнаха самостоятелно 
да разпределят своите средства 
от чистия приход.а системата 
на разпределението се насочи 
към все по-свободни икономии© 
ски и обществени социалисти
чески отношения. Това спомог
на трудовите колективи да се о 
бъриат към своите вътрешни 
проблеми и по-отговорно да ггр •. 
истъпят към увеличение на про 
изводството и производително- ' 
стта на труда и разкриване на 
вътрешните резерви.

ктивн да разпределят доходите 
си и да разполагат с фондове. 
Така например сега в органите 
на здравните заведения има 
към 42.000 души, в социалните' 
към 11 000 и пр.

Не бива да се забрави, че в 
самоуправителиите тела на на
родните отбори ,в жилищните о 
бшности и жилищните съвети 
работят няколко стотици хиля
ди граждани.

Промишленото Произ
веде гй 60 По-голямо 

с 66 на с^о

XI-Г

в икоиончиеските

самоуправление 
във

Новата стопанска система, ко 
ято е дело на този период, вне 
се много положителни промени 
в стопанския развой на нашата 
страна. Стопанските организа- 
ци подобриха своята дейност, 
все по-отговорно пристъпват 
към капиталовложенията, по-до 
бре познават пазара и ггриспосо 
бяват своето производство към 
търсенето, постоянно подобря
ват производството, намаляват 
себестойността на продукцията 
и увеличават производителмос. 
тта на труда. Последваха съшо 
така и полезни инициативи по 
отношение сдружаването и коо 
перацията, специализирането на 
производството, увеличение на 
износа и използване на вътреш 
ните резерви.

Всичко това повлия положито 
лно върху развитието на стопан 
ството. Общественият продукт 
и националният лохол от 1958 до 
1962 голина са се увеличили с 
почти 50 процента, а физически 
ят обем па промишленото пооиз 
волство за последните пет голи
ни се увеличи с около 66 па сто 
въпреки че в 1961 и 62 голина 
последва намаляваме в темпа 
на растежа на производството. 
Такова промишлено развитие 
дойде в резултат на изграждане 
то па нови и реконструкция И 
модернизиране на съществува
щите мошности за което бяха 
изразходвани 1 559 милиарда ли 
нара. Всичко това предизвика’ 
значително увеличение иа про
мишлената пролутщия. Така на 
пример електродобивът е увели1 
чеи с 80%, нефтодобивът с 28%, 
производство на суперфосфат 
с 141%, кожени обувки с 106%, 
хладилници с над 10 пъти и пр.

Народните представители в заседателната зала
чават постоянно. Благодарение 
па увеличението па реалните до 
ходи па работниците и служите 
лите, па частните производители 
все повече сс засилва и частно 
то жилищно строене.

петгодишен период. Подобни по 
ложителни резул гаги в хода па 
прйпззодствого сс забелязват п 
в другите стопански отрасли — 
строителството, занаятчийското 
производство, гости м в инарство
то и пр.

В този период се постигнаха 
големи успехи и в областта на 
стокообмена с чужбина. Износът 
е увеличен с около 75 процента, 
а износът па промишлени сто
ки сс с увеличил двойно. Тази о 
рментировка, която миналата го 
липа беше най-резултатна, дала 
едни твърде положителен пезу 
лтаг — миналогодишният бала
нс ма плащанията с с най-ма
лък дефицит в следвоенния пе
риод.

брой иадчпназа 3.245 такива за 
ведения. Един лекар се е падал 
па 2.300 лица, а сега един лекар 

| обслужва средно 1.400 лица.

‘ (Следва на 3. стр.)

§ ЧИЯ Е
ЗЕМЯТА?иомЕитдр

На кзглед парадоксално звучи, когато кажем че Боси- 
леградско няма места за залесяване, макар че по-голяма част 
от територията е ерозивна и гола 

В какво именно се състои 
Парадоксът е в това, 

сът „собственост” 
земята?

Пълно утвърждаване на 
работническото 
самоуправление

От 1950 година, която означи 
началото на 
самоуправление, през работниче 
ските съвети минаха към 770, 
000 души. Иа последните избо
ри, които се произведоха мина
лата година, в органите на ра
ботническото самоуправление 
бяха избрани към 280.000 произ
водители. В много трудови коле 
ктивк, където съществуват и 
стопански единици, се извърши 
децентрализация на работиичес 
кого самоуправление и много 
Функции са пренесени върху съ 
бранията на производителите. 
Така броят на действителните у 
правляваши обхваща в същност 
всички членове на колектива. 
За годините след 1958 обаче е 
характерно мощно развитие иа 
самоуправлението в дейностите 
извън стопанството. То намери 
място в просветата, науката и 
културата, здравеопазването, со 
Чиалното осигуряване и създа 
Ае условия и тези трудови коле*

площ.Повишено жизнено 
равнище

Личното п културно-битово 
потребление също така отбеляз 
ват значително повишение. За 
последните пег години нарастна 
обемът на личното потребление 
и се измени структурата му. Дн 
ес трудовите хора отделят мио 
го повече средства за купувана 
иа промишлено-технически сто
ки, особено ма такива с трайна 
стойност.

парадоксът?
че все още е „неразрешен” въпро- 

върху земята. Тогава сс питаме: чия е

„„„ Т°” въп,,ос печс няколко пъти си обезпечава място на 
община ДСГО“ор,,; събрания, засеяния в Босилсградската

работническото

„горски земи — голини”. Горските земи в 
ят като горски, а като пасбища.
ло 5 0пп1О™п г^У2а прецспка> Босилсградската комуна има око 
1ш ! Г |1 " ЗСМН’ ко,,то Държат земеделските коопе-

залесяват тези повърхнини (изключение прави зе- 
Д„ ‘ ‘ кооперация в Д. Тлъмино), пито пък позволяват 

на Секцията да ги залесява.

категория 
кадастъра не се вод-

ЧувеФаиталнФ разаиШне 
на селското стопанство Между Първите По брой 

та студенти
Големи средства са били отде! 

лени за културно-битовото пот
ребление. Това от своя страна 
спомогна за засиленото произво 
дство на жилиша и културио-би 
тови обекти от друг вид, за по
добряване дейността на здравни 
те просветни и културни заведе* 
пия и разрешаване на проблеми 
т© в областа иа социалното оси 
гуряване. През 1957 например 
са построени 44 хиляди жилища!

Не остана зад промишленото 
развитие и селското стопанство. 
Капиталовложенията в тази сто 
папска област, които бяха отде
лени за последните пет години, 
се числят иа около 500 милиар 
да динара. От 1957 година до 
1959 година селскостопанското 
производство поетата едно бър 
зо развитие и голямо увеличе
ние на производството, което в 
обществения сектор възлиза на 
24 процента средно. В следващи 
те години се почувствува извее

Точа „недоразумение”, постави нов проблем: къде да се 
рят 100 хка площ за засаждане на 600 хиляди обезпечен 

саден ма/гериал, когато няма земя. Пък 
пето залесяване тъй ускорено 

Накрая да прнбавем,

и времето на пролет-
хвърчи...

че комисиите за разпределение на 
гори и горски местности, намиращи сс при Общината и Око
лията, трябва да се захванат веднъж и да разчистят „правото 
па собственост”, с което ще се премахнат парадоксите, подоб
ни па тоя в пролетното залесяване.

Ст. Н.
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^ ИЗ ЕКСПОЗЕТО ЗА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА ФНРЮ 
— НА ДЪРЖАВНИЯ СЕКРЕТАР КОЧА ПОПОВИЧ_________I
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НАШ КАЛЕНДАР I
N ПОЛИТИКАТА НА МИРНОТО СЪВМЕСТНО 

СЪЩЕСТВУВАНЕ Е ЧАСТ ОТ НАШАТА 

СОЦВАЛИС1ИЧЕСКА КОНЦЕПЦИЯ

\\ХУ.у, *»

Ч

чВ ПАМЕТ
НА ЕДИН БЕЛЕЖИТ 

РЕВОЛЮЦИОНЕР

I
ч

ч
пето на мира, съставна ч^ст на, 
което е борбата за равноправ
ни отношения между народите 
Факт е, че тази кли сходна поли 
тика приемат за своя все повеи 
че страни, особено новонезави- 
симите и така наречените разви

менните условия включва под
крепата на национално-освобо
дителните движения в борбата 
против колоииализма и неоколо 
ниализма, т. е. широката дей
ност за създаавне 
международни условия и отно

Държавният секретар на вън 
шиите работи Коча Попович те 

Ч зп дни докладва във Външнопо 
' литическия комитет на Съюзна 
ч та народна скупщина за външ- 
4 пата политика на Югославия и 

за най-важните становища на со

I

на такива
мггел, Ипап Караивапов работс ^ 
шс усърдно за изграждапето па 2 
социализма у иас. Той доприне Ч 
се много за общсствено-полити- | 
чсснил, стопански и културен Ч 
напредък па българското мал- | 
ципетво. Никой от този край пя Ч 

да забрави псговата отзивчи . 
пост и желание да помогне на Ч 
всички в грашщнтс па въомож ч 
ното. Иван Караиванов допри- Ч 
несе твърде много и за защита ч 

на нашето социалистическо ^ 
строителство от пссправедливи- ч 

периода иа | 
па личността. Той бе пс- ч

На 27 март т. 
г. навършиха три 
години от смъ
ртта иа бележи- 

представи-тия
тел на междуна
родното работни 
ческо движение 

— Иван Генчев
ма

Караиванов. 
Иван Караива

нзрастна в 
борбата на българската работ
ническа класа, а 
голяма част от революционната
си дейност па международното култа-----

работническо движение. Като поколебим в убеждението си, че | 
член на Революционния коми- борбата на нашата Партия е 6о\ 

Българската комунисти- рба за чистотата па марксизма- |
ленинизма, против култа на ли \ 
чноста, за иотипско сътру.ени- ^ 
честно между всички пароди в ч 
света и за мирно съвместно съ- | 
ществувапе между държавите с ч 

различно обществено устрой- >

нов

посвети по-
те пападки отвън, в

тет на
ческа партия той учествува в 
историческото Септемврийско 
въстание през 1923 година. След 

потушаване от странанеговото
на фашиските бапди, той успя | 

прехвърли през Югосла-
Съветския съюз, ; ство.

да се
вия и Виена в 1където и изпълнява важни пар | Като публицист и общсстве- - където ник Иван Караиванов упорито .
тийни задачи по разни краища | рабстешс ,а теспи, приятелски ; 
на света. Тази му дейност го по югославски- 

българския народ. В едип ^ 
ръкописи, ч

отношения между 
те и
от своите последш! 
той казва - следното:

югославстави в тесни връзки с
партийш! деятели, а предиски

всичко с другаря Тито. Тези съ 1
„Идеята за сътрудничеството ' 

между българския народ и на I 
родите на Югославия отново ще '

политиче- 3

Белградската конферепция беше силен израз на желанието да се живее в мир.трудпически връзки продължи- 
Иван Картивановха и когато 

трябваше през 1945 година отно 
во да напусне родината си и Да

ваши се страни в Азия, Афри 
ка. Латинска Америка. Факт е 
също така, че тази политика все 
повече е уважавана и й се приз
нава все по-положителната рол 
я в настояванпяга за разрешава 
не на международните противо
речия и международните споро 
ве в ООН и извън нея к в мна 
го други страни.

щения, които помагат на всич
ки народи да постигнат и ук- 
тепят собствената си независи
мост“.

„Една от основните противо
положности в сегашния свят, ко 
ято влияе върху целия ход на 
международните събития, но ко 
ято със своето действие посоч 
ва като единствена алтернатива 
на мира мирното съществуване 
11 по-нататък съчиняват разли
ките в обществено-политически 
те система и идейно-политичес 
ките възгледи между странита 
и групите страни. Тук именно 
международната общност пре
живяваше през изтеклите годи 
ни редица кризи и конфликти, 
а миналата годгта светът беше 
на ръба на обща война по въп
роса за Куба“.

Подчертавайки, че в отноше
нията в света методът на прего 
ворите, особено между велики 
те сили, става важна форма в 
отношенията им и показва ре
зултати, той каза, че „без оглед 
да ли и колко тези разговори 
между двете страни вече са да 
ли резултати и споразумения 
остава като съществен положи
телен факт, че преговорите се 
приемат все повече като пове 
ление, при условие на готовност 
за взаимни отстъпки със цел да: 
се разрешат по мирен път спор 
ните въпроси. Със самото това 
този стремеж добива 
ла и нови дейни поборници, с 
което постепенно се стеснява об 
ластта и се ограничава напре
жението на студената война, а 
позициите на привържениците 
на политика от позиция на сила 
та се подкопават“.

международна обстаногашната| заеме своето място в
ския живот на двата съседпи, ч 
братски народа... Не може да 1 
се угаси онова, що не гасне’’. N

вка.
В изложението той се спря въ 

рху въпроси ог общо значение 
!) като осветли хода на междуна-

Н. П N родните отношения и основните 
!{ черти иа югославската външно 
ч политическа дейност. Като изтъ 
^ кна, че най-важен факт в разви 
ъ тието на международните отно 
!) щения е ускоряване на проце- 
ъ са па деколонизацията, той ка- 
I) за, че този процес представлява 

ПпоФашнсткото правителство ! лиша, както и работниците от ' и най-широка основа за осъшо 
чпагнша цветкович подписа , другите предприятия. Това бяха ? ствяване на политиката на мир 
^ 1941 голина Трисгра- : борчески демонстрации, който ' ното съвместно съществуване,

силно и решително казаха „не". 5 която е насочена към премахва 
Демонстрации, в конто масите ч не на основните извори на меж 
настъпваха с лозунгите: „Иска- | дународното напрежение и не- 
ме съюз със СССР", „По-добре ' стабилност, к следователно към 
война — отколкото договор", | премахване на национална за- 
,Долу фашисткото правителст- ч висимост и всяка друга форма 
во Мачек—Цветкович“ и под. 1 на чуждо господство и неравно 
Демоистраците продължаваха ч правие. Естествено е, че именно] 
през целия ден. На улиците вла | новоосвободените страни са би- 
дееше революционно разположа ч ли-толкова ангажирани в разре 
ние, пееха се патриотически пес | шаването на проблемите, конто 
ни и с радост бе приета вестта ' заплашваха мира и осуетяваха 
че е свалено правителството на | по-трайното му стабилизиране. 
Драгиша Цвтекович. N В този смисъл ролята и дейност

До демонстрации дойде к в I та на страните-участнички в Бел 
Пирот. Там преди всичко учени ^ градската и Каирска конферен- 
ците от средните училища бя 1 ,1ИЯ в Обединените нации и 
ха първи иа масовите събрания ^ другаде, представляват истори- 
на гражданите к повдигнаха гл I чески принос за демократизира 
ас прогив срамното подписване ^ не на международните отноше- 
на Тристранния пакт. Учениците I ния- Оттук става 
от пиротските училища излезна ^ Югославия е била толкова нае
ха на улиците с множество зна 1 тойчива в подкрепянето на ан- 
мена I? цветя искайки такова пр ^ тиколониалната борба на зави 
авителство, което ще пази инте I симите народи и защо с новоос 
ресите на народа, а не правител ^ пободените страни има толкова 
ство, което пази интересите на I Ьбщо в международната дей- 
буржоазията и немския фаши- ' пост. „За нас е съвършено яс-

| но. че политиката на мир и съв 
местно съществуване в съвре-

завърши живота си тук.
Като член на ЦК на СКЮ и 

съюзен народен прцдста-като

бележита дата
(ПО СЛУЧАЙ 27 МАРТ 1941 ГОДИНА) Отношенията със социа

листически страни се 
Подобряваш йосшояппо 

и видимо
ла
на /з март

пакт. Сложен е подпис на ения
дин документ конго не представ 
яше никакво задължение за 
славските народи. Германските 
агенции писаха на тоя ден: „Пр 
отоколът, който днес подписаха, 

министърът

юга
След като подчерта, че Югос 

давил е незавиисма социалисти 
ческа страна, която не ггринад 
лежи към нито 
главни военни съюза й, че поли 
тиката на мирно съвместно съ- 
ществуване 
ществена съставна част на на-

еднн от дватаот една сграна 
на външните работи на Райха 
I. Фон Рибентрои, италианският 
министър на външните работи 
граф. Чано и японския амбаса- 
дор генерал Г. Ошима, а от дру 
га страна югославският предсе
дател на Министерския съвет г. 
Цветкович и югославският ми

на външните работи г.

е с ъ-

шата социалистическа концеп
ция и път за проебладаване и 
разрешаване на основните ме 
ждународни противоречия в 
интерес на прогресивните сили 
и обществения напредък, той ка 
за, че е естествено като социа
листическа страна да сме специл 
лно заинтересовани за развитие 
на сътрудничеството с другите 
социалистически страни, защо 
то считаме, че това е в интерес 
на мира и социализма.

нистър
Цинцар — Маркович за пристъ 
пване на Югославия към трист 
рания пакт, сключен на 27 септе 
мври 1940 година... Това бяха о< 
фициалнпте съобщения за пре
дателството ма нашата страна.

ясно защо

нова си-В тези тежки дни по независи 
мостта на нашата страна Кому
нистическата партия на Югосла 
вия разгърна широка активност 
за разяснение на масите същно 
стта на Тристрания пакт. Пак-, 
тьт, който бе подписан във Вие 
на остана без всякаква подрж- 
ка в народа. Още не беше изсъхц 
ало и мастилото на тоя документ 
а в Югославия започнаха масо 
ви народни демонстрации.

Демонстрациите обхванаха и 
цялата територия на югонзточ- 

Сърбия а особено масови 
демнетоации бяха в Ниш, Пи
рот и Прокупие. В Ниш първо 
демонстрираха работниците от 
Железничарската работилница. 
Рано сутринта на 27 март те не 
останаха във фабричните хали. 
Направиха дълга колона пред 
фабриката и първи търгнаха из 
града. Тяхният пример последва 
ха и учениците от средните учи

„Факът е, че в нашите отно 
Гпения със социалистическите 
страни през изминалите години 
имаше значителни пречки и тру 
дности. Тук сигурно нито е вре 
ме, нито място за анализ на при 
чините, които предизвикаха то 
ва. Факт е също така, че с тези 
страни нашите отношения в по 
следно време са постоянно и ви 
димо подобрени, което ясно се 
прояви по време на посещение 
то на председателя на Президиу 
ма на Върховния съвет на 
СССР Леонид Брежнев и особе
но по време на посещението на 
президента Тито в Съветския съ 
юз. Затова ясно говори и докла
дът на Съюзния изпълнителен 
съвет. Ние приветствуваме и ко 
крено се радваме на такова раг 
звитие. Очевидно е, че се касае 
до развитие, което е резултат 
на двустранното желание, го
товността и настояването. То се 
основава върху няколко елемей 
ти. Един безсъмнено е обшатЯ

зъм.
Към вечерта демонстрациите ^*се пренесоха к в околността на 

градовете. Започнаха да избух-^ 
ват демонстрации и по селата. 

Маптовскнте
Проблемът за разоръжаванетоI

демонстрации ч 
представляват светла страница |
роИ^ТОТеЯпоказа^а?чеа“д^е ( катастрофална ядрена война на 
на Югославия нямат нищо обшо> N раства- Т°зи възглеА все пове- 
с фашистката политика; те по- | че пРео6лаАава и у отговорни 
казаха революционната зрелост! N те Ръков°Аители на самите яд- 
на нашите хора. които с пълна \ Рени сили. но 
дисциплина и упорност събори- ч „твърде голяма и сериозна 
ха елин договор, който представ I прачка за пр-нататъшното поло 
лявагое срамно предателства' жително развитие представлява 
на нашата страна. Властодърж- I неразрешеният проблем за раз- 
штте в Берлин и Рим бяха из- ч оръжаването. Известно е, че в 
неналани. когато узнаха вестта | тази област не се постигна

демонстрации, ч какъв резултатен напредък. На

Съзнанието за опасността от друга страна, докато това оръ
жие съществува и продължава 
да се натрупва, то ще представл! 
ява заплашваща действителност, 
т. е. ще съществува възможност 
и заплаха то ла бъде употребе
но, възможност,
•война няма да бъде 
на."

на

че ядрената 
изключе-

Държавният 
за реалистичната

секретар говори 
и самостоя- 

Югосла-
ни- телна политика 

вия, която бе и си остава 
тика на

и аза маотовските
Хитлер веднага дз\е нареждане I тгротив дори материално гледа 
ла се предприемат светкавични ч но иаДлреваРата във въоръжа- 
меокп за война срещу Югосла- | ването продължава със засилен 
П1Те1 ' темп. Общо прието почти е мна

Войната започна, но и в негр I нието’ че Ужасната разрушител и м ’ на сила на съвременното оръ_
| жие представлява от само себе 
* си елин вид спирачка за избух- 
|| ване на ядрена война. Без съм- 

Джордже Стаменкович Ч нение тук кма малко истина. Ог

поли
мирното съвместно 

съществуване. Тя даде възмож
ност Югослави да 
рок кръг приятелски страни и 
да установи и развие връзка и 
отношения с много други. „Ба- 
3 ат а .на това сътрудничество ко 
ото бе приятелско и активно се 
основаваше върху общи ста- 
новища за пътищата, укрепва-

получи ши

то гославските народи показаха ч идеология, която естествено, тр 
ябва да облекчава и подтиква 
към

своята решителност да пазят не 
зависимостта и свободата.

равноправно сътрудничесЕ

(Следва на 3. стр.)



о
БРАТСТВО 3

Из експозето но КОЧА ПОЛОВИН Събрание на ССР» в райнон Звонии

Нови насоки в селскостопанското 

производство(Продълж. от 2, стр.) На края той изтъкна. себе си, че имаме основание да 
се държим здраво и последова 
телно към тази политика к прин 

това- говори от само \ ципи на които почива тя.

че на
шата политика на мирно съвме 
стно съществуване е издържала 
изпит в условия, които не са би 
ли леки и

во без оглед, че в миналото то
ва не се прояви така. Второто е, 
че по редица крупни междуна
родни проблеми сме имали 
маме сходни становища. И тре
тият, който е може би г 
чески най-важен, е това, 
га се показа, че имаме ' 
становища за съдържанието и 
смисъла на политиката на

стопани, въпрекиСелското стопанство в Зво- 
нски район, макар и да не раз
полага с особено плодородни 
площи ,има условия да увеличи 
значително селскостопанското 
производство н съответно на го 
ва доходите на земеделските 
стопани и кооператорите. Тази 
тема — заключение — бе пред
мет на обсъждане на неотдав
на състоялото се събрание на 
местната организация на ССРН 
в район Звонци, на което присъ 
ствуваха и ръководствата на 
подруж циците на ССРН от села 
та. Председателят па земеделс
ката кооперации ,в ролята на до 
кладчнк, с обстоен анализ на се 
гашното положение к неизпол
зуваните възможности указа, че 
Звонскм район може да бъде. 
богат овощарски център и че жи 
тните растения ,при условие да 
се приложат агротехнически 
мероприятия, могат да дадат ми 
ого по-високи добиви. Частните

земеделски 
свота заинтересованост за уве
личаване на производството но

и и-

практи- 
че се- СЕСИЯ НА НАРОДНАТА 

СКУПЩИНА
сходни

мир1
ното съществуване, т. е. по въ
просите за войната и мира. Въз 
основа на досега - 
ние дълбоко вярваме, 
продължаваме съвместното 
стояване, ще се стигне до все по 
добро взаимно разбирателство 
и сътрудничество, до понататъ
шно важно разширяване на на
шите отношения с тези страни 
във всички области. Отношени 
ята и изгледите са съвсем по-дру 
ги с Китай и Албания, обаче за 
такова лошо състояние на неща 
та ние не носим никаква отго
ворност.

(Продълж от 1. стр.)

Просветното дело е направи 
ло голяма крачка, както по от 
пошепне мрежата на учебните 
заведения, така и по отношение 
броя на учащите се. В сравне
ние с учебната 1957/8 година ми 
палата година са завършили ос 
новно училище два пъти повече 
ученици, а по виеше образова
ние нашата страна е между пър 
вите в света. За отчетния петго 
лишен период броят на полувис 
шите училища в страната се е 
увеличил ог 44 на 131, а на фа
култетите почти удвоен.

Това са само изводи из всеоб 
хватния док\ад на Съюзния из
пълнителен съвет, който предц 
няколко дни бе предмет на ра 
змекваке и обсъждаме в Съюзна 
та народна скупщина. Въпреки 
непълната картина която могат 
да дадат такива изводи, не мо 
же да се направи друго заключе 
ние, освен че сме оставили зад 
себе си един значителен к успе 
шен период на широка дейност, 
и че именно тази основа, която 
е създадена ни дава 
пост при по-мирпо 
да постигаме още и големи успе 
хп и занапред.

постигнатото, 
че като

на-

възмож-
развктие

ОТНОШЕНИЯТА СЪС 
ЗАПАДНИТЕ СТРАНИ

V
Говорейки за отношенията 

със западните страни, които съ 
що така са се развивали въз ос 
нова на нашата готовност зц 
равноправно
той каза, че с някои от 
страни сме успели да устано
вим и развием широки връзки 
от двустранен интерес. Това о- 
собено се отнася за някои съсе 
дни страни, а и за други.

„Тук — каза Коча Попович 
— се показа на дело възможно 
стта и ползата от плодотворна 
съществуване, без оглед на раз 
ликите в обществено-политичес 
ките системи и различните ста 
новища по крупните междунара 
дни проблеми. По правило сте 
пента на сътрудничеството зави 
сеше от това, колко и другата 
страна е била заинтересована 
за това сътрудничество и как е 
пристъпвала към него. С някои 
от тези страни струдничаство 
то продължава да се развива в 
положителна посока. С други в" 
последно време дойде до застой, 
разстройства и трудности. По 
наше мнение тези трудности са 
резултат на неразбирането на 
нашата политика, и на някои мер 
кн, предприети от другата стра
на, които вредят на взаимните 
отношения к на нашите нацио
нални интереси. Ние обаче сме 
готови и по-нататък и искаме 
да преодолеем настъпилите тру 
дности с общи усилия, уверени, 
че това е и възможно и в общ 
интерес. Считам, че тук трябва 
да подчертая, че от наша стра 
на никак не считаме, че подоб
рението иа отношенията ни със 
социалистическите страни тряб 
ва да се развива за сметка на 
нашите отношени със западни
те страни. Ние бихме искали, 
да могат това да разберат и съ
ответно да се поставят й наши
те западни партньори, с които ис 
каме да имаме съшо така по
добри отношения. Такова разби 
райе очакваме, толкова повече, 
че в сегашно време се дойде до 
определено нормализиране в 
сравнение с миналото и в отно 
тенията межДу Изтока и Запа 
да".

Заседание и а Общинския квмишеш на СКС в Боеилехра д

сътрудничество, 
тези КОМУНИСТИТЕ ТРЯБВА ДА 

ЗАЕМАТ ЧЕЛНО МЯСТО 

В ПРОИЗВОДСТВОТО

Строеж па път

са в състояние да направят мно 
го. Оскъдни материални среден 
ва, липса па собствена механи
зация, липса на професионална 
подготовка за отглеждане на ня 
кон селскостопански култури, о 
бусляват и низки добиви. Зато
ва ролята иа кооперациите и 
производственото съдружие ме
жду замеделския стопанин и ко( 
операцията се налагат неизбеж
но. Това производствено сътру
дничество може да обезпечи по! 
добряване в отглеждане на кул 
турите, по-съвременно обработ
ване на почвата и материална 
обезпеченост иа всяко меропри
ятие. В тази насока, обаче не са 
постигнати особени резултати 
досега и задача на всички обще 
ствено-полнтически фактори И 
на кооперациите следва да е о 
рганизиране на производствено! 
сътрудничество в повече облас
ти па селското стопанство.

Местната организация на; 
ССРН след разискванията е офо 
рмила селскостопанска секция 
от 9 члена, които ще разработ
ват по-нататък въпросите и зак 
люпенията на това събрание по 
селскостопански въпроси.

М. Аидреевич

На 20 .март в Босилеград се 
състоя заседание на Общинския 
комитет на СКС. Това заседа
ние последва като резултат на 
проведена анкета (по препоръ
ка на ОК на СКС в Лесковац), 
която имаше за цел да устано
ви до коя степен и как се прила 
гат на практика Заключенията 
на Третия пленум на ЦК СКЮ, 
отнасящи се до приемането на 
нови членове и прилагане на въ 
зпитателнйте мерки за заздравя 
ване редовег е на СКЮ.

С анкетата бяха обхванати де
вет първични организации на те 
рнторията на Босилеградско ка
то се водеше сметка да бъдат за 
стъпени първични организации с 
разнообразни вътрешни струк
тури—в смисъл първични орга
низации с най-голям брой селс
костопански производители, и- 
лн работници, или служащи и
Пр.

но комунистите заемат и ръко
водните места в Социалнстичес 
кия съюз, Съюза па .младежта и 
пр.), което довежда до обремен
яване на отделни комунисти.

След обсъденото положение и 
след всестранен анализ и на оне 
зи организации, които не бяха

на нови членове изтъкна се, че 
редовете на СК трябва система
тично и постоянно да се омасо 
вяват, но това омасовяване по 
смее да бъде в ущръб на качест 
вата и спсобностите на новия 
член. Посочи се, че досега в ре
довете ма СК малко са застъпе-

В анализите, които бяха под
несени на заседанието пролича, 
Че първичните организации сапо
отрили мерилата за приемано 
на нови членове, че дори и пре 
строго са схванали Заключения
та на Третия пленум. Това мока 
зва фактът, че на територията 
на Босилеградско в течение на 
миналата година са приети само 
9 нови члена. Разбира се с това 
не е нанесена особена вреда в 
политическо-идеологическата де! 
йност. но до известна степен е за 
труднило нормалната дейност 
на организациите.
Изтъкна се пример, че отделни 

организации имат и до 3 члена а 
при такова положение е затруд
нена всякаква акция (обикпово

Димитровград
ОЩЕ ТРИ ЖИЛИЩНИ 

СГРАДИ
Строителния сезон в Димит

ровград започва. Строителното 
предприятие вече е извършило 
всички подготовки и през тази 
година покрай здравния дом ще 
започне строеж на три жилищ
ни здания.

Овцевъдството все още не дава високи добиви

обхванати с анкетата се приеха 
заключения за предстоящата ра 
бога и бъдешмте мерила при пр, 
иемане па нови членове.

Сигурно едно от най-важпито 
заключения е това, че комунис
тите трябва да заемат челни ме 
ста в селскостопанското произ
водство (и по количество и пс< 
качество) да станат нагледни 
примери (в частните си стопан
ства )за съвременно, социалисти 
ческо и рационално промзподег 
во. Тяхна належаща задача е да 
задълбочават 
то сдружаваме и кооперативни 
отношения със замсделските кц 
перации. Също така практичес
ката им дейност не смее да бъ 
де негация иа оная идеология, за 
която се застъпват, относно успе 
хите им в практиката (селско
стопанското производство, ггрои 
зволствено място в предприятие 
то, службена длъжност и пр.) 
ла бъде изходна основа за идей
но-политически успех.

Съшо така комунистите ие тря 
бва ла „помагат', а да работят 
в другите организации, да имат 
поавилно отношение към обте- 
маролмото имущество, а да на 
проявяват ламтеж за за(5огатява

мп жените, учащата се младеж 
и младежите от предприятията. 
Но и занапред основно мерило 
ще си остане личното качества 
и способност, обществено-поли
тическа дейност, съвременно гд 
едане на нещата, а също и пра 
ктическите успехи на личност
та. Омасовяване на СК, ио и тя 
хного постоянно издигане и пра 
върщане в разсадници па социа, 
лпстическо съзнание чрез личен 
пример.

Като краен извод стон — 
тясна съработка между Община 
кия комитет и основните орга
низации а това ще се постигне чр 
ез постоянни разговори и изказ 
пане на мнения със секретарите 
иа първичните организации посе 

‘дишане на събрания на първичи 
пте .организации, провеждане на 
районни събрания, отнасящи се 
до общи акции (построяване 
пътища, регулация на реки, за
лесяване и пр, (общо производ
ство) комплексно засаждане 
отделни култури и овощни дър 
вчета), внедряване на нови ме
роприятия в селското стопанст
во и пр. ■

Всичко това

Жилищният проблем в Димит 
ровград, въпреки остротата ай се 
разрешава постепенно чрез час 
тни строежи и . обществено строе 
не. Тази година напр|имф на 
улица Христо Ботев, на мястото 
на старата амбулатория ще се 
издигне ново жилищно сдание 
със шест двустайни 
та и две гарсониери, а на улица 
7 юли

апартмен-тш
и на главната улица ще 

никне още по едно сдание с 
тридесетина апартмента.

Инветитор на това строене е 
фондът за жилищно строител
ство, обаче участвуват и управ 
лението на митниците, съюзни 
те организации на бойците и 
някои стопански 
Общата с(ума за това строене 
възлиза на 51 милион динара. С 
построяването на тези здания 
ще бъде разрешен в значителна 
степен и (градоустройственият 
въпрос на някои части на гра
да. Например ще се дооформи 
площад „Освобождение”, ще из 
чезне улица Иво Лола Рибар, 
тъй като ще е затворена от нова 
та сграда, а на главната улица 
нова жилищна сграда ще заме
сти дотраялите дюкянчета.

Счита се, че две от тези сгра 
ди ще бъдат готови през тази 
година, а една през 1964 година, 
доколкото не се яви нов инвее-

по-
производствеио-

организации.

на

на

организационно 
ще закрепи организациите на 
СК, ще ги афирмира като най- 
способен двигател и фактор и 
ще доведе до още по-големи ус
пехи.

не за сметка на това имущество 
при провеждане иа доброволни 
акции да участвуват с личен 
пример и пр.

По отношение на

Пътят към Звонска баня ие представлява особена труд- 
нност за строителите от Звонци и близките села, зашото няма 
свличания на земята. На снимката: селяните строят пътя. титор със свои средства.приемане Ст. Н. От. Найков
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МОДЕРНА МИТНИЦА НА ГРА
НИЦАТА КРАЙ ГРАДИНИ

дямштровградска „Гр»Дия‘— Изграждането на митницата извърши
I австрийската граница), а стро

ят се още две такива у нас. До 
служба в

през Димитров- 
повече от 3.000 авческия сезон

&ГГм««ч.,о. ™ —

жът е приспособен за най-леко 
на прегледа на пътни

На граничния преход на юго
славско — българската граница 
край село Градини тези дни бс митническатасегаОПАСНИ

ДЕТИНЩИШ1 уреждане
I ци и коли.

В новопостроения обект има 
и хубави чакални и 

снабдени с
Празникът на жената беше тържествено отпразнуван в ця

лата Димитровградска комуна. Обаче чествуването в село X. е мал 
ко необикновено.

В навечерието на празника дружеството на жените 
литературно-забавна програма подготвило и сладкиши и боибо 
ни за децата. Това е съвсем на мястото си. Обаче някои члено- 

ръководството на Дружеството на жените в село X. не о- 
бичат магазинера в кооперативната продавница. За да му „до
кажат”, те не искали да вземат бонбони от кооперацията 
ва село, а отишли в селото У. Там купили бонбони.

Но тук не е краят на „историята с бонбоните” 
Представители на Дружеството на жените, доволни от ра

ботата започнали да дават бонбони, за които твърдели, чс са и 
по-евтини, и по-сладки

Обаче и членовете на ръководството на първичната органи 
зация в село X. не стояли със скръстени ръце. Усетили „измамя 
та” те не икали да вземат от тези бонбони, но си купили в мес 
тната кооперация...

И сега на — на Празника на жената дойде до известна „не
търпимост” между жените и мъжете.

И едните, и другите твърдят — че правдата е ма тяхна 
страна... И след като не постигнали споразумение — чии бонбо
ни са по-качествени — тогава жените яли само бонбони, купени 
в селото У, а от тях разделили и на децата — докато мъжете 
яли бонбони, купени в местната кооперация в село X.

И мъжете доказвали, че са патриоти (местни), че помагат 
местната кооперация, а жените се биели в гърди че на този ден,

просторни 
други 
парно 
тлина.

Строенето на 
ва около

помещения, 
отопление и неонова све-освеп

митницата стру- 
75.000-000 динара.ве от

в то-
ПАРНО ОТОПЛЕНИЕ . 

В ЦИЛЕ
В отделенията на политура и 

шприцерай в „Циле", строител 
мото предприятие „Механик“ о 

въвежда парно д

• •••

Новата сграда па митницата Димитровград 
топление. Въвеждането на пар 

тези две отдела 
около 2000000

имаше доста труДимитровград 
1 дности в работата си поради не

Като се
мо отопление в 
пия ще възлезе на

ше предадена на Управата на 
митницата от Белград импозан
тната сграда на митница, по- ( подходящи помещения, 
строена от димитровградското ; 
строително предприятие „Гра- | 
дня”. 1

Изграждането на този обект 
трая повече от с днагодина. за- 
щето беше свързано с различни 
трудности, както с набавката на 
разни скъпоценни материали 
(мрамор, алуминай и др.), така и 
от1към професионална работна 
ръка.

Досега такива обекти са по
строени в Сежана, (югославско-

динара.предвид, че през туристи-има

I ДИМИТРОВГРАДСКАТА
ГОВИЯ Е НА НИЗКО 

РАВНИЩЕ

ТЪР-Iето, те ще правят каквото си искат...
Колко са били сладки бонбоните, трудно могат да кажат и 

и другите. Важно е това, че хората Iотстраниддните,
не могли да разберат тази чудна игра — нали бонбоните са бон 
бони. Но дали хората винаги са хора и не правят ли понякога 
детски глупости, които имат и по-тежки последици.

СЪБРАНИЕТО НА ПРОФГРУПАТА 
ОТ „7 ЮЛИ”

М. А. Е ЗАКЛЮЧИЛО■|

за несъстоякието нана спънка 
предприятието да построи нови 
такива — са липсата на повече 
основни средства. И оборотните 
средства създават затруднения 
в работата на предприятието. А 

погледнем днешните обортни 
средства на предприятието—те 
са почти същи с тези от преди 
десет години — в-ъзлизат 
35.000.000 динара, когато оборо- 

възлизал на Ю0.0О0.00О ди 
нара. Днес той е 
динара, като при постойните о- 
боротни средства са използвани 
Я 9.000.000 като временни оборо 
тни средства.

Съвремените изисквания на 
търговията и борбата за повече 
оборот налагат значителни про
мени в димитровградската тър
говия

НОВА КЛАНИЦА
— е заключението на го- 

отчетно-изборно събра 
оа синдикалната подружни- 

в Димитров-

т111111Ш111Ш11111111111!1111111111П1 11111 |]Ш111111111М1111111Ш1|111 II11ИШ11IIIШИНИ III11111Ш1ШIIШ11Ш11111111ММ11ПИНПНИ
ДИШНОТО коВ БОСИЛЕГРАД ние
ца г ,.7-ми юли”

състояло се на 18 март та_ 
И самите промени 

еъв вътрешната организация на 
синдикалните подружници ще 
съдействуват за по-успешна ра
бота на тази масова организа- 

защото от ден на ден ней-

град, 
зи година. към

................................................................................. .
ционално стопанисване на сел
скостопанските
т. е. ще ги улесни и ще им бъ
де стимул за по-съвременно и 
по-бройно отгреждане на доби
тък, както едър така и дребен.

тът е
280.000.000Босилелрад наскоро трябва да •, не се премахваха правилно.

Мощността на новата клани
ца е 1О.О0О кг. месо. С оглед се 
гашния съществуващ излишек 

мощност е достатъчна да

производителиполучи нова съвременна клани
ца. Сградата и някои уреди са 
набавени, но все още се чака на 
крайното й оборудване, след ко 
ето ще бъде готова да поеме ■ помести тоя излишек. Но ако в

| бъдеще, а това е предвидено в 
обществения план на комуната I 

| и нейното перспективно разви 
подго- I тие, Босилеградско стане живот

ция,
ното влияние върху правилната 
работа на предприятието 
чувствително.

тази е по-:
Към синдикалната подружни 

ца на „7 юли” се числят и рабо 
тниците във филиалата на „Ан 
гропромет” от Пирот и тютюно- 
вия склад в Димитровград.

тазгодишния излишек от едър 
и дребен добитък.

Обаче все още не се е при-
В доклада, а сетне и в разиск 

ванията във връзка с работата 
на т-ьрговското предприятие „7- 
ми юли” се изтъкнаха някои се 
риознп недостатъци. На първо 
място — личи недостигът от съ 
временни помещения. Само два 
от 10-те магазина на предприяти 
ето са поместени в нови и прос
торни помещения. Останалите 
се намират в твърде лоши (ня
кои и в нехигиенични) помеще
ния и една по-щателна санитар 
на проверка може да забрани 
работата на някои от тях. Глав-

Ст. Н.

Още един мага
зин на Свобода“л

стъпило към системна 
товка, а изкупването на агнета- • новъден край може да се очак

ва разширяване на мощностите. 
Напоследък нужно е да напо

та е на прага.
Постройването на новата кла 

ница в Босилеград има предим ; мним. че земеделските коопе
рации, които са се наели с ней 
ното построяване не трябва да

ЗАБЕЛЕЖКИТЕ НА СЪБРА
НИЯТА НА ИЗБИРАТЕЛИ
ТЕ СА ПРАВИЛНИство. Досега изнасяният жив до 

битък е създавал 
материални разходи най-напред 
в изкупвателния пункт (там е 
хранен и по няколко дена, дока 
то ‘,се събере нужното число), 
след това при превоза и пр.

От друга страна при клането 
на добитъка е нужно да се вър 
шат прегледи (ветеринарни), ко
ето ще даде възможност на ве- 
теринарската станция в Босиле 
град да дойде до извесни суми, 
които досега са напускали кому 
ната и които са ползвани от 
странични ветеринари. Също та 
ка при клането кожите на доби 
тъка (тази ценна индустриална 
суровина в толкава промишле
ни отрасли) ще останат в Боси 
леград, ксето ще доведе до уве 
личаване на прихода от скотовъ

Димитровградското шивашко 
предприятие „Свобода" открива 
в Аесковец нов магазин за гото 
вк дрехи. За обзавеждането на 
магазина, който се намира в цен 
търа на града, предприятието е 
дало около 400.000 динара.

значителни
протакат и да изчакват, а да 
пристъпят към набавка на не
достигащите уреди и уреждане 
то на външността на сградата.

Построяването на кланица
та ще даде възможност за ра-

През последните няколко- го 
дини на събранията на избира
телите в Димитровградско под 
удар на критиката е търговско
то предприятие „7-ми юли”, за- 
щото снабдяването на гр^да не 
може да задоволи нуждите на 
на нашия потребител днес- По
купателната мощ на нашия пот 
ребител нарастна значителна и 
понеже търговското предприяти 
е често не е в крак с времето - 
съвсем естествено е, че ще има 
сериозни забележки

ДИМИТЪР ВАСОВ земеделски производител
Трябва да сме осведомени по 

кооперативните работи

БЕСЕДВАХМЕ С • • •

Особено много от забележките 
се отнасят до асортимента 
произведенията. Поради липса- 
на широк избор — много от по
требителните кредити от Димит 
ровградско се дават в Пирот, 
Ниш и другаде.

На събранието

нашяшш' - продукти. Земеделските коопе
рации изкупуват понякога така, 
че не държат достатъчно смет-

вини, предлагани от земеделски , 
те кооперации. Другарят Басов, 
обаче, има и сериозни забележ
ки по работата на коперациитд 
за разгръщане иа производства 
ното сътрудничество със земе 
делските производители.

— Селскостопанското произ
водство въпреки промишлено
то развитие на комуната не мо 
же да се пренебрегва и, естест
вено, необходимо да се работи 
за подобряването му. Въпросът з 
кадрите, обаче спъва до голяма 
степен напредъка на земеделие! 
то. Кооперациите трябва да са 
постарят за кадрите. А време е 
агрономите и техниците да изля 
зат от канцелариите и да ни по
могнат в производството. Ето, 
аз съм кооперирал няколко де
кара фасул, ще кооперирам и 
друга култури, но няма кой да 
дойде да ци обясни коя нива с 
какво да засея. Агрономите тря 
бва да излязат на полето, и тук, 
иа истггнското място, да дадат 
практически съвети на произво 
дителите. Само така, считам, ще 
можем да се изборим за високи 
добиви.

— Има и друго нещо, — изку
пуване на селскостопанските

дството, а и възможност за съз 
даване на кожообработйащо 
предприятие.

С построяване на кланицата 
частично ще бъде разширен въ 
просът за заемане на нови рабо 
тници. Тя ще поеме значителаи 
брой щатни работници, които 
досега са работили сезонно. По 
гледано перспективно може да 
се разшири превозният парк на 
автотранспортното предприятие 
с още няколко фрижидера.

А може би най-значителна по 
лза от нейното построяване е 
премахването на „дивото” кла
не, което е използвало един сай 
ван и парче бетон, и премахва
нето на безредието и нехигиени 
чността в града. И онази непри 
ятна вонеща миризма на място
то, където се е досега клало.

Новата кланица ще бъде най- 
съвременно оборуде(на. В нея 
ще се спазват най-хигиенични 
мерки, защитни средства и пр. 
Вътре ще бъде инсталирано е- 
лектрическо осветление, уреди 
- електрически д<^йств(ия} ще 

водопровод и канал за оти 
нечистотиите, които до

или

ка за икономиката на произво
дителя. Да вземем примера с 
изкупването на агнетата: коо
перацията в Смиловци ги изку
пува 280 динара килограм, а тя, 
казват, ги продава по 500 дина
ра. Разноските

8
; ЙШ се изтъкна, че 

особен проблем в работата на 
•търговското предприятие пред
ставлява и липсата на квалифи

!Д:

Й1 ^ -Д
за транспорта, 

клането и друго нека струват и 
до 160 динара на килограм. Ос
таналото е печалба за коопера 
ииите. Един килограм сено 
купува сега по 50 динара, а ела 
мата по 30 динара. Струва 
се, че понякога земеделските кО 
операции прекаляват към селс
костопанските производители.

Ние искаме да бъдем

I цирани търговски 
Засега — „7_ми юли”

работници.
Ай има само 

един висококвалифициран тър
говски работник. Това е може 
би и причината, че снабдяване
то на града е незадоволително.

На края събранието избра из
пълнителен отбор на предприя
тието от 5, надзирателен отбор 
от 3 члена и 3 делегати за Об-

т;чс се

ми

>•
и по

добре осведомени за работата 
на кооперацията Правят се за
ключителни сметки, планове, из 
купуват се агнета, мляко, склю
чват се договори, вземат се важ 
ни решения, а ние не сме дос
татъчно осведомени за всичко. 
В проекта па новата конститу
ция се казва, че ние трябва да 
бъдем осведомени за работата 
на своята стопанска организа
ция.

А
Щинската синдикална конферея 
ЦИЯ.

Петдесет годишн пят зс м едедс 
ки производител Димитър Ба
сов от село Височки Одоровцй 
е от ония производители, които 
с готовност приемат всички но

-ма
тне на
2га оставаха на открито



братство
I

Ореховише насаждения 

найредваш
ЗАКЛЮЧЕНИЯТА ОТ ЕДИН СЕМИНАРV

СЕЛСКОСТОПАНСКИ КАДРИ, НО 

И ПРАВИЛНО ОТНОШЕНИЕ
КЪМ ТЯХ

— Слуховете за зайу снашоеик не«сноваШелни
Напоследък в Босилеград 

по-често се говори, че ореховите 
насаждания в „Кремиково" и

все чим и загиналите фиданки. От 
друга страна вече привеждаме 
към края механическо чистене

Двадесет и петима ръководи
тели ма местните организации 

ч^оциалистич е с
кия съюз от Аимитровградска- 
та комуна негдавна участвува
ха в раоотата на един двудне
вен семинар. Темата на семина
ра оа_не по въпросите за подобр 
аване и укрепване на земеделс
кото производство в комуната. 
Във връзка с това най-много 
думи бяха казани за решителна 
та битка която тази година тря 
бва да се води за изпълнение на 
стопанския план на комуната, о 
сооемо в областта на селското 
стопанство. Въпросите, които из 
никнаха на семинара са още по- 
интересни заради това, че пред 
ставляват един синтез на слаба 
стите в работата на селскостопа 
иския сектор. Дадено във вид 
на заключения 
се свежда до следното." субекти 
вни слабости придружават нас- 
тояваннята на земеделските ко 
операции в борбата за преустро 
нство на нашето село; много дъ 
лго се говори за осъществяване 
на някои мероприятия в селска 
то стопанство, без да се пред
приемат практически мерки за 
това.
СЛАБИ НЕОБРАЗОВАНИ РЪКО
ВОДИТЕЛИ НА КООПЕРАЦИ

ИТЕ

планове въпросът за райониза- 
цията на селскостопанското пра 
пзводство заемаше твърде важ 
но място. Но само в плановете. 
Към действително осъществява
не на план праното никога не се 
е пристъпило с пълна 
пост. Разбира се вината е в коо
перациите и в ръководствата — 
необхдмми са елаборати, проек 
тни документации, сметки за рб

на земеделието. От друга стра
на, тези хора и тия около тях 
по една или друга причина мно 
го трудно се решават да прие
мат в кооперацията агроном и- 
ли техник. Много малко се ст
араят да дойдат до такива хора, 
Ако пък ги приемат веднага за
говорват за рентабилност без 
да разбират, че затова са необ
ходими години, защото за някол

на

систем-

В полите на Бесна, Кобила всичко казано

„Равни дел" били празно 
нанке, напразно хвърлени пари, 
че ореховите дръвчета са препу 

сами на себе си, че се уни 
щожават и за тях никой не са 
грижи. Различни „критици" к 
„специалисти" казват, че по-доб 
ре било тия средства да са изпо 
лзвани за друго, а по-злобнкте 
казват, че това е открито отива 
не към пропаст.

начи на растенията, а не сме изклю
чили и възможността от пръска 
не в случай да се яви нужда. 

Макар че проф. Руднч се изка 
за отрицателно за калеменето 

на ореха, ние все пак ще извър 
шим опит на 50 растения. Пък, 
неведнъж теорията и практика
та не са се сложили...“

От досега казаното ясно личи 
че 250 хка, засадени с орех или
12.000 ореови дръвчета не са не 
реалност, не е неоснователно хв 
ърляне на парк, а делов опит 
да се „измъкне" Босилеградска 
та комуна от досегашното неза 
видно положение и да насочи 
своето развитие по правилен 
път.

Тия насаждания след 8 години 
ше дадат плод, а цифрата от
1.000 кг от хектар е убедителна.

снати

КОЕ Е ВЯРНО Кадровият въпрос и в селска 
то стопанство представлява ос
новна слабост. Най-напред в ми 
ого наши кооперации ръководи 
телите имат оскъдни знания и 
образование. Съвсем естествено 
тези хора не могат да дадат ре
зултатна работа за подобряване 
на селскостопанското произвол 
ство. Границите на техните зна 
ния и опит често ги тикат в кон 

I сервативност по много въпроси

(
В течение на няколко години 

1 Секцията за защита на землище 
то от ерозия в Босилеград заса, 
жда пустеещите местности в 
„Кремиково" и „Равни дел’. То
ва землище е предимно ерозив
но, от което 50°/о са напуснати 
ниви, оскъдни пасбища и пр. Зе 
мята е съвсем постна, а дебели- 

' ната на хумусовата покривка 
незначителна.

Би било неразумно да се каже! 
че условия не съществуват, чй 
няма реална основа за постига
не на успех и задоволителни ре 
зултатн. За успешно виреене ни 
свидетелствуват старите орехо
ви дръвчета, които макар и в 
„диво" състояние в родни годи
ни дават извънредни добиви.

Но при правене на проектода 
кументацията не всичко е преце 
нено с реален аршин. Климати
ческите условия са малко по-о 
стри от посочените в документа 
цията а това, според изказване 
то на проф. Рудич, който неот
давна посети ореховите насажде 
ния не позволява облагородява
не на орехите с по-качествени со 
ртове плодове. Добивът от хек
тар е преценен, а предвиденият 
пръв род ще „ закъснее" с 2 до 
3 години.

Но това „нереално" планира
не може в значителна степен да; 
се смекчи с интензивно торене 
на землището т.е. засаждането 
му с еспарзета, треви, лгоцерки, 
звездан и др. Предвижда се сл
ед косене тревата да не се изна 
ся, а да се остави да гние. Па 
тоя начин землището ще се обо

Засега животновъдството има превес'.--

нтабилности една дългосрочна 
перспектива за развитие на пра 
нзводството и неговия пласмент. 
Това обаче липсва. В някои ра- 

I йони на комуната още преди се( 
I дем години бяха създадени ова 

щнм насаждения и в плановете) 
: тези райони се наричаха овоща 
! реки (Бурел и пр.), ко от всич

ко това няма нищо. Площите с 
овошките са запуснати. Земедел 
ските кооперации не хаят мно
го и в последно време овошкитб 
са нападнати от болести. Мали
ната, тютюнопроизводството, ка 
ито според специални изследва
ния п краткотрайната практика! 
показват, че съществуват вситн 
ки благоприятни условия за тях 
ното развитие, обаче коопераци 
ите не влизат в производствена 
Съдружие със стопаните и пра
вят грешки при пласмента и из
купуването (на малините) като 
по този начин не поттикват сто-

ко месеца селскстопаиското 
прризводство не се подобрява.

СПЕЦИАЛИЗИРАНО РРОИЗВО 
ДСТВО НА ПРАКТИКА

*ГГ*—

Ст. Н. Още в предишните стопански

чемедадслш

! ЖДАНЕ НА 1ЮТЮНЕВИЯ РАЗСАД

6 о9
Понеже тютюнопроизводство

то в Босилеград няма особена 
традиция ще дадем няколко о- 
сновшг напътствия в отглежда
не на тютюна.

От засяване на семето, па до 
изваждане на разсади трябва да 
се полагат основни грижи за по 
лучаване на добър и здрав тю
тюнев разсад. Тези грижи се съ 
стоят в: заливане, разреждане, 
плевене, пръскане с борзолеов 
разтвор (бордова чорба) и пр.

Правилйо заливане на разса
да се върши с канта, която има 
решетка, която обезпечава рав
номерно падане на водата, не 
чупи стъбленцата и не оголва 
корените. Заливаме с речна, ба
рока и бунарека вода. Речната 
и барска вода се заддържа из
вестно време в съдовете за да 
се стопли, защото по-бързо рас 
не. Със заливане се започва ве 
днага след засяване на семето, 
а продължава все до 5 — 6 де
на преди разсаждането му. -Ко- 
гато наближи разсаждането не 
се залива, за да заякне и „при
викне’’ без влага.

Разсадът не трябва да се зали 
ва малко, но не и много, защо
то тогава създаваме благоприят 
ни условия за различни болести 
Най-добре е разсада да се зали 
ва от 7 до 9 часа сутринта

Разреждане на тютюна се вър 
ши систематично и редовно, а с 
цел растенията правилно да се 
изхранват и да получват светли 
на, необходима за растене. При 
разреждане винаги се скубят 
неразвитите, наранените и бол
ни стръкчета. Преди и след раз 
реждане разсадът се залива.

Към плевене на разсада ее 
пристъпва с появата на първи
те плевели, защото колкото пле 
велът е по-малък, толкова сме 
по-сигурни, че няма да нанесем 
вреда. Понеже плевим с ръка, 
то трябва особено да внимавам,

за да не нараним малките, неж 
ни листенца на разсада.

И при разреждане и при пле
вене корените на разсада се о- 
голват. Ето защо оголените ме
ста покриваме с торна земя и- 
ли просята, прегоряла, ситна 
оборска тор. След посивпането 
обезателно се залива с вода.

За да се ускори растенето на 
разсада върши се подхранване 
(торене) на разсада. За торене 
се ползват ония торове които по 
зволяват на растенията най-бър 
зо и най-рацииалио ползване на 
хранителните им вещества.

Покрай чилската шалитра ус 
пешно може да се ползва и пти 
чата тор, само трябва да бъде 
прегоряла. За да се ускори дей_ 
ството на птичата тор трябва да 
я сложим в стар чувал и пото
пим във вода на 15 дии преди 
ползването й. Прихраниването 
се върши в 2 до 3 оброка по 2 
до 3 литра от гъстата течност 
на 1 квадратен метър. След то
реното обезателно заливаме и 
изпираме тютюна с чиста вода.

И покрай внимателно и гри
жливо отглеждане в пролетни
те Дъждове и мъгловити дни мо 
же да се случи заболяване на 
тютюновия разсад. Най-чести 
заболявания са; кореновият гни 
слс и полягаие (сечене) на раз
сада. Като средство против те 
зи болести се ползва пръскането 
е борзолеовата течност с 0,5 до 
1% син камък.

Понеже разсада в Босилеград 
ска се намира на хладни лехи, | 
където тюпотнът е в апсолютна ! 
зависимост ст външната темпе- ! 
ратур нужно е постоякос по- !

папите към увеличаване на ,про 
нзводството.

С всички тези проблеми ще се 
занимават занапред 
при местните организации 
ССРН. конто ще трябва да игра. 
ят важна роля в обшите настоя 
панпя за специализиране на села

кригаке и предпазване на раз
сада от изкенодни мразове и ; 
слани. Покриване сс върши с 
полиетиленско платно, рогожи, 
черги, дъски и пр.

Такава (фижа полагаме 1все 
докато тютютнът не получи 5 
до 6 развити листа, докато не 
достигне големина 12 до 15 см. 
и стъблото стане еластично (об
вива- се свободно около пръст), | 
относно тогава тютютнът е до- | 
стигнал за разасаждане. '

секциите

скостопанската продукция в Дк 
митровградско.

М. А.
гати с нулсниге торови вещест- СЪВЕТИва.

На различните неоснователни 
изказвания, че ореховите пасаж 
дения са пренуснати сами на се 
бе си и че за тях никой не пола; 
га грижа даде отговор ръково
дителят на селскостопанското 
предпритие, агроном Томич:

„Не е истина, че за ореховите 
насаждения се не грижим. Пола 
гат се особени усилия и грижи. 
И можем да бъдем доволни от ре 
зултатите. Тази зима са унищо
жени само 5°/о главно от зайци 
и големия сняг, който чупил кр 
ехкнте им стъбла. С оглед, че за 
йците тази година нападаха и 
малките борчега, тогава тоя про 
Цент е незначителен. Но ние в 
тазгодишното засаждане пок
рай нови 2.000 орехи ще попъл-

За чисти и красиви селища
В тези първи топли прола 

тни дни нашите селища не бива 
ла стоят и да чакат да се обяви 
седмицата на чистотата, по тряб | 
ва да започнат тази акция ощр 
през последните маргопски дни.

Залежалата през зимата 
и тор трябва незабавно

И не само е нужна чистота в 
къщата и на двора. Нужно е 
да държим сметка за чистота 
та на цялото селище.

Старата поговорка казва, ча 
там, където влиза слънцето не 
влиза лекаря. Обаче не стига са 
мо това. а е необходимо да и- 
ма повече хнгиеничиост. Чкси 
лк е домът — кухнята, килерът, 
спалнята, чист ли е дворът 
няма ла има благоприятни усла 
вия за развитие на мухите и на 
Други вредители, няма да има ур 
ловил за поява на дизентерия, 
детски паралич и на различни 
други заразителни болести, кои 
то са чести гости на нечистите 
домове. Чисто лк е навсякъде 
няма да има и ония паразити, ко! 
ито пречат на съня на стопани
на — бълхите, въшките и др. А 
сънят е много важен — укреп
ва здравето и трудоспособност
та на човека — две важни усло 
вия за производство и благоде 

Цо. Колев

смет
да са

отстрани от дворовете и тори
щата и да се извезе по нивите, 
тъй като ще обогати земята, а 
това е условие за увеличени до 
биви. Самото почистване ма дво
ровете ще стори път на здраве
то и ше изгони болестите. Тряб 
ва да се започне вече с почист
ването й ма помийните 
тходните места и сваросване ма) 
къщите. Разбира се, с вар тряб 
ва да се очистят и помийните я 
ми и

При пръскане трябва да 
настоява всеки квадратен метър 
да бъде залят с 3 до 4

се
ями и о

литра
разтвор. При нормални клима
тически условия вършат се три 
пръскания, а при дъждовни на 
5 до 8 дни. Тазгодишното пръ
скане в лехите ще върши тюпо 
невата станция във Владичин 
Хан на свои разноски. а пръска 
не по нивите ще провеждат 
тютюнопроизводителите.

заходите. С това ще попре 
чим за развитието на мухите, а 
презимувалнте ще бъдат унишо 
жени. Борбата срещу пълхове-
те и мишките също така е ва
жна. . <и нствие.



БРАТСТВО
6

Откраднати радости ИНАТ ДУМАТА ЧИТАТЕЛИТЕ
^|||1Н1М11Н1111Ш1Шпп>яцниин11тим1Ии

Запас
от съда

1ИММ1||1ш1ш1шшшшшшшштммпнтМалката съдебна зала на око
лийския съд в Босилеград е на 
тъпкана с хора: обвинители, об 
внняеми, свидетели, зрители...

Обвиняемата има светло-сишг 
очи, малко помътенк и тъжни, 
конто час-по час се прекрият с 
дълги мигли. Тя е средна 
ръст, хрисима и млада, в пълна 
сила...

Обвинителите са нейните све 
< кър и свекърва — той четирнде 

сетгодишси мъж с разногледи 
очи, тя, съсухреиа, устата жена, 
със свински цървули на крака 

■ та.

нец не я търси, той е малък, за1 
що му са разкарванията по съ 
да. Правда за 25.000 динара...

А правдата за погубен живот 
на 23-годишна жена-девойка?

Тя е па друго място. Там по- 
мегданите и сокаците, където 
други я кроят и шият по мерки 
те на изостаналостта и отживе-

по поръчка, се изказват. Говор
ят, говорят, машината бележи, 
а после си излизат, без мисъл 
за тежестта на делото.

В съда е само тя, жената-де
войка, що е решмла да се свър 
же (дали сама е решмла) с до 
те. по-младо с години, пред кое 
то животът тепървп застава...

Сдоби културно-забавни
вечерина

изпълнители от Радио Белград,. 
Сараево и Нови Сад. И не оез о- 
енование — та те (само за при
мер) „Малката гъркиня са чу- 

по-хубаво изпълнена

Може би никога досега въпро
сът за културно-забавния 
вот на гражданите в 
град не се показа в така отрица 
телна светлина.

Случаят с групата изпълните- 
(7 души) от Радио Белград, 

Сараево и Нови Сад, която неот 
давна даде вечер на народни и 
забавни мелодии показа по ка
къв начин се „печели” и как 
може да се ,,сее” култура (?)•

жи-
Босиле-

ли много 
от един войник в местния гарни 

и мелодииРазвръзката започва:
Дошли у дома й к я взели за 

непълнолетно момче. По стар о- 
бнчай я взели — дошли свекър 
и свекърва, роднини н близки. 
След много увещания тя скло
нила. .. да тръгне за дете (мом 
чето няма 18 години). После то 
заминало на печлба, преседяло 
там лятото, а като се завърнало 
я напъдило. Тя- си отишла при 
своите и осъдила свекъра да и 
плати за времето, прекарано в 
неговия дом.

Сега свекърът е дигнал дело. 
— Откраднала пари. Била ги взе 
ла от кесията ма младоженеца, 
когато си отивала от него. Мла 
доженецът го няма. той е оща 
„дете" (не бива да го тревожат 
съдебни работи!!).

Обвиняемата изглежда покру
сена и тъжна в тоя слънчев 
предпролетен ден. На скръбно
то й лице засяда тъга по мла
дост, по недоживенн радости, 
по небкло щастие. Гласът и зву 
чи пресечено, задавено, докато 
реди историята на своя горчив 
живот. .. Тя не обижда, говорът 
и е уклончив, предпазлив, ся
каш пека да не повреди никой, 
макар че мрази миналото и пс 
ка ла го забрави тук, в присъст 
впето на бившите — свекър, 
свекърва, свидетели...

Свекърът говори бавно, ся
каш иска думите му да тежат. 
Обвинява неумолимо: Тръгна 
ла си посред нощ, избягала, но 
„зела парите на детето"...

зон, че много песни 
бяха само обезформена копия 

онези, които наистина слуша 
Радио Белград, Сараево и

ли
на
ме от _
Нови Сад. И мнозина се питаха 
кой позволява на такива „изпъ

името налнители” да пеят отБелград, Сараево и НовиРадио
Сад.

Споменатата група бе заказала 
19.30 часа. Нопредставление от 

докато ее „подготви” (дали ор
ганизаторите бяха виновни или 
изпълнителите остана въпроси 
телна) стана 20.15 часа' Значи— 
цели 45 минути гражданите тря 
бваше да чакат! Но и онова, ко
ето по-късно слушахме

Тази вечер послужи само ка
то фон, върху който се отрази 
въпроса за културно-забавните 

загцото б-хшлеградчанивечери,
са чести свидете на неуспеш 
ни представлени. , оез оглед кой

в тече
ние на 90 минути се оказа като 
„празно очакване’’ Изпълнените 
песни (и забавни и народни) бя
ха слаби. А да прибавим факта 
че всички билети бяха разпрода 
деня (имаше такива, които не 
дойдоха до тях), макар че цена
та им беше 150 и 200 динара.

И всички сее организаторът.
с право — не може липитат

културно-забавни вечери 
да бъдат забава и ра-

тези
наистина 
звлечение, а не досаждане и у-

че въпро- 
жи-

мора.. Това показва,
за културно-забавниясът

вот на града се изостря все по
вече и че ще трябва да оъде ра

Мнозина от гражданите се за_ 
са това

зрешен.
Н.наистина липитаха

Наш лексиконОчите на девойката са помъ- 
теии. Свекърът сече, свекърва
та се намесва, скача нервно, о- 
бидите стават все по-силни...

Защитниците на правдата сед 
ят, слушат и размислят. ..

Търси се правда — от девой
ката-жена, от свекъра за от
краднатите пари, от нервната 
свекърва.!',. Момчето-млаложО

лиците. Там има съдик — като 
свекъра и свекървата...

Навън пролетни лъчи мокра 
та земя, играят дечурлига под 
прозорците на съда. Може би и 
на момчето-младоженец се иска 
да юрне кз сокаците като деца 
та — зашото той и не е вино
вен.

Обществен продукт 

и национален доход
Ст. Николов Тезиредовното потребление, 

части наричаме производствена 
и потребителна. Производстве
ната част обхваща: 1. — амор

Общественият продукт (най- 
често наричан бруто-продукт) е 
резултат на цялото материално 
производство и на производства 
ните услуги, които едно общест 
во осъществява в една година, 
за да си обезпечи редовно пот
ребление и да поддържа и раз
ширява своето производство 
Всъщност това е сбор от всич
ки произведени натурални бла
га и производствени услуги в 
частния н обществен сектор на 
стопанството. (Например в част 
ните селски стопанства в пред
приятията и кооперациите в за
наятчийските работилници, в 
промишлеността, рудодобива, 
съобщенита търговията и пр.) 
са разновнднн (иапр. пшеница. 
Тъй като произведените блага 
царевица, домати, машини, обу 
вки, платове, шиене на дрехи, 
разни поправки и пр.), изказва 
пето на обществения продукт 
(бруто-продукт) става не в на
турална единици, но в парична 
стойност.

Свекървата се намесва, съска, 
или стои мълчаливо и одобрява 
със свити устни.. .

Дело... ЛЕКАРСТВО И ХРАНА.обвипе тизацинте и материалните раз
ходи, които служат за компен 
сиране на изразходваните сред 
ства за производство, като по 
този начин ес обезпечава проо 
тата репродукция в редовното 
производство; 2. — част за раз 
ширена репрдоукция, която слу 
жи и обезпечава разширяване и 
увеличение на производството; 
3. — резервен фонд, който слу
жи за обезпечаване на общест
вото от непредвидени стопанс
ки и други трудности, каквито 
са щетите от природните сти
хии и др.

Потребителна част от общест 
вения продукт се изразходва за 
полребление, което 
две цели: — да обезпечи обще
ственото потребление и лично 
то потребление на произволите 
ля. Средствата за обществено по 
требление се разделят на: 1. — 
фонд за общи разходи на управ 
лението (администрац., съдопро
изводството, войска, ашлицня и 
пр.) Тези средства в социална 
ма постепенно намаляват. 2. — 
Фонд за културно-битови потрЗ 
би (разходи за поддържане учи 
лищата, учебното дело, здравни 
те заведения, науката, култура 
та, жилищното строителство, 
съобщенията и пр.) Тези средст 
ва в социализма се увеличават 
съгласно развитие на общест
вото. 3. — Фонд за социални о- 
екгуровки (за стари, болни, не 
трудоспособни и пр.).

Останалата част от средства
та за потребление се дели ме* 
Ду непосредствените производИ 
тели на благата, според труда-

свидетели, 
ни и обвинители, със заплянков 
ци, дошли на сеир. Дело за „от! 
краднати 25.000 динара" — исти 
на или не?!

Последните открития за роля 
та на храната за поддържане 
равновесието в човешкия орга
низъм и пди стареенето доведо 
ха до заключението, че ядем 
много и лошо.

Според изследванията на д-р 
Мечников от Пастеровия инсти
тут в Париж в нашите черва се 
развиват два вида микроби: про 
теолити, които на базата на гни 
енето създават газове и амиоли 
ти, които се хранят със захари 
те от нашата храна.

Тези микроби трябва да са в 
равновесие. Когато обаче това 
равновесие се наруши, настъп
ват по-големи или по-малки раз

стройства в организма на чове
ка: възпаление на червата, диа
рия, апендикс, несъница, коли- 
тис и ДР- За Да се предотврати 
или спре това, трябва да се по
могне на микробите, да ус^анов 
ят равновесието си- Такава хра 
на е киселото мляко. Професор 
Мечников е доказал, че то на 
малява и дори отстранява гъше 
нето на храната в нашия органи 
зъм. Неговият бацил е издърж 
лив срещу ферментирането в 
стомаха и това му позволява ви 
наги да е активен и да върши 
своето благотворително дей
ствие.

Но само за откра 
днати пари, не за убийство на 
бъдеще иди за причинена безпъ 
тица, жизнена, човешка...

Залата стихва, умълчава се.
Замълква и пишещата машина, 
която записва всяка изговорена 
дума — за откраднати пари, не 
за човешка съдба и безпътица.

Жената със светлосините очи 
отрича кражбата: „Нито съм в- 
зела, нито съм знаела за парите. 
Обвиняват ме неоснователно... 
„Свидетелите, понякога ги има и 1

служи за

ПРОЛЕТ И ДЕЦАТАи теми
>

ЧАСТИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ 
ПРОДУКТ

След студените зимни дни, ко 
гато свободата на движението 
на децата е била тгърде малка, жими. 
те с радост чакат пролетта.

Обаче пролетта като годишен 
сезон влияе върху младите орга

обаче у децата и младежта от 
училищна възраст те са забеле

то се е живяло през зимата.
Най-често явяващи се у деца 

та болести са: магарешката ка
шлица, сипаницата, възпаление 
на ушните жлези и разни инфе 
кции на ждрелото, носа, и пр. 
В повечето случаи това са виру 
сни заболявалия, които поняко
га добиват и по-сериозен развой. 
Няма простудни болести, нито 
има опасност от излизане на 
чист въздух и от слънчевите 
лъчи, йко държим сметка за 
обличането, т. е. ако не се раз-* 
голваме или утопляваме прека- 
лено.

Общественият продукт се със 
той от две стойностни части: 1. 
— пренесена стойност иди реп
родукционна стойност.

2. — новосъздадена стойност 
па обществения продукт. 

Пренесената иди репродукцн- 
стойност съдържа матери

алните разходи с производства 
ните
Това значи

През пролетта децата повече 
ядат, по-мирно и по-дълбоко 
спят. Умората, която младите

опна

услуги и амортизацията, 
съдържа оная стой

ност на средствата за произвол 
ство, която се изразходва в гто 
цеса на производството 
стойност преминава върху про
изведения продукт (изразходва 
не на машини, материали к пр.)

^Новосъздадената стойност на 
ооществения

и като
Зарад непрестанното тичане и 

игри, децата често се жалят;, че 
ги боли в мускулите, в ставите, 
на краката и в кръста. У ония 
деца, които са дюстабанлии или 
имат слаби стави, това явление 
е по-често и затова трябва да 
се контролират в играта.

Храната пък трябва да бъде 
богата с белтъчни вещества и 
затова се препоръчва детската 
храна да съдържа повече мля
ко, яйца, месо, зеленчуци и ово 
щия. Даването на витамини съ
що така е полезно, тъй като те 
премахват умората и действу
ват освежително.

— Следва •"продукт включва 
заплатите (личните доходи) на 
производителите и излишен на 
труда. Тази стойност наричаме 
и национален доход

.' ■ I

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНИЯ ПРОДУКТЗабава

низ ми, като предизвиква изве- 
тни промени, за които трябва 
да се каже нещо повече. Тези 
промени някои наричат пролет
ни кризи, които не са опасни за 
разни възрасти. Кърмачетата и 
малките деца не ги чувствуват.

чувствуват пролетно време, че
сто ги кара на сън, който осве
жава. Обаче пролетно време се 
явявтт и някои заболявания, ко 
ито най-често са последица от 
липса на свежа храна, богата с 
витамини и на условията, в кои

Всяка година 
продукт (бруто-продуктът) се 
разпределя на две 
цел да се

общественият

части, със 
поддържа производст 

вото на материалните блага иД-р к* ж.
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Г Културно-Просветната общност 

в Димитровград на йъш да намери сво
ето място в комуната

Я М А“99
(откъс от едноименната поема)

Всяка годишнина от 
рождението и прерана 
та смърт на Иван Горан 
Ковачич ни връща на
зад в близкото минало 
и обръш.а към неговото 
необемисто, но високо- 

■ художествено творчест- 
в, което пленява и поде 
ма с дълбоката си ху- 
маност и революцион-1 
но съдържание.

Иван Горан Ковачич 
е роден през 1913 годи
на. Завършил е Филосо 
фски факултет. През 
1942 година заедно съЧ 
стария поет Владимир! 
Назор напуска Загреб 
и излиза на свободната 
територия. Стъпването 
в партизанските отря
ди на двамата известни 
поети Владимир Назор 
и Иван Горан Ковачич 
е бил един от сериозни 
те удари, нанесени на 
врага... През 1943 годи
на загинал при село 
Връбница, Фочанско.

Между най-известни
те му произведения са 
разказите „Дани гнева" 
и поемата „Яма". Особе' 
но поемата му „Яма" 
представлява едно от 
най-съвършените прои
зведения в творчество
то на Иван Горан Ко
вачич и в цялата югос
лавска литература.

обединяване на материалните 
средства и силите ще се отстра 
нят много досегашни слабости. 
Няма да се повтори явлението 
едни и съши лица да се намират

туции в града. При такива усло 
вия и така поставен начин на 
работа съвсем естествено ие мо 
жеше да се очакват положител 
ни резултати в масовата култу-

Зад културно-просветните об
щности остава известен изми
нат път, който в повечето слу
чаи се характеризира с търсена 
на мястото им в културния и о 
бществеи живот. Това е случаят 
и с Културно-просветната общ
ност в Димитровград, чмето до
сегашно съществуване често бе 
придружено от лутанкя, които 
я отдалечаваха от основните й 
задачи. Твърде често’ тя се пре
връщаше в някакво културно др 
ужество, което организира под
готовките за един или друг пра 
зник — като например за Пър
ви май, Деня на младостта, 29 
ноември и Нова година. В този 
случай Културно-просветната о 
бщност заемаше мястото и роля 
та на съществуващите културни 
институции в Димитровград.

В културния и забавен живот 
в града к в селата не съществу 
ваше никаква систематичносг, 
организирана дейност. Предпри

1

I
!

1

!■

емаието на известни акции има 
ше стихиен характер. Най-често 
и тези акции идваха като резул 
тат на предприети акции ог дру 
ги обществено-политически ор
ганизации или някои институ
ции а твърде рядко, или почти 
никога'по начинание на Култур 
но-просветната общност.

За това явление съществуват 
две основни причини. Едната е, 
че не само на Културно-просвет 
мата общност, но и на други фа 
ктори в комуните, не е била яс
на ролята йа Културно-просвет 
пата общност. Втората причина 
е, че ръководствата на Култур
но-просветната обшност не фун 
кционираха като добре и здра
во организирани тела. Твърде 
рядко устройваха среши, а още 
по-рядко се събираха в пълния 
си състав. Някои от членовете 
им ме бяха

» Фолклорна група

на няколко места , в различни 
културни институции, а напро
тив всичко ще бъде съсредоточ 
епо на едно място, което ще поз 
воли да се развие организира
на културна дейност.

Новата управа на Културно- 
просветната общност, която в 
сравнение с предишните, е поло 
жена в ьрху по-реални основи 
настоява да излезе от досегаш
ните си ограничения и да наме 
ри съвшнското си място в кому 
пата. Първата задача, която си 
е поставиха е един изчерпате
лен анализ на досегашната кул 
турно-просветна дейност, на яв
ленията в тази област к какви 
мерки трябва да се предприе
мат, за да може от стихийност 
да се премине към истински ор 
ганизираи масовен 
живот в цялата комуна първо в 
града, а сдед това и в селата. 
Това са първите опити на Кул
турно-просветната общност да 
започне да насочва, да дава тон 
па масовия културно- просветен 
живот; да търси съответни ре
шения за проблемите в тази о- 
бласт, разбира се, чрез съвмест 
ни действия и мероприятия с ос 
таналите обществено-политичес
ки фактори в комуната.

Това не значи, че сега трябва 
неведнъж да се очакват някак
ви крупни дела. Обаче ясната и 
правилна ориентировка, която 
сега е намерена и поддържката 
от страна на обществено-полити 
ческнте фактори в работата за
напред дават надежда за по-пло 
дотворен, по-организиран масо
вен културен живот и за отпус 
кане на по-значителни материал, 
ни средства за тази дейност.

М. Присо&ски

5 рна, просветна и забавна дей
ност в комуната.
Обаче традициите в Димитровг 

рад, а частично и в цялата кому 
на говорят, че съществуват изве 
стии условия за организирай 
плодотворен и интензивен ку
лтурен живот.

През последно време в тази 
насока се стигнало до известни 
положителни заключения. Едно 
от тях е, че няколкото разпокъ 
сани културни институции в Ди 
митровград — Културният дом, 
Народният университет, самоде 
йният театър „Христо Ботев" и 
културно-просветното дружест
во „Иван Караиванов" да се обе 
линят в една културна ииститу 
ция. Положителната страна на 
едно такова мероприятие е дву- 
.странна. Разпръснатите, и без 
това твърде скромни материал 
ни средства ше се съберат на е 
ано място, което ще позволи да 
се предприемат по-трудни и по- 
значителни акции в масовия ку 
лтуреи живот.
При осъществяването на такова
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Полъхна вятърът, към мен донесе 
дим на родното ми пепелище. 
Нрелитна споменът, видях унесен: 
седенки, сватби и хора, игрища 
и всичко, що животът там посял е, 
а смърт косила е без жалост.5

Е
Къде е щастието скромно, де е 
над прага лястовичето гнездо?
И слънцето що благодатно грее 
в градината? Къде е бащин дом?

заинтересовани 
за културно-просветната дей
ност в комуната, а други бяха 
презаети с други длъжности, та 
ка че и те не можеха да пока
жат задоволителен резултат. Ра 
ботата се свеждаше само на ня-

к културен
2
а
с.

Е Къде са, блясъците по стъклата, 
със сини късове небе по тях?
На прага — песента на вретената, 
девича песен, шушнене и смях?

а
колко личности, които се явя
ват във всички културни инсти2

г

1
Къде е клопотът звънлив в обора — 
яа сън отекнал се е през къщен под, 
додето звездният керван в простора 
отвек отхолсда в мир, от род на род?

ЗАЩО ОБИЧАМ 

ДА ЧЕТА?I

О, няма плач! Ни смях! Ни клетва. Пееви. 
И ручеят в дола — и той немей.
Над пепелището сияе месец.
На пътя — мърша кучешка черней ...

Често пъти можем да чуем об 
винения от страна на по-възрас 
тните, че днешната младеж е 
понесена само от отрицателни 
чужди влияния, че е за развле 
чение по всяка цена и че няма 
веМе онези младежи, които с 
жар поглъщат писаните думи 
от първата до последна страни
ца на книгите. Тези обвинения 
ие са справедливи. Те са прека 
лени. Младежта и днес обича 
книгата, но не винаги има въз
можност да дойде до онези кни 
ги, които нея интересуват.

Младежката трибуна „Младе
жка дума” в димитровградската 
гимназия, подпомагана от препо 
давателите по езиците, наисти
на отрича горното становище. 
Нейното съдържание на работа, 
думите произнесени от младежи 
в беседите говорят, че и в кра
ищата, отдалечени от култур
ните центрове, младежта е об
зета от едиц културен подем.

Защо обичам да чета?
Така носеше заглавие една от 

неотдавна организираните бесе
ди, в която участвуваха и най- 
малките любители ма книгата 
от основното училище „Моша 
Пияде”.

Приятно звучеха думите на у 
ченичката Цветанка Величкова, 
ученичка от П клас на гимна
зията, когато в късите изрече
ния изложи своите мисли, че е 
невъзможно да се върви напред 
без книгата и когато за тези 
свои мисли се обръща за под
крепа към Гсгрки.

Но още по-приятно бе човек 
да слуша за любовта към кни
гата на двамата малки осиовци 
— Милан Виденов и Боркица 
Асенова, двамата от VI клас на 
осиовоио училище. Малкият Ми 
лан Виденов е прочел повече

книги, но най-любимият му писа 
тел е Сенкевич. Неговите исто
рически романи го връщат на
зад в онези светове, които вече 
са изчезнали. Той рядко чете 
булевардна литература, защото 
от нея съвсем малко може да 
научи и че тя не дава реална 
картина за живота. Това не са 
детски мисли. В тях има извес
тна рана зрелост. Боркица и 
днес пази буквара си, 
той й открил пътя към литера 
турата. Тя най-много обича да 
чете за подвизите на пионери
те—партизани. Любимият й ге
рой е пионерът Малиша от ро
мана /«Слънцето е далече” от 
Д. Чосич. В нейното съзнание 
се врязала и книгата „Орлите 
раио летят” от Бранко’ Чопич, 
и стихотворенията на Змай, 
Десанка Макоимович и романи 
те на Жюл Верн.

За Томислав Зарич, ученик 
от I клас в гимназията, книгата 
не носи само събития, а дава оа 
читателя и нещо понече, нещо 
по-сърършенно |— естетическа 
красота. Любимите му произве
дения са „Селският бунт” от 
Шеноа и поемата „Яма” от И- 
ван Горан Ковачич. „Яма” 
зи книга, е която той ежеднев 
но живее, която при всяко пре
листване му открива нови, не- 
изчерпани глъбини 
твена красота.

Похвалено е, (че редакцията 
иа трибуната „Младежка дума” 
е намерила за нужно да устрои 
за своите посетители и една та
кава беседа — защо обичам да 
чета? какво ми носи книгата? и 
да беседва с най-пасиоштраните 
читатели и от основното учили
ще.

С рев от близките гори застена 
внезапен трясък, а след туй — куршуми 
без ред, високо писнаха над мене, 
прошушна с тях оронената шума.
О, водят бой! МъЮтител се задава!
Огря ме радост, силна като здраве. - защото

В сърцето пламна родна обич свята, 
за мъст потръпна всяка моя жила. 
И блясва слънцето на свободата — 
в гърдите ми запали нова сила.
И по дима, от пепелищата доносен, 
към изстрелите ваши се понесох.

;
ПРОЧЕТЕТЕ И 10ВА

СИЛАТА НА СТО МЕГАТОНК

Една атомна бомба от 100 
мегатона има сила, която е ра 
вна на силата на сто милиар 
да килограма динамит. Колко 
голяма е силата на такава а- 
томна бомба можда 
от това, че половин фунт дина 
мит е способен да вдигне във 
въздуха тридесет хиляди кило 
грама камена стена.

Атомна бомба от сто

на
На чело си мека длан усетих, 
чух мили думи: „Партизани, братко”. 
Към тоя глас протегнах си ръцете, 
опипах — бомби, пушка, бузи гладки, — 
и чух другарка да шепти над мене: 
„Почивай! Мъките са отмъстени!"

се съди

мегато
на е почти равна на силата на 
всички взривни вещества, кок 
то досега е произвело човече-, 
ството от съществуването ей.

Захълцах... И до този миг все плача, — 
но само с гърлото — очи си нямам, — 
сълзите ми със ножа на палача 
изтекоха... И мъка е голяма: 
без мощ съм... сляп, а искам да ви видя 
и, мъка моя, — с вас на бой да ида.

е оне

и художес- КОЛКО Е СТАР ТИХИ 
ОКЕАН

Кой сте? Откъде? — Не знам, но грее 
топлик от вас... Ех, пейте! С песен виждам 
като с очи — едва сега живея, 
че знам; Светата Свобода приижда ...
О, песен, като слънцето високо, 
като народа силна и дълбока!

Още миналата година една 
съветска експдеицня, която е 
проучвала водите на Тихи о- 
кеан е установила, че той съ
ществува вече цели 200 милио 
на години, което значи '30 ми
лиона години повече, отколко 
то се е мислило до преди ТО- 
дина-две.

ч. У М. П.п
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Г Още една победаV,—О V—IХумореска АЗ- 'СГ--

Г рабител В реванш — срещата, която 
се състоя на 24 март между фу 
тбалните отбори на местния гар 
низои и Средното икономическо 
училище в Босилеград ученици 
те извоюваха още една победа. 
Играта завърши при резултат 
7:4 (първо полувреме 4:1) за у- 
чениците.

Учениците постигнаха тази 
споя победа след двуседмична 

• подготовка, която провеждаха и 
армейците. Но условията под кои 
то тренираха учениците са да
леч по-неблагоприятни — няма
не на терен, футбол, времено 
ограничени,» учене — така че та 
зи победа за тях представлява 
скъпа победа и мощен подтик.

Можем да напомним, че и тоя 
път учениците проявиха своята 
бързина и умелост да нападат и 
атакуват със странични нападе
ния. Играта се развива в отбра
нителна линия и изведнъж от
късване и щурмуване към вра
тата на армейците, което най-че 
<;ТО се завършва с гол. Ако тря 
бва нещо да се изтъкне, то е у- 
мелостта и чувството, че са е- 
дин отбор в играта, че са меха
низъм ст живи бързоподвижни 
хора, които имат една цел — 
вратата на противника.

ПърЕото полувреме измина в 
тяхно пълно надмощие (тук тря 
бва да кажем, че острия проле 
тен Еятър беше на тяхна стра
на), което и доведе до резултат 
4:1.

Ев. Корннлов (СССР)
| 1 еше паистшта късно. Из малките преки улици сс преплита 
Г> ха зловещи пощни гласове. Съдрашг като парцали облаци 

хвърляха уродливи пепелпи сенки. По такова време в гла 
вата винаги се въртят всякакви глупости. С гърба си, по-точно 
даже пе с гърба си, а с лопатките си, аз изведнъж почувствувах, 
че пякой върви след мене.

„Ех, да се мерне отнякъде отрядник или милиционер! — 
си помислих. Улицата беше съвършено пуста. На душата 
стаоа също така пусто и тягостно. Като откъснах краката си от 
паважа, аз се втурнах да бягам по пътя. Зад мен някой тропа
ше, подскачаше и дишаше тежко. До самата ми къща силни ръ 
це ме спряха. Нямаше полза да сс съпротивявам.

— Парите! — каза бандитът.
В тьмтшата не можах да разгледам лицето му, 

му ми сс стори познат. Дадох му всичко, което имах в себе си. 
Грабителят преброи хартийките, позвънка с дребните пари и 
ми пъхпа в ръката пяколко хладпи монети.

Трябва да си призная, че ме ограбваха за първи път, но сс 
досещах, че в подобтш случаи ресто не връщат.

Независимо от топа, аз внимателно забслязах:
— Аз съм още толкова млад...
— А, за тоед ние ще си поговорим па профсъбранисто —, 

каза непознатият,
Вгледах се в лицето му. Разбира се, пред мене стоеше той— 

и защо не го познах веднага! — нашият касиер па профгрупата 
Задъхах се от негодуване.

— Че как можеш ти твоя брат!...
— Тихо, хората спят! — прекъсна касиерът. — То от тебе 

членските впоски иначе не можеш ида получиш 
а аз да тръгвам по-нататък — уморено каза той, като гледаше 
във ведомостта. — Днеска още пет човека трябва да срещна...

ми

но гласът

Футболния отбор па СИУ — Бо силеград
вижност на отбраната, която ус 
пешио изпълни задачата си.

вятъра и бя-ците играеха низ 
ха решили да изравнят, дори и 
победят. Ала пак пролича нера 
зкъсващата се верижност и под Ст. Н._

ОТБОРЪТ ПО РЪЧНА ТОПКА
чанин’” от Прокупие.

Тези дни са направени вси
чки подготовки за тъзготишното 
съревнувание. Очаква ,ое еки
път по ръчна топка през тази 
година да постигне по-добри 
резултати.

Ръчната топка в Димитров
град все повече печели симпа
тии. В града съществува един 
отбор по ръчна топка който се 
съревнува в източната група. В 
есенното съревнование отборът 
зае трето място, след отбора на 
„Младост” от Враня и „Топли-

Подпиши се,

У
Във второто полувреме армей Ст. НацковБосилеградски опит 1ШШШ1|ШШ1ШШШкн:!1П '•яши1,.1111-п1 :-1|||||шг:пн1П1Шштшшш«ли::):'П1пш11;[!1т1М№10жпшштшшиншшшд1жпи!г,1щипи|1ши1Н1штпнтЕШшшя1

СЪОБЩЕНИЕI В КРАЯ НА МЕСЕЦ МАЙ ИЗЛИЗА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
КНИГАТА=

|

I ПРЕГЛЕД
ИСТОРИЯТА НА СКШш

=

НАПИСАНА ОТ ГРУПА АВТОРИ, НАЧЕЛО С ДР. РОДОЛЮБ 
ЧОЛАКОВИЧ, ЧЛЕН НА Ц К НА С К Ю И ДР. БЕЛЕЖИТИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НАШИЯ ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ.

=

КНИГАТА СА ДЪРЖА ОКОЛО 650 СТРАНИЦИ И ЩЕ БЪДЕ 
ПОДВЪРЗАНА С ХУБАВИ ПЛАТНЕНИ КОРИЦИ.
ЗА ДА УЛЕСНИ ЧИТАТЕЛИТЕ,IГРГ--- гж ИЗДАТЕЛСТВО
СТВО” ПРЕДЛАГА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ 
НА КНИГАТА, ЧРЕЗ ОТПЛАЩНЕ В ШЕСТМЕСЕЧЕН СРОК.

„БРАТ-
КУПУВАНЕ

С ПРЕДВАРИТЕЛНО АБОНИРАНЕ КНИГАТА ЩЕ СТРУВА
1.300 лин.АНЕКДОТИ СЛЕД ИЗЛИЗАНЕ ОТ ПЕЧАТ 1 500 ДИН.мисли и I Умоляваме всички заиитересов ани лица да изпратят 
по рода си книга за историята на нашата партия, (заявките
Умоляваме също така и организациите на СКЮ, ССРНЮ 
та, училищата и предприятията да пи уведомят веднага ’ 
книгата ще сс печати в определен тираж.

заявки за абониране за тази единствена 
печатаме тук).то на живота ви да е една сте- = 

пен по-низко от вашите прихо- =
X. Тейлор |

* =
Ако сте достатъчно вещи да = 

харчите по-малко, отколкота по = 
лучавате, вие сте намерил ка- = 
мъка на мъдростта.

Питали веднъж Едисон, 
ли е истина, че не той, а някой 
французин бил изнамерил пър
вия фонограф.

Не, драги мой, нито съм аз, ни 
то французинът — казал Еди- 
соо. — Пръв който е измислил 
такава машина която говори е 
сътворителят на света, като съз 
дал жената. След него аз изна
мерих такава машина, която го 
вори, обаче моята е по-съвър- 
шенна защото мога да я спра, ко 
гато си поискам.

да
син дината, младежта, учреждения— 

желаят, защотоколкоди. екземпляра

До редакция „Братство” ул. V конгрес 32/1У Ниш

ПОРЪ ЧКА:
Моля да ме считате за обезателен абонат 
излиза паскоро.I за книгата: Преглед на историята на СКЮ,

Пълната абопептна цена от 1.300 динара ще внеса от 15 агшил  1 с _ .като първата сума от 300 динара ще внесе веднага Р 15 септември 1963 година тъй
Останалата част ще внеса до определения срок на ваша тек. сметка № 117-14-603-107 
&

Точният ми адрес е: -------------------------------------------------

КОЯТО'
Б. Франклип =

презиме, бащино име, имеАко искате да имате пари, 
трябва да се стараете равншце-

занаятие
Място ул. № последна поща—

ВАИ ОНЗИ Катинар - педагогия текст и РИСУНКИ 
м. ПЕТРОВ

/ ^АХЗО СЦ СЕДНАЛ ?91ГБ‘А- 
/ СА А ДА КУПИШ ЕЛИН 
КАТИНАР7АНА-1ВГО \ уЩ

/ как ТАКА, ЗА и гА и ректор 
цТо%%%$лАиТ ^оааьни-

/ ЪИ”А ВАйЮНЦ
от/купи вей*

СН/<^Н1 ТЕАгг/угнатЧа -у/х. ДА СИ )И НЕМОМАХ


