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и историята нма своите Ал-
пи. Своите високи и чисти

върхове. Онези страшни и ве-
пнкк зъбери на действието, ко
вто прнбвнжават човека до бъ
дещето. В основата на тези ги
гантски висоти лежат безкръст
нн гробове, белеят се кости,
плачат сираци. А там, rope, вър
ху челата им, плющи знамето
на над.еждата. Тяхното изкач-
ване не е въпрос на състеза-• ние, Не постав• рекорди. То ре
шава съдбата на миаион», Вся
ко отиване до тях е легенда.
Един подвиг. Епопея която
ражда безсмъртието. 'това не
са върхове ет гранит и барут.
Това са вечните коти на рево-
люциятв. На иленге. На стре-
межа към справедливост. Ето
защо те не стоят в природата.

Те принадлежат на времето...
Ед11н такъв връх е той - Де

ветняг ден на септември!
Вече десетки години слава

на този ден ..:.. на този връх -
покрива България. Онэи, който
нека да разбере съдбата ни,
трябва да се· покатери no пле
щнте му. По тях той ще наме-
ри всичко, което преражда на·
рода. И кървавите стъпки на
мъченичеството. И непобедени-
те знамена на вярата. И гран-
виоэните пирамиди на труда.
Всичко, което ни измъква от
миналото, за да ни запрати на
пред. Всичко, заради което све
тът уважава името ни. Това
ще бъде едно голямо и плодо-
носно катерене.

Издигането на този зъбер е
нещо забележително. То 11е мо
же да се осъзнае с еснафските
мащаби на растежа. Нито с ни
хилнзма на снобите. То е паоп
на едно изригване. На един on
тнмизъм. И затова то е разби-
раемо само за чистите. За ония,
които гледат света със. сърца-
та си. За всички, които знаят
какво значи да тръгнеш от Н 11

щото.
Преди него България имаше

ВЪРХЪI
много стари върхове. Но тяхно
то извисяване не носеше удов-
летворение. Това бяха голготи
те на едно робство, върху кон-
то нацията крещеше разпъна-
та. Едва след неговото появява
не народът успя да пипне 11е·
бето. Вместо един кръст той
занесе rope една песен. Ед1111
скок към слънцето, който про-
дължава ...

Цялата с11.11а 118 Родината е
събрана в този връх. Той е 11е

само нейното величие, но и 11ей
ната опора. Чрез него тя сгана
равна с първите. От него тя
кореспондира с големите. Пре-
ди да имаше висотата му, тя
имаше една страшна съдба. Бе

ше бедна II измъчена. Ограбе-
11а. Сега нейният жребий е
друr. Cera Бъагаряя вижда на
далече. Cera тв има него
своя велик престол, който 1t да
ва увереност. Той е толкова ен
сок, че до него стигат само ор
лиге,

Кр11пата 11а силните ...
Вече години наред вър-

хът 1111 надига нагоре, Това е
е.шн поход към съвършенство·
то. Нашето узряване като на·
цня. И като cтpoli.•вчера" 11е

прнлнча на „днес". ,,Днес е at
че 11утре1;. Върхът не призна-
ва умората. Върхът не обича
страхливите. Той живее. Расте.
Той ни вика: "Напред!?. Уморе
ните може да изостаиат. Страх
nивнте може да побягнат 11а·
долу, Н11ма това е важно? Вър
хът не знае покой. Тооа е всич
ко! Той кара небе-rо да се ВАН
га все по-високо, Заставя крн-
лата да махат все по-бързо. По
неговите склонове няма места
за огдих. Няма заслони. Той е
движение. Енерrня. Устрем. Ро
дина 11а вихрите. И затова той
повтаря: 11Наnред!11 Това не е
туристически зов.

Това е девиз!
Ако някой 11t вярва, нека се

качи при нас. Тук, върху чело·
то на върха. той ще разбере
какво значи летене. Скорост.
Какво е щурмуване на небеса-
та. Тук той ще оиАн колко ви-
соко може д.а отиде един на-
род. Колко велико нещо е една
победила идея.

Едва височина в историята!

ПРАЗНИЧНИ РАПОРТИ
Те идват като радостни вее

тн 01r всяко предприятие.
Цифри, конто не са скучни.
Защото те са едно повесгво-
1а1-JИе за възторга, за вдъхне-
веннето, за трудовата доблест
на хиляди. Техният поход
към трудовата слава аапочна
отрано. Още през миналата
година градската промишле-
ност отчете 11 250 000 лв, над
планова продукция при обе·
ща1111е 7 200 000 лв. Това бе
ше еднн чудесен първи етап.
Втория r започна в началото
на настоящата година и тру-
довата надпревара се развих
ри с още по-голяма сила,
5 000 000 лв надпланова про-
дукю1я - това е реалният ре
зултат от съревнованиего в
чёст на Юбилея.

М11оrохн:1ядн11ят колектив на
тюгюноработниците записа в

своята славна история още
няколко златни страници. В со
ииааистическото съревнова-
нне участвуваха всички - ра
ботннчки, работници, спе1.1.11-
алисги, В празничните колони
на манифестацията над него-
вите редици ще се. развяват
три знамена - nреход1tото
червено знаме на М111111стерс-
кия съвет II ЦСПС за побе-
пата му през второто трпме-
сечне, юбн.,еiiното знаме на
Л-\1ншстерск11я съвет II Цен-
тралния съвет на професио-
на.11н111е съюзи II юбилейного
знаме 11а Окръжния народен
съвет и Окръжния съвет на
профсъюзите.

Много жар II енгусназъч за
достойно посрещане на Юб11·
лея влежиха и мъжествените
строители. Промишленото пред
приятие „Механнэа1J•tя II ав-
тотрансnорт" nрн Стройуnра-
1пе11нето в Хасково също е
наградено с три знамена.
Юбн.,еiiно 3наме на 1\\ни11стер
скня съвет н ЦСПС по,,учн·
ха и пощенцн. С високи тр)·
ДОВИ победи КО./ltКТН8ЪТ на
on ,.Автотрансnред·• нзвою•а
преходното червено знамt на
Мюшстерството на транспор-
та н Центра.,11ня комитет на
11а профсъюза иа работннцм·
те от транспорта и съобще·
н11ята. Над тя?tната мо.1011а
ще се р..звява 11 3наче·то на
ОНС н ОСПС. Това са че.,нн
цнте мсж.11у челните. ?оито в
rо.,ама.та борба no пьт11щата
на юбн.,с-я м3ка""ха най·а"со
•нте стъnа.,а. Защото II IIP) rи

също пост11r11аха вмсоrи.
ко11то зас.,ужено 111оrат д.t. се
rордеят. На ТПК „Тодорка
Паунова" беше присъдено
юб11.,е1i11ото з11аме на ОНС н
ОСПС. Това знаме n0.1)ЧII •
колект?•оът на Стройуnра1J1е·
н11е. На Д П П „ Реnуб.111ка", на
ДТП 11Храните.111tн стоки'\ на.
ДАП - .. Пътюtчсск11 автотрnн
сnорт•1 н на Е.1мо11тажнма
paiio11 бяха nрнсъдеин rра.,-
ск11 з11аме11а. ДостоН11н успе?м
11мат II ко.,ектнвнrе на Д f1 П
,,1\111р", 1\13 „м.,ада rnардн•".
,авод „Xpнctro СмнрненсNн"' м
..,,oro друrи. Можем да noco·
чttм xttnllAH нмеиа ,,а. скром·
1111 труже11н1tн1 конто 11мат зае
.,)та ,а тезн прекрасни юбн·
.1ейн1t ycnextt " прос..,ава на
еnо:"<а.,ното де.10 на соцна.,нс-
т•1чtскат1 рево.1юцнtt.

-Но•• коордвиатв-
6 - 7 стр.
Ивтер•ю с партв-
эанскllЯ командир
И•. Арахn•ев -
2 стр.
Ю6ипейив отпв-
"IВВ ва адрес Хас-
ково - 4 стр.
Разходка в бъде-
щето - 6 в 9 стр.
Иитервю с 2? не-
доволни - от З.11.

Апостопов-12 стр.

В броя:
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НИЙ ИДЕ/t\ БОДРИ ПАРТИЗ ПИ
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Всеотдайно в борбата

rЖАЛОНИ
нъм свободата

Дати, събития, факти
През февруари 1943 r., под

ръководството на Димитър Ка
нев (Ашика) се изгражда вой-
нишка нелегална организация
аъа 2 (10) пехотински полк и
армейския артилерийски полк- Хасково. Тя провежда актив
на организаторска и агитаци-
еиио-рвзяснигелна работа сред
аоАниците.

На 26 март през нощта ръко
аодRтепмте иа тази нелегална
орrанизациn Димитър t(анев
(Ашика), заедно с войниците
Васил Иванов и Типю Господи
нов, изнасят оръжие от кавар
мата, укриват го в къщата на
Дяко Яорданов Георrиев, въ-
оръжават се и се отправят за
балкана.

На I4 май започва съдебни
1т процес срещу неяегалната
войнишка организация и ней-

•••т ръкоао,11.1теп Д11митър t(a-
aea (Ашмка) е осъ,11.ен на смърт
11J1e• pucтpen. •

Иа S 01томар1 в хасковския
sатвер е обесен Да10 Яорда
••а Георrае.а.

•
Иа Т срещу S anpRn през

1!43 r. спе11. про11.ъпжнтепно ера
же"не с мноrоброАна полиция
11 жандармерия, заrнват участ
и,щnе • партнзанската чета
,.Аиrе.11 а0Аво11.а" Иван РаАков,
Тодорка Паунова II Къню Иаа
801, •

На 2 ю11м 1943 г. в сражение
с поанцнята К:11'0 партизанин

бява заловен Н'"'о.,а Терзпев- секретар на о,q,ъан•• сом•
тет на БКП. Огведен в Паов-
А••· тoll е умъртвен в nо.111цма
та no наА-11tесто1t качм11.

Трудно е о тези дни да се „хоа11е11 председателят на хас-
ковското стопанство Иван Араклнео Jt да се изкопчи малко
време за разговор. Неговите грижи сега са много. To,i ръко
води най-големия коопратио о Хасковски окръг. Но темата
.за партиэанскол о движение, n което сам той е участвувал ка
то комаипмр на отряд 11дсе11 Зла гаров", 0•11шг11 го е предраз
nonarana за откровение. Нашият първи въпрос беше: КАК-'
ВО ЩЕ ни КАЖЕП, ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ПАРТИ-
ЗАНСКАТ•А IЮРБА?

Хората не се раждат вoii
ницн. Самият аз споделих съд
бата на хасковските бедипци.
Преди да · стана партизанин,
бях мобиаизира« в десетта
дружина в Момчнnrрад. Tona
беше през 101111 1941 година,
малко след иападеиието на фа
шнстка Германия над Съвет-

ския съюз. По онова време бях
член на Окръжния комитет на
партията II секретар на окръж
ния комитет 11а РМС. Трябва
111е да се свържа с другарите
си, Завърнах се о Хасково с
намерението да мина о. неле-
галпост. Тук срещнах дошл?1те
от София студенти ремсисти
и партийни членове. Те м11 до
несоха решението на Цt( 11а
партията -за организиране
на въоръжена борба сре-
щу онупаторите. По топа
време част от 11.11енооете
на окръжния комитет на nap
тията и РМС бяха арестува-
ни 11.щ интернирани. Събрах-
ме се с останалите друrари от
комитета Васил Караджов и
Марко Лозанов. Решихме да
се върна в частта с11. Но пре-
ди това трябваше да свикаме
заседание на окръжния кor.11f„

тет на РМС. На звселаиието
решихме рrмсовнте

•
rpynи да

минат на бойна нога. Набеля
зя-ме план за саботажни
действия. Fзехме 9що мерки
да се укрие житото и друr11те
земеделски култури, вземани
като наряд от фашистката
пласт. Решихме да се правят
землянки и скриnалища в бал
кана и б.111зо край града, да
съберем пари II продукт11 за
арестуваните друrар11 11 техни

В ън от с. Светп?ша на 5 cen
тември 1944 r. отрядът „Асо11
Златарев" под ръководството на
Иван Араклиев пое обрат1111я
път към планината, а аэ, Госпо
дин Гочев II Желю Илчев от с.
Горски извор, се отправихме за
с. Добрич да изпълняваме други
задачи.

В с. Добр11•1 1111 посрещна вер
ния 11 11зп11та11 ятак баr1 Васил.
Toil беше възрастен, над 60 го
дишен човек, земеделец no убеж
денис. Тук се осведомихме· за
послед1rнте политически новини
11 научихме, че съветските nail
ски са nреминал11 бъnrарската
граница. Без да се бавим повече,
замивахме направо за Хасково
През нощта на 8 септемри се про
мъкнахме о къщата на баба
Ванка, която се намираше в се·
вер11ата покрайнина 11а града.

Почти на разсъмване вратата
на нашето килерче се хлопна 11

при нас влязоха Пеию Докузов
и Стефан С11мео11ов. Никой от
нас в този момент не попозира
we, че тази нощ в София се из
вършва исторически акт и че на
сутринта ще осъмне" с правнтсл
ството 110 Отечествения фронт.

Рано сутринта П. Докузов из
лезе да се свърже с наши друга
ри, 110 скоро се върна с радостна
та вест.- Победа\

Н11е бя,?,е така счвянн, 'IC
просто 11е зиаехме. какво да npa
вим. С.,е-,.1 като мина първия по
рип на радостта. започнахме да
of, еисляме пла .овете за пред-
стояшага с11 Ае1'"111ост. PeШlt:"(.'tC
др, Ст C11·.1co11on да 1ащ111е вед
пага а 1: .. ,JШII тв 11 допепе от
рпдв в сел.. Врястооn II гаы JI
Ч3К8)1е ДОПЪ.1Ul!ТС..111\1 н?режда
ю1я, з ш1е да ус--з11ов 11,1 вр>- з;n

те семейства. Пак тук се раз
брахме да се запас1щ с хрз·
11а, която ще ни бъде нужна в
бапка11а. Препоръчано беше
,,ленове1'е на окръжеш,я ко?ш
тет да сменят квартирите си и
се предпазят от арестуване.- СПОМНЯТЕ ЛИ СИ
ПЪРВАТА ЗАДАЧА?- Tona беше дежурство,
което уредихме о nокрайшши-
те на града 1, селата, за да ча
каме II се свържем с парашу-
тист1пе1 спуснати със· само.r1е-
т11 от Съветския съюз.

..,, КОГА МИНАХТЕ В НЕ·
ЛЕГАЛНОСТ?

На 13 11оемвр11 се ynon-

tн1х от запас. Оста11ах е;ша о?
•1ер в къщ11 11 11а друrия де11
минах в нencraniiocт.- КАКВА БЕШЕ ПЪРВА·
ТА ВИ ГРИЖА КАТО ПАР·
ТИЗАНИН?- Да се създаде 1100 nap-
т1te11 комитет 11 ?,режа от ята
цн в околните се.,а. Тази мре
жа обхвана много села. В по
пече от домовете 11а 11:t.шите
ятаци бяха направени скр11nа-
т1ща, а край селата Ко11уш 11

Боnярово създадохме парти-
зански баз11. ltawитe ята1t1t
работеха всеотдайно 11 сачо-
пожертоуnатепно през ця ..,ата
борба. Ви11аr11 съм 1tм нзхаз-
вап своето уважение и б.r?аrо-
дар11ост.- ВСЕ ПАК ОТ КЪДЕ ПО
ЛУЧАВАХТЕ О РЪЖИ Е?- Най-вече от казарм11те.
Изнасяхме оръжие от там
чрез наши съмншле111щи. Из-
бягалите по-късво вой1111ц11 рем
CltCTИ донесоха ШJКОЛКО nуш-

Посрещане 11а партиза1111те от отряд

с Окръж1111я комнтет на Отс•1ест
вения фронт. Той се беше събра.,
в едва стая на общината. Та,1
бяха другарите доктор Павел. Та
гаров, Петър Парапа11ов, Иван
J<;11рчео, Дюштър Стоя11ов. доб
рн Желев. Обсъдихме бързо по
поже1111ето. Реш11х"е да извика
ме началника на гарнизона по.,,к.
Маринов II да ro покан11м да се
постави на разподоже1ше 11а Оте
честве1111я фронт. I lзвика11 по те
пефона по.1к. Маршюо отказа да

тедство - правителството на Оте
честве1111я фронт. От nae иска,?е
да ни да:?етс 11я1.;о.r1ко ка!.111она
за превозване на партизанския
отряд до rрада.

Тежка сянка мина по .,11цето
на полкоnш,ка.- Аз ка,111011 11е :чоrа д.а вн
да'! - каза тoil, защото 11я?1а,1
заповед за това. Оръж11е - съ
що. Парт11за1111те трябва да с.1я·
зат ноще" 11 преди да в.,язат в
rрада, да с11 предадат оръжието,

По(nедната креnо(Т
изпълнява заповедите на „няка за да не- станат 11еже.1ате.,1111 ш1

къв си комитет". цидентн.
В топа вре>?е кому1111стите n - Господи11 по.1коn1шк - ка

rрада извършиха бмстящо своя зах аз. - в11е 1111коrа ве•1с ня\!а
та работа. По те.хния пр11з11D тю да пмучнте заповед от Вашнте
тюноработшщите се вдигнаха на досеrаш1111 11а•1а.,111щ11., Оръжието
стачка. Народът потеr.111 кы1 об предава са,ю п.,ене1111я 11 nобе:\е
щнната. 1111я. Ннс 11нто с?е п.-1е11с11н, нито

След по.1001111 чзс прнстиr11а 11 C\IC победе1111 - ние днес сме
самнят начатшк на rар11изона. побе:\11те.111.

Toil доiоде със свнта от офицери Но нито обстановката Gеше за
н ця., взвод охрана. спорове, н11то 11маше време за това

Друrарнте от ко,штета \IC През отnоре1шя прозорец до.111тn·
представиха на по.1ков1111ка като we ,1ощошят nрещ шу,1 11а наро-
едн11 от ръководите.,нте на nap да. събра., се. пред общ1111nто.
т11за11ския отря.:? .Асен з.,атаров" Спорът с по.,коnш,ка 11? се под·
Тлъст и ця., n.1,·n11a.1 в пот, по., 110011. Ка\111он11те бяха n:,с11ат11 1:
ков1шкът се мъ;1еше да npe.:iaдe на .!tpyraa сутр1111 партя 1а1111те,
спокоен nид на .,нuсто сн. 110 то построени n ко.,10J11- nn .?ст1:раи ,
оа 11е ,1у се ')тдаnаше. Срещнах D.•язо?а в rрада.
"е се с ие,о ·а ?ръn път. 110. се

Пр11 та111 обст311nвк, t., 12 с<'П
э11.?е?·1е .:?обр? • То·, 1роn?ж:11 te•iвpa 8 rрадз прнС"r11n1 а бо
ше със своя г. ,к а;.._пя срещу

р1< 9rрадсю?те парти аш с
наш in отр 1. .,о с друrар11•с Б., . r1 П , в,

К2кво 11с,:,1те ст ме11• - по де.,чо в,•11J1•n н Диwктър я,. о.
ПIIT по.• on I 1. Т Н \IIOBO ,11(- '51К аха р д t"Т 11 DЪ

Гос;rо 11Ш по.,., О "1К, r,.r. то, I •t I ono }ПIТКН" пр ·:. ?
re, \ 11 с 11 '• ?п r.р?и ш111 ат В • ага с.,е? т?ва от

•••
кit, око.10 хн.,Ада naтpoua,
нарте111111 1111сто.,етн н тр,1 ,1е-
нн кар1еч111щ11. Зар:а.6от11?ме ,
t1tт}сиаз·м,11 н3rра:,.нхме раlок
нн 1<01-111тет11 1ш nарт11ята 11

РМС, отnе11атаха1е 11а цttКЛОС·
ти., nроrрзмата на Отс,1естur,.
н11я фронт. Уста11овнх>1е връз,
ка с редица борчесю1 11астроt
1111 •1.1e11one на БЗ Н С.- КОЛКО ПАРТИЗАНСl(lf
ОТРЯДИ 11МАШЕ В ЗОНА,
ТА?

-Два парт11за11ски отр1д1:
„деен З.,атаров'\ който дейа
вупаше п бившата Хасковска
околия 11 118ас11.1 Левсю1"
в Ипайповrрадско 11 Бе.10>10-
р1tето.

През авrуст 1944 roA. къ.,,
парт11заuа-rе преминаха оойнlf·
цнте tlf 17-т11 11 18-тн поrрани
чен пост. Групата се пре11ме11у
па в бъ.аrарсю, 11ародоосnобо-
днтеnе!1 nарт11за11сю1 отряд
,.Васил Леоски11• Отрядът ниа
ше доста акц11н-атакупа rep
мански гарн11зон в Днмотика,
участвуnа о nревзе„а11ето на
Соф.ау. 1\Зnърш11 д11верснн no
же.1езоnът1шта .'111ння 11 npy!Ji8

Костадин ТОДОРОВ.

град;? nъ,1 зрт11.1ер111iск11те казар
щ1 тръгна в11уш11те.,11а мз1111фес
тащ1я 11аче.10 с nарт11за1штс. При
n11дс1 на .\lаннфест:штвтс noitн1щ"
те 11з.1язоха от по?1ещtннята и
щ1.з. казармнте се разоя:<а чере?
1111 знамена. Вратите се отпори
ха II войшщ11тс понесоха 11а _ръце
партнзанск11те ко„а11.:?11р11. Парn
зшште вък от своя страна озе?а
на ръце воilсков11Т{' ко>1а11д11р11·
оф1щср11те 11 се по.1уч11 еАна Ч)''
11а карт1111а 11а побрати„яваке.
Смутен н разnъпнув:ш, се поя11
11 по.1ковн11к Маринов. Жнпав1
nарп1за11ск11 ръце ro 111д11rна11
над развъ.111уnзно10 чоntш о чо-
ре. Tъii к\?кто бях"е 11ад раме11е
те на хората, по.1ков1111кът прати
на ръце към "ен, прегърна ые 1
це.1Уна. Ca,io r.,ед ми11vn1 оба
31 трябоаще .:ia се убедя, че тОВ,1

с ю;щнСl(а це.,увка.
По посока на щаба юве;!.l!ъ•

избухна някаква суматоха. Har
.1ас,·11ата от по.1коо1111к Мар11ко1
,1а1ш111а започна .за действа. П.:?а
ч11а стрс..1ба от всн•1к11 cтpaont
Заn,р\\ЯХа пушю1, ЗBTOJ.IЗТII, иар
те•11111ц11. Секна стн.,11йната радост
на 11apo;ia, чуха се п11съц11. ,ia ,кeJJ
11 деца. хората хукнаха кc,ii на
къде в11д11. П11r.:i nоr,,едз мн с•
?1яр11а по.,к. ,\\npm100, кoC!m т"""
ше къч щаба, 110 пре;?н още :II
_t...cтJtn1e ..1.0 т.1•J, rot, с? о:1ю.,я 11

т? ,БОТО му ту.,uвнще ,,,, XII& F.
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Сяка'111 никой )'дрОяТс

Г11°е3О1К,_?:::ачанов

1 чсското множесгво. Та нали
дим чук no главата ,111: .,Туп, точно преди три години, кога
туп, туп!". Мъча се да се пре то работех в „Картела" пак
обърн» 11а ляво n мекото ...пег- стачкувахмс> Какво хладно-
ло, а не мога, Тъп11 болки ска кръвие н твърдост проявиха
вават тялото ми, 1 другарите от стачния комитет.- Престанете "оля ви се, И 11? само те. Вс11чк11 бяхме
престанете. 601111 ме всичко! - станали едно цяло. Групи пат
крещя. ll отварям 0•111. В11ж- рулираха около склада и не
дам бели стени и над )1е11 пю позволяваха на стачкоиэменни
боn11т110 глелаг жени в бол- ците да се връщат на работа.
1111111ш халати, Тогава ми бяха поверили отго- Ето, че най-после прого- порна задача: трябваше да
nори нашето момиче! А б.1113 разузная какво е настроение-
ките ти 11 111ft: мислехме. че ня то 11а жените, ще капитулират
ма да те бива! - казва дрез- ли никои от тях при заплахите
гав, 110 мил глас. Взирам се на господарите. За моя радост
говори ми сй тази жена. с такова нещо не се случи, Hit-

"' хлътнали страни и бледово- кoit не J1.J\te1111 на бойното 1111

съчно лице, J J ми се струва, другарство. Ue,111 двадесет 11

11с чувам мама. Ах, колко 11с· пет дни устоявахме нашите
• кам тя сега да е до мен, 11ска1111я ...- Боли, детето ми, знаем то ... Някой до мен казва, 11е

га ва. Но потърпи, ще \t1111e. Док до десет часа остават пет .,11-1-

и тор Тагаров ще ти помогне. нути. Заозърта" се. И разби-
r I la.111 тоi1 помага 11а всички рам: насядалитё мъже ,н же1111

нас, работниците. Ей сега сест .i<I.J. масички re с купища кехли
рата ще ти сложи инжекция. барони ..писта, са в напреже-

Доктор Тагаров, инжекция. ние, Сякаш всеки нека да иэ
бели стени. бот111111ш халати превари другия.
и Uол1111 же,111. 11 иэведнъж: сигнал за ста-

Аха, разбирам
съм: 3113'111 ДО ТУК
ха тели мръсници,
Смочевски.

А само до минута - две не
помнех 1111що.

If сега о съэианието ?111 из-
n.1yoa всичко.

. . . Беше 27 февруари 1931
година. Пухкав сняг эасти.та-
ше у.111ц11 11 дворове. Дърпета
та 11р11.1•1чаха като тези от дет
ските приказки. Къщите. ся-
хаш с накрявсии на една стра
11а покриви II димящи ко,1111111
също. Всичко наоколо беше
фаигастичио. Но II съвършено
реално.

Да. реално! Д11ес 1111с работ
111щ11те, трябваше да се вдиг
нси на стачка. Всеки, който
беше на нашето положение
да води иолуглавен живот, да
раб? u полутъмните, ,1ра1111н
складове, изпълнени. по-скоро
11рош1т11 от специфичнатп ,111·

рнлма на полуферментирал
тютюн, 11 .1а се страхува за
утр<ШIIИЯ дси, 611 направил СЪ·
щото. Разбира се. господарите
всичко това виждат доёре. 110
11r искат 111,щn да променят.
Защото таха на ТЯ:'( им с ху
баво.

311а?1 чзс;:t Точно в аесст
грябвашо .1\ се вдигнем 11 зз-
,.nna t;я 'С Р•'спокоi111а. Ht че
'Т ва щ1 беше за първи път.
11<, Тръгчсх ОТ радост ппп >111

сълга. как Т<' 111 господа от кан
тnraтn щ"1а ла и1r.,е-ж.а.зт
ж.1.,?11 същества пред работни
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вече къде
ме докара-
слугите на

оане.- Друrар11. да 11з.1езе" 11a-
n1..11 н да заявим 11а собствени
цнтс. 11е искаме увслнчс1111е
на 11ад.111щ11те!-Ч?'Ва се твърд
,1ъжю1 глас. Гоnори отrовор1111
hЪТ.- Ст11rа са шt 3a„1ъrna„111!
Ис?,,:амс по-nнсоки запдатн!- Да нм да:tе\1 да разбсра·r
на Смо11евсю1 н сне. 11е не C\tC
бо>кн краоичкн!- Да тръгваме, другари. 11

да бъде,, твърди II сд1ш1111!- Да се бор\1\1 .10 краi, за
нанштс права!

Станалите \IЪЖС II жени 11з-

търсnат прести.,ките с тютюне
nн листа н с шvщш възк.111ца·

1111я напущат са,1011а. Аз пък
11\la ,1 задача.

От 1929 годшш до сега
юnъроях доста труден
път. за да разбера някои 11с-

поз11атн 1а ,1r11e неща. Год111111

те мю1аоаха II аз онж.з.ах, че

Верен
син?? ?
на
работническо
Хасково

През тазн тодщ,а се навър·
шnат 70 год1111и от рождение-
то 11 35 rод111111 от смъртта ,н?
rщд1111я работню1еск11 деец, бg
рец за правда II сообо?а от
кап?пал1,ст11чесю1я гнет Трай·
ко Хрнстео.

Отрано той заж11оя с болки
те II страданията 11а хасковс·
ю1те тютю11оработ111щн, смело
орrа1шзира тех,111те стачки и
акцин. Той расте не само крто
сш-щ11ка:1е,1 деец, а 11 като ръ-
ководител на парт11ята. Неrо-
шtят ж11оот нн вд.ъх,1оnяnа да
се борш,1 неотстъпно за победа
та на социализма н комуниз·
м.а.

една група тютюноработници
аiСЖду ко11то Ташш1а Паn.,1нто
па, Калинка Янчев?. N\apa н
Рlордан Та,оnн. Паско Анr?·
лов. Х1111е11дар Cnacon, Вас11.,
11 Доба J(араджов11. Люба 11

Атанас Д1111ков11 11 друr11 дру-
гари, така лссво не се помиря
naxa с лошите условия на ра-
бота, с ш1сю1тс эаплат11, с ran
рите 1111 собстnс1111ц11те. Стара
еха се да обяс11яват за вс11?1ко
това 113 работшщнте. А кога
то тр?бваше, даваха II отпор
на ?1ш1стор11те II експертите.

С тсз11 ;ipyrap11 аз се сдру
::,ыtх. Те ,111 подадоха ръка н
"с прнеха в РМС зарад11 ак-
п1ыюто \tit участие nъо ос11ч-
кt1 акц1111 на Партията през
1929 r„ а през с.1едващата -
11 в Комсомола.

I J сега пак бях на пост.- Другарк11. по-бързо. по-
бърJо! I le се баnетс! - внках
високо застанала близко до
сть.1бнщt1а1а п.rющадка на
трет11я етаж. ! I 11зnед11ъж 11я-
коi1 \le хвана грубо през кръс
та. Обър11ах ,шr11ове1шо 01ш.
Беше оторатптелю1ят м11 11с са
,10 на ,1с11, 110 11 на вснчкн,
"айстор Теод.ош, под"е.tка на
С,1очсвсю1.

Тн какво ча. подстрека-
ваш же?нtте лн? - крещеше
то1·1. - Аз 7nоята ,1а,111...- Пусш1 'le! - нзонках, 110

озосрелнят се Тео:1.0111 ,te бут
на по стъ.,бшнето. JI по.,еrях
11адо.1у.

Попече 1111що не по,шя...
Бели стсн11. бо..11111111111 хада

т11 н 6ол1111 жетt с 11зп11т11 ,1111

ца. Дъх на ва.1ер11а11. кардпо·
за., н друr11 ?,екарства. В ста
ята е тн?о. 1ю задушно.- ?\омн?,с. т11 спас11 кожа-
та. Но оторн път не се бър-
каil 11арао110 с ,1ъжсте където
11с тн с ,1ястото. - Отнооо за
ronopna жената с бя.1ата заб·
радка.

1 lска" .13 ста11а, да протести
рач. Но нячач сн.111.

f 1 са ,ro казnа \t- Tona не е бърка11е, а
борба за хляб. за жнооr. Ще
се боря .10,pnl°I!

В стаята 11ac„1noa тншнна.
TJIUlllll3. TIШIIIIIЗ.

Иrка чн се тези же1111 д..1

ме разбера г.
Вярва?1 11" 11 повеt1е нищо

11{' КЭ:\03'1
М11с.1я. •1е см, права!
( По спомени на Гъ.,а Кр.

Тодева)

·------- --- -
Стр. 3

ФОТОХРОНИКА
на класовите битки

Ста•,ка 11а тютю11оработ11нц1rгс от 19?1 rоди11а.

Група попнтзатворн11ц11 от Хасковския затвор npe., 1925
rоди11а.

Учнте.,ска социалдемократ11ческа група в Хасково.

Коисоио11ци от Хасково орга11нзират акция за no.o.noиa·
ra11e На rпал.уиащото насе.,е 11не от Повопжнето.

На 17 януари 1943 r. след
ЖtСТО)(Н ннконзнцнн о по.,н·
цейското коме11д.анство в Х3с
кооо заrнна ремсистът Кочо
Господнноо Иn.?нов. като се

хвър.111 от прозореца на ото·
рня ета.ж. •

На 28 иай 1943 r. заnочаа
съдебен процес с?щу участ-
ннцttтt • нrпеrалнаrа орrан"-
зацu на РМС сред работни·

фашистката nо.,ицн• npe:1np11e
ма масов" арtстн н ннтер11ир-
ваt1нА а Хасково. Арест) аанн
са почтм асичкм ч.,енове на ко
""тета - Георги Даска,,ов,
Псн,о Докузов, Стефан Сн'<ео
нов. Гаври„ Карев и JP)·
rн. Те са н1rrrрннранн в t,;OH·

цеwrра11но1111ия ?arep •Гон.1а
ВОА8". •

На 17 май 1929 rоJ1.нна 1
Xact<oвn t обяаrна мaй-ro:11!lt&
та стачkа на тютюнорабnТ1П1-
ц11те. Тя е снrн11.1 за p:1.,na..'laa
11е на рсао.пюцt1онr1t по••Р 1

цА.1ата страна.
То1" де" - 17 маН ctr& ,_.

•1rвста)1S2 .:ато прvннк ка хас
ко1скнте т,оmнорnботк?ц•.

Незаоравимо героично ,минало
ческата м.,адеж а Хасково. С
достойното си АЪржа11не ,.,.,а
днте ремсисти печс:111т сммпа-
тннте на ц11.1ото саобоАо.,,обк
ао Хасково. •

На 3 срещу IO?H 1941 Г,



Стр. 4

Маiiстор-строкте.,от Та11ю Aн-
геаов от Cтpoiipaiio11-Xacкo
во, е 11осите.1 11n 4 ордена 11n

тр? да, >1е1Кду които орде11а
t,Гropr11 Д1tмитров1', по.,учнп
ro в дните пред славиня юби
.,ctt

Юбилейни отличия на адрес:
XflCKOBO

Небивали успехи
М11оrох11ляд1111ят тютюнораёот- 13 261 000 лn. Това решение се 11з·

11н11есю1 колектив никога 11е е no пълняваше успешно. В сравнение
стигал такива големи производст с първото полугодие на м1111t1ла-

ве1111 успехи-две поредни тримесе та година е произвелена 135,5
1111я топ спечели преходното чер· на сто продукция повече, 11л11 за
ве110 зиаме на ;\\111111стсрсю1я съ- I 611 000 лв. повече от предвиде-
пет II ЦСПС II юеилейиото знаме пото Планът за общата промиш-
на окръжния народен съвет II лена продукция е преиэпълиеи с
ОСПС. В началото 11а годипага 4,7 11а сто 11р11 обещание 2 на.сто
колективът реши да реалнзнра Всички имат заслуги за тези
14 620 000 лв. печалба при план эабележителни трудови успехи
от ДСО „Българсю1 тютюни" Социалистическото съревнование

се разгаря с 11е611ва.1 плам .к. То
обхвана работниците II споциалис
тите. Отчиташе се ежедневно. ме
сочно II тримесечно като първен
ците получаваха награди за пое
тижсвията с11. Осоёено n1111,1a1111e

1111с обърна:у"е на морв.тнитс сти
мули, като правилно ги съчетавах
ме с матермалните. Стотици са
имената на раёотниците, преизпъл
1111.111 своите обещания. Tona е 11а

шият празничен дар.

Л11,1я11а БРЪНКОВА
председателка на заводския проф
комитет при Д П „Тютю11ева про-
мишленост"

С ТРИ ЗНАМЕНА
Въпреки с много трудиости в

началото на тази година, колек-
тивът на Стройуправлението пое
тигпа хубави успехи. Славният
юбилей 1111е посрещаме с преиз-
пълнен план 110 9снчк11 показа-
тели. Планът по обем е изпъл-
нен над 110 на сто за осемме-
сечието. Предадени са в срок 11

предсрочно за нзполэуване 33
обекта, между които 9 ж11л11щ1ш
блока с 243 апартамента. Внепре
1111 са нови технологии в строител

ството,
Успехите на някои наши колех

тиви са блестящи. В съреn1юва·
нието в чест на Девети септем-
ври ПП „Меха11нзац11я и авто-
транспорт" извоюва. юбилейното
знаме на Л\шшстсрс:кня съвет с
nap11•111? сума от 5 000 .10. За вто
рото тримесечие строителите от
Димитровград получиха преход-
пото червсно знаме на Мнннстер
ството 11а строежите 11 ЦК 11а

ПС. Стройуправлепието 1111 като

цяло стана носител на юбн?1еft110-
то знаме на ОНС II ОСПС -
Хасково. На големия празник на
шият колектив ще манифестира с
три энамена.

Съревнованието, което строи-
телите разгарят в чест 11а славна-
та 25·ГОД11ШН1111З ще продължи с
неотслабващо темпо II сме увере-
111\, че ще принлючим 1969 година
с хубави успехи 11 с много добра
подготовка за новата 1970 год,

Инж. Т. ПЕТКОВ
н-к на Стройупраалсние - Хас-
ково

ПОБЕДИХМЕ
В поредицата от паметни д&Ти

за транспортните труженици Ьт
Хасково II окръга се вплете oLl'l.e
сд11а-27аогуст 1969 година. В то
з11 .1.е11 колективът на окръжно·
то предприятие „Автотранспред"
пое о ръцете с11 два пламъка на
юбилейиого съревнование, две
знамена - на Мшшстерстзото 11а

транспорта II ЦК 11а профсъюза
на работниците от транспорта и
съобщенията 11 ,на Министерския
съвет II ЦСПС. Присъдено ни
бе и третото юбилейно знаме -

на ОНС II ОСПС.
Необичайно тежка зима и се·

риозна реорганизация 11а авто-
транспорта съпътстваха нашата
дейност през първото полугодие.
Трудно се работеше, а още no
трудно се организираше разност
траннате дейност по обекти, агев
ц1111 11 клонове. Но ние не отстъ-
пихме, победихме и се гордеем с
това. Предприятието 11эпъл1111
полугодишната си задача о при-
ходи 101 % . в печалба 138%,
снижи себестоf?юспа с повече от

два пункта. повиши рентабилно-
стта с ёлизо 4 % спрямо плана.
Показателен е ръстът 11а печал-
бата. Докато за цялото първо
тримесечие бе реалиэирана едва
55 000 лева печалба за юли тя
достигна 105 000 лева, а за an·
rуст очакваме 115 000 лева. !0611-
лейни първенци за преялия-
тието са: клоновете о Хасково 11

Хар"а11л11 с началници Иван Чир
чев II Коста Перинлев II napт11i11111
секретари Д11м11тър Вълчев II За
хари Василев,

Пенчо ПЕНЕВ
директор на ОП „Автотра11сnред"

ДЕЛО НА ВСИЧНИ
В тези тържествени юбилеiши

дии радостта 11а раёотниците от
съобщенията в Хасковски окръг
е 'удвоена - над нашите редици
се вее юбилейното знаме - най- вивската награда па Мюшс·
терския съвет и на ЦСПС. Как ху
баnо е да разкажеш зц тази голя
ма трудоnа победа, за уnорит11я

11 мъжестве11 труд 11а пощенцн, ко
11то са способ1111 да изпълнят ося
ка задача.

Нашите работ111щ11 се включиха
масово в соц11алнстнческото
сърев11ова1111е. Възиик11аха редица
новн nочшш. 'Голям прш1ос дадо
ха тех1111ческ11я прогрес II рац110-
11ал11затоското дn11же1111е. Поло-
жиха се· уситtя за качеството на
работата. Подобри се рязко про
11звод11тел11остта на труда. Сред-
11ата заработка на едно лице от
експлоатацията достигна 2724 лв
срещу 2 290 лв. за м1111алата годи

на. През полугодието е реал11э11
рана балансова пе11алба на cy?ta
I 462 153 лn. Това крас11ореч11во
говори за постигнатите високи
11ко1юм11ческн резултати на наше
то nредпр11ят11е.

Тез11 успех11 са дело на napт11il
ната, профсъюзната II комсомолс
J\ата орган11эацня, на адм11ннстра
TIIDIIOTO ръководство, fН! 11ер1Ор·
lll!Я труд на це.111я KOЛCKTIID.

Добри ЖЕЛЕВ
nарт11ен секретар 11а ДП „Окръж
110 управ.1е11не на съобщен11ята"'

Дар за
празника

Д1111те пред с.1ав1111я юбипеА
са особе110 нnпреrнатн за колек
т11nа 11а Д И П „Ж. Д11>1нтров".
Рамст110 е, че обещанието се
осъщестояоа с •1ес.т. Осеимесеч
ння сн план колективът 113П'ЫI·
1111 о 10 дни предср.Qчно н даде
за 115 00 ле. надпланова поо·
дукция.-

Наб.111жаnа наА-rо.1ем11ят пра
зник 11а Бъ.1rар11я - 25-годнш
ния юбилей 11а 11еn11ата свобо-
да. С високо вдf1rнато чело щt
го посрещнат работ?нщ11те от
машнностронтелния эавод „r--\п.
гвардия''. Те постнгна.ха голе-
ми трудоn11 успех11 в юб11пеА·
11ото съревнован1tе. Планът за
общата пром11ш.1е11а продук-
ция с 11зпъпнен 101,21 на сто1
111111 4,58 11а сто повече о срае·
11еш1е със същ11я период 11а ми
11апата година. Бяха nостиrна·
т11 рекорд11 - крас11ореч11во до
казателстоо за еt1тус11азм:а на
ко.1ектнва.

Е11тускаэираннят копектRв
't!З Завода за стро11тел1111 If nът
ни маwщ111 ,,Христо Смнриен·
ски" записа в своята мп'ада не·
торня цял венец °'т добпа:тнR
трудоn11 дела в чест на, юбн-
.1ея на свободата. Даденото
обеща1111е е изпълнено достоА
но. Наче.110 в соцнапнстнчес-
кото съреnнован11е са бр11rад•-
те на Грозю lwpдa11on Жtпев и
на Костадин Каменов, конто Н3
пълн11ха предсрочно осеммесеч
н11те сн планове. В nидивндуап
ната борба 11зпък11аха струrа-
рят Недялко К11рчев, ШJ1осерът
Госnод1111 Тончев 11 >1ноrо дРV·
ти.-

С гордо вд11п1ат11 чела пое
рещат свет1111я праэн11к II сви
лоточачк11те от Д И П "Св1t.'1а"
в Хасково. За осеммесечнето
те дадоха надп.1а11ова nродук
ц11я за 109 000 .nева пр11 обе-
щание за 46 000 лева. При
п.,ан 71 на сто първокачествен
rреж те достнr11аха 78,4.
Значtпелно е надвишен н ппа
нът за печа.1бата.

В юб11.1еiiното сърев11ова-
1111е се отличиха секцията на
Дора Иванова, постнrна.,а
89 nъреокачестве11а nродук-
Цf!Я, бр11гад11те 11а Златка То11
чева, Д11>1нтрия Т11нкова, Ма
рия Нико.1ова II Аорда11ка
Янева - 11ад 90 .

Сорт11ровnчката 11\ара
моnа от Д П „Тmюнева npo
м•tw„1е11остн прежнвя най-rо.,я
>1а радост в ж11nота с11 през
юб11.,еi1ната rод11на-та no.,y·
чи з.1ате11 орде11 на труда.

Комсомо.1е11ът, в9дач 11а то-
варе11 автоl'tоб11.1 „Шкода" в
li.,oнa нn „Автотра11сnред" в
Хасково, Сево Кирков Севов
зас.1ужf1 в ю611.,сii11ото сърев-
11оnа1111е Паспорта на побе.1.а-
та 11 з.,:?тн:?та значwа.

СТАНКА ТОНЧЕВА

шнвачkа о ДИП „11\IIP"
иоснте.1ка 11а „Народен орден
на труда" - сребърен

ГЕОРГИ БОБУТАНОВ t
дъ.,rогод11ше11 ш,,осrр в МЗ
..м.,а.аа rвардnя" в ХасКО110.
Зз от.111ч110 качество 11:i nро-
д} кцнята и Dftcoкн рсзvпатн
е 11arpaдr11 с „Народе11 орд?
i;a труда" - з.,аtен •



КАКТО СЛЪНЦЕ;ГО

6'
И ВЪЗПУХА ...

Живителната сила
на дружбата

-..
-..

а
осъществява постоянен ръст 11а
прсдпринтието II докато през
1957 r. то произведе обща прО'111Ш

лена продукция за 3.700 000 лв.,
сега има задача да произведе за
над 20 000 000 лева, Марката на
ДИП ,.М11р" се .утвърждава nee
повече 11 повече 11<1 нашия н вън-
шен пазар. а нашата продукция
намира добър 11р11с?1 в Съветския
съюз. Ирак, ГДР, ГФР, Кувейт и
други страни.

Подобрява се непрекъснато 11

качествения състав - сега при
нас работят 178 специалисти със
средно техпическо 11 565 с профе
споналшз-тсхническо образоваиие
Ре111Р11 е и uъnроъст със средни-
те и висшите икономически кадри

ДИП ..М11р", окрилян от бълrа
ро-съветската дружба нэрастна
11 се утвърди като ед1111 прекра-
сен, трудолюбив 11 квалифициран
колектив.

И в големия всенароден праз
пик. когато ярко се откройва все
народният политически. културен
н икономически подем на целия
български народ. нашият кояек-
тив още веднъж изказва своята
гореща благрдарност II признател
нает за огромната безкористна
помощ II съдействие 11а съветски-
те братя в израстването на пред
приятието.

д11•111'Тhр москов
директор на Д И П „Мир"

Стр. 5

В Хасково, u Д\IП •Тексгнш« в.,акна• се етрон пър-
О11ят о нашата страна 11?'< за пречистване II подсушввене на 11а
"УК, Тук всички процеси ще бъдат аото:,,вт11111ра1111 Цехът
" сиабден със сло.х.га 11 >1011ер11в съветекв техника. В 11en·
пия монтаж IIJ('\1.1 I }113СТ11е съветсннге спешввисгн Гr118AИii
Петрович, В,1.111ч ?.:011ста11т11110011'1 11 Л11ато.,11Гt Ф11.,нnоJ111,
които са д.011J.111 от сюлицата 11а слънчев ?"36(·к11сtАЦ? - Таш-
кент.

1 [свият цех е рожба 11а бългвро-съветсвата дружба.

СЪВЕТСКИЯТ ОПИТ НИ ПОМАГА

Чстоърт век с само миг от сос
0G. товяата история, третина от жи-

k вота 11а едно r101\олс1111с. а колко
?тр дълбоки са преобразооа1111ята 11а
ет, Родината 11н.
М• През изтенлите 25 години бъл-
к? гаро-съnстската дружба беше
fl А оная ж11011тсл11а струя. която стре
1 t мнтспно навлезе II обус.110011 це-

лия 1111 вссстране« живот. Голяма
та съветска помощ към нашата
страна намери конкретен израз

гт ·

11 8 11аш11я град. Договорът за
го; доставка на ко11фекц11н за Съ-
caei встския съюз създаде възмож-
no пост през 1957 r. да се създаде
;е шпвашкото прсдприятие ,.М11р"

.1 И ние 11е бихме могли да с11 пред.
rt. с1ао11,1 д11сш1111я ръст на пред·

?щ, приятието. ако 11с си припомним
1. огромната морална 11 материал-

О(,
11а подкрепа 11а съветските хора,

l { които О трудните за тях години
.с: изпращаха големи количества тъ
rнr кани }3 преработка от нас II оси
во гуряваха изкупването 11? коифек
ia цията.

Започнало със 160 човека. с
обикновени крачни iшiш111111, сега
предприятието се обособи като
1·0.11ям: шивашки завод. о който

;'; работят около 2 400 души, обо-
рудван С високопроивводигелиа

рж техника. Под ръководството 11аа I партийната организация. ад,-1111111?1 стративно-техиическото ръковоц-
ю6. ство и масовите организации се
?не

??======================;;;;:====--============--==-"=========================================
••
1е1

ro
11!<'

д}
Jyr Го?,е,-111 са эадачите II изисква- щюз1111 11 иэдържливи - такива са тия съветски опит по експлоата-
etr нията пред товарния автотранс- те. В нашата документация съше цията н поддържането на авто-
Ar порт по подобряване услугите ствуват факти, които потвържпа- парка. По примера на куi1б11шевс

на населението и предприятията, ват неограничените възможности ките шофьори. начело с героя 11а
no експеднтивното II стопаистве- 11а съветските товарни автомобили социалистическия труд Иван Ten
110 предзижване на продукцията Например изпитаната марка ЗИС ляков, в клон - Хасково. бе от-

ПI н суровините. През 11зм1111ал11те -150 в условията 11а агенция - крит път на първите автовлакове,
е125 години и о това отношение Любимец е цостигнвла над които доказаха ефективността на

1•1 бе направено 11е11моnер110 много. 900 000 км, пробег. този 11ач1111 на експлоатация 11пр11,n В 1950 годвна целият хасков- Перспективата 11а развитието 11а нашите условия. Пренесени от
'д) ски окръг е разполагал общо с нашето предnр11ят11с с още none- братската съветска стра11а са 11

>& ок9ло 300 автомобнла. а сега са ,,е сnърза11а със съветската тех· почш111те За безавар1ti11ю .1.011жe-
rJp мо нашето rrредприятие „Авто- 1111ка. В .:?1tедоащ11те ед11а-дое го- 1111е. за ,11югох11лядннu11. в об ..,аст
rВI тра11спрсд" 11ма 6л11зо 500. Поло- л111111 1111е трябва да разш11р11м та 11а обс.,ужnането II рс,ю11та-
r8( вината от тях носят марката на автопарка предимно на базата на аrрегат1ю-въз.1оnня н arperaт110·
n;, съветските автострш1те.-111и заnо· голя,10мо11тажн11те, n11сокоре11та· участъкошш \lетод11 11 np. БсJ

ди. По 11аш11те 11аi?-труд1111 обек- б11т111 съuетск11 аптомо611л11 МА3 съ,111с1111с. ръка за ръка със съ-
Вtт11, като разкрнnка 11а кар11ер11. 11 КРАЗ II да подобри" услу1·11те nетскнте аnтостро11тс.111 11 аnто-
н пътно стро1пеJ1стnо 11 др. се дв11 на 11аселе1111ето чрез малотонаж- траспортшщн. 1111е ще посп1r 1че

111 жат и дават прекраСшt резулта- шtтс. ,ю у.1.обю1 11 практнч1111 an· ме все 110-ro.m:\lи успехи в наша
У1 ти съветските апто\fоб11п11 ЗИ.'1- то\10611.111 от \!арка УАЗ. та ,1Ноrообраз11а II отrоnорна де?·,
Го,555 н 585, за ко11то шофьорите Освен в?л11колеп11ата съветска 11ост.
М ronopnт с nъзх11ще1111с. Непрстс11 тсщ11ка 1111е 11зпо11зуnа"е II бога- и11ж. Стойчо ЗДРАВКОВ
'?========================================================================-1- А уч11те11. Колега. детски rрад111111, спорт1111 ллощад-

3 бях тач, в 11eron11я роде11 lleyce1110 разстоя1111ето \fежду кit. Tdrana ,111 каза·
J..pait. о 0.з.еса. Срещ11ах.,1с се 11ас се стопи. Преля се о ,1с1.;_рс· -Въз,1пс11 съ?1 от топа, което
c.1y11ai1110, на ед1111 с.1tъю1со бу...?с· 1111 братсk11 чувства. тооят 11аро.1 ? постнг11а.1 sa то..1·
11ард. Пос.ое ус,111nк11. здраво сти кова кратък пср11од. За 25 годи
екане 11а ръце. Съветският ,111 1111 твоята родина се с превърна·
лр11ятс.1 каза топ.10 11 то 11а бъ.1· м. о я т .,а о rрад1111а. в нояrо 11ai1-xy6J-
rapcк11 сэнк. онте ЦОt!ТЯ са :хората.- Казпа" се Ради. Пос.,с бя, "" в П.1овд11в. ,\се·

Говор11х?1с -.oioro. Както 11 мно ' 11овrрад, Бачковсю1я ,1а11астнр,
ro ход11х"с. l!з крас11nата Одеса г о с т ,111,•11rpoвrpa.1. ,\\1111срал1111тс ба-
Гоnор""11С тoil. За rо.,я"ата ci,ncт 1111 11 къде .111 не още •.. I! 11аi1-
ска страна, за хората. за брате- честата дУ"''"""· която употребя
ы1те чуnства къ?, бъ.1rар11те nашс: ..Bci: ,:,,рашоt·•

К:tк бързо ,1111100.?т бросннтс Бъ.,rарскнт? ce,1ei1cтna. конто
дщ, 11oceщan:1x,,r. го пр11?ма,а като

Аз съ?, о Б1?1rарня. о ,?осто Cera Радн (ко.1ко с.1аnя11ск11 cnoii. като с1111.
Хаскоuо. 110 зна.,ознтс 1111 не npt:· зоу?ш 1в1сто )I}'. 11а.,11!). с ,?юi1 Toif с11 1а,1ш1:з. Скоро II зn:i,1:1-
i,;,ъcoilт Нне си nш11С\1. За вс1нко rост. С.1ед nр?rръ..1,кат:1 въn В:зр та ще в.1е.1с,1 n ш,•ч1111тс дстскн
За това. 'Je с,,е Gр:?тя по кръu. ш,. к1,.1сто го посрещнах, тръп1ах стан. Jlскаше щ1 се ,.1а остане.
по съдба, по бъдеще. Пнша >1)' \IC за Хаскпnо. Зан1111аг11, Ila какво пък са за,а Хасково. за 11егоnото сжечзс- '\аскоnо ro 11оср :111а тто cnoi,
110 HJfНtcтnaнc, за чоятn учнтс..,с· rш1 Както поср1..•ща ,11:н, чо1пе нас разстоя1111ята? Дружбата ?еж
ка nрофесня л тоr, paJK ,з ,а за ори,т•11щ11. uощс ;?обр11 xucкon д)' съвеtСhl!Т'е II r.,.,rарскнте xo-

r
m.1е•.шя .пюжаi1 11а С,оrзтnтn II нн. Къд.r ... 1 Ht" xo.111:i,1e ... 11 е ра cncяna те?;; р эс:тоя1111я

kpdCIIBJ ? кpor111u, >З ycneoae\lDCT• J ВОД ,\\.1ад rоа;11111я", 11 D ЦII•
т, •1, 11cron11тe ) 1с111щ11. ! ! т?11 гарс11,1та фабрика II по уч11 11ща, Батннко ПАВЛОВ

-·

КАКВИ МИСЛИ
ВИ ВЪЛНУВАТ
ПРЕД ПРАЗНИКА

'•
П paз11yuaнcrv 11а юrн.,ся на свободата а-1 соързоа3,1 с )IIIC

.11tтс :!а rо.1я,юто дооер11е. с което Партнята 11 11аро,.111а·
та власт oбrp:1:.i.11:xa ,;?1ндото поко.1Сщ1? 11а нашата страна.
Аз съ" .,екар ,t ,1ога да 1\ажа. че nсяка стъпt.:а в .моя жн·
вот е 611.,а с.:11 !)I) J:-llld t „1ю611'.!ата .\IН ко,1соа.1олска opra1111,Jз·
ння, в 11ея 11зраст1tа\ hЗТО гражданин. възпитах се 11а ;tобро·
дет?.111, пр11същ11 на СОU1tатtст1111еск11я човек.

Въ.,нуnат че щ1с.111 :Ja 11аш11я „1скарсю1 .1ъ.,r н с чувство
на ра.1.ост с ы1 :•а()е.1,ва.1. 11е ?1.1аю1те .1екар11 в 11ашата стра·
11а. въJn11таt,11 QI п?рты,та 11 Ко,1со\10.1а 11зрастват като зоб·
pw спец11ат1?т11. 11рt.1:нш на свпнта Х}·\lа11щ1 професия

Дна111тър ДИМИТРОВ
.,е.ар

Т рудно е да с отrооорн на
1\ратко на тоз11 въпрос.

M11oro ,111ст1 .- · .1убаn11 11 ра
ДOCTHII ?I(' nълнуват. СПО\1·
ням CII 11ерадост1щн жнвот в
"1111алот<1. Колко бързu се HJ
\ICШI всичко. Cera СС.lСКОСТО·
nai1cn.111e тружсшщ11 са за,юж
щ1 н щаст.111011. :\\аш111111тс об
.1скч11ха ?н1ш1ш тру.1. да.з.о:ха
еъз•.юж1юст1t дn уве.111чнм
п.1с.1.оро;111етС"1 на 1е,1ята. От

тук ;ioi1дe 6.1агодс11ств11ето.
1!11с_ C\le rJcno,1ap11 на свЪя
труд. 1-!я"а вече Сhсn.1озта-
u11я. недон„ък. Затова се тру-
.11111 вдъхновено. Ще посрещ-
нем юб1L1ея с ..1.осто1·1щt ..1е.1а

• Jо.ато пронзвезе\1 11адn.1:з11ова
продукц11я.

СтоRн ГОЧЕВ
меха11113атор от ТКЗС -

Хасково

р одеt4 с1.?, о , o:t111111 re на народнатn в.,аст. Още от nетн11·
,ство че о.,ечr с1рщ1те.1стоото 11 затова завършJtх стро·

11те.11ен те.хнш„ум. С..,tд f!rбнване ,ia ооеttната с11 с.,ужба пое·
тъrн1х 1ш работа о сrройрайон - Xactoi:ooo. Дооо.,ен съ,,. че
ме 1?азнач11,::а теА1111•1нl\11 ръкооод11те.1 tн.\ rопемш1 11ацно11а•
.,ен обект - Текстилен комбинат „Жеко Дн,штров... ПреJ
таз,1 юб11.1еii1•.1 гn:шна ,,1111пnам Ч) остоо 11а радост 11 ror·
дост. че 11;-iu111яr n1raн1 расте бързо 1t n б.,нзно бъдеще ще
се завъртят дссетк11 ,::11.1яд11 upeтe1ta. /\\ечrата мн е в бъ;а.е·
деще да :i:inn.,, споn ,я., 113 rо.,яr.?ото стро1пе.1ство, с коrто
нашата страна става по-богата II nо.крас,,оа.

Запрян Дlfl\\11TPOB
те'<111111есh:н ръководите., о стройра11оtt - Хасково

Трудно с 11з11ст1111а да се фор·
,,у.,"рат '111('.lHT(' 11 1)'ВСТD8Т3. ко
нто BЪ.1Jl\'03T 11:tшсто \1?13.10 J!OKO
.,с1111с. Та

.
.111 rоз.нна 1а нас с ;ioon

t10 юбн.:?сi:ва - npaэнyna"t свне
то раждане н О'ЪJ?1ъжаn:шс н ще
le('TD\'Oa)1e 25 ГO.:J.IIWII IЛ с.во(tо.
ден живот. В 11аnечсрнст<1 па
nразннка нашзт:з П!рт11q отноnс
показа 6ащн11скзта с11 rрнжа за
11 с. r"''1..'111 с С pew1.:1111eтt
По.штбюрl) 11а ЦК 11 БКП 1а
1:0·1со·10.·аш 11at:iop q П ?т11 ао

ошс вед11ы, се юрззяв3 \·е?·
11ост з с,1.111те 11а бь.,гарската
)1.,а11сж

Твърдо wожс .18 с• каже ••
(' IIC'tllllCKO W8СТ11е .1.1 ? жн•?
11 работн в ед1·•: cвorio;1r11 11 щас
т.1110 свят ,\ още r-o-ro.1awo щаt
т11с е да бъ?еш шад в е,1110 IC.ll
?о 25-"0.,IIШIIO общсстоо.

lfнж. Mapna СТАНКОВА
-се•ретар 118 ДКМС np" Д?р·
жnt.нata наuоителка смnема -
Хас.оао
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Ще познаете пи в този град ...

С г ааввия архвтект на града Васил Диков

Разходка I бьаещето
Хаскоао през 1980 rод••• • След 11 rод•в•
100 000 АУШ8 ввсеяевве • За ДВ8 DOTIIJIOTKH

ко11ос&J1вв upo•en• • Бвренатв фабрика- •е•ду аай-rоnе•вте • света •
„Набостьрrа"I•" а Tpuu

До спорт-

• Хасково и
света

• 180 милиона
лева промишле-
на продукция

• От эанаятчий-
I

ските работил-
ници допромнш-
лените гиганти

• Какво не проу-
мя Лийман

нови;
Някога нашата бедна и из

спрадала страна внасяше от-
uъ?1 почти всички промишле

1111 издеяия. Даже плуговете
11 газеличетата. Cera нз113СЯ:'11С
елскгронни ?1аш111111 11 произ-
веждаме ообствен ne1'1)0.1.
Някога сиромашията мечтае-
сше за къшей хляб 11 цър1>\'·
?111. Сега 11я:-.1а човек с грижа
за 11асъщ1-111я, а цървули носят
само самсдейяите на сцената.

1 [якога бай Ганьо разнася-
ше 11з Европа 11с..1аоата" на
България с мусквлчегата ро-
зово масло. tИ сред приятели
11 прагове България беше 11з-
псстпа като страна на розите
11 тютюна.

И преди Девети септември
България търгуваше с чуж-
дия соят. Ние изнасяхме са-
мо еелскостопански nро11эведе·
1111я. През 1939 r. половината
от българския 11э11ос заемаха
суров111111 с пронзводствено
преднаэначение II само 0,5 на
сто - of промишлёни 1ЩЗ.?-
лия, Икономическата изоста-
налост буржоазните прввител
ства прикриваха с романтика-
та 11а nроздобера II розобера.

?
..1.lt«
НltЯ
Г1

7-1 ,ц
11а ч
С11'1<)
flJ]I!
гра;
на Т•

вен
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.11111М
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Няк.
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ски :
Зe\)IIF
гра;

За
вре„1
лък
иавл
да <О
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шг,
эинв
ЖС 1
ка,
прок
коип

който приканваше работ1111•1к11
те за работа. Може би в този
м?r беше ударил II другия
звънец, който повече нямаше
да чуе.

Спомни си съчувственитс ду
м11. конто изрече майка ,i, въз
д1tшаi'1кн дълбоко, при онзи
труден разговор: .Ше свик-
неш чедо.. . Ще свикнеш...
Ед1111ствс1111те думи, с конто
се стараеше да я утеши. И
тя беше готова да се съr.,а-
с11 с всичко: ще работи ще
печели, за да могат да се
хранят. да се 06,1н•1ат, да нае
мат друга къща. където ще
ёъдс топло 11 11р11ят110. В своя
та дегска наивност момичето
с11 мислеше, че ще се реализи
рат желанията 11 за по-хубав
живот. Но как да се прости
с училището. с мечтата ФI за
гимнвзията?

Това се с.1учн през 1936 го
;1.1111а. Дннте re изнизаха без
да се с.течи нищо, което да
разпръсне угистението 8 душз
та на чладата тютюноработ-
чичьа. 11он•коr3 n салона се
втурваше \1:11·,стор11т и запъх-
тяп извикваше: ,.Map11i11,a ,\11-
гелова да бяrа на тавана!",

Пак са :1011?,н ннспекгори-
те да проверяват за децата.
Деnni,ката подскзчаше кnто
у?1шле11а н хукпаше по егръм
1111тс дърnс1111 сгъптл«. Тя ще
re завие в чуловете, ще стан
д11ха1111ето Cit, ще с,- ) крие та-
ка че копгрсаьсрите да 11

я ?.адят. Защото щяха Jlit я
нзпъдвт t'1Т ра/iмо, а 'rоrвю.,
щеше ,.., бъ:tе мцого лошо. IL
сега бяха /\?1111. 110 пвк евър

aaxn :t.Jaтo края Пък се

на бпаrоденв· ycnyra
За 25 roдi11111 народна власт

социалистическата търговия в
Хасково направи огромен скок.
Сегашните успехи no отноше-
1111е на търговската мрежа мъч
но могат да се сравнят с оно-
ва, което беше преди,

Най-ярък показател за благо
състоянието на нарсда са поку
пателните му възможности. ко
иго намират конкретен взраз в
ръста 11а стокооборота. От
11 500 000 .78. през •1952 r. сто
кооборотът през 1968 т. се уве
•111,111 на 43 700 000 лева, 11.111

6.111зо 4 пъти, Общественото
хранене в града за същия пе-
риод 11.\!а ръст повече от 5 пъ
т11. Раз11006раз11 ое асортимен-
тът на стоките, подобри се снаб

ват
1'Ъ
ЗЗД('
то х;
още
се .
на
з.!J( .t

п!)б?.:ia·?
1968:
е м,:
хла;

п
11.1

крж
сгр,
съ:
"А .

Скокът на търгови-
ята в Хасково

44 милиона лева·
стокооборот

аяваисто. Г(рез 1968 r. ,в Хас-
кооо е nродаде11q 96 тона по-
вече ;oi1eoo, отко?11кото в целия
Хасковски окръг през 1952 r .
Прода;?.е1111 .са !I:ВОiшо 11 11!JОЙ·
но повече захар, ориз, растн·
телн11 масла, 3 яйца 4 пъти no
вече cnpя.\lo 1952 r. Тезн ,ца11ю1
по 11ait-yбa;i.11тQ.1eн нач\fн 11оказ

Е:1110 чет11р1111адссет rод11ш-
110 ,1омнче с къ;?,рnв11. кесте·
IIЯDII hOCII, с плах. пог.,сд It с
розтуптяно сърце в.111за хва-
нато JЛ рък3та на ,шr1ка сн
D TIOTIOIICBIIЯ склад 113 упнца
„Рако11скз". който е прнтсжз
жа1111с на фнрмата ..Бмканта-
бак .... Рuбот,шчкнте го пог.,еж
дат .1юбоп11т110, 110 не -'IOraт да
01111к11ат в душата "У· смаза-
на от тежка J?.1ъка.

Снощн. същото това мом11-
чс не спа, n.1зка до зор11. Не
можеше .,а ocnopna решс1111е
то на \IП11ка с11 понеже рзз-
бнр3шс, ч? тя не е о състоя
1111е .:i.a r11 npexpaнua.

Ако беше ж11.1 баща iii...
Jlo тя го з11асше C&\IO от с1111,•

кнтf.". защото е ао,нша.1. кога
ro е б11.1а 11а две rо;1.1111к11
Катn r11 now11c.1eшc за това.
wо>111чето още поnечс се на
тьжаваwr.

Бnбз 1i, npe.,uъp.111.,n вече
седс)1.:ttсстте. 11с ?toжewc .1.а
бъnе 110.1ез1ш. Тя. горката,
rъщо се ин1ъчозше Често от11
nаше о rорзтn да съб11рn дър
na Пр11ос•1ер майка Ii r11 пре
насяш,• 11з гръб АО града Но
IIЯ\IOIUC др}r И)ХОД. защото
трябозше да нзмръзнот II кu
.111бзто. КЬJtето ж11nссха. Ко.1
ко Jtъnra fJt!we 111мзта• Едп.,
дочакваха ?po.,ena.

llnn1C'.1eд.ък м1нко 1i nee no·
•1tero с-с rп.,акоаше, че парн-
т<' 11f' rn1niт, че ж11nагьт noc
?..--ышм n ор(·здж1111те 11е 11с

d 11 да у?· 11чават 11dJ1Инц11-
т В е, пък II к, JI, че се

1 nar,1 4а П)СI }'?,1..,11щето.
П?ед11 м ?о. каrо n просъ

11?щ ) пе 1 1 а хамбаu,та,

11адяоаше да Ji ув?и,1ат над·
ннцата. Говореше се ,че зае
пужаuа това. защото npepa·
б-.Уrваше то.,коnа тютюн, кол·

хаит:?•11
В ДIIIII'

;.тена ·

rмова .

поrт,ш
J)H'?e, Ч<

6ОТ11 •·

кото възрастните.
Собстве111щ11те II а

на11стш1а държаха за
младата работннчка

ск.,ада
пея. Но
разбра,

че топа ,,6лагооопен11е11 се дъп
жн на друn1 пр11ч11ю1. Те не
проме1111,а · заппаща11ето 1i це·
.111 четнрн rодннн, докато r.·1

11авърш11 пъ.1110.1ет11с. Ппаща-
?а 1i два път11 по-:?.1а.,но, от-
ко.1кото эас.1ужаваше. Ето за
що я кр11сха. 11 тя 11а\\раз11
тези охра11е1111 шк!.!мбе.,атн хо
ра, нонrо се представяха за
б.,аrо;,,ете.111 113. рабо1111щ11те,
а ос1,щ11ост жнвссха 11а те,-
1111я гръб.

Таз1r неосъзнато 0?1раза пое
тепс11но nрн.10611 опредс.,ен
r!,IIICЪ.1 11 з11nчс1111е. Сред ра-
ротt11щ11тс се rоворсшс, че те
1·unт t1L111 да се справят с npo
11зоо; а. lie t;сше .111 тооа 11cil
IIIIЯT ?OCCТIICII КОПIТСЖ КЪЖ
C'1p38(!Jl.."IIВOCT' Мnрн ,n nee
П шс I? CII \IП:lTJI 11pawc .11 СС (.П
редмя J 11n страната 11,1 Tl'-
111 cuc..111 ? :ia, ко11rо мворе-

TJl>I 3J
1.

то, за t
д71"И, i

дeooit· •
пр11з11 Iзнаеu.
;?.ълr.

Го.1
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Петър СУЛЕВ
I

...:::._ретар 11а ГК нв
Бк_:_J

IOI ко11т1111е11111. Хоскодекият TIO
т1011 11 цигари са желана н
търсена стока в 15 държави,
межд)' конто Я1101111я, J\\011ro·
•111я, Египет, Тунис, Франция,
I [талия II др. Коприната 11а
ДJ IП „Св11.1а", хоифекцията
на шивашките прелприятия
„J\\11p", млечните преудкти на
„Серд11ка", произведенията на
„В1111пром" 11 „Бу.1rарп.1од" са
търсени излелия не саяо у
нас, 110 11 в редица други
страни. В •1ужб1111а са иэвест-
1111 имената дори , 11 на пред-
приятия от местната прояиш-
леност - .Репуёлика" 11 „Ро
д1111а'". които изнасят кла111111-
1111 съоръжения и камери за
навлажняване на тютюн. Tona
са 11ов11 координати на Хасно
no, конто се протягат към

посоки на эемного КЪ.1

I [ие, потомците на орачите
11 копачите, се гордеем с 11у·
лесата. които сътворихме през
този кратък период от нсто-
рняfа, гордеем се, че за чет-

РОЖБА
НА
НОВАТА
ПЕТИЛЕТКА
Много кратък път 11з?11111а а

своята цейност като мета.1ообра
богвашо предприятие ДПП „Ро-
д1111в". От малки рабогилнички с
по няколко души, двес броят на
работниците е над 240, от конто
48 са средни ?,аш11111111 техници.
Наред с построяването на произ
водствени корпуси на нова n.10--·
щадка, работнициге, спсцналнсгк
те 11 иижеиеро-техническиге кад-
р11

· непрекъснато усвояват . нови
производства. Ето hяко11 от тях.
вакуумна инсталация за нормалн
знране влагосъдържанието на тю
тюна, маш111111 за едролист TIO·
тюн, съоръжения за фермен-
тации 11 др. Сроковете за усвоя-
ване не са кратки. Технслсгвчни-
re и конструктивни разработки се
правят едновременно с оглед
веднага след прототипа да за
почне производството им,
Темповете на икономическо раз

в11т11е са ускорени. Ето една цнф
рова характеристика зя ръстта ua
промишлената продукция, пронз
воаителиостта II рентабилността.
Ако вземем за база вдинвца през
1965 г., то през 1967 r резулта-
тите са съответно 1.6 за промиш-
.1е11а продукция 11 1,2 за производ11
гелиостта 11 1.З за рентаби.,ност
та. През тази година тези цнфрн
нарастват пролроц11011а.1110: 4:3.
1,8 11 3.8

Маrериа.,ната база не е голя-
"а· 110 хората са сърцати. Стре-
'1ЯТ се да вървят все напред 11

папрел Затова и продукцията на
най-младото преыишлено npe.1
приятие в Хасково се гърсн ?
изився за Италия, llpaк. Ливан.
Иран. Куба.

Вс11•1ко това може ;ia се пое
гигне ? ептусиазирава ар!<11я от

I
рабопшци, където личат ияена-
та на Стоян Вас1L1е11-Фрез11ст,
Димитър I lpo6a,1нen - е.1ектро?
111,ст, Господ1111 Ча11ков-автокра
1111ст Петко Бакалов 11 Господн11
Те11/в-,..зтр11чзри, Янко ке ен
дж11сn-11ача.,1111к' пеt, ,\та11асФо
тсв, Тодор ?\мев и 1{1').1ьо Же.,
кon--бp11runp11 н др)ТН

,\\11адn с .ilПП .Ро;uша•. реж
ба с 11а п-к.1ед11ата петвлетве,
но успехпте \IV са голеян, По
стиепвто-о досега (' саио евле
стъпа о 11ърху което ще се rpa
дпт ве-нвгвгъш ?• nOCПJ)l!t11н11
118 аръ К11тt' а: Т ши

Map;iepoc КАСF;АРЯН.
зам. Jl.)lpenop 11:t ДПП .Po:,.n11au

ООРДИНI\ТИ
ти 11 .11ще11з1111?

Днес нашият град изнася
свои промишлени 11зде.111я о
32 страни на сума повече от
50 м11.11ю11а лева. I (энася "".
ш111111, коприна, конфекция.. тю
TIOII, цигари, >1nеч1111 продух-
ти. Наши спецалнсти от за·
DОД „М.1ада гвардия" - CIIIIO
ве 11

·
внуци 11а орачите II ко

пачите, създадоха хлебореэач
113 машина, тонгопъаначни an
томати, смесители за, тютюн
11 други сложни съоръжения аз
хранителната тютюневата
промишленост, конто разнасят
славата на родниата 11 на
града 1111 в 16 страни от всич

01ре611те.1ско
?:111 стоки и
. подобрено
ееаието, С
me расте 11

,е:;.1атурата
Lw.эче1111 за
ypsиre 11 611
!iiartl!UllfCTQ,...,

!fою са 'Пi?О
?,ра, а през
1'11rи същоrо
: .Ю!.13Ш1111ТС
,щ II др.
, народна'\-а
tю:а р-ыст

1 rьрrовсю1
,,и?рмзrът

preropa11т
1 "Рсuопи", Костадин ВНУКОВ

щаха. добре. Замогнаха се,
слест11ха пар11. И което дор11
не можеха да помислят по·
рано, cera го 11anpao11xa. Диг
наха къща от тухли. голяма,
в която се побираха 11а11111ро-
ко nснчкн - синът, 11 дъще·
рята С'Ьс семеilстоата сн.
Колко е лр11ят110, когато си
мис.111 за това. А 11аil-хубаво·
то е, когато с.1ож11 внучетата
в скута сн. за да погледат те
пеn11з11я. Тя ran11 кос1щ11те 11ы
11 чуnстnуоа как в душата 11

се раэп11оа 11якаква чуд11а топ
/111113.

. . . Целият це., очакваше с
11етърпе1111е r.ъбра1111ето за на
rраждава11ето на Мар11f1ка
A11renooa, защото за първ11
път тук щяха да окачат з.1а·
тен орден върху гьрд11те ""
f:Дlla тютюноработ1111•1ка. В Т()
311 MIIГ IОЗд11те на 11епос.1уш·
1111те чувства се скъсаха II по
чуJЗСТВ)'Оа.,а това. тя наведе
r.1anaтa с11. за да скр11е съ.1·
.ште сн. Но това не ?1ожешс
да трае дъ.1rо. I lei11111тe .?ру·
гаr,к11 я аn.1од11рахв, ръкоn.,яс
каха от сърце, лоэдравязвха
за зас.1\'Жсната награда. Тряб
ваше да 11\1 б.1аrодар11 11 тя
се 11зправ11. Тогава nснчкн nн
;?.яха )'СЫ11Х113ТОТО Н .111ще. на
което пато б11сер11 светr,а съ.1

з1пс ,ia радостт3, Тмкоn:, •JЪ
1<11 беше прсж11вя.:1а. ко1!то не
с.,оы1L,а твърдос.тта 11. 11

р 1бра още сдна 11сm11з
че човек може .:ta п.,ачс, кога
то 11вi,-,.гоrо се радва.

Ат. ХАДЖIIКОЛЕВ

върт ?к 11aкapuwr да ни
пр11з11аят ,а cn0(()(!110 n,,c,..e 11е
C.:\NO ШIШll\t? щн1ятr.111. tfO 11

cporone1e 1111 В11.111иnт nцср11
ю11С1111 П)G.11щ11ст !111А>1в11 п11
са за нас с1ед?1ото· .Госпо;?а
?nllГJ)CC\lt'IIИ, (rьдеrс nllll\lЗTt.1
1111. Та?,. 110 Ба.,ка1111те, ,•Д110
Лt'Т11О от картата се прсоръ·
що в ;,.ьрж.?nо. Таз11 .1ържоа;,
е 150 ro;i111111 no-,..,ana от
нас·. Но .'111f1цn11 сбърка кn·
то ю1за. ire „в това Jl\13 11с·
що 1.1оnещо". Toi, 11е wожа да
проумее ос.111ч11ето 11n со11из
,111С111'1С'СКОТО съ111ж.:?ане. llo 1\С
торната II nре>1ето у•1ат. Cera
нещата са 11ро,1е11е1111 дото.1ко
ua, че II с.1с1щ11те рnзбнрnт с11
.,ата на вашето ра1онтв?. Ра
збраха го вс11'1к11. Ра 1бра го це
.111ЯТ СОЯТ.

За ,?а.,кото вреУе от :.'5 го
ЗJ{lш Хас.ноло 11.1?1111а )IНОГО
дъ.,ъr път. Tona е пътят от
t·х.1упе1111те зонэiпчнilС'J\11 ра6о
nr.1IIJl11КII ДО го.1еи11тс npO,\IIIW
.1с1111 предпр11ят11я - r11ra11n1.
През 1968 ГО.?.11113 о 11аш11я
град се откри 11аi1,,.одер11.1тn
11а Ба.1ка1111тс щ1rарс11а ф•6р11
ка "Трак11я". Това ,. с.11111 ко
.,ос 11а 1111rаре11ата npo>11111L1e·
11ост, с хоi1то rра.з.ът нnn.1e".\c
nъn uскз 11.з :tотомат11за1111ятз.
Cera се стро11 друг п1га11т-
текст11.11111ят комfJ1111ат. В по

?раА11н11нте 111 тра,,а нзр ст
ват корn),11Те 111 nтице?.оw?11
11nта, къ.1сто ще er отт.
.tnт ro:,.11w110 I 500 000 бро 1
1111, I lроскт11;,ат се JIP)ПI npc.:t
11р11ят11я Градът е обхва ат
nт см,лн Хас?.ово ра tn,фn
ва, офор"я се D<t покчс к •
ТО СТ ЗIICKII, l,;?.'IТ} (1<11 11 n;i
!.11JIIIIC'TJ•3TI J1 L.CJ1Т"ЪJ'I ,\ (': !
ПI> пр1111111.,11в11 11 лu,11ъ.,11) а
ЩII С3 IIC"ODIIТ(' ntpcne?'ТIIIШ

I
Бь.?rар11л

;11 оn1оше·
100 стрn1111.

.111 зас,1ат
; ИJIIOC. Е,1•
D:IO)SIIUl.1CIIII
/l!И ОТ IIPe.:I
ill J)0,1011
13111е 11а pan
tu II забра-
" буржоа·
it?.111 25 ГО·

cref1 (: HIIЩO
, не напом·
t•:<ТВ\'BЗ/llle.

Т,Оt10НС011

? ]3tШЯТЧ11Й
i »ноrо )111·

De наш11ят
r, сто.1ет11е.
v.сrорн•,еско

pmx??:"tu?
.1ост, за

L.във възра
,нов11 заво·

HOBII мага
-tODa \!О·

sсика стъп
11 вече 32
1р?яrня1 n
121ООдуш11

11 про11зnеждат пром11ш.1е1111 11з
дс.111я "' 180 000 000 nn. rо-
д11ш110. 11Jpacniaxa r1рекрас1111
трудоз11 хора, конто със злат
1111тс с11 ръце създаuат 11ai1·
с..1ож1ш чаuшнн. Само лрез
ПОС..1Сд.ШIТС десет ГОд.111111 про
дукщ1ята на града се уnм111111
над 4 11ът11. Хасково- това е
една ноnа nрt.мншлс11а зnез·
да, чнято сnеттша се вижда
м11оrо 11адалс,1с.

Не беше отдаn11а, когато а
нашия rpan ндnаха високо·
\lep1111 МОМЧСТIНI Я от Герма
111tя, я от д11r„111я ?1.тt11 Италшr.
да праnнт 1,аr1-дреб1111 лолраn
IOI ВЪВ фЗбf,IIKIITe 113 MeCТIIII·
те кап11тал11сти. И дълго се
0?1удnаха 11аш11те хора 11а тях
IIOTO TCXlllltJ('CKO майсторство.
А м11оз1111а лророкуnзха, че от
11ас, бъл1·арвте 111111що няма да
из.пезе..._ че ще сн остаi1ем ора
чн 11 копачи.

Къде са сега тези пророци
да ондят какво произвеждат
TCXlllfTC потомци. да видят, че
11а111илт град нзработва вече
слож1ш технически съоръже-
ння, че ве11е продаваме патен

ro
п?сустрое1111 и обзаведе1111 в
съnре)1е11ен cr11.1 са просторни
,1агаз11ш1 за хранител?и сто·
хн о кварта?,нте, магаз11н11 оа
об.1екло II обувки, оресторанп,-
те "Република" 11 "Uе1111рал''.

Vnс..111чаоат се образцовите
тъpгoncri:n с...1ужнтс..1и по ку„1ту.
рата 11а о6служuането, отчет·
нает II пр., като Д11а11а Мичева,
.\\ария Попова, Здравка ,Вакр11·
.,ona, Ле11ко Дpara1t0n, Станка
Петкова, г-11аnн11ят готвач на
ресторант „Реr1уб.111ка" 1(11р11.11

Аб<1дж11ев, прославил бъ.,гар-
ската кухня II в •1уж61ша,

Нашата соц1ш.111ст11ческа тър
rооия крсnне II процъфтява, о.1у
ж11 на блаrоде11стш1еrо на хо·
рата.

'
!ЗНОТО.
1Ъзвес-
rа Ан-
?н. Тя
орато-

, ct ра
рабо-

е11а за „удар1111к 11а кому1111с·
ТИ"ССКIIЯ труд", в цеха се съэ
даде школа където тя nрепо
дanaruP сnои опит. Много мла·
дн рабоnшчк11 изучиха ло-бър·
эо профес11ята иа сортнрооnч·
ката благодарение на нейната
помощ. А през 1967 годи11а
доilде наii·rопямата награда- златен орден. Х11пяд11 лъ·
ти се зар11'1аше да не 11эдаnа
11еобикповепото nъл11ен11е, ..:ос
то я разтърсваше. Тя, об11к·
11оnе11ата работ1111•1ка, сорт11-
роnачка n e.n.1111 тютюнев. цех
да бъде наградена от npanll·
те..,ството!

Напреrиатilта Ii \IИСЪЛ от110
110 се връщаше в nо-да11еч11ото
,11111ало. за да шшрао11 срав11е
нне с настоящото. което я на
прао11 11аit-щаст,111ва. 1(0.1ко
беэрадоrт,ю .1етствоl А пое·
?,е. когато се омъж11 ,:Sа х ..,е·
барск11я работ1111к недя,1ко,
несретата не се свър?11. Го·
д111111те 11а втората во11,11а бя·
ха 11аil:тежю1те. ;\\а.т?кн над·
шщн. СКЪПII 11ае„ш. OCKЪДlllf
дажбн. Д1111, месец11 не се доя
ждзха, з твърд.е щюrо се
с.1у•1uаше ;i.a r.,ад};nат. Поне
децата да бъдат 11ахра11е1111.
л,13 н 'Зn тях 11е ст11rаше.
r:,.1111 път Недл.,ко наwер11
,:а.,ко цареn11ч1ю брашно. Ка·
къв разкошl О!<ес11ха п11та 11

я 1ароо11ха n лепс.,та 11а or·
и11щето. lie 11Зтрая?а да се
111 счс. 1tзя::tn?n я no.,ycypu&a,
Ton., (jе·че 11е1абрав11>1а ne·
черя.

Чак c.,e::t •сr11рпhесст 11 чет
върта стъш1х 11з 1<ракота
с11. Работеше •11:.:iro, 11:> 11 n.,з

щ?во
? Теэ11
IOIЧIOI,

като
! 11 ТЯ
I С.ЮЯ

Свобо-
.'11111,

1')'СН3·
ЖIIBO
1аннзi 8.13·
част

•03)'1\Г
ti! ч.,е
BtГODII
• Но
!СIАК11? очу
!11!Uiticn
? ПI\Я

npo-,=o.,

I
старото Хас?ово?

-



Кооntратнn11ото rтоnа11С'Тпо .,
Xnri.ono е 111А,rмя,сот() 11 nw111,
rn. Crrn то nр11тс:жаn,1 110 261
:i?i обра(,отnзrчn ,?нм То III r11
rn11т nрон 11ae:ie r1pe.1 та щ ro.:11111.1
7 Q70 000 кг, пше шц.1 11 r•, 1 •
tt оевеп това о ,акnа дit 1 ?)...HI'?5 000 кг IIDpt!n1111n. I ltJOOO
кr тют,011 н I 2Н 000 кг 11n>1vк.
Хаскоnnшмт коnпер ш10 nрою ?еж
, , ro.,n\lo t1:о.1н1 егтво грозпе, 1r

пr11чуцн II паоаове. рrд11110 още
.1руп1 с:е.,сkостоr.111ск11 прошпе-
JIIIIIIA

0т ГО,111111 Ill n: .111111 Dee ПО•
oG? се ра 1ы1 ц 11 жслотиопъд

С'Тnото ()qnкna re пре I т•111 rn
111111 .,n бь.1с nмучс11n 2 80!1000
r •?,,яко 11 I 100 000 ьг яеео.

Ж11воt111:, ь;?стn1 то ) всрепо 1,р•·
и по n1,nr 11.1 т1тr11з11ф11кn111ш

то II овцевъаегвото се np1tлara?
югп иовостп щ1 ж11nоn1опъ1111.1

1 IID) к•. 6.,arnд?pt1111c 11 , което
fnn.J вес Г. -впеоы ПрОд) K?IIЛll(I 11

I' 11тзl\11л11n )'or 11чn а re •1..1110·
11об11nы. прираетът 1:n иесето 11

JЛСКО.1.обllОЫ lfpttll ,1.11(' ГО.'1111111l•?• .t(ICТanc1111 or Xмn11,,11q
111() KJIЗDII l>T впсокопрс JIYKТIIIJIIO

--.
ГИГАНТЪТ НА ството, Стаб11.11111те високи доб11· зация 11а ра?сажда11сто.. r

n11 през постелите години гаран скок се направи npe.1 м:н11
тират сгпбилпгст ип икоиомнкв- н особено през тази годни.
та на стоппнсгвого. Оёикновсио ханизнрането на 111tза11ето 1

nс11•1.ю1 загуёи от природните не тюпа. Стопанството сега м
сгоди er компенсират с та111 до· раэпсложение 125 тютю110t
холнп техиичсска ку..пгура. Тук машнни и може па се очаr
тсхпическияг прогрес е 11зяо11:1 о блнэю1те елна-дэе rодшtк
кагочели най-добр« споите голе- тюневата игла въобще ще
\Ill 11ъз\10Ж110<:т11. Стоппиетвото шхвърлена от употреба. В
разполага вече с 20 раэсадопоса ването на механизацията в .

д.1,'11111 маш,11111 Jt с тях през на- иопроиэводствоте създава
стоящата годинв засади 6 О<Ю дка можност да се увеличава- :
от всичките 9 700 дкв. Създадена вите II ла се · подобрява ка:
с предпосгавка за л1?11а механи 1?c?;i1,::??·.a?:?0??с??:1а?

съл етапа. по-рентабилен.
Голямо пииманнс се ОТД1 ·

на памукопроиазодствоте 11
се предвижца засилване 11а
низацияга главно със ЗЗК)
tic на нови съветски паы)

ПЛОДОРОДИЕТО
ть пороп« '" р11n-6я.10 говело. Зn
тя, (JM\11 IIOJIOЖt"IIIC ГО.1l'!,111 гри-
н.11 11 .,олn11Д1<11n:" бързо се прн
rnocnti11x.1 ..: 1,\1 н.111111те уСJ101щя
I lpe, м1111n.fttтa голнпв средният

t.l.1t."K0111tAOn IIDДXJ11,p.'f,I I !J t т
храпл, 8 през TR3'1 f(J.111110' С
,, ..анn.:1 r101цi:11e от 5 т-011а. Добре
с,1 ра шпи също тnка свиневь 't
C'TIIOTO If п гииазъдстиото. Р,нr 1-
гието 11.1 жииогопълсгвого 11('?
110net1(! 1, Ct' c,d,p4 HIii.\ С консучв
торскше 11J11r•ша1111я на rpn.n.:i If
в 61,дt'IJtt." тn1i може ..та n•111нn.1
or стовлиството още по-голнмо
t,,;n.11111t."C'Тl10 ЖIIIIOТIIIICKlt продук-
,. ...

В ор1 -.111111n1н?ятn 11,1 произвол
стnнто рьководптелит« н rнritн:i
аистите 118 СТО11?11СТ11010 з.ывглт
11nli-1ie1,t• 1111 раэшпиего на 1t..•,1111-

ЧCC'fOIЯ прогрес. Лt.о С1.' 113Пpi.t JII
сд11n rnp:,пxn ще 11;111рао11 опе1нн·

л,•1111,• JHI ншто y11c.,111•1ana11c 11:1 ,111
11,·ра.,111т· тopnne, на npcnaparн·
f4,.• J:J 6орб,1 IIJIOTIII\ 6О.1С'С"Т11Т4,.• 11

11спр11ятс.,нте Ш\ се„1скостопанr.,;11
те ,упт\ р11. рn111111ряоз11,·то 11> no
.111n1111тс п.1011111 11 11r1,щ11ост тn
ща t' r,,,ата. J,I ) 1)1'.11Jtl;'IНIICTO ш,

За да
нашият

Пpt,J rодн1111тс 11? 11npo.1.11nra
M;;"1r"r 110.,11n1111н.· IU'OЩII 11 Ctf1ll·
1• нn се ) вr.,11,нl\n от 357000 дн3
f11>t'.111 '1 re111r,1nr11 1'111 r. 113'' 717000 .1,а Cr111 11 11n сто от
)6работnnr,11та J(•,,n С'\" 110.11111:t.

1.1„1r1р11и е 111 лt,pno ,н,сто 11 свс
"1 rю on10111r1111r 11ц 111rra?1cш1re
1 '-1HRJIII П..1ОЩ11 tf,1 1 К11 ti'I 11 11"
»c.rtтe.., от 111,:,е..,с1111ето К.nп1tт:1.'1

11т? о.,ожr11111е r>t.trom10 re Vl'C
'1ч:.оат. tiotтo 1.• 11pe.дnocтnnt,.;n

•
1а

norpccнn111>тo 11арас,оз11е 11а "?
11npa111n1111тr фо11дот,
Гn..,t'81t са yrлr.?11тr ша ).fC:"lllo

рntнnното rтpot1rr.1мoo II n 11:i

11 HR oкpi,r. llpr1111 11 ок1,ыа ,.
11,1.1110 ca'to 20 О(Х) .л.ка 110.111nн11
rим. Crra тr en 11011 3-18 000 .,кn.

C.i><o ,а tд11а го.1.1111а Ct,1?· .8011
, :, tтрс,нтr..,стьо.. npC';t:tna 110 ,-0,1
• ы 11„1ощ11, ко.,мно 6) ржоJ111.1
r, rt..,icт r. 11a11pan1t :t:t .sз 00-rn

IШНС'ТО (Н същестn) u?1111,·. 11,
r :J;J.t"IIM Cl 67 t.0011t(ЫTIIIIJЩ 11 :J
..1ържав1111 R)Овнр11 1 кrо,1nат11рnт
С,• 110 IIONПtllll ('TUIЩIIII U Т!\ЗС
11 24 00'4Ptllll стn1щ1111 ОТ ДIIC,

КТО Aln:IT R.1?Г8 HI НООСЧ1,.• ОТ
.'17000 ""? 1rм11

Особtно ronr>111 с,, рс1).1тnт11
r 110 ) ы..,w?•ышг н;. )tе.,норз

1101111• фо11,1 11pr] noc.1r111111т? 11м
\Jl?O год111111 Само п?? 1%7,

rd r С.\\У .Во.1.110 стро11rt.1стоо•
Хаа<ооо n?.u;u, 11n кооnrрото

111то G6 000 .1ко 11от,ы111 11 8 000

ОЧЕРК ОТ

ЗЛАтко А(IОСТОЛОВ
I

богатее
народ

3,IOI ()THOДIICIIН П/IОЩН, Л TOIJa C;t
дt'('('ff\11 ti nnт1щ11 KIIЛO\lt.'ТJШ tT\.'
r11111nш11 1ръбо11рооод11. откrн1111
кn11.1.111, 1111r11, 6) 1111 11 др. 11 друго
Jtnpa.:T\'f}II() IIM,l f1[)(?J IIOCЛ("ДIIIITC'
IIЯko.,кo ГOДIIIIII? TOIi.i са ГОJ1СМ11
Т(' Н\С)"Ш311:11t11я. I lo Tt• 0('11(' 11('

r,1 6н11 11:1 61..,r;арското село.
Обшщоn?но ЯM\.'IIIIC (' з...s ct· IIM)"
11nan по 400 кr 11111с111ща от д...:кар.
11u 500 кr цщн:-mщn 11 др. Л,t111111
те IIU}-.3:tnaт. 1н.· u t•pa1111c1111c с
11'1.JH'IЗ'I r. 11рс1 пос.1ед1111т? 5
ro11111111 срr111111т,, доб11n11 са се у11е
.,111111п11 дна 11 11ош.•11t.• път11 от
IJ(IIЧIOI K}ЛT)'pll.

СМУ .Водно стро11те.1стпо" на
11Jн1t111 ycnt.·11111n 11 pc.:11J11тt·.111a нро11
ю, no 1104обря11з,1е 110 ка11сстuото
на пр1..·дап:шнтс ?11.1ромr.111орат11в
1111 OO<'KTII. [lpe, noc.1eд1111n, ,10С
ro.1.111111 11.1..1. iO н:1 сто от npt•дnдt.<
1111тс rio.,11111111 J(''411 с<1 пр?н:тн с
QT.111'11IO 11 \1НОГО дu(ipo k..JЧt'CТUO

Голмм t• п1ншосът 1t:t ?аскоос
?нт? ,11дрос1J>0111е.111 за подобря
n:шс 6ntJГOC1.("'fOЯIIIICT0 113 1131111111

ttap('IJ\. Затn11n n 1101е·1ернсто 11.1

('.13111ШЯ юft1t.1t·it Tl: С.1 Щ:'\СТ,11Н111,
•1с са fmрводалн ..1.0D<·p1t?тo, коеrо
I lnр1ня:т.-. 11м е r.,acyna.,o - да
11ре111,р11ат 1>1<рыо а цветущ• 11

11.,o.v10 rр;\д1111а. за ,.1..1 богатеят
трро1111тс хора.

ll11ж. Георrн BACIIЛ[B
н1ч1.,11нк С/1\У „8011110 ('rронтrп
стао••

срсд1111те до611011 ЗА IICIIЧHII Dll,10
nc сr.1скостоn,11•сы1 ку.пурн.

Тютю11оnро1ш1одст11ото с ед1111
от (JCIIOJIIHТ,: отрйС.111 Jlil СТОПlШ·

рач1111 "аш1111н.
t11Pf

Общ1111ск11ят napт11r11 ко"r·
111 г

упраш1те„1ш1ят съnет 11а стt 13,1нr.стnото полагт непрссташн, ... K.llлня за разnростра11ен11ето 11 111 :

рокото в11едряв11е на 11е: 11 нопит Tona, заед11О с внедря? вщато 11.1 ноuостнте на ce."ICHOC1t :.ан:ската наука ще доnр1111есс д »>УynciJ11t1aт срсд.111tтс доб11ш1, з ( ,._11ва II общата 11родукц11я. Ст, вци
.111ра1111 от 11О6рото заn.,а I ПF
110 споя тру.:1 1<0011ератор1щ

, ?taтуснз11рано се стре.,1ят да п u. lвсдат 11рез тазв годнна npt. ССТЕ
цш1 за 9-14 000 .,о повече от П1дп1де11ото като дар за 25 го 8t с,ння юб11..-1сn на сообол.ата.
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Голем•• научни постижения ?:
IJUJI

ne торове 11 хвмнческн npenap1 а. ?тн с цел да се установят На'
mн,

nодходящнте за района. Уста,· 1 nn

D?II е ПOЛIIDJIHЯT режим 11
113ЧНН11за лолнване пр11 тютюна н nax1

ка. ·

Разрботе1111 са II въпроснтс
прочнш.1е11ото нръстосnане и 1
тс11э11вно угояване на агнета
nне.з.ряn11е u стопанствата.

Ежегодно ста11ц11ята преда, 111ад 350 т сортоон семена за
?141ссв n окръга. На държаu•та

1

··

предават ежеrод110: пшешща ш. 111

700 тона. 240 тона ?teco 11 180 т '·';
на тютюн.

I
За 011сок11rе пост1tження n? ·

??1968 rодю1а ста,щнята се наре; 3на оторо място о системата 1:;.\кадемнята 11а селскостопанскr i1fie наунн.

В 1<0,111.1екс11ат? on111'1a ста11-
ц11я Хасково се разработп?т
11ауч110-пр11.,ож1111 nъnpoc11 за 110-
.1обр?1111е щ1 тютюна. памука. зър
11?110 ЖJITIIIITC It ООЦОЪДСТООТО, KOll-
'ТO са OCIIOBIIII отрас..111 за cc„'ICKOTO
сто11011стоо о окръга. Орrа111ш1ра
110 е проюьодстоо 11 11а С)'ПСf'·
.111т1111тс II t.111т?111те се\lена за no
CCD fl IJ.'IC\1('111111 ЖIIDOTIIII.

В ст:шцш,та са nостнг11атн 011-
сокн рсJртnтн no съ:щаоане 11а
n11со1ш.доб11ш111тс сортооt тютю1111:
.\ар,.:111.111i1ска бас"а 163, l<py\lo
пrрnд 988 11 кръстоска 2002, 163.
hOIIТO осщт о окръга се отr.,сж·
.1т 11 u nо-го.1яма 11аст 11а стра
ната 11а 11.,nuщ от 320 000 .1ка.
З:t Т'C)II IIOC'ТflЖCIIIIЯ С3 удостос-
1111 с Д11м11тро11скn 11arpa;ia
ст 11. с Хр11стос Гсорrнсо II Ан·
rr., .\\a110.1on.

Нау•11111ят KOЛCKTIIO прн стан·
цкята nроу•щ II разработн осноо
11н агротех111J11еск11 меропр11ят11я
за nро11зводстnото 11а тютю11а
разсадоnро11зоодстоо, обработка,
rорене. разсаждане н друrн.

В бт1зко оре"е ще 61,дат С'ЪЗ
.1аде1111 11 пуснап, о nро11зоодст·
no IIOOII сортове TIOTIOII. КО)IПЛСК
t'IIO YCТOll'lltull 113 болести II ПОД·
ходящн за 11on11re nро?н1шле1111
форщ1 на про11зоодстnо.

I lзn11тa1111 са II реднца 110011
сортоnе nамун, пшешща. сче.,щк:
11 царео1ща, от КО11ТО OIICOKOДO
G1101111 се оказаха: nшен1ща-до.
рора, 19·16. Ра1111ая 12 11 др„е'lе
м11к. ажер. ла\lук: 45-21; конто
се онедряnат о пронзnодстоото.

В об,1астта 11а х11м11заu.мята се
11зп11тnат II проучват 110011 ,nндо·

.\ко го 11окар>Т\' ..., 11а1111ше 48 [lnnc•1e от дру1· 111,т. Що\1 ръко· ?-WS•li:ll••

??::o??t?"'rц/'? ???;е- .1?I ,1?: .:??си?;;.,3?1/??а·:?·"?11???/???:
1

Работата е срочна, друга·
юрс•1с11ня Д11w11тър Стояноn Р} то 1111коi1 nиращ рн. З,1 К?ба трябва да нзрабо·
cen. рол.,·н нз 7 НО('.И1•рн (Jзб<',,._. Ila тоя ст,.1 nрЪСТНТ'f" нн щ._, тн..,, н_оо нн..1 т;.шкоnе за м.1нно:
жетr' J 1936 го1111113 u rрад .\ас н ,кан1tт... · nrрт11ка.11111. IО-то111111. ,\\11oro
м 11рофю1я ,·.1сктроже Toi, "" каза 1111що. Прнnа.111 1111

11ре.1пр1111т11>1 са отназа.111 да r11

нщт. lllrt'tll ро,р??. or l.(1111 rарз 11 11.ie1r. lloc.1eдnaы rn II
ра6отят! Ще \lnЖe\l .111 ш1е... >

„Рrц\•бr.нка." J t 111 ... к:1.ж? Аf)уrнтс. Ел.к?? ,ю ._...,1111 11 тоrа- 11 още 11r..1ш11ка:1а.1 ,111сл11те сн
fo11:1 <' Ис111,1м, ? to.1кuoa n.1 1аноч11t1 11nз.11рсп.иратз. Ко.1- ?;:111?1;111?:1/11:???ер .lO''Y JiJ.1 rър

npдoC:,o,.111·?1c10',.'"1"111,1?a"n т..·,11 o6.11L•.
Ъ:ОТQ nо-мnлно д11Н остаоа,п до Щоч трнбuа utt• r11 н:inpo-? , ;n ._ n кр:1м 11n nмен..'1.ар • то.1коо.1 rю·

n,1,1111ont1Н1 .,1111цн tit"" ? крнliТ nr..1, 1к r nnn:1xa танковете "tfl ?1.1я•
t tЩICTf' tt:t ЧOD<'WKll?I жнnот? ко. t;.OIIТO з.r 11ръ1, IIЪT се З lfJOtf- TC:JH ду\111 lt.tpc•1-.. хомуннстът

коха да er nро11,оеждат llpr.111 :111,111n,p С1оя11оn.
er ы,зсях:s 1,т Полша 11 стр}Dа>а 11 n •1rст 11а I ,,ail ,\\нтко 11

ск-ьnз nаЛ)тn. 11p1tя1t.•.n1tre \t\ ,·..1.1,pжn:i.:1 ..1:?;н··
13 ropt"щ1t11aтa нn трудо1юто н:на .1.)'1,t. r:: 11Злаг.1шс с\.: лонн

rжe..:t.11rв1tr er стопих 11 11r1t.\.,11- ...:ora н до П11J·tiъс1111чко д..1 re no·
те. Пrеоъrнаха с,• 11 дс.,11111111 рабоr11. 11,1 re .111шаr от nр1ща,1
В края ltn .1.cKt'\tDp1t "ОJ'IЪЧ!i&та o„.Jt111e не-;?.С".111. 110 11n.,11 nорь11·
от 100 (ipoA то11нrос в u AhO ката бrше сро•ша>! Дорн n np,•:t
С,(' 1uпъ.•11с ,а llaт?oapt штс КО\1 маnсю,n .1.с11. ,оrАто nс11чк11 er
п щ1tн тr,ъп1а? 1 р.1.1.,11ч1ш r< тоеха зл ""'.1з1111ко. 11яко.1ко
кр llдd lld мра111та Д111111тъr чифта 1др.з?11 ръu? 0<:тn11а,.1 да

Стг ll<ID tne• ш• o=ouшtrA 11„ 10 IK\C}P о„ 11окр II раСJ?тзтn.? ? ·r ' llor.,c.1.? сн тръn1а ,\\нrко.

-
.\\1101• ,n Щt• 111:0,-шяr с..1):11

?PtJ .nr-кr,•вp11 м1111апзта rc.,111114
l'('ЖtШ!' CX'Вl'J>IIAKЪT Дn KOCТII •

М11Т1(, с,, " 11ае.1 11з11 rf)
А IIIЯ M?TIIJI 11 t'.1tlCТJ10Ж?IIЪТ ,су
с 11 rн, n11?? wз11"11 11скр1щ11
Т(' I !IT Т I 310JIC, 113110.1)'
r.::тра1111 НЗПtПМ?Ш nа F.11111 " "• N11oroцocrno
?p11n ра кр. л?. l't'TIIT(' CII
"Р II I го 11 р 11 11 CIICll\111
IU CJi l'ОШIТ, 11 Сf11Г8Т с,, 11 •
)'11 Т !lo тоl\ I IOI !t.!13 TO-
D С б СС Щ13

T)'JIOIIIIЩA II no А<'ТСКН С,, р AD?·
1 " 1&Щt'ТО о t!IX тt.R вrра..·, час
ТНЦI ОТ JIPW 10 11 ТО СН

-
? .1ефо11ът 1J ст•ят? 11а Д1111к:?

С.,аnов, 11ачап1111к ,.Пронзn<. 1::::стnо" о ДПП „Рспуб.111ка" зв
1

1111 треnожно. Toil nднrа слуша „ката II чува nр11nря:н rnac с·

другата страна: 11Обажд>'IС с? от град Ле. I н.
с\ш Не може\f поnе•,е д:? ост11 :llr\l ""'"с сн деца, нъши -(
Утре сн тръгваме за Хаскооо.

Ко.1но xvбann ще се ж11вее i,
n ЖJtвот3 .111ncna малод.уw11(
Всt:к11 щ? rтш1 д.окрзi, на r
пост. А сега> Мнr с.1е.:1 тоuа .111'
ко С.,аоо11 стон пред мурп
?t.13.1 l'.1CKтp0Жt'IIHCT'

-J\1.11тко, :шам, 'ft.' 1"1t очрь
11"а ко\Jа11д11ро11к11те - Bapu
Сш1щоn. Гоце Дr.,чев. Стар? З
ropa, Kap.1oot'.

Ка"ва "-'" ,адачатз? - 1

прпоя er r.,., трож,•11н..-,.т- В град Лrnскн трябuа
rr u.111pnn11 тръбния nьт 11 "?
кс ,,б1111ата. Тн н 1nе11011од1,т 11

тър х?с,?бп.,нrв трмбп" дl
Д?!? 311?'!, ЧС M\fblU Д0'1 •

?

un.. . Може >reetn·no.з дд tе
оър11сш.•.- Т11 OCТi'HUI тоnз. t к ?
ra ще тр, raaче?



Стр. 9

Тъi1 с 611.10, nit 11 ще бъде, тьт извая 11е изнскан оратор, а
[д110 поколение предава щафета 0611ю1оос11 труженик 11 суров Go
та на дръзиовението на друго, за рец, Блнэо no.1001111 век, тоА е
да се прсвъплатят иечппе в де репиик на 6оi11111я II трудовия
•ла. за да се родят 11ош1 мечти. фронт. Сирак, paтail no селските
А 1ш1iо11 мечтатели са комунисти чорбаджии, войник II партиза-
те! J\\ечтатl.!.11i·реи.111с111, иечтате 111111. комунист от 1911 год, ,ш.111
ли-творци. 11 в нашето предприя ц11011ер II офицер. ратник за ук
тие, в 11а11111я град, както нав- репване ta наролпата власт, а
ред. по света, съжителстват три
поколения комунисти. три бър-
зея. конто се сливат о един мо
щен поток, поправящ път към
заьстната цел - КОМУIIИЗМА.

В ЗАЛАТА Е Tl IXO. Последните
думн на докладчика вълнуват
сърцата, пришиват кри ..пе на хо
рата. Колективът на предприя
тието става юбилеен знаменосец.
Но. . . това хубаво чувство
се помрачава от една 11епр11я111а
новина, .Коэловияг кран на га-
рата с бездеilствувал 24 часа пора
ли попреда. Много вагони са ос
танали неразтоварени. Ще се пла
ща денгуба за тях." А можеше
mt да се избегне това? От пър-
вите редиц« стаоа възрастен
мъж с посивяла коса- Това е иепростимп нехай-
ство!

Думите шибат като камшици.
1те са остри, строги, 110 справел-
ливи.

Това е борецът против фашиз
ма и капитализма, комунистът
1(ръстю Димитров Атанасов. По
внават го всички. От него живо-

Ila .Аототра11сnред" 11 Хасково е
61L1a II ще 61.де чr.111а колопа.

Cera 1111с з.1стооа11е иа :Je111111·
сю? пост ад веавииге...

Ху61111 е or похОJ1е1111мо ксuу
1111ст11, възпитано в Р,\\С по
онова време. когато се 11а.,н11.1ха
ос110011т?. Вече ? ro.1111111 11eron11
те ыазслесгн д.,а1111 държат уве-

Gе.,rжка. IIIITO tдl\O l!lpJШtlll е, •
ЛUТО?\ОБI l!JIIП' ваввт e.:uu1

е.,ед друr о еао тя ц: TIT• MDII
ТЪQр1 r? Едно · 1 о
мо11 е се етре ва ту
т,,11. CтaPJlt • n, 11

r.11 10 110 еехретарят I а l{o 11?

.,а. връстнвкът c?o;uiтa
,\\11тк , сксие тьr,
сърцато 111 др) rap 11 rri
11н111ра със 11а1111я?а. с уме ше-
то си. с ,111 IIIIR с I прпuер. 1t
е 11 вещ !tanc:т р. 11 C.11.:tK0.1} яен
съёееедвнк, 11 добър дpyrnp. С.у
шат го 11 М)' се .:t р11оат 11?а·
дите,

l{рапата !>I}' тrрооа бноrра·
фия е вече изпъстрена с 1111oro
).)баnн ;iyi.111, похаа.,и 11 111rpn·
.:u1. Затова е II пръв 11эuеж.:tу
пегнааесетте ко"еоыn.,цн от ае-
нивския 11а6ор. хоито ще се
ваеят в редовете 111 партн 11111те

сргаинзации в li.JIOIID, 1а да аа6
ликв В тях JICIIDOТЬT С IIОВЗ en·
.10. Tori с дос:,001 пре.1ст1811п.1
118 повслеиието. чието пр113ваn11с
е .1з авпвэи еъгравеяето през 113

минааите '25 ,.щр111t годнии, An еъ
адвде от българскага 11ац11я-11а
uня те?ш111t ка нац..- • -

Пъстри фанти
ОСВОБОЖДFНИЕТО от ос

"1нско иго заварва Хасково с
t1.tcem?1шe от 14 хнл, ;1,·ш11. През
J?-1 r то е почти }двоено, а
1нк градът яма близо 70-хн·
,11;1.но 11асе.1е1111е. Жените са с
2 000 повече от мъжете.

НА 9 СЕПТЕМВРИ 1944 r.
са родени 2 души. На същата
?ата, 110 точно след 10 г. са ро
JtНII 3, а 11а 9. IX. I 964 r. -
4. На 9. IX. 1944 r. е сключен
еаэю едни брак, а 11а 9. IX.
1964 г, - 7.

ПРЕЗ 1836 r. о Хасково се
открива килий110 учнлнще. Де-
вет години по-късно то става
,заимоучително, а през 1850 г.- класно. Д11ес в родния град
аиа 8 детски градини, 4 начал
Hit и 13 OCIIODII!!_ 11 сред11н учи·
1ища, 14 техникума II профе·
снонатш учит1ща, 3 дома 1t 1
nOJ1yo11cш и11сr11тут. Над 1 000
j?итепн учат .QЛIIЗO 18 Ьоо уче
иици.

.

ПРЕЗ 1892 r. е ос11ова11а пър
1ата социалистическа дружн11·
аа. Една rоднна с.11ед това се
11?тва за пръв път 1 май.

ПЪРВИТЕ тютю11ев11 склада
,е са построени през 1900-1901
r. В 1902 r. избухва първата

IЩ потюноработническа ста,1ка.
ПЪРВИЯТ телефон в Хас-

1ово е открит през 1914 r. Днес
в града има 4 700 телефона, а
?огод1111а ще бъдат над 7 500.

ПЪРВАТА жп л111111я Раков
ски - Хасково датира от 1922
г. Дне• в Хасково 11ма три га-
ри - въздушна, жп и автогара.

ПЪРВАТА свилоточ11а фабр11
,а е ос11ооа11а през 1925 година.
Днес ДИП „Свила". най-голя-
мото българско свилоточно
предпр11ят11е, nронзвеждз 40 11а

tто от всичкия български греж.
ПРЕЗ март 1927 r. е образv·

вана работ11нческата па:,тия. а
през септември същата rод1111а- Р/1\С. Прl!Э юли 1940 r. е ос
новано Българо-съветското д.Р'!
жктво.

Първата частна nамукоnре-
:tач11а фабр11ка „Хасковска лре
жда" датира от 1938 r. В 110-
виА текстилен комбинат „Ж. Ди
митров" ще работят над 2 500
)уши. Мощ11остта на комбииа
та ще бъде 55 000 вретена, 600
шиа II апаратура за 15 мил.
м: плат.

0-Т ПОl{ОЛЕНИЕ

НА ПОКОЛЕНИЕ
I

от 196 I го;?. тра11спорте11 работ-
н11к • ко.1ект11оа на „Транспред"- Хасково. Такава е биография
та "У· Скром11а. Б11оrрф11я на
представите., на едно repoilч110
И C.'13D1!0 ПOKO.'IClllle, кое.то JIЗDOIO
оа II з:шазн свободата.

ТЪРЖЕСТВОТО е към своя
край. Връчват се наrраднте на пър
венците. Кому1111сnт-шофьор Ху-
61111 Пасео поема rрзмотата на
победата. за успехите 11а 11еrова
та бригада в юб11.1еi111ото сърев-
i1ООа1ше II с вълнение додава:
„Брнгадата „Шкодн" от клона

ре110 волана. за да има npo:tyк
111 о маrаз111111тс, радост о домове
те, cypon111,a в заоод11тс. Hero
ще срещнете освен по 6е.111тс п1)
т11ща 11а роднната, на заседания
та на парт11f11111я комиrет, 11а про
изводстае1111те съвеща1111я. В1111а·

г11 изпъ.11ште.1е.111 01111an1 nръв. В
отчетите му we в11.t11те 11ar1-вnco·
ю1 приходи II п.е•1а.1ба, а о шо-
фьорския !1у та.1011 -111по е.111а за

шсто.
Пенма ПОРДЛНОВА

бъдещетоРазходка в
??нето 11,i parmт? за RС11чк11

1py;iocnocoб1111 ж1пс.111 11а 114•

1•11я град 11е ).18..'JKO C1L'JII 11

средстм ше бЪ.14Т r:?соче1111
,а по-добри ус.1ов11я ,а от.111хо
1,а тру:1е1ц11те се. ,\ко ,-е11пъ1.
с коf1то re подхвJна стро111.,.1·
с,оото на двата парка .Ке111
1,n· 11 .Ямача" продъnж11 11

11рез с.,е:?.оащhте ro.:1111111, ыно·
го скuро ос11ов1111те съоръже·
нnя о тези :ton "•f•К.'\ ще &ь·
дат 1а 11ршс•111 11 те ще ста·
11ат още nо·крас ши nc ·nрнв·
.,rкате.11111. В с:ъсr.1стоо с napi.
.Кс11а11а" ше 6-Lдс II u11.111ота
10113 113 града. BШIIIJ зо 11

ще се 11зrрад11 н в I l.:t11ы11p.111n

ската К}'рня. Ще бъдат отрi!·
.1е1111 тере1111 1а поч11В1111 етап·
шш на пред11рня111nта or
rpa;ia, а може li11 11 от penyt\·
.,икансtш ч:iu1a6, око.10 яэо-
в11р "Трак11ец", no ll]TOЧIIIITC
СК.101\ОDС 113 BIICOЧIIIIIITC ОКО-
.10 връ., .Лнда" 11 о тер11то·
рнята 1tэ хвскоnсю1те )tинера.-
1111 Gанн. .1ет11н пно11ерсю1
11 cpe)IJIOWK0.1CКII .1а?р11 шс
бъдат построс1111 о .Ке1ш1а".
кpaft язоn11р •Тракиец", ш1

)10рСIШЯ 6ряr.
Свет.111те перспск111в11 аз

раэn11т11сто 11з Хnсково, ?:011то
се очертават Прt'д нос 111 фо·
на 113 успех11те. KOIITO OТ"IITO
sac о 11аосчер11ето 11а 25 ro·
д11ш1111я l()(j11J1en 11а cnoбo.:tnтa
ще 6ъ:t•т UOD ll]IIOp ]а 8Д-ЪХ110

ое1111е 11з прое?,.-та11тите 11 стро
11те..111тс. На rp1iж111e 11а Пар·
111nтn ,а б.1аrо.1е11ств11ето 11з

uе.111я народ 1111е ше oтro\lO
рнw с 110011 ycneJOI о б.,аrоус·
трояоа11сто 111 ро:u111я rpaJL

(Продъ.1же1111е от б стr)-
ме11е11. В11сок11 осеметаж1111
crpa.111 ще бъ;tат 11];\)IГIIЗTII
от двете странн 11а у.,. .Ста-
ра п.,ашнш... Так11оа сrра;:щ
ще Gъ:tат 11зд11п1ат11 11 от ДDС
те стр.нш 11:1 у.,. ..Ба11скn·'".
Око.10 rра;?скатз град1111а ще
бъде 11эгра;?е11 КО\\n.,екс от
;?оадесет ?таж1111 ж11.,ищ1111 пое
троiiкн. Тещ п1га11т11, устрс>111·
.111 се нъм небето, ще прида·
пат особен ко.1ор11т на града.
Ще заnо•шс 11зграждз11ето на
;ь;11.111щ1111я ко,ш.,екс .•c.,oll·
ue" от северната стра11а 11а

У.1. ..Банска". Та,1 ще ж11ое-
11т 5 OOU ,1уш11. В ко. ,Въз-
раж;?ане" ще бъдат построе-
1111 Жll,lllЩIIII б.1око8\: С noвt·
че от 800 апартз\\с11тз. Ще
се npo,ic1111 об.111кът на кварта
.111те „Овчарскн". ..Воilоодск11"
11 „Кз,1е111111" с 110011 crpa:111.

До 1980 r. ще се разш11р1t
'lрежата 11а детските 1авсде-
1111я 11 на 11ача.11111те н на ос
нов1111те уч11.111ша. Ще бъдат
завърше1111 11ЯКО.1КО IIOUИ -rех-
1111кума. стро11те.1стоото 113 11я

кои от конто шс 38ПОЧIIС през
с.1едвзu111те сrо1а-дое rодн1111.

До 1980 r. ще се завършат
вс11чк11 стап11 or стро11те.1ство
тu на тскст11.11111я ко)1б1шат
..Жеко Д11м11тров", ще рабо·
тлт вече заво:?ът за фрсз\lа·
Wltllll 11 38ВО.ТЬТ 33 o6opy;t88·
не на предпрнят11ята от xu·
?шческата про,111шле11ост. Ще
мезе в строя новата 611ре11а

q,aGp11кa - ед11а от 11aft-ro.1e·
,щте в света.

Ведно с подобряването 11а

ж11.111щ1111те ус.1ов11я 11 oc11ryp11

I la снимката: Прсдставите..11111а трите поколе1111n кому1111ст11 в

клона на .Автотранспред"-Хас-ково, Кръстю Ата11асов {в сре·

дата), Хуб1111 Пасев (вляво) 11М11тко Алексиев (вдясно).

НАН ПОСРЕЩНАХ ДЕНЯ
НА СВ()60ДАТ А

Като на филмова де11та II ряда •.Асен Златаров" 11а•1ело ха хасковскнте трудещи се.

.:u1ec 011ждам картината на по с 5!11'Ю Костов, посрещната На м11тн11rа пред общ1111ата

.111п1чссю1те съб11т11я в 01111я npe;t общ1111ата от д-р Пазел се почувствува с11тус11аз,1а У

с.1ав1111 септемвр11iiск11 дин. 1 аг?роа. Състоя се първият хората. конто ска11д?1раха:

Рано сутринта на Девстн нмnроuи:5иран митннг на сво- ..с?1ърт на фашиз?1а\ ,.Съд

у.11щ11те на Хасково бяха за бодн<> Хасv.с,во. 11а коilто бе 11а пала•ште" 11 др.
.,ст11 с народ. Раэrооорнте бя обяве11v оф11ц11ал110 установя· Незабрвюt ден, конто ще

,а възбуде1111. С.1ед дългата nане на народната маст. остане вю1аr11 о nа\\етта '111-

раззяла се срещ11ах с 11аш11 др)' На 10 септември сред wna·
:., rap11, предимно освободе1111 no- л11р от хора ларт11эа11ите оля-

.111тзатооршщн. Към 16 часа зоха в града. Радостно II тро секретар 11а заводския лартяен

?оi1де II група партиза1111 от от- гате.1110 посреща11е ю1 устрои комитет прн ДИП „М11р"

tp

е
Въко ЗАХАРИЕВ,

?'?•F======-=========================::.====================-=========================================
:?,-

Груповият майстор F!ордан
le та,ш.,ов ти11а II запъхтян спира

.З.ю111nр Стоянов:
-Обади,а се от София, Мит-

от r.,аоната 1111 дерекц11я.
?ащат похвала II сnециапсн
•рав за срочната II качестnе-
р...бот..?. nоято сте 11anpan11.111

rpa;i Левски.
,г: -Чак пък то.,кова. . . Сос11.,11·

?:?веж.1.а r,ana ч..,з;щят с.1ск
жс1шст, - Дъ.1r 1111 беше да

'vJ11мl н?вре>1сто, когато уче,
аят, старите ма(1стор1t ,111 каз·
а .Остаояi1 n работата сър·

мс т • , ·,е ръцете с11!"

,а ооu;.<)Т() 1111 преуспяване 1111111

1111oro 11 ра:?.111ч1111 111rpaJU1. а..11

на 1·ме раД/1,1 3оа1111ето, коnо нас
коро па.ч-ч11.1ыс - .Бр·1r1да 3
l:OM)'llllrn1Чt:CIШ8 тp)1JL

1{0.1ко с прав 1ш1ст11111 '!0311

11:?ад qо?к. В ж?1вота н11а т •

кова радост11 11 1 ecro.:t11, 110 u•·
1.1з го·rо.,я>11 ра.11сст 11 no-10 •

но - no·ro.·яwo щастnе r,т тоnз
да п0'1)'ВС1"8) ваш, че а1 П)'ЖС"1

11а к ектиu. 11 r n I х р
с KC!ITD ваяw от мста.,а ?ра •

вn мап: 11111, qувстп?ват та
6; 11 ХТ, тt.П. !">ТITI I 8

11аrрад11тс 11якоrо. Но аз СЪ\1

бн., удар1111к. наil·добър в про-
феСJ.ll'тз. качествс1111к. Наrраде·
re 11пкоi\ моi1 другар. Внжте как
здраво се трудят.•-,С\ШСЪ..1 на жнnота? Д ЖIIDОТЬТ 11

сърцето са свързани орга1111чес·
ю1, 11еразр11в110.

Чух да разказват за оня ,,.,а·
деж, коirто постъп11., при тях 11•

работа. Б11.1 с11рзк. От 1111къдс,
1111каквз подкрепа.- Снрак n ж11оота е тозн, кoir
то няма приятс·..,н' - каэзд .Мит
ко II пред.1ож11.1 на другарите си:- Xail:te :i.a nомот11с,1 с пари 118

,-10,1чrто. Ще зn)Sonн::, ше ии
ПOMCIIVB3 С ;io6pO,

Едно сърце р 3Нежи.,о BCll'I·

IOI.
JI др\ го 11аучпх пак н nкn11

м.,ад11 хора тряGоа.10 да се oGy·
,,зnзт, а ?.:,111 аептик вс:рnятно
каза.,.- Нор,щ ?·1 ;:_3 го11ии 11.,и

? ЧIITt,1R ;ia C'"'lt: •е.- Пре.111 nсн-о. ) ? Gъ е хо
р,' - рсш11.1 атора \\11тк"

Ii още е;шн с.чча/1 (в пеrо·
hi/Я IКII UT с.'1) IТС са )!" ro).
Тробвз.10 .'13 Cf! arr ?зоа 1\А·

коr• с Пll!t31i83 1 ТJ)ад • За т и
.11•?0 • noc:o и.,11 .Мит?.о.- Д ?ре сте 1 1ищ;.1к.: ,t да

го 11аi1-сме доволни. А в работа-
та с11 какnо да кажа - 11 про-
цс1tт11те ,1у внсоюt 11 качеството- от,111ч110! Едва л11 ще се 11а-

мер11 човек о нашето пре.1пр11я·
тие, който ще 1<аже .,owa ду\lа
за него. По 11ача.,о е електроже-
11нст. 110 11 на окснжена с отnн·
че.11. пък н като ш.1осср не от·
стъnnа на майсторите...

Борнс Стаilков. nарп1i11111ят сек
ретар, се зам?1с.1яше, сякаш да
по;?ред11 м11с.111те с11 11 добавя·- Поискаха 1111 за rра:?ската
а.,ея на nъpnr11uнтe с?шмката 11::i

11аi1-добрия 11aw про11зводст?1111к.
Прrдставнхче Д11м11тър Стоя1100.
Го.,я·•о 11 горещо сърце носи n
гърдите си този >1.13.1 ко,(}"·
l!IICТ.

Труд?10 се ronop11 ? ,1)1<n111те

n.:ia11onc с •1uвек. коf1то е о.1юбе11

о ко.1ект11ва. ,\ като nрнбавитс
i.-ыt това с?,.-рои стта (ко.,ко
точ1111 сз дрш-rе 11а Горк11 а

скро•шостт2•}, прсдстаnt'Те си

колко тpYJIJIO с nротекъr ра r<>-

оорът 11n с Дпиим.р Стоянов

Русев. [ДJ!II >11 r С,, r.,e.:tl>'C В Т I

11те ( ко.,ко ч11стота .,ъха от те

111 топ оч11!), сякаш .:ta се ono
1асч, ?ос..,е па:- 1>1 w1rapa n 1

-·- r ST М
- На ках ) дЪIIЖIIУг • ,crraш

t нтс е11 ).:ti 11 в тр .:ta' Сочат
в:1 като eJUtH от а дnGp тr в
n? ?р11ати то- \ атехите на
Т118 са n. од
тр).:t. ,\J СЬ>I

?ei.тttв Д.?ж

секретар 11а ДПП
:ш? • ronop11 бавно, от

t Но когат става дума за
\,Ir 11afl·t1ci11111тe OKTIIBIICТlt
рt11А11ата opra111эаw1я, то?
''!.8 В'ЪJIHflШ?TO С11:- А?. какъв nрскрасе11 ?о?к

\\ т. Тр)д11ос111 1 , r)
•ствvват От вст1чхн rр)'ПО

1р 1111 otteвop 1щ11 от пе

-
„Пре..111стnа__\(... n r?1:inaтa с.н

n?1qv.o. казаао 1а нtro н си чие·
.,я: па11сnша то.,ксn.., .,11 ro.,яwo
с чоnсwкото сърце> Дз се раэ·
дава така всеотдаА110, 1\сз жм...
З1що без жал? Та 11а.,11 в сже·
д?1ев11ето. u обmа1оnепите дмnи·
цн ,\\нn,;1 с 11аыерил праэ11нq1111А
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25 ГОДИНИ СПОРТЕН ВЪЗХОД
тистя, ) треп11111 sa,1=11Au1111а 11а· 11с.,,т Георги Тосков, рспуб.111·
11111те 11аf!·д:'16р11 с,.сп1ате..111 no ,а11ск11 юношееьи рекордьор 11n

ра1..,н•11111те еилове спорт т.1аска.11е rю.,.,r и много друг11.
Спорт110 Хвеконо се гордее с С всяка 111\llllllтa година ар-

11!311, които ПJH)CJrlJH\.1 II? евчо •11111та ог спортисти расте nee 110

града, 110 11 Ро.;?,шnта n много вече н повече С всяка измината
>1CЖJl),1,1po;u111 11 отгевсрп« със- гn;?н11а постижепият« стават все
те ?1111я. които С1 деi,стnумха к no·.t?Cpи 11 по-добр», ,,се повече

с,..:?еАсто) ват "ltt 111.a.11ra11r апгори наши състеэател« мерят сили с
,етn 1, 1 социалисти ltCh:HA IIH 11al't-ДtJGp11H' n сграивт«.
сnорт ? 1ъ..,rоrо.:ш11111а състезгеа Бъ.,rарската коиупиетичесха
к о 11ni111011an1111a отбор no 6ас партия 11 народпстс правнгслст-
кст/10.1 Ge змс I .1е11а Гос11од11110, оо n111ш II en огаелял« много гри
ва, С 11 гето 118 к ято c:i свързани жн \С DIIIIM.11111('+ ,n ратвитието 113

11nn,ro.1e„11re ус11ех11 11n <iмг ,р ф11 11 .есквта ку.тгура II спорта
?•11• баскетбол llъpn1111т rs;,onri1 rprд явроаа 11 невсдчьж са 110;,.

СХН ц.випион по спортна rH\1113 .ергавалн. че те са 1(1T0111111J.; на
стика { емпо с1,чст.11111с) ,. эчс ,дpanr, ёопрост. трудоспособ-
Pnrl'IO .\p11tron. гъзпи ганик Ila пост 11 ,'\Ъ.1ГО.1ет11е. М11ожсст&О
треньор I' l'a,1en от Хагково. С rшрт11(1•.н II правнтелственк доку
Ч)'дrснн 110Gfiд.11 11а тrпн,а 1111 е ,,?11111 дават точни ор11е11т11р11 за
рал.оа., гмс rJ1 ...тко Кос.тоn. Л ко.т работ3та n т:аз11 насока.
ко 11ът11 сче се nи,11ща.1з.111 от 11 решенията вече се претворя
спортиого щ(1сторстnn 11n 11011111 яат n дето. З.1ат1111те. сребърни·
те 111n,ю1n111 r,op1ttt ме llв:щ те н бронзовите медали, които
.i11111коо, п ?pn,1 н:? ,t.1n:1.сжю1я борците, гимнасгицитс 11 лекоаг
евеговсн фtс1110:а., н четвърт» .1 летите донесоха по време на
света, чс /111\10 Костов. чс Дн· юбнлейиага Трета репубт1ка11-
яитър ,\;in'10B, ,,с 110 xn11.:iбn,1 скв спвртакиала са сигурна га-
Въачо )tзrкa.,nn. гимнастичките ранция за ёъдешего на спорта
,\\:рия Чвьърова, Днмнтр11я 1{11 в Хасково.

р••о••. Ма1н1я Knpчeuo, лекоат Борис КА РКАДАКОВ

Дeoeтoecnn:vop11ncк?,a 11об(·J1•
OTI р11 !11.ТII 113 (jJ f'JIIA II etptЩI•
т, ?"' въ ioJI 11? фн ку,1Т) рат 11

снuрта ь 11а,11ня съсrьрше110 взо
t IAIIOJI h >111118,l!ОТО кр-n

Осто111 О нсторнята IIAKOГDUI•
1•11Rт ор1tr11та.."'а;:и rpnA Ха('):010,
с оркn1с кn,,дъръwr1111 у.,н•н11,
с• с о.ч11,11и ,,.щурш о кой•о
нwа caw, r.11110 ф? 1(,r;що ,trpмщr
11а Яца А"". ,.;1,д_,-.rо 'r ни 11:1

11р1nн < )тGо.,11,1и, 6 а якnк, а
,nllt('0.1 11 1r11i.op, rз "tpll.'..,I
ti )1{< ? I :1111 камt1111сто no.тrA
rм11n 11гrнщс n доора 1., стцо
та •r1,ЖКА rнt.tll?ИIIR lm1J)UJD Wt„

,,aтr?н1J111an rnnpт11n б11а 118 се
1.11u11нн mrыt.., 11 rpa:t.

'1•• -тр11 Ф).,lio.11111 о,бnра. с?1111
м.1,·Мо.1r11. 11як u,к с,,стr .1тr?11
no мнn а,., t11к1 с 'IC'Тn r:cкpcJI
( ТJttlH 11 т1tЖNШn. OC'T8Dtllll tta
с?,;;,тrк Колко тnпа11т11 са nnn1·
IIMH (A!l 11якоr1 JIA 11\1 oбЪJIIIC
c.,r1tr11rarno n1111щшис!

11, гм;111tтr с• n Xncкono•
c\loдrpr11 ?:т1д11011 - красаnс,11.

е· 111 01 111'1 чr,ао11Т\' h стра11а,
тn с 118 pn1no.1oжc1111c 1: 1 споr1У
111111н• ,З1кр1сt;1тn с11 pn11 за?•
..,1p?жlla 11 борцоо11ят cn.,011 кы1
'"'" са 1181!&:111110 'l}'JICCIII 11рн.,о·
б11?ка 1а Gae, tтбо.1кn11те. оо.тсi1
rю.,11ст11тr Gop1111,,. ?a11.tGan11cт11·
,,, fl\\11\IC"IIIIITC 11 ) 1ocn111u11т•
n t щс • or..> ;ipyr11 мдоnn
rпорт. ll.туn1111ят rNtn скс 11p11n·

tll n n,c С?й?та •rасота 11 ) ,nт
,пет. r1рскрас111 r?ортна 11.1111щц

ма ? 110 ра,nо.,ожс 1r 11? отбори
re .о рэ 0111ч1.11тr rnopmae. r "'
6111.1 ••тоща;?ка ра no.,nr-., спорг

JТd шко.,а 11 rpa;ia.
1!111cn111 1)'J1rci.11 споrт1111 с,,о·

р,,ЖШ,А, 3 KOIITO no•p3110 lie С

woжr?o II да се !Jecrrnc'
Cera окръж1111ят град 11,ia от

бор11 no бnскмбо.,, хандliз? 11

(j p6n n .А• рr11)'б.,нка11ск111r rp,
111, отбор11 no ф)'Тбо.Т, боскеmм

(ЖCIIII) О 01," IГ)IIIITC, Cll.11111

niu11acт1ш11 11 .,скоатnrт11, баа,rт
-о:шсти J1 nttra111щ11 11.1 toнri·
uccкnтn спортна шко.•з n rр8д11
I • т1шtе t!J1(')1C1 01nм1111 "тGо?11

I? фllJlt)/:t)plll>ТO ..:IP)Жt'CTPO .Д.
1{111со· се ПОДГОJОЯТ от ?1U\Лllфll

11 ° 1111 тр 1ы р11. 1nnършм11 i!i,c
I ., )Ч б1111 Jll}(']ellllЯ ,\\11ожrст
ао хо ,ор) о 1111 •Р 11ьор11, rnrцi1·
1 !ICCTII I' ПJ>Cil? TCIIII CIIO('IOBt•,

са 11' 110..,с r 111 ,а no:iroti..1oкn на
11а 1 106j 1тс en 1,n1ст11 11 отборн
11 с орт11ат шко.• n rрзда rt•

ГОТI\ЯТ CТOTIIII I 1 ? т,,11n11 cJIOp·

11• cни,c•irra: Ста1мо111от-•r•·
са1е11 ,.д. l{a11ea"

-нn r.1.1111 чооек.
Ка,во стана, ударнхте

ct'' Чакаilтс да в11nя дn 11а•
sp'ЪD ..

I le з11ам nалн ме nоз11а n t\i
11ото, I lo nз го поща. Беше u
тор Д11м11тър К)Ч)те?. 11ача., ?
11а оторо 01.треш110 отле.1с11и

•;1,окръжната 60.1111111а D Хасково.
Х:?сковцн лоэ11аоат този c11?r-1

т1111е11. с пос,ебрс11и коси ca,;f
съrражда111111. който осяка C)"TJIO
прекосяuа града с n?лосш1ед
път :10 бм111щат:1. А ?1з.,ц1111а 11:

жс 611 з11аят. че д-р Куртео е tc.
ф111111сц, 110 n.1ю6с11 n профссн,,,
сн !' шшvс11ал стотщата нсr.
срсдсое,ю

·
с.,сд заnършnа11сто

1

ш1сшсто сн образооа,ше. за .:.,.

отдддс цслня сн съзнате.!J{'Н жr.
пот о rрнжа :Ja Э.:!.ра осто на хе 1

та.
..Труд1111 го.:1111111 бяха тогава •

CIIOJICЛЯ тоi,. - ПреJ 1937 г... •

Предстаоя11 с11 м.,аn с11ту?11, ·

ззпочнад лекарската сн ..:арне ·

n се.по Треклнно, Кюсте11д11,1ск
В1tмда?1 го C?IЪTIIO на l?JH, ?
обикаля състаоната обuшна ?
I 3 сел11ща 11 11ад 80 кол 11611. да с,
rрюю1 за тезн откъснати от свеn
хора. 11 знме, 11 .11:стс. о пек t
n дъжд да 061?каля 60.1111,те ';1<orau, се 11аложн да стаnа 11 :i::t

pypr, 11 м ображда. да nреrле;,-
да II декуоа, и 01111 11 уш11.н ...

С..1сд попече от чст11рнrо..111ш
0611каля11е по се,1ата се уста110"
оа n Хасково. Юж1111ят гра.1 cr,
ва неrооото второ родно мястt

И от 1941 ron11нa no август 11

311 rодш1а е 11а соо" труnоо лек;,
ски пост. А от вя'ко.1мо дни е ?
че пенснонер.

За деi11юстта му могат дз ct

ПIIUJЗT ТO:'lt6ne. Еднн ЖIIDOT, lfЗUI
по отдаде11 на хората. Ето К3'-
во Лlttuaт КОЛСГIIТС му:..... ръководи., в продъ.,ж,
ние 11а 20 год111111 вътрешно от?,
ленне. обучаоал II под.rотnял ч
ro спсц11ат1ст11 по оътреш1111 ()(

лсстн, 11зяu1111 се като отлнчен .l.11:· ВЪЛ
агностик II вещ орrа?шэатор, по; lU'Or,
държа,,, нспрскъс11ато кuал11ф11u 1,1 на
щ1ята с11 на съореме1шо. 1111во. Ра·

1щ10 i
ботн., честно II всеотдаш10. ПСL11У I Хас11

na се с поч11тта II yna?c11иe:r<J "1 Olf<
трудещ11тё се 11 ?оле1"11тс сн.· ? 1

Би:х иска,,, да завърша с с.1 n "I
разговор. на коi'lто станах вев r?.:a
ле11 сnндетс,,. д·р К. Ефтн"о Jщ
на?ш.11111к на 01шото отае.11е1111е Ct
Хаскооо, се обър11а .ъм 1·.

·

Куртев:- Ще ндоате лн да no.,1ara·
прн превод на шrкон 11on11 стаn
н \!атер11а.11н от a11r.111ilcк11, фре1
ы1 11 11е?1сю1 сшrсання?

11- В11наr11 ще отnелям от Bpi ·.;сш
?ICTO CII за тсзн. конто 11'13Т 11) ?

f /PJ
да от \le11. Чоnек все пак прод?. с

жава ла ж11nее! 01

Борис ДИМИТРОВ ,_· I
,,?нн_____.........-pii?"·

• в ооо туристи в Хасково?
* Успехите на А.nпийския клуб\
* какво энаем эа пещерняците ?

прсдссдате.1 на ОС 11а БТС llв.

,-
I lл11ев.

?
Тур11ст11те n Хас.ово от 11я1

?ко ГО;].111111 ll\13T ?нжа ПОД вр-..:

.. \11за·•, която прнn..,ича ?11.1я

„1юб1пе.111 на природата. 3 о
стността „Кснана·· тази ro.1r
бе заnърш,•11 тур11ст11чсск11ят J
11 е обсt,;т за пос?щеtнtс от нсr
hH. конто об1t11ат Т}РН->:-.,а.

llpcз 1967 rод1111а о Хасково(
учреден II Окръжс11 съnст
БТС. който ръкооод11 тур11ст11•,
кото до11же1111с D окръга. в О1

ръж11ата орr:шнзация сега н
кы1 30 000 ;iyu111, ч,1с11уоащ11 t
дружестоа. Орrа1111з11ранн са ?
го прояuн. n t,;онто са уt1астnуэ•
,"1.1я.t11 трудоы1 хорз. Ca\lO
1968 гоn11на сз органншр•
4 103 nрояnн ? •1астието
288 675 дуu,н.

Р?д1щ11тr на тпмстн•1еско
дn1tжrJ11te растат. Ber- повече
noneчe трудовнТ\' ,ора юпо;
ьат поч11в1111я с11 ле11 срс. n

родатА. всt повечt и n(ШfЧt '
р11н1.ът 11аn.,и1а о бнта ,-:.
ШIIЯ 11:IJ'IO.:l

Човек
про.цължав а
да живее
Беше npcJ зю,ата. С 11яка.ъо

6ур.а11 с КО\IПОТ IIЛII турш11.11 се
пр11611ра, къч до""· I lo се под-
,,,ынnх II паднах. Бурканът се
счуш1 под мен, а аз запо,щах
бавно na се понзпрnвям.

8 Т0311 \IO\lCIIT КЪ?I :'11(.'11 се отур

.,,

Туристическото ?вижепие
достигна висок връх

11 n n вика 11А rоф11Аското "'
nкcr>tчe<•O ) "r<:t ,\.1 о
l(c • •111т1111ов• ,а С\' СЫА дат о

ро,111 цна.111нто тра е T)f111Ctll
С I р) Жtt"ТIII Пf\1,D /1ТJIID СС

О.Ту ?03 ОТ Х,СКОВО \\ IIIIICТH•
"•· 1 а 16 11an 900 rc;u11 а се \ 1

r,.:ioa npl'll'\t т, р, стн rско
'-1'} 11,rст•о n :i. 1111ето .l'одоnаш
)р•ст lier 1111, ч.1е11u11е са б11

• • •1ом 35 .:1) н Оргз111ш1рn1111
,а nrо•11."еит ro..1"!111 tt:L"'?t11:t
rl\ ос:, Прав1т н ,ао11т? nъpn11
=etOAIIM О! .tll М (j,Чl(OU(?IIJI

" n асtкр • 1\и1 KoJ Tъ('uono
Ila IИ март 1111• Тt'JJIIIA ссос
...... И • ?()О\ 111 Ю11 ШCCXl1JI 1)

р, ., tt':?l c,.anJ. наш?('11оа:щ
сжот11nц1 , • " 61n ??еnн1ат

t ? &)WW 11, , тnва врN•• ?оrз
Tc»II !СЛОН pU1MIL1 IК'ft" 111

•rt а >1 n1>0nara11.:.111 ;i.e 11оtт,
,11, rt ма дl )Ж«-tао .I' д nс,ш

, м • re ,а.,ичават Гдоа в
1 „ rо=..мм Ct' no.I WI MIIIDMM '"

MITM1'1 ,а tf.f''r'OliOTD 8... IOOR
r tr..oraт? nм,.,.а1а "ont"тo

ICI

рок11tе еt;1111з.,нст11 (Хзскоnско
др) ? естоо .,\11:11• ,.,.,, Турнст11
Ч<'<'IClln раGот1111чссю1 сыn, о r,,.,
ГO(lllA)

'lOKUTO .К.1окnт11"U:\.. f?Wf'
к.1он n коnто ч.,?tуВА •• са,10
\ CHll;\11 11 litre М et•JIO?IWIO б<-

\nск оtкотn с"ссе1:а n1щса111я,
то llpt] 1930 ГOДIIII се Cъ.jJIЗ.te 11

rосбод11а секц11я 1.1>>1 Ю11ошсс, 11к

т) р11ст11ч,·аш r-ьJOJ. о кt';?то ч.,r•
11) axn ц.,а е.к11 рnбот11111111 11

с.) К.IITc.111 11 l(ЪC\IO, нрез уо
С 1elUIIТt' 40 ГOJll\1111, ТА орг11111311

ра ь 1m 111.,rтн С'1 ?иrст110 с::

РМС в о?;<)..111?-т11те 11а rрада
Cro; ? 11 дере?. Тсксто·. .Kt

1 0110", Кар1>11?м)1.111•••1·,.,нк·
?11 ;i.cpt", 113 конто се ll)IIOCIT И

11 ,111т11ческ11 ш1формац11м ?=в?
It: Т ?3еЖIЛ\1 I ра TIii\ l'CKD•
та к.таrа даn1

Пр , р • пет, 111 Т)-рnсткчес·
К!"\0 ДBIIК-t IM ы1111а1а 111nк11D
т11 pr, c11"1t ;:. :tм жнвота см ,а
r ,lта Пс,о ToAnpo•. Гnчо
1\оз11011 Л.11w11n.p Кансо Аши•а.
:J.1ко ПорАая о, К<К'"а Марко•
Н 111')"'

llenocpt'дCТ8n10 r.?rll n (>,одата
I НСТМ klTI р 3? ЦIIA
I? М 111 Т)р>!ё'ТW1СО.оrо

дв11жс1111е n Xaci;ooo nъэоб11ооя·
оnт тащ ;?сiшскт. По решс1111е
11.1 1tс.1ня :?кт11n се y1ч1rдnna "·;1.110

дружсст110, n което ч,1е11уuат
oыp:JCTIIII Н ?1.,nд?ЖII. То )ЗП3J•
оа н,1е:то ,.,\нд:? .. н дoct.•ra. Още
о m,рв11те го11н11н дружестnото
Gr.lt>t-11 ГО.1?ЧК VCll\.?:\.И Ч.,efl0[1t'•
тt ?у or ст(')т1tц.i, стаnат хн.,ядн.
Ctra то ниа 80 секцнн. о ко11 ro
ч.1с11у1ат над 8 000 ;,.уш11. А с,·к
ц11пта • •Тютю11,·ва nро'411ш.1с·
IICC'T„ С „ c,(10<'(')(,JI D „,р) ЖtCTl'IO. В
•о.то чмнуват 11а.1 1000 дуu111.

К:1..и тур11стнчr{·...,ото ;ц>ужrстnо
.А11ла• ct ) чrе.:111 A.1n11i1cк11 кпуr.,
?оАто )3D?IOUI ) С\1('111 113 rепуб,
.,Ht>.311CI\H м \tt-Ж.lyнapn.D,1111 спар·
,акнаnн П,·щор11н• 1·ру11,1 к,,,.
11ero наскоро r,• уто1,рд11 n к.1)·0
кnйrо tf:JnJ):tBH нг •ы.1кt• npn} ·i?
""" 11 ;,.r,кy1<r11n1p. 1111я на пеш?·
\111

\lм 1n11a.11111 11 рсnуG.щи311ск11
Cut',.t'1?11"" r.n opltf'!ITttp:ш? наm11
rтбо1111 Ct" наrrж.r.ат на .:.:VtH or
nрnнте "•ст• !!не с,• ropll.t'<·>< с
n,,ром? nмnc1rp11 н ,о,н rnс,рт-
1\ы11 ГО'('рn,е, Г•'<IPlll '\к11ч,в,
ll'WIIO \\a?a?.11\D В 11,ro 111ра,"Т1С8
llмк ?а &11д1.1r , •анто достnА110
n-.r:cт.1zs• С,"1.:М IIT& RII M3BЪJI IIГC

;?с.111тс ,;. ,)щt u п1,рв11тс проя·
011 11а тоз11 сr.орт се утвър.:111,а
като .1.обрн t·1.стеJате.111 11 Гс"J1>-

г11 Топа.,ов. Петър Сарджсо, 5111

чо l\11кo.1(Jn, Гсс,рг11 Такоо, Ма·
рня .\рнсrозоnа. Un,•тa Андрсеnа.
\lва11ка Гсорг11еuа II np. По-къс
110 щрастнаха II друr11 кадр11 То
дор Стрnтнео. М11т,о Гсорг11сn.
Д,)6р11 Топа.,оо. Всса Хадж11то11е
вn. Вес,а Недева, Лат1111ка Бах·
че1111ова, Л11110 Я11коnа, Мара Та
,oua. Ве.111чкз llоанова II друr11.

llяко?, от тсз11 с1.стезан•.1н се
ПJJOЯOII\:\ It като ;io6p11 3.1П111ШС·
т,, 11 пещер11яu11 Го.1я,1 дя., за
р ,внп,ето 11з ntщерното д.е.10 н,1n
Ьорнс l{o.,ru. ,01'1то добре орга·
ttt1 тра тr,н, 611\ кз1а .., от ?а.,ък
мnщ:tб 113}"Ч1111 tКСПС?1.JЩН11.

I l11c се ropдecu с !lрод,111 Бо·
•1,0, коi1то стn11• )1аn?тор на спор
та по nnn1111111м1, с llaaн Геор·
r11en ,•ai1cтori на спорта по т)··
1111\Ъ>I Сн ,а:111нето .Зас.,ужн.,
:ltЧt?.1 118 };Т(;" СА УдОСТ!>еНI\ Ct
1tрtтарят на Окръжiшя ко>111тt1
•• &\\П 1< npe;ite;aтм 111 Ок
ръжнн1 м.·••r 11а БТС Дин•о
Атанасов и 1ао от.а.t„1 .Opr .?нк,е·
uм?n,11" 11р11 ОК 11а &КП н за" п,ар СНРОТ



янко
димов дълг

Своёода, 111 за r.11:11 си наследство,
извоювапо 01 Gпuш JI лепи.
Ти се втурна във моето детстuо
само с 11есн11, знамена и звсздн.
Ти ме I рабна о 011ая вихрушка
от възгорли, слооп 11 мечти,
оьо които сьетът се залюшка

11 доб11 най-крпсиви черти.
Копко радост и звън, колко ре1111,

нолко здраеи весници отвред.
Вс11чк?1 викаха - тръгвай далече!
Всички cu11t·xa - гледа11 напред!
Четвърт век излетя оттогава,
четвърт век аз със тебе живях,

и разбрах - т11 не си само слава
само празничен глъч, само смях...
Вече зная, че твоята ласка ·
е платена със кръв II със смърт;
че кояонитп 111 партнэаиска
е отъпкала моя път,
че зад вс1111к111с стихове гладки
дим от уст1111 барутни горчи;
че са скрити nод черни забрадкинеизилаканч още очи.
Свобода мое тежко наследство,
моя вяра и път. 11 съдба.
Как изг.теждп безгрижно и лесно
със модерен костюм 11а гърба
да поемеш през времето чудно,
да загребваш възторзи II плам.

Свобода как е дяволски трудно
да съзнаваш дълга с11 голям!
Двоен д ьлг - пред мог11л1tте братски
и пред детските пюлкн е той.
И го нося аз -

мое богатство,моя орис добра, делник мой...
За четвърт век Хасково се превърна в голям културнопросветен ц;11тър, в който всеки четвърти човек се учи. Го·ляма е деиността и на ку.'l'тур1111те "инст11тут11, извори 11азнания и вдъхновения. За разцвета на културата 11 просветата n окръжния център разказва в отговори-« с11 НнколаАТАНАСОВ, зам, председател 11а Градския 11ароде11 съветпред представителя 11а вестника Зл. Апостолов.

аж
OTJ

' ;•
I ВЪПРОС:-l(ато специалист пе Нашето интервюп

-?r,
а сега като пряк отговор-

? о Н( на просветното дело в града
?;?. • ?"сх?:о????;е:? у??:??;??=?? nno(B11?1a И "Ynrup?r?· ' О1f0.В'О:Р_-Лр-ед.r 9 cmiтemplr' 11 ? U - 11 J U U?'" г. о Хасково е 11ма.10 6 начал-с;

?
училища, две nроr11м.наэн11,,е 111а 1t девическа гимназия, эе-1" J.t.1cкo и nрофесиовално учили-ие

Ё

Сега б.111зо 18 х11.1яд11 деца 11
11 цежн се учат о 8 детски гра-

нн1 4 начални 11 10 основни· у•ш-
?r, , 3 гимназии, 14 техникуми 1131

?t'с11онално технически уч11л11-tре ? 3 дома, а or тази година II no
иясш институт за подготовка на

?( '11урно-масов11 кадри. Ц11фр11те
• .t111и сочат огромния напредък nоп t5Разователното дело в нашия

ОВ \?ц. И още няколко цифри: пос-
?нн са 14 110011 светли учебни?•щ общежитие, на 6 сгради се

iав11ха пристройки или над-
йки1 а всички останали се пре
онха основно. Строят се слън

? ? !fl? ;:.??;,:7;;.;??:.

( (? И аз се чувства„ като съзидател
11 .1 ? на най-красивите неща.

?. ,,;:j =--- l(paii >1е11е южни ветрове
':? ?

? '\, J
,,....._

препускат

?:• ? ? ?·•?-=?- А,1а винаги е така с мен -
,? ? ""' подредя .111 с11 иалко нещо рабо-

& тите в живота и зная, че nече?:--.;' ме дебне отнейде някаква неп-..., ;::,......? риятнпсг, Дебне II чака .•.
-....;; • Тъй се случи 11 сега.

Преселнх се II аз да живея 11вi1
сетне в cooit собствен апарта-
мент. осемдесет II два квадрата, '
югоиэгочио изложение, седми

чеви сгради на 1\\еханотехю1кума,
cneцJJa.rrнoтo училище, Икономи-
чески техникум, общежитие нагимназията с преподаване на руски език, дом за деца-сираци, общежитие на ТМЕСС 11· др. Предстои
строитеяство II на други учеб1111
сгради и общежития,

Материа.111ата база в учили-щата е голяма. 8 учеб1111я процеснамират припоженив съвременни
техннчесюr средства: магннтофо-
1111, грамофони, епидиаскоии, ас-
пектомати, киноапарати и др. ВХасково всички подлежащи на
учение деца се учат, а 911 на
сто от завършитrте 8 клас про-
дължават о техн11куми и rямна.
културн11я уровен на хасковци в

Георги
Ставрев Лърве

На Тодор Велев - заг1111а.1
през 1934 г. 11 вместо кръст y611ir
цпте "У забили дърво.

Дървото пак раынства 1(.101111
във утриината синева, -
дървото иска да си сп!l.\11111
за непокорната глава.
Дъраото иска да забрави
отколешните страшни д.ш,
под сенчестите му дъбрави
с.11111 живот се вкорени...
!(pair слъичестите иу върхари
да 1111к11ат мак II яинзухар.
за идват спомените стари
ha го другари 1,р11 другар.

з1111. Заедно с комсомолските 11

пионерски оргаинэации У:111лищ-
111пс съвети полагат големи гри-
жи за по-натагъшння разцвет на
нашата образователна система,
за която Партията полага тол-
кова много грижи.

ВЪПРОС: - Народът ни ста-
на господар 11а всички култур1111
ценности. l(акво ще кажете за
култур1111я 11апредък на Хасково?

ОТГОВОР: - За нзд11га11е ш1

ВЬВ-ВЫХОД
града 1111 работят различни кул-
турно-просветн11 иист11тут11: дра-
матичен теа'l"Ьр, 11зиесъл эа 15
г над 4 600 представле1111я, 3 ки-
на, JO читапнщ:?, едtш окръжна
н 71 профсъюз1111, чнт-а.'111щщ, 11

уч11л11щ1111 б11бл11отеюt, Днрек-
цня на бъ.огарската му-
з11ка, 1(.1уб 11а ку.пурните
дейци, СП „l(у.,турен OTДIIX II ук-
раса, едиа окръжиа 1t 20 заоод-
ск11 радиоуредби, I\ киюкарии-
ц11. 159 са>1одеiiн11 к0дект11в11 с
над 4 500 участн,щя и др. Ок-
рыкн11ят музеit (ясторичесх11 11

археологически) е оrnище на ро-
долюбие. Читалищата, начело с
образцовото народно читалище
„Заря", участвуват по-п1,.1нокръв

но о културния жнвот на Хаско
оо. В наши• град работят ииого
пОст.1, худож111щ1t, журна.111стн 1t
истнt1ска гордост е, че тапаnт,-, л G:?щз J.H• r .,е:.ап11вите поети Ивn11 Н11колоt1 н
Янко Днмов са чпенове на СБП.

Гордост за rрада са II хор
,,Роциа ntceн'\ снифо1111чният

••
ор-

кестър. дружес:rво „Тракия It
ми. др. На Трет11я репубпnка11-
ск11 фестнва., хасковцн завоюва·
ха 6 э.,атии, 6 сребър1111 11 4
бронзови 'lеда.,и. llзраз на приз
11ате:шост сз дtсетк11те па,1етн11-
ци, построени в града ни.

ВЪПРОС: - l{акво 1111 преА- Сим еон.,ага бъдещето в К}•,1тур1tо оmо-
wенне?

ОТГОВОР: - Освен )ll!OГO }'111 Стоянов
.111ща It оGщежnтня, конто ще се
строят, о Хасково ще нма ftoв
пнонерс,ш дом, нова Оl(ръмна
библиотека, окрыкен музей, До"-
nам!'!Тннк ,,Ас. з.,атаров", къде- •

то ще бъде Дрn,?ат11ч1111я теа-
тър II музеitната сбнр?а 1ta nроф.
д-р Ас. З11атаров, Дом 11а кни-
гата II фотографията, .,1m10 кк-
110, ш1,рокоформатно к1t110, кнn-
жаршщн н зрvrн. Вснчко, хое-то
ни предлага бъдещето е то•ко-
ва прнма•1ващо и красиво. Уве-
рен съм, че деАциТI! па просве-
тата II ку,,турата ще oтrooapn
11а гр11ж11те 11а родната Парn1ас нови творби, tпектаwпи н кон·
цертн, б.,нзк" до народа, вwпа-
ващи възхода на нова 6'Ц!"&-
рня.

същност
понес.,н вечно бягащата ръж.
Разцъфват като эажад1tс.,н устни
цостятn нзвед11ъж.
И сякаш няма болкн, нма

всъщност

·т, Вълко Марашев
** *

l)ъrna\l на път през ю.111
11еnоз11ат11 сс.,а,
?831! ОТ мъх 113 .'U().11!

1 на nт111rн крн.1а..•
Цеие С Жl!TIIO·Жl!B3J "Юr.а )IСЧТа,n > се пр11доб11ва

та простота.
?

етаж...
Вс•1е \IОЖех. дето се внка, да го
ударя на жнвот. li-,on - пър-
во )!е гътна грипът. r.1сд него
ме nрылетя бро11хоп11ев)101111я,
а вчера пъ? 1шuата учасnкоп.,
.1октор11•1ко )11! рече )'Гр11жс11а:- Т11го11чсв. ще отндеш с тая
6с.1сжкn о тубд11спа11ссра. Нала-
га се да re nper.,e.1a 11 rентrс-

1110.1оr·сп циз.111ст. После, ра б11·
ра се - пак 11ри снl С р 1)',1·
тата..

Уп.-зш11х се. 1 1 • r е х ·IHlllll'М.I Д?.Т
Тов >1оето, 1 е с
('в· (jr:r JOо

а о r.,аоата ?и се внхрят все
nогреба.11111 ,11,с.111. JI не >te род
ва ннто .,ос...:аоото anp1L1cкo с.1ън
це, нито n.1юбс1111те' гургу.11щ11,

Да срещнеш

човек .•.
Хумористичен разказ
от Вълчо М11хай.1ов

kрай мен 11 в Mtfl 110,.1е, море
без бр1г,

което все тnка прм теб ме
връща

в ръката с мак.

"
КЪВ ОЪЗIIIIС:ЪК дЯ.lБО, сух 11 !,Jfp•
гав 1<ато ona,1e11a дрянова пръч·
ка. Ila r1,рба >t)' се бял11а дълъг
бе.,ег, иад х11тр11те >ty IIJ'J)IIWt
ОЧI\Ч?U BllдAX друrн два, по-мn.,-
1(11, 11 тоя :ж111 ске.,ет, vис.,я C>t,
11е лег11е 11anpnoo о J.?вчсrо. а
се ;inirecъ.1 по лс.кnри II ре11т?1111!

Съб.,якох се II аэ Оrвъ? n -
.,, 1оха чет11рныа д)'WII, сvешно
np11i.r11:-вaш11 11а СDет.,и .зта J-11
oc,111ar<1 тр:ьn axwe кы, тьwна·
та стоя.- Почакабтс1 Yracit то?,."1,т•••- l'рссрещ11а I н 111 аратат .,с--
карят с: очи като wот;р11ст

Ton ОТ! р11 ?о :-re CU D
с,,сrд 111я uбн Ост ra w
cъ/Src с:,•

н

Стр. JI

Иван Н11колов

Снимки
С11ощ1t 11а.1а 1ечtр
П)IUIIX Mh.lЧt'W"-O)S,
роаих ст•рн cttнNtl.ft
а бащини• nом.
Сt1нчtс11тс • нt ..,.. :.ат:
1 тях .10Gpt .,ич11
•ак баща NH тр•rаа
с и1аnрнн очи.
l(ак върви поаека,
8.1Н)3 I i,pyrи ДНИ:
CIIIIMKH от запаси,
с1111•,кн от воНнн.

Тук е 1:111,на.1 саб•
с жест по сtлскм ПР()(т
сякаш I росиа }'ТJ)Нн
noq14 CtltOkOC•

Таи е сви., ко.11110
в 11•к1къ1 окоп -
CAKIW се tf81tмзa
да завърже с1tоп.

Рових стари cн1t"lkи
а liашк1111а JIO\I.
,\\нспнх ,а воnнат;а.
Пуши? мь.1чешкn,,.

K\).1k() С IIOT1,Пk8,1
1c,11t 1н11,р c.,an
11елосятn М1410.
llflBИtCt'tt х.,яi.!

ttакъ.з.с rc1pattн:
смръще11 - no запасн,
Ck1op?I! ПО ВОЙНИ,

На t.nn1tчk1 сн11и?а
тоi1 стон 33Ct1Alf
всре:? .1о)арс?11 npaJ111tк
Трифон Зapr,an.

Го

ра
та
Bei111e , 11 e•n.p
тръrш,· rората.
Ш)·,щ гората.

,\\afiкo юпашка'
Вдовrщо c1111r4!

Зе11?.о на Левсхн
11 l(ар1джат1.

Падат оръ1 мене
ЖЪ.1Т1!ТС ,1НС'ТU
11 i.re аатрупr,.;,т,
Грма КО)tИТИ
11 kOllfl!RCТM -
д11еска с:11 пуста

Шуми re.pan•
Шу?.rи гората!
И '1)'11.11М,

Ч) М
метuта a:•r??ата б11:1уu.



Стр, 12

Вместо феlлето•
и „ беше ro.,awa тpyJI/JOCT да

1, 1111 repmoнpaт 11Ъ11ро.:1111тс

.;, душ1J по повод Юб1?леа. Окв-
а се, че ll("Дoao.,11ttтe са 1i111oro.

I lo вярвате nu? Ще 111 ги 11ptJ1•

CТIDR no11we11110. Ila IICIIЧIШ •••
??АОХ CJl/111 Н СТ.Ш IТ.!lp«: ОТ
кхкво стп шшоволни от
ltдroдllЛl,\ 11J1ЛСП 1:то II от
r, fPK?e Л (11 пхлов - б11в111

.-n11та.111ст - lie еъм дово.1е11

ОТ AYWIIЧHITI lllp(IJIIID, КОЯТО 14И

е ваастте от ръаете. Дано се
,рт.11111, дано кnтасtроф11ра, тп-
а както а, катаС'Трофнрах ни !I

с nт wnp11 1?14 r
? К '!.' ,1,\КОВ 6110111 зсме

R.TIA ?ru Как ще съя дево-
, ) от 1nh:8PI р.1:.стI КОАТО Nit 1а

, р ,1 жнnотn) ll1t'8R ?111 /\;-д1111я

ивогец от I 000 11кn • JIii, I 000
.1,? /Ш8Rllll 500 JIKA гори, 2'.l нр,1•

11, G no.,o 4 коня. 11102U ouue
.J Ж,J\11 1,\P,\\J'POB r.111,111

11n.111urnn.. IIA•J&'IIIIIK' - Какnа
'IJIDМ" е та 11, която пр,nьрна )'JR
стъциге п .1,тск11 rpan111111•., 1ат

р111е m,n Ф?бр1ш1?
1 Сп I к \•Jl.\11106 б11n111

тт.рr??u \\nжr? д? ёъаа ,тn
о., 11 от etrJ111111nтa 11npo.111n

твст евяо прн е.11110 по.,ожt 111е

да ,111 дадзт ,аскоосю,а )1111·

r рса.,tн war.1J111t, тn 11 n • да
1 un от къ:?с .:ia er nprn111aoa,i

5 Б. Л11, КП'ОВ r.110111 6011·
1 ,р· - I J11к?к11J1 11,т.,ст 11е ,• д11сш
a1n, що" двn., заr>1 11а всек«.

, nтn ПOIIL„Kt1 11 ТО ЛfЩ llllt"Бtt „111Х

11 Л?. 33111() не ми JIB..'1.:'IT Tllfl
r.111к11 D рынпе .

С.. Т. Л 1;АКОВ - б11n111 соб·
М'IК'IIIIK 11а тютю11rn11 rк.,а,,оос·

:1ь110 опуегес TD1il n..,:irт, Д.С·

) MIi взе \th:Л8J(11(-T0T8, TR да НА•
1а от какnо дn с11 1i,кapna>1 ,пя

r 1 11 дr11,тn 1111 като nporq1111 .,?
о,nт К,,11? ?111nща 11обр11тс

'"'"Р" npc,ie11a?
7 Б llp IIIIKOB Л?. ва-

11а111" вааст, дn се иоразгъп-
I 11' тия Г('JIЦI? 'It' Ад видите

UC оетвне ,111 върно в KJ>1бnp11-
1c. ..

8 г I мшоп ггчсгогец:
'ICJ>llol >111 С\' n11? TDA в.11стl

,ю про?уд11 n таи ll)CТa Т)'·
11• 11 ctra Ct." с,..:11тnм 11t)11t..1·
(' ..., r 11 за t'J11t11 .1n.,:tp тrабnа
о pn.1мr, С11обо,111n l'opona• 11а

"я1от) ,rрнн AJ li.tJ11:tu
11 Б Р. ,\111 IIIKOB - 611в111

бр11111n?: f\л3ст, която вяес-
·то 111 6р811111ЩН .111\IJI път 118

Jll:UIII ?'OIICOWOIIUII, 11,· е 1111?1ква
MICfl

11 Тлкл TOBI en част от нн-
тt·р111О1Jра11нт,, Knзaxn w11c1111rтo

с11 na 11арод11nтn маст n11r111 Де
111.1 геепове, конто ДГ:IШТII
(?n,.:inpanro 11011rте. I lo II ОС·

гвпааите, конто HIIT('('JDIOH()8:< се
nкn1nxn „11t•.anoo.11111"' от 11:.po;i?
нnтn вввег, l?то 11 тяшите отге-

- I It C'l,'I ДOII0.1L?I. авшото три6
ва д.1 ,,1111111 по paJ1111 у11с61ш
стви, ,а61111ет11, рnбо111.1111щ11. I I

друю - чу:?и се какво na пра·
nм два яесецв през лятото. Това
OfП\C"h."J .11t \.' f\r. ,.1.h ·tl'Ъ!t?

16. М. У. схкчнввх до"n·
кння, чието хобп е 118 rотnн ?I)'
С-48'.а - -- Кпк ще с,,\1 дооолш1
като no ци4, дr11 се 11у..1.я кпкво
дn правя? Вс11•1ката 3,111 домакин-
скв работn се оър11111 от рnз11111е

25 1итервюта на 25 недовоп1и

за 25 годишнината
noJш

10. Р. ,\ 1,\ГВ 611nш ра·
таf1 I lnnpe\letu 11>1n, C,l'IO е.1
lld рsби10 д.1 111чаи :?е11011ощ
110 смд ror11oдnpc?11тe roneдn 11

IIU rOCJ,11,laJICКIITr 1111011. lie !<11

1р?б11ашс· 11 къща ,вщото сля, n

я,,.ра, пр11 краонтl'. А знасrе
.,н км?n топ„111•,ко с n ях,,ро? А
днrс кв.,;nо 11:1 себе с11 н1,ща
n.rpaAII\, 11;, с11?н1 - нъща прn·
nцх, ctrл 11п 1ъщерятn ко.-1n ще
K)llfПD'I ( IЯ\IП'I ,111ра .•

11 Стр. ?· ГЛРОВ - струrар.
tCA\111 разря;?. 11 ill Ch\l IIC;\0·
00.1f'HI Ton., ,.\IICШJIOTO' ЖIIDOT .111

t.·') Раfют11111 ш•т дс110, n nocnl' се
'l\'ДIIW J\ЪЗt.• .111 OTll,'\t.'111 С КО.13·
тn н C'f\1 (1ст(1отn - на }!Оре ·.,н.
11n 11.1n111111з пн.

12. П. 11. СЛГ'ОВ· - Пншете
11 \lell КЪ>1 11e.1nno.11111тr? llai1-мo
.1.epllJ Т(':"(.1111КО ?11 n1,p1111t C.)IЯTDIIC

то 11 1111са11ето, .а а I са,,о я кс,-
""11дуnа" Л о сnобод11ото сн
орс,1с - • KIIIIO, теам,р, SOIIUep·
Tlf. Т't 1l'l11tlllЯ, р.1д110. • • Е. ..:.ос
110·Bnr1pt.'..1.'1

13 11. О.ВЛТОРСЮI - pait11·
n11а.111затор· 11 аз роптая. за-
щото c1t.•.:i ..:ато н1,1аiн:тор11? онn
111 маш1111аJнtН. сега сн се.1я на
сто.11,ето 1'ПТО Пt.'IICIIOllep II на6·
lll()J.OUD)I C0Яft\lU111Tt.' .,а,1n1111ю1.

I 1. 11 Г:11 Cl Юllf'POB - 11

IORT IJCJIOtnl1t.•pctш жноот 11С t
жнnот. Cn11 ,.1.0 дев,:т, nOC..'1e п ха
фСIIМ'О, IIOC.Te па• CIIR, после
па• о кnфещ·то, 11ос.1е с 6абето
1t11 fl, :,o..1J\8, ;1 i;;nтo · ек.? да n1.1·
роптая ,ш запущат устата М>С
("ТО леn:1 щ.•fl(IIA.

15. д. Ле. КЛЛОВ - у•111тм:

,,у та,1 пера.11111, ? ..,а:.t11.,1111ц11,
l.'41N\Tplt!1(.'Cbll 11(.''JKII, 6oi1.1cp11,
npa,OC.\l)'K3ЧКII. f In тооа ОТГОрl'
,ш.,коrо м11 J.ет? с о ;?.стека rpa
.1.н?н1. а rо.,я•rата ,111 .д.ъщеря у,111

110 na11c11011111t начала n rнчна·
з11ята. 11 а.1 се 11y:tn с какnо да
CII 1nп11.п11я J.CIIЯ. •

17 Н11>1<. I I. lll'POB ? д11рек-
rор: Лко 11мn от какво ;13 сыt
недооо..'1С11, тона са прсдълrнтс
rод111111. 1 lаше1о 11редпр11ят11е с11

11Jn1„11ш n 1a1tit о чt.•ст 11а Доnст11
Cl'ПТ\.'\IBpll .ta IIO·\Hl.lKO ОТ J.CUl'T
щ.'Сl•ца. Затооа nрсд.,агам го·
;J.IIIIHTC ;ta IIЯ\I.IT no доа?1аt1с?т

----

11 после \IC карат да .1сжа n?
гръб 11 ...111 no коре\1 11anpano в1·,
ху пясъка. Защо, 11anplt\H?p. ,••,а.
д11те .,ора от Гърu,1я II Typu,;
IIC ГII изпращат JIIIKЪДC, 3 11·

българск11тс KO\ICOMOЛцtl, 1111 о()
рн•1ат 11а ,1оре II с.лънuе.

21. К. А. ПИТАIЮВ - оф,
цер: -- Как ;ia сы1 доnо.1е11. •·
то 11аро.:111ата маст eжerOJJj
строн 110011 заоод11, фабр11sн
домове 11 1111с грябоа зорко ...

nазнм nснчко!
22. К. А. ЛЕМОВ - 1111те.1•

гент: - Как ще съм доuо,1е11 lri.?

то тая власт ,ш е oc11ryp11.12
топкооа куптур1111 размечениt
че re чу.з.я къде по-напред 1а t;
от11да: 11а к11110, театър, ко.1-

f
uерт. рецитал. 11 на село ;ia 011

да и там така! Е? •
.23. П. И. ОНЕРОВ - носнт,;

11а •1ерое11а оръзка: - НароJн
та власт е като :,.1е11е - т11ч.:

т?11ш. па озе, че за четвърт &>·

сторн топа. което nруrите JЪf
жав·?, 11 за дnа оека не можаха .:.1

на;4,ао;_т.Е. БОКОВ бебе. То.
бебе 11е се съrпас11 да отrово;,
на въпроса мн. защото както ,,

:,.10 ,.?:·а. било ш1 два месеца 1

още не знас.,10 да rooop11. Но ro

пак нзnряска така rшскт1во, н
ка с11.а110, че разбрах каsоо на
да к:1же: - Тая народна м2
,шоrо ш1 глези. На ,1е11. ка

трето дете. ,111 даде веднага ?

то се ПОЯОIIХ 113 бял соят ue.1

500 деuа. А е осснзnестно. че 1

дсuата 11е трябва ..1а се .1а1 ·

nap 11, защото се у•1ат на лo1iw · i

__,.._,, он.-. - ас

25. ЛВТ01111ТЕГ'ВI0: - '!с.?
дол,·11одrн1са1111ят. също не ?

1

дов(мен от тая о..'1аст. която
позnОJJява 11а1?1-бсзотrоворно .1,

кр11т11куnам с настоящия фе?
ТOII.

а 110 8- 9 "cceua
18. r1. I I. ЛОТОВ аn11атор:

((ажстс мн това маст л11 ?
hUЯlO 11е ,111 J.31Ш IJЪJ\IOЖIIOCT да
се дu11жа пеш по у.11щ11тс? По
ttя?, дс11 ,,? карат да кръстосвам
мсж;?,у ,06лащ1тс, а що?,. с:1яза
от са,10.1ста, uеднага се качвам
на ко.1ата. Зажаднял С'Ь\t да сн
ПОХО.1.Я пеш.

19. Път. IIИKOB: - Аз съ"
06нк1100?11 гражда111111. лът1111к в
ж11nота. Но това ж1шот JНI с
\IОсто? llарод11ата власт м11 да·
ne „Бу,1гарр?110", а не м11сл11, че
11я\1:1 къде да го сложа. защото
гаража с зает с ,,;\\оско1111а" на
жената.

20. Mn. Л. ДЕЖОВ кожомо·
пеu: - Как ще СЪ\1 доволен от
ш1род11ата о.r1аст като )IC 11зпра-
ща всяко лято да се nеча под
папещ11тс пъчн 11а Спънчео бряr.

-------.-----ЦVVlWLUV»u-VWМ- --WLWlUF.J#V- - -
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Златко А ПОСТОЛОI

(Пro.:iт.nl\.c 11с от 11
011 "ато IJа.,кы1п
t А I Jp.111 1111rш

r ,or 11 11с С\' r) r.11 •

I • .11, то•? r11 с. I lo гм.,ы1
, С"1?1ц1 1р1._top е w1111.1na., no

'l'('('к, 111.iK 11 n1AHlltr..ltTt" TII ,

i\\11oro СТD118'(8, TRM ? (•r1tR•
Т 11 К р >I n IC a,.,c)I/IL't't'Т II IUt-C·
1 11 , От ыi,n a.pn11 n.ie,? бая

1 AD t'II 1n1t ат •• ,\\18 1:J <'t'
р,о;а 11r.ttfi ,.,. r.arJld. че съ11

1 1?т.н rp1;ioll111e111 To11n rn 111
, 0>1е 11 or пn,11ц11ятn 11 or ,?r
I Р•

la n. rt (' >It,• 11,1 0118 nяr
r„o Cz 1,1nn' • "'"щтлх rt а,

(1 \OJ ['.дШIIJl<'tt'I 111,ТII Ut
,а, UpIOIIIUIП't' lldCTJ)blll I

nap ?,о. Т11я <х-пмн 110 rnn·
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Сао6одата:-Като поrледиа по какви криволи·
чещи пътеки и пътища съм вървяла ...

ro1111 11 щt те захапе. ол,б11ш п11
.,1у ct.• т11. то ще 11одn11е оr1ашка
·11. Щl' 11061..'ГIIC, •

8 TO)II IIIГ ;1.oi1.1c ТОt\ЪТ в.,я-
10\\IС о тъм11ата стая. Лекарят
"с ьъ1пя 11а.1яоо н 11аляс110, каш-
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Г.те.1,1'1, р,'6рата "У щръкна.111 сь
що 1\ато рt.•братз щ1 парното о
n118pTiJ\ICIIТ;\ ,111, а бt.:41сn,т 113
n,p6a 'I)' ,111 се стор11 ccra още
ПO·fO.lR\I, •

Вс11чк11п• "11 стар11 or11111un
о дpor.oncre 611.111 1\сто11! Tona се
11?к:.t 11 JK..ipax II т;н1 rp11n11a t..'ПII·
дс,щя, IIЯMU що! - ,·c?ll\113 Ct.'
111th. тoi""t, - Л тн 110,1i111 топа н?
К\'ЧСТО, ЩОТО H..1CDC MIi ? tJH;J.A
б3м ка,11рt"11. 11 nct! да ?,у er
11,(\11111, чу .111?

Ръкуnа? ct Беш,• м11 11ey.1or.110
11а рnздял11 да се, запо.111nоа,1 с
щ: ro. 3:liOD? 11 IIC IIOllltт•t\ коi,
с тоiс. к1.з.е ж1·всt.1' Важ1ютн tit.•.
Чt среЩIНIХ 113Bf'l.'\1e ТОА като 'It
.,11 бt-1С-)11.рт,?·1 'IODl'K. ж11паn кnто
троскот, roтon .аз ЖHD('t" noнt
ОЩr. СТОТН1Н1 ГОД.111111.

Тръr11ах ?1,\1 П0.111KJIIIIIIIK8Ta
11 ?or. ,нае 1зщо с,·1 1 ••• pn.1na·
шс 11 м.тадото npo.1<•1110 с.1ъ1щr,
11 11.1!06е1111т • Г)Рr)-"111"· ко11tо с,·
r 111rxn в т11,ата впр11.,с,а у rp1111,
н п? t1:1щ111е се от жнuот n1.nк11
111 дървссаrа •

Усмивки
откн•ията

двете котенца
Лрх,пеп Же.тю Гоrов от Хас·

ково, сега 11е11с•1011ер н акт110е11
бореu nрот11в фашизма и каnнта
лнзма, тогаоа 11е беше архнтект,
а просто Желю от VII (XI) к.1.
у•1еш,к 1н1 хасковската rи/\111аз11я.
l(ато уче1,ик беше голям весе-
ляк. Като ареста11т1111 в 11одходя·
щ11 мо/\1е1пн умееше да разсмее
ооiiющите н да отьрое 11яко11 11

друr б11ч.- Чaкnii де, чакай! Ппюф1111 с11

н:1 ръкttте 11 тогава замахкаii!
i1r.штираше той един омразен 11

,ш воii111щнте подоф1щер. Воiшн·
кът 11ансrнна си 11люфна на ръ·
ката, 110 (е ра.3смя н не ro уда·
р11.

Вед11ъж. заспа., дълбоко, Ж•·
.,ю з:?бът,ува. Чухме го, 110 бех·
,.,е ABJ'l\•ч с1, 11е• "'· эа да го съ·
будим. А можеше нn сън 11ещо
тай110 лк нздnдr.

Зад кавьора, зад кавьораl- б'Ь?1нуваше той. Едни полицай,
110,,шс.,и. че Же.,ю 11,дава мясrо·
то на Vkрит11 11e.1rraл1t11 матерна·
.,н, наiаесн ct над ш:rо 11 шеn·
lltWkO\I ЭDПt113:- Ко ""n ,ад кавi.ора? Каж11
м.о има 1an. кавьора?

Же.1ю се съб)АН, 110 се престо
ри чr r11н:- Рун,ав11 kОтtнца. Доr рр1·
та11н котсtша има 33Jl. кавьора-
рсче тoii 11сно н отчrт.,нво н 11ер
в110 се обърна 1111 llP) rата стра·
н:1. U111ким... [JРОА-...._,*ава,, na
C[JSI.

,.lОбнлейно Xackouo" - и:,дание на всстшщите »Тютюнора,
ботничесkа дуJ.,а• бр, 14-15, .,i\\ир" бр.16-17...Народен стро·
ител" бр. 15--16, ,.Напоителен фронт" бр. 15--16, ,,Социалисти·
чесkи автотранспорт" бр. 16-17 и ,,ЗаАружен труд" бр. 14-15.

Редахциопв"', копеr•я: Ат. Х!!д:мсиколев, Б. Каркадаков, Ж. Запрапов
Й. Бож1111ов, П. Йорда11ова п Зл. Апостолов.
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ТАНЧО ТОПУЗОВ,
бивш политзатворник!'
Откараха го о тях с кола.

11еrооата стая нанст1111а имало
вьор с две 11зброд11ра1111 от •
sa му котенца.

J- Ето тях сънувах - Р".
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Страшиинт каскет
Ка1оа,а го М11.1ко Ганев, а

·1у 011ка\\1е ,\\11.1ко Козата Б<

от Пъpou\laii (Борнсооrра;?). I
rато 1111. oo;iexa ;io прокурора.
;io.1..1.cct..>1, тр11.:tt!сет арестанти ,

n.хравяоаха четири-пет
по.,,1ш)•него вш1аr11 го отделяха 01

ca:i.1 11 го охра11яuаха тр11шt п1

цаi1. •- rlя"a да 6яrа'1. не бонтс- Т11 ,шого ..1.а не знаеш.
т,·канкзна каскета! - сне\!
1\\1t.1IO} СЪС rC\tЯX K3Cto.'-'T3 11 ГО

ваше на nо.11щая. '"

Л нсторнята с кnскст3 6et11

1\аоо. Като 11c.1cra.1?11 n Се

?\11.,кn ня\tа.1 ннкакоо ор1
Пр11 е;111а 6.10,a;ia \I)' 11011,

1

.:tQ1')"\H..'HTt'· I lаш1!ят. nor.1e.1111f
.,11ш.1я о 0,111-re 11::ш-11а110110. na

1а.1 о л.жоб,1 с11 ?т .1.1

оn.1н?на J-:apтn. Но 011r nn11n сне., ?

та от r.1on.1т:1 11 с nс11•1ка с1

цапна., no \l}'Tpnт., на nt?
Онn о:\113.:1 11 nр11\111жа.,. :t '
оф?нка.,. В1с.1 по.11щаят кас,i:

го JО11ссъ..1 на 11ача„1стоото.
1111.:1 1.1 ct•11tecтnc11нn доказ.1т
Рз•611ра се )Во.11111.111 ro ?
1) у1111фор>11Та 11 \I)' ПОА3f

cno'i.leH каскета. Пор11з11 111•

чш·? 11;11.с ITC „ шгс.111·ХР{I
се П3 с,11 'Jr \111„1КUО11Я

д р11 111.., 1?8Тf,1ят Тенчо. 11-

ro np11 д11ректорn. r.pe;i,npt
111t'• Ое1ао11 кnске1n о s11.1


