
апребъд ком ме л кото винство!

Издаьа О.tръ;:шото ръководсгво ьа БЗНС-Хас:.:ово по случай 25-та гоцвшввас па соцwалксти,rеаата
революция в България. Брой едввствев.·????--------------------

ЗАДЪХАНА ИЗ РАВНИНИТЕ,
ЗАВОДИТЕ,

МИНИТЕ
С КРАЧКИТЕ НА УКАЗИ

И ПОСТАНОВЛЕНИЯ -
ДНЕС

КРАЛИМАРКОВСКИ СКОКОВЕ ПРАВИ РОДИНАТА
ПОНЕСЕНА,

КАТО КОН ГАЛОПИРАЩ, КАТО ВЕСЕЛА ВЕСТ.

Петър Янев Коста Янчев
Коста Янчев с роден в с Сгам-

бслийски през 1881 година. Toil с
ед.ш от основателите на Зе?1.;".1.r.1
ския съюз о Хасковски окръг. 1 lз
бран е за прелселагел 11а Око·
лийската дружба. а през 1920 1-0.1
е 11аз11а11св за околийски ш111а?111нк
о Хасково, След това е избра»
за народен представител, С.1,·д
!>-11 юнн, 1?23 гол, ? зал ьржап 11

би I жестоко 01 сговорпсткат .!

вгаст След осчобёжлавзисго ?\
1or1 иоддържв връзка с Ile р1111 1

11 Гр,,11>1,1роп II Соф,:я С, ,:щ,а се
с OJ( нn Бl,11 . Хасксл > 11 тае.г ?
със t·e.кp?тllpn I а партпяг; Д.11••,1·
тър '"i:1:н:.р11('.. оfрз ; 01 е 111· •11,1

фронт па Mll. шеги If JЧlt'l ши
Jit !) 1t,1it 1925 t .З. Т1 'i С лв :'' ·11

Роцен С в С. J iijHlilllUtSU Щ'I )8 )'Ulrт nт rh.1r 'l 1,t'-11

февруврп. 1886 гол, 11,.'\1,ржа се
сам .1 завършво гимназия. .1 слс..!
това II право, През 1919 год, е 11,

Оран за народен иредсшвител.
Ton е .:1.1,ржа11с11 об11111111 Т("., срещу
1ш11оn111щ11 гс ла .10?1с 11:щ.ю11n.11111
катастрофи. 13 кпli1111ета на Стаи
бо.111АtКН г минисгьр 11:"1 прьвосъ
ането, министър 11:t вьншните pn
Мт11 11 >1111111сrьр на ф.111а11с1111те
111 коr,то пост го сварва преорат,
но !1·11 юни. Фашистите го арее
туват. С.,,•.'\ освоёожааааието '"'
тoll смело се включва n а11т11ф&·
шнстката r.орбз. очертава се като
n.,n11e11e11 с;щ11офро11товсц 11 доl\ър
органнзвгор 113 3С.\1Сдо!.1СКIIТС )JЗ·
cw. Отново е арест)·ван " с.,ед
0кtСТОК11 инквиавцни е 111rope11 в
.Ц1tpv.1U1RТI RI no.,111(11RТ8, Софпя

НАШИ т р ос
1J б .,рэ, то 11 и- 1ph тпр

11е 11 11а1ц11эа11с в кооперативни
re стопанства. Така С'Ъюз1111те
членове от Хвскоаски окръг
отговориха на висскопатрно-
т11ч1111я лозунг .Всекн сдружен
юиедслец ч.1с11 на ТКЗС!", из

дигнат от ХХ\'111-ня конгрес
на БЗНС.

I [сторнческите рсше1111я 11а
Апр11.1ск11я ПдClt}'/'f на ЦК 11n
БКП от 195r. год. постави 11n·
Ч3.10ТО 113 1100 СТОП О развит.гс
го на Пвртнятв II странвта.
1100 стan о укрсnоането на взв
ииоогношенияга >icж;iy ко>?у
IIIICTII 11 темеаеаци. Днес С.'\Р)'
жените земеделци от Хасков
ски окръг са о чс.11111 re рсдове
на селскостопанското производ
ство, печелят славата на unit·
стори 110 високи доб,1011.
5,1nстват акт110110 о уаравлени-
сто. Над 100 сдр)'Же1111 1tl1e;ir.,
U>t-oВ'"'<,q,,<тll СlГ 'i:!t,11000 11.1 :,•n,
ра111т:.11111 С'1о11"111 на ТКЗС
11:i редовете на ?C)IC.!,eJ;CКRTП
организация са избрани I 11а·
род1111 предетавнгеяи, 30 ок·
ръжн.: съвсгницн. 311 0Gщш1
ски съветници, 108 членове на
изгп...1ко).IНТ? на окръжния,
градските 11 селски 11арод1111
съвети. от които 23 на швтиа
длъжносг.

През пасгояшага юuмей11а
ro,11111a оёещанията на сдруже
1111те Jeыe.:ic.,u11 за превзпъаие
нието на плаповеге в селското
СТОП311СТОО възлпзвг 118

l,I I0.000 лева. Няиа съмпепие,
'le тези обсшапия ще бъдат 11з
1n..111c1111 с чест. ['ърднтr 11а
много съюэнн члецове са ок: •
11е11н със элагни оглячия 11 яе-

НИКОЛА БАМБАЛОВ-председатеп на Окръжното
ръководство на БЗJ-IС-Хасково

i 111 I laaopo :I.SO с.,ружепн
зе>1сдс.1u11 от 11ашия окръr Ga·
ха 11аrраде11? с юG11.,еn111та
ЗIIIЧJ.8 11 rраыот:а 118 ПП 111
взнс.

Нвраетвв по.,11n1чккат1 ас·
TIIDIIOCТ II СЪЗR3ТеJ\110СТ RI С,,•
юзиите членове от 111wn OJ:·
рьг, Днес сдруже?шn: зе?се4е,,
цн от оьръгв раGотят с ця,,ото
с11 сърце 11 l!)'WI в ре11овете на
Отсqt'СТ11(!1111а фронт, в коw11Т8
n1тс na Бъ.,rаро-с:,.?таата
JIP}'ЖG., 11 f..1Н111тетf1то за аашn
та на мнрз. Ila 1100 1,о,аисок
етап се 11зд11n18 11 11ОJ11rткчеа?:а
та просоета 118 орrа1111зац?1ята
Заа,.,11 се съвча:n11т1 раоота
с nарn1ята о оо.,естта 111 11део
.10n1•1CC1tar8 ра?. lfo.waтa
nо.111т11чесtа1 npocneтa се р43ВН
оа в .'\)'Ха 11 юci.o:i11111ra 111 ре
111е111,ята 11а I0.1w111 /1,,е11ум о•
llK "'1- БК11. 1?т ?-е m,ц
1111?р:снu 11 СЬАържоте.,1111 q,op
1111 110 П0.111nlW•Пpoa:i:waтJ
работ1!. По ТО311 1131/JJII D C.tp)'•
же1111тс зе1о1сдмц11 Q'Т н1rик•
mq,u- ? К}?rтнm1рат ?.а?ест••
та 118 новия •1ооек труженик.
п.,1.мсuст1 poAOllюoru 11 киnр·
11nц11011а.111ст, радете., 118 oъ.tr•
рО·С'Ъветаата д;,)'ЖОI, JIO
cw ърт ?IНJI 11а ?.,ото 111 с:о-
ц11аn11з?сА, чttт1:н, nрющкnея 11

откро? в сео1rтс де.11 и по-
11нс.,н.

Сnруже1:ите зе.11uетш от
Хасковсхм О?"Р'ЬI' nocp?cr с
D'LJropr с.1авп111 I001111e11 на с1111
Gодата - ,11.,ог 311 тя?Н8Т8 оше
nо-упор11тв G>1.J1t111• рзоота а
шесто 111 11'Ъ3тържtствувапето
Ila lltПO?Дfllolllre llдen Ila KOIIY
lllt.3111.

Единодействие и единомкслве
Анrе11 Croиnoв-пpocsemиir 81 ОР u &ЭIJC

Двадесет II пет rодш1111ят
юб1111ей на свободата е повод
за рао1tосметка 11 за хаскоос
като окръжна земеде.1ска opra
,111зац1tя. От оърха на извървя
1111те 25 свободни rод1111н по-ре
.,ефно се очертава мога 11а

сдружените земеделци о знт11·
фа11111стка rn борба II со1111ап11с-
тнческото стро11тс.,ство, no·ro·
пяма е радостr:1 от сnече.1ени·
те трудови б11тк11, nо·с11л11а от
осякога е оАрата в с.,ао11ата
Българска кому1111ст11ческа nap
т11я - оргаш,эатор и вдъх110·
в11те.:1 на победш,я соц11алнс
TltЧOCKII щурм.

13 споя ,1стори•1есю1 път сдру
жс1ште земС'.:t.?лцн от Хаско11·
скн окръг 1юсехn като зна,1е
н;r._сята за съо,1ест11з работа с
БКП, Това крепко ед1111одеf1ст·
n11? на ,tcJНI сооя апотеоз о .!le·
nен,септеморнnска? СОJШ".111с.

т,1,,?с?;.1 'J)C!)():tIOЦПn 11 ,1Q8.'\CC?I
пеrrодншн()тu соц11а.111ст1111?ско
11:\rражданс на н.зшата р,,.
д.ша.

[!е1юсрс;?стое110 с.1е:1 девето·
септс,1 оrнйското оъста1111е сдру
Ж?ШIТС :te?IC;J.C.1ЦII от нашия
nнръr се nк.1101ш:1т nкnшно n
работата на оrечсствс11офро11
10DСК11Те КОМИТС'ТН. эае?.1ат раз
.111ч1111 отrовор1111 nocтonc о с11с·
rечата на държавното ynpas-
.1e1111c, уL1зстват nктнD110 n ук·
репвансто на народната о.1аст
и u проnсжд?нето 11а uс11чю1
11ciшn меропр11ят11я. Сдружс1111
те э?мсде.1u11 ста11а?а п.1.1 чt1111н
аrитаторн за КООП!раТIIВШIЯ

строй 11 с .111q1111я с,1 пр11мер
ув.,нчаха II остаиа.111те С<'.,яш1

Кирчо Латев

flf 1 1 nr•, 1811,, rод 11 с V ?11

д _.о От 11J1 •• 11 с.:- •к1ю1u.1 D

•· TIIШ 1

... iш,ст ft r1,
., •rn ЗМС !I

С.тсд
• ?рж

ie II er npo ,p1L
?р.< J} UII, ЖrсУ<Ж 611Т 11 .c'L<;C?C/1

от фаш111:'Тю1те r:.а.,ач11 11 o?,.,Rf)(·
т11те на Хао:ово



Безсмъртни имена
Сяави 11 11oaн1tn

Kon 1щ11011

I

Рвет т .r i\•li11neят иа пнге ноn11со1111а.111ст'!11rс1.:11 села.

11, CIIII гквг

f??ОИ·ТВО?UИ
Дц ! iiме11110 r ерои - твор

ЦII en хиляпиге коопсра го-
pit II коопершорки, механи-

Личния принос
умножавпт
118 роднага
с;1Ъ11'1соа1а сграда 11а свое
то щастие.

8с11чк11 те са 1олноnа paJ
.111ч1111 11 епновременно с то-
ва 1<.О,1КО много си 11р11.п11-

ча г, Or.11tl(a иыа II с11сц11а.1-
11ос1 Iii 11м: епни огглежцаэ
тютюн. црути=-преди всичко
циревици, r1>c111 са майсго
р11 о 11,р11011роизводстоото.
Но с11 11p11.11P1.t I no всеогдай
нос I та II рабол ата, по нара
сналого чувс: оо 11а отговор
11ос1 пред Съюза, пред раз-
цъфтяuащото 1111 соц11а.111
сгичесно О гечсство.

На много от тях са 11р11-
съдени 011сою1 оr:1111111я1 гър
ДIIIC 1\М са окичени С орде-
1111 11 мсдали-ео итлш а на 11а

рода към 11арод1111те чеда-
нст1111ск11 re създатели 11а ма
гериални ценности II самите
те н:?11-11е11е11 капитал на Д11
мнгровска България,

Пред вашия трудов под-
виг, герои-творци ПО-
кло Н!

l.;111111 I ero1
111c;tr11м?·upe.11ce.uтe.. на

111' ма ьзис
11 'lrt'T •• с;ааа"•• IOGм.oril

1Cf511 CAJIY-"'"" ?Mt tiltЦ С „м,tll
niiмиocl Iota е •P•?•ra на 11•w•
то llono•нмo np•cы-,anr rooa е
иawara orroaopкoc1 nprд с.0•111а
1а Ыi 11 • np11n,,.,cr1010. llpu
м•на.111а 10;1tша oCStщ11н,1ra 111

CAJ))'11Ltllllft 1tNtJlt.ЩII бtia 11рС111
n•.aнr:1111 (' .cz.atooo .ltll, ltмt 11r: ft
C?MKWl&Mt, 'It U?tмte uбt-щa1t"tl
црu 111с101щата rоби..,?.,. ro;iu,
ма Ra c1olнocr 1,100,000 aro• Al·
.or,i lltt er nprм)""""'·

В .uаrин• фона 11• 1мсо,оаоб110
к111111rr мoatJJ\ Al н1бро11м p.rcr,..
CAP)lktnи 3е><tаr.ацм •ато б1••1•·
1.11p11re 1\осrар.и11 Рцrа ат 'lrp110·
•оисао, С..ааи д,..?rа or !1:1с11а,11
10, Batu ll1cн.1to 01 llooa Ila·
&tJ/iAa, •o•нurцnиtt брнrа.?ирn"- 88/,'Тl.lfD ОТ )'?)'11.'IЖOIIO, /la
tl!J Cnacoa от Аlом•о•о, I r11•0
Мцоа 01 A\u•o Acr11oao, J.1npa11
Нааноо от l(apaaaa.1000, 11.1111,
lот Мкп••• от l(puo no.tr, llaмa
Пmа от floa•ptna, аос11010.1uте
Пtnp Диммтроа от l(асна,оао,
Христо Гonia от Я6...,.•оао, •ом,
11.1nс11м1 ,аrноао.11 Гrornc A11rt·
„о• or M&•AJI•, 10110t110a\.Aa Пор
AIM Пор,1111101 01 ("..o?AttO И
MMOIO Jlll)"III,

Лм•нма цркиос ма а ••• САР)
111'1! 1r»ut.1rц ? nur, oбaira1r111
отrоаорl\ОСТ n отn 11а 1'\.ч 11аро.1
Мlfl 818(1 11 tOЦU.11Nt1M'lffOTD•• Роа1иаl

XPIICTOC ГЕОРГIIЕВ

В хсил
слввн дС.11ЧС8

pthrop 1 .1 К ч t•c11.1 ?11•т11а
nаи ?•. Хас•ооо. Jlaipt:r> 11а Ди
>H!Тfl08Ch8 11а1р11а >3 СЫА38311t
111 K08NA copr Т/011ОН "XapM311JIH
163", •оАто с )cnrwнo внеарен а
ца1а11 страна.

Под знамето
на Отечествения

фронт
Марин Марашев - секретар 11а ОК на ОФ

През 1942 година Георги Д11м11
трон оповести 110 нслсгалиага ра
лиоетанция „Хр11сто Ботев" създа
еансго на Огечествения фронт о
България. конто оОс.,111111 всички
щюrrсс1101111 слоеве на народа в
борбата срещу капил алилма II фа
LIШ 1•1с:.1. Основппгс с11.111 в Огечест
ое1111я фронт бяха ко,1у1111сп1 .t
„сщ.•.1r;щ11. В?;1.11а1 а c.1c;f това се
ирпстьпи к ьм изгражданс на ок·
раЖ.1111, околииски II общински КО
',IIТCTII. Окръжният комитет 11а
Огечествения фронт n Хасково бе
сълл де11 през 1913 гол. В него
•. 11\JB:\.? Н3l!.:113ТЪК.IН1111ТС дейци
Ir.гrmpтttttГ1i ':1,'.1ClflJЯ съюз,
Още слел еъэаавапсто си OR Hi\
ОФ pa'f.D1t ак111п11а по.11r111чеrка
дс111юст 11 nодпомоrна рсшнтс.,11ю
остt)(;с11·1см ор1шсJ..:.1та поОез.а,
Uтечсстnе1111п фронт юнrра р ,ша
tаща рu.1я щ } 1 nърждаоа11с ltd но
',IТП 11аро.1113 0.1:Jст JI DЬJCTallODЯ·
: LШ!! 11,L orpalic1ютo от rcp?1a11ctш
те фaumc'J 11 11.1родно rтопанстоо.
!rtl"C ..1в.1.1есrт II Пt."Т r.o..1н111t с...1ед де
ut:тoct.•nrc?1opш·1ch:aтa победа, Оте-
11сстnl'11Ш1 фронт о 1rнйто ядро пак
са КО\lу1111сн1 11 зе?1еде.1ц11 играе
01·ро\111а ро.1я n 06щестос110-пол11-
11111ссюш 11 сто11а11ск?1 живот. Ок-
ръж11а1а отеtr?стuе.11офро11тооскd

орrаш1J;1ц11я Upott none•1c от
IJ2;{)(X) 11.lCIIOD? 11 DJC?la акт,tоно
уч:tст11е оъu nс1111кн ,,асоuо-по:ш ·

[IIЧ('CКII It труз.оnи лрояшt II IIIIИ·
ш1отнn?1 о <JKl)ы·a. В 11еrооата ши
рока ра.111006раз11J 11 м1юrол.r1ка
де111rост )Частоат II сдружените
Jе,н•дсJщ11 or нашrщ окръг. В ръ·
1\ОВО.:.tстuата на Отечествения
фронт работят повече от 1,600
,.1с11ов? на БЗНС II даоат своя
rрннос за укрепване ,1ора,1110-по-
•11т11'!tt'ко10 с;JJ111ство на паwня
dapa.a..

П:\liЛIIOT MIIH•lt:8

Брнrц•рьт Панаnот t,\1111чсоor с h:риьо nояе е е?н11 от щ1otttptrтr nрн 011r.11p•oa11rтu 11а 11ромнw
.11ен1пr rехнолоrнн n тютюнопро-
11100.11t11010 11pr, юбилrr111аrа ,одннз тoli we 11ре11зпь.1нн ro?нw·
KI/R CII П,1811 С 20,000 HI/JI/ ИЛИ С
ОМО-10 20 10118 1/01/011,

В •rест на 25-rодшнrшя Юбн11еА
на сообо;r.ата от 11?ш11я окръг Оя
ха 11arpaд61/II 320 ЗKTIIOdCT/t ""
Оте•1естnеr111я фро11т със злат1111 и
срсбър,111 юб11,1ей1111 з11а•1ки 11а
не на ОФ за ДuЛГОГОД11Ш118 8К·
т11011а общестnс110-110,111тнч?ска ра
бота. С тсэн от.111ч11я бяха удос·
тое1111 А 42 сдруженн земеделцн.
Окръжното ръководство на БЗНС
11 Окръж1111я ко,111тст на ОФ са
yncpc111r, че II Jallanpeд сдр\'же?ште
эе"еде.щ11 от Хасковскн окръг ще
11.1аrат nee така вс?отдаfшо н упо
р11то соо11т снтr за делото 11а
Оте•1естве1111я фронт, за построява
нето 118 СОЦНЗЛIIЗ\10 И комуннэмо
u ш11u,11 а родина, за щастието 11

G@годснстnието 11а трудолюбивия
1111 11 щrро,,юбнв народ.

ЮБИЛЕЙНА
ХРОНИКА

В Хасковски окръг се про111аеж
дnт над 350 вида f\РОМНшпенн нз·
дслия, голяма част от която с.е из
нnсnт в чужб1111а.

•
Годншно uкръrа ю11ася u 24

странн nрош1шле11н смскостопан
ек,, 11зде.1ия за над 70 шм1tо11а па
,1yn111 лева, срещу ко11то се вна
CfIT MDШIIHII, C\'POBIIHП II редпца
друr11 стокп

•
Само през 1968 r. в окръга вля

эоха о де?С'rонс 9 ноnн промншпе
ни nредnр11яп1я, по BBЖHfl от KOR
10 са: эаоод за релета н контакт
на апаратура о Харманли, заоо.11
за nрою1шпе11а арматура ь Свн·
.1е11град, завод за отопп11те..,на 11

оентн.,ацнонна тех1111ка n Марица.

•
!lp1 IIJRf") t!:flIOTO 110 tlC.1\тpntllrr

11 •1 чr,ша1з стr;-1111 11pt'1 l!XN 1·

1· tr :!· t; •.ш.1ноы1 1.:11.1ооотчоса?J' '11'< !'J'S r !I '!11,111rpoorpa1,
It") 11р 111.1 G?O !.1,t,fll()JIJ КНЛО·

Т 1\.,1 (•• ._..? 1 р 1t'Htpr1t 1t

•
Прt 1 1917 , . • u•P•I а ll>10W< са

чо 4 трактора. r11)нрао11r1ш к'Ь.,1
15 к. с., 11peJ 105U rодн11а ,е <t
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АЪ•1111Т-r ИBWИIIH бllxa I cфrpatt
на юnробванr10, то cera а «oon,
рnтнонн1е стопа11ства работrrт 21»
ра1садопоса.1ьоmк м 230 mno110
aieaRR 148а!МНИ.


