
РУДЕЩИТЕ се в социалистическа Югославия, два
десет и осми път след освобождението, посрещат с 
огромна радост и въодушевление своя празник Пър
ви май.
В този час, всеки от нас мислено си прави равно

сметка на изминатия път, на великия подвиг, 'извършен от 
народите и народностите на Югославия: за непълни три 
десетилетия постигнахме онова, което други страни и на
роди, при други обстоятелства, са постигнали за цяло сто
летие.ШгстВо Т

Въпросите, какви бяхме, какви сме сега, идват сами
от себе си.

Югославия от преди войната, бедна и угнетявана, 
страна на дървеното рало и цървулите, се превърна в ин
дустриално развита държава с многобройна висококвали 
фицирана работническа класа, в страна на мира и свобо
дата.
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Само социалистическото развитие можа да према

хне най-характерните недъзи, присъщи на капитализма — 
експлоатацията на човека от човек, потисничеството све
та на терора, сиромашията и да осъществи вековните 
стремежи на югославските народи и народности за спра
ведлив, достоен човешки живот, да отприщи сили и енер
гия.

Тодор ВЕЛЧЕВ

НАШИЯТ ПРАЗНИК
Днес царува в страната ни здрава политическа ат

мосфера, единство и братство на народите и народ
ностите, като последствие на най-правилно разрешения 
национален въпрос, творчески труд и сигурност в утреш
ния ден, а всичко това повиши и постоянно повишава со
циалистическата съзнателност на народа, утвърди негово
то самочувствие като единствен и пълноправен господар 
в страната, творец на собствените си съдбини.

Спирам вниманието си на две от многото крупни 
завоевания на работническата класа на Югославия.

Прилагане в дело на ленинското тълкуване права
та на народа за самоопределение, пълното признаваха На
ционалната особеност на всеки народ и народност, демо
кратически обедини югославските народи и народности 
и създаде крепко и неразбиваемо братство и единство, 
което се превърна в могъща движеща сила на цялото ни
развитие.

Този фактор оказа решаващо влияние в живота м 
дейността и на българската народност в Югославия.

Единството и сплотеността на българската народ
ност около линията и политиката на СЮК вярността към 
тази политика допринесе, че и българската народност с 
упоритост, самоотверженост, пропита с патриотизъм, за
едно с останалите югославски народи, прокарва пътя на 
бъдещето си.

Материален израз не тази линия са резултатите от 
развитието на общините, в които живея, българска - ма-

>;
родност.

Второ крупно завоевание представлява самоуправ
лението. Първа в историята на човечеството, работничес
ката класа на Югославия стана самоуправляваща се рабо
тническа класа.

От създаването на първите работнически съвети, ко 
нто означиха въвеждане на работническото самоуправле
ние, до конституционните изменения, които днес 
течение, формите и методите на самоуправлението, във
личането на трудещите се да вземат участие в управле
нието, постоянно се обогатяваха.

С прилагането на конституционните изменения, са
моуправлението още ще се развива и усъвършенствува, 
правата и свободите на личността ще се разширяват, а с 
това ще расте и съзнателността на трудещите се и тяхно
то чувство на отговорност, съзнанието, че са господар на 
своята съдба, че ключът за по-нататъшното развитие е в

са в

техни ръце.
Когато днес се радваме на прекрасните резултати 

постигнати през изминатия период не трябва да забравим, 
че преодолявахме и неизброими трудности. Победите бя
ха свързани с огромни проблеми, постоянно се намирах
ме пред нови, нерешаванн по-рано задачи. На фона на 
пословично бедното буржоазно наследство, нашата ра
ботническа класа трябваше да се учи и да ръководи с из 
пълпенисто на тези задачи.

През тия години водихме упорита борба и за своя
та политическа свобода и независимост и успяхме да я 
защинцим.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК
читатели и сътрудници!драги И днес усилията на враговете все по-настойчиво св 

насочват към опитите да се предизвика ерозия на социа
лизма отвътре. Важно място в тази дейност заемат и ата
ките срещу социалистическото самоуправление и това не 
е случайно. Очевидно, борбата срещу самоуправлението, 
но същество е борба срещу самото строителство на со-

Беседа с делегата за IV конференция 
СКС Борис БОРИСОВОтчетно-из бо 

рно събрание 
на ОК на СК 
в Босилеград
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на циалнзма.
Къде се крие тайната на досегашните успехи?
В единството на югославските народи и народности, 

в решителността да не позволят на никого да пречи на 
постоянния възход, в тяхната сплотеност около правилна
та линия на СЮК и другаря Тнто.

Ето защо Първи май посрещаме с нова убеденост в 
правилността на политиката на СЮК дълбоко сме уверени, 
че всички настоящи и бъдещи завоевания са неразривжо 
свързани със СЮК, че политиката на СЮК отразява вяр
но народните интереси.

Ето защо, всички труженици, всеки гражданин, все
ки трудов колектив посрещат Първи май, изпълнени с 
чувство на радост от постигнатото, уверени, че и занап
ред що преодоляваме много и много трудности, но реше- 
ии да не пожалят сили, енергия, ум и талант за по-нататъ- 

нодсм, за непрестанно укрепване на стопанската и 
отбраннтела мощ на страната, с крепка вяра, че успехите 
ще со умножават, че животът ни ще става все по-богат и 
по-щастлив.

Никой да не използва 

труда на работника
гГргятпвестникът бъде при Първо го питахме дали е 

„„с Четтфтата конферсн- доволен от участието и ч» 
„., 7 приключила! Но слсността на производстве- 

ция щ пишем по повод циците в самоупрввитолпи
с делегата ма ця- те и други органи, 

и ба- — Можем да бъдем дово
лни, защото тяхното участие 
с близо 80»/о. Но друг с въ
просът, КОЛКО ТС участвуват 
в определянето и чертаепето

(НА 3 СТР.)

Самоуправле
нието 
някога и сега

тези редове 
разговора
дата димитровградска 
бушнишка партийни органи- 

-който представлява 
на конференцията.

Всъщност беседата ни бе
ше за проблемите на разви-

шнип

зации,
Да живее Първи май.
Да бъде честит на всички труженици, на 

граждани в социалистическата ни родина.
всички
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тието.
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Тито ни НО години

Истината за Тито
от другата страна на Адриа-От края на 1943 година име 

то на Тито нс слиза от коло 
ните на печата. Демли уор- 
кър” от 11 декември 1943 го
дина писа, че признанието 
на Тито е закъсняло призна 
ние на реалността, „Нюйорк 
таймс” за пръв път обнарод
ва и портрета на Тито на 11 
декември 1943, а либерални
ят вестник ПМ (Пост Мерн- 
дйем) от 12 декември. ' 1943 
година под заглавие ,,Да се 
призане Тито" писа, че ПМ 
е за оня, който иска да ос 
бори за съюзническата побе
да. „Тито и временното пра
вителство, което образуваха 
партизаните в Югославия, се 
борят за тези цели. Михаило 
вич и правителството на 
крал Петър не издържаха 
изпита. Същите дни Ню стейт 
тсмен енд нейшен" писа:

Тито вече има свое място 
в историята като човек, кой 
то освобождава Югославия 
от Германия. За него вече се 
приказва по целия Балкан.

До скоро Тито за западния 
свят беше мистериозна лич- 

.иост. Обаче с по-близкото 
свързване между съюзници
те и партизаните ние го поз
наваме. гга-добрс... Въпреки, 

>че няма никаква военна шко 
ла,. Тито показва невероятен 
смисъл за планиране на сме 
ли военни операции. Когато 
неговата войска се увеличи, 
той я организира по приме
ра на регулярните армии. 
Той устрои корпуси, дивизии 
и бригади, както всяка дру
га модерна армия. .. В бит
ките, разказваха ми — пише 
кореспондентът Ерика Грня, 
той показва голяма храброст. 
През това лято неговият Вър 
ховен щаб беше обкържен и 
Тито бе ранен от бомба в 
лявата ръка. Германските во 
йници бяха само стотина кра

тика, а след това се спря и 
върху личността ма Тито. Йосип

— Аз отдавна се интерес у
Брозвам за движението па мар

шал Тито. Опитвах се и опи
твам се и сега да му помог- Титоисм. Моя млад приятел, окс
фордският професор, капи
таи Дикин, сега подполков
ник Дикин, се спусна с па
рашут в Югославия преди сд
на година и прекара осем 
месеца в щаба на маршал 
Тито. Едни път и двамата бя 
ха ранени с една и съща бо 
мба. Така станаха приятели 

От доклада на подполков 
пик Дикин получихме жива 
картина за цялата борба и 
за ония, които участвуват в 
нея. Миналата есен изпратих

ваше път в света. За Тито 
и неговата освободителна 
мисия вече пишеха и прия-

коресподенти от САЩ и Ан
глия бяха изпратили редица 
съобщения от „Свободна Ев
ропа“ след пребиваването 
във Върховния щаб. Този ин 
тервю бе публикуван съще
временно и във вестниците: 
„Нюйорк хералд 
„Балтимор сан“, и

телите и неприятелите на то
ва движение. Това може да 

от статията на „Нюссе види 
ревю“ от юни 1944 година:

трибюн“, „Маршал Тито не е вече 
мистериозна личност, каква- 
то беше в началото на пат
риотичната война. Повече 
съюзнически кореспонденти 
пристигнаха до него да го 
интервюират. Всички негови 
изявления са точни в главни 
те точки“.

Онова, което на всеки по
сетител прави впечатление 
е неговото сухо лице, типич- 

Неговото 
изражение е снажно, но не 
и грубо, може понякога да 
бъде нежен. Той се усмихва, 
а не се смее на глас. Марша 
лът говори добре немски и 
руски език, а чете английски 
Неговите любими книги са 
„Война и мир“ от Толстой и 
„Историята на два града“ от 
Дикенс. Лошите съобщения 
не възбуждат Тито. Негова
та поговорка е мотото на 
руския
по време на Наполеоновото 
нашествие в Русия: „Всички 
съобщения трябва да бъдат 
приети, като че са предвари
телно очаквани“.

ме по-голяма мисия под во
дачеството на уважения и 
ценен народен представител 
за Лаикастър бригадира фи- 
црой Маклин. Той дойде в 
Кайро на среща с министъра 
на външните работи и с мен, 
за да ни докладва и отново 
се спусна с парашут в Юго
славия. Мога да съобщя на 
този Дом, че ние ще напра 
вим всичко възможно да се 
помогне на маршал Тито и 
неговите храбри бойци. Мар
шалът ми изпрати телеграма 
по време на моето боледува
не и аз оттогава съм в посто
янна приятелска връзка с 
него. Намерението ни е да по 
могне.м с всички средства, 
с които разполагаме, като 
имаме предвид и другите ни 
задължения.

След като обрисувал поло 
жението в Югославия и от- 
ношенето между генерал Ми 
хайлович и Тито Чърчил 
казал:

— По отношение подкрепа 
та на Тито, 
сме на прав път. Тито 
болшинство сред 
на Югославия. Те 
една конференция, която съ
бра болшинството, която бе 
среща на болшинството, кон 
ференция на законодателна
та скупщина. Те именуваха 
офицери, в своята 
те правят много работи кои
то очудват.

прогр
ния „Пост Меридием“. 
основа на съобщението на 
ТАСС от 20 май от Нюйорк, 
московския вестник Известия 
на 21 май (1944) направи из
води от интервюто със за
бележка: „Агенция Асошей- 
тед прес обнародва днес ста 
тия, която съдържа текст за 
изявлението на маршал Ти
то пред кореспондента на 
Асошейтед прес. Това изяв
ление

есив
Въз.,Името на Тито ще остане 

в историята. Неговите войски 
днес задържат толкова вра
жески дивизии, колкото 
войските на

и
генерал Айзен-

но за славяните.
цензурата задържала 

три седмици“.
Американският вестник 

„Балтимор сан,, в своя брой 
от 16 май 1944 обнародва ин
тервюто на Стоян Прибиче- 
вич и Джон Талбот с мар
шал Тито. Интервюто бе об
народвано под заглавие: 
„Тито дава преглед на цели
те на югославския освободи 
телен фронт“.

По този
Факсимиле от в. #,Пост меридием“ генерал Багратион

начин истината 
за Народноосвоб.одителното 
движение в Югославия и ней 
ния ръководител Йосип Броз 
Тито вече напълно се прокар

хауер. Но това не е всичко.
Партизаните организираха 

Комитет, в който правилно са 
избрани представители от 
народа. Мнозина от тях са за 
емали важни постове в Юго 
славия. Всеки, който позна
ва тази страна, признава, че 
те имат правото да представ 
ляват суверен орган. Този ми 
нистерски съвет е на Народни 
ят фронт, който съчиняват 
демократическите партии на 
Югославия. Това е същинско 
народно правителство, което 
формира действително общо 
народно движение в окупи
раната страна. По този на
чин каирското правителство 
се намира в опозиция 
всичко,
способно за живот в своя на 
род."

Нюйорк таймс“ в броя си 
от 22 декември 1943 година 
помести дописка от своя ка 
ирски кореспондент, в коя
то се казва, че днес Йосип 
Броз, като маршал Тито, ръ
ководи огромното народно 
въстание. Той изпраща в чу 
жбина и получава от чужби
на важни военни мисии. В 
края на 1943 година ,#Дейли 
експрес” бележи и тези ре
дове:

чки от него. „Той не се уп
лаши”, разкайваше ме един 
от неговия щаб. ,0ткакто за 
почна партизанското движе
ние, ние постоянно сме об-

аз считам, че 
има

народите 
са имали

кържени от германците . ..“ 
В какво е тайната на Тито 

вите успехи? Когато след Хи 
тлеровия „блицкрюг” спря 
съпротивата в Югославия, на 
родът искаше да се бори и 
по-нататък, но той трябваше 
да се организира. Обаче ст
раната беше разединена. Съ
ществуваше омраза между 
сърби, хървати и словенци, 
която Хитлер още повече и 
в страната имаше много куи 
злинговци, които бяха в услу 
га на Хитлер. Въпреки това

Факсимиле Му ИаНуе Ьапс!шид
рШв»*

от
„Ню Йорк 
таймс”съпротива

Първото интервю на Тито

Г ■От началото на войната на 
15 май 1944 година в свето
вния печат се публикува пър 
вото Титово интервю. До то
ва се стигна по искане 
много югославски приятели 
от САЩ, Великобритания и 
Канада. Йосип Броз Тито на 
писа статия под заглавие „Бо 
рбата на народите от поробе 
на Югославия”. Тази статия 

отзвук в . 
товния печат, чрез издателст 

Ю/найтед прес с посред 
ничество на Луй Адамич, 
когото другарят Тито изпра 
ти статията и едно писмо (29 
март 1944).

Вестникът „Пост Миридц- 
ем' публикува статията 
15 май 1944 година

към
което е храбро и ШИ

*^4**Ч1: РоИожст *гн1 Сан» * ‘ “

■Ч

Тито, водач на комунистите, 
успя от пет народа да създа
де единна армия. Обяснение 
то е просто: югославските 
народи искаха да се борят, 
а Тито е борец и той им съз
даде военна организация. 
Той никога не престана да 
бъде комунист, и все до ско 
ро юмрукът беше поздрав в 
неговата армия. Обаче от 
самото начало на партизан
ското движение той . постави 
освобождението на 
пред вътрешната политика.

на

Хе»;АИу,1в

1шШима голям 1:1све- ■ р ■
вото

на

1страната
на '••I...„Днес този „г под загла

вие „тито описва борбата за 
освобождение на Югославия.

Съюзническата цензура за 
държала статията три сед
мици. В деня когато било об 
народвано интервюто на Ти
то то било „събитие 
ня“, не само в

_ железарски ра 
ботник, Йосип Броз .маршал 
Тито, е върховен, комендант 

Народоосвободителната 
войска на Югославия. Двесто 
тин петдесет хиляди парти
зани днес се борят под него 
во командване. В този 
мент те задържат 12 дивизии 
на силите на Оста...

Уинстън Чърчил за Тито Й :ш
На 22 февруари 1944 ''7,годи

на президентът Уинстън Чър 
чил

на Ш щж
§Г йШШ: Л

Богдан НИКОЛОВпроизнесе
реч в Долния дом, 
говори и за Югославия. След 
като говори 
ките операции, той говори за 
действията

известната 
в която т

в следващия брой: 
Московска „ПРАВДА“ и
ХитТаНТИН Симонов за

мо- на де-
американския 

и англииски. но и в съвет
ския печат. Първите военни

за съюзничес

ка партизаните
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Беседа с делегата за IV конференция ТОДОР СЛАВИНСКИна
скс

НИНОЙ |А НЕ ИЗПОЛЗВА 

ТРУДА НА РАБОТНИКА
Проблеми в учебното дело

(ЧАСТ ОТ ПО-ОБШИРНА СТАТИя ЗА МЕЖДУОБЩИНСКОТО СЪТ
РУДНИЧЕСТВО, ПОМЕСТЕНА В НАЙ-НОВАТА КНИЖКА НА 
„МОСТ". ОСВЕН ЗА УЧЕБНОТО ДЕЛО СЛАВИНСКИ ПИШЕ ЗА КУ
ЛТУРАТА, ЗАСТЪПЕНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В РЕ 
ПУБЛИКАТА — В ИЗБОРНИТЕ ТЕЛА И УЧРЕЖДЕНИЯ и ПР).на политиката на органите

управляването, както и 
на самото предприятие. Тук, 
струва ми се, не бива да сме 
доволни. Често явление 
ганите да са един вид 
шичка на ръководните в про 
веждането на тяхна лична 
политика. А тъкмо това е 
двойна опасност за самоуп
равлението. Първо се дис
квалифицира то, а от друга 
страна поема върху себе си 
рисковете за приетите реше
ния, които в случая са само 
формално негови. Считам, 
че мисълта ми е ясна. За пъл 
ноценно участие и действу- 
ване в самоуправлението не 
стига само физическото и чи 
слено присъствие на произ
водствениците в самоуправи 
телните органи. Нужно и да 
ги зачетем като действител
ни самоуправители и творци 
на определена политика в 
стопанската и друга дейност.

на

РЕДОМ с общите усилия, на първо 
място с общата подкрепа, за ускорено 
материално развитие на слабо развитите 
части на този край (Босилеград, Бабуш- 
ница, Сурдулица), редом с бързото раз
решаване иа въпроса за пътищата, еле
ктрификацията, настаняването на рабо 
та, здравеопазването и под. централно 
място заемат проблемите на образова
нието и културата.

Макар че в тази област са положени 
големи усилия и са постигнати значите
лни резултати по развитието на училшц 
иата мрежа и увеличение броя на уча
щите се процесът на бързото и дииамич 
но развитие в нашето общество непре
станно издига нови проблеми и изисква 
ния .а някои от проблемите се появяват 
наново. Естествено, при такива условия 
възникват и нови въпроси с оглед по
нататъшното развитие на учебното дело 
в районите на народността. Най-важни 
между тях са: учебните програми, ези
кът на преподаването, обучението 
сърбохърватски и майчин език, учебни
ците, средното образование, преподава
телските кадри и др.

Макар че стремежът е учебните пла
нове и програми да не изостават от раз
воя на учебното дело в републиката, по 
лучава се така, че те почти редовно изо 
стават, че са отживели и неприложими. 
От друга страна, поради специфичност
та на тези програми и на допълнителна 
та част (майчин език и история) учени
ците и преподавателите са обременени 
в сравнение с другарите си от училища
та с обучение на сърбохърватски език.

Въпросът за обучение по сърбохърват
ски и майчин език също «е е разрешен 
окончателно в училищата с обучение на 
български език и той изисква специално 
внимание, като се има пред вид двустра 
нната и специфичната роля на тези учи 
лища. Те трябва да са организирани и 
ориентирани така, че да осигуряват 
учениците успешно овладяване на своя 
майчин език и развитие на своята наци
онална култура, 
солидно усвояване езика на република
та която настаняват, за да могат равно
правно и без пречки да се включват в 
целия обществено-политически живот 

по-голем ите обществено-политически 
Такова организиране на

ния процес на български език, и зарад 
други нерешени въпроси мнозина от пре 
подавателите оказват съвсем оправда
телен отпор да преподават предмета си 
на български език. Сегашните материал 
ни насърчения, които им ое дават сре
щу тези допълнителни и понякога огро 
мни усилия, не наваксват труда им. Сле 
дователно. подготвянето на първоначал 
ни учители, допълнително подготвяне на 
учители за предметно обучение в гор
ните класове, утвърждаването на реални 
материални и други стимули за учите
лите е неотложна и обща задача на об 
щииите, в които живее население от 
българска народност. Тъй като се зак
рива Педагогическият институт в Ниш, 
а въпросът за откриване на отдел бъл
гарски език във Филологическия факул 
тет в Белград още не е разрешен, проб
лемът за по-нататъшно подготвяне на 
кадри за майчин език става съвсем се
риозен и изисква съответно и общо раз 
решаване.

Значителни са трудностите по издава
не на учебници и на помощна литера
тура. Въпреки усилията, които са пола
гани досега, този въпрос не е разрешен 
окончателно и е постоянно актуален. В 
това отношение няма нито организира
на, нито систематична работа. С преве-. 
ждане и писане на учебници и помощ
на литература се занимават малцина 
просветни работници и работата все по
вече става монопол на една група хора. 
Това предизвиква у повечето просветни 
работници оправдано негодуване и про
тести. Тук няма конкурси за учебници, 
нито обществено-политическите факто
ри, преди всичко общинските скупщини 
и организации от общ интерес показват 
особена заинтересованост за тези проб
леми. Да не говорим за другите пробле
ми в тази област (необзаведеност на учи 
лищата и съвсем малки възможности за 
осъвременяване на обучението, сериоз
ни проблеми на средното образование, 
специално на езика на преподаването, 
проблеми по издръжката на средното 
образование и др.)

Тези проблеми, макар да са отчетени, 
не са изучени докрай. Подходът към 
тяхното проучване и разрешаване е ра
зличен. Различни, даже и съвсем проти- 
воопложнн .са мненията по тях, а раз
лични са н становищата по въпроса как 
да се разрешат проблемите п как да се 
организира учебното дело в районите 
па народността, специално средното об 
разованис и пр. Проучването на тези 
проблеми, както и единодушен съвмес
тен подоход към разрешаването им, тр
ябва да стане работа на всички общини 
и па тяхното взаимно сътрудничество. В 
това отношение има големи възможнос
ти за сътрудничество между училища
та образователните общности, съветите 
на просветата, общинските скупщини и 
др. За единно гледане и единодействие 
в разрешаването на тези проблеми веро 
ятно ще с необходимо в края на тази 
учебна година да се организира едно ме 
ждуобщииско съвещание на представи 
тели от всички тези институции ,за да 
се вземе единно отношение към проб
лемите и възможните решения. Не са 
без основа и някои размисли за обра
зуване на обща просветно-педагогичес
ка служба, която да се занимава с тези 
проблеми организирано и системно.

е ор 
ма-

Борис Борисов

Кои са проблемите по зае
мането на подготвени кад
ри?
— Според статистиката в 

СР Сърбия има нужда от 
17.000 специалисти с виеше, 
от 15.000 с полувисше и от 
около 180.000 със средно об
разование. Тези места се за
емат от друга работна сила, 
неподготвена за тия работ
ни места. А по бюрата рабо 
тна ръка, чакат работа око- 

24.000 такива хора и око 
ло 11.000 работят в чужбина. 
Струва ми се, че има усло
вия да се запитаме: дали по 
литиката на заемане «а тия 
кадри е достатъчно ефикас
на и дали връзката межДу 
тия, които подготвят кадри
те и тия, които трябва да ги 
включат в работа, не е сла
ба и лоша. Изглежда са на
лични двете неща — неефи- 
касност и лоша връзка. Но 
има и трето 
на законите, конкурсите и 
другите институции по зае
мането на работната ръка.

Да споменем, че една от 
болките на стопанството е и

по

На кои въпроси бихте да
ли предимство в разглеж
дането им на Четвъртата 
конференция?

ло

Струва ми се, че досега 
сме казали нещо и по този 
въпрос. Но редом със само
управлението на производст 
вениците бих дал предимст
во на ролята и положението 
на селскостопанските произ
водители. Те заслужават вни 
мание и помощ в дейността 
и живота си. Например въп
рос е дали обезлюдяването 
на селата и слизането по 
градовете е само по иконо
мически причини. През пос
ледните двадесет години сел 
ското население е намаляло 
от 67,3%> на 43,9% в СР Сър
бия, а всеки трети в проми
шлеността и селското стопа
нство е в съотношение седем 
към 2 и половина пъти. Ето 
и това е
не по-голямо внимание 
селото.

неспазване

на
така нареченото „застъпниче 
ство“ (менаджерство). Това 
дава възможност да ползват 
част от труда на производ
ствениците хора, които ни
как не заслужават, а създа
ват условия за социални раз 
личия, а които днес толкова 
много се говори.

но същевременно и

причина да се обър на
съвместности. 
учебното дело изисква значително по-го 
леми даже и допълнителни усилия на 
учителите, училищните фактори, общи

на по-големите общсствсио-поли-

на
А. Д.

Междуобщинска изборна 

конференция на СКС в Ниш
ните и 
тичсски съвместности.

Основен проблем са учителските 
лрн за долните и горните класове. Годи 

вече «е съществува учителски писти 
тут за подготвяне на първоначални учи
тели за провеждане учебния процес на 
български език. Съществуващите кадри, 
които подготви някогашната учителска 
школа в Апм1ггровград, намаляват пос
тоянно и тези училища са

опасността да останат без достать- 
ирофсспопалпо подготвени просвот- 

работници. Особено е трудно с кал- 
класове па основните

ка

ни
значението на подготовките 
за Четвъртата конференция 
иа СКС: „нашите очаквания 
от Четвъртата конференция 
на СКС са реални. Този лого 
вор на комунистите в Сър
бия ще направи крачка нап
ред

На 24 април тази година в 
Ниш се състоя първа между- 
общинска конференция на 
СКС. Това важно събрание 
на комунистите мина под зна 

Четвъртата конферен- 
иа Съюза на комунисти-

нзправени
ка на пред

чноция
те в Сърбия и това насочва 

съдържанието на между
конференция.

в осъществяване решени 
на Деветия конгрес на 

СЮК н е това ще допринесе 
пред Седмия конгрес на Сър 
бия н Десетия конгрес на 
СЮК. по-успешно да се раз
решават общественото и ма 

положение на 
класа."

пията рите за горните 
училища. Подготвянето на тези кадри 
става засега в педагогическите институ
ти и факултети в Белград, Ниш н Ско
пие. Тези кадри, малко или повече, ус
пешно ес приспособяват към обучението 
на български език, обаче допълнително 
образование за тях не е организирано. 
Зарад допълнителните усилия, които тря 
бва да полагат, за да провеждат учеб-

ше
общинската 
Във встъпителното слово и 
в разискванията най-радика
лно се настоя Съюзът на ко 
мунистите да поведе решите 
лна борба за пълна афирма- 
ция на работническата класа 
като обществена сила и да 
се подобри нейното матеР**' 
алио положение. До иеза®1^ 
но положение се е стигна 
поради това че: 
ята от реформата доведоха 
до стагаиране на самоупрагн 
лението в нашата страна 
до лошо положение «а рабо 
тническата класа . какт 
тъкна Радмила Костич, член 
на СК на СКС.

Във встъпителното 
иа Матея Игнятович, досега 

иа междуоб-

териалното 
работническата

Затуй основна задача 
Съюза на комунистите с да 
действуват за реафирмация 
на реформата и за афирма- 

на работническата кла
са а посредством тях и за 
стабилизация на стопанство
то и премахване на неоправ
даното забогатяване.

Конференцията прие акци- 
онна програма на МОК на 
СКС.

За секретар на секретари- 
е избран Любиша Ьогда 

Ниш, а за нов член 
Петър Аи- 

от Алексинац

на

ция

Следващият брой на в. „Братство“ 

излиза на 12 май т. г.
слово

ата
нович от 
на секретариата 
джвлкович

шеи секретар 
щииската 
СКС в Ниш, бе подчертано

М. Б.конференция на
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Вене ВЕЛИНОВОтчетно-изборно събрание на ОК на СК е Босилеград

Без програмна реализация — няма акционно
единство

особена бдителност от цяла
та организация на СК_в об
щината.

За пълното реализиране на 
всички тези задачи е необхо 
димо пълно идейно единство 
и акционна способност — из 
тъкиа Ангелов.

Според Ангелов, развитие
то на самоуправителните от
ношения предполага, преди 
всичко, принципно и пряко 
действуванс на членовете на 
СК. Съществуващата закосте 

' нелост в областта на тези 
отношения, с без съмнение, 
последица на партийно без-

Члеиовете на новоизбрана 
та общинска партийна кон
ференция в Босилеград, на 
отчетно-изборното си заседа 
ние. състояло се на 23 април 
поискаха отговор главно па 
два доминиращи въпроса: 
как да се конкретизира и ре 
ализнра предимно онази част 
от акционната програма, ко
ято се отнася до обществено 
стопанското развитие на об
щината и второ: как да се 
превъзмогнат последиците от 
създаденото нсединство в рс 
Ловете на СК — особено в 
местната партийна организа 
ция в Босилеград?

Изтъкна се, че единствения 
изход от сегашното положе
ние е в мобилизирането на 
членството на СК. от община 
та на програмни обществени 
акции. Само така ще може 
да се ограничи простора за 
дуализми, локално лидерст
во и определяне — според ли 
чности .Такава обременено- 
ст е била присъствуваща в 
отчетно-изборния период. От 
тук постигнатото е скромно 
и далече зад възможностите. 
При това „вторично“ трети
ране са имали именно най- 
актуалните въпроси от обла 
стта на стопанството. Каза 
се, че партийните общински 
фору.ми не са. например, ни 
то веднаж подробно и всест 
ранно обсъждали проблеми
те, произлизащи от недораз
витостта на селското сто
панство.

Ролята на СК в общината 
— се изтъкна на заседание
то — не се изчепва само

на срсдиосрочното развитие 
па общината. Това предпочн 
та общ стопански подем в 
рамките па наличните възмо 
жцости. но и на собствени 
материални условия, които 
трябва да се създават. При 
топа дилеми няма: земеделие 
то и животновъдството оста 
ват доминиращи отрасли, чи 
йто размах трябва да осигу
ри обществения сектор и при 
лагапето па сист-Ьмата за кре 
дитиран-с на частните произ
водители.

политическите кроежм, но 
преди всичко, в последо
вателното провеждане на 
поставените задачи. Именно, 
по тези въпроси е проявена 
недостатъчна практична зря 
лост.

СЪЗДАВАНЕТО НА СОБСТ
ВЕНИ УСЛОВИЯ Е СИГУР 
НА БАЗА ЗА УСПЕХИ

действие или па бюрократи
чен и лош подход. По-точно, 

на Съюза ОБРЕМЕНЕНОСТ — НАРЕ 
ЧЕНА МЕЖДУСОБНИ ОТ 
НОШЕНИЯ

с отдалечаването 
ма комунистите от непосред 
стаеното работпичество във 

структури па общи
ната е опасност, която е на-

Във встъпителното слово 
на Стоичко Ангелов бе ясно 
подчертана сложиостта 
стопанската дейност па общи 
ната като последица па ико

на всички В разискванията, в които 
участвуваха и Милева Пла- 
носвич, член ма политичес
кия актив на ЦК на СКС; 
Светислав Станкович, 
на междуобщинската парти 
йна конференция във' Враня 
недвусмислено се подчерта, 
че неясните становища по ня 
кои въпроси могат да създа- 
дат единство в редовете на 
СК. Такава ситуация досега 
е била очебиеща в местната 
партийна организация в Бо
силеград.

Тези слабости трябва в най 
кратък срок да се премах
нат. Междусобните конфлик 
ти. които са лични, най-ост
ро се осъдиха от членовете 
на Общинската конференция 
на СК. Наистина, те са вече 
установени, затова и убежде 
нието е, че ще могат 
да се махнат. Разбира се, по 
средством акционната прог
рама, която се прие на засе 
данието.

член

С. Ангелов чете доклада

Ангелов изтъкна, че акти
визирането па минните зале 
жи в Босилсградско навест 
ява голям стопански подем. 
За тази цел е необходимо по 
непосредствено свързване с 
минните гиганти „Бор” и 
,.Трепча“.

Не по-малко задачи кому
нистите имат и в извънсто- 
панските дейности, каквито 
са здравеопазването, учебно 
то дело, културата и др.

комическата изостанолост и 
недостига на собствена мате
риална база.

Тъкмо поради тези причи
ни, а имайки предвид и ста
новищата на Втората конфе 
ренция на СКЖ, пред кому 
нистите от Босилеградска об 
щина — заяви Ангелов, сто
ят обемисти и сериозни зада 
чй. Първата е в ясно опреде 
ляне и ангажиране върху ре 
ализирането на концепцията

лице. Особено това е евиден 
тно в така наречената „ба
за”. което ще рече в парти 
йните организации, местните 
общности и др.

Ангелов изтъкна, че отде
лни задачи членовете на СК 
имат в борбата си срещу вси 
чки видове на национализъм. 
В случая засилената пропа
ганда от НР България в до
казването на предимствата 
на тяхната система изисква

леко

в По-специално, в разисква
нията се посочи необходимо
стта от координираност и 
съвместно сътрудничество на 
всички обществено-политиче- 
ки организации в комуната, 

акции от общо значение. Та 
кава ефикасна крачка тряб
ва да се предприеме особено

Съюзната щафета мина през Димитровград и Босилеград

Тържествено посрещане и изпращане в

в реализирането на средно- 
срочната програма за общес 
твеното

шпр*е^иИпрЕиветств1ниЛпЙшаЕдоИ другаря титоААНИ НА Бъагарската Народност бяха
и икономическото 

развитие на общината.На 19
граждани, °Т НЯК°ЛК°
град, работничката 
щафе

стотин
Ученици от Димитров- 

Милованка Иоцева донесе Съюзната 
Рой™ а Димитровград. Секретарят на ОК на СКС — др
пламеннпР?лов^,Ие щафетната палаа и произнесе кратко пламенно слово за делото и личността на другаря Тито
но писмо3 ИГЧКаТа СтаНка Милева прочете ^риветств“: 
НОл“> с което гражданите от българската народност 

Димитровградско пожелаха на другаря Тито 
дълги години крепко здраве, 
по пътя на самоуправителния 
нашето отечество.

Нужно е да посочил! и ми
сълта на няколко участници 
в разискванията, че още вед 
нага Общинската организа- 

СК трябва да се вк- 
решаването на ежел 

невните належащи проблеми 
и то не в името на работни 
ческата класа и земеделски-

ция нав
още за 

за да крачим неотклонно 
социализъм и прогреса на

лючи в

яткш В словото на те производители, но съвме- 
стно с тях.

* секретаря и 
приветственото писмо" се 

топла благодарност 
на др. Тито за огромния му 
принос през НОБ социали
стическото

в
ъ ■ изказа

Заседанието на Общинска
та конференция приключи с 
избирането на

Ш
строителство и 

самоуправлението, като 
нова. за равноправие между 
народите и народностите 
страната ни.

Щафетата пристига в Босилеград
ос-Щ председателст 

во на конференцията, нов Об 
щински комитет, надзирате- 
лен отбор, членове за между 
общинска партийна конфере 
нция и няколко комисии. 3/1 
оекретар на Общинския

в Босилеград, носена от уче
ничката Елица Христова, а 
придружена от

дателят на ОС, който също
пожела на президента Тито 
крепко здраве и дълголетие.

вщ граничаря 
Зияд Куртеши и ученика Ан 
гел Рангелов. Щафетната па- Изпратена с бурни аплоди 
лка прие председателят на сменти Щафетата замина на 
скупщината — Владимир обиколка из страната, а бо- 
Стоичков, а секретарят на силеградските самодейци 
ОК на СКС Стоичко Ангелов фолклористи изпълниха ня- 
говори за историческото де
ло на др. Тито. Приветстве-

И посрещането, и изпраща 
пето, бе под звуците на уче
ническата музика, ръководе
на от Георги Шукарев.

Само един ден по-късно — 
на 20 април, в следобедните 
часове Щафетата пристигна

ко-
колко изворни хора 
многобройните граждани/

-------------------------- ------- ------Д л,,. ■,: ; ,
От изпращането на щафетата 

в Димитровград
митет на СК отново е избран 
Стоичко Ангелов.

пред

ното писмо прочете предсе- Ст. Н. — В. В.
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|^огато пристигнахме в Сенокос по случай от
криването на библиотеката 
много хора, понеже беше пладне.

Закрепено в недрата на Стара планина селцето от 
даваше вид на едно слабо и безлично съществува
не, което единствено природата бе щедро надари
ла, но и тя някак си бе тайнствено мълчалива и съе
динена в зимната си пустота, макар че вече тряба- 
ше да се чувствува лъха на пролетта и да се пока
же пищната промяна на кориите и лицето на село-

за позакъснялото пристигане на културата и 
разговори изпъстряха и с някоя селска попържня.

Когато искахме да дадем официален ход на раз
говорите и да поговорим върху това, което ги из
мъчва или радва те някак си се опъваха. Пито Кола 
Къцин, нито Тошко Мечкаров, пито лесничеят Васа 
искаше да започне разговора. Дали магнитофонът 
беше причина очите им да придобият сериозен вид 
или друго нещо ги затрудняваше, не ми беше ясно. 
Все пак, магазионерът Кола Скъка почна да отгова
ря иа нашите въпроси пръв, а после и останалите 
се поотпуснаха. Полубългарският и полусръбски го
вор придаваха сочност на изложенията им. Пого
ворихме за изкупуването иа млякото^ за снабдява
нето с битови потреби, за илектрификацията и •'ран 
спорта, за нередовността на пощата и прочее. Има
ше и ирония и упреци, особено когато стана дума 
за изкупуването на млякото.

Посетихме и мандарата, в която се прави прочу 
тия старопланински кашкавал. Производственото по 
мещение с циментовия под с големите каци и с ед- 
на-двс машини, бе някак хлътнало в земята, 
чели се пазеше от слънцето. В едно друго помеще
ние, приличащо на изба, бяха наредени питите/ кои
то ферментират за да се на мерят след това на тра
пезите в различни страни, понеже почти цялото про 
изводство висококачествен кашкавал служи за из
нос.

тия
не намерихме

Наш репортаж

ТО.

* Все пак окото ни насищаваше нещо 
повторимо. До насита наблюдавахме старите паян
тови и изкривени къщички с особена старинна ар- 
хнтектура/ със сводове и кьошки, с олющена мазил 
ка и други интересни битови подробности.

В средата на селото се извисяваше кооператив
ния дом. Това е едно голямо здание и аз очаквах, 
че ще видя • прогнили прозорци и таван от разсъхна- 
ти и червясалн дъски, понеже в повсчсто наши села 
кооперативните домове са запустели. Приятно бях 
изненаден, когато разгледах помещенията му и вид
ях, че вътре беше чистичко и уютно макър 
сем не бяха завършени всичките 

Понеже имаше още няколко

свежо и не-

Ангел ДИМИТРОВ
като

че съв-
стаи.
часа до започване 

то на литературната вечер, по предложение на един 
другар от нашата група, тръгнахме с джипа извън 
селото. Наскоро се отзовахме при бързеите на бис
трата и чиста Височица. Като на филмова лента — 
пред нас пробягваха хубостите на местността, а ре
ката ту изтъняваше и едва се промъкваше като тън
ка стоманена бургия между камъните, ту се успо
кояваше в някои вир и ставаше синкава като син
чеца от ливадите, които тук избуяват през лятото и 
след късото си задържане пак се усремяваше надолу 
като закъснял сватбар. Воденичните бяха онемяли.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ Майсторът Симеон Колев е възрастен човек и 
работи четиридесет години, така че неговата опит
ност е налична. И останалите двама работници Ан- 
джедко Пейчич и Ратно Нонич безупречно познават 
работата си. Това личеше от похватните им и сръч
ни ръце, с които месеха питките. Мандрата работи 
в рамките на земеделската кооперация „Сточар” и 
годишната продукция възлиза на 45 тона кашкафл 
и 30 тона бяло сирене.

И тримата мандраджии казаха, че работят по
някога и по 20 часа, а доходът им е 900 динара на

ОТ
СЕНОКОС Когато се върнахме в селото дълго изживявах 

чувствата, породени от бълбукането на Височица и 
тя в спомените ми ще остане като прелестна пла
нинска русалка, като нещо което е присъщо само 
на високите планински селца. Все още трепнещата 
радост в сърцето ми от изживяното наруши глъч
ката пред кооперативния дом, където вече се събира 
ха селяните. Денят беше се търкулнал и те след при 
вършената работа около добитъка — се трупаха в 
магазина. Планинският климат и зимното свистене 
на вятъра, почти на всички беше придал приятен 
бронзов отенък. Едни от тях бяха костеливи и из
русели, с чорлави мустаци и набъбнали жили, но 
и от най-възрастните планинци лъхаше здравина, 
бодрост и прямота. С бутилки бира в ръка или с 
чашка ракия, говореха сочно за селските работи,

месеца.
Видяхме, че времето за литературната вечер и 

откриването на библиотеката приближава и когато 
влезнахме в помещението — беше пълно.

Мъже с дебели кожуси и гугли, жени възраст
ни и по-млади, със разноцветни забрадки бяха на
сядали на пейките и когато нашите поети Снежана 
Виданович, Марин Младенов и Борис Тодоров че
тоха, личеше че те в тях намират своите радости, 
скърби и мечти. Някои от тях с такова 
гълтаха думите им като разтваряха душите си, за 
да ги докоснат чувствата и мислите на стиховете.

Разделихме се като стари познати.

*
внимание

А. Д.

ИНТЕРВЮ НА РЪКОВОДИТЕЛИ 

ОТ СУРДУЛИШКА КОМУНА
Сурдулица

>

прогрес. До преди някоя го
дина по-голяма част от сто
панските организации бяха 
пред фалит. Като се наех за 
председател на ОС 
ми се вдигнаха и не знаех 
от къде да започна. Полека- 
стопанските организации се 
посъвзеха и през изтеклата 
година показаха добри резу
лтати, което ни радва. Оба
че, някои трябва да се мо
дернизират и разширят.

Но за това са необходими 
значителни финансови сред
ства. И наличните възмож
ности най-рационално ще 
използваме. Основната наде
жда ни е да ни помогнат и 
банките и фонда за неразви
тите краища.

„Първи май“, помолихПред празника на труда 
СТОЯДИН СТОИАКОВИЧ, секретар иа ОК на СКС и 
ЙОВАН Г1ЕТРОВИЧ, председател на ОС в Сурдулица, да

коситеотговорят за „Братство“ на някои въпроси.
— След като се завършиха изборите, какви акции 

в СК предприемате?
Й'

иитс органи повече произво 
дствеинци.

Значи: сериозно, отговор
но и дисциплинирано в из
пълнение на предстоящите 
задачи“.

Стоядин Стоилкович, отго
вори: „След изборите въз ос 
лова иа изградения вече об
ществен договор, всички об- 

политически ор- 
и ОС са приели

К

ществено 
типизации 
конкретни програми за рабо 

1972 год. След то-
Иа Йован Пстровнч поста 

вихме въпрос: — Като пред- 
ОС кое най-мно-тата през 

ва имахме съвещание със се
кретарите на организациите 
па СК, на което установих
ме кои въпроси да разглеж
даме. Сега остава да се за
претнат ръкави и да се при
стъпи към работа като

и самокон-

седатсл па 
го ви мъчи и къде намирате 

положение?изход от това
— Най-много мс тревожи 

развоя иа стопанството в ко
муната като база за общ

ш М. ВеличковК’:4

• ... ,
сс

върши контрол 
трол в изпълняването па по
ставените задачи. В момен
та по организациите па СК 
разискваме върху 
за обществено - икономиче
ското положение 
ническата класа, косго 
сс обсъжда и иа IV конфе
ренция «иа СКС. Събираме 
материали-, които ще разгле
даме на следващото заседа
ние на Общинската конфсрс 

па СКС за да устаио- 
с действително

ДИМИТРОВГРАД
СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГРАДНЯ 

На споите делови приятели и трудовите хора в комуната
"1

ЧЕСТИТИ
МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА — 
1-ВИ МАЙ

с пожелания за високи трудови победи в социалистиче
ското строителство

— „.ГРАДНЯ" строи 
строителство и частни постройки

— ..ГРАДНЯ“ е евтин и модерен строител, понеже
разполага със съвременна механизация

Граждани, ползвайте строителните услуги на 
„ГРАДНЯ“-

тенисите
и странатала работ-

>ще

Снимката е иа
Крт»стеио е официално Маиастирчето". Ня-

"о— «"■ п°-градското учи ^ налравил училище.
започнали и първите търже 

Празника на труда — Първи 
иа нашето сто-

обекти на промишленотонция
вим какво 
обществено - икономическо
то положение на работниче-

иначе 
кога 
сле градът се развил 

В околността му са 
с-ткрии чествувания на 
СТ първите две десетилетия

ската класа в нашата кому- 
Също така помагаме и 
трудовите организации 

да изберат в самоуправител-
май, през 
лет не.

на.
м. н. н. на
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ТРИБУНА НА 

САМОУПРАВИТЕЛИТЕ
разбирателство забеше зает. многовъпроси понеже _

Затуй дойде Васил Радоев, нашите проблеми и никак не 
инженер и председател на сме в сянка на гиганта от 
съвета във фабриката за обу Пирот. По-напред 
вки. Той каза: зал, че сме част от гиганта,

— След неотдавнашната им както е и действително, 
теграция с „Тигър" — проме Георги Каменов е избран 
пиха се и условията за само ПрСЗ 1953 година за предсе- 
управление. По-рано „гума- дахел на работническия съ- 
рата“ имаше само един рабо вет в ,.Циле”. Той казва:

— Тогава бяхме само 64 
души. Предприятието 
мираше в няколко помеще
ния, разхвърляни из града. 
Малко по малко — посгрои- 

хали и набавихме 
машини. Но струва ми 

тогава по-добре само- 
отколкото

тпва, а днес дневните редове 
правим на самите заседания. 
Имаше демократичност. От
ношенията тогава бяха доб
ри, а днес не са. За това има 
и обективни условия — пс 
сме получили лични доходи 
за миналия месец, а набли
жава и Първи май... Имаше 
и настаняване на работа е 
връзки, а и днес има такива 
явления.

бих ка-

По повод Първи май бесе 
двахме с първите и сегашни 
те председатели на работни 
ческите съвети в Димитров
град на тема: Как самоупра 
влявахме и работехме някога 
и как правим това днес?

Желаехме от тези дистан
ции да огледаме просторите.

на съвета най-трудно ми 
беше понеже не бях дос
татъчно грамотен. Помагаха 
ми директора и техническия. 
Но все пак, струва ми се, по 
добре самоуправлявахме то
гава. Сега някак си ни коман 
два техническата служба. 
Ако нашия съвет решеше не

тпически съвет .а сега — че
тири и в Пирот централен 
работнически съвет. Нашата

ое на-

Милоьи БАКИЧ хме нови 
пови

САМОУПРАВЛЕНИЕТО - НЯКОГА И СЕГА се, че
управлявахме, 

днес. Тогава повече се слу
шахме, а дпес всеки си кара 
по своему. Самоуправление
то беше новина за нас. Има
ше и такива, които не се ос
меляваха да кажат мнението 
си. Дори и днес имат 
Настоявахме решенията да 
бъдат приемливи за колекти
ва и се вслушвахме в жела- 

работницитс. Това 
днес, нямахме 
не зная какво

в които става един стопан
ски възход и в него се раз
виваше самоуправителното ра 
звитие.

такива.

Събраха се и ни казаха сле 
дното: пията на 

което става 
тогава. Сега 
да мисля. Някога и нощем ра 
ботехме, за да изпълним пла 
на. И бяхме създали такива 
условия, че работехме с пе
сен на уста. Но, стана лошо.

Витомир Андреев, квалифи 
циран работник:

За пръв председател на ра 
ботническия съвет в ,. Услу
га" бил избран Борис Пе
шев, касиер. Ето какво 
каза той:

— Тогава предприятието 
имаше 30 работници... Про
блеми имаше, но се справях 
ме с тях. На заседания на 
съвета на трудовата общно
ст разглеждахме финансови
те планове, организацията на 
работа, капиталовложенията 
и тн. Не се е случило да при 
емем незаконно решение. Мо 
же би някой е бил недово
лен от някои наши решения, 
но ония които приемахме с 
болшинство гласове — се пре 
творяваха в дело.

Настоящият председател на 
съвета Глигор Станчев, тех
ник, каза:

—• Понастоящем ,.Циле” 
280 работници. Наи-важима

на задача пред нашия съвет 
сега е да изпълнил! произво 
дствения план и да успокоим 
работниците. Най-тежко Л1И 
че по време когато аз съм 
председател на работничес
кия съвет в нашето предпри 
ятие настанаха големи съби
тия. Решението за гласуване 
на доверие на директора, на 
когато вярвахме, стана пора 
ди това че не сме знаели ис 
тинското положение. Сега ре 
шаваме така: първо колекти 
ва предложи и се изкаже, а 
след това работническия съ
вет приема решения.

Данко Костов, висококва
лифициран работник в ,.Сво 
бода”, пръв председател ’ на 
работническия съвет в пред
приятието:

В. първия ред: Д. Костов, Ц. Костадинов, Г. Станчев, Н. Стоев и Б. Пешев.
Във втория: С. Соколов, Н. Димич, В. Андреев, В. Ранчев, Н. Петров и Г. Каменов

Джордже Стоянов, отговор 
ник в „Братство”.

— Сега сме 100 души. Ня
маме специалисти по кожар 
ството. Имаме само един те 
хник. Недостигат ни оборо
тни средства. Тази 
сключихме договори за 80% 
от производството за износ 
в Германия, а нямаме суро
вини, пито пък имаме сред
ства да ги набавим.

Съветът упълномощи дире 
ктора да търси изход от по 
ложението. Заседанията 
открити. Материалите не по 
дготвяме предварително, но 
дневния ред винаги съобща
ваме навреме... Лошите от
ношения пречат на самоуп
равлението и често удължа
ват заседанията ни. По мое 
мнение, 
ред и мир в предприятието, 
някой оце трябва да си оти
де. ..

Първият председател на ра 
ботническия съв-ет в ^Дими
тровград” не беше в състоя 
ние да отговори на нашите

що, така се и провеждаше, 
а днес върви малко по-инак.

Цветко Костадинов, 
рник в „Градня”:

— В нашия колектив сега 
работят 210 постоянно и ня
колко сезонни работника. За 
седания устройваме след ра
ботното време. Извън съвета 
не предприемаме нищо. Счи 
там, че работническият съ
вет пази интересите на рабо 
тника. Има и недоволници от 
разпределението на личните 
доходи. Те считат, че специа 
листите и ония по канцела
риите много високо са пла
тени.

Първият председател на съ
вета в „Братство” е избран 
през 1960 година. Това е Ни 
кола Петров, счетоводител.
— Бях избиран още два-три 

пъти. Тогава нашия колек
тив наброяваше само 30 ра
ботници. Работехме при твър 
де .трудни условия. Полека- 
лека прераснахме в предпри 
ятие. Решения тогава приема 
ха всички членове на колек

фабрика има 620 работници, 
съвет от 25 членове и изпъл 
нителен отбор. В централния 
работнически съвет има ше
стима работници от нашата 
фабрика. Все още не съм в 
течение на самоуправител- 
ния механизъм в интегрира
ното предприятие.

Новица Димич, техник и 
председател на работничес
кия съвет в цеха за техниче 
ски стоки:

— Фабриката има 85 ра
ботници. Изникна от цеха 
за подготовки и фабриката на 
шприцовани профили за ав
томобилната промишленост. 
Нашият работнически съвет 
се занимава с производстве 
ния процес и с развитието 
на социалистическите отно
шения, с разрешаването на 
взаимните отношения и орга 
низацията на производство
то, разбира се, в рамките на 
основните нормативи на ..Ти 
гър”. Централните самоупра 
вителни органи и управлени 
ето на „Тигър“ проявяват

отгово

година
— Днес колективът на „Ус 

луга” има 150 работници, ор 
ганизирани в 11 трудови еди 
ници. Твърде разновидни са 
проблемите в трудовите еди 
ници и затова често свиква
ме заседания, с много точки 
в дневния ред. Преди работ 
ниците твърде рядко взима
ха думата. Сега положение
то е

са

— Измина много време и 
едва си спомням за някои мо 
менти. Имахме 60 работници. 
Работническият съвет беше 
новина за нас. Бяхме пред
приятие, което върши услу
ги. Доколкото си спомням, 
работехме за ЖТП в Ниш 
и 50% от производството оти 
ваше там, а останалото — 
за населението. При това, ра 
ботехме в няколко 
яни сгради. Спомням 
всичко решения се допитва 
хме с колектива. Всички се 
намесваха в работата на съ
вета. Често разисквахме по 
този

друго. Мога да заявя, 
че хората свободно се явя
ват, често изказват и за
щищават своите мнения. За
това и заседанията ни траят 
дълго, но затова пък решени 
ята са по-правилни.

Савко Стоев, висококвали
фициран зидар в „Градня', 
избран през 1959 година:

— Тогава имахме 33 а 
сезона 
ши.

зарад вътрешния

в разхвърл 
- си заи до 100. ду- 

Като председател

Срещи въпрос. Струва ми се, 
тези намеси 
най-много трудности.

ни създаваха

С ОБИЧ КЪМ УЧИТЕЛСТВОТО Сокол Соколов, висококва 
лифициран работник:

— „Свобода” днес има 324 
работници с 33 магазини 
страната и 21 член на работ 
ническия съвет. Съветът 
събира обезателно един 
в месеца, а понякога и 
пъти. На няколко

В състава на бистърското 
осмогодишно училище рабо
тят още десет подведомстве
ни училища. Пръснати са по 

Между
тях, може би, най-отдалечено 
е това в Доганица. Там 
преди две години работи Ве 
не Ников.

— Другарю Ников, защо 
дойдохте тук? — бе първия 
ни въпрос, с който се отнесо 
хме към него.

Тук дойдох от Тетово. 
Роден съм в Дукат 
нашна мечта ми е да работя 
в своя край. Преди две годи 
ни ми се удаде възможност.

— Вашето идване веднага 
се почувствува. Миналата го 
дина, на проверката, те зае
ха второ място. На какво се 
дължи това?

— Спечеленото второ мя
сто .струва ми се е резултат 
на по-задълбочена работа. На 
стоявам да обясня подробно 
всеки урок и учениците да 
разберат онова, което препо
давам.

Доволни ли сте от рабо 
тата си и как сте възнаграде 
ни?

— Как прекарвате свобод 
ното си време?

— Свободното време пре
карвам в четене, особено на 
поезия. Любими поети ми са 
Васко Попа, Десанка Мак- 
симович и Весна Парун. И 
сам пиша стихотворения. Мо 
же би наскоро ще опитам да 
издам стихосбирка.

Но най-много работя вър
ху изпитите — следвам задо 
чно психология. Стигнах до 
трета година. Трябват 
много усилия докато завър
ша. Мисля, че <ще успея.

Ст. Манасиев

в

се
пътпланинските села. два

дни преди 
заседанието раздаваме мате
риали за всяка точка от дне 
вния

от

Р«А. В самоуправител
ното решаване нямаме ника
кви спънки. Всяко наше ре- 

е задължително за 
всички и решенията се про
веждат в дело. Тук същест
вува пълно съгласие между 
органите на самоуправление, 
управлението, колектива и 
обществено-политическите ор 
ганизацни. Това «и дава 
можност да посветим 
ние на производството 
ношенията

шение

и отдав още
— От работата съм дово

лен. А и
не е лошо, само че... — 
недовърши мисълта си.

въз 
внима 

и от 
в производство-

възнаграждението В. Никови

то.
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Матея АНДОНОВ Интервю на просветен работник

РАЗДЯЛА ЗАНАПРЕД - ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ 

НА БЪЛГАРСНИ ЕЗИКОВА, ОБАЧЕ, 
което стана на ра 
здялата на колек 
тива на

ите, да ни насърчава... И вина 
ги — с личния си пример — 
да ни помогне. Обществените 
интереси слагаше пред лич
ните ... Неговато отсъствие 
ще се почувствува в работа
та на нашия орган на само
управление.

:
машин

ния техникум 
„Моша Пияде“ в 
Сурдулица 

своя 
шен

със
дългото ди- 
труженик. 

заместник - дире
ктора на учили

щето — Милан Величков е 
също невсекидневно. На ули 
цата, по заведенията. по ве
домствата — навсякъде в то 
зи априлски ден в Сурдули
ца — тема на разговори бе
ше заминаването на Милан 
Величков в Ниш, на

На 30 март т.г. по предложение на конкур
сната комисия, Съветът на училището в проширен 

— Другарят Милан беше ! състав' единодушно донесе решение Кирил Трайков 
отново да бъде избран за директор на основното у- 
чилище „Моша Пияде“ в Димитровград.

По този повод беседвахме с другаря Трайков 
на тема: какво е направено през миналите четири 
години и какво още трябва да се направи?

страна на Републиканската 
образователна общност. Ре
публиканския секретариат 

за образование, Завода за 
издаване на учебници и т.н. 
Понеже тази акция имаше 
успех в Димитровград, а въз 
основа на прякото ангажира 
не на заместник секретаря 
за образование на СР Сър
бия другарката Хадия Мори- 
на, решено е, тая манифеста
ция да се организира всяка 
година в рамките на учили
щата участвуващи във фе
стивала.

истински комунист — 
между другото секретаря на 
партийната организация Во
ислав Динов. Упорито и пре 
данно работеше с младите и 
им вливаше вяра в Съюза на 
комунистите. Винаги беше 
самокритичен, последовате
лен, упорит. Имаше разбира 
не и „слух“ за обществените 
процеси. Към 
не пристъпваше на 
ръка“.. . С неимоверна си
ла, знание и упоритост се 
бореше за претворяване в 
дело на становищата на на
шата Партия. Идеите и ста
новищата на нашата Партия 
— бяха п дълбоко вярвам — 
винаги ще бъдат негов све
щен завет. Искам само, меж 
ду другото, да изтъкна, че 
по време на фамозния „сур- 
дулшнкия случай“, който ве
че тук е минало — одигра 
положителна роля, за да по
бедят правилните становища 
на Съюза на комунистите . ..

И Милан Величков каза 
няколко думи. Със същото 
онова нему присъщо спокой
ствие, той благодари на колеги 
те си, учениците, обществе
но-политическите дейци и 
всички други, които бяха до 
шли да го изпратят.

каза ;

Вие бяхте директор на ос
новното училище през изтек 
лнте четири години. Какво 
ще изтъкнете от работата на 
колектива и от вашата рабо
та през тип години?

шшшШ'нова

11проблемите 
„бърза

|I I-3*

* зУч1ш1кГ 1шнккл!
I— Успехът на училището, 

трябва да се наблюдава ка
то успех на целия учител
ски колектив.

:Милан
Величков I Получило ли е Вашето у- 

чилище някои признания в 
това отношение?

^ 1 &Основното училище в Ди
митровград е пай-голямото 
основно училище, в което 
учат ученици от българска 
народност и всички препо
даватели са квалифицирани. 
Това съдействува образова
телният процес да върви ус
пешно.

— През 1970 година, от 
страна на Общинската скуп
щина в Димитровград полу
чихме Септемврийска награ
да, а през миналата година 
получихме най-голямото Ре
публиканско признание — 
Наградата „25 май“.

През 1969 година беше 100- 
годишен юбилей на учили
щето.

йтдлъжност. Милан Величков 
от неотдавна е главен и от
говорен редактор на детския 
вестник на българската на
родност в Югославия „Дру
гарче“.

Колективът на „Моша Пия 
де“ достойно се раздели с 
него.

Ш4

Кирил Трайков

— Точно е, че по наша и- 
нициатива почнахме да ра
ботим върху тоя въпрос, с 
цел да се свържат приятел
ски и трудови връзки меж
ду пионерите. Тези срещи 
на пионери от сръбска, бъл
гарска. унгарска, румънска, 
руеннека, словашка и албан 
ска народност, а от тая го
дина се включват и пионери 
от турската народност и мю
сюлманите, вече са се утвър
дили като полезни. Тази го
дина ще се чсствува 10-годи 
шен юбилей от започването 
мм.

През миналия период пос
тигнахме добри резултати, 
от които са най-значителни 
следните: направихме още 
училищни помещения и фнз 
културна зала, подобрихме 
фонда ма учсбпо-тсхиичсски 
те средства, направихме ог
рада, асфалтиран ученичес
кия двор, открихме учениче
ски стол, обогатихме учени
ческата библиотека, роших
ме въпроса за отоплението.

— Драги Милане — каза 
между другото директора на 
училището Бранислав Миха- 
йлович
мога да намеря думи, с кои 
то да изкажа чувствата си. 
Заедно работехме с години. 
И никога не сме имали не
доразумения. Винаги беше 
добър сътрудник, прилежен 
възпитател — пример на мла 
дите и тяхна опора ... С тво 
ето отиване нашият

ще загуби много ... На-

Нашето желание беше ю- 
билеят да бъде една обща 
манифестация. Чрез разнооб 
разна прогама ознаменувах
ме вековния юбилей. Също 
по повод юбилея десетата 

на списанието

в тоя час трудно

книжка 
„Мост“ бе посветена на 100- 

на основното— Най-тежко ми пада ра
здялата с децата ... с учени
ците. Истина, и занапред ще 
поддържам връзки с тях. И 
занапред ще бъда на подоб
на работа, но в тия млади 
поколения, които заедно с 

възпитавахме

годишнината 
училище „М. Пияде“ в Ди
митровград. Бяхме награде
ни и парично с около 100.000 
динара от страна на репуб
ликанските институции, Об 
щинската скупщина и трудо 
вите организации от Димит
ровград.

колек- Вечс две години, с ангажи 
рапето на нашето училище, 
в рамките на югославските 
пионерски игри с наслов „О- 
бичамс своята страна и ней
ните братски народи“ съще
ствува идея за организираме 
па пионерски фестивал. И- 
дсята с приета от всички у- 
чплпща участвуващи в „бра 
тското хоро“, а също и от

тив
дяваме се, че връзките 
няма да се скъсат и че си 
готов и занапред, когато е 
необходимо, да ни

— Познато ни е, че вие сте 
един от инициаторите на 
манифестациите, устроени с 
цел да се сближат и опозна
ят пионерите от различни 
народности в СР Сърбия. Ии 
тересува ни какво ще ни ка
жете по тоя въпрос?

ни
едругарите 

нашето бъдеще и щастие.
помог- И раз,лялата с Милан за 

върши в „неговия“ стил 
работа.

Спокойно.
Отмерено.
Другарски.

От проблемите, с които ще 
се среща Вашето училище 
в следващите четири години, 
на кон въпроси бихте обър
нали наи-голямо внимание?

неш...

— Драги др. Величков 
започна с треперещ 
председателя на училищния 
младежки комитет — Зоран 
Пешич.

на

глас

— Най-голямо внимание 
бих обърнал да се подобри 
материалната основа, да се 
открие фонетичен кабинет и 
да се подобрят методически 
те знания на преподаватели
те. Особено щс обърнем вни
мание върху обучението по 
български език.

Също. имайки предвид 
пряката детска защита, 
настоим да се реши въпро
са на полудневно пребивава
не в училището, па ония де
ца, които нямат възможност 
за работа в къщи, а което 
от своя страна и на учили
щето ще гарантира по-добър 
успех.

— Ние, учениците, не мо
жем да забравим вашите то- 

и съвети, вашатапли думи 
помощ като преподавател и 

бях-. Винагиръководител .. 
те с нас, 
все сърце 
успеете 
място.. 
жкия актив

скромен подарък вила- 
напомня за нас, мла

младите. Затова от
ви желаем да пре* 

новото работнона <и
В името па младо 

— Ви предавам ще

§този 
ги да ви 
дите от

о

гошколския център..
й

2__ Със заминаването па
др. Милан на нова длъжност 

колектив губи МНО
%
X— нашия 

го — започна председателя
общсъвета на трудовата

Воислав Цветкович.
на колск-

Също така въпросът за ле- 
което

на
пост туваие на учениците, 

до сега не е организирано.Той беше душата 
тива. И в моменти на възхо- 

моменти па /гадения 
ссбс

■ " : Г
шттшш

бих желал да б-ьде реше».
ди и в
_ винаги намираше в 
си сили да надделее трудност

А. А-
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ПРЕВЕДЕНО У НАС
Младен ОлячаНаш разказ

БЪЛГАРСКИ ПОЕТЕСИ НА 

СЪРБОХЪРВАТСКИ ЕЗИКСИНЪТ
Доведоха ги пред гроба.
Доведоха ги пред гроба в сумрака на 

свирепия ден. Десетина осъдени на 
смърт, между тях баща и син, вързани 
за ръце с тел. На бащата беше свобод
на лявата ръка, на сина — дясната. Сто
яха мълчаливо един до друг, с наведени 
глави, смазани, мрачни и небръснати. 
Делеше ги само една тел, която се про
вираше между колоната осъдени.

— Реши ли? — попита усташът.
— Не! — отсече синът.
Усташът го стрелна с поглед.
Синът се мъчеше да изглежда горд но 

главата му трепереше, а премалелнте му 
вратни жили започнаха да го болят.

Офицерът започна да подрежда войни 
цнте. Построи ги на двадссетшт крач
ки пред гроба. После им заповяда да за 
редят пушките.

Затракаха затворите.
Синът погледна в ямата — огромна, 

жълта, разкаляна — ясно, тук ще бъдат 
погребани заедно всички убити.

,.Тук” — потрепера синът и повече не 
можеше да гледа глината.

Бащата стоеше навъсен и ослепял, с

Нареди на войниците да спуснат 
ворите.

Те направиха и това. После им заповя 
да да свалят пушките при нозе. Спка/л 
беше възбуден, думите му се спираха в 
гърлото. Синът го бе изненадал.

— Значи?
Офицерът му поставяше този въпрос 

вече десет дни непрекъснато и непре
къснато получаваше отговор: „Не!” С 
часове: ,,Значи?“ и с часове: „Не!“ Де
сет дни така: .,Значи“ и десет дни: „Не!“, 
а преди малко синът рече:

— Чакай!
Офицерът искаше от него да убие ба

ща си. Изглежда беше страст на офи
цера затворниците пред негови очи да 
се убиват един друг, а той да ги наблюда 
ва и да се усмихва с надмощие. Сега 
особено много му се искаше синът да 
убие баща си. Най-напред поиска баща
та да убно сина си, но старецът разгне
вено отказа и заплю усташа. Тогава из
борът падна на сина. „Ще ти подаря жи- 
вова!” — рече офицерът.

И сега, когато питаше: ,.Значи?“, си
нът започна да мънка.

— Ти знаеш какво съм ти обещал! — 
рече офицерът. Говореше високо и мо
жеха да го чуят всички осъдеш! освен 
тримата мъртви.

— Не мога! — простена синът и от
прави към баща си поглед, пълен с бед- 
надеждно отчаяние. Бащата стоеше 
твър като клетва.

Офицерът заповяда на войниците да 
се прицелят.

— Чакай! — ре
— Какво чакай?
— Дай чук! — рече синът.
— Ако убиеш баща си с чук, ще ти 

подаря живота.
— Дай чук! — повтори синът. Вьздър 

жаше се да не викне.
Офицерът заповяда да му освободят 

ръката. Един войник донесе чук.
Синът прехапа бледните си устни.
Като че разбра какво ще става, баща

та го преряза с мрачен поглед, изпъл
нен с презрение. А синът вече не се опи 
тваше да оправдава постъпката си пред 
бащата. Стори му се дори. че не му е 
жал за стареца.

„Биеше майка ми, 
простят живота... За 
в засада...“

Офицерът го държеше за рамото.
Старецът остана сам. Очите му, кой 

знае защо, се оросиха със сълзи — една 
голяма и светла капка се плъзна по ску 
лите до горната устна и изчезна тук в 
четината.

зат-

Превод: Десанка Максимович, изда
телство „Градина

Неотдавна 
,. Градина“ в 
една малка „антология 
български поетеси, които на 
сърбохърватски език преведе 
известната югославска поете 
са Десанка Максимович. Кин 
гата е озаглавена — .,Приб 
лижаваие”, с което сякаш ве 
дпага иска да се навести цел

“ — Ниш

Очевидно, преводачката си 
е възложила доста отговорна 
и трудна задача, тъй 
превежда не само по време 
отдалечени поетеси, но и ра 
знообразни по стил и 
За щастие, с присъщото и 
само на нея „женско” чувс
тво. Д. Максимович е успя
ла да долови същността на 
поетичните вълнения на съсе 
трениците си по перо и да 
ги предаде в сравнително ви 
соко художествено пресъда- 
ване.

издателство 
Ниш пусна

катоот

изяви.

та на преводача.
В топлия си, задушевен 

предговор Д. Максимович ка 
зва: „В съседство ни е Бъл
гария, с чиито поети бихме 
могли да се довикваме от ба 
ир на баир, за чийто близък 
език почти не ни трябва ре 
чпик, с които делим като и 
хора и славяни много чувст
ва и мисли.”

Определяйки се за „женс
ката поезия“ на съседна Бъл 
гария. Д. Максимович подби 
ра най-ценното, което тя до
сега има. При това са застъ 
пени поетеси от различни по 
коления — от най-старото до 
най-младото, което тепърва 
създава” своя поетичен св

ят. Всъщност в книгата са об 
хванати 15 псетеси — Дора 
Габе, Елисавета Багряна, Бле 
пика, Магда Петканова, Ма
рия Грубешлиева, Виринея 
Вихра, Паулина Станчева, 
Блага Димитрова, Невена Сте 
фанова, Людмила Исакова, 
Лиана Даскалова, Станка Пе 
нчева Лиляна Стефанова, На 
дя Кехлибарева и Ваня Пет
кова.

Разбира се, тук-таме се 
промъкват и някои слабости 
но това са последици изоб 
що на 
а не на 
дача. защото отдавна е из
вестно, че нито един превод 
не може да бъде равностен 
на оригиналното произведе
ние.

„преводната” поезия, 
безсилието на прево-последни сили, а лицето му издаваше 

човек, изтезаван и бит в затвора. Като 
че ли не забелязваше никого.

Войниците се подредиха пред гроба. 
Със заредени пушки в ръце, те чакаха 
заповед от командира си за стрелба. Ня 
кои изглеждаха нетърпеливи, а в очите 
на други се четеше досада, дори някак
ва жал.

— Реши ли? — рече офицерът.
— Не! — каза синът.
— За твоя сметка! — усмихна се офи

церът.
Синът го погледна със зла ненавист в 

очите. Така се гледат куче и вълк, кога
то се срещнат внезапно.

Осъдените стояха на самата ивица на 
гроба, един до друг, обърнати с гръб 
към ямата. Дрипави и измъчени, в дре
хи, които техните мъчители бяха късали 
с някакви твърди предмети, може би с 
железни пръчки, жалки и безнадежни, 
едни гологлави, чорлави, други с такета 
или калпаци, те напомняха разкъртена 
ограда, която всеки миг ще рухне.

Бащата носеше кълпак

Това обаче никак не нама 
лява стойността на превода, 
с който Десанка Максимо
вич хвърля мост между две 
те славянски поезии и дава 
възможнеот на сърбохърват
ския читател да запознае по 
етичното творчество на бъл
гарските поетеси.

че синът.

Книгата също е интересна 
и за нашия читател, с -^лед 
на това, че езика никога, по 
не за него. не е бил пречка. 
Още повече, че много от сти 
ховете са, пресъздадени” от 
опитен майстор 
то слово какъвто е Десанка 
Максимович. Ст. Н.

на поетично
от черна яре

шка кожа, а синът — каскет от светъл 
вълнен плат. Бащата имаше гъсти и тъм
ни мустаци, заострени на краищата, 
синът явно отскоро бе започнал да* се 
бръсне — брадата му беше рядка, тъни- 
чка и неугледна.

Изправен зад войнишкия строй, офи
церът изокомандува:

— За стрелба!
После обясни, че трябва да се стреля 

отляво надясно.
— По трима на един! — рече делово.
И понеже не беше 

ли войниците 
му, той повтори:

— Отляво надясно!
Войниците се прецелиха. На един пу

шката непрекъснато се навеждаше към 
земята и той правеше усилия да я пов
дигне до определената височина.

— Огън!
Отекна залп. Върховете 

опушиха от черния барутен дим.
Хрима осъдени паднаха и повлякоха 

със себе си четвъртия, който беше жив. 
Той се изправи като 'човек, който се е 
спънал. Изглеждаше, че му е криво, де- 
то не го улучиха заедно с другарите му. 
Беше синът.

Значи! — попита офицерът.

— Зареди пушките! — заповяда офи
церът. — За стрелба! — отсече той.

Синът видя три огромни 
зяпнали към гърдите му.

— Чакай! — рече той.

пиеше.. . Ще ми 
ради него попаднах

а

КОНКУРС
— Дръж чука! — рече офицерът на 

и се усмихна. Винаги най-приятни 
му бяха тези мигове, когато осъденият 
обезглавен, унизен и поразен, изгуби 
всичко

Щатна комисия насина училището за възпитатели в Пирот 
обявява

За приемане на 30 ученички 
щето за възпитатели.

Право да участвуват в конкурса имат всички ученич- 
ки, които са свършили основно 
растни от седемнадесет години.

Молби за участие в конкурса, свидетелство за свърше 
но основно училище и кръщелно свидетелство трябва да
г п итТвр37 Д° МЛТИЧНА КОМИСИЯ ШКОЛЕЗАВА СГШТАЧЕ, която работи в зданието на учителска школа
годХ.Т> УЛИЦЗ У К0НГРеС М 29 °Т 25 май АО 10 юни 1972

сигурен в това, ла
са разбрали заповедта — и сили, и душа.

Синът взе чука.
— С две ръце ! — рече офицерът. 
Войниците наблюдаваха цялата глед-

досада. Само един измежду 
тях, млад човек, изглеждаше стъписан 
дори нещастен.

— С две ръце! — повтори офицерът.
— Добре! — рече синът.
Нямоше много сили. Ръцете му тепе- 

реха. Трепереше цялото му
Следейки движението

в първи клас на учили-

ка с явна училище и не са по-въз-

на цевите се

тяло.
на чука във въз 

духа, офицерът спря погледа си върху 
стареца: той стоеше неподвижен и при
мирен със смъртта, като опитен човек, 
който от живота нищо по-добро не 
очаквал. А когато

Приемните 
8 часа сутринта.изпити ще се проведат на 13 и 14 юни от

е и
чукът се повдигна 

нагоре, към него погледнаха и старецът 
офицерът едновременно — старецът без 
помощен, а офицерът с радостен блясък 
в очите.

— рече синът. На приемния 
бохърватски език изпит се държи писмен изпит по сър- 

и математика и се върши проверка 
здравословните и музикални способности. на

цеви как са
Отличните ученички се освобождават от 

изпити по сърбохърватски и математика.

н„„7™телската школа в Пирот подготвя безплатно ни 1еските за приемния изпит 
ли от 25 май в 8 часова.

И тогава всички занемяха 
да, защото синът се обърна към офице
ра гневен и обезумял, с чука в ръцете.

След първия удар офицерът 
задържа на краката си, но главата му 
клюмна и той изгуби равновесие. По
гледна сина с ужасени мъртви очи -и се 
строполи на калния

от изнена- писмените
Офицерът заповяда на войниците да 

вдигнат пушките над главите на осъде
ните и да чакат следващата заповед. Той 

. повтори думите си, сякаш за него бе осо 
бено важно синът да остане жив. Дори 
като че се радваше на станалата пром
яна. Висок, кокалест и огромен, с неж
но и бледо лице. хубаво като на моми
че» с дълъг зелен шинел, който се спус
каше до високите му обувки, и с тенеки 
ена буква „II” на омазнената му шдпка, 
офицерът изглеждаше неумолим като 
съдбата.

за миг се уче-
за училището на възпитате-

ЗАБЕЛЕЖКА: Ученичките, които бъдат приети в I
1973 и 74У™ ЛгИЩеТ° За ВЪПИТатели имат «ъзможност през 74 У4- голина да продължат образованието си в Ака 
демията за възпитатели, която подготвя 
предучилищните заведения 
разование.

път, после започна 
да рита с крака, браздейки земята.

Синът го удари още два пъти. порле 
хвърли чука срещу групата и рече с умо 
рен глас:

— Стреляйте!
Тогава бащата го погледа учудено и 

леко му се усмихна.

възпитатели за 
и дава ценз на полувисше об-

Приетите ученички могат да се ползват от интерната.

БРАТСТВО 1 МАЙ 1972
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Култура ^_^росвешд^ ♦ изкуство -* култура * просвета ★ изкуство
Миле НИКОЛОВ - ПРИСОЙСКИ

ПРИНОС към 

ЮГОСЛАВСКАТА КУЛТУРА
(Обзор върху творчеството 

народност)
на

българската
ПРЕЗ последните години 

на югославската литератур
на нива една тясна, засега 
отдалече едва видима, поста 
карат творците от българска 
та народност. Благодарение 
на благоприятните обществе 
ни, политически и материал 
ни условия, на загарантира- 
ното равноправие, зацимен- 
тирано от последователната, 
примерно правилна марксис 
тка политика на СКЖ в ре
шаването на националния 
въпрос в многонационалната 
общност, в която и най-мало 
числените народности имат 
напълно еднакви права във 
всички области на човешка
та дейност — тази малка по
ста все повече се разширява 
и започва да се забелязва 
от по,-далече. Ръкойките на 
тази литературна поста са 
все по-гъсто сложени, а сно
пите по-тежки от узряващ 
пълнозърнен клас.

Разбира се, тези снопи не 
мерим с тучното зърно на 
най-високите естетически до 
стижения на по-големите ли
тератури — сръбската, хър
ватската, словенската, маке
донската, българската, а още 
по-малко с мерилата на ве
ликите световни литератури. 
Обаче няма много основание 
да ни упрекват за нескром
ност. ако кажем, че литера 
турната жътва на българска 
та народност в художествено 
отношение не изостава мно
го зад оная средна художе
ствена стойност, с която се 
отличава по-голяма част от 
литератуната продукция в 
страната.

От 1965 година, когато из

е минала всяка литература, 
нито да избегне рядкото, чес 
то разннзващо се художест
вено тъчене, като резултат 
на неизпечено майсторст
во. Обаче тези фази тя изми
нава за твърде кратък пери
од. Само за седем години 
младата литература на бълга 
реката народност бележи зна 
чителна продукция. В област 
та на поезията: ,.Нашенец” 
от Марин Младенов, ,.Искри 
и стремежи” от Стефан Ни
колов и Стойне Янков, ,.До
виждане, Бурел” и ..Заточе
ни мечти“ от Борис Тодоров, 
..Пътуващи чувства“ от Стой 
не Янков, ..Неспокойни при
ливи“ от Александър 
ков, „Със сърце и тебеиигр“ 
от Снежана Илиева-Видано- 
вич (засега все още единст
вена стихосбирка за деца и 
юноши); в белетристиката: 
„Зъбато слънце“ и „Кълчи
ща и найлон“ от Марин Мла 
денов. „В различни посоки“ 
от Миле Николов — Присой 
ски, ,.Утро“ и „Дребни хо
ра“ от Прокопи Попов; в об 
ластта на литературната есе 
истика — „Безмерни хори
зонти” от Миле Николов — 
Присойски.

Художествената литератур 
на продукция е придружена 
от съответни резултати в об 
ластта на научно-популярна
та литература и публицисти 
ката. За отбелязване е, че 
първата оригинална книга 
от автор на българската на
родност е именно от рода на 
научно-поплуярните творби 
— ,По долината на Ерма” 
от Спас Сотиров, излезла 
1961 година. Сетне последва
ха: „Зелени фабрики” от съ
щия автор, „Хронология на 
по-важните събития в Дими
тровград” и ,3а свобода и 
социализъм“ от Богдан Нико 
лов и „Икопомичечско раз
витие на Източна Сърбия и 
Попиша вието" от Цветан Ва 
сев.

Иван Радович: Селски разговори

Ако се ограничим само вър 
ху споменатите имена, които 
досега дадоха като свое при
ложение по една, две или 
три книги — картината за 
творческите сили на българ 
ската народност не би била 
цялостна. Съществуват вече 
афирмирани писатели и нау 
чни работници — като Дет- 
ко Петров, разказвач, Влас- 
тимир Вацев, критик, Хара- 
лампи Иванов, разказвач, Бо 
голюб Илиев, публицист,
проф. д-р Дойчин Дойчинов, 
Любимка Котева-Пенева, до
ктор по медицински науки, 
д-р Александър Гигов, д-р 
Свободан Василев, педагог- 
учен, и др., които са твърде 
дейни и времето когато ще 
имаме в ръцете си техните 
първи книги на българа 
език не е далече. Покрай тях 
да споменем няколко имена 
от настъпващите млади твор 
чески сили — главно в обла 
стта на поезията: Стефан Ма 
насиев. Милка Христова, Аи 
тон Борисов, Даринка Евти 
мова, Васил Захариев, Симе
он Костов и др.

Посочените резултати гово 
рят, че българската народно 
ст разполага с творчески си
ли за такова оригинално тво 
рчество, каквото съответству 
ва па нейната интелигенция 
и численост. Ако това не е 
така, как тогава може да ос 
обясни посочената продук
ция. при условие без тради
ция в таи дейност. А добре с 
известно, чс художествена 
литература ис се създава ми 
то леко, пито по поръчка.

ка афирмация «а това твор
чество и чрез превеждане на 
отделни произведения на сър 
бохърватски език — тогава 
съвсем естествено е, че и съо 
тветните фактори на народ
ността трябва да проявят по 
дейно отношение към ориги
налното ни творчество.

Струва ми се, че досегашни 
те резултати налагат да се 
решат два основни въп
роса за по-организирана дей 
ност на самите творци от 
българската народност и за 
обществено признание на 
оригиналното творчество.

Първо: назрели са всички 
условия за създаване на 
Клуб на писателите на бъл
гарската народност, който 
ще има за цел да ги обедини 
и насочи към по-организира 
на работа, да могат на свои 
събрания да обсъждат едни 
и други явления, да могат да 
дават съответни предложе
ния на компетентните култу 
рни и обществени тела в раз 
решаването на дадени проб
леми в областта на оригинал 
пото творчество. Такива клу 
бовс или секции имат твор
ците на почти всички народ 
пости. Няма никаква пречка 
да го имаме и ние.

Второ: належащ въпрос е 
създаването на единствена 
литературна награда на ця
лата народност за най-ценно 
то постижение в течение на 
една година. Досегашната об 
щимска септемврийска награ 
да в Димитровград ис даде 
очакваните резултати. Тя бе 
присъдена само веднъж на 
Марин Младенов за „Зъбато

слънце' и вече никой не я 
получи, защото правилата 
я ограничават само в ра 
мките на димитровградска 
община. Останалите общини, 
в които живее българската 
народност — Босилеград. Ба 
бушница и Сурдулица нямат 
такива награди. Значи твор 
чсските достижения в тези 
общини са лишени от каква- 
то и да било възможност за 
едно такова обществено при
знание. Това положение по- 
нататък е невъзможно. Тря 
бва да се търсят и изнамират 
по-подходящи решения, кои
то ще държат сметка За то
ва, че творчеството, като ку 
лтурна дейност, е притежа
ние на цялата народност, не 
зависимо от коя община са 
авторите, или обработените 

. Много по-адекватно 
и целесъобразно е да се съз 
даде единствен фонд. с уча
стието на всички общини, от 
който ще бъдат присъждани 
годишни награди за постнже 
нията в областта на орнгина 
лното творчество — художе 
ствсната литература, наука
та, публицистиката и пр. Къ
де ще бъде седалището на то 
зн фонд, кога ще бъдат при 
съждани наградите 
ко това би намерило съотве 
тно решение в правилата на 
фонда. Учредяването на еди 
нетвена награда би имало го 
лямо значение за насърчава
не оригиналното творчество 
на българската народност и 
за нейното културно богат
ство. Няма основание негово 
то учредяване да се отлага.

Аън-

скн
мотиви

лезе от печат първата стихо 
сбирка от автор на българска 
та народност — „Нашинец” 
от Марин Младенов — т. е. 
за период от седем години 
литературата на българската 

минава

всич-

народност мина и 
през всички онези фази, през 

минала всяка лите-

Като един от положителни 
те резултати в литературна
та продукция на българска
та народност можем да посо 
чим и явлението, че към нея 
дават свое приложение и в 
нея действуват и автори, от 
сръбска националност. Това 
потвърждават двете моногра 
фии „Георги С. Раковски' и 
Любен Каравелов и сръб

ското общество” от д-р А

които е 
ратура от своя зародиш до 
пълното си узряване.

наОбаче съществуването 
творчески сили, пред които 

богат, иеразработеи ма- 
с единственото 

за по-натотъшиа пло

Наис- стои
териал, не 
условие .... 
довита продукция в орнгина 
лното творчество. Необходи 
мо е създаване па творчески 

взаимоиодпомагане

тина тя не успя да надмине 
онази добре известна роман- 

наивност, през коятотична

климат,жо
творциИгиятович, който ос- самитсмеждурдже

вей на сърбохърватски,
български език. 1о-

пп- от обществената среда
от читателската

на
ше и на
ва красноречиво говори, чс 

своето естество и разно- 
литературата

сърчсиие,
вместопублика подтик

на безразличие. Ако общсстве- 
българската народност -не се ните и културни фактори ог 
стреми към затваряне в ог- по-ширмсата обществена об- 
раничени национални, макар 
и малцинствени, рамки. На
против. тя е отворена 
всичко положително и качес 
твено, идейно полезно, кое
то езиково или тематечно е 
свързано непосредствено с 

дейността, пробле
ма бъд-

по
ложение

щност — например в рамки 
те на СР Сърбия — оказват 
пълна подкрепа за развитие

към

на оригиналното творчество 
ма българската народност, ка 

съществен елемент Исмот Муезинович: 
„Бомбохвъргач”го един 

в осъществяването на нацио
налното равноправие, ако се 
създават условия за по-широ

живота,
митс и стремленията 
гарската народност в рамки 

социалистическа Юго-те на 
славия.Бюстът на Цар Константин
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Беседа с първия награден във викторината
С »Братство« и »Фериал- 

турист« на море
Въпрос: КОЯ ГОДИНА И КЪДЕ Е РАНЕН ДРУГА

РЯТ ТИТО ПРЕЗ НОБ?
Отговор:

Знаех, че отговорите ми са точ- 
имайки предвид, че въпро- 

за другаря Тито, 
чест е и организирана тази 

всички 
от тая

Славчо Димитров, ученик от 
клас ма гимназията ни, но 

сът се отнасяше
„Й.четвърти

Б. Тито" в Димитровград, спечели 
наградата: 14-днсвно летуване в Пс 
тровец на Адриатическо море. Тъй 
като имаше много точни отговори 
на първия въпрос, наградата е по
лучена чрез жребие.

в чиято
викторина, тях убеден, че 
отговори <щс бъдат точни и

точка се съмнявах, че азгледна
ще бъда първия щастливец.

Име н презиме 
Точен адрес

Отговорите изпращайте залепени на пощенска кар
тичка!

По тоя повод говорихме със Сла 
вчо който между другото каза.

Особено се радвам, че ще мога 
любувам на Адриатическото 
къдсто прекарах няколко го 
като дете и къдсто ще пре

да ое 
море, 
дини
карам 14 без грижим августовски

— Много съм доволен от полу
чената награда, а особено от това, 
че наградата получих във виктори 

която с организирана по-слу
чай 80-годишния рожден ден па 
другаря Тито.

ТРЕТО ТЕГЛЕНЕ

1. НАДА СТОИЧКОВА, ул. Бутслска Но 66, Скопие
дни.па,

А. А-С. Димитров

От друга страна, спортът (не искаме да кажем спор 
съществува като такова)Нанъде върви спорта в Димитровград? тното дружество — понеже то пс

и спортните отбортистите да се душират след душове.
Наблюдавайки положението от тая страна, задава

ме следния въпрос: — Дали не мислим бавно и дали не 
повъхпостно? Смятаме, че е допустимо оощесггве 

пи въпроси да решават поотделим лица. А ясно е, 
трябва да се разпиляват средства, защото не се набират 
лесно. Всеки който разполага с обществени пари, трябва 
един ден да даде отчет.

Защо е бил необходим бюфет когато огоорите, със
тезаващи се в сръбската дивизия (баскетболисти, хандоа- 
листи) все още нямате подходящи терени? А тази сума 
(да не забравим, чу се касае за сума от 180.000 динари 
(можеше да се инвестира за такива цели.

Сега никой не се смята за отговорен за разреша-

мпелимеу-.; Преди известно време бе направен попие па ннве- 
С. Д. „А. Балкански". Това е напра- 

строителното предприятие ,.Гра-

че не
итара и сградата на 
вено по предложение на 
лня“ поради пристигналия иск, наложен от съда.

На заседанието па Общинската скупщина от 31 март 
е решено да бъдат отпуснати 60.000 динара за нуждите пя 
спортните отбори и скупщината ирис решение за учас- 
твуване на конкурса на СОФКА за изграждаме на спор
тни обекти.

Ако сградата се продаде на публичен търг — 
ще доведе до хаос спорта в Димитровград.

Факт е, че обществено-политическите организации и 
Общинската скупщина желаят да се реши тоя въпрос, 
трябва да се намери начин.

Ако искаме да съгледаме положението всестранно, 
трябва да тръгнем от начало. На 8 ноември 1968 година 
Управителният отбор на тогавашното С. Д. , А. Балкан
ски” бе решил да се формира гостилничарски отдел и в 
това отношение да се построи обект. Понеже спортното 
дружество престана да съществува като такова, Управа
та на ФК „А. Балкански" пое известни компетенции и

това
ваие на въпроса.

Спортното дружество вече не съществува. Не е 
имало редовно годишно събрание от 1967 година (а всяко 
спортно дружество, което не проведе годишното си съб
рание в продължение на две години — престава да съще
ствува).

— Сградата на спортно 
то дружество ,Д. Бал
кански" — на публи
чен търг

но

На въпроса, който зададохме на секретаря на СОФКА, 
дали СОФКА трябва да интервенира в такива случаи, бя
хме упътени при председателя на СОФКА. Отговорът кой
то получихме ни обърква и ни оставя в почуда. Отговорът 
беше: СОФКА не съществува (понеже още от 1964 година 
не е имала годишно събрание), но тя все пак съществува. 
Съществува поради това, че не е спортно дружество, а спо 
ртен орган на Общинската скупщина.

Можем да забелел:.!.м още следното:
— Градът трябва да има спорт и не смеем да останем рав 
нодушни. В името на ония

— Общинската скуп
щина отпусна 60.000 дп 
нара за спортните от
бори и прие решение 
за участвуване на кон 
курса, на Републикан
ския фонд за допълни
телни средства за спор 
тни обекти

продължи с по-нататъшните преговори за изграждането 
на обекта .Предвиждаше се строежът да струва 65.000 ди
нари.

Обекът е построен с цел той да финансира участие
то на отборите в състезанията. Но бюфетът с направил 
дългове от 120.000 динари, а има вересии 55.750 динари. 
Тук влиза и сумата/ която дължи на строителното пред
приятие „Градиня” за неизплатени дългове във връзка със 
строежа.

които са спортували, които 
сеге са активни спортисти и в името на града съжалява
ме, че работите дойдоха до тук. Нима трябва да бъдем ра 
внодушни към това, че обект, предназначен за спорт (въ
преки нефункциемалноста му) се продава на публичен 
търг?!

Можем свободно да констариме, че бюфетът не е 
изпълнил нито пак е можал да изпълни запланираната 
печалба. Още повече, бюфетът дори не беше в състояние 
да издържа персонала, който работеше в него, а още по- 
малко да отделя средства за нуждите на спорта.

— Кой е виновен за ха 
оса?

А. Д.

Пожълтели фотографии Снимката е от 1933 годи
на, месец август. Заснета е 
първата голяма футболна 
среща на младежи от село 
Сла виня, състояла 
ността „Пъсьо поле“ на кръ
стовището между селата Ка
меница, Изатовци и Славн
ия. Там тогава бяха свобод
ните, необработени 
на конто можеше да се иг
рае.

на „даскалите“ тогава игра
ли опитни футболисти Цве
тан Желесков и Никола Сте
фанов, които вече играли в 
първия отбор на пиротски 
„Омладинац“ и „Победа“.

Тогава за първи път били 
направени врата от върбови 
диреци, а цялото село — мъ 
жко и женско, мало и голя
мо — дошло да гледа мача.

Но футболистите 
добре. Брайковчани 

чиито върби в местността 
„ДупНе“ били отсечени 
бовите диреци, веднага дош
ли и ое оплакали на предсе
дателя на общината в Сла
вния Герго Нейков. Той съ- 
орал футболистите 
със

се в мест-

площи,,

не мина-Мачът е игран между сла- 
вински ученици гимназисти 
и от учителската школа, а в 
отборите са били:

В гимназиалния отбор: Пе 
тър Станкович (сега 
нер), Еленко Еленков (до
цент — агроном), Асен Пет
ров (моряк), Костадин Тас
ков (учител), Цветан Васев 
(магистър икон. науки), Бо
ян Гогов (учител), Димитър 
Еленков (железничар), Ва
сил Клашнин (работник), Не
дялко Антов (журналист). То 
дор Велчев (журналист) Ва
сил Петров (учител) и’Ни
кола Димов (часовникар).

Отборът на

ли от

вър
тите

1933
инже-

начело
сина си Петър Станко

вич и ги карцирал до вечер
та. Това им бил хонорарът
за играния хмач.

Стари, пожълтели от времето и заха
бени от гледане и пипане ,фотографии.

Ще ги намерите почти във всяка 
къща по нашите краища. Някои 

грижливо скътани в кърпа и сложени 
дълбоко в старите невестински ::
Други — безпорядъчно наредени 
яма застъклена рамка — висят по стени 
те в гостната стая.

За жителите, които всеки ден сновят 
тук, пожълтелите фотографии са обик
новена вещ, както стомната например. 
Само понякога, когато дойде 
загледа в някой от. „патретите" и те 
ще се сетят за своите предтечи 
ги гледат от стената.

За новите хора — потомците — фото
графиите понякога са добър 
за откриване на част от миналото на 
средата от която са изкласили и те. На- 
Страница 10

Разбира се, това 
лото на футбола и първата 
футболна среща в Славния. 
Между учениците от Славн
ия футболът е бил

ли иначе нашата небрежност стига 
там, че никое поколение не

не е нача-и до 
знае родо

словието си по-назад от дядото или пара 
дядото.

селска учениците от 
учителската школа е 
следния състав: Григор Мил
чев (учител), Мирко Джунев 
(учител по история), Цветан 
Желесков (учител), Никола 
Стефанов (учител), Цветан 
Димов (инспектор-педагог), 
Георги Денков (учител), Ди
митър Найденов (инспектор 
по просветата) Кирил Геров 
(счетоводител), Иван Геров 
(счетоводител), Георги Дел
чев (земеделец). Зорко Стоев 
(загинал през НОБ).

Победен е бил отборът <на 
гимназистите. Те били по-ма 
лки и по-неопитни. В отбора

имал популя
рен някъде от края на тре
тото десетилетие на нашия 
век. Влиянието е дошло от 
Пирот, където учили

ковчези, 
в гол- Такива сме, и какво да правим?

И може би тъкмо затова дължим гол
яма благодарност на ония скитници-фо
тографи, които с черковно календарче в 
пазвата и с голям ,,фотограф-плочар” са 
обикаляли нашите села и са правили 
„патрети" на ,,слава“, сватба или погре
бение, регистрирайки веселието и тъгата 
на нашия предтеча, което, за съжаление 
е малко известно на сегашния потомък.

Първият „патрет", така казват на сни 
мката старите хора, не е от далечно ми
нало. На него са младежи, по-точно де
ца от преди близо 40 години.

Ето какво ни говори тази снимка:

и игра
ли по ливадите край Берило- 
вци и Бериловска капия. А 
после футболът започва да 
се играе по всички височки 
села, в които през четвърто
то десетилетие имаше доста 
ученици и друга младеж. То 
гава всъщност започнаха и 
междуселските съревнования 

бяха най-силни 1940 година.

гост и се

които

документ
към

М. Н. Нейков 
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Тържествено заседание на организацията на Червения кръст Милан ВЕЛИЧКОВ

Отдадено достойно признание на 

кръводарителите в Димитровград От селянче до магистър
ШЪ-щпъж?'"21 апРИА т.г. в Димит

ровград се състоя тържестве 
но заоедание на организация

ж МОЖЕ би мнозина знаят, 
че славният Пупин, който в 
науката на човечеството вне 
се не една придобивка, е бил 
банатско овчарче. Животът 

V после го отнесъл в друга сре 
Ща • да и той с упорит трулв рта- 

‘‘ ’ нал това, по което е извес
тен в историята на нашата 
цивилизация.

Пупините днес вече не са 
редкост. Новите условия да
ват възможност на много бе 
дни деца да станат големи

пъти. Награди получиха: Цве 
тан Еденков (16), Живко Ви 
депо в (14), Илия Петров (14),

«**>**„_____ \

сребърни значки 
кръводарители, които са да 
ли кръв десет, т.е. повече от 
пет пъти. Златни значки 
лучиха: Божко Петров, Рай 
ко Зарков, Кръста Васев и 
Димитър Симеонов, а сребър 
ни: Милойко Апостолов, Ни
кола Бабич, Никола Йоси
фов, Владимир Влаев, Дими
тър. Тошев и Никола Тасев,

По повод на тазигодишна- 
та общоюгославска акция 
събиране на кръв, на 21 и 
22 април в димитровградски
те предприятия и учрежде
ния се състояха събрания, на 
които представители на Чер 
вения кръст и обществено-по 
литическите организации ос 
ведомиха работниците за зна 
чението на акцията. Особено 
в тоя момент при появата па 
едра шарка в нашата стра
на, която създаде нужда от 
запаси, от кръв, хиперпму- 
нен гама-глобулин и други 
кръвни препарати.

Масовото вакснинраис на 
населението срещу едра шар 
ка е единствена възможност 
да се създаде достатъчно ко 
лнчество хипернмунен гама- 
глобулин.

По тоя повод коордииацион 
ннят отбор за транефузия на 
кръв при Общинската скуп
щина в Димитровград, отпра 
вят апел към гражданството 
да се отзове на общоюгослав 
ската акция за събиране на 
кръв.

на ония

по-

ПО учени и признати хора.
ВОИСЛАВ ДИНОВ от село Горна Ръжана, Босиле- 

градско, е частично потворение на горната история. Мал
кото бедно селянче, родено през 1938 година в планинецо 
село, научило буквите в своето родно място. Продължило 
основно училище в близката Горна Дисина, като пътува
ло всеки ден по двайсетина и повече километра до учи
лището и назад... и трябвало да спре с учението, защото 
родителите нямали пари да го учат нататък.

Но то се опълчило и бързо се озовало в Бело поле, 
при Сурдулица, в стопанския техникум, където с отличие 
приключило стругарския занаят и се настанило на работа 
в „Мачкатица”.

После година-две войниклък, па работа в земунския 
,.Телеоптик", задочно завършване на средно техническо 
училище и скътаване на всеки непохарчен динар за ново 
учение.

Цв. Еленков

на Червения кръст, на ьр) 
ето бяха връчени награди, 
скъпоцени ръчни часовници’ 
на кръводарителите, които 
са дали кръв повече от десет

Цв. Йовановичи
та Цветанка Йованович (13) Пе 

тър Тодоров дванадесет пъ
ти. На състоялото се търже
ство Затова наскоро той е в Загреб, в висшия технически 

институт, където „Раде Кончар” му отпуска стипендия, 
оценявайки способностите му, а след завършване на вие 
ше образование той влиза в изследователския институт 
на „Кончар,,.

Родният край обаче го привлича. Затова след някоя 
година се връща в Сурдулица, във фабриката за авто-еле 
ктро инсталации, където ръководи производството и за
мества генералния директор.

Натрупал богат опит с учене и работа, той минава 
за преподавател в техникума „Моша Пияде“, където рабо
ти и сега.

освен ръчни часовни-
бяци ха връчени златни и

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА 
НА КОМУНИСТИТЕ В ДИМИТРОВГРАД

на трудовите хора в общината и страната От работата му са доволни всички, най-много уче
ниците.

ЧЕСТИТИ
МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА 
— 1-ВИ МАЙ

Този вече учител и специалист не е спрял с учени
ето си. Сега кара трета степен във висшия технически ин
ститут — машиностроене — в Скопие и скоро ще стане 
магистър в професията си.

Дали с това ще се задоволи немирният дух на няко
гашното селянче — не е известно. Но ако се следи досе
гашният му път, по е за вярване, че ще върви нагоре — 
зарад себе си и обществена полза.

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ВИСОКИ ТРУДОВИ 
ЗАВОЕВАНИЯ

-'г.

А. Д.

то. Ето, да изброим, колко 
заключени домове има по се 
лото“.

Точно така пише на паме
тника му, който вече е по
бит в славянските гробища: 
,, Сотир Петров Гогов — коо- 
перант“. Паметника си е на
правил сам и е изписал ця
лото родословие: Коста, Го- 
на, Гога, Петър, Сотир, Ка
на, Ацко ... Като че иска да 
заръча на поколенията след 
него да позаписват нещо за 
„соя“ си, защото 
акъл е къс — стига до пра- 
дядото. Може би историята 

кой знае отде

По нашенско

ПЕТРОВКООПЕРАНТЪТ СОТИР И започва: бая Риста, баба 
Дата, Стоян, Таско, Васко 
Бошков ...

„А някога, кой ти е могъл 
да вярва, че толкова заклю
чени домове ще има в това 
план 1 тис ко село“.

още 1941 година. Обстрелва
ха го с танкови оръдия от 
селото, защото имало къщи
чка и могло да се крият сръ 
бски бойци. Другия — пче
лина в „Гърло“ го 
старостта му — пчелата ис
ка грижи, а това могат да 
го правят здрави крака и 
ръце. И имота е дал на коо
перацията срощу незначител 
па пенсия и се е писал коо- 
перант.

„Четирима синове имам, 
но отдавна са излезли от гпе 
здото си. Не ги разкара мъ
ката и немотията. Имаха тук 
какво да работят и зарабо
тят. Ама времето си с тако
ва — да се отива от гнездото 
в прашливитс фабрики, в не 
чистите канцеларии. А дядо 
ми още с каква упоритост и 
работа е спечелвал тия браз
ди, дсто сега никому не са 
нужни. Но така е у всички. 
Едно време, като се хванеше 
хоро на „Брег“, четиристо
тин души можеше да из
броиш. Сега Славния има 
стотина души с росомачани 
и сеиокошанн, конто дойдо
ха да запазят нещо от село*

ка, а те хукнат към ръжан- 
скитс жита. И току видиш и 
тя хукне по тях. А един пра
сци на краката едни бутки 
над коленете — твърди, здра 
ви, червени — не ти е рабо
та. А сега? ...“

Но знае и ония тежки бит 
ки — при Чаталджа,
Люле Бургас и превземането 
на Одрин, когато при форто 
вете на укрепения град вою
вал заедно с шумадинци сре 
щу анадолците.

при

шопският
съсипа

Когато го видях неотдавна, 
пие бира.

е виновна 
са дошли тия хора по висо- 
чкото корито и кой е могъл 
да помни отде му е „семка
та“ и кой е бил „стареята“?

Има си и ковчег за „сет
ния час“. Стои изправеж до 
стената под сайванта. Впро
чем това не е единственият. 
Много е направил и все за 
себе си, но някой наборлия 
го претече и си отиде от тоя 
свят, и той го отстъпи. Баба
та му току се оплаква по се- 

„Като погледна ковче
га под сайванта, косите ми 
настръхват. Представи си но 
щем да минеш край мъртве 
шки ковчег ...

Той е „най-старата 
рия“ на селото. От него мо- 

какво е било пре-

заварих го как 
Рече това го поддържало да 
се движи и да мисли. Даде
ми всички хартии конто има 
ше: „Вземи го, това мен не 
ми трябва. Пазех го така, да 
се знае какво е имало тук 
някога и кои са живеели по 
тая долина“.

Дядо Сотир 
от Славния

Прочетох книжата: кръще
лно. венчално, свидетелство 
от първо отделение 1885 го
дина, списък на нивите му с 

местностите:

лото:

наозначение 
Габровац, Лука, Китин вър
топ, Цер...

Препловил е деветото десе 
тилстие, но още е крепък и 

всичко. За Висок, ка-
исто- Ама тогава и песен се пес- 

младия здравеняк Сола за 
тир Гонин: помни

то сс озърнеш в миналото, е 
значил много. Имаше на вре 

близо 600 кошера, бс-

жеш узна 
ди стотина и петдесет годи- 

тук. Родил се, когато ха- 
нъмите от Берковица лрепъ- 
ллили през Стара планина, 

бягат във Враня. Това

И заключих, че неговите 
мисли са на място — забравя 
се. Мнозина млади може би 
вече не си спомнят кое место 
как се казва или какво на
пример значи частта „джев- 
гало“ на едно от нашите шо
пски оръдия на труда.

„Сотире, гиди юначе, 
Сотире, 4<
Алтън ябълко ...

ни
мето
ше един от основателите на 
първата земеделска коопера
ция във Димитровградско, и

за да
е 1877 година. Знае и кога 
капитан Милорадович и ка
питан Паница се играли на 
война през 1885 година тук, 
по синорите на Славния и 
Брайковци, разбрали може 
би безсмислието на тази кла 

между сърби и бълга-

РосомачкиТр -."Хвал 
се той на младостта им и 
песен му изпели тия девой
ки които не били по-малко 
„алтън“ от него ...

Ех, де го това време? Под 
плаша овцете на някоя овчар

наиа първата кооперация
каквато вече -от* 

няма по нашите кра-
пчеларите,
давиа
шца. Но германците му раз- 

пчелина под Видлич М. Н. Нейков
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Мончин робушМета Петро•:

Скоро бео иа йедно съб
рание. Орати се за землсде- 
листо. Оратише сви, само не 
ма селяци. Беомо нийе двой 
ица и нийе си па Ьутамо. Слу 
шамо, едушамо. те това тре 
бе да се напран, та да буде 
по-арно, те това не гребало 
тека, нело опака, па типс ре 
че моят приятел»:

__Мале овия що намлеше
че има брашно за

ПЪРВОМАЙСКИ
ЛОЗУНГИ

денъска, 
сваку комуну.
__ д па тека йс на свако

събранийе. Слушал сам я 
млого. Йедно време се орате 
те задругата да има 21МЯМ) 
овце и не 
дрс. После па почеше да пла 

Кисело млеко за из 
Белград. Сваку годи- 

планираю,

знам колко ман-

иираю 
вог>, за 
иу кико 
све по-малко. Ка планирао- 

преди пешеснайесе годи- 
иегина имаше коджа ов- 

съга дегмеде да су 
половина. Додека на 

прайе тия овчарници. че за 
тремо и тся що имамо.

Завърши се събранийето, 
а нийе излезомо да се пора-

овцете

шс
ни
це, ама 
остале

содимо из градат.
— Тува първе, распрая ми 

баш у иай-големуту сушу2'
ка се чудеомо кво да прай- 
мо, дали да прероуйемо н>и- 
вете, дали да чекамо дъж. до 
йдо у град от граджан»е не 
можемо нийе да се оплача- 
мо. Кой кико ме сретне саде 
дума” све изгоре, 
туя годину нема да има.

Ка дой до пак йедън дън, 
оно удари дъж. Затече 
баш у чаршиюуту. Стану я 
на сред пут, прекърсти се по 
стар наш обичай, па стану и 
я под йедну стрею да ме не 
бий е дърчата.

— Са че живне пченицата, 
че ни буде, нема да гладу-

береКет

ме

йемо.
— Нема млого да помогне, 

одговара му друг стручняк. 
Млого йе закъснел тия дъж. 
Житото йе вечима ужълтело.

— Кво мислиш ти, чичо, 
питуйе ме йедън.

— За нас йе добре. Дъж 
йе добре дошъл V свако вре
ме.

Постоялю кочка време под 
стреюту, а дъж све по-силно 

Мене ме ударила йед- 
на милина, та ми се чини 
цел дън би стоял, само да 
гледам.

— Море я се спремао за 
Първи май да натоварим же 
нуту и децата и аутото па 
да идемо негде къмто Пога- 
новейи манастир. Тия дъж 
све че ми порази плановете.

Неща ми се напран ко клу 
бе под груди, узо си щапат 
па си поидо къмто село у 
най-големият дъж. Мислим 
се попут кой че угоди на тия 
граджан>е. До ючера завик- 
ую що нема дъж. а са се 
жале дека не може за праз 
ниците да иду да се шетаю.

А със здравийе, 
Манча с. р.

пада.

*

КОИ КАКВО ///
СИ мисли .
МГГ. ПЕТРОВ

\
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Земеделската кооперация 

„НАПРЕДЪК“
БОСИЛЕГРАД 
тели, делови приятели

„Мост“ е ваше списание / 
••Мост“ е списание зо всички ■'на земеделските производи- 

и странатаи трудовите хора в комуната
Излезе от печат „Мост“ кн. 19-та- в която 

можете да прочетете твърде интересни и съдър 
жателни тектсове:

Милан Богданович:
Думите на другаря Тито

ЧЕСТИТИ

МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА —

1-ВИ МАЙ
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО
Материали от съвместното заседание 

ЦК на СКС и Президиума на РК на ССРН на 
Сърбия:

наПО-ВИСОКИ УСПЕХИ в

Велимир Матич:
Последователност в осъществяването по
литиката на равноправие на народите и 
народностите

Тодор СлаВИНСКИ:
Две трети от българската народност все 
още живее в неразвити райони 

Марко Никезич:
Положението на народностите в СР Сър
бия зависи от условията и темпа на сто
панското развитие на Югославия и на ре
публиката, а специално от развитието на 
краищата, в които те живеят 

Драгослав Маркович:
Числеността на една народност не смее да 
бъде фактор за степента на нейното рав
ноправие

Стоичко Ангелов:
Политиката към българската народност в 
Югославия никога не бе обуславяна от от
ношенията с НР България

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 

НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ В БОСИЛЕГРАД
НА ВСИЧКИ ТРУДОВИ ХОРА В КОМУНАТА 

И СТРАНАТА ЧЕСТИТИ

МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА

1-ВИ МАЙ
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ВИСОКИ ЗАВОЕВАНИЯ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО

Заключения
Тодор Славил ски:

Междуобщинското сътрудничество — фак
тор за разрешаване проблемите на бълга
рската народност

I

IОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА - БОСИЛЕГРАД
IНА ГРАЖДАНИТЕ В КОМУНАТА И ВСИЧКИ ТРУДОВИ ХОРА Разкази, стихотворения, критики, статии, 

народни песни от Босилеградско •— от Хара- 
лампи Иванов, Йордан Миланов. Стойне Ян
ков, Милка Христова, Стефан Николов, Вла- 
стимир Вацев, Боян Алексов, Анани Христов.

ЧЕСТИТИ

1-ВИ МАЙ - ПРАЗНИКА НА ТРУДА
I

Богдан Николов:
Отзвук на Лайпцигския процес в Югосла
вия (I)

КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ВИСОКИ ЗАВОЕВАНИЯ И ТРУДОВИ ПОБЕДИ

Ишк. Мшпга Якимов:
Реконструкция на дъбовите гори (П) 

Стоян Станков:
Примерен почин

=1

1
Съобщаваме на всички ро

днини и приятели, че на 29 
март т.г. е починал па 86-го
дишна възраст нашият 
баща, дядо, свекър и прали-

1г
' През 1972 година ще нзлезат пет книжки 

„Мост“. Една книжка струва 3 динара, а годишен 
абонамент 15 динара. За поръчка от 10 и повече ек
земпляра принадлежи отстъпка от 20°/о. Поръчките 
изпращайте на адрес: ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО“ 
— ЗА „МОСТ“, ул. „Стайко Иауновнч“ 72, 18000 — 
Ниш. Чсковна сметка 625-3-78, СДК Ниш.

Абонирайте се на „Мост“.

намил

>1;ДО ш аДИМО М. зллтков
от горна Иевля (Димитров
градско)

инвалид от войната и 
сител на редица военни отли 
чия и признания.

=&
но-

ПОРЪЧКА!А-1 1 Абонирам со на списание „Мост“ за 1972 година 
Име и презиме 
Място

§голяма благодарност на всички нриятс- 
заедио с нас изпратиха за сетен път

Изразяваме 
ли и познати, които 

ни покойник.
1

4МИЛИЯ
вечно ще сме ти благодар-

ни за добрите дела, които направи за нас и нашия 
добр жидатт. Целия живот ще скърбим по теб и винаги 
ще си спомнянаме твоя лик и ведрата усмивка.

ПО-
№улица

1 Подпис
ОПЕЧАЛЕНИ:

Дъщеря Трепа, внуци: 
Симо и многобройната

Младен и 
фамилия. Изрежете купонното и го прилепете на пощенска 

картичка

н1111111111111111М111Ш1111111111111111111|11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!1111Н.Ш11иЮШ1ПП1Шц
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САМОСТОЯТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД
(търговска организация)

Димитровград„Т Ъ Р Г 0 К 0 0 П“
НА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ, КУПУВАЧИ И ТРУДОВИ ХОРА В 

ДИМИТРОВГРАДСКО И СТРАНАТА

ЧЕСТИТИ

МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА 1-ви МАЙ
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ВИСОКИ ТРУДОВИ ЗАВОЕВАНИЯ

И УСПЕХИ

Потребители, граждани на Димитровградско!

ф „ТЪРГОКООП“ Е САМОСТОЯТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ (ТЪРГОВСКА) 
НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД ОТ ЯНУАРИ 1971 ГОДИНА. САМО ЗА ДВЕ ГОДИНИ 
„ТЪРГОКООП" ИЗРАСТНА В МОДЕРЕН СНАБДИТЕЛ НА НАСЕЛЕНИЕ ГО С 
НАЙ РАЗЛИЧНИ СТОКИ ОТ ШИРОКО ПОТРЕБЛЕНИЕ!

ф „ТЪРГОКООП“ ДНЕС РАЗПОЛАГА С ОБЩО 54 МАГАЗИНА, ОТ КОИ
ТО 16 В ГРАДА, А ОСТАНАЛИТЕ НА СЕЛО! ОБЩАТА ПОЛЗВАЕМА ПОВЪРХ
НОСТ НА МАГАЗИНИТЕ Е ВНУШИТЕЛНА — 1.260 М". „ТЪРГОКООП“ РАЗПО
ЛАГА ОЩЕ С 462 М= СКЛАДОВЕ. ДЕВИЗЪТ НА „ТЪРГОКООП“ Е: „ПО-БЛИЗО 
ДО КУПУВАЧА!“

• „ТЪРГОКООП“ ЕЖЕГОДНО ПРЕИЗПЪЛНЯВА ПЛАНА ПО СТОКО
ОБОРОТА И СЪЗДАВА УСЛОВИЯ ЗА МОДЕРНО ОБСЛУЖВАНЕ И СНАБДЯ
ВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО. ТАКА ПРЕЗ 1971 ГОДИНА СТОКООБОРОТА ПРЕ
ИЗПЪЛНИ С 63 НА СТО. СЪЩЕВРЕМЕННО КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯТА 
РАСТВАТ СКОКООБРАЗНО — МИНАЛАТА ГОДИНА ДОСТИГНАХА 565 ХИЛЯ
ДИ, ОТ КОИТО 367 СОБСТВЕНИ ФОНДОВЕ! ВСЛЕДСТВИЕ НА ТОВА САМО 
ПРЕЗ МИНАЛАТА ГОДИНА СА ОТКРИТИ ТРИ МОНТАЖНИ МАГАЗИНА В 
ОКРАЙНИНИТЕ НА ГРАДА.

НА-

и!
"■ГШ:

. ; .
Купувайте в магазините на „ТЪРГОКООП”. по

неже около една четвърта част от стокооборота 
отива за благоустройване на града и селото, за про
светата, културата, здравеопазването и други дейно
сти! За по-ясно, това значи, че на всеки ваши 100 
оборотни динара — 25 динара отиват за горепосо
чените цели.

В магазините на „ТЪРГОКООП"... винаги ще на
мерите търсените стоки и ще бъдете културно об
служени !
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Строително предприяие „ЗИДА Р“
Сурдулица

СТРОИ НАВРЕД ИЗ СТРАНАТА.

Има нужда от

100 квалифицирани и висококвалифицирани 
зидари—тесари.

ЧЕСТИТИ
НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ

Международния празник на труда 

— ПЪРВИ МАЙ.

Химическа промишленост
ОБЩИНСКА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН 
ОБЩИНСКИ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЮ1М 
ОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БОЙЦИТЕ

В СУРДУЛИЦА

ЛУЖНИЦА“ — Бабушница9}

НА ВСИЧКИ ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ И ТРУДОВИ ХОРА 
ЧЕСТИТИ

Първи Май - междунарония пратник 
на труда

ЧЕСТИТЯТ НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ

Празника на труда - 1-ви май
като им 
строителство

пожелава високи успехи в социалистическото
с пожелания за още по-големи успехи в социалисти
ческото строителство.

„ЛУЖНИЦА“ ПРОИЗВЕЖДА:

ф полиетиленови тръби за водопроводи, ПВЦ — 
твърди тръби за довеждане на вода, ПВЦ меки 
тръби за напояване, арматура за споменатите 
тръби, винаслайсни

ф различен амбалаж от полиетилен, различен кух 
амбалаж до 2 литра, различни шприцовани про
изведения, технически части за широко потреб
ление, ВЦ дъски и ВЦ кутии 

ф дуплекс плочи за различчни пътеуказатели, све
тещи реклами, плафонери и др. предмети от руп- 
лекс плочи

ОПЩИНСКА СКУПЩИНА
ДИМИТРОВГРАД

ф вълнообразни пластмасови плочи
къмпинг къщички от полиестер — различна го
лемина, вани от полиестер

за покриви,
На гражданите от комуната и на всички тру
дови хора в общината и страната

ф алкохоли и ацетати

ПОЛИПРОПИЛЕНСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ:
И РР тъкани, РР чували — различна големина, РР чар

шафи и торби, РР канап — различна дебелина, РР 
рафии и т.н.

ф метилметакрилатни плочи,
лати плочи, дръжки за чадъри и др. украсни предмети

Произведенията на ..Лужница“ са качествени, модерни и
евтини!

ЧЕСТИТИ

МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА 
— 1-ВИ МАЙ

копчета от метилметакри- като им пожелава високи трудови победи 
и завоевания в социалистическото изграж
дане

Конфекция „СВОБОДА“ Димитровград
ф Висококачествената продукция на предприятието на

мира добър прием както на външния пазар, така и у 
нас

ПРИЯТЕЛИ ИНА (ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ, ДЕЛОВИ 
ТРУДОВИ ХОРА В СТРАНАТА

ЧЕСТИТИ 
1-ВИ МАЙ — МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК 
НА ТРУДА

с пожелания за високи

КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА“ предлага на потребители
те виоокачествсни мъжки, дамски и детски облекла

Ц магазините на ..Свобода" винаги са снабдени с най- 
модерни, най-евтини и най-елегантни конфек
ционни изделия
Граждани, младежи и девойки!
Ако желаете да бъдете съвременно и модерно обле
чени — търсете само произведенията на конфекция
„Свобода“ — Димитровград!

трудови победи и завоевания
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ХОТЕЛСКО-МОТЕЛСКО 
ПРЕДПРИЯТИЕ „УНИЯ“

МОТЕЛ ДИМИТРОВГРАД

— БЕЛГРАДПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА КОЖИ —

„БРАТСТВО“ клиенти, туристи И ВСИЧКИ 'Гру-На постоянните си гости, 
допи хора в страната и чужбина 

Ч Е С Т И Т ИЖЕЛЮША

МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА 
1-ВИ МАЙ

ЧЕСТИТИ
НА ДЕЛОВИТЕ ПРИЯТЕЛИ И НА ТРУДОВИТЕ ХОРА В 
КОМУНАТА И СТРАНАТА

1-ВИ МАЙ — МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК 
НА ТРУДА

пожелава високи трудови завоеваниякато им

■ МОТЕЛ ДИМИТРОВГРАД разполага е модерен ре- 
който предлага на своите посетители чудес-сторант. в

кухия, превъзходни вина и разхладителни напиткинаС пожелания за високи трудови завоевания в со
циалистическото строителство

ф „БРАТСТВО“ произвежда кожарски изделия
■ МОТЕЛ ДИМИТРОВГРАД разполага със стаи за но- 

хцуваие
| Г13 МОТЕЛ ДИМИТРОВГРАД могат да се организи

рат сватбени тържества и други видове колективни и 
частни увеселения
Граждани на Димитровград, гости, туристи!
Посещавайте МОТЕЛ ДИМИТРОВГРАД, където ще 

бъдете бт.рзо и модерно обслужени! Вашето настроение 
винаги ще бъде добро ако редовно посещавате заведени
ето на МОТЕЛ ДИМИТРОВГРАД!

О ..БРАТСТВО" обработва всички видове кожи,
като им дава съвременен вид в най-различни разцветки

® „БРАТСТВО“ се ползва с авторитет на модерен 
преработван на кожи, затуй произведенията му се търсят 
както у нас, така и на външния пазар

Търсете кожарските изделия на „БРАТСТВО“, по
неже са гаранция за качество и съвременност!

Земеделска кооперация »СТ0ЧАР« - ДИМИТРОВГРАД
■ „Сточар“ изкупува всички видове 

селскостопански произведнеия от расти
телен и животински произход

Н ,'Сточар“ произвежда качествен 
старопланински кашкавал, бяло овче и 
краве сирене, кисело мляко

М „Сточар“ снабдява селскостопан
ските производители с минерални торове 
и договорира всички видове сътрудниче
ство

На всички селскостопански производите
ли и трудови хора в комуната и страната

ЧЕСТИТИ
1-ВИ МАЙ — МЕЖДУНАРОДНИЯ 
ПРАЗНИК НА ТРУДА

като им пожелава по-високо и по-качест
вено производство

ГОСТИЛНИЧАРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ .БАЛКАН” — 
ДИМИТРОВГРАД

НА СВОИТЕ РЕДОВНИ ГОСТИ И КЛИЕНТИ, НА 
ТРУДОВИТЕ ХОРА В КОМУНАТА И В СТРАНАТА

ЧЕСТИТИ

КОМУНАЛНО-ЖИЛИЩНО ПРЕДПРИЯТИЕ „УСЛУГА” 
— ДИМИТРОВГРАД

на всички граждани в комуната 
и на трудовите хора в страната

ЧЕСТИТИ
МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА — 
1-ВИ МАЙ

ПРАЗНИКА НА ТРУДА — 1-ВИ МАЙ

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ВИСОКИ ТРУДОВИ ПО
БЕДИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ИЗГРАЖДАНЕ

И „Балкан разполага със съвременни гостилничарски 
заведения, където обслужването на гостите е на най-ви- 

’ соко равнище
■ „Балкан“ предлага на домашни и чуждестранни го

сти стаи за нощуване, а в ресторантите специалитети
■ Редовно посещение на ..Балкан“ значи — добро"на

строение и безгрижно прекарани свободни часове

КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ВИСОКИ ТРУДОВИ ПОБЕДИ

■ „Услуга” обслужва гражданите на Димитровградско 
— съвремено и бързо.

Ползвайте услугите, които ви предлага комунално- 
жилищното предприятие „УСЛУГА“

ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ В 
ДИМИТРОВГРАДАвтотранспортното пред

приятие — Босилеград На всички 
страната

трудови хора в комуната и

ЧЕСТИТИ
1-ВИ МАЙ — МЕЖДУНАРОДНИ ПРАЗНИК 

НА ТРУДА
НА ВСИЧКИ ПЪТНИЦИ, ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ И 

ТРУДОВИ ХОРА В КОМУНАТА И СТРАНАТА
ЧЕСТИТИ с пожелания за високо и 

ство, продълбочаване на 
високи

качествено производ- 
самоуправлението и 

трудови победи в социалистическото 
строителство и преобразование

1-ВИ МАЙ
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ВИСОКИ ТРУДОВИ ПОБЕДИ

— МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА

на страната
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т ш,
Белградска банка - Белград, филиал - Пирот, клон Димитровград

На своите 
тРУАови хора в Димитровградско

спестовници, делови приятели и 
и страната сдружаването БЕЛГРАДСКАТА БАНКА за- 

- ема 88 място между банките в света, а 
ПЪРВО в Югославия.

ф БЕЛГРАДСКА БАНКА особено
отделя на спестяванията на гражданите. 
Над милион спестовници довериха влого
вете си на БЕЛГРАДСКА БАНКА.

ф ВЛОГОВЕТЕ са делова тайна на БЕЛГРАД
СКА БАНКА!

честити внимание
1-ВИ МАЙ 
НА ТРУДА

— МЕЖДУНАРОДНИ ПРАЗНИК

като им пожелава по-светло бъдеще и по- 
високи трудови постижения

ф БЕЛГРАДСКАТА БАНКА ДАВА ВИСОКИ 
ЛИХВИ — СПЕСТЯВАЙТЕ И СПЕСТЕНО-® БЕЛГРАДСКА БАНКА настана след обеди- 

няване на Белградската сдружена банка и 
на Стопанксата банка ТО ВНАСЯЙТЕ В БЕЛГРАДСКАТА БАН-

в Белград. След КА!

30 !П
ТЕКСТИКОЛОР ОБЩИНСКО СИНДИКАЛНО ВЕЧЕ 

ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН 
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА СКС 
ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЮМ 
ОБЩИНСКА БОРЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ 

БАБУШНИЦА

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ В СТРАНАТА

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА. ПЕЧАТНИ ТЪКАНИ 
ТЕКСТИЛНА ГАЛАНТЕРИЯ

И ИЗРАБОТКА НА

Тел. директор 71-066, Комерческа служба — 71-113, 
Телеграми — „Текстилколор“ — Бабушннца

ТЕКСТИЛКОЛОР ПРОИЗВЕЖДА:
сутиени, халтери за чорапи/ мъжки шортсове, детски, 
дамски и мъжки панталони от хеланка. Кърпички, пе

чатни тъкани всички видове.

честитят 

Първи май
ЧЕСТИТИ

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ 
ПРАЗНИКА НА ТРУДА — ПЪРВИ МАЙ

Ш!
ОБЩИНСКА СКУПЩИНА - БАБУШНИЦАКолективът на гостилничарското

на всички трудови колективи, селскостопански про
изводители, младежта, пионерите, пенсионермтв, 
избирателите

предприятие »Църни връх« - Бабушница
В романтичната Звонска баня ви предлага хубава по

чивка. Пансион — 45 динара. Сезонът започва от Първи май. 
На своите гости и посетители и на всички трудещи се —

ЧЕСТИТИ

Празника на труда-Първи май
ЧЕСТИТИ

МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА — ПЪРВИ МАЙ. с пожелания за още по-големн успехи в социалистическото 
строителство.

333
13! 333

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ,.НАПРЕДЪК“ — 
ДОЛНО ТЛЪМИНО

ОБЩИНСКО СИНДИКАЛНО ВЕЧЕ 
ОБЩИНСКА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН 
ОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БОЙЦИТЕ 
ОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЮМ 
АЛЕКСАНДРОВАЦ

на населението от Димитровградско и на всички 
трудещи се в страната

на всички земеделски производители в Босилеградско и 
трудови хора в комуната и страната

ЧЕСТИТИ
МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА — 
1-ВИ МАЙ

като им пожелава висока и качествена продукция и нови 
трудови победи в социалистическото строителство

Честит
Първи май - международен 

празник на труда

■ ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „НАПРЕДЪК"
— ДОЛНО ТЛЪМИНО изкупува всички видове селско
стопански произведения.

нЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „НАПРЕДЪК“
— ДОЛНО ТЛЪМИНО снабдява гражданството с различ
ни видове селскостопански и индустриални стоки

■ ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „НАПРЕДЪК“ .
— ДОЛНО ТЛЪМИНО договаря производството с ча
стните селскостопански производители.
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